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تقرير

عبس ـ الصحناوي :نهاية «الزواج الماروني»

ـعوض
في بيروت التي بقيت تصدر مئات
التأشيرات الجديدة ،رغم أن سلطات
اململكة قررت وقف استقبال الحجيج
منذ الخميس الفائت بشكل مفاجئ
ومن دون إنذار مسبق.
وإزاء «املـكــرمــة» السعودية الجديدة،
تـقــدم مفتي الجمهورية الشيخ عبد
ال ـل ـط ـي ــف دري ـ ـ ـ ــان «بـ ــاسـ ــم امل ـس ـل ـمــن
واللبنانيني ،بخالص الشكر والتقدير
لـلـمـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز على
مـ ـك ــرمـ ـت ــه الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـل ــت بـ ـ ــإصـ ـ ــداره
الـتــوجـيـهــات والـت ـع ـلـي ـمــات» ،معتبرًا
أنـ ـه ــا «م ـك ــرم ــة تـ ـض ــاف ال ـ ــى سـلـسـلــة
املكرمات التي تقدمها اململكة للبنان».
وبالتوقف عند بيان عسيري ،يظهر
أن أمور الحجاج تيسرت «بشفاعة»
س ــام ،ال بــوســاطــة ال ـحــريــري املقيم
في السعودية .أما عن حصول لبنان
ع ـلــى ح ـصــة إضــاف ـيــة م ــن تــأش ـيــرات
الحجيج ،التي زادت على ستة آالف
(الـ ـحـ ـص ــة ال ـس ـن ــوي ــة فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخ ـي ــرة ح ــوال ــى  4آالف للبنانيني
و 600لـلـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـق ـي ـمــن في
ل ـب ـن ــان) ،فـسـبـبــه ،بـحـســب امل ـص ــادر،
تـ ــوزيـ ــع امل ـم ـل ـك ــة حـ ـص ــة الـ ـيـ ـم ــن مــن
الـحـجـيــج ل ـهــذا ال ـع ــام عـلــى ع ــدد من
الـ ــدول .وأك ــدت امل ـصــادر أن الـسـفــارة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة مـ ـنـ ـح ــت حـ ـ ــق تـ ــوزيـ ــع
الـتــأشـيــرات عـلــى حلفائها فــي تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل وق ـ ــوى  14آذار .الـنــائـبــة
بهية الحريري نالت الحصة األكبر
من املكرمة .في الدرجة الثانية ،نال
ح ـل ـف ــاء امل ـم ـل ـكــة ف ــي ال ـش ـم ــال حـصــة
ك ـب ـيــرة .عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،حصلت
النائبة ستريدا جعجع على حوالى
 200تأشيرة ،ومثلها النائب بطرس
ح ـ ـ ــرب وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة ن ــائ ـل ــة
مـ ـع ــوض .ل ــن ي ـح ـ ّـج هـ ـ ــؤالء ف ــي مـكــة
املكرمة ،بل سيستفيدون باسم الحج
بتوزيعها على قاعدتهم االنتخابية
التي تشمل مسلمني.
املفاجأة أن املكرمة الوافرة لم تشمل
بعطاياها الرئيس فــؤاد السنيورة،
ّ
ال ــذي أكـ ــدت م ـصــادر قــريـبــة مـنــه في
صيدا أن معظم الطلبات التي أرسلت
من قبله إلى السفارة للحصول على
ّ
تأشيرات بقيت معلقة.

عين القانون

ّ
الحادثة ولم يعتقلوا أيا من الفاعلني.
وس .ز .ق ــري ــب ل ـ ـ ج .خ ،.أح ـ ــد أش ـهــر
أصحاب املرامل في الجرد الكسرواني،
الـ ـ ــذي ي ـت ـه ـمــه ب ـع ــض األه ـ ــال ـ ــي بـبـيــع
أح ـج ــار املـ ــدرج ال ــروم ــان ــي ف ــي محمية
جبل مــوســى (بــن ميروبا وأم ــز) ،قبل
أن ينتقل إل ــى مـيــروبــا بـعــدمــا ضاقت
املساحة الباقية من جبلها به .وهو بنى
ّ
الخاصة به على أطراف
«مملكة» املرامل
ّ
ال ـب ـل ــدة فـ ــوق ي ـنــاب ـيــع املـ ـي ــاه ال ـجــوفــيــة
الريّ ،
وبحيرات ّ
مهددًا حياة الناس من
خطر إنزالقها على بيوتهم وتدميرها،
كما يتهمه األهالي أيضًا باالعتداء على
أراض خاصة ،وعلى بعض املشاعات.
وت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة إل ــى
ّ
صدور أكثر من  12مذكرة توقيف بحقه
ّ
ّ
لــم تنفّذ أي واح ــدة منها ،كما سطرت
فــي حقه غــرامــات ّ
مالية لــم تدفع حتى
الـيــوم .وهــو سجن  72ساعة فقط بعد
اقتحامه بيت أحد امليروبيني بسالحه
ّ
مهددًا عائلته .وقبل شهرين فقط هجم
ّ
مــع رجــالــه على مبنى الـبـلــديــة ،مـهــددًا
أعضاءها ورئيسها بالسالح.

ليا القزي
… و«انـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــت» ال ـ ـ ـ ــدف ب ـ ــن ن ـق ــوال
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـن ـ ــاوي وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـب ـ ــس ف ــي
األشرفية« .الكوبل» الذي لطاملا ّ
قدم
ص ــورة اسـتـثـنــائـيــة لـلـعـمــل الـحــزبــي
داخـ ـ ــل ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،أت ــت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
لـتـنـسـفــه .وزي ــر االت ـص ــاالت الـســابــق
اخ ـت ــار أن ي ـكــون إل ــى جــانــب رئـيــس
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـب ــران
باسيل ،فـ ُـعــن نائبًا لــه ،فيما اختار
ع ـ ـبـ ــس ،امل ـ ــرش ـ ــح إلـ ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية ،أن يـكــون فــي «املـعــارضــة».
ح ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــان امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى
صــورتـهـمــا املـشـتــركــة واإلي ـح ــاء بــأن
ال شيء ُيفسد ّ
للود قضية ،ولكنهما
لم ينجحا .تظاهرة الرابع من أيلول
ال ـت ــي ن ـظ ـم ـهــا «الـ ـتـ ـي ــار» ف ــي ســاحــة
ال ـش ـهــداء كــانــت آخ ــر مـنــاسـبــة يصل
إلـيـهــا «حـصــانــا طـ ــروادة» األشــرفـيــة
سويًا.
«الـ ـي ــوم (ال ـس ـب ــت) ن ـح ـنــا م ــن مكتب
واحـ ــد… مـكـتــب زي ــاد ع ـبــس» ،يـقــول
أحــد العاملني مــع الـنــاشــط العوني،
قبل أن يضيف أحدهم مازحًا« :صار
زي ــاد حــالـيــا أع ــزب وه ــو يـبـحــث عن
 coupleجديد» .املناسبة هي توزيع
ح ـقــائــب مــدرس ـيــة وقــرطــاس ـيــة على
طالب األشرفية في حديقة السيوفي.
«بـ ــابـ ــا نـ ــويـ ــل» ع ـب ــس ال ـ ـ ــذي اع ـت ـلــى
والصحناوي سقف الـبــاص األحمر
ليوزعا هدايا عيد امليالد على طالب
املـ ــدارس فــي ال ـســابــق ،وص ــل وحـيـدًا
هذه املرة.
 250حقيبة مدرسية ُوزعت بعد ظهر
السبت لكل طالب حسب ُعمره« ،ولم
يـكــن مــن املـمـكــن تــوزيــع أكـثــر بسبب
املـ ـي ــزانـ ـي ــة» .ع ـلــى م ــدخ ــل ال ـس ـيــوفــي
ُوضـعــت طــاولــة بالستيكية ،وتولت
سبع نـســاء تسجيل أسـمــاء الطالب
وإع ـط ــاء ه ــم «الـ ـب ــون ــات» .الـتـسـجـيــل
األولـ ـ ـ ـ ــي لـ ــأس ـ ـمـ ــاء ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي ب ـحــر
األسـ ـب ــوع وع ـب ــر ال ـه ــات ــف .رغ ــم ذلــك
حضر نحو خمسني شخصًا إضافيًا
ّ
حــد خائبًا» ،يقول عبس.
«ولــم نــرد أ ُ
«امل ـ ـكـ ــرمـ ــة» ُ خ ـص ـص ــت ف ـق ــط ألب ـن ــاء
األشــرف ـيــة .تـخـبــر إح ــدى الـســوريــات
التي حضرت حتى «يتسلى األوالد
ُ
ويشاهدوا مسرحية األطفال» ،كيف
أنـ ـه ــا حـ ــاولـ ــت االتـ ـ ـص ـ ــال لـتـسـجـيــل

أسماء أبنائها« ،ولم ّ
يرد أحد علينا.
حني قدمنا قالوا لنا إن الحقائب هي
فقط للبنانيني».
يربط عبس بني سوق «أبو رخوصة»
في ساحة ريــاض الصلح واملناسبة
ال ـتــي نـظـمـهــا« ،ف ــي األشــرف ـيــة أيـضــا
أنـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ــن طـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــات اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ُمختلفة والـطـبـقــة الــوسـطــى ُمـهــددة
ب ـ ـ ــاالخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء» ،م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــددًا عـ ـ ـل ـ ــى أن
الخضراء حلوة بناسها
«املساحات
ُ
وباملناسبات التي تنظم فيها».
ن ـ ـقـ ــاشـ ــات «ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار» ل ـ ــم تـ ـغ ــب عــن
االحتفال .األشرفية التي ظلت لفترة
ط ــوي ـل ــة ع ـص ـي ــة ع ـل ــى االن ـق ـس ــام ــات
الــداخـلـيــة تـبــدو عـلــى وش ــك الــدخــول
ف ــي مـعـمـعـتـهــا .ي ـت ــردد ب ــن مــؤيــدي
عبس أن الصحناوي ينوي تشكيل
الئ ـح ــة ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـي ــار ض ـ ّـد
األول ،وأن ـ ــه ط ـل ــب ل ـق ــاء ال ـنــاش ـطــن
وحثهم على حسم موقفهم :معه أو
مع عبس؟
«ثنائية» صحناوي ـ ـ عبس ظهرت

ع ــام  2008حــن ك ــان الـثــانــي ناشطًا
فــي املاكينة االنتخابية التي عملت
للواء عصام أبو جمرا والصحناوي.
ّ
يصب
ترافقا وتقاسما األدوار بما
في مصلحة ارتـفــاع أسهم «التيار»:
الوزير ينشط على وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن مــوقـعــه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ،و«امل ـ ـ ـنـ ـ ــاضـ ـ ــل» الـ ـع ــون ــي
ُ ّ
فعل عمل
يتواصل مــع الحزبيني وي ُ
م ـك ـتــب الـ ـخ ــدم ــات .األدوار ق ـس ـمــت
بعناية إلى ّ
حد بات التفريق بينهما

ُ
األدوار ّ قسمت بعناية
إلى حد بات التفريق
بينهما صعبًا

صعبًا .يبدو عبس راغبًا في الحفاظ
على شعرة معاوية مع رفيقه .يختار
تعابيره بديبلوماسية« :لم نختلف.
ول ـكــن ن ـقــوال ك ــان ُم ـســاف ـرًا وه ــو كــان
ً
م ـش ـغــوال ب ــاإلع ــداد لـحـفـلــة تنصيب
ً
بــاسـيــل» .إال أن ذل ــك ال يـتــرك مـجــاال
للشك في أن العالقة بني «الديو» لم
تعد كما كانت في السابق .عبس الذي
كان يهتم بــأدق تفاصيل املناسبات
التي ُينظمها ُ
ويصر على أن يحضر
إلـيـهــا كـتـفــا بـكـتــف مــع الـصـحـنــاوي،
ل ــم ي ـعــد ُم ـح ــرج ــا م ــن اح ـت ـك ــار ك ــادر
الصورة .توزيع الحقائب هو الحلقة
األول ــى فــي سلسلة الـنـشــاطــات التي
سيقوم بها وحيدًا .املناسبة الثانية
هي تنظيم يوم للفحوصات الطبية
الشهر املقبل ،فــي انتظار أن يعتلي
«ب ــوس ـط ــة» ثــان ـيــة ف ــي ع ـيــد امل ـي ــاد.
ويبقى الحدث األبــرز الــذي ُ
سيحدد
ّ
قـ ـ ـ ــدرة كـ ـ ــل م ـن ـه ـم ــا ه ـ ــو ان ـت ـخ ــاب ــات
املجالس املحلية ،في ظل حديث عن
إمكانية االستغناء عنها.

رغم التعابير الدبلوماسية ،العالقة بين «الديو» لم تعد كما كانت (مروان بوحيدر)

علم
و خبر
قطر وجعجع و«أل بي سي»
«لـ ــن ي ـمــر وقـ ــت ط ــوي ــل ق ـبــل أن ت ـع ــود أل ب ــي س ــي إلـ ــى أصـحــابـهــا
األص ـل ـيــن» .ه ــذا مــا تشيعه أوس ــاط مـقـ ّـربــة مــن ال ـقــوات اللبنانية،
ّ
بعد الزيارة األخيرة لرئيس القوات سمير جعجع للدوحة .وتؤكد
املصادر أن جعجع حصل على وعد قطري بالعمل على مساعدته في
معركته القضائية الستعادة املحطة التلفزيونية مع رئيس مجلس
إدارتها بيار الضاهر.

مخطوفو «داعش» إلى الواجهة
أفادت معلومات أمنية عن عودة الحرارة إلى خط ملف العسكريني
املخطوفني لدى تنظيم «داعش» .وعلمت «األخبار» أن موفدًا إسالميًا
التقى قــادة فــي تنظيم «داع ــش» فــي القلمون بهدف إع ــادة تحريك
امللف .وقد أبــدت الجهة الخاطفة رغبتها في استئناف املفاوضات
ّ
بعدما أكــدت أن العسكريني املخطوفني ال يزالون في نطاق منطقة
القلمون.

األطباء غير راضين عن نقيبهم
تــزداد نقمة بعض األطباء من أداء مجلس النقابة في بيروت على

خلفية تعاطيه دون املستوى املطلوب مع االتهامات والحمالت التي
ّ
تشن على الجسم الطبي ،إن بالنسبة إلى األخطاء الطبية أو سواها
مــن املـلـفــات .ويـحـ ّـمــل ه ــؤالء املـســؤولـيــة فــي الــدرجــة األول ــى للنقيب
أن ـط ــوان الـبـسـتــانــي وطــري ـقــة عـمـلــه وغ ـيــابــه ع ــن الـسـمــع ف ــي معظم
األحيان .وعلم أن مجموعة من األطباء تحضر لتحرك اعتراضي في
األيام املقبلة.

انتحاري الفوعة عمل لدى الرافعي
ت ـت ـقـ ّـبــل عــائ ـلــة ال ـل ـب ـنــانــي مـحـمــد الــزع ـبــي امل ـش ـهــور ب ـ ـ «أب ــي حـمــزة
ّ
اللبناني» الــذي نــفــذ عملية انتحارية فــي بـلــدة الفوعة السورية،
«التهاني» ،بـ «استشهاد» ابنها ،في قاعة مسجد الوديع في القبة.
وعلمت «األخ ـبــار» أن الــزعـبــي ،ابــن محلة الـقـ ّـبــة ،غ ــادر للقتال في
ُ
سوريا منذ نحو سنة ضمن صفوف «جبهة النصرة» .وقــد نعي
ّ
قاض وشرعي في «جيش الفتح» ،علمًا بأن شبكة مراسلي
على أنه
ٍ
امل ـن ــارة ال ـب ـي ـضــاء ،ال ـ ــذراع اإلعــام ـيــة لـ ـ «ال ـن ـصــرة» ن ـشــرت إص ــدارًا
تـضـمــن كـلـمــة الــزع ـبــي قـبــل تـنـفـيــذ عـمـلـيـتــه .والــزع ـبــي ك ــان مــدقـقــا
ً
لغويًا وسكرتيرًا في إذاعة طريق االرتقاء .كما عمل لفترة مسؤوال
إعالميًا لدى رئيس «هيئة علماء املسلمني» الشيخ سالم الرافعي،
وتولى صياغة البيانات وإدارة صفحة الرافعي على الفايسبوك
واملوقع الخاص بهُ .
وسجل آخر تعليق للزعبي على صفحته على
فايسبوك الخميس املاضي وختمها بـ «لبيك يا أماه».

