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هيام القصيفي

بــن  17تشرين األول  2019و10شـبــاط
 ،2020تـ ـب ـ ّـدل م ـش ـهــد ت ـع ــاطــي الـجـيــش
جــذريــا فــي تعامله مــع املـتـظــاهــريــن .ما
سجل أمس ،في أدائــه ،كسر املحظورات
وال ـكــام ح ــول كليشيهات تـتـنــاول أداء
الـجـيــش و«دوره الــوطـنــي» وع ــدم املـ ّـس
به رغم ّ
تعرضه للمتظاهرين بخشونة
وعـنــف .ف ــاألداء العسكري لــم يكن وليد
لحظة مواجهات تلقائية وفجائية ،إنما
كــان نتيجة واقــع م ــدروس ،قلب قــرارات
الجيش التي اتخذت مع بدء التظاهرات
قـبــل أشـهــر بـحـمــايــة املـتـظــاهــريــن وعــدم
ال ـت ـعــرض ل ـهــم  ،ال ــى ح ــد أن ــه استجلب
نقمة العهد ورئيسه وأركانه عليه .فما
ال ــذي حـصــل حـتــى ت ـحـ ّـول الـجـيــش ضد
امل ـت ـظــاهــريــن ،وس ــط ك ــام ع ــن خلفيات
ّأدت الـ ــى قـ ـ ــرار ب ــان ـت ـش ــار ألـ ــف عـنـصــر
مـ ــن فـ ـ َ
ـوجـ ــي امل ـ ـغـ ــاويـ ــر وامل ـ ـجـ ــوقـ ــل فــي
«ساحة املعركة» ،على غــرار مشاركتهم
ف ــي م ــواج ـه ــات املـ ـع ــارك ال ـع ـس ـكــريــة مع
تنظيمات إرهابية ،فأصحبوا في قلب
ال ـحــدث نتيجة الـعـنــف ال ــذي مــارســوه،
علما بأن تبرير اللجوء إليهم ،رغم أنهم
غ ـيــر م ـ ّ
ـدرب ــن ل ـه ــذا ال ـن ــوع م ــن األع ـم ـ ّـال
امل ـيــدان ـيــة ،ه ــو أن الـجـيــش ك ــان يـتــوقــع
حـ ـ ّـدة وقـ ــوة ف ــي املــواج ـهــة فــاضـطــر الــى
َ
الفوجن نظرًا الــى قدراتهما
استخدام
العسكرية ،وحيازتهما آلـيــات صغيرة
قـ ــادرة عـلــى الـتـحــرك بـسـهــولــة أك ـثــر من
األفواج العادية.
بعد االجـتـمــاع األخـيــر للمجلس األعلى
ل ـلــدفــاع الـ ــذي رك ــز ع ـلــى ض ـ ــرورة تــأمــن
انعقاد جلسة الثقة «مهما كــان الثمن»،
عقد اجتماع أمني مشترك بــن الجيش
وقــوى األمــن لتوزيع املهمات العسكرية،
تحت عنوان وجــوب عقد جلسة مجلس
ال ـنــواب وإع ـطــاء الـثـقــة للحكومة .للمرة
األولــى يمكن الحديث عن إطــار سياسي
ّ
غ ــط ــى قـ ـ ــرار ال ـج ـي ــش ،ل ـي ــس م ــن جــانــب
املـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع وض ـغــط أرك ــان
ال ـع ـه ــد ف ـح ـس ــب ،إنـ ـم ــا ن ـت ـي ـجــة اق ـت ـن ــاع
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش بـ ـض ــرورة م ـنــح حـكــومــة
الــرئ ـيــس ح ـســان دي ــاب ال ـث ـقــة« ،ألن عــدم
انعقادها يعني الفوضى ودخول الباد
ف ــي املـ ـجـ ـه ــول» .ق ــد ي ـك ــون هـ ــذا ال ـش ـعــار
الذي ّ
تعمم أمس ،على لسان نواب حزب

(مروان بوحيدر)

الله والتيار الوطني الـحــر ،لتبرير عقد
الجلسة ملنع الـفــراغ ،في شكل مغاير ملا
حصل مــن جانبهما خــال مرحلة فــراغ
رئــاســي لـشـهــور طــويـلــة ،اسـتـحــوذ على
ال ـج ـيــش أيـ ـض ــا .إذ م ـ ّـي ــز ب ــن ت ـظــاهــرات
تـ ـش ــري ــن األول الـ ـت ـ ّـي ك ــان ــت «ألسـ ـب ــاب
مطلبية» ،وحتى غضه النظر أحيانا عن
ّ
وتحرك الحشود في بيروت
قطع الطرق،
ملنع انعقاد جلسة مجلس النواب.
ال ــواض ــح أن نـشــر ال ـقــوى األمـنـيــة نحو
ثــاثــة آالف عنصر أم ـنــي ،منهم فوجا
امل ـجــوقــل وامل ـغ ــاوي ــر وث ــاث س ــراي ــا من
ف ـ ــوج الـ ـت ــدخ ــل الـ ـث ــال ــث ،وق ـ ـ ــوى األمـ ــن
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،عـ ـك ــس إصـ ـ ـ ـ ــرارًا عـ ـل ــى فـتــح
ساحات بيروت أمــام الـنــواب وال ــوزراء،

ولجوئهم الى أعمال شغب.
ً
بـ ـ ــدا الـ ـجـ ـي ــش لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى م ـت ــدخ ــا
بــوضــوح مباشر فــي األزم ــة السياسية،
م ـن ـحــازًا ال ــى ال ـفــريــق ال ـضــاغــط إلن ـجــاح
الـحـكــومــة .لـكــن الـقـطـبــة املـخـفـ ّـيــة تتعلق
بما قبل حكومة دي ــاب ومــا بـعــدهــا ،ألن
مرحلة الحكومة املاضية وتركيبة العهد
والحكم التي كانت قائمة في ظل وجود
فاعل لرئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون فــي انـطــاقــة العهد ورئـيــس التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ال ـنــائــب ج ـب ــران بــاسـيــل،
والخافات املستمرة بن الجيش ووزير
ال ــدف ــاع ال ـس ــاب ــق ،ل ــم ت ـكــن تـسـمــح لـقــائــد
الـجـيــش ب ــأن يـكــون «الــر ّجــل ال ـق ــوي» .بل
ك ــان مطلوبا مـنــه أن يـنــفــذ أج ـنــدة غيره
ّ
فيتحول كبش محرقة،
مــن السياسين
من دون أن يقبض ثمنها ،وال سيما مع
الضغوط التي مورست الستبداله .اليوم،
تختلف ظروف قائد الجيش مع حكومة
ديـ ــاب ،وان ـك ـفــاء رج ــال الـعـهــد .وتـصـ ّـرفــه
ّ
الحد األقصى من
في بيروت ،ولــو حمل
العنف ،كــان بمثابة رسالة سياسية في
مختلف االتـجــاهــات اللبنانية ،بتقديم
أوراق اعـتـمــاده مــن دون أن يضطر الــى
أن يــدفــع الـثـمــن عــن اآلخ ــري ــن ،بــل يظهر
بمظهر القادر على اتخاذ قرارات صعبة
وتنفيذها ،فيحجز له مكانا في الصف
األول.
انعكاس هذا التطور ال ينحصر محليا،
ً
ألن األم ـيــرك ـيــن م ـع ـنـ ّـيــون أوال وأخ ـي ـرًا
بــوضــع الجيش واملـســاعــدات الـتــي تقدم
إلـيــه .فقد ذك ــرت معلومات موثوقة أنــه،
للمرة األولى ،ترسل اليرزة إشارة سيئة
الـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن ،وقـ ــد وصـ ــل ت ـن ـب ـيــه ال ــى
املعنين بأن الصدامات املوثقة واملشاهد
ال ـت ــي نـقـلـتـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الــدول ـيــة
عكست مناخا سيئا في الدوائر األميركية
املعنية .فحتى اآلن ،كان الجيش ال يزال
ّ
للمتحمسن
الرابط الوحيد الذي يعطي
للبنان دافعا للتدخل والضغط لعدم منع
أي مـســاعــدات عـنــه ،وخـصــوصــا فــي ظل
الــامـبــاالة األميركية بالوضع اللبناني
حاليا .إال أن الرابط ّ
تهدد أمس ،وال سيما
أن أسلوب املواجهة استمر بعد وصول
التنبيه ،ما زاد من اإلشارات السيئة.
إال أن رهــان قائد الجيش مــرة أخــرى أن
الـجـيــش ال ي ــزال حــاجــة لــاس ـت ـقــرار ،إذا
دبت الفوضى وانهار الوضع ،فهو بات
ـاق فــي موقعه.
األول بــن املـتـســاويــن وب ـ ٍ
وسـيـضـطـ ّـر املـعـنـ ّـيــون أمـيــركـيــا ومحليا
الى التعاطي معه من هذه الزاوية لحفظ
األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار ،ول ــو س ـقــط ف ــي يــوم
واح ـ ــد نـتـيـجــة امل ــواجـ ـه ــات  45جــري ـحــا،
نقلهم الصليب األحمر الى املستشفيات
و 328عالجهم في وسط بيروت.

رهان قائد الجيش أن
الجيش حاجة لالستقرار
موقعه
باق ّفي
وأنه ٍ
ّ
وسيضطر المعنيون
إلى التعاطي معه
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ب ـطــري ـقــة خـشـنــة وص ــدام ـي ــة ال ــى ال ـحـ ّـد
األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ،وذلـ ـ ـ ــك ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدى ط ـم ــوح ــات
ّ
ّ
ضباط على األرض بتسلم مسؤوليات
استخبارية أو عمانية أكبر .ألن العنف
الـ ــذي اس ـت ـخــدم م ـنــذ س ــاع ــات الـصـبــاح
ّ
ك ــان نـتـيـجــة قـ ــرار س ـيــاســي مــت ـخــذ في
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،ول ـيــس قـ ــرارًا عسكريا
وأمنيا بحت ،اقتضته األحداث امليدانية
ّ
التذرع بتصرفات املتظاهرين
تباعا ،أو
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ت عن
منهم
م ال ــى
ث ـنــن
قلهما
لتلقي
منهم
تـظــار
امون
ـق ما
ّوعــن
ة عدد
ألحمر
ا إلــى
ف 328

هل سقط القناع السياسي
والعسكري في  11شباط،
ّ
حام
فتحول الجيش من ٍ
للمتظاهرين الى مانع لهم،
ليصبح الصدام والمواجهات
العنفية عنوان الرجل
القوي األوحد لقائد الجيش.
ما هي الرسائل العسكرية
وراء هذا ّ
التحول وما هي
ّردة الفعل األميركية؟
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ؤنفت
بـعــد
جابر
ـدوان
اكوب
نحو
نائبا
ري أن
الثقة
ض 20
فيما
كومة
ر دفــع
ر إلــى
ودات
أج ــل
يوية،
قـ ــود،
بـنــان
س كل
نــدات
عام».

عنف الجيش في  11شباط:
استياء أميركي من أداء المؤسسة
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ورغ ــم
ـحــد
يـ ِ
عه في
لواقع
ي ـح ــة،
دوالر
يـتــال
حصر
سلطا
ع ،أي
سات
صارف
افــن،
الر في
ع ــادة
ــادي،
يــولــة
حصل
سـبــة...
تقال
هــد أن
وزت ــه
بقطع
عادة.
ل ال ــى
ع ــة أن
ن ـهــار
ر فـيــه
ان ـي ــة
أكبر
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