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تقــرير

الجيش بين نارين
صديقة وعدوة

هيام القصيفي

هل كانت معركة عرسال معركة يتيمة بظرفها ومكانها .وهل يمكن لوقف النار
ان يكون تعمية عن شيء آخر يلوح في االفق؟ وهل حمالت التضامن مع الجيش كانت لتمرير
تسويات مستقبلية؟

الواقع االمني ينذر باألسوأ الذي ُيخشى معه على مصير البلد كله (هيثم املوسوي)

ه ��ل ك � ��ان ي �ج��ب ان ي �س �ق��ط ه � ��ذا ال �ع��دد
م ��ن ال� �ش� �ه ��داء وال� �ج ��رح ��ى وامل �ف �ق��ودي��ن
م��ن ال�ج�ي��ش ،ح�ت��ى نسمع رئ�ي��س تكتل
التغيير واالص�لاح العماد ميشال عون
يعلن موقفًا مما يجري في عرسال؟ وال
نعرف اذا كان يفترض ان نشهد فظائع
اك �ث��ر م��ن ال �ت��ي س�م�ع�ن��ا ع�ن�ه��ا ف��ي ج��رد
عرسال ،حتى نسمع البطريرك املاروني
ال�ك��اردي�ن��ال م��ار ب�ش��ارة ب�ط��رس ال��راع��ي
يرفع الصوت ضد ما يجري في عرسال
ب��وض��وح ال ل�ب��س ف �ي��ه ،ف�ل�ا ي�ع�ت�ب��ر ،هو
وع��ون ،ان املوقف االيجابي من الجيش
ي� �ص � ّ�ب ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ت��رئ �ي��س ال �ع �م��اد
ج��ان قهوجي .ومل��اذا ادرك النائب وليد
جنبالط ،منذ اللحظة االولى ،خطورة ما
يحصل وتداعياته ،وهو االدرى بوضع
م�ن�ط�ق�ت��ه ،ف�ت��اب��ع امل �ع��رك��ة ب��دق��ائ�ق�ه��ا مع
املعنيني ،فيما تنتظر القوى املسيحية
بمجملها اي��ام��ًا قبل ان تقول رأي�ه��ا في
معركة بدأت منذ السبت؟
ال نعرف كم شهيدًا وكم جريحًا ومفقودًا
ي�ج��ب ان ي �ض��اف��وا ال ��ى الئ �ح��ة ال�ش�ه��داء
وامل �ف �ق��ودي��ن وال� �ج ��رح ��ى ،ح �ت��ى تقتنع
قوى  14آذار بأن «داعش» موجودة حقًا
وعلى بعد كيلومترات ــــ ولو كان السبب
ف��ي ذل��ك وج��ود ح��زب ال�ل��ه ف��ي س��وري��ا ــــ
ف�لا ت �ب��دأ ح�م�ل��ة س�ي��اس�ي��ة ج��دي��دة ،غير
منطقية اقليميًا ودوليًا ،لتحويل النظر
ع ��ن ع ��رس ��ال ،ع �ب��ر ط ��رح ت��وس �ي��ع رق�ع��ة
تنفيذ القرار 1701؟
وال ن�ع��رف اي�ض��ًا ك�ي��ف يمكن ان يقتنع
ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي ��ون واالع �ل ��ام � � �ي � � ��ون ال� ��ذي� ��ن
تضامنوا م��ع غ��زة ومسيحيي املوصل
وال� �ي ��زي ��دي�ي�ن ف ��ي ال� � �ع � ��راق ،ب � ��ان ج ��رود
ع��رس��ال شهدت معركة عسكرية خطرة
ج� �دًا ،ع�ل��ى غ ��رار م��ا يحصل ف��ي ال�ع��راق
وسوريا ،وان املعلومات الحقيقية كانت
وال ت � ��زال ت �خ �ف��ي وراء ه� � ��ا م� �خ ��اوف من
ت��وس��ع رق�ع��ة ال�ق�ت��ال وم��ن ان�ت�ش��ار حالة
«داعش» وتمددها في املنطقة البقاعية
وسواها.
ون �ج �ه��ل ك ��م ي �ف �ت��رض ان ن �ش �ه��د ،ب�ع��د،
م� ��ن م � �ح� ��اوالت س �ي��اس �ي�ي�ن وط�ف�ي�ل�ي�ين
الس �ت �غ�لال س�ف��ك دم ��اء ال�ع�س�ك��ري�ين كي
يسجلوا ظ�ه��ورًا اعالميًا وسياسيًا ،او
يحققوا مكاسب آنية ف��ي ادارة حمالت
س� �ي ��اس� �ي ��ة ورئ � ��اس� � �ي � ��ة .وك � �ي� ��ف ي �م �ك��ن
ل �ن��واب ي��ؤي��دون امل�ج�م��وع��ات االره��اب�ي��ة
وال� �ت� �ك� �ف� �ي ��ري ��ة ،وي � ��دع � �م � ��ون ت��وج �ه �ه��ا
وي �ه��اج �م��ون ال �ج �ي��ش ع �ل �ن��ًا وس � � �رًا ،أن
يحاولوا ،بتغطية من رئيس الحكومة
ت�م��ام س�ل�ام ،وم��ن دائ��ري��ن ف��ي ف�ل��ك تيار
امل �س �ت �ق �ب��ل ،وم �س �ت �ش��ار ال��رئ �ي��س س�ع��د
الحريري نادر الحريري تحديدًا ،القيام
ب� ��وس� ��اط� ��ات ب�ي��ن ال� �ج� �ي ��ش و«داع � � � ��ش»
و«النصرة» وأخواتهما ،إلط�لاق اسرى
ال� �ج� �ي ��ش .ون �ك �ت �ش��ف الح� �ق ��ًا ع �ق ��م ه ��ذه
امل�ح��اوالت ،واالكتفاء باطالق ثالثة من
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الراعي يعتصم بالصمت :أين موقف بكركي التاريخي؟
ليا القزي
جحافل «داعش» لم تهدد امن املناطق
املسيحية اللبنانية بعد .الكاردينال
امل��ارون��ي بشارة ال��راع��ي لم ُيحرم لذة
م� �م ��ارس ��ة ري� ��اض� ��ة امل� �ش ��ي ف� ��ي وادي
ق�ن��وب�ين ال�ق��ري��ب م��ن م��رك��زه الصيفي،
ال��دي �م��ان ،ك�م��ا أن��ه ال ي ��زال ف��ي امكانه
اق� ��ام� ��ة ال � �ص�ل��اة ي� � ��وم األح � � ��د وال � �ق ��اء
ال �ع �ظ��ات ،ول �ك��ن ف ��ي ال �ب �ق��اع ،منطقة
ل �ب �ن��ان �ي��ة اس �م �ه ��ا ع� ��رس� ��ال .ي �خ��وض
ال �ج �ي��ش ف �ي �ه��ا م �ن��ذ ال �س �ب��ت امل��اض��ي
واح � ��دة م ��ن أش� ��رس م �ع��ارك��ه ،ب�ع��دم��ا
اعتدى على مراكزه عناصر «داعش»،
ف�ي�م��ا أه��ال��ي ع��رس��ال ،وان ك��ان��وا في
ال �س��اب��ق ب �ي �ئ��ة ح��اض �ن��ة ل � �ه ��ؤالء ،ه��م
ره ��ائ ��ن ال� �ي ��وم ف ��ي أي � ��دي امل �س �ل �ح�ين،
ُ
وي� �س� �ت� �خ ��دم ��ون دروع� � � ��ًا ب� �ش ��ري ��ة م��ن

أج � � ��ل م� �ق ��ات� �ل ��ة ال � �ع � �س � �ك� ��ري �ي�ن .ح �ت��ى
ال�س��اع��ة ،نعت ق�ي��ادة الجيش عشرات
الشهداء ،وأعلنت فقدان كثيرين .دماء
ال �ع �س �ك��ري�ين وأش �ل�اؤه� ��م ،وص��رخ��ات
ع��ائ�لات �ه��م ،ل��م ت�س�ت�ف��ز ب �ع��د ب�ط��ري� ّ�رك
أنطاكيا وسائر املشرق ،كما يستفزه
خلو كرسي الرئاسة األولى في بعبدا،
ع �ل �م��ًا أن� ��ه ك� ��ان أول م ��ن دق ن��اق��وس
ال � �خ � �ط ��ر ح �ي��ن ح � � ��ذر م � ��ن ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال �ف��رن �س �ي��ة ع � ��ام  2011م� ��ن «م��رح �ل��ة
انتقالية في سوريا قد تمثل تهديدًا
ملسيحيي ال �ش��رق» .وه��و م��وق��ف أث��ار
ف��ي حينه استياء ب��اري��س وواشنطن
وحلفائهما في لبنان واملشرق.
م �ن��ذ دع ��وت ��ه «داع � � ��ش» ال� ��ى ال� �ح ��وار،
ي�خ�ي��م ال �س �ك��ون ع �ل��ى ب �ك��رك��ي .ال أح��د
م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ين ال ��ذي ��ن ي� � ��دورون في
فلك ال�ص��رح يملك إج��اب��ة ع��ن س��ر هذا

ال �ص �م��ت« .ن �ح��ن أي �ض��ًا م�ت�ع�ج�ب��ون»،
لكنهم ،م��ع ذل ��ك ،ي�ت��ري�ث��ون ف��ي اط�لاق
األح�ك��ام« ،فربما ال يريد سيدنا صب
ال ��زي ��ت ع �ل��ى ال � �ن� ��ار ،وي �ن �ت �ظ��ر ت �ب �ل��ور
األمور».
هو انفصال فعلي عن الواقع أن يلقي
ال ��راع ��ي ع�ظ��ة ف��ي ث��ان��ي أي ��ام امل�ع��رك��ة،
مطالبًا بانتخاب رئيس الجمهورية
«وض�ب��ط االوض ��اع ،واال فعقد مؤتمر
وط� �ن ��ي ل �ح��ل أزم ��ات � �ن ��ا» ،م ��ن دون أن
يأتي على ذكر ما يحصل في عرسال:
«املوضوع الفت للنظر ،وخصوصًا أن
موقف بكركي التاريخي م��ن الجيش
واض � � � ��ح ،وال � �ع�ل��اق� ��ة ب �ي��ن ال� �ب� �ط ��ري ��رك
وال �ع �م��اد ج��ان ق�ه��وج��ي ج �ي��دة» ،على
حد قول سياسيني مقربني من بكركي.
«رب�م��ا ك��ان محرجًا .فهو قبل املعركة
دع��ا داع ��ش ،ال ��ذي ينكل باملسيحيني

ال �ع��راق �ي�ي�ن وي� �ف ��رض ع�ل�ي�ه��م أس �ل��وب��ًا
ح �ي��ات �ي��ًا ال ي� ��ري� ��دون� ��ه ،ال � ��ى ال � �ح� ��وار،
متحدثًا عن املشترك اإلنساني معهم.
الكل زعالنني منه» .يأسف ه��ؤالء ألن
«بكركي لم تكن في أي مرحلة مزحة أو
مدعاة للسخرية» ،و«الحري بالراعي
أن ي �ع ��ات ��ب ال� �ق ��ائ ��د األع � �ل� ��ى ال �س��اب��ق
ل� �ل� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال ��رئ� �ي ��س م �ي �ش��ال
س �ل �ي �م��ان ،ل �ن �ف �ي��ه وج� � ��ود ق ��اع ��دة ف��ي
لبنان ،على الرغم من أن وزي��ر الدفاع
السابق فايز غصن حذر من ذلك».
أم��ا املطارنة ،فيتجنبون الحديث عن
ه��ذا امل��وض��وع .يجيب راع ��ي أبرشية
بيروت للموارنة امل�ط��ران بولس مطر
س��ري�ع��ا ب ��أن «غ� �دًا (ال� �ي ��وم) سيجتمع
مجلس امل�ط��ارن��ة وس�ي�ك��ون ل��ه موقف
م �م��ا ي �ح �ص��ل ف ��ي ع � ��رس � ��ال» ،ق �ب��ل أن
يستعجل في اقفال الخط.

