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جال اللواء ابراهيم على املسؤولني
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات ،عـ ـلـ ـن ــا وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا م ــن
األض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،بـ ـغـ ـي ــة إخـ ـ ـ ـ ــراج أف ـ ـكـ ــاره
تـســويــة يقتضي أن ي ــؤول التفاهم
ع ـل ـي ـه ــا ،ف ــي أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـلــة حـتــى
م ـن ـت ـصــف أيـ ـل ــول ح ـ ـدًا أقـ ـص ــى ،ال ــى
صدور مرسوم فتح عقد استثنائي
ملـجـلــس ال ـن ُــواب .بــالـتــأكـيــد ال تصل
املهلة ـ ـ إن قـ ّـيــض لــاقـتــراح النجاح
ـ الى منتصف تشرين األول ،موعد
إحـ ــالـ ــة ق ــائ ــد ف ـ ــوج املـ ـغ ــاوي ــر عـلــى
التقاعد .إذ يدخل الرجل في صلب
التسوية ،وهو أحد أبرز مرتكزاتها
ومبرراتها.
تبعًا إليحاء ات املواقف من مبادرة
ال ـلــواء ابــراه ـيــم ،أن رئـيــس املجلس
يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ـه ــا ألن ـ ـهـ ــا ت ـع ـي ــد ف ـتــح
أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـبـ ــرملـ ــان وت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
إجـ ـ ـ ـ ــراء ش ـ ــام ـ ــل ،كـ ــذلـ ــك ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
عندما ترضي رئيس تكتل التغيير
ً
واإلصـ ـ ــاح ،وص ـ ــوال ال ــى الـعـقـبـتــن
املعلنتني :تيار املستقبل ،إذ يتذرع
بــاألعـبــاء املــالـيــة املـتــرتـبــة عـلــى رفــع
س ــن ال ـت ـقــاعــد ،وع ــون ال ــذي يــرفــض
ـ ـ ك ـمــا قــائــد ف ــوج امل ـغ ــاوي ــر ـ ـ تــرقـيــة
ُيستشم منها رشوة وظيفية .واقع
األمر أن ترقية روكز الى لواء تبدو
غير ذات معنى وال تمسي هدفًا في
ذاته ،عندما تجعله في رتبة أعلى،

إال أنها تحرمه وظيفة ينص عليها
القانون .ناهيك بحرمانها إياه من
قيادة فوج املغاوير وقد أصبح في
رتبة أعلى أدنى أهمية.
ب ــذل ــك ي ـك ـم ــن مـ ـغ ــزى م ـه ـم ــة امل ــدي ــر
العام لدى األمن العام في اآلتي:
ـ ـ ـ رب ـ ــط ال ـت ــرق ـي ــة ب ــوظ ـي ـف ــة يــرعــاهــا
القانون.
ـ ـ ـ رف ــع س ــن ال ـت ـقــاعــد ب ـق ــان ــون ي ـقـ ّـره
مجلس النواب ،يصبح كإجراء أكثر
احترامًا ومهابة من تأجيل تسريح،
مرة ملبدأ الشمول وأخــرى النبثاقه
مـ ــن م ــرج ـع ـي ــة ت ـم ـل ــك االخ ـت ـص ــاص
والصالحية.
ـ ـ إقـنــاع عــون بتجاوز شــرط ال يــزال
ي ـحــول دون تــوق ـيــع م ــرس ــوم الـعـقــد
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ـ بـ ــل ت ـك ـم ــن امل ـش ـك ـلــة
الـفـعـلـيــة ف ــي ح ـض ــوره وكـتـلـتــه الــى
امل ـج ـلــس ـ ـ ه ــو إدراج ب ـنــدي قــانــون
االنتخاب واسـتـعــادة الجنسية في
أول ج ـل ـســة ع ــام ــة لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة.
ثمة إح ــراج اضــافــي ّ
يكبل عــون الى
ح ـ ـ ّـد ،ه ــو ات ـف ــاق ــه م ــع رئ ـي ــس ح ــزب
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع،
ف ــي «إع ـ ــان ال ـن ـي ــات» ،ع ـلــى مــوقــف
مشترك أن ال يذهبا معًا الى جلسة
للبرملان ال يكون في جدول أعمالها
ب ـنــدا ق ــان ــون االن ـت ـخــاب واس ـت ـعــادة
الجنسية.

قــد يكون سعد الحريري ال يـقــرأ .لكن الــواجــب يفترض
االس ـت ـمــرار فــي الــرهــان عـلــى أن يـفـعــل ،وخـصــوصــا في
لحظات اشتداد الخطر املتولد من ســوء التفاهم الكبير،
بني بعض من حوله واملحسوبني على تياره ،وبني قسم
كبير من املسيحيني.
ال يـنـســى ال ـس ـي ــادي ــون م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن ،وف ــي مـقــدمـهــم
جـيــل ع ــون ،أن الـتــركـيـبــة األســاس ـيــة لـلــوصــايــة الـســوريــة
ك ــادت تـتــرنــح وتـتــداعــى وتـسـقــط سـنــة  .1992ي ــوم نجح
املسيحيون ـ ومعهم سياديون غير مسيحيني أيضًا ـ في
تجسيد وحدة موقف .قاطعوا االنتخابات النيابية ،فكادوا
يقطعون طريق الوصاية صوب تكريس نظامها و»قوننة»
وجودها .يومها ،في لحظة ذروة األمل املسيحي باستعادة
الــوطــن ،ق ــررت تــرويـكــا الــوصــايــة الـســوريــة ـ ـ الـسـعــوديــة ـ
األميركية ،اإلتيان برفيق الحريري .منذ اللحظة األولــى،
أدرك املسيحيون أن الرجل جيء به لضرب انتفاضتهم.
استقدمت هالته املالية وأوهــام السالم وبواخر الكهرباء
وإعادة الدوالر ثالث ليرات وسراب العام ألفني والقامة التي
تزيح الهواء في سيرها ...كل ذلك من أجل وأد انتفاضة
االسـتـقــال األول ــى .نـجــح الـحــريــري وم ــن ج ــاء ب ــهُ .
وه ــزم
السياديون ،وفي مقدمهم املسيحيون.
بعد سنتني من وصــول الحريري ،كان النبض السيادي
ال يــزال يضج في العصب املسيحي .كان املناضلون قد
م ــأوا املـعـتـقــات ومــراكــز امل ـخــابــرات واس ـت ـمــارات «عــدم
تعاطي السياسة» وغيرها من موبقات نظام تلك املرحلة.
لكن السياديني كانوا ال يزالون مطمئنني إلــى أن تركيبة
الوصاية فوقية عابرة .احتلت املؤسسات وأخذت الحكام،
لكنها لم تطاول الشعب .وظل السياديون يعدون للمعركة
التالية مع انتخابات  .1996فجأة ،جاءت الضربة الحريرية
الـثــانـيــة .فــي ح ــزي ــران  ،1994مــرســوم تجنيس بتوقيع
حريري خالص ،يؤشر إلى نية التفشي من الجغرافيا إلى
الديموغرافيا .أكثر من ربع مليون غير لبناني ،أضافهم
الحريري بسطرين وثالثة إمضاءات .وقيل يومها بمزيد
من اإلطعام لألفواه الشرهة بني بيروت ودمشق...
تأجلت آمــال السياديني سنة واحــدة فقط ،1995 .موعد
نهاية والية بابراك كارمل ذاك الزمان ،الياس الهراوي .هي
فــرصــة فــي اعتقاد الـسـيــاديــن .مـجــرد وجــود استحقاق
رئاسي سيفتح الباب أمام تدخالت دولية وحد أدنى من
لفت النظر إلــى ذلــك البلد املــدعــوس تحت جــزمـتــن .لكن
مصالح رفيق الحريري ذهبت في غير اتجاه .جاء بعبد
السوري للبنان ،لتهنئة
الحليم خــدام ،أبشع صور العداء
ُ
الهراوي بعيد شفيعه ـ قال ـ في زحلة .أ ِق ّر التمديد ،وبلغت
قدرته أن وضع القرار على لسان حافظ األسد نفسه ،في
تصريح إلى صحيفة مصرية .يومها قيل إن نائبًا ظريفًا
وقف من دون موعد على باب مرجع نيابي .قال له :قيل لي
إنكم تبحثون عن رئيس ماروني ،وإنكم تطبقون قاعدة
ّ
مــن سيئ إلــى أس ــوأ .فها أنــا سأنتظر عـنــدك ،عــل الــدور
يصل إل ـ ّـي .فضحك املــرجــع وقــال لــه :ال ل ــزوم .لقد ذهبوا
مباشرة إلى األسوأ .قرروا التمديد!

ه ـك ــذا ه ــي ص ـ ــورة الـ ـح ــري ــري ف ــي وج ـ ـ ــدان املـسـيـحـيــن
السياديني .ال لــزوم ملزيد من فتح الصفحات .من اللقاء
التشاوري وأول هجوم على بكركي ،إلى مذكرات البطريرك
إلى كل ذكرى ومفصل ...حتى اغتيل الرجل .فهب هؤالء
أنفسهم لالنتصار الستشهاده .طيلة األسابيع األولــى
التي تلت  14شباط ،كان املسيحيون السياديون وحدهم
في الساحة .كانت غنوة جلول تقمعهم كلما ذكروا كلمة
سيادة أو سوريا .وتعيد الزمة أن ما تريده هو العدالة فقط.
فــي  14آذار ،منع عــون مــن مخاطبة جمهوره .وخرجت
أخــت الشهيد ب ـ «إل ــى الـلـقــاء ســوريــا» .بعد يــومــن ،ركب
الحلف الــربــاعــي مــع طـهــران ودمـشــق ضــد ميشال عون
واملسيحيني ،ووقعت الكارثة املستمرة حتى اليوم .كارثة
أخطر مــا فيها هــذا الشعور لــدى املسيحي بــأن الوصي
ال ـس ـ ّ
ـوري ك ــان وص ـ ّـي ــن :أجـنـبــي وداخ ـل ــي .وأن الـتـفــاعــل
ً
بينهما كان تكامليًا تبادليًا شامال .كارثة أسوأ ما فيها
ّ
تكون انطباع عند ضحايا االحـتــال وشـهــداء الوصاية،
بــأن سبب تضحيتهم ،وجــاد شهادتهم لم يكن املحتل
الخارجي الذي ذهب وسقط وزال ،بل الشريك الطامع الذي
استثمر واستغل واستفاد وخدع...
وســط هــذا املشهد بكليته ،ظل شخص مستقبلي واحد
خــارجــه .هو سعد الحريري .ظل في الــوجــدان املسيحي
السيادي غير مسؤول عن املرحلة املاضية .غير مذنب
وغير مخطئ .ظل في شيء من هالة الضحية مثلهم .لم
يحمل وزر الــوصــايــة .ولــم يـشــارك فــي عهود السنيورة.
ظــل الــرجــل فــي ذهــن املسيحيني فرصة ممكنة ،لشراكة
ً
وطنية ضــروريــة .ظــل احـتـمــاال قــائـمــا ،إلع ــادة بـنــاء دولــة
وإنجاز عصرنة وديموقراطية ،بقدر تطلع شبابه وشباب
السياديني ،أو على األقــل بقدر املمكن منها ...ظل الرجل
كذلك ،حتى أعطى عهدًا وأكثر إلى ميشال عون.
ل ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـل ــزم ــا ب ــأعـ ـب ــاء اآلخ ـ ــري ـ ــن .وال
بسقطاتهم .فلماذا يحملها؟ ملــاذا يرميها عليه جماعته
من لبنانيني أو سعوديني؟ هل يصدق أن مزاج املسيحيني
هو ما يقوله له بضعة موظفني من حوله؟! هل يريد أن
يقتنع ب ــأن املسيحيني هــم حـفـنــة أص ـحــاب امل ــال املـلــوث
املقيمني على موائد سلطته؟ هل يكرر فعلة وسقطة كل
من يصل إلى اليرزة ،فيصير مقتنعًا بأن شعبيته صارت
ساحقة ،ملجرد أن زمــرة فاسدة تمرغت تحت كل جزمة
في تاريخ لبنان ،تتهافت اليوم فطريًا لتقبيل جزمته؟
إل ــى سـعــد ال ـحــريــري ،نصيحة صــادقــة حــريـصــة محبة:
ث ـمــة أك ـثــريــة مـسـيـحـيــة تـعـتـقــد أن م ــن م ـعــك وم ــن قبلك
ومــن يــدعـمــك ،يعمل بشكل منهجي إلقــامــة لبنان آخــر.
لبنان «داعشي سياسي» ،معادلته أن تكون خدمة دينه
وعجز كهربائه يوازيان كل صادراته واقتصاده .فماذا
يبقى ألبـنــائــه؟ يبقى لهم «شـقـفــة» أرض ،وشــويــة اوالد،
فيبيعون األرض للحاكم ،ويهاجر أوالدهم إلعالة آخر من
سيبقى من عجائز مسيحيي الشرق .هكذا يفكر فيكم
املسيحيون .ال تصدق موظفيك وال مخبري الفاتح من
الشمبانيا...
ال يزالون يعتقدون أنك لست ملوثًا بعد .فهل سيستمرون
ً
في ذلك طويال؟ األمر عائد لك.

تقرير

ُ
عدم» قائد «الحر» ...في ساحة عرسال
داعش «ي ِ
رامح حمية
ال تزال الدولة قاصرة عن حفظ األمن
في عرسال .البلدة البقاعية خرجت
عمليًا مــن تحت سلطة الــدولــة قبل
نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2011وتـ ـ ـك ـ ـ ّـرس ه ــذا
الـخــروج عندما اجتاحها إرهابيو
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة»
وحلفاؤهم في آب  ،2014واختطفوا
عشرات جنود الجيش وقــوى األمن
ال ــداخ ـل ــي ،ومـعـهــم «هـيـبــة ال ــدول ــة».
ً
ي ــوم أم ــس ،ق ـ ّـدم اإلره ــاب ـي ــون دلـيــا
دمويًا على سلطتهم في البلدة ،من
خــال اغـتـيــال أحــد ق ــادة الجماعات
الـســوريــة املسلحة ،مــا يـنــذر بــردود
فعل بني «إخوة املعارضة» السورية
املسلحة.

م ــن ت ـع ـ ّـرض لــاغـتـيــال ه ــو عـبــدالـلــه
ح ـس ــن ال ــرف ــاع ــي ،ال ـع ـق ـي ــد امل ـن ـشــق
ع ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ،الـ ــذي تــولــى
قيادة ما يسمى «الجيش الحر» في
الـقـلـمــون ،وق ـي ــادة «ال ـفــرقــة  »11في
القلمون الغربي.
ووق ـعــت عملية االغـتـيــال بــرصــاص
س ــاح حــربــي ،فــي ســاحــة الـجـمــارك
وس ــط ع ــرس ــال .الــرفــاعــيُ ،اب ــن بـلــدة
رأس امل ـ ـعـ ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،نـ ـق ــل إل ــى
املستشفى امليداني التابع ملصطفى
ال ـح ـج ـي ــري «أب ـ ــو ط ــاق ـي ــة» وحــال ـتــه
ح ــرج ــة ،وم ــا ل ـبــث أن فـ ــارق الـحـيــاة
متأثرًا بإصابته البالغة .أما قاتله،
فتوارى عن األنظار في أزقة البلدة.
كثر من العراسلة أكدوا أن من اغتال
الضابط املنشق «شخص عرسالي

معروف ،ينتمي إلى تنظيم داعش.
وفيما لم تعرف أسباب «تصفيته»،
فـ ـ ـ ــإن أج ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـلـ ــق والـ ـ ـح ـ ــذر
س ــادت الـبـلــدة بـعــد مـقـتــل الــرفــاعــي،
وســط تـخــوف مــن ردة فعل مــن قبل
م ـس ـل ـحــن ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى «ال ـج ـي ــش
الحر»».
تجدر اإلشــارة إلــى أن الرفاعي كان
ق ــد أوق ـ ــف ف ــي ع ــرس ــال ف ــي تـشــريــن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2014م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـي ــش
اللبناني ،بينما كــان برفقة املدعو
خالد الحجيري في سيارة من نوع
بـيــك آب أث ـن ــاء تــوجـهـهـمــا م ــن بـلــدة
عرسال إلى جرودها.
ال ــرف ــاع ــي املـ ـع ــروف ب ـ ـ «أب ــو حـســن»
أط ـ ـ ـلـ ـ ــق ب ـ ـمـ ــوجـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــرار ق ـ ـضـ ــائـ ــي.
وحينذاك ،جرى التداول بمعلومات

ن ـف ــاه ــا األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،ت ـح ــدث ــت عــن
إط ــاق ــه ض ـمــن إطـ ــار عـمـلـيــة ت ـبــادل
لـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــن مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـحـ ــر،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،م ـقــابــل
تحرير أسير حــزب الله عماد عياد
الـ ــذي أس ــرت ــه ال ـج ـمــاعــات ال ـســوريــة
املسلحة في القلمون.
وم ـ ـنـ ــذ ق ـ ــراب ـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــن ،وأث ـ ـنـ ــاء
مـ ـح ــاول ــة م ـج ـم ــوع ــة م ــن امل ـس ـل ـحــن
ال ـت ـس ـل ــل مـ ــن جـ ـ ــرود بـ ـل ــدة ع ــرس ــال
إلـ ــى داخ ـ ــل ال ـب ـل ــدة ،ت ـص ــدت إح ــدى
نقاط الجيش اللبناني للمجموعة
املـ ـتـ ـس ـل ـل ــة ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة امل ـت ــوس ـط ــة
والثقيلة ،وتمكنت من سحب جثتني
للمسلحني ،تبني أن إحداهما تعود
ل ـ ـل ـ ـسـ ــوري حـ ـس ــن الـ ــرفـ ــاعـ ــي ن ـجــل
عبدالله الرفاعي.

(األخبار)

