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سياسة
تقرير

الكل يريد ميريام سكاف ..ولكن

ُ
ُ َ
خلط األوراق االنتخابية في زحلة بنحو ُ
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف،
على
الله
حزب
«مونة»
إلى
شير
ت
المعلومات،
آخر
تسارع.
م
ت
ُ
ّ
من أجل القبول بالترشح على الئحة واحدة مع النائب نقوال فتوش ،مقابل الحصول على الحصة التي تطالب بها
ليا القزي
يـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــدر فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
ّ
الـلـبـنــانـيــة إن امل ـف ــاوض ــات ب ــن تـيــار
ّ
امل ـس ـت ـق ـبــل وم ـ ـع ـ ــراب ،فـ ــي مـ ــا خ ــص
التحالفات االنتخابية ،متوقفة أمام
«سور» دائرة البقاع األوسط .السبب؟
َميل التيار األزرق إلى احتواء رئيسة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة مـ ـي ــري ــام س ـك ــاف،
والـتـحــالــف معها فــي زحـلــة .يتوافق
ذلــك مــع مــا تنقله أوس ــاط ُمـقـ ّـربــة من
ّ
سكاف ،عن أن رئيس الحكومة سعد
ُ
حــريــري أع ــاد مـفــاتـحــة س ـكــاف في
ال ـ ّ
امللف االنتخابي .موضوع التحالف
بني الفريقني حضر أيضًا ،قبل أيام،
خالل لقاء سكاف مع وزير الداخلية
ّ
نهاد املشنوق ،على قاعدة أن «سكاف
ّ
حالة وليست مقعدًا» .يعني ذلــك أن
تيار املستقبل على استعداد «إلعطاء
رئيسة الكتلة الشعبية أكثر من مقعد
ّ
في الئحته الزحلية» .علمًا بــأن أحد
قياديي تيار املستقبل ،كــان قد أبلغ

ّ ُ
ّ
عدة تشير إلى تخلي
ُمعطيات
العونيين عن ترشيح سليم عون
واالكتفاء بأسعد نكد
الوئام االنتخابي
«األخبار» في زمن
ّ
مـ ــع الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـعـ ــونـ ــي ،أن ـ ـ ــه «يـ ـج ــري
التعامل مع سكاف بصفتها مرشحة
ُوحدها» .انطالقًا من هذه املعطيات
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـدة ،ك ـ ـ ــان ل ـ ـقـ ــاء أم ـ ـ ــس بــن
ّ
الحريري وسكاف .إال أن انفتاح تيار
ّ
املستقبل على سكاف ،لم يحصل «إل
بـعــد أن تــراج ـعــت ح ـظــوظ الـتـحــالــف
بني التيار الوطني الحر وقيادة بيت
الوسط ،التي عرضت على العونيني

ّ
يتعامل تيار المستقبل مع سكاف على قاعدة أنها «حالة وليست مقعدًا» (هيثم الموسوي)

مـ ـقـ ـعـ ـدًا واحـ ـ ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى الـ ــائ ـ ـحـ ـ ُـة ،هــو
ّ
املقعد األرثوذكسي (علمًا أن املرشح
الـ ـح ــزب ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــرح ــه «الـ ـتـ ـي ــار»
هــو الـنــائــب الـســابــق سليم ع ــون عن
امل ـق ـعــد امل ـ ــارون ـ ــي) ،وقـ ــد ب ـ ـ ّـرر الـتـيــار
ّ
األزرق للعونيني ق ــراره بــأن قدرتهم
ال ـت ـج ـي ـيــريــة ف ــي ال ـب ـق ــاع األوسـ ـ ــط ال
تسمح لهم بتسمية أكثر من ُمرشح».
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ب ـ ــن ت ـي ــار
املستقبل والكتلة الشعبية ،ال يعني
ّ
ً
ّ
أن التحالف ُوضع على السكة .فأوال،
ت ـش ـتــرط س ـكــاف أن «ت ــأخ ــذ الـحـ ّـصــة
ُ
ال ـتــي ت ـطــالــب ب ـهــا ،وأن يـضـمــن لها
ُ
الحريري فوز مرشحيها ،عبر ّ تجيير
فائض أصوات املقترعني السنة لها».
وإال ،ف ـلــن ت ـكــون ال ـس ـيــدة ُمتحمسة
لـشـبــك ي ــده ــا ب ـيــد رئ ـي ــس الـحـكــومــة.

ول ـك ــن تــرت ـفــع أم ـ ــام شــرط ـهــا عـقـبــات
ّ
ّ
عدة« ،أبرزها أن تيار ّاملستقبل يريد
ال ـف ــوز بــاملـقـعــديــن ال ـســنــي واألرم ـن ــي
لـيـكــونــا م ــن حـ ّـص ـتــه ،ل ــذل ــك سـيـكــون
َّ ّ
من الصعب عليه «التحكم» بمقاعد
أخرى» ،تقول أوساط متابعة لحركة
سكاف.
السبب الـثــانــي ،ال ــذي ُيــؤخــر تحالف
سكاف مع تيار املستقبل ،هو إعادة
ّ
فتح الخط االنتخابي بني حزب الله
مــن جـهــة ،ورئـيـســة الـكـتـلــة الشعبية
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وذل ـ ــك ب ـعــد ال ـل ـقــاء
«العاصف» بني سكاف ونائب ُاألمني
ّ
العام لحزب ّ الله نعيم قاسم (املكلف
مـتــابـعــة مـلــف االنـتـخــابــات النيابية
في حزب الله) ُفي  22كانون الثاني.
ف ــي االج ـت ـم ــاع املـ ـش ــار إل ـي ــه ،رفـضــت

سكاف عــرض قاسم بترشحها على
الئ ـحــة ت ـضــم ال ـنــائــب ن ـقــوال ف ـتــوش،
ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـخ ــاف ال ـقــديــم بينهما،
وعــدم اقتناعها بوجود مصلحة في
ّ
تحالف كهذا .ولكن يبدو أن ثمة ما
طرأّ ،
وأدى إلى «تليني سكاف ملوقفها
ُ
املعارض تجاه آل فتوش» .في الوقت
ن ـف ـس ــه ،ت ـب ــدو ب ـع ــض ش ـخ ـص ـيــات 8
ّ
آذار متفائلة إلــى حـ ّـد القول إن «آخر
ُ
املـعـطـيــات تـشـيــر إل ــى اق ـت ــراب إعــان
الئ ـ ـحـ ــة ف ـ ــي زح ـ ـلـ ــة س ـت ـض ــم س ـك ــاف
وفتوش والتيار الوطني ّ
الحر وحزب
حصلت
ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ...إال إذا
َ
تـُـط ــورات م ــن شــأن ـهــا أن تـعـيــد قـلــب
املعطيات».
ل ـي ـس ــت سـ ـك ــاف «غ ــريـ ـب ــة» عـ ــن ه ــذه
ّ
املعلومات ،ولو أن أوساطها حريصة

ع ـل ــى ال ـت ــأك ـي ــد أن ـ ــه «بـ ـع ــد مـ ــا مـشــي
الـحــال» .تبدأ هــذه األوس ــاط شرحها
ّ
بــالـقــول إن «ح ـظــوظ تـحــالــف الـتـيــار
ّ
الوطني الـحــر مــع حــزب الله وحركة
أمل وفتوش ،ارتفعت بنسبة كبيرة».
الحسابات التي تقوم بها هذه القوى
«ف ــي ت ــوزي ــع امل ـقــاعــد ،ف ــي م ــا بينها،
تـحـســب ح ـســابــا ل ـس ـكــاف ،م ــن خــال
تخصيصها بـمـقـعــديــن :كــاثــولـيـكــي
ومـ ــارونـ ــي» .مـ ــاذا ع ــن نـ ّـيــة «ال ـت ـيــار»
ُ
ترشيح سليم عون مارونيًا؟ تجيب
ّ
ُ
ّ
بــأن ُمعطيات عـ ّـدة تشير إلــى تخلي
العونيني عن املقعد املاروني« ،منها
ك ــام مـسـتـشــارة رئـيــس الجمهورية
م ـيــراي ع ــون الـهــاشــم خ ــال زيــارتـهــا
األخ ـي ــرة لــزح ـلـ ُـة ،وإش ــادت ـه ــا بخيار
أسـ ـ ـع ـ ــد ن ـ ـكـ ــد (املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح مـ ـ ــن ح ـ ّـص ــة
«ال ـت ـي ــار» ع ــن امل ـق ـعــد األرث ــوذك ـس ــي)
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ،وغـ ـ ـي ـ ــاب س ـل ـي ــم ع ــون
ع ــن امل ـح ــاض ــرة .واألم ـ ــر ال ـث ــان ــي ،هو
ال ـع ـشــاء الـ ــذي ُيـنـظـمــه ن ـكــد لباسيل
يوم األحد املقبل في أوتيل القادري».
يأتي العشاء في ختام زيارة باسيل
لزحلة ،التي سيلتقي خاللها املدير
العام للزراعة املهندس لويس لحود،
ويفتتح املاكينة االنتخابية للدائرة.
ُ
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارع سـ ـ ـك ـ ــاف فـ ـ ــي ات ـ ـ ـصـ ـ ــال مــع
«األخ ـبــار» إلــى نفي املـعـلــومــات« .أنــا
نــازلــة بــائـحــة ل ــوح ــدي» ،ت ـقــول ،قبل
ُ
ّ
أن تضيف أن «االت ـصــاالت مــع حزب
ّ
الله انتهت قبل أسبوعني ألن أصوات
ّ
نــاخ ـب ـي ـهــم س ـت ـصــب ك ــل ـه ــا ملـصـلـحــة
ف ـت ــوش» .ك ــام س ـكــاف يـتـنــاقــض مع
م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،الـ ـت ــي ج ــرت
مـقــاطـعـتـهــا ب ــن أوسـ ـ ــاط ف ــي  8آذار
وأخ ـ ـ ــرى ُم ـق ــرب ــة م ــن رئ ـي ـس ــة الـكـتـلــة
ّ
الشعبية ،ومفادها أن «السيدة أبدت
ّ
ترحيبًا بهذا التحالف ،ألن أولويتها
ُ
ّ
الحصة التي تطالب بها».
هي نيل

تقرير

استقالة عزيز :أبو صعب منتصرًا؟
غادة حالوي

)هيثم الموسوي(

ّ
بعد كتابته مقدمة شهيرة شــن فيها
هـجــومــا عنيفًا عـلــى مـسـتـشــار رئيس
الجمهورية لـلـشــؤون الــدولـيــة الــوزيــر
الـســابــق ال ـيــاس أب ــو صـعــب ،استدعى
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
مستشاره الزميل جــان عزيز وفاتحه
بالقول« :لم يعد يصلح أن تكمل عملك
في قصر بعبدا» ،متمنيًا عليه تقديم
استقالته .ســألــه عــزيــز :مــاذا بالنسبة
إلـ ــى مـح ـطــة otv؟ أج ــاب ــه ع ـ ــون« :ب ــدك
ت ـشــوف روي» (روي ال ـهــاشــم ،رئـيــس
مجلس إدارة القناة وصهر الرئيس).
هذه الرواية تقدمها شخصية مواكبة
ل ــ«ح ــرب امل ـس ـت ـشـ َـاريــن» ،وت ـض ـيــف أن
عزيز تريث في تقديم استقالته ،بعد
ت ــدخ ــل ابـ ـن ــة ال ــرئـ ـي ــس وم ـس ـت ـشــارتــه
مـيــراي عــون التي ّ
تعد األشــد حماسة
لــوجــود عــزيــز فــي بـعـبــدا .لـكــن األم ــور
سارت عكس التوقعات ،فكان أن أعلن
قصر بعبدا ،أمس ،قبول عون استقالة
تقدم بها عزيز الذي أعلن دخوله «زمن
ً
إرضاء
الصوم والصالة» ،ليكون الفداء
ّ
«لـ ـل ــذي عــل ـم ـنــي أن ال ـح ــق والـحـقـيـقــة
يستحقان التضحية».

ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان قــد
الـتــزم الصمت ملــدة أسـبــوعــن ،واضعًا
مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـه ـ ُج ــم ع ـل ـي ــه فـ ــي ع ـه ــدة
ال ــرئ ـي ــس عـ ـ ــون ،نـ ـق ــل ع ــن أب ـ ــو صـعــب
قــولــه إن ق ـبــول اسـتـقــالــة عــزيــز «أق ــوى
مــن كــل ك ــام» ،نــافـيــا مــا ُيـ ـ َّ
ـروج لــه بــأن
رئـيــس الـجـمـهــوريــة أقــالــه مــن منصبه
االس ـت ـشــاري فــي الـقـصــر ،جــازمــا بأنه
سيكون في عــداد وفد رئاسي سيزور
العراق وأرمينيا قريبًا.
هــل تـضــع االسـتـقــالــة وم ــن ثــم قبولها
َ
املستشارين»؟
حدًا لـ«حرب
فيما كان جان عزيز واضحًا بعباراته
املقتضبة ورفضه الــرد على اتصاالت
الصحافيني ،كانت دوائــر قصر بعبدا
تطلب من املستشار السياسي تسليم
ال ـس ـيــارة ال ـتــي كــانــت بـعـهــدتــه بعدما
أخلى مكتبه في بعبدا ،أمس ،وتتمنى
عليه أن يـتــراجــع عــن ق ــراره بالتنحي
ع ــن عـمـلــه م ــدي ـرًا ل ــأخ ـب ــار وال ـب ــرام ــج
السياسية في محطة «أو تي في».
ِّ
يقدم خصوم عزيز جردة ملا يسمونها
«س ـل ـس ـل ــة أخـ ـ ـط ـ ــاء» ال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
خــروجــه عــن جــو الـتـســامــح ال ــذي دعــا
إلـ ـي ــه رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ل ـت ـطــويــق
األزمــة مع رئيس مجلس النواب نبيه

بري ،على خلفية تسريب شريط وزير
الخارجية جبران باسيل ،وال بهجومه
غ ـي ــر امل ـ ـبـ ــرر ع ـل ــى أب ـ ــو صـ ـع ــب .وق ـبــل
هـ ــذه وتـ ـل ــك ،ي ـض ـيــف ه ـ ــؤالء« :وق ـعــت
الـخـطـيـئــة ال ـتــي كـ ــادت ت ـهــدد الـتـفــاهــم
مع حــزب الله واملتمثلة بــرده العنيف
ع ـلــى دع ـ ــوة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر الـلــه
إلى مقاطعة فيلم ،the postمن دون أن
يسمي «السيد» ،األمــر الــذي أوحــى أن
تلك املقدمة ّ
تعبر عن املوقف الرسمي
للتيار الـحــر ،خـصــوصــا أن عــزيــز بــرر
ً
ما كتبه بأنه يأتي استكماال ملا أدلى
به باسيل في مجلس ال ــوزراء ،ليأتيه
اللوم من وزير الخارجية.
وح ـ ــن ق ـ ـ ـ ّـدم رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري اس ـت ـق ــال ـت ــه الـ ـقـ ـس ــري ــة مــن
الــريــاض فــي تشرين الثاني املنصرم،
يقول خصوم عزيز إنه «سارع إلشاعة
أج ــواء مـفــادهــا أن رئـيــس الجمهورية
سيبدأ االس ـت ـشــارات النيابية امللزمة
ل ـت ـس ـم ـيــة ال ـ ـبـ ــديـ ــل» .اإلي ـ ـحـ ــاء ب ـق ـبــول
االس ـت ـقــالــة مـ ــرده ،حـســب هـ ــؤالء ،دعــم
تــرشـيــح شـخـصـيــة مـصــرفـيــة لــرئــاســة
ّ
الحكومة .مــن بعدها ،أط ــل عــزيــز عبر
ق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد» ،م ـح ــذرًا م ــن اجـتـيــاح
إسرائيلي قريب للبنان بحجم اجتياح

ع ــام  ،1982م ــا سـبــب بـلـبـلــة ف ــي البلد
وعــامــل ضـغــط عـلــى ال ـل ـيــرة ،فتدخلت
ميراي عون مدافعة عنه في القصر.
يضيف هؤالء أن الهجوم العنيف الذي
شـنـتــه «أو ت ــي فـ ــي» ع ـلــى أبـ ــو صعب
ً
منحى دراماتيكيًا.
جعل األمور تتخذ
ب ـ ّـرر عــزيــز مــوقـفــه يــومـهــا بــأنــه أرس ــل
عـبــر الـ ــ«وات ــس آب» مـضـمــون املـقــدمــة
إل ــى بــاسـيــل ،كــذلــك أرسـلـهــا إل ــى مدير
املحطة روي الهاشم ،ليتبني أن باسيل
ل ــم يـطـلــع ع ـلــى م ــا أرسـ ــل ح ـتــى ســاعــة
ً
متأخرة ليال ،فيما كان الهاشم خارج
البالد .حينها طلب منه الرئيس تقديم
استقالته ،ولم تتمكن ميراي عون من
تغطيته هذه املرة.
بـعــد ســاعــات مــن إع ــان الـخـبــر ،أمــس،
ً
غـ ّـرد جــان عــزيــز ،قــائــا« :لـلــذي علمني
ً
أنه يمكنني أن أعيش طويال بال خبز،
ل ـكــن ال يـمـكـنـنــي أن أح ـي ــا ل ـح ـظــة بال
كرامة .للذي تعلمت منه أنني أستطيع
أن أمضي حياتي بال لقب وال صفة وال
رتـبــة ،لكن يستحيل أن أقـضــي ساعة
ّ
ب ــا ض ـم ـي ــر .ل ـل ــذي ع ـل ـم ـنــي أن ال ـحــق
والحقيقة يستحقان التضحية ،له كل
الـشـكــر ،وإل ــى الـلـقــاء بعد زمــن الصوم
والصالة والفداء».

