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سياسة

سياسة
تقرير

العرقلة الوحيدة
بحسب
حاليًاّ ،
المصادر ،هي تولي
تيار المردة لحقيبة
األشغال
(هيثم الموسوي)

عن الرأسمالية والـ«اف»35-

لقاء عون ـ الحريري الثالثاء:
تأليف الحكومة قبل نهاية األسبوع؟
يرتفع منسوب اإليجابية فــي الحديث
ُ
عــن ق ــرب إع ــان التشكيلة الحكومية.
ثمة تعويل على لقاء الثالثاء بين الرئيس
ميشال عــون ورئ ـيــس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ،فــي أن يـكــون تمهيديًا قبل
إعالن الحكومة نهاية األسبوع .ال ُيلغي
ذلك شبح العقبات ،التي من الممكن أن
تكون بالمرصاد ألي تطورات
ميسم رزق
اج ـت ـمــاع حـكــومــي جــديــد سـ ُـيـسـ ّـجــل،
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،ب ــن الــرئ ـ ُيــس ميشال
ّ
عون ورئيس الحكومة املكلف سعد
ّ
الحريري .هــذا ما أكدته مصادر في
ال ـت ـيــار الـًـوط ـنــي ال ـحــر ل ــ«األخ ـب ــار»،
ّ
ُمـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن «الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـت ـج ــه نـحــو
ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ف ـي ـمــا ل ــو اسـتـكـمــل
عون والحريري مشاوراتهما ،بنفس
ّ
الجو اإليجابي الذي ّ
عبر عنه رئيس
الحكومة خالل مقابلته التلفزيونية
على ال ــ«ام تي في» قبل قرابة عشرة
أيـ ـ ـ ــام» .ف ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ت ـت ـحـ ّـدث
مصادر ُمطلعة على مسار الحكومة
ّ
ُ
ع ــن أن ـه ــا «قـ ــد ت ـب ـصــر ال ـن ــور نـهــايــة
ّ
األسبوع الحالي» .سبب التفاؤل أن
الحريري «وصل إلى اقتناع بضرورة
ّ ّ
ح ــل ك ــل ال ـع ـقــد ،وع ــدم ال ـتــوقــف عند
اع ـ ـتـ ــراضـ ــات ب ـس ـي ـط ــة ،مـ ـث ــل رف ــض
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـح ـص ــول عـلــى
وزارة الـتــربـيــة ،فـفــي نـهــايــة املـطــاف
ليس بإمكانه انتظار الجميع إلى ما
ال نـهــايــة» .العرقلة الــوحـيــدة حاليًا،

ّ
ب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،ه ــي ت ــول ــي تـيــار
املردة لحقيبة األشغال« ،التي يرفض
رئيس الجمهورية والتيار الوطني
الـحـ ّـر إسنادها إلــى امل ــردة .لكن هذه
ال ـع ـقــدة قــاب ـلــة لـلـحــل بــالـتـفــاهــم بني
عون والحريري» .وعلى العكس من
بقية القوى السياسية« ،ال يستطيع
الرئيس
الحريري السير عكس إرادة
ّ
ّ
عـ ــون ،وإال فـ ــإن األخ ـي ــر ق ــد ال يــوقــع
ع ـلــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة» .وق ــال ــت امل ـص ــادر
ّ
إن ك ـ ـ ــام الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاس ـي ــل
«التصعيدي» ،خالل كلمته في ذكرى
 13تـشــريــن« ،تـصـفـيــة حـســابــات مع
القوات اللبنانية ،وليس موجهًا ّ
ضد
الحكومة» .وبعد أن ارتفعت
تشكيل ُ ّ
األجواء «املبشرة» بقرب التأليف ،إن
كان من قبل تيار املستقبل أو التيار
ّ ّ
ـق رئـيــس مجلس
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ،عــلـ ّ
النواب نبيه بري بأنه مستعد لقطع
زيـ ــارتـ ــه إلـ ــى ج ـن ـيــف وال ـ ـعـ ــودة إل ــى
فيما
ل ـب ـن ــان ،ف ــي حـ ــال ح ـصــل ذل ـ ــكّ .
اعتبرت مـصــادر التيار العوني أنــه
«إذا ّ
ثبت لقاء الثالثاء االتـفــاق على
ُ
ال ـح ـص ــص ،ف ـســي ـط ـلــب م ــن مختلف
الكتل تسمية وزرائ ـهــا ،مــع احتمال

القوات :ننتظر جوابًا
بالحصول
عون
من
ّ
ّ
على حصة ال تقل عن
تمثيلنا الحالي

أن تتألف الحكومة نهاية األسبوع».
أما حزب القوات اللبنانية ،فينتظر
ما سينتج عن لقاء عون ـ الحريري.
وب ـعــد أن رف ـضــت م ـع ــراب الـحـصــول
عـلــى  4وزارات ،م ــن بـيـنـهــا منصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ووزارات
الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ــة والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أكـ ـ ـ ّـدت م ـص ــادره ــا أن
ّ
ا ُل ـح ــري ــري «ت ـس ــل ــم تـ ـص ــورًا ج ــدي ـدًا،
صر فيه على الحصول على ّ
ن ّ
حصة
ّ
ال ت ـق ــل ع ــن تـمـثـيـلـنــا ف ــي الـحـكــومــة
الحالية .ننتظر جــوابــا مــن الرئيس
ّ
عــون على طرحنا الجديد» .وعلقت
مـصــادر ُ«ال ـقــوات» على كــام باسيل
األخير املتعلق بالذهاب إلى تأليف
حكومة بهدف إحراج من ال يريدها،
ّ
بأنه «إشارة إلى اقتناعه بعدم قدرته
عـلــى فــرمـلــة انــدفــاعــة الـتــألـيــف التي
ظهرت األسبوع املاضي».
ُم ـس ـت ـج ــدات ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة قد
ّ
ت ـك ــون ب ــا ق ـي ـمــة ،ف ــي ح ــال ب ـقــي كــل
راض عن حصته ونوعية
فريق غير
ٍ
ـي سـيـنــالـهــا ،ال ّ
سيما
ا ّلـحـقــائــب ال ـتـ
أنـ ــه «ف ــي ال ـش ـك ــل» ،ل ــم ي ـفـ ّـكــك ّ
أي من
األلغام املــزروعــة على درب التأليف.
ُ
هناك حصة القوات ،التي يعتبر ك ّثر،
الوطني الـحـ ّـر ،أنها
وأبــرزهــم التيار
ً
«م ـبــالــغ ف ـي ـهــا» ،إض ــاف ــة إل ــى تمثيل
ّ
النائب طالل أرسالن الذي أكد أمس
ّ
أن «الـعـقــدة الــدرزيــة ال ت ــزال عالقة».
ّ
ومــا بينهما ،لــم يتضح ّبعد ُ مصير
تــوزيــر أح ــد ال ـنــواب الـســنــة املـقـ ّـربــن
ّ
م ــن ف ــري ــق  8آذار .كـ ــل ذلـ ــك ي ـتــرافــق
م ــع ت ـح ــذي ــرات دول ـي ــة م ــن اس ـت ـمــرار
تأليف الحكومة ،وآخرها
التأخر في ُ
الـ ـضـ ـغ ــوط املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة م ـ ــن ب ــاري ــس
ب ــوج ــوب «االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة» م ــن نـتــائــج
مؤتمر «بــاريــس  ،»4بحجة تجنيب

عامر محسن
ً
ّ
«قاذفة البي 2-الستراتيجية ،اذًا ،ليست قــادرة على التحليق حني يكون
ّ ّ
ّ
الجو ماطرًا ،وهذه ليست مشكلة على اإلطالق ،ألن علة وجودها هو نقل
الثروة من الحكومة الى مالكي األسهم في شركات ّ
السالح»
ّ
الكاتب األميركي الساخر غاري بريكر
(المعروف ايضًا بـ«ذا وور نيرد»)

ّ
من التاريخ

لـبـنــان الـخـطــر االق ـت ـصــادي ،والـكــام
امل ـت ـشــائــم مل ــوف ــد الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،بـ ـي ــار دوك ـ ــان
خــال لقائه ،يــوم الجمعة ،ع ــددًا من
الصحافيني.

ّ
غالبية املعطيات
بالنسبة ُإلى بريّ ،
املـتــوافــرة تشير إلــى أنــه «ال جديد».
قال ذلك على هامش أعمال الجمعية
ال ـع ــام ــة ال ـ ـ ـ ــ 139ل ــات ـح ــاد ال ـبــرملــانــي
ال ــدول ــي ف ــي ج ـن ـيــف ،ح ـيــث ُي ـش ــارك

رؤســاء املجالس والوفود البرملانية
ّ ّ
ّ
الجو الفرنسي
بري أن
العربية .ورأى
ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه دوك ــان ي ــوم الجمعة
سمعه منه
مع اإلعالميني
مغاير ملا ِ
ِ
خالل لقائه به في عني التينة.

تقرير

ّ
ّ
«البرنامج السنوي للمناقصات» :من يحق له تخطيه؟
منذ  12عامًا لم يحدث أن ُسمعت عبارة
«برنامج المناقصات» .تلك عبارة قانونية
تفرض على الوزارات ،بعد إقرار الموازنة
العامة ،االلتزام ببرنامج سنوي تتفق عليه
مع إدارة المناقصاتُ ،ويصبح ملزمًا قانونًا
عند نشره في الجريدة الرسمية .أعادت
إدارة المناقصات تفعيل هذا الموجب
القانوني ،ربطًا بإقرار موازنة  ،2018إال
أنه سرعان ما برزت مشكلة سعي بعض
الوزارات إلى إجراء مناقصات من خارج
برنامجها السنوي .نظام المناقصات يسمح
بذلك بموافقة مجلس الوزراء ،لكن
مساعي عديدة تجرى لاللتفاف على
القانون في فترة تصريف األعمال
إيلي الفرزلي
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـ ـ ــادة  122مـ ـ ــن قـ ــانـ ــون
ُ
امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة« ،تـ ـ ـج ـ ــرى
املـنــاقـصــات الـعـمــومـيــة واملـحـصــورة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج سـ ـن ــوي ع ــام
ُيـعـلــن عـنــه ف ــي ت ــواري ــخ ال ي ـجــوز أن
ت ـت ـع ــدى ال ـش ـه ــر ال ـث ــان ــي الـ ـ ــذي يـلــي
نشر املــوازنــة» .وهــذا يعني ،قانونًا،

أن إجـ ــراء املـنــاقـصــات يتطلب توفر
عـ ـنـ ـص ــري ــن :امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة والـ ـب ــرن ــام ــج
السنوي (الذي يحدد بناء على طلب
الـ ـ ـ ـ ــوزارات) .وه ـم ــا أمـ ـ ــران ل ــم يـكــونــا
متوفرين خالل  11عامًا ،غابت فيها
املوازنة ( ،)2016 – 2005فكيف كانت
ُ
ت ـج ــرى امل ـنــاق ـصــات؟ ف ــي  15كــانــون
الثاني  ،2009أصدر ديوان املحاسبة
رأيــا يحمل الــرقــم  ،2009/7يــرى فيه
أن ال ـط ــري ـق ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــوح ـي ــدة
الـجــائــزة إلج ــراء الـتـلــزيـمــات فــي ظل
عــدم ص ــدور املــوازنــة هــي استصدار
قــرار عن مجلس الــوزراء عند اللزوم
وف ـ ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـ ـ ــرة ،إل ـ ـ ــى ح ـ ــن ص ـ ــدور
املــوازنــة العامة والبرنامج السنوي
الـ ـع ــام ل ـل ـم ـنــاق ـصــات .وب ــال ـف ـع ــل ،لــم
يتأخر مجلس الوزراء قبل أن يصدر
قـ ـ ـ ــرارًا ي ـع ــال ــج األمـ ـ ـ ــر ،ل ـك ـنــه ال ي ـلــزم
اإلدارات بــال ـعــودة إل ــى املـجـلــس في
كــل مــرة تــريــد فيها إج ــراء مناقصة.
كان القرار الصادر في  27آذار 2009
يقضي بـ«تكليف إدارة املناقصات
إجــراء التلزيمات العائدة للصفقات
املنوي إجراؤها في مختلف اإلدارات
العامة ،وذلك إلى حني صدور قانون
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة وم ــن ث ــم الـبــرنــامــج
السنوي العام للمناقصات».
بعد هذا القرار ،تحررت اإلدارات من
م ــوج ــب ال ـت ـخ ـط ـيــط امل ـس ـب ــق إلجـ ــراء
املناقصات ،الــذي ُ يساهم نظريًا في
ض ـبــط الـ ـه ــدر ،وفـ ـت ــح الـ ـب ــاب لتلجأ

إلــى إجــراء أي مناقصة ساعة تشاء.
وبالفعل ،بقي األمر على حاله ،حتى
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ح ـيــث أقـ ــرت مــوازنــة
عام  2018في نيسان املاضي .عندها
وجـ ــدت إدارة امل ـنــاق ـصــات أن ــه صــار
باإلمكان العودة إلى تطبيق القانون،
وإعــداد برنامج سنوي للمناقصات
(ل ــم تـلـجــأ إل ــى ه ــذا ال ـخ ـيــار ف ــي عــام
 ،2017ألن امل ــوازن ــة أق ــرت فــي نهاية
العام).
وألن إع ــداد البرنامج السنوي العام
م ــن ق ـب ــل إدارة امل ـن ــاق ـص ــات يـتـطـلــب
م ــن ك ــل إدارة أن ت ـض ــع بــرنــام ـج ـهــا
الـخــاص ال ــذي يتضمن مــوعــد إجــراء
كل مناقصة (املــادة الرابعة من نظام
املناقصات) ،فقد عمدت «املناقصات»،
في شهر أيار ،إلى الطلب من اإلدارات
ال ـح ـكــوم ـيــة وضـ ــع ب ــرن ــام ـج ـه ــا ،كـمــا
كـ ــان ي ـج ــري ق ـبــل ال ـت ــوق ــف ع ــن إقـ ــرار
امل ــوازن ــات .وعـلــى األث ــر ،نـشــرت إدارة
ً
املناقصات ،عمال بنظام املناقصات،
ال ـبــرنــامــج ال ـس ـنــوي ال ـع ــام األول في
خـ ـم ــس صـ ـح ــف ي ــومـ ـي ــة ( 19ت ـم ــوز
 .)2018ه ــذا الـبــرنــامــج لـيــس نهائيًا،
فبحسب املــادة الخامسة من النظام،
ي ـج ــب ع ـل ــى ك ــل إدارة إع ـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي الـجــزء الـخــاص بها وإب ــاغ إدارة
املناقصات بــأي تعديالت تقترحها،
ب ـعــد أن ت ـك ــون امل ــوازن ــة ق ــد ُص ـ ّـدق ــت،
وب ـعــد ال ـتــأكــد م ــن حـجــز االع ـت ـمــادات
ل ـل ـم ـنــاق ـصــات امل ـق ـتــرحــة أو لـتـعــديــل

م ــواعـ ـي ــد املـ ـن ــاقـ ـص ــات املـ ـتـ ـض ــارب ــة.
وبالفعل ،فقد نشرت إدارة املناقصات
البرنامج السنوي لعام 2019 - 2018
ً
ً
معدال وشامال مناقصات كل الوزارات
مع كل التعديالت (الجريدة الرسمية
في .)2018/9/27
وألن ال ـف ــوض ــى ت ـح ــول ــت إل ـ ــى ع ــادة
ع ـلــى مـ ــدى أك ـث ــر م ــن ع ـشــر س ـن ــوات،
كان متوقعًا أن ُيواجه هذا البرنامج
ع ـق ـبــات تـتـعـلــق ب ـع ــدم الـ ـت ــزام بعض
الـ ــوزارات بالبرنامج الـسـنــوي ،وهو
ً
ما حصل ّ فعال مع ثالث وزارات حتى
اآلن ،تحفظت إدارة املـنــاقـصــات عن
ذك ــر اس ـم ـهــا ،ل ـكــن م ـص ــادره ــا أك ــدت
أن اثـنـتــن مـنـهــا أرس ـل ـتــا كـتــابــا إلــى
اإلدارة تطلب فيهما إجــراء مناقصة

عودة الموازنة
أعادت «البرنامج
السنوي للمناقصات»:
صارت الوزارات ملزمة
بالتخطيط
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غـ ـي ــر مـ ــدرجـ ــة فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ــذي
أعــدتــه بنفسها ،فيما ذهبت الثالثة
إلــى حــد االكـتـفــاء بــاإلشــارة إلــى عدد
املناقصات التي تنوي إجــراء هــا من
ّ
تسجل
دون تحديد تــواريـخـهــا ،فلم
في البرنامج.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات،
الـحــل واض ــح .فــاملــادة الخامسة من
ن ـظ ــام امل ـن ــاق ـص ــات ت ـن ــص ع ـل ــى أن ــه
«ال يـ ـج ــوز م ـخ ــال ـف ــة ق ــواع ــد إج ـ ــراء
املناقصات (البرنامج السنوي) إال
إذا أقــر مجلس ال ــوزراء ذلــك» (حتى
تقريب موعد مناقصة يحتاج إلى
ق ــرار مــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء) .لـكــن مع
ذلك ،علمت «األخبار» أن ثمة سعيًا
لــاك ـت ـفــاء ب ـمــواف ـقــة األم ــان ــة الـعــامــة
مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـجــة تـفــويــض
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـع ــض
صــاحـيــاتــه ل ــه .إال أن ه ــذا املـقـتــرح
تعيبه ثغرتان ،األولى تتعلق بكون
الـتـفــويــض م ـح ـصــورًا بـعـقــد نـفـقــات
صغيرة وبإعطاء اإلجــازات اإلدارية
لـعــدد مــن اإلدارات الـتــابـعــة لرئيس
مجلس الــوزراء ،أما الثغرة الثانية،
فتتعلق بــإشــارة الـقــانــون بــوضــوح
إل ـ ــى أن ص ــاح ـي ــة م ـخ ــال ـف ــة ق ــواع ــد
املـ ـن ــاقـ ـص ــات مـ ـحـ ـص ــورة ب ـم ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ول ـ ـيـ ــس ب ــرئـ ـي ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وص ــاحـ ـي ــات امل ـج ـل ــس ال
ّ
تفوض بحسب الدستور.
ال حل دستوريًا لهذه اإلشكالية التي

يمكن أن تتكرر بحجة تسيير املرفق
ال ـع ــام ،بـحـســب الـخـبـيــر الــدس ـتــوري
عصام إسماعيل ،إال انتظار تأليف
الـحـكــومــة .لـكــن مــع ذل ــك ،فـهــو يشير
إلـ ــى ح ــل م ـل ــزم إداريـ ـ ـ ــا ،مـنـطـلــق من
التعميم الـصــادر عــن الرئيس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ــاضـ ــي،
والذي يتعلق بتصريف األعمال .في
التعميم فقرة اعتمدت للمرة األولى
في عام  2013من قبل الرئيس نجيب
ميقاتي واعتبرها «تكتل التغيير»
حينها «هــرطـقــة دس ـتــوريــة» ،تشير
إلـ ــى أنـ ــه «فـ ــي حـ ــال اع ـت ـب ــار أن ثمة
قرارًا إداريًا يدخل في نطاق األعمال
التصرفية الـتــي تقتضي ال ـضــرورة
ات ـخــاذه فــي خ ــال تـصــريــف األعـمــال
إيــداع مشروع القرار رئاسة مجلس
الـ ـ ــوزراء لــاسـتـحـصــال بـشــأنــه على
املوافقة االستثنائية لفخامة رئيس
الـجـمـهــوريــة ودول ـ ــة رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء» .وهـ ــذا ال ـح ــل ،بــالــرغــم من
كونه يفتح الباب أمام إمكانية إيجاد
م ـخــارج تتخطى تـصــريــف األع ـمــال،
إال أن الـثـغــرة الـكـبـيــرة فـيــه ،بحسب
إسماعيل ،تتمثل في كونه ببساطة
مخالفًا للدستور« ،ألن ال صالحية
دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ب ـ ـ ـ ــدون ن ـ ـ ــص ،والـ ـن ــص
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ل ـ ــم يـ ـش ــر إل ـ ـ ــى إمـ ـك ــان
تفويض صالحية الحكومة إلــى أي
ك ــان ،بمن فيهم رئيسا الجمهورية
والحكومة».

ّ
أذكر نقاشات ّ
تالميذ تأثروا بأفالم هوليوود ،وكانوا حني نناقش
عدة أجريتها مع
ٍ
ّ
ّ
مسائل مثل بناء الدول والتحديث ّ
يكررون رواية أن النظم العسكرية «التقليدية» (مثل
ً
مثال) قد زالت ّ
يرفضان
كانا
القديم»
و«النظام
التقليدية»
«الثقافة
ألن
الساموراي
ّ
ّ
ّ
ّ
النارية والحديثة ،بما يشبه االيمان الديني ،حتى أصبحت متخلفة
اعتماد األسلحة
ً
ّ
ّ
يتخيلون فعال ّأن هناك مقاتلني كــانــوا يفضلون مواجهة
وتـجــاوزهــا الـ ّـزمــن .هــم
ً
ّ
ّ
النارية بالسيوف والرماح مثال ،كخيار ،وأن مقاتلي النخبة في اليابان لم
األسلحة
تكن لديهم مشكلة في أن يهرعوا بجوادهم في وجــه فوهة مدفع .املشكلة هي ّأن
ّ
وبخاصة كما ّ
ّ
ّ
تتخيلها بعض
عقالني» بهذا الشكل،
«الثقافة» ال تلعب دورًا «غير
ّ
االكاديمية ،وأكثر تحديدًا في مجال الحرب ،ميدان التنافس األشد قسوة
األوساط
وضراوة في التاريخ البشري.
ه ـنــاك ،بــاملـقــابــل ،عــوامــل مــؤسـسـيــة واق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة ت ـقـ ّـرر شـكــل الجيش
مناسب
تنظيم غير
وتنظيمه؛ بعض
ٍ
النخب العسكرية قد تراهن ،لهذه األسباب ،على ّ ٍ
أو تكنولوجيا غير ّ
تستمر آثارها مع الزمن،
ورموزًا
تقاليد
تترك
و«الثقافة»
الة،
فع
ّ
ولكنها ال تدفع الناس لالنتحار (على سبيل املثال ،ظلت الخيالة األوروبية هي «الفرع
ـرون
األرقــى» في الجيوش ،يدخل فيها النبالء وتحظى بقيم ٍة رمزية عالية ،بعد قـ ًٍ
على نهاية النظام االقطاعي وانتفاء الــدور املــركــزي للخيالة ،التي أصبحت عامال
«مساعدًا» أو ثانويًا على األكثر في امليدان .ولكن ال أحد اقترح  -بعد حلول القرن
بأن يقوم الخيالة برفع حرابهم والهجوم الجبهي على خطوط املشاة
الخامس عشر ّ -
برماح مخصصة لكسر صوالت الخيول ،أو على
واملسلحني
مني
املنظ
السويسريني،
ٍ
ٌ
شيء مشابه في حرب القرم مع
الوحدات املزودة بالبنادق واملدفعية بعد ذلك( .حدث
«هجمة لــواء الخيالة الخفيف» الشهيرة ضد خطوط الــروس ،وهي حصلت بسبب
خطأ في فهم األوامر وقد أدت الى ابادة الوحدة البريطانية).
وتحديث
ـاح
ـ
ص
ا
ـخ
ـ
ي
ـار
ـ
ت
جيش (س ــواء فــي عصر الحداثة أو قبلها) هــو
تــاريــخ ّأي
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
وخوف مستمر من امكانيات الخصوم وتطورها ،وحني كانت الجيوش
مستمرين،
ٍ
«تركد» وتتراجع وتنخفض فعاليتها ،فذاك كان أساسًا بسبب ضعف الدولة املركزية
ً
ـروف اقتصادية قاهرة .عــودة الــى التاريخ العسكري االيــرانــي ،قام
أو الفساد أو ظـً ٍ
مثال ،وجيشهم في األساس «تقليدي» بالكامل ويقوم على خيالة ّ
قبلية،
الصفويون
باعتماد األسلحة ّ
النارية ما أن أصبحت لديهم دولة وامكانات لتطوير ترسان ٍة حديثة.
أقيمت ّ
ّ
عسكرية ضخمة حول ايرانّ ،
أهمها كانت كرمنشاه القريبة
عدة ترسانات
ّ
من الجبهة العراقية املشتعلة ،والتي تخصصت في انتاج املدافع وآالت الحصار.
أصفهان ،ايضًا ،أصبحت مركزًا مهمًا النتاج السالح والدروع والبنادق .فيما مشهد
ومــرو كانتا تصنعان السالح للحمالت في الشرق .وقد قام الصفويون ،كالعادة،
بالنقل مــن الـشــرق وال ـغــرب ،فــأســس بريطانيان (هـمــا األخ ــوان شـيــرلــي) صناعة
السالح الناري في البلد  -وكانت البنادق االيرانية ،بحسب شهادات املعاصرين،
أثقل نسبيا من البنادق االوروبية ومداها أبعد وأكثر دقة (كان االيرانيون يعبئون
البنادق بالبارود بأنفسهم ،فيقدرون على التحكم بمدى الرصاصة عبر زيــادة أو
بارود قياسي ذي
انقاص كمية البارود ،فيما كان االوروبيون يستخدمون شريط
ٍ
حجم ّ
موحد).
ٍ
في ّالوقت ذاته ،اضافة الى االمور التي نقلوها عن العثمانيني ،مثل تشكيالت املشاة
ً
املسلحة بالبنادق ،اعتمد االيرانيون مثال وحدات ّ
خاصة اسمها «الجزايرجي» ،كانت
تستخدم بندقية فريدة يبدو أن مصدرها األصلي هو الجزائر ،وهي كانت بندقية
ثقيلة جدًا ،أشبه بمدفع صغير ،توضع على قاعدة ثالثية األرجل حتى تطلق منها
النار ،ويتم اختيار أضخم الرجال وأقواهم لالنتساب الى هذه الوحدة .على الهامش:
يثبت على ظهور الجمال على ّ
«الزنبرك» و«الزنبركجي» كان مدفعًا صغيرًا ّ
ُ
منصة
ّ
ّ
خاصة ،فيصبح بمثابة مدفعية متحركة ،استخدمها األفغان وبعدهم نــادر شاه
ّ
بنجاح كبير .بل إن خيالة «القزلباش» أتقنوا في نهاية األمر اطالق النار من على
ٍ
صهوات الجياد حتى اشتهروا بذلك ،ووصلوا الى درجة تكييف «الطلقة البارثية»
القديمة والشهيرة مع البندقية  -أي حني يستدير الفارس على صهوة جواده وهو
منسحب ،ويطلق النار بعكس اتجاه الحصان على العدو الذي يالحقه.
األسـ ــاس هـنــا هــو أن ال ـحــرب عـمـلـ ّـيــة اجـتـمــاعـيــة ،وال ـج ـيــش لـيــس م ـجـ ّـرد مؤسسة
ٌ
انعكاس ألحوال البلد ونظام الحكم وشكل املجتمع واالقتصاد،
بيروقراطية ،بل هو
ً
ّ
بمزج عبقري بني
قام
،
مثال
شاه،
نادر
القديم».
«النظام
أو
الجديد»
سواء في «النظام
ٍ
قوات ّ
التطوع العشائرية وبني الجيش النظامي ،فأعطى قادة العشائر رتبًا عسكرية،
ونظم قواتهم القبلية فــي وح ــدات ،ودفــع لهم روات ــب ،وانتخب املميزين مــن بينهم
لينضموا الى حرسه الخاص .فأصبحت هذه التشكيالت املتنوعة (من خراسان الى
جيش ميداني؛ وقد أعطى نادر شاه خيالته
لورستان) تقاتل في امليدان بانضباط
ٍ
قانون ذكي ،تدفع الدولة بموجبه ثمن الحصان الذي يستخدمه الفارس
زخمًا عبر
ٍ
(فال يعود الخيال يقلق من املخاطرة بحصانه في املعركة).

ّ
«جيش الرأسمالية المتأخرة»

ُ
حني ّ
يتم االعالن عن مشكلة جديدة في اسطول الـ«اف ( »35 -أجبرت اميركا وباقي
املستخدمني على ابقاء أسطولها على األرض لتصحيح خطأ في انابيب الوقود أدى
الــى سقوط طائرة مــؤخـرًا) ،وتستعاد االنتقادات تجاه هــذا املشروع املكلف (أكثر
من  1.2تريليون دوالر! لتصميم وصناعة طائرة واح ــدة) .ليست املشكلة في أن
ّ
تسقط طائرة دخلت الى االنتاج حديثًا ،فهذا يحصل مع كل طائر ٍة جديدة ،وال هي
في اكتشاف عيب تصميمي بهذه الخطورة بعد انتاج الطائرة ،فهذا ،ايضًا ،ال ّ
مفر
ٍ
منه .املشكلة هي أن تحصل هذه األمــور بعد  12سنة من دخــول «اف »35-االنتاج
ً
النهائي ،أي ّأن الطائرة ليست «جديدة» بعد ،بل يفترض بها أن تكون قد نضجت ،بل
وأصبحت في زهو عمرها .املشكلة األكبر هي ّأنه قد ّ
تبي ّأن الصانعني ال يعرفون
طائرات قد دخلت اليها القطع القاصرة التي سببت الحادثة ،وأيها مزودة
بالضبط ّأي
ٍ
ّ
ّ
بأنابيب وقود أمنة من مور ٍد آخر؛ ما يتطلب فحص كل طائر ٍة على حدة ملعرفة أيها
يحتاج الى االصالحّ .أما اسوأ ما في األمر فهو ّأن هذه املقاتلة ،بمشاكلها الكثيرة،

ّ
هي ّالرهان الوحيد لكل فروع الجيش األميركي ،املقاتلة األساسية الوحيدة لنصف
القرن القادم .في حالة كهذهّ ،
ّ
فإن أكثر النقد ّ
وتكنولوجية،
يوجه الى عوامل تصميمية
ٍ
اختيار هــذه املقاتلة ،أو الــى «فـســاد» املجمع العسكري -
ـى
ـ
ل
ا
والـخـيــارات التي أدت
ّ
مكان مختلف ،ولها أكبر
من
تبدأ
رأيي،
في
املسألة،
أن
ال
التسليح.
الصناعي وعقود
ٍ
األثر على مستقبل االمبراطورية والحرب في العالم.
ّ
الصناعية،
الجديد فــي عصرنا ه ــذا ،قبل التكنولوجيا وامل ـع ـ ّـدات ،هــو الرأسمالية

نقاش في
وتحديدًا فكرة «الهدر» ودوره املركزي في تحقيق األرباح .لن ندخل في
ٍ
ّ
االقتصاد السياسي هنا ،ولكن الفكرة األساسية هي أنه ،في الرأسمالية الصناعية
التي تملك فائضًا كبيرًا في قدرة االنتاج والتقنيةّ ،
فإن «الهدر» (أي االنتاج الذي ال
ضرورة له أو تنقصه الفعالية أو هو ليس عقالنيًا :الطعام الذي تعرف ان نسبة منه
ستفسد قبل البيع أو الكمبيوتر الذي ّ
مسبقًا لكي يتقادم خالل سنتني الخ)
يصمم
ّ
ّ
ّ
ّ
للنخبة املالية .حتى لو
بمجرد أنها تحقق أرباحًا
والتوسع
هي مرشحة لالستمرار
ٌ
يلبي حاجة ،فال يوجد هنا «عقل» ّ
كان النشاط ال يضيف أي قيمة أو ّ
بشكل
يحد منه
ٍ
ّ
عفوي .وضمن اقتصاد الهدر هذا ،الذي يمتد من املعامالت املالية الى انتاج السلع
ّ
الى الوظائف «الوهمية»ّ ،
فإن صناعة ّالدفاع ،وتحديدًا صناعة الدفاع في اميركا ،تمثل

النموذج األضخم بال ّ منازع.
كلهاّ :
«أمن قومي» تدفع بالدولة والناخبني الى إنفاق األموال
ة
حج
لدينا هنا العناصر
ٍ
عسكري ّ
يتكون بالكامل من شركات ّ
خاصة ،ومجاالت
بال حساب ،مجمع صناعي
تقنية عالية تفتح أبوابًا ال ّ
تصدق النتاج «الهدر» .الشركات الخاصة التي تتعاقد مع
ّ
ّ
ّ
الحكومة األميركية النتاج السالح هي ايضًا شركات مساهمة ،أي أن واجبها األول
اعتبار آخر
واألساسي (في القانون) هو تجاه مالكيها وحاملي أسهمها ،وليس ّأي
ٍ
 بما في ذلك الوطن .في وسعك بسهول ٍة ّتتبع أسعار العقود العسكرية األمريكية،
ّ
ّ
مواز بالكامل لتعميق
خيالي في العقود األخيرة،
بشكل
وكيف تضخمت
ٍ
ٍ
وبشكل ٍ
رأسمالية الشركات في اميركا وايضًا  -للمفارقة  -في موازاة احتكار اميركا للقوة
تهديدات حقيقية ضدها وضد حلفائها.
الدولية في التسعينيات وانتفاء
ٍ
يقول الباحث األميركي روبــرت شاريت ّإن برامج التسليح األميركية «الضخمة»،
حتى أواس ــط التسعينيات ،لــم تكن قيمة الــواحــد منها تـتـجــاوز عـشــرات مليارات
الــدوالرات ،فيما برامج األسلحة املستقبلية اليوم ّ
عقود بمئات املليارات
تتحول الى
ٍ
ـ«اف .)»35-حدثت العديد من التغييرات في نمط ادارة
(أو أكثر من تريليون ،مع ال ـ ّ
ّ
بــرامــج التسليح فــي امـيــركــا ،كلها مستوحاة مــن نظريات التخصيص والتخفف
ّ
الخاصة التي تصنع
من دور ّالدولة والتنظيمات والقوانني التي «تزعج» الشركات
ّ
السالح .اكتملت هذه البنية الجديدة عام  ،2003وسنشرح نقطتني فقط تساهمان
ّ ً
فــي تفسير بــرامــج مثل الـ ـ ــ«اف .»35-أوال ،كــان الجيش األمـيــركــي يعتمد فــي نظام
فرع بتحديد التهديدات
التوريدات العسكرية على نظرية «التهديدات» (أي يقوم كل ٍ
التي تواجهه ويطلب نظامًا على هذا األســاس :نحتاج الى قاذف ٍة تقدر على اختراق
األجواء السوفياتية ،نحتاج الى غواصة تتفوق على مثيلتها الروسية ،الخ) فأصبحت
ً
ـاح يؤدي
البرامج تبنى على أســاس «ال ـقــدرات» .بمعنى آخــر ،بــدال من تصميم سـ ٍّ
ّ
مهمة معينة تحتاجها في العالم الحقيقي ،أصبح املخططون في الجيش يتصورون
ً
ّ
«قــدرات» معينة ويطلبون برامج تسليح لتلبيتها .هذا النظام يفسح مجاال خرافيًا
سالح يقدر على ضرب أي
للهدر ،وتصميم أنظم ٍة ال فائدة عملية لها («نحتاج» الى
ٍ
ثوان« ،نحتاج» الى مدفع كهرومغناطيسي يقذف قضيبًا
نقط ٍة في العالم خالل عشر ٍ
نظام فضائي لتدمير النيازك على طريقة
الى
نحتاج
معدنيًا ملئات األميال  -ملاذا؟ ،-
ٍ
«ارماغادون» ،الخ).
فيلم ٌبروس ويليس
ّ
ـان أســاسـ ّ
ـرع من فــروع الجيش (باعتبارها بمثابة جيوش
ـ
ف
ـل
ـ
ك
أن
هو
ـي
تعديل ثـ ٍ
ٍ
مستقلة ،ولـهــا قـيــاداتـهــا وحــاجــاتـهــا الـخــاصــة) كــان يطلب الـســاح ال ــذي يحتاجه
ويصممه لحسابه ،فـقـ ّـرر «الـنـظــام الـجــديــد» ّأن مـشــاريــع التسليح يجب أن تكون
«مشتركة» بني جميع فــروع القوات املسلحة ّ -الجيش ،الطيران ،البحرية ،املارينز.
ّ
«يوفر» املال ويقلل عدد األنظمة املطلوبة ويمنع ّ
تعدد
كانت النظرية ّأن هذا التدبير
ّ
برامج متشابهة .ولكن النتيجة هي أن تشارك هذه ّ الفروع في التصميم كان يعني
ـرع يريد أمــورًا مختلفة ،ما
انتاج أسلحة «مثقلة» باالضافات
والتعديالت ،وكــل فـ ٍ
قتالي ّ
يجعل من ّ
الصعب أن تخرج بنظام ٍّ
فعال .الـ«اف »35-هي ،بتصميمها وكلفتها
ٍ
ّ
ْ
ومشاكلهاِ ،بنت هذا النظام ومرآته.

عودة المنافسة

كما يدفع العديد من الخبراء العسكريني ،فـ ّ
ـإن أميركا (وال ــدول التي «تـ ّ
ـورطــت» في
ّ
مشروع املقاتلة) قد حصلت على طائر ٍة كلفت (بحسب روبرت شاريت) ما يوازي
ّ
َ
ولكنها ال تقدر على فعل ّ
ـيء تقريبًا ال تفعله
حربي فييتنام وكــوريــا معًا،
أي شـ ٍ
ً
بشكل أفضل :الـ ــ«اف ،»5»-مثال ،حمولتها أكبر ،مداها
طائرات جيل السبعينيات
ٍ
أبعد ،وهــي أســرع من ال ـ ــ«اف ،»5»-وهــي قابلة لحمل تشكيل ٍة هائلة من االضافات
ً
االلكترونية وأصناف السالح ،على عكس املقاتلة «الشبحية» (وهذا ينطبق اجماال
على الـ«اف »16-والـ«اف »18-وأغلب الطائرات التي صممت الـ«اف »35-الستبدالها).
تبقى فعليًا ميزة وحيدة للبرنامج األميركي املكلف وهو ميزة «الخفاء».
ً
ّ
دول صغير ٍة فقيرة
هنا ايضًا ،توجد اشكاليات« .اف ،»35-اجماال ،لم تصمم لضرب ٍ
بسيط من الترسانة األميركية لتدمير سالح الجو
جزء
ٍ
مثل دولنا ،وانت تحتاج الى ٍ
واسكات الدفاع الجوي في ٍّأي من بالد الجنوب ّ (األمــل الوحيد لديك هنا هو ليس
فــي أن تمنع األميركيني مــن قصفك ،بــل أن تكلفهم خسائر ،ثــم تحتفظ بـقــدرات
جوي ّ
ّ
«تفوق» ّ
معينة ألطول فترة ممكنة) .هذه مقاتلة ّ
خصوم
معدة الختراق أجواء
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
«جديني» ،من طراز روسيا والصني .وهذه الــدول طــورت ،منذ سنوات وقبل دخول
ّ
مخصصة لكشف هذه املقاتلة ومثيالتها .بل ّإن التصاميم
املقاتلة الخدمة ،رادارات
ّ
الصينية والروسية الجديدة تحوي «رادارا اضافيا» ،عريض املوجة ،يثبت على جناح
الطائرة لكشف املقاتالت الخفية ،وتوجيه الرادار الرئيسي لالشتباك معها.
ٍّ
عسكري يقترب من قــدرة األميركيني
منافس
خــال التسعينيات ،وفــي غياب أي
ٍ
وحلفائهم ،ولــو عــن مـســافــة ،لــم يكن «ال ـهــدر» مشكلة بالنسبة الــى مــوقــع اميركا
وقدراتهاّ .أما حني أصبحت الصناعة العسكرية األميركية تواجه خصمًا حقيقيًا،
ّ
صينيًا ،ال نتقصه املوازنات وال تنقصه التكنولوجيا واملوارد ،ويحكمه ٌ
ّ
مركزي
نظام
ٌ
ّ
ّ
ّ
فعال ،فإن «الفساد» تصبح له كلفة مختلفة بالكامل .الصني تصنع بالفعل نموذجني
من طائرات الجيل الخامس ،احداها  -يقال  -استندت على معلومات مسروقة من
الـ«اف »35-ولكنها تجنبت الكثير من عيوب التصميم فيها .بل إن بيجينغ قد كشفت
تصميم يعكس «األفق الجديد» في الطيران العسكري :قاذفة «خفية» ،من
مؤخرًا عن
ٍ
ّ
ولكن مع حمولة ومدى ال يقلن عن منافستها ًاألميركية .نحن ال نعلم
دون طيارّ ،
بالضبط كم كلفت هذه البرامج الصينية حتى نعقد مقارنة دقيقة مع األميركيني،
ً
ّ
ّ
ولكننا نعرف بالتأكيد أنها لم ترتب على الصني فاتورة بألف مليار دوالر.

