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سياسة
مقابلة

ميريام سكاف :ال لعزل زحلة عن محيطها ...وال خالص سوى
بعد أكثر من سنة على وفاة الياس سكاف،
والمحطات الصعبة التي ّ
مرت بها ،والعالقة المتوترة مع
عدد من القوى السياسية ،فرضت ميريام سكاف نفسها
كوريثة لرئاسة الكتلة الشعبية .هذا ما أظهرته نتائج البلدية
واإلحصاءات .وهي تطمح حاليًا إلى إعادة إحياء الكتلة
النيابية التي كان يرأسها جوزف طعمة سكاف .انطالقًا
من هنا ،ترفض عزل زحلة عن محيطها
ليا القزي
«زحـلــة هــي شــريــان البقاع واالنفتاح
ع ـل ــى ال ـس ـه ــل .ك ـي ــف يـ ـط ــرح ال ـب ـعــض
س ـح ـب ـهــا مـ ــن م ـح ـي ـط ـه ــا؟» .الـ ـس ــؤال
ل ــرئ ـي ـس ــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة م ـي ــري ــام
سـ ـك ــاف ،ب ـعــد دع ـ ــوة املـ ـط ــران عـصــام

دروي ــش ال ـقــوى السياسية والبلدية
في مدينة زحلة في  ١٩نيسان الحالي،
إلى اجتماع من أجل البحث في قانون
االنتخابات .ليس من املتوقع أن يؤدي
ُ
ـان فــي ٢٧
االجـتـمــاع (ع ـقــد اجـتـمــاع ث ـ ٍ
نتيجة جــديــة ،ولكن
نيسان) إلــى أي
ُ
ال ـخ ـط ـيــر ه ــو ال ـط ــرح املـ ـق ـ َّـدم امل ــواك ــب

سكاف :هدفنا االنطالق من زحلة الى المستوى الوطني (هيثم الموسوي)

لحفلة الـجـنــون الـسـيــاســي فــي البلد.
ف ــي زح ـل ــةُ ،دقـ ــت األجـ ـ ــراس للتحذير
مــن «خ ـطــر ال ـشــريــك» فــي املــدي ـنــة ،في
خ ــال اال ّن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة .وال ـي ــوم
أيضًاُ ،ي َدق «ناقوس الخطر» بأسلوب
آخر عبر الدعوة إلى سلخ املدينة عن
محيطها عبر جعلها دائرة ّ انتخابية
«مستقلة» ،و«حل أزمة املجنسني» في
ّ
البقاع األوسط .يبدو أن البعض يريد
إحياء مفهوم «جمهورية زحلة» ،الذي
برز في منتصف القرن التاسع عشر،
ّ
خــاصــة بعد أن ســلــم دروي ــش الــوزيــر
م ـل ـحــم ري ــاش ــي م ـش ــروع ــه ل ـل ـقــانــون،
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد طـ ــريـ ــق الـ ـش ــام
لــوضــع حـ ــدود ج ــدي ــدة ل ــدائ ــرة زحـلــة
االنتخابية.
ُالكتلة الشعبية كانت الطرف الوحيد
امل ـغ ـ َّـي ــب ع ــن االج ـت ـم ــاع «رب ـم ــا ألنـهــم
ي ـ ـنـ ــوون ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرارات ال ي ــري ــدون
ّ
أن نــطـلــع عـلـيـهــا» .وتـنـفــي س ـكــاف أن
ّ
يـكــون وج ــود ابــن عــم زوجـهــا ميشال
سـ ـك ــاف ،ال ـ ــذي ال تــرب ـط ـهــا ب ــه عــاقــة
ثابتة ،في اللقاء دليال على تمثيلها،
ّ
ألن «االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ح ـص ــل خ ـل ـس ــة عــن
الكتلة» .لذلك ،تسأل سكاف املطرانية:
«أل ـي ــس م ــن امل ـف ـتــرض أن ت ـكــون على
مسافة واحدة من الجميع؟ هل يرغب
امل ـط ــران فــي أن يـلـعــب دورًا سياسيًا
أو دور رجــل أعمال؟ يريد أن تتقوقع
ّ
زح ـ ـلـ ــة؟» .وع ـ ــوض الـ ـب ــدء ب ـط ــرح حــل
مـســألــة املـجـنـســن« ،األول ــوي ــة ملــن هو
َ
مـســتــورد وسـمــح لنفسه بــأن يتحول
ال ــى وزيـ ــر ل ـلــداخ ـل ـيــة» .تـتـهــم سـكــاف
«س ـ ـيـ ــدنـ ــا» بـ ــأنـ ــه «مـ ـ ــش مـ ـل ـ ّـح ــق بــن
سياسة وأعـمــال دنيوية وسماوية».
ف ــالـ ـت ــدخ ــل «ل ـ ـ ــم يـ ـع ــد ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
االنتخابات واملجنسني بل وصل إلى
التهديد على مذبح الكنيسة ملوظفة
قامت بواجبها الوظيفي» .املقصودة
هــي امل ــدي ــرة الـعــامــة لـلـتـعــاونـيــات في
ُ
وزارة الزراعة غلوريا أبو زيــد .تخبر
س ـك ــاف ع ــن «ش ـ ـ ــروع بــال ـق ـتــل حـصــل
ع ـلــى مـ ــرأى امل ــؤم ـن ــن ع ـنــدمــا ح ـ ّـرض
رجــل ديــن (أحــد كهنة الرعية ،ترفض
سـ ـك ــاف ذك ـ ــر اس ـ ـمـ ــه) ع ـل ــى أبـ ـ ــو زي ــد
ألنـهــا رفـضــت التوقيع على مشاريع
إسكانية تعود لسيدنا .أنا هنا أدعو

إلى محاسبة منتحل صفة رجل الدين
هذا ولتصل الرسالة الى أعلى املراجع
في الفاتكيان التي حتمًا لن ترتضي
ت ـح ــوي ــل ال ـك ـن ــائ ــس إل ـ ــى م ـن ــاب ــر لـبــث
الحقد على الناس .أدافــع عن غلوريا
ليس ألنها من طائفة معينة ،بل ألنها
ُ
مــوظـفــة ك ــان يـجــب أن تـمـنــح وســامــا
على وقوفها في وجه الفساد».
ُ
بالعودة إلى لقاء سيدة النجاة ،تدافع
س ـكــاف ف ــي حــديَّـثـهــا إل ــى «األخـ ـب ــار»
عــن قـضـيــة املـجــنـســن ألن ـهــا «مـســألــة
ُ
إنسانية ،تبحث فــي وزارة الداخلية
وعـلــى مستوى كــل لـبـنــان» ،نافية أن
يـكــون السبب رغبتها فــي االستفادة
مـ ـ ــن أص ـ ــوات ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
«انتخبوا ضدنا في الـ ٢٠٠٥والـ.»٢٠٠٩
ال خ ـ ــاص ،بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــا ،إال فــي
ال ـن ـس ـب ـيــة« ،وغـ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة م ــزاع ــم
األحـ ـ ـ ـ ــزاب ب ــأنـ ـه ــا ال ت ـس ـم ــح ب ــإع ــادة
التمثيل الـصـحـيــح للمسيحيني .بل
هدف األحــزاب الكبرى السيطرة على
ّ
كل املقاعد».
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة م ـض ــت ع ـل ــى «ش ـلــح
الـ ـعـ ـب ــاءة» حـ ــول ك ـت ـفــي سـ ـك ــاف ،بعد
وفــاة زوجـهــا ،النائب السابق الياس
سكاف .ليس من السهل االستمرار في
العمل السياسي وفق طريقة العائلة
ال ـب ـق ــاع ـي ــة ،ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـت ــواص ــل
املباشر مع الناس والخدمات .فكيف
إذا كانت «الزعيمة» الجديدة ،امــرأة،
في مجتمع يتفاخر بذكوريته ،أصلها
ُ َّ
من مدينة ّ
بشري ،وتت َهم بأنها ترفع
األس ـ ـ ـ ـ ــوار ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـ ــن ال ــزح ــالـ ـن ــة؟
تستغرب أن تكون لدى البعض نظرة
سلبية تجاهها ،فعلى الـعـكــس ،أهل
زحلة «أشعروني بأنهم يحبونني».
ولكن ،ربما السبب أنهم «لم يعرفوني،
واليوم تأكدوا أنني أريــد استمرارية
نهج آل سكاف».
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ه ـ ـ ــي ال ـت ـح ـض ـي ــر
ُ
لالنتخابات النيابية .تظهر غالبية
ّ
استطالعات الرأي في زحلة أن سكاف
ّ
هي األولى عن الكاثوليك ،إال أن أرقام
الكتلة الـشـعـبـيــة ،ك ـحــزب ،منخفضة.
تــرفــض س ـكــاف ال ـف ـصــل بـيـنـهــا وبــن
الكتلة ،أو اعتبار نتائج االستطالعات
ً
ّ
دليال على أن حجمها االنتخابي مقعد

واحــد فقط« ،النسبة التي أنالها هي
بفضل الكتلة .والبرهان على قدرتنا
التجييرية هو حصولنا وحدنا على
ّ
ق ــراب ــة  ٩٠٠٠ص ــوت (ع ـل ـمــا أن مـعــدل
الالئحة بلغ قرابة الــ ٨٠٠٠صوت) في
االنتخابات البلدية األخـيــرة» .ولكن،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن «خ ـصــوص ـيــة زحـ ـل ــة» ،ما
الذي قد يدفع الزحالوي إلى مناصرة
الكتلة؟ «ألننا نعيش وجدانهم ،ونريد
استمرار القضية عبر برنامج إنمائي
ـ ـ ـ اقـ ـتـ ـص ــادي» ،تـ ـق ــول .ب ــاق ــي األفـ ـ ــراد
الذين ينتمون إلــى االحــزاب «زحالنة
نحترمهم ،ولكن قرارهم ليس بيدهم.
نحن مرجعنا البقاع» .واألمل موجود
بــأن «ننطلق مــن زحـلــة إلــى املستوى
الــوطـنــي .كــان جــوزف سكاف مــن أهم
األق ـطــاب ،ولــديــه كتلة نيابية كبيرة.
هذا هدفنا في السياسة».
ُ
لــم تـحـســم بـعــد الـتـحــالـفــات بانتظار
االت ـف ــاق عـلــى قــانــون جــديــد وتـحــديــد
م ــوع ــد ل ــان ـت ـخــاب ــات .ال ــازم ــة ذات ـهــا
ت ـت ـك ــرر« :نـ ـم ـ ّـد ي ــدن ــا لـلـجـمـيــع ،شــرط
الـحـفــاظ على خصوصيتنا ،وتأمني
مصلحة زحلة والبقاع األوسط» .وإذا
كانت هذه املصلحة تقتضي التحالف
مــع آل ف ـتــوش ،الــذيــن يـتـشــاركــون مع
ال ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـح ـل ـف ــاء؟ تــوضــح
ّ
فتوش ليسوا أعدائي.
سكاف أن «آل
ّ
ّ
ولـ ـك ــن ،م ـق ـت ـن ـعــة ب ــأن ـه ــم ال ي ــؤم ـن ــون
ً
مصلحة القضاء» .هي أصال تخوض
ّ
«ضد أي مشروع يلوث البيئة
معركة
وسوف تبقى املعركة قائمة من زحلة
ً
إل ــى ع ــن دارة وصـ ــوال إل ــى أرمـنـيـنــا.
فــاألرمــن أصــدقــاؤنــا ونـتـش ُــارك معهم
الوطن الواحد .ال نريد أن ن ّ
صدر لهم
قــذارت ـنــا» .ع ــادت أخـيـرًا إلــى الواجهة
الدعوى القضائية التي رفعها فتوش
ضد الياس سكاف ،بتهمة عدم تسديد
عـ ــدد م ــن ال ـش ـي ـك ــات .ت ـت ـ ّ
ـوج ــه سـكــاف
ّ
إلــى فتوش بــأن «ال يصفي حسابات
سياسية قديمة على حساب أوالدي.
ه ــو ت ـج ــرأ أن ي ـق ـيــم دع ـ ــوى قـضــائـيــة
على أطـفــال الـيــاس سـكــاف وهــم دون
الـســن الـقــانــونـيــةّ .اد ِع عـلـ ّـي أن ــا .مــاذا
تريد من أوالدي؟» .وعــن خبر ترشح
الطبيب مـيـشــال فـتــوش مــدعــومــا من
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،ت ـشــك س ـكــاف في

تقرير

القوات تحشر التيار في البقاع االوسط 3 :مرشحين ...والمقعد
رلى إبراهيم
ينتظر قـضــاء زحـلــة ات ـضــاح صــورة
القانون االنتخابي ،بما فيه طريقة
ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد وت ـق ـس ـيــم الـ ــدوائـ ــر،
واألهـ ــم الـنـظــام ال ــذي سـيـقـتــرع على
أســاســه .فـبـقــاء دائ ــرة زحـلــة (الـبـقــاع
االوس ـ ـ ــط) ك ـمــا ه ــي ش ـ ــيء ،وضـمـهــا
إلى البقاع الغربي شيء آخر .العمل
بنصيحة البطريرك املاروني بشارة
الــراعــي بالبقاء على قــانــون الستني
شــيء ،واعتماد النسبية شــيء آخــر.
ورغ ـ ـ ــم ع ـ ــدم ج ـ ــاء ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،إال أن
أسماء مرشحي األحــزاب باتت شبه
مكتملة ،علمًا أن زحلة اليوم تتمثل
ب ــ 7ن ــواب :مــارونــي (إيـلــي مــارونــي)،
 2كــاثــولـيــك (ن ـق ــوال ف ـتــوش وطــونــي
ب ــو خ ــاط ــر) 1 ،أرث ــوذك ــس (جــوزيــف
امل ـع ـلــوف) ،أرم ــن أرث ــوذك ــس (شــانــت
جنجنيان) ،سني (عــاصــم عــراجــي)
وشيعي (عقاب صقر).
على مقلب حزب القوات ،قرار الحزب
واض ـ ـ ــح ب ـت ـغ ـي ـيــر وجـ ــوهـ ــه ال ـث ــاث ــة
(امل ـ ـع ـ ـلـ ــوف ،ب ــوخ ــاط ــر ،ج ـن ـج ـن ـيــان)
الــذيــن لــم ينجحوا فــي التشريع وال
فــي ال ـخــدمــات وال فــي حـســن تمثيل
الزحليني .قــرار تغيير ال ـنــوابُ ،ي ّ
عد
بحسب سياسيني زحـلـيــن ،خطوة

مل ـص ـل ـحــة الـ ـ ـق ـ ــوات وت ـخ ــدم ـه ــا أمـ ــام
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،إذ ت ــزي ــل ج ـ ــزءًا كـبـيـرًا
مــن مفاعيل «كـســل ال ـنــواب» .وتقول
مـصــادر قواتية إن مرشحي معراب
عـ ــن امل ـق ـع ــدي ــن ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــن هـمــا
الـقــاضــي ج ــورج عقيص واب ــن أخــي
الـ ـن ــائ ــب فـ ـ ـت ـ ــوش ،مـ ـيـ ـش ــال فـ ـت ــوش.
وامل ــرش ــح ع ــن امل ـق ـعــد األرث ــوذك ـس ــي
هــو الـعـمـيــد املـتـقــاعــد ســامــي نبهان
الـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــدف أن يـ ـك ــون مـ ــن ق ــرى
شرق زحلة .وخيار تبني مرشح من
ه ــذه ال ـق ــرى يــدخــل ضـمــن تــوجـهــات
الـ ـق ــوات لـتـمـثـيــل الـ ـق ــرى ال ـص ـغ ـيــرة،
ُ
التي كانت ت َع ّد معقل التيار العوني،
ولــه فيها مــرشــح يــدعــى توفيق أبو
رجـ ـيـ ـل ــي ،ورب ـ ـمـ ــا مـ ــن ش ـ ــأن ذل ـ ــك أن
يـثـيــر حـســاسـيــة ال ـعــون ـيــن .أرمـنـيــا،
تـ ـع ـ ّـد الـ ـ ـق ـ ــوات م ــرش ـ َـح ــن (ب ـي ـن ـه ـمــا
سيدة) لتختار أحدهما ملقعد األرمن
األرث ـ ــوذك ـ ــس .ويـ ـن ــذر ذلـ ــك بمشكلة
م ــع ح ـ ــزب ال ـط ــاش ـن ــاق الـ ـ ــذي ت ـجــزم
م ـصــادره بــأنــه سـيـكــون لــه مرشحه،
وهــو لــن يقبل «بخطف مقعده زورًا
كما املرة السابقة ،ال في زحلة وال في
غيرها».
تــرش ـيــح الـ ـق ــوات ل ــأس ـم ــاء ال ـســابــق
ذكـ ــرهـ ــا ي ـح ـص ــر ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـع ــون ــي
بــاملـقـعــد امل ــارون ــي .إذ ت ــرى امل ـصــادر

الـ ـق ــواتـ ـي ــة أن ح ـج ــم ال ـع ــون ـي ــن فــي
زحلة يترجم بمرشح واحــد ،وهناك
ات ـفــاق مـسـبــق عـلــى ال ـنــائــب الـســابــق
سليم عــون ،مرشحًا عونيًا للمقعد
املـ ــارونـ ــي ،ع ـل ـمــا أن مـ ـص ــادر أخ ــرى
تتحدث عن املرشح القواتي إبراهيم
الصقر لهذا املقعد مقابل كاثوليكي
للتيار .ينفي العونيون ذلك ،وتؤكد
مصادرهم أن سليم عون ثابت.
وي ــرى عــونـيــون زحـلـيــون أن الحصة
ال ـت ــي تـمـلـيـهــا ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى ال ـت ـيــار
اليوم ال يمكنه رفضها ،بعد أن فشل
فــي تثبيت أعـمــدة قــويــة فــي القضاء
الـ ــذي ت ــراج ــع تـمـثـيـلــه ف ـيــه ب ـعــد عــام
 .2005ل ــذل ــك ،ي ــول ــي ال ـت ـي ــار أهـمـيــة

ترى القوات ان
حجم التيار مقعد
واحد يترشح إليه النائب
السابق سليم عون

كبيرة لدخول زحلة مجددًا ،ولو عبر
مــرشــح واح ــد بـعــد أن فـشــل ف ــي شـ ّـد
عصبه فــي الـقـضــاء وب ـنــاء حــالــة من
امل ـنــاصــريــن .ذل ــك رغ ــم خــص الـعـمــاد
مـيـشــال ع ــون املــديـنــة بـثــاث زي ــارات
اسـتـثـنــائـيــة (ق ـبــل الــرئــاســة) والحـقــا
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل.
ويــذكــر فــي هــذا اإلط ــار سعي باسيل
أخيرًا إلى طرق باب زحلة من زاوية
ترشيح العميد الياس ساسني مديرًا
ملخابرات الجيش ،من دون أن ينجح
في إيصاله .ولكن ،في تقويم عوني
ذات ــي ،يشير أكـثــر مــن حــزبــي إلــى أن
«القيادة فعلت ما عليها وأكثر ،فيما
املسؤولون املحليون يتحملون الجزء
األك ـب ــر م ــن ال ـف ـشــل ال ـش ـع ـبــي بـغـيــاب
النشاطات السياسية واالجتماعية
والتفاعل اليومي مع الزحليني».
ّ
يضيق خيارات باسيل في
ما سبق
أي انتخابات مقبلة ،فإما التفاهم مع
القوات للفوز بمقعد واحد من أصل
 5مقاعد مسيحية ،وإما التفاهم مع
س ـك ــاف ل ــرف ــع حـصـتــه إل ــى مـقـعــديــن
فــي أق ــل تـقــديــر ،وامل ـغــامــرة بخسارة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ف ــرغ ــم رف ـ ــض رئـيـســة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة وصـ ـ ــف بــاس ـيــل
املسيحيني املستقلني بـ «الفرافيط»
ّ
ورده ـ ــا عـلـيــه ،ال ت ــزال عــاقــة الـتـيــار

بـ ـسـ ـك ــاف ج ـ ـيـ ــدة .والق ـ ـ ــى ات ـص ــال ـه ــا
بقصر بعبدا في عيد الفصح ترحيبًا
ً
حــارًا وإيجابيًا ،فضال عــن مواصلة
باسيل إرس ــال رســائــل امل ــودة إليها.
وفي هذا السياق ،يرى العونيون أن
إمكانية التحالف مع سكاف كبيرة
جـ ـ ـدًا .ل ـكــن م ـ ــاذا ع ــن م ــوق ــف ال ـق ــوات
م ــن ه ــذا ال ـت ـحــالــف وم ــوق ــف سـكــاف
مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات وس ـع ـي ـه ــم الـ ــدائـ ــم إل ــى
استفزازها؟ تجيب املصادر العونية
بأن «العقدة تكمن في هذا التفصيل،
ّ
ولـ ـ ـك ـ ــن ن ـ ــأم ـ ــل ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى حـ ــل
إيـجــابــي يــرضــي الـجـمـيــع» .أم ــا «فــي
ُّ
ح ــال تمكننا مــن الـتـمـثــل بــأكـثــر من
مرشح بحكم مبادلة بعض املقاعد
ف ــي أقـضـيــة أخ ــرى وف ـشــل الـتـحــالــف
مــع س ـكــاف ،فــاألفـضـلـيــة ،حـتــى اآلن،
للوزير السابق غابي ّليون (للمقعد
الكاثوليكي) على وزير العدل الحالي
سـلـيــم جــريـصــاتــي لتفضيل رئـيــس
ال ـت ـي ــار ال ـح ــزب ــي ع ـل ــى ال ــاح ــزب ــي».
ذلــك علمًا أن حــزب الله ليس بصدد
التخلي عــن رئيسة الكتلة الشعبية
سكاف ،وال النائب فتوش ،ما يجعل
ترشيح كاثوليكي عوني من خارج
هــذيــن االس ـمــن أمـ ـرًا مــربـكــا للحزب
وللتيار في آن واحد.
على الضفة األخــرى ،لحزب الكتائب

