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فشل حوار عون ـ جعجع :اإلحباط المسيحي
كيف تنعكس أجواء األيام
األخيرة عن تعثر الحوار بين
التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،وهل ما يحصل
مراجعة حسابات في انتظار
الفصل األخير من الحوار؟
هيام القصيفي
ت ـب ـل ــغ ن ـس ـب ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن امل ــؤي ــدي ــن
ل ـل ـت ـف ــاه ــم والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار وط ـ ـ ـ ـ ّـي ص ـف ـحــة
الخالفات بني القوات اللبنانية والتيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر  90ف ــي امل ـئ ــة ،بحسب
االسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـت ــي تـ ـح ــدث عـنـهــا
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور
سمير جـعـجــع ،فــي مقابلته األخـيــرة
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» .ه ــذا يـعـنــي أن ه ــؤالء
ال ـ  90فــي املـئــة سيصابون باإلحباط
قريبًا ،فــي ظــل أج ــواء تعكسها بعض
األوساط عن فشل الحوار الجاري منذ
أكثر من مئة يــوم بني الطرفني .ولعل
اإلح ـ ـبـ ــاط ،هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،س ـي ـك ــون أك ـبــر
بكثير مــن اإلح ـبــاطــات الـســابـقــة ،ألنــه
يــأتــي بـحـجــم الـتـمـنـيــات والـتـطـلـعــات

بـحـســب م ـص ــادر ال ـط ــرف ــن .ل ـك ــن ،بــدا
ف ـج ــأة أن ث ـمـ ُـة ش ـكــوكــا ح ــول الـعــاقــة
امل ـس ـت ـجــدة .وأش ـي ـع ــت ،ق ـبــل أي ـ ــام ،في
أوســاط الفريقني ،أجــواء غير مطمئنة
ع ــن ال ـ ـحـ ــوار امل ـت ـع ـثــر ب ـح ـســب بـعــض
املراقبني له عن كثب ،مقرونة بأخبار
ّ
ً
عن تشنجات تبعد قليال عن السياسة
والرئاسة ،وشــروط وشــروط مضادة،
ال عالقة لها باملبادئ األساسية التي
وضـعــت فــي اللحظة األول ــى النـطــاق
املبادرة الحوارية التي قيل حينها إنها
ستشمل «ك ــل املــواض ـيــع املـسـيـحـيــة».
ب ــدا جـعـجــع ف ــي كــامــه األخ ـي ــر ،حتى
لـسـيــاسـيــن مــن ق ــوى  14آذار ،وكــأنــه
غير مستعجل في الحوار .وبدا عون،
ً
مستاء من
بحسب الحلقة األقرب منه،
تفاصيل صغيرة وكبيرة على السواء

تتعلق بــرئــاســة الجمهورية وغيرها
من بنود سياسية وغير سياسية.
ف ـهــل م ــا يـحـصــل ه ــو ال ـف ـصــل األخ ـيــر
م ــن حـكــايــة حـ ــوار ع ـمــره مـئــة يـ ــوم ،أم
أن ـهــا اس ـتــراحــة ظــرفـيــة فـحـســب؟ ومــا
ه ــو ان ـع ـك ــاس ف ـش ــل املـ ـف ــاوض ــات بــن
الطرفني على الــواقــع املسيحي؟ وهل
ي ـع ـلــن عـ ــون وج ـع ـج ــع ص ــراح ــة ّفـشــل
الحوار وأسبابه الحقيقية ،أم يكذبان
املشككني بلقاء مفاجئ بينهما؟
يـتـطـلــع املـسـيـحـيــون إل ــى ط ـ ٍّـي نهائي
لـ ـلـ ـخ ــاف ــات املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
وت ــوص ــل ال ـط ــرف ــن إلـ ــى ت ـفــاهــم حــول
رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن
اســم الــرئـيــس .لكن على أهمية الشق
ال ـث ــان ــي وض ـ ــرورت ـ ــه ،ي ـب ـقــى األسـ ــاس
إغ ــاق إح ــدى أكـثــر الصفحات دموية

وقساوة في تاريخ العالقات الداخلية،
مع كل ما رافقها وأعقبها من خالفات
شخصية وعائلية وسياسية وأمنية
وإع ــامـ ـي ــة ط ــاول ــت مـ ـئ ــات ال ـع ــائ ــات
فــي لبنان واملـهـجــر ،وأسـهـمــت جذريًا
ف ــي إح ـ ــداث ش ــرخ كـبـيــر ف ــي املـجـتـمــع
املسيحي ألكـثــر مــن خمسة وعشرين
عامًا.
وأي تفاهم بني هاتني القوتني كفيل
بإعادة ترتيب البيت املسيحي بعيدًا
عـ ــن حـ ـم ــات ال ـت ـش ـك ـي ــك وال ـت ـخ ــوي ــن
التي تعصف باملسيحيني في لبنان
وبالذين هجرتهم الحروب الداخلية
إلــى بــاد االنـتـشــار .لكن هــل يتصور
املتحاوران أي صدى سلبي سيتركه
تعليق ال ـحــوار بينهما مــرة نهائية،
وأي مـشـهــد إع ــام ــي سـيـنـفـتــح أم ــام

من فقدوا في األشهر الثالثة املاضية
«لـ ـقـ ـم ــة ع ـي ـش ـه ــم» ب ـك ـت ــاب ــة املـ ـق ــاالت
والـتـعـلـيـقــات وش ــن حـ ــروب إعــامـيــة
باسم القوات والتيار الوطني الحر؟
وهـ ـ ـ ــل يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوران ك ـ ـيـ ــف س ـت ـن ـف ـلــت
األقــام والعقول من مكانها لتعوض
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــاوى ال ـ ـتـ ــي ت ــوقـ ـف ــت وال ـ ـحـ ــرب
اإلعــامـيــة الـتــي أطـفــأتـهــا مـفــاوضــات
الرابية ـ ـ معراب؟
يقول سياسي مطلع إنها ليست املرة
األولى التي تخفق القيادات املسيحية
في التوصل إلى اتفاق ،كما حدث في
ال ــدوح ــة ح ــن ف ـ ّـرط ــوا ب ــاالت ـف ــاق على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب ي ـص ـ ّـب فــي
م ـص ـل ـحــة امل ـس ـي ـح ـيــن وم ـ ــع م ـش ــروع
ال ـل ـقــاء األرث ــوذكـ ـس ــي .واآلن ي ـك ــررون
مرة جديدة إطاحة أي تفاهمات ،ولو

عودة إلى االنقسام (هيثم الموسوي)

اإلحباط المسيحي
هذه المرة سيكون أكبر بكثير من
اإلحباطات السابقة
ّ
الكبيرة التي علقها املسيحيون على
الـ ـح ــوار ،بـعــدمــا أش ــاع رئ ـيــس «تكتل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح» ال ـع ـمــاد ميشال
عــون ورئـيــس حــزب الـقــوات اللبنانية
أجـ ـ ـ ـ ً
ـواء إي ـج ــاب ـي ــة ع ــن قـ ــرب ال ـتــوصــل
إل ـ ــى ت ـف ــاه ــم ب ـي ـن ـه ـمــا .وسـ ـيـ ـك ــون مــن
حــق عــارفــي الــرجـلــن ،عــن ق ــرب ،كسب
الرهان الذي وضعوه منذ اليوم األول
بأنه لن يكتب لهذا الحوار أن يعيش
ً
طويال.
م ـع ــادل ــة إحـ ـب ــاط الـ ـ ـ  90ف ــي امل ـئ ــة مــن
املسيحيني برسم الطرفني املتحاورين
ال ـلــذيــن أب ــدي ــا م ــرون ــة وعـكـســا أجـ ـ ً
ـواء
مريحة بعد وقف الحمالت اإلعالمية
وسحب أكثر مــن مئة وثــاثــن دعــوى
ق ـضــائ ـيــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أدى
منذ أكـثــر مــن شهر إلــى ارتـفــاع نسبة
ال ـحــديــث ع ــن إي ـجــاب ـيــات مـتـقــدمــة في
ً
ال ـ ـح ـ ــوار ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ورق ـ ـ ــة إعـ ــان
الـنـيــات وق ــرب ص ــدوره ــا ،مــن دون أن
تتضمن موضوع رئاسة الجمهورية

تقرير

حرب التصفيات داخل «داعش» مستمرة في جرود عرسال
رامح حمية
تواصلت حملة التصفيات الداخلية
داخـ ــل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ف ــي ج ــرود
ّ
وسجل ليل أول
عرسال والقلمون،
مـ ــن أم ـ ــس م ـق ـتــل امل ـ ـسـ ــؤول األم ـن ــي
للتنظيم «أبــو مجاهد البانياسي»
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة وادي مـ ـي ــرا عـ ـل ــى يــد
مـجـمــوعــة «ال ـش ــرع ــي» ف ــي التنظيم
نـ ـفـ ـس ــه «أب ـ ـ ـ ــو الـ ــول ـ ـيـ ــد امل ـ ـقـ ــدسـ ــي».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـت ــابـ ـع ــة

ل ــ«األخ ـب ــار» أن ــه بـعــد تصفية أمير
التنظيم في جرود عرسال والقلمون
«أبو عائشة البانياسي» ،قبل أيام،
ت ـص ــاع ــدت حـ ـ ـ ّـدة الـ ـخ ــاف ــات داخ ــل
مـجـمــوعــات «داع ـ ــش» املـنـتـشــرة في
شـمــالــي «خ ــرب ــة ي ــون ــن» ف ــي ج ــرود
عـ ــرسـ ــال (عـ ـل ــى ال ـج ـه ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
لـ ـخ ــرب ــة يـ ــونـ ــن ي ـن ـت ـش ــر م ـس ـل ـحــو
«جبهة النصرة») .ودارت اشتباكات
متقطعة بينهم على مــدى اليومني
امل ــاضـ ـي ــن .ومـ ـس ــاء أول م ــن أم ــس،

أق ـ ــدم ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة «أب ـ ـ ـ ــو ال ــولـ ـي ــد
املقدسي» ،في منطقة وادي ميرا على
الـحــدود السورية ـ اللبنانية املطلة
على ج ــرود ق ــارة الـســوريــة (حليمة
قارة) ،على تصفية املسؤول األمني
للتنظيم «أبــو مجاهد البانياسي»
مع اثنني من مجموعته.
وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن تنظيم
«داعــش» ّ
عي أميرًا جديدًا ملسلحيه
في القلمون وجرود عرسال ،ويدعى
موفق عبدالله امللقب بـ«الجربان»،

وهــو س ــوري الجنسية مــن مقاتلي
القصير وقائد ما كان يسمى «لواء
الـفــاروق» .وأوضحت أن «الجربان»
ان ـت ـق ــل ب ـع ــد سـ ـق ــوط ال ـق ـص ـي ــر إل ــى
ي ـ ـ ـبـ ـ ــرود ،وم ـ ــن ث ـ ــم ف ـ ـ ّـر إل ـ ــى ج ـ ــرود
عرسال ،لينضم أخيرًا إلى «داعش»
بـعــد مـبــايـعـتــه لــ«الـخـلـيـفــة أب ــو بكر
البغدادي».
الى ذلك ،استهدف الجيش اللبناني
بــاملــدف ـع ـيــة الـثـقـيـلــة أمـ ــس ت ـحــركــات
ملجموعات مسلحة في جرود عرسال

ورأس بـعـلـبــك ،فـيـمــا ب ــدأ الـعـمــل في
م ــرك ــز األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد الـ ــذي
استحدث منذ أيام في بلدة عرسال،
ب ــالـ ـق ــرب م ــن م ــرك ــز ل ـل ـج ـي ــش .وب ــدأ
امل ــرك ــز بــاس ـت ـق ـبــال ال ـن ــازح ــن الــذيــن
دخلوا األراضــي اللبنانية عبر طرق
غير شرعية ،واملقيمني حاليًا داخل
البلدة وفي جوارها ،من أجل تسوية
أوضاعهم وتجديد إقاماتهم.
من جهة أخــرى ،افــرج القاضي صقر
صقر عن رئيس جمعية «اقــرأ» بالل

