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تقـرير

ـذ ّلة

أين أخطأ المسيحيون
والسنة وقهوجي؟
ّ
أدت معركة عرسال إلى عدد من الشهداء واالسرى
والجرحى .لكن ثمة خالصات سياسية تبدو ،للوهلة االولى،
خطورة املعركة ،وتتعلق بادارة السياسيني
خطرة بقدر ّ
ملفًا حساسًا بخفة ال تشبه ما ينتظر البلد من تحديات
هيام القصيفي

الجيش نفسه يرفض املقايضة .إال أنني
أخشى أن نكون أمام أعزاز أخرى».
وأبدى ارتياحه لقرار مجلس الوزراء فتح
باب التطوع في األسالك العسكرية ،وقال:
«هذا ما طالبنا ّ به مرارًا ،لكن املستغرب
أن لبنان لم يتلق حتى الساعة أي طلقة
في نطاق هبة ال�ـ  3مليارات دوالر التي
قدمتها السعودية ،رغ��م انقضاء أشهر
ع�ل��ى ال�ه�ب��ة واالج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ع�ق��دت
في إطارها ،فكيف بالحري في ظل هذه
األوضاع ،علمًا بأن قيادة الجيش حددت
لوائح األسلحة التي تحتاج إليها .لكن
م��ا أخ �ش��اه أن ي �ك��ون ه �ن��اك م��ن يضعنا
تحت السقف اإلس��رائ�ي�ل��ي ،بمعنى عدم
تزويد الجيش بأسلحة متطورة خشية
استخدامها ضد إسرائيل ،أو ألن هناك
م�ق��اوم��ة إلس��رائ �ي��ل ف��ي ل �ب �ن��ان» .أض��اف:
«أعتقد أن هبة مليار دوالر التي قدمها
في اليومني األخيرين امللك عبد الله الى
الجيش هي اس�ت��دراك اململكة ب��أن الهبة
األول � ��ى ل��م ي�ن�ف��ذ م�ن�ه��ا ش ��يء ب �ع��د .قلت
ذل ��ك ل�ل�س�ف�ي��ر ال �س �ع��ودي ع �ن��دم��ا زارن ��ي
وطلبت منه السعي لدى فرنسا لتحريك
املساعدات .قلت في اإلط��ار نفسه الكالم
ذات��ه للسفير األميركي إن ب�لاده فتحت
عنابرها لإلسرائيليني خ�لال عدوانها
ع �ل��ى غ� ��زة ،ف�ل�ا ب ��د م ��ن أن ل��دي �ك��م شيئًا
تخبئونه لنا».
وك � ��ان ع �ض��و ه �ي �ئ��ة ال �ع �ل �م��اء امل�س�ل�م�ين
ّ
تحدث
الشيخ محيي ال��دي��ن نسبيه ق��د
ب �ع��د ظ �ه��ر أم� ��س ع ��ن ان �ق �ط��اع االت �ص��ال
ب �خ ��اط �ف ��ي ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ،م ��وض� �ح ��ًا أن
«ال�ت�ف��اوض يمكن أن يشمل املسجونني
ف��ي روم�ي��ة إن واف��ق الجيش على ذل��ك».
أما جبهة النصرة ،التي قالت في بيانها
إن�ه��ا دخ�ل��ت ع��رس��ال ل�ل��دف��اع ع��ن أهلها،
فلفتت إلى أن الجهة التي قررت اقتحام
ال �ب �ل��دة اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ت��وق �ي��ف ع�م��اد
جمعة السبت املاضي ،تخضع ملحاكمة
ش��رع �ي��ة .وع ��ن ال�ع�س�ك��ري�ين امل�خ�ط��وف�ين،
ق� ��ال ال �ب �ي ��ان« :أع �ط �ي �ن��اه��م س �ت��ة أس ��رى
ك �ب��ادرة حسن ن� ّ�ي��ة ،وب��اق��ي األس ��رى لهم
وض� ��ع خ� ��اص س �ن �ب� ّ�ي �ن��ه الح �ق��ًا إن ش��اء
الله».

م � ��ا آل� � ��ت ال � �ي� ��ه م� �ع ��رك ��ة ع � ��رس � ��ال ه ��و،
ببساطة ،نتيجة املراهنة على رئيس
الحكومة ت�م��ام س�لام وال��رئ�ي��س سعد
ال� �ح ��ري ��ري وه �ي �ئ��ة ع �ل �م��اء امل�س�ل�م�ين
ً
وال �ن��ائ��ب ج �م��ال ال �ج��راح م�م�ث�لا كتلة
املستقبل ،في املفاوضات بني الجيش
وم�س�ل�ح��ي «داع � ��ش» .ول ��م ي�ك��ن يمكن
مل��ن راه ��ن ع�ل��ى ه� ��ؤالء ،م�ض��اف��ًا اليهم
وزراء ال� �ك� �ت ��ائ ��ب وال � �ت � �ي� ��ار ال��وط �ن��ي
ال� �ح ��ر ،ال ��ذي ��ن وق� �ف ��وا م �ت �ف� ّ�رج�ين على
ص�ف�ق��ة م �ف��اوض��ات ح�ك��وم�ي��ة م�ج�ت��زأة
م ��ع «داع � � ��ش» ،اال ان ي �ص��ل ال ��ى ه��ذه
النتيجة :انسحاب املسلحني ومعهم
جنود الجيش اللبناني.
من اخطأ ومن اصاب في هذه املعركة
ال� �ت ��ي س� �ت� �ك ��ون م �ف �ص �ل �ي��ة ف� ��ي ح �ي��اة
ك�ث�ي��ري��ن ن �ظ��را ال ��ى أن �ه��ا ح� ّص�ل��ت في
ظروف سياسية لبنانية معقدة ،وفي
ظ��ل ش �غ��ور رئ��اس��ي ،ووس ��ط ان�ف�لاش
م �س �ل �ح��ي «داع� � � ��ش» م ��ن ال � �ع� ��راق ال��ى
سوريا وجرود عرسال ،وقد يكون الى
غيرها من مناطق لبنان.
أخ �ط��أ ح ��زب ال �ل��ه ف��ي دخ� ��ول س��وري��ا.
ن �ع�ّ�م .وم �ن��ذ ان ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا لم
يوفر معارضوه كلمة اال قالوها .لكن
اي ��ن اخ �ط��أ امل �س�ي �ح �ي��ون؟ وأي� ��ن اخ�ط��أ
ال�س�ن��ة؟ وأي��ن اخ�ط��أ ق��ائ��د الجيش في
معركة عرسال؟
ف ��ي ظ ��ل ال �ش �غ ��ور ال ��رئ ��اس ��ي ،ت �ح� ّ�ول
ً
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب� ��دي �ل�ا ع� ��ن رئ �ي��س
الجمهورية .ل��م يتعب ال��وزي��ر جبران
باسيل في معركة كما فعل في سعيه
ال � ��ى اث� �ب ��ات ت��وق �ي��ع ج �م �ي��ع ال� � � ��وزراء،
واملسيحيني منهم تحديدًا ،املراسيم
الحكومية .وقامت قيامة رئيس تكتل
ال�ت�غ�ي�ي��ر واالص �ل ��اح ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال
ع � ��ون ك ��ي ي �ص �ب��ح ل�ل�م�س�ي�ح�ي�ين ح��ق
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى امل ��راس� �ي ��م .ول� ��م ي��وف��ر
ح �ل �ي��ف ب��اس �ي��ل ،ال ��وزي ��ر ال� �ي ��اس اب��و
ص �ع��ب ،م�ن��اس�ب��ة اال ت �ح��دث ف�ي�ه��ا عن
ح ��ق امل �س �ي �ح �ي�ين ف ��ي ت �ث �ب �ي��ت اج � ��راء
ف��ي االدارة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة .وش ��ن ال��وزي��ر
س �ج �ع��ان ق ��زي ح��رب��ا ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
لتصحيح ك�ل�م��ة ف��ي ال �ب �ي��ان ال� ��وزاري
وال�ح�ص��ول على حصة ف��ي تعيينات
العمداء في الجامعة اللبنانية حفاظًا
على الدور املسيحي.
االث �ن�ي�ن ال �ف��ائ��ت ،وف �ي �م��ا ك ��ان مجلس
ال ��وزراء مجتمعًا ف��ي ح�ض��ور ال ��وزراء
امل ��وارن ��ة وامل �س �ي �ح �ي�ين ،ارس� ��ل رئ�ي��س
ال �ح �ك��وم��ة ،ال� ��ذي اث � ��اره ع �ق��د ق�ه��وج��ي
مؤتمرًا صحافيًا هو االول من نوعه،
ي � ��وم االح � � ��د ،ع �ض ��و ك �ت �ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل
النيابية جمال الجراح والشيخ سالم
ال��راف �ع��ي ال ��ى ق �ي ��ادة ال �ج �ي��ش ط��ال�ب��ًا،
ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي��س ال �س �ل �ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
التي يخضع لها الجيش ،ان يتفاوض
مع الوفد لوقف النار في عرسال.
امل� � �ف � ��ارق � ��ة ان ال � � � � � � ��وزراء امل �س �ي �ح �ي�ي�ن
املجتمعني في جلسة مجلس ال��وزراء
تفرجوا على ه��ذا الطلب ،وإن عرفوا
ب��ه م �ب��اش��رة او ع�ب��ر االع �ل��ام .ووق �ف��وا
ال � � ��ى ج � ��ان � ��ب س� �ل ��ام ي� �ع� �ل ��ن ت �ض��ام��ن
الحكومة م��ع الجيش ،فيما ل��م يكلف
وزي� ��ر م�س�ي�ح��ي ن�ف�س��ه ع �ن��اء ال �س��ؤال:
مل��اذا ي�ف��اوض ال�ج��راح وال��راف�ع��ي قائد
الجيش ،وبأي صفة؟ وألي هدف يقرر
س�ل�ام ،وخ�ل�ف��ه ال �ح��ري��ري وم�س�ت�ش��اره
ن��ادر ال�ح��ري��ري عبر اح��د امل�ق��رب�ين من
االخ �ي��ر ،ال�ق�ي��ام ب��وس��اط��ة ل��وق��ف ال�ن��ار
ومصير العسكريني مجهول ،وما هي

بنود التفاوض وخلفياتها؟
اي��ن ك��ان ال ��وزراء املسيحيون م��ن هذه
ال��وس��اط��ة ،وه ��ل ج ��رت ب �ق��رار جانبي
ً
م ��ن س�ل�ام ب�ص�ف�ت��ه ب ��دي�ل�ا ع ��ن رئ�ي��س
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ،ام م �ك �ل �ف��ًا م ��ن م�ج�ل��س
ال��وزراء مجتمعًا؟ وه��ل سكت ال��وزراء
امل �س �ي �ح �ي��ون الس � �ب� ��اب ت �ت �ع �ل��ق ف�ق��ط
برئاسة الجمهورية واحتمال وصول
ق �ه��وج��ي ال �ي �ه��ا ،ف �ت��رك��وا ال�ع�س�ك��ري�ين
وال�ض�ب��اط فريسة مسلحي «داع��ش»،
الذين يشن باسيل وابو صعب وقزي
كل يوم هجومًا عليهم.
ب� �ع ��د وس� ��اط� ��ة ال � � �ج� � ��راح ،ع� �ق ��د س�ل�ام
اج� �ت� �م ��اع ��ًا وزاري � � � � � ��ًا ،ل �ل��اس � ��ف ،س �ن��ي
الطابع ،ف��ي حضور ال��وزي��ري��ن اش��رف
ريفي ونهاد املشنوق وهيئة العلماء
امل�س�ل�م�ين .وال� �س ��ؤال :مل ��اذا ل��م يحضر
االج� � �ت� � �م � ��اع ال� � � � � � � ��وزراء امل� �س� �ي� �ح� �ي ��ون
وال�ش�ي�ع��ة اي �ض��ًا ،اال إذا رأى س�ل�ام ان
ال � � � ��وزراء ال �ش �ي �ع��ة ه ��م اص � ��ل امل�ش�ك�ل��ة
النهم السبب في ذهاب حزب الله الى
س��وري��ا ،وح �ت��ى ال ي�ت�ح��ول االج�ت�م��اع
س�ب�ب��ا ل�لان �ف �ج��ار ال �س �ن��ي ـ�ـ�ـ�ـ ال�ش�ي�ع��ي.
وه � � ��ل س �ن �ش �ه ��د م � ��ن اآلن ف� �ص ��اع� �دًا
اجتماعات وزاري ��ة طائفية ،فيجتمع
ال � ��وزراء امل�س�ي�ح�ي��ون اذا وق ��ع اش�ك��ال
امني في كسروان او جبيل او بعبدا؟
وك�ي��ف ي�ب��رر املسيحيون ان زم�لاء ه��م
السنة فحسب هم الذين يفاوضون في
قضية خ�ط��رة كقضية ع��رس��ال ،فيما
مصير قضية كهذه يهدد البلد برمته؟
غ��اب ال�ب�ط��ري��رك امل��ارون��ي م��ار ب�ش��ارة
ب � �ط� ��رس ال� � ��راع� � ��ي ع � ��ن ال � �س � �م� ��ع ،ول ��م
ي �غ��ط ال �ج �ي��ش م��ن امل�س�ي�ح�ي�ين س��وى
ع � � � ��دد م� � � �ح � � ��دود م � � ��ن ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات
امل �س �ي �ح �ي��ة ال ��واع� �ي ��ة ،ورئ� �ي ��س ح��زب
ال � �ق� ��وات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور س�م�ي��ر
جعجع ال��ذي اتصل ،في موقف الفت،
بقهوجي متضامنًا .في غياب رئيس
ُ
ال�ج�م�ه��وري��ة امل�س�ي�ح��ي ت ��رك ال�ج�ي��ش،
ولم يحظ قهوجي بغطاء كان يفترض
ان ّ
يؤمنه الرئيس املسيحي كما كانت
الحال في معارك الضنية ونهر البارد
وعبرا .طغت الرئاسيات على الساحة
املسيحية ف�غ��رق��ت ف��ي خ�ط��أ تاريخي
س �ي �ظ��ل ي �ح �ت �س��ب ل� �ه ��ا ،ح�ي�ن ال ت�ق��ف

موقفًا فعليًا وحسيًا م��ع الجيش في
مواجهة «داع ��ش» ،فيما ه��ي تتباكى
على واقع مسيحيي املوصل.
اين أخطأ السنة؟
ت�ع��ام�ل��ت ال �ق �ي��ادات ال�س�ن�ي��ة م��ع وض��ع
ع��رس��ال ك��أن �ه��ا ح��ال��ة س�ن�ي��ة ف�ح�س��ب،
وتعاملت مع الجيش في اط��ار حملة
دع��م لفظية واس �ع��ة ،كلما ك�ب��ر ال��دع��م
ال � �ك�ل��ام� ��ي وامل � � ��ال � � ��ي ،ت� �ل� �ق ��ى ال �ج �ي��ش
ضربة جديدة .مشكلة تعاطي رئيس
الحكومة والحريري وتيار املستقبل
انهم تناسوا ان عرسال مشكلة مزمنة،
ع �م ��ره ��ا م� ��ن ع �م ��ر االزم � � ��ة ال� �س ��وري ��ة،
وليست طارئة على الحدث السياسي.
اي ��ن ك ��ان ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وال �ق �ي��ادات
السنية من وضع عرسال املتفاقم منذ
اك�ث��ر م��ن ع��ام�ين ،وك�ي��ف ت�ح��ول��ت ه��ذه
البلدة الى خ��زان للمعارضة السورية
اوال ،وم��ن ثم لـ «داع��ش» و«النصرة».
ُ
وك �ي��ف اه �م��ل واق ��ع ع��رس��ال املعيشي

كيف يقبل الجيش
التفاوض مع الجراح
والرافعي وهما حمال
عليه وال يزاالن؟

واالج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي ،ملصلحة
ت�ف��اق��م ال�ح��ال��ة االس�لام �ي��ة ال �ت��ي قتلت
ق �ب��ل ع��ام�ي�ن ال �ن �ق �ي��ب ب �ي��ار ب�ش�ع�لان��ي
وال��رق �ي��ب اول اب��ره �ي��م زه ��رم ��ان ،وال
تزال تمعن في قتل وجرح العسكريني.
ملاذا لم تتحرك قيادة املستقبل منذ ان
رف��ض الجيش دك ع��رس��ال باملدفعية
ق �ب��ل ع ��ام�ي�ن ،وآث � ��ر ت�ح�ي�ي��د امل��دن �ي�ين،
حتى تتحول ال�ب�ل��دة إل��ى خ��ط تماس
دائم ومتفجر.
اخ �ط��أ رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ح�ي�ن ت�ح��ول
من ابن بيت سياسي عريق الى زعيم
للسنة فحسب ،والهالي عرسال ،تمامًا
ك �م��ا ح � ��اول رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة نجيب
ميقاتي ان يفعل ح�ين زار مقر قيادة
ال�ج�ي��ش اث��ر ح��ادث��ة ع��رس��ال امل��اض�ي��ة
ت�ح��ت ع �ن��وان ال�ت�ض��ام��ن م��ع ال�ج�ي��ش،
فاذا به يقف مع «الذين يعدون انفسهم
م �س �ت �ه��دف�ي�ن» ،وي �ط ��ال ��ب ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق

كانت امام قائد الجيش خيارات اخرى يلتف بها على من يريد إحراق الجيش

ف ��ي ال� �ح ��ادث ��ة .واخ� �ط ��أ ح�ي�ن ف� ��اوض،
بالواسطة او مباشرة ،املسلحني ،في
وق ��ت ك ��ان ي�ع�ل��ن ف �ي��ه ان ال �ح �ك��وم��ة ال
تفاوض االره��اب ،وأخطأ حني تخلى
عن الجيش من اجل ان يمارس فحسب
دور رأس السلطة التنفيذية في غياب
رئيس الجمهورية .وأخطأ الحريري
ان ��ه ص ��ور ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين دع �م��ا س�ع��ودي��ا
بقيمة مليار دوالر تمر عبره وتوظف
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة امل �ح �ل �ي��ة .،ف ��ي وق� ��ت ال
تزال فيه الهبة السعودية عبر فرنسا
معلقة.
اخ �ط��أ ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ورئ �ي �س��ه حني
اقنع اللبنانيني بانه يقف ال��ى جانب
ال� �ج� �ي ��ش ف � ��ي خ � �ط� ��اب ل � ��م ي� ��وف� ��ر ف�ي��ه
ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ح��زب ال �ل��ه ،فيما ارب�ع��ة
م� ��ن ن � ��واب � ��ه :ج � �م ��ال ال� � �ج � ��راح وم �ع�ي�ن
املرعبي وخالد ضاهر ومحمد كبارة،
يهاجمون الجيش ليل نهار ،ويتبنون
ب � �ك� ��ل ص� � ��راح � � ��ة خ� � �ط � ��اب امل �س �ل �ح�ي�ن
وم �ط��ال �ب �ه��م .ول �ع �ل��ه ن �ج��ح ف �ق��ط ح�ين
صدقه كثيرون.
اين اخطأ قائد الجيش؟
ف� ��اج� ��أ ال� �ج� �ي ��ش م �ه��اج �م �ي��ه ب �س��رع��ة
مبادرته والتقاط انفاسه ،فاستوعبت
ق �ط �ع��ه ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ض ��رب ��ة االول � ��ى
وع �ن �ص��ر امل �ب��اغ �ت��ة .ي�س�ج��ل ل�ل�ض�ب��اط
وال �ع �س �ك��ري�ي�ن م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ة االول � ��ى
وق��وف �ه��م ب �ش �ج��اع��ة ض ��د ال �ه �ج��وم��ات
االره � ��اب� � �ي � ��ة ،واس� � �ت� � �ع � ��ادة م ��راك ��زه ��م
ومواقعهم االمامية.
اع � ��اد ال �ج �ي��ش ال ��وض ��ع امل �ي��دان��ي ال��ى
م��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه ق�ب��ل ي ��وم ال�س�ب��ت  2آب،
ل�ك��ن م��ع س�ق��وط  17ش�ه�ي��دا وع�ش��رات
الجرحى و  19مفقودا.
االخ � �ط� ��ر ف� ��ي ك� ��ل ذل � ��ك ه� ��و م ��وض ��وع
االس��رى .كيف يمكن للجيش ان يقبل
ً
التفاوض اص�لا مع الجراح والرافعي
وهما حمال عليه وال يزاالن ،وتصريح
الجراح االخير ام��س يثبت ذل��ك ،وهل
هما موفدان حكوميان ام موفدا سالم
وال �ح��ري��ري ام امل�س�ل�ح�ين؟ ل�ق��د اخ�ط��أ
ال�ج�ي��ش ب�ق�ب��ول وق ��ف ل�ل�ن��ار او هدنة
او اي تسمية اخ��رى بضمانة العلماء
املسلمني ،ليكتشف الحقا ان املسلحني
خ ��رج ��وا ب��رف �ق��ة ال �ع �س �ك��ري�ي�ن ،وك�ل�ام
اع �ض��اء وف ��د ال�ه�ي�ئ��ة ق�ب��ل ان �ت �ه��اء اول
ارب ��ع وع�ش��ري��ن س��اع��ة ح�م��ل م��ا يكفي
من الرسائل املبطنة التي كانت تنذر
ب��ذل��ك .فهل ك��ان مقصودا ان يوقع اي
من املفاوضني السياسيني او الحكومة
بالجملة واملفرق ،الجيش في الفخ؟
ل��م ي�خ�ط��ىء ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ف��ي ان ��ه لم
يرد ان تكون عرسال نهر بارد جديدًا،
ل�ك��ن اخ �ط��أ ح�ي�ن ت �ج��اوب م��ع وس�ط��اء
من اجل هدنة انسانية تحولت بفعل
تواطؤ ال يزال مجهول املعالم مصيدة
للعسكريني الذين تحولو ،كما كانت
حال مخطوفي اعزاز وراهبات معلوال
وامل � �ط� ��ران �ي�ن امل� �خ� �ط ��وف�ي�ن ،ح �ل �ق��ة ف��ي
مسلسل ارهاب ال ينتهي.
وم ��ن س�ي�ق��ود م��ن االن ف �ص��اع��دا ملف
ال�ت�ف��اوض الط�ل�اق االس ��رى :الوسطاء
ان�ف�س�ه��م ،ام ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�م��اء املسلمني
بتكليف م��ن س�ل�ام وال �ح��ري��ري؟ وه��ل
يمكن للقوى السياسية ان ترتد على
قائد الجيش بسبب اخطاء ارتكبتها
السلطة السياسية نفسها ،ال سيما ان
قائد الجيش قال ان املعركة لن تتوقف
اال م��ع اط �ل�اق االس � ��رى ،ل �ك��ن االس ��رى
ص� � ��اروا ف ��ي ع �ه ��دة امل �س �ل �ح�ين ال��ذي��ن
ي��ري��دون م��ع م��ن وراء ه��م اب�ت��زاز لبنان
والجيش.
لقد كانت ام��ام قائد الجيش خيارات
اخرى يلتف فيها على من يريد احراق
ال �ج �ي��ش ،ل�ك�ن��ه ت�ع� ّ�م��د ع ��دم ات �خ��اذه��ا،
ّ
وصدق الوعود التي أعطيت له .وهي
وعود يبدو ان القصد منها التمييع.
هناك أسئلة كثيرة مطروحة على قائد
الجيش ،واملطلوب أجوبة واضحة من
دون وسطاء.

