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سياسة

ّ
بري لـ«األخبار» :عبوة زحلة رسالة
قضية اليوم

ّ
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العبوة التي انفجرت في زحلة األربعاء الماضي كانت تستهدف موكبًا لحركة أمل في
طريقه للمشاركة في ذكرى تغييب االمام موسى الصدر ورفيقيه
عـلــى رغ ــم مـســارعــة أكـثــر مــن جـهــة في
حركة أمــل إلــى نفي أن يكون التفجير
الــذي وقــع فــي زحلة األسـبــوع املاضي
قــد استهدف مــواكــب سـيــارات للحركة
كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـن ــوب
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ذكـ ــرى اخ ـت ـفــاء اإلم ــام
م ــوس ــى الـ ـص ــدر ورف ـي ـق ـيــه ف ــي ص ــور،
أكــد الرئيس نبيه بـ ّـري لــ«األخـبــار» أن
«الـتـفـجـيــر ك ــان رس ــال ــة إل ـي ـنــا ،هــدفـهــا
عرقلة وصول البقاعيني إلى مهرجان
ال ـ ـحـ ــركـ ــة ف ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــور» .وق ـ ـ ـ ــال رئ ـي ــس
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي أم ـ ـ ــام ّ
زواره قـبــل
يــومــن« :قمنا سريعًا بتطويق األمــر،
وطلبت أن يعلن الحركيون أن التفجير
ال يستهدف املواكب ،كي تسير األمور
كما هو مرسوم لها ،ولكي ال ّ
يتم بث
ّ
أجواء من الرعب تعكر صفو املهرجان
الكبير .وتقديراتي أنــه لم يكن الهدف
وقوع ضحايا بل التخريب ،ولألسف،
استشهدت امــرأة في املكان» .وأضاف:

رئيس المجلس :التيار الوطني
الحر سيشارك في جلسة الحوار
«ال ـن ــاس ت ـ ـ ّ
ـرددت رب ــع ســاعــة وحــدثــت
بـلـبـلــة ،لـكــن ســرعــان مــا ع ــادت األم ــور
إلــى طبيعتها ،وفشل هــدف التفجير،
وكانت الحشود هي ّ
الرد».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـنـ ّـيــة
فــي ال ـحــركــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه «ل ــم يـتـ ّـم
الـتـ ّ
ـوصــل حـتــى اآلن إل ــى مــن ق ــام بهذا
ال ـع ـمــل ،ل ـكــن بــاتــت الـخـلـفـيــة واض ـحــة
ل ــدي ـن ــا ل ـج ـهــة اسـ ـتـ ـه ــداف م ــواك ــب مــن
ح ــرك ــة أم ـ ــل ،وصـ ـ ــودف م ـ ــرور ال ـبــاص
ّ
اآلتي من عكار ،ونجت مواكب الحركة
مـ ــن الـ ـتـ ـع ـ ّـرض لـ ــأضـ ــرار ال ـب ـش ــري ــة».
وق ــال ــت امل ـص ــادر إن «الـتـفـجـيــر سبقه
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن س ـ ـيـ ــارة م ـش ـب ــوه ــة فــي
ال ـج ـنــوب ،وال ـه ــدف ه ــو ح ــدوث بلبلة
أيضًا للتشويش على املهرجان».
ّ
وعن جلسة الحوار اليوم ،أكد ّبري أمام
زواره أم ــس أن ــه «بـحـســب معلوماتي
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر س ـي ـش ــارك فــي
الـجـلـســة» .ومــن املـ ّ
ـرجــح ،بحسب أكثر

مصادر تكتل التغيير واإلصالح :بري وافق على اقتراح التكتل لقانون انتخاب مختلط (مروان طحطح)

من مصدر ،أن يتناول وزير الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل مـســألــة املـيـثــاقـيــة على
طـ ــاولـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
«ج ـل ـســة ال ـح ـكــومــة األسـ ـب ــوع املــاضــي
ليست ميثاقية بسبب غـيــاب الفرقاء
املسيحيني عنها» .ومــع أن بـ ّـري سبق
أن ّ
رد أكـثــر مــن م ـ ّـرة على طــرح التيار
ّ
الوطني الحر حول عدم ميثاقية جلسة
الحكومة بغياب وزيري التيار ووزراء

الكتائب ،معتبرًا أن «من غير املنطقي
اعتبار الجلسة غير ميثاقية بحضور
ثالثة وزراء مــوارنــة مــن أصــل أربـعــة»،
(مـ ــع األخ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـق ــوات
ً
اللبنانية ال تشارك أصال في الحكومة،
وأن وزراء الـ ـكـ ـت ــائ ــب ل ـ ــم ي ـت ـق ــدم ــوا
ّ
ّ
رسميًا من الحكومة) ،إل
باستقاالتهم
ّ
أن املتوقع اليوم أن تأتي الــردود على
بــاس ـيــل م ــن ط ــرف أف ــرق ــاء مسيحيني

آخرين مشاركني في الحكومة ،ال ّ
سيما
كتلة النائب سليمان فرنجية ووزيــر
االتصاالت بطرس حرب.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب آالن ع ــون
لـ»األخبار» إن رد التيار الوطني الحر
ع ـلــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب املـ ـط ــروح من
ب ــري ك ــان إي ـجــاب ـيــا ،م ــؤك ـدًا أن الـتـيــار
س ـي ـطــرح م ــوض ــوع «امل ـي ـثــاق ـيــة» على
طــاولــة ال ـحــوار ال ـيــوم .ولفتت مصادر

تكتل التغيير واإلص ــاح إلــى أن بري
أيضًا وافق على اقتراح التكتل لقانون
انـ ـتـ ـخ ــاب م ـخ ـت ـل ــط .ول ـف ـت ــت م ـص ــادر
سياسية إلــى أن اقـتــراح التكتل متفق
عليه مع القوات اللبنانية ،وهو مبني
ع ـل ــى نـ ـظ ــام م ـخ ـت ـلــط :ال ـن ـس ـب ـيــة عـلــى
مستوى املـحــافـظــة ،وال ـصــوت الـفــردي
( )one man one voteع ـلــى مـسـتــوى
ال ـق ـض ــاء .أم ــا م ـش ــروع بـ ــري ،فيقضي

تقرير

الدولة في خدمة حبيش :كرمى لعيونك يا «شيخ»
غسان سعود
األمــر ال يتعلق بالنائب هــادي حبيش،
بــل بــذلــك الــرجــل الخمسيني ال ــذي كان
يـقـبــع م ــع زوج ـت ــه وأب ـن ــائ ــه ع ـنــد طــرف
الطريق في «رينو  »5بعدما قطعتهم من
البنزين ،فإذا بمجموعة سيارات حديثة
تمر بجانبهم كالصواريخ في طريقها
الى «الشيخ» لالحتفال معه بمهرجانات
زوج ـتــه .األم ــر يتعلق ببائعة الفستق
ال ـت ــي تــوق ـفــت ت ـلــك الـ ـسـ ـي ــارات أمــامـهــا
ونـ ــزلـ ــت م ـن ـهــا ب ـض ــع ف ـس ــات ــن مـلــونــة
اللـتـقــاط ص ــور معها كأنها مــن كوكب
آخ ــر .األم ــر يتعلق ببشرة الشيخ التي
ن ـ ــادرًا م ــا ت ــرى الـشـمــس فـيـمــا الشمس
ت ــأك ــل ل ـحــم نــاخـبـيــه ودم ـه ــم ف ــي سهل
يـ ـعـ ـج ــزون عـ ــن ت ـص ــري ــف م ـحــاص ـي ـلــه.
األم ـ ــر ال ي ـت ـع ـلــق بـ ـه ــادي ح ـب ـي ــش ،بــل
ب ــال ـش ـي ــخ هـ ـ ـ ــادي ح ـب ـي ــش وسـ ـي ــارات ــه

ومـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان زوج ـ ـت ـ ــه وأص ــدق ــائـ ـهـ ـم ــا
وقصره .ففي وقت كانت فيه أزمة تيار
املستقبل املــالـيــة تعيد آالف املوظفني
فــي الـشــركــات األمنية إلــى منازلهم في
ّ
وتسرح مئات املتفرغني وتضطر
عكار
بعض املسؤولني املستقبليني إلى بيع
سياراتهم ،كان «الشيخ» يشتري بضع
سيارات جديدة بمئات آالف الــدوالرات.
وف ـ ــي وق ـ ــت ك ــان ــت ف ـي ــه امل ـس ـتــوص ـفــات
الحريرية تقفل أبوابها ،كــان «الشيخ»
يضع اللمسات األخيرة على فيلته في
أدما .كان العكاري يلفت نظر أبنائه إلى
«الـتـلـفــريــك» أو «تـمـثــال حــريـصــا» حني
يصل إلى الكازينو ،فبات يلفت نظرهم
إلــى فيال «الشيخ» فــوق الكازينو .وفي
وقــت كــان فيه الرئيس سعد الحريري
يـعــرض قطعة األرض تلو األخ ــرى من
إرث وال ــده للبيع ،كــان «الشيخ هــادي»
ينهي الـتــرتـيـبــات ال ــازم ــة لـبــدء العمل

في قصره في القبيات .األمــر ال يتعلق
بــالـنــائــب هـ ــادي حـبـيــش ،ب ــل بـمـقــارنــة
الناخبني بني اإلقطاع العكاري الرهيب
ال ــذي كــان يبيع أراض ـيــه ليحافظ على
نفوذه رغم كل جبروته واملشايخ الجدد
الذين يشترون األراضي ليحافظوا على
نفوذهم .األمر يتعلق باملواطن العكاري
الذي شاهد التلفزيونات تضج باألخبار
ع ــن م ـهــرجــانــات ال ـق ـب ـيــات ال ـقــري ـبــة من
منزله لكنه يعجز عن االستمتاع بها أو
االستفادة منها ،ألن منظميها اهتموا
بصورتهم فقط ال بتحويلها إلى فرصة
سياحية ـ اقتصادية .األمر يتعلق برؤية
ذلــك املواطن أكثر فأكثر أنهم يعيشون
في عالم وهو في عالم آخر .ففي السابق
كان السياسي يسافر إلى جزيرة بعيدة
لشراء قصر ويخت وسيارة أحالمه ،أما
اليوم فيفعل ذلك عالنية .يرى العسكري
أو املوظف العكاري نفسه يحرم أبناءه

اللقمة من أجل بناء غرفة إضافية ّ
يقبل
ألف يد ويد ليسمح له بتشييدها ،فيما
الشيخ يبني قصرًا تلو القصر من دون
حسيب أو رقيب .األمر يتعلق بالوقاحة
املستجدة؛ باستفزاز الــرأي العام الذي
يــزداد فقرًا فيما هم يــزدادون غنى على
ّ
العكاري املؤيد لتيار
مرأى منه ومسمع.
املستقبل ي ـقــارن بــن منفعة املستقبل
َ
من واليتي حبيش النيابيتني ومنفعة
حـبـيــش الـشـخـصـيــة .ال ـع ـك ـ ّ
ـاري املــؤيــد
لتيار املستقبل يعلم أن راتب النائب ال
يكفيه لشراء السيارات التي يشتريها
حبيش وتشييد القصور ،وغيره وغيره.
ّ
العكاري املؤيد لتيار املستقبل مستفز
ج ـدًا؛ التعليقات العكارية مــن جمهور
املـسـتـقـبــل تـعـصــف ب ـمــواقــع ال ـتــواصــل
ّ
االجتماعي منذ أعادت صحيفة السفير
ال ـتــذك ـيــر بـقـصــر ح ـب ـيــش .ومـ ــن يمض
ّ
يتبي
س ــاع ــات ب ــن م ـئــات الـتـعـلـيـقــات

