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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مهرجان الهبارية
أود أن أل ـف ــت ع ـنــاي ـت ـكــم إلـ ــى أن
الـ ـخـ ـب ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ف ـ ــي ال ـص ـف ـح ــة
األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن عـ ـ ــدد «األخ ـ ـب ـ ــار»
الـصــادر أمــس بعنوان العرقوب
يتحدى بالفن والـتــراث ال عالقة
له بالواقع على االطالق.
أوال :م ـه ــرج ــان ال ـه ـب ــاري ــة ال ــذي
أقيم في معبد بعل جــاد ،والــذي
ُ
استمر لثالثة أيام ،اختتم بحفل
غ ـن ــائ ــي أحـ ـي ــاه املـ ـط ــرب «أح ـم ــد
عبد الحميد» .أمــا املـطــرب بهاء
الـعـلــي ،فـقــد أح ـيــا حـفــا غنائيا
في مهرجان الهبارية عام .2015
وأقـ ـت ــرح ال ـت ــواص ــل م ــع منظمي
مهرجان الهبارية لتبيان األمر.
ثانيا :مهرجان كفرحمام نظمته
الـ ـبـ ـل ــدي ــة واسـ ـتـ ـم ــر ث ــاث ــة أيـ ــام
أيضا ،وال عالقة إطالقا للحركة
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـلـتـقــى
أصل الحكي ،والفنان سليم عالء
الدين ،ال من قريب وال من بعيد
بــامل ـهــرجــان ،ب ــل سـيـقـيـمــان بعد
أيام حفال ثقافيا منفصال تماما،
كـمــا أن امل ـهــرجــان فــي كفرحمام
أح ـي ــاه ف ــي الـلـيـلــة األولـ ــى غ ــازي
نبعة ،وأحيا السهرة الفنية في
اليوم الثاني أحمد عبد الحميد.
أمـ ـ ــا املـ ـش ــاركـ ـتـ ــان فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«ذا فــويــس ك ـي ــدز» شـيــريــن أبــي
سـعــد ورف ـقــا قـلـعــان ،فـقــد قدمتا
وص ـلــة غـنــائـيــة ضـمــن مـهــرجــان
كـفــرحـمــام ال عــاقــة لـهــا بتحية
إلى األسطورة صباح.
مع االحترام والتقدير
عماد عبد الحميد

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

المشهد السياسي

ال ُيمانع الحريري انتخاب عون
رئيسًا ولكن مشكلته عدم
اهتمام السعوديين بالشأن
اللبناني (هيثم الموسوي)

كشف منفذي تفجير
زحلة ...والحريري
إلى السعودية
ّ
ما لبث أن «هل قمر»
عيد األضحى ،حتى حزم
السياسيون أمتعتهم
فارضين ّعلى البالد عطلة
ُ
بعدما شل العمل في
معظم المؤسسات
الدستورية .وحده سعد
الحريري «لن ّ
يعيد» ،بل
سيسعى إلى إيجاد حل
ألزمته المالية وإعادة
جدولة ديون شركته
«سعودي أوجيه»
أقل من عشرة أيام مضت على انفجار
عبوة عند مستديرة زحلة مــن الجهة
الجنوبية ـ الشرقية في منطقة كسارة،
تمكن خاللها األمــن الـعــام مــن توقيف
خ ـل ـيــة تـنـتـمــي إلـ ــى أحـ ــد الـتـنـظـيـمــات
اإلرهــابـيــة ،إثــر االشـتـبــاه فــي تنفيذها
ال ـع ـم ـل ـيــة امل ـ ــذك ـ ــورة .ول ـل ـغ ــاي ــة ،ص ــدر
أمــس ُعن املديرية العامة لألمن العام
بيان ذكــر فيه أنــه «نتيجة العترافات
املـ ــوقـ ــوفـ ــن ،داه ـ ـمـ ــت قـ ـ ــوة مـ ــن األمـ ــن
ال ـ ـعـ ــام ش ـق ــة ح ـي ــث ض ـب ـط ــت ال ـج ـه ــاز
الــذي استخدم فــي تفجير العبوة عن
بعد ،والسيارة التي استخدمها أفراد
ال ـخ ـل ـيــة لـنـقــل ال ـع ـب ــوة وه ــي م ــن نــوع
ري ـن ــو رابـ ـي ــد .وال ـت ـح ـق ـي ـقــات مـسـتـمــرة
مع املوقوفني بــإشــراف النيابة العامة
املختصة ،والعمل جــار لتوقيف باقي
املتورطني في التفجير».
وكان انفجار قد ّ
دوى في  31آب املاضي

عند مستديرة كسارة في زحلة نتيجة
ع ـب ــوة وض ـع ــت داخ ـ ــل ح ــوض ال ـ ــورود
فــي املـسـتــديــرة ،وبلغت زنتها بحسب
م ــا ذكـ ــرت م ـص ــادر أمـنـيــة ف ــي حـيـنــه 4
ك ـي ـلــوغــرامــات .ال ـع ـبــوة ّأدت إل ــى مقتل
س ـيــدة وإص ــاب ــة ع ــدد م ــن ركـ ــاب بــاص
ص ــودف مـ ــروره فــي امل ـكــان بــإصــابــات.
امل ـع ـلــومــات األول ـي ــة أ ُش ـ ــارت َف ــي حينه
ٌ
موكب
إلى احتمال أن يكون املستهدف
لحركة أم ــل ،لـكــون التفجير تــزامــن مع
احتفال لـ»أمل» في ذكرى تغييب
تنظيم
ٍ
ّ
اإلمــام موسى الصدر ورفيقيه .بيد أن
مسؤولي «أمل « سارعوا في حينه إلى
النفي ،قبل أن يكشف الرئيس نبيه ّبري
ّ
ل ــ»األخ ـب ــار» أن «الـتـفـجـيــر ك ــان رســالــة
إلينا ،هدفها عرقلة وصــول البقاعيني
إلى مهرجان الحركة في صور».
عـلــى الـصـعـيــد األم ـن ــي أي ـض ــا ،ل ــم يكن
توقيف «خلية زحلة» الحدث الوحيد
الذي شهده البقاع أمس .فبعد يومني
عـ ـل ــى انـ ـفـ ـج ــار ق ـن ـب ـل ــة ي ـ ــدوي ـ ــة ك ــان ــت
موضوعة في أسفل سيارة في مجدل
عنجر ّأدت إلى إصابة ثالثة أشخاص
ب ـ ـ ـجـ ـ ــروح طـ ـفـ ـيـ ـف ــة ،ذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة
ّ
«املستقبل» أن مرافقًا للوزير السابق

نفت المصادر
أن تكون توقيفات
مجدل عنجر استهدافًا
سياسيًا لوهاب

وئـ ــام وهـ ــاب اع ـت ــرف ب ــوض ــع الـقـنـبـلــة
ُ
ّ
اليدوية ،وبأن التحقيقات حاليًا تركز
«على إذا ما كان وهــاب هو من أعطاه
األمر بتنفيذ التفجير» .وأتت الحادثة
بعدما كان مالك السيارة قد رفع الفتة
يشتم فيها وهــاب ،على خلفية هجوم
وه ـ ــاب ع ـل ــى رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ال ـب ـقــاعــي
قاسم حمودُ ،متهمًا إياه بالفساد.
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ُحـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
ّ
«األخبار» تفيد بــأن املشتبه فيه الذي
أوق ـفــه ف ــرع املـعـلــومــات فــي ق ــوى األمــن
الــداخـلــي ،وهــو مــؤيــد لــوهــاب ،اعترف
بأنه رمى الجسم املتفجر بنفسه تحت
السيارة التي شتم مالكها وهاب .وقال
إنـ ــه ت ـل ـقــى م ـس ــاع ــدة م ــن ش ـخ ــص مــن
بـلــدة مـجــدل عنجر مــن مـ ّـؤيــدي وهــاب
أيضًا .وأكد املوقوف أنه نفذ «العملية»
من تلقاء نفسه ،بسبب الغضب الذي
اعتراه بعدما علم بالفتة شتم رئيس
ح ــزب ال ـتــوح ـيــد ال ـع ــرب ــي ،ج ــازم ــا بــأن
أحـ ـدًا ل ــم يـطـلــب مـنــه تـنـفـيــذهــا .ونـفــت
امل ـ ـصـ ــادر أن يـ ـك ــون ت ــوق ـي ــف م ــؤي ـ َـدي
وه ــاب يـحـمــل أي خـلـفـيــات سـيـ ّـاسـيــة،
الفتة إلــى أن فــرع املعلومات حقق في
القضية كـمــا يفعل فــي أي مـلــف آخــر،
ّ
وت ـمــكــن م ــن ج ـمــع مـعـطـيــات ّأدت إلــى
توقيف املشتبه فيهما.
وصـ ـ ــدر أمـ ــس ع ــن أم ــان ــة اإلع ـ ـ ــام فــي
ـض
ح ــزب ال ـتــوح ـيــد ال ـعــربــي ب ـي ــان رف ـ ٍ
«ألي اعـ ـت ــراف ي ـج ــري ت ـحــت ال ـض ــرب
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــذيـ ـ ــب» ،مـ ـتـ ـمـ ـن ــن ع ـ ـلـ ــى فـ ــرع
املـ ـعـ ـل ــوم ــات لـ ــو أنـ ـ ــه لـ ــم ُي ـ ـسـ ــرب ه ــذه
املعلومة «قبل أن يصل الشاب املوقوف
الــى الـقـضــاء ،وخــاصــة أنـنــا نعلم مــاذا
ي ـح ـصــل ف ــي أق ـب ـيــة امل ـع ـل ــوم ــات» .وإذ
شدد البيان على أن «الحزب سيكون له
موقف من التطاول على رئيسه» ،سأل
مل ــاذا لــم ي ـجـ ِـر تــوقـيــف الـشـخــص الــذي

تقرير

المقعد «الماروني» في بيروت األولى :القوات تستبدل نديم؟
رلى ابراهيم
فــي الظاهر ،كــان يمكن الـقــول غــداة ّ
تمرد
النائب نديم الجميل على النائب سامي
ال ـج ـم ـي ــل (مـ ـن ــذ أن ك ـ ــان م ـن ـس ـقــا لـلـجـنــة
املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـ ـحـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب) سـ ـ ـ ــواء فــي
اق ـل ـيــم الــرم ـيــل أو خ ــال ج ـل ـســات املـكـتــب
الـسـيــاســي ،ان يــدا قــواتـيــة تتالعب بعقل
شـيــخ األشــرف ـيــة .ودع ــاي ــة م ـعــراب الـقــويــة
حول رعايتها البن بشير وحرصها على
اظ ـهــاره فــي ك ــادر واح ــد مــع رئـيــس حــزب
ال ـ ـقـ ــوات س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع ،غ ــذي ــا ال ـش ـكــوك
أكثر فأكثر .اال أن تحالف معراب والرابية
كشف الصورة الحقيقية لعالقة جعجع ـ
الجميل ،ليتبني أن نديم كان «كتائبيًا أوال
وأخيرا» ،بعكس والده ،و»باق في الحزب
ال ــذي يـشـهــد نـفـضــة ف ــي إقـلـيــم األشــرفـيــة
عـبــر تـعـيــن مـيـشــال رج ــي رئـيـســا جــديـدًا
ل ــه ،واع ـ ــادة «أب ــو شـ ــادي» (إي ـل ــي نـصــار)
ّ
الجميل
الى اقليم الرميل» ،على ما يقول
ل ــ»األخ ـب ــار» .عـلـمــا أن ــه سـبــق لـلـنــائــب عن
املقعد املاروني في دائرة بيروت األولى أن
أقام الدنيا على نصار وأزاحه من منصبه،
ليعيده اليوم بنفسه بعدما انحلت األمور
وباتت العالقة بني نديم وسامي الجميل

ّ
«ودي ـ ــة وأك ـثــر مــن ج ـي ــدة» .ويـعـمــل شيخ
األشرفية اليوم على ملفني كما يقول« :مدّ
الـجـســور مــع الـشـبــاب املـسـتـقــل وال ـكــوادر
املنسية واعادة الثقة املفقودة في العالقة
مـ ــا بـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي وامل ـج ـت ـم ــع األهـ ـل ــي.
فتجربة «بـيــروت مدينتي» أظـهــرت مدى
خيبة أمل األشرفية من سياسييها ونحن
اتعظنا من النتائج وبالتأكيد ملتزمون
روحية  14آذار وسياسة الكتائب» .لذلك،
وفـيـمــا يـقــوم جعجع بـفــرز مــن مـعــه ومــن
عليه عشية تـحــالـفــه مــع الـتـيــار الوطني
ال ـ ـحـ ــر ،شـ ـط ــب اسـ ـ ــم ن ــدي ــم ال ـج ـم ـي ــل مــن
الالئحة ،وفقا ملصادر مقربة من القوات،
ويـسـعــى الس ـت ـبــدالــه بـمــرشــح ع ــن املقعد
نفسه .فالقوات تتعامل مع الكتائب اليوم
على أســاس «السلة الــواحــدة ال القطعة»،
ما يعني أن نديم ضمن هذه السلة بعدما
أظ ـه ــر ف ـت ــورا ح ــول فــرض ـيــة تــرش ـحــه من
مـ ـع ــراب .وع ـل ـيــه ،تـضـيــف ه ــذه امل ـص ــادر،
«ان حصل تحالف مع الكتائب فسيبحث
في ما اذا كــان نديم مرشحا توافقيا بني
األحـ ــزاب الـثــاثــة واال فاألفضلية ملرشح
مشترك ما بني القوات والتيار» .وجعجع
ح ـ ــاول م ـن ــذ ف ـت ــرة «جـ ــس ن ـب ــض امل ــرش ــح
املــارونــي ورئـيــس ن ــادي الحكمة السابق

ج ــورج ش ـهــوان عـبــر أص ــدق ــاء مشتركني.
وهـ ــو كـ ــان ق ــد ال ـت ـق ــاه ق ـب ـيــل ف ـت ــرة قــريـبــة
على اعتبار أنه وجه مقبول لدى الجميع
وال عـ ــداوات قــديـمــة أو جــديــدة لــه مــع أي
س ـيــاســي أو حـ ـ ــزب» .واألهـ ـ ــم أن ش ـهــوان
م ــن خـلـفـيــة ق ــوات ـي ــة وع ـل ــى ع ــاق ــة جـيــدة
بالرابية .وجرى التداول باسمه عدة مرات
في السابق كمرشح عوني ،فضال عن أن
شـقـيـقــه فـ ــاز بــامل ـخ ـتــرة ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية األخيرة كمرشح عن حزب القوات
بعدما انتسب اليه.
ل ـك ــل ش ـ ــارع ف ــي األش ــرفـ ـي ــة «خ ـب ــري ــات ــه»،
ُ
واألخ ـ ـب ـ ــار األصـ ـ ـ ــدق ت ـل ـت ـق ــط مـ ــن األزق ـ ــة
الـضـيـقــة الـفـقـيــرة ،حـيــث تـغــربــل األس ـمــاء
وفـ ــق االنـ ـ ـج ـ ــازات والـ ـخ ــدم ــات .ال ال ـت ــزام
سياسيا هنا ،الصوت ملن يلبي حاجات
طـبـقــة تـسـكــن ع ـشــوائ ـيــات ص ـغ ـيــرة على
أط ـ ــراف أب ـ ــراج شــاه ـقــة بـنـيــت ب ـعــرق كــرم
الزيتون وحـ ّـي السريان وغيرهما .لذلك،
ي ـنــاصــر ج ــزء كـبـيــر م ــن نــاخ ـبــي االح ـيــاء
الفقيرة رجل األعمال أنطون الصحناوي
ً
أوال ،ملساعدته الــدائـمــة لهم عبر مكاتبه
الخدماتية ،واملرشح عن املقعد املاروني
م ـس ـعــود األشـ ـق ــر (امل ـت ـح ــال ــف م ــع ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر) ثــان ـيــا .فـ ـ «ب ــوس ــي» كما

يـسـمــونــه ،لــم يـغــب عنهم مـنــذ حــرب املئة
ي ــوم .هــو حــاضــر بينهم ،ويـحــرص دائما
ع ـل ــى الـ ــوقـ ــوف ال ـ ــى ج ــان ــب األهـ ــالـ ــي فــي
األف ـ ــراح واألت ـ ـ ــراح ،واألهـ ــم أن ــه يقصدهم
س ـيــرا عـلــى األق ـ ــدام ال م ــن خـلــف الــزجــاج
األسود الحدى السيارات الفارهة.
ال ـجــولــة م ــن الـسـيــوفــي ال ــى ح ـ ّـي الـسـيــدة
صعودا نحو ساسني ،تقود الــى شائعة
قوية يتداولها البعض على أنها حقيقة
واقعة ولــو أن أصحاب العالقة ينفونها
نـفـيــا ت ــام ــا .وال ـشــائ ـعــة تـتـحــدث ع ــن نقل
ال ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـيــل لـتــرشـيـحــه من

حاول جعجع
قبل مدة «جس نبض»
المرشح الماروني
جورج شهوان

ّ
املنت الشمالي الى األشرفية «العادة العز
ال ــى مـقـعــد الـشـيــخ ب ـيــار الـجـمـيــل» ،فيما
«ت ـتــرشــح شقيقته نـيـكــول م ـكــانــه» .فــأي
ت ـحــالــف ع ــون ــي ق ــوات ــي ب ـم ـســانــدة وزي ــر
السياحة والنائب عن املقعد الكاثوليكي
م ـي ـشــال ف ــرع ــون وح ـ ــزب ال ـط ــاش ـن ــاق في
دائ ـ ــرة ب ـي ــروت األولـ ـ ــى ،كـفـيــل ب ـع ــزل ابــن
بشير الــذي نجح في املــرة األولــى «تحت
هــذه الــرايــة» .لذلك ،يتطلب الحفاظ على
هــذا املقعد اسما ّ
قويا في وجــه «تحالف
اعـ ــان ال ـن ـي ــات» ،واالس ـ ــم ال يـمـكــن اال أن
ي ـك ــون س ــام ــي الـجـمـيــل ع ـلــى م ــا يضيف
أص ـ ـح ـ ــاب هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــة .وي ــذهـ ـب ــون
ب ـع ـيــدا ف ــي ال ـتــأك ـيــد أن «ال ـش ـي ــخ املـتـنــي
نــاقــش املــوضــوع مــع بـعــض املعنيني في
انـتـخــابــات األشــرف ـيــة وحـصــل عـلــى وعــد
ب ــال ــدع ــم املـ ـ ــادي وال ـس ـيــاســي اذا م ــا قــرر
املـضــي قــدمــا فــي هــذه الـخـطــوة» ،لكن ما
ّ
تقدم ينفيه نديم الجميل ومصادر بكفيا
ّ
ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء ،فـيـمــا تـتـحـفــظ م ـصــادر
سياسية اخرى عن مناقشته في ظل عدم
حـســم قــانــون االن ـت ـخــابــات ب ـعــد ،وت ـجـ ّـدد
الحديث عن تمديد ثالث للبرملان النيابي
يعيد الـكــرة الــى ملعب الـنــواب الحاليني
ولو كانوا عاطلني من العمل.

