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سياسة

ُ
ّ
سمع ...إلى
بري :لن أ ِ
في الواجهة

«األسطول الشبح»
عامر محسن
ُ
«األسطول الشبح» هي التسمية الشعبية التي تطلق على األسطول االحتياطي
ُ
سفن حربية تقاعدت ،أو أخــرجــت من
للبحرية األميركية ،وهــو مـكـ َّـو ٌن مــن
ٍ
ً
ّ
الخدمة ،ولكنها تظل عائمة ،وفي حالة تخزين ،في قواعد بحرية في فيرجينيا
ُ
وخليج سان فرانسيسكو ،حتى تعاد إلى الخدمة حني يحتاجها الجيش .بعد
ً
الحرب العاملية الثانية ،مثال ،وصل عدد سفن األسطول االحتياطي إلى اآلالف؛
ّ
يضم اليوم العديد من البوارج واملدمرات التي كانت عماد سالح البحرية
وهو
أيام الحرب الباردة.
ُ
«األس ـطــول الشبح» هــو أيضًا عـنــوان لــرواي ـ ٍة عسكرية نـشــرت هــذا الصيف،
ّ
تتخيل «حربًا عاملية ثالثة» تقع بعد سنوات بني أميركا والصني .نمط روايات
«الحرب القادمة» انتشر في الواليات املتحدة منذ ثمانينيات القرن املاضي،
ّ
ّ
خــاصــة عبر كتب تــوم كالنسي الـتــي أصبحت نـمــوذجــا يـقــلــده الـكــتــاب في
املــزج بني الخيال والواقعية وتكنولوجيا املستقبل القريب (كتب كالنسي،
عام  ،1986عن طائرات خفية وأسلحة سرية أخرى قبل أن تعترف الحكومة
ً
َّ
بوجودها بسنوات) .رواية «األسطول الشبح» ،مثال ،هي عمل ملؤلفني ال شأن
لهما ّ
بفن الرواية ،بل هما محلالن يكتبان عادة في املجال العسكري وقضايا
ّ
حواش تحيل
األمن القومي ،وكل معلومة تقنية في الرواية ـ تقريبًا ـ ترفدها
ٍ
ّ
إلى مقاالت علمية ومراجع توثق هذا السالح أو ذاك.
في «األسطول الشبح» ،تتقاسم العالم ،بعد سنوات من اليومّ ،قوة صاعدة هي
الصني ،التي خرجت من حكم الحزب الشيوعي ويديرها حلف من العسكريني
ورجال األعمال ،يتجادلون في اجتماعاتهم عبر تبادل مقوالت «صن تزو»؛
وبني قوة تنحدر ،هي الواليات املتحدة ،يرتكز نفوذها على صــادرات الطاقة
(بعد تفجير قنبلة نــوويــة فــي الظهران أخــرجــت إنـتــاج النفط السعودي من
اتفاق هش مع الصني لتصدير النفط مقابل استيراد السلع
السوق) وعلى
ٍ
املصنعة .ثــم تكتشف اإلدارة الصينية احـتـيــاطــات غــازيــة هائلة فــي خندق
«ماريانا» مقابل الفيليبني ،فال تعود في حاجة إلى أميركا كالسابق ،وتصير
الهيمنة على بحر الصني مسألة جوهرية بالنسبة إلــى بيجينغ ،فتشتعل
الحرب.
فــي املستقبل الـقــريــب ،تـكــون تكنولوجيا الــروبــوتـيــات والـنــانــو قــد نضجت
وتحولت إلى معدات نستخدمها في الحياة اليومية :يفترض الحاضرون في
ّ
تسجل عبر وســائــط التنصت
كــل اجتماع أو حفل أن كالمهم وهمساتهم
ُ
ـرف «نظيفة» معزولة،
ـ
غ
في
الحساسة
املتناهية الصغر ،وتقام االجتماعات
ٍ
وتكون سفن صيد الغواصات روبوتية بالكامل ،وحسم الحرب ال يجري عبر
القذائف والبنادق ،بل ـ قبل كل شيء ـ في الفضاء وعلى اإلنترنت.
في الحقيقة ،إن الطلقات األولى في الصدام بني العمالقني ،كما تخيله الكاتبان،
تجري في الفضاء الخارجي ،حيث تقوم محطة الفضاء الصينية ،التي ّ
جهزت
بسالح الي ــزري ،بضرب أقمار التواصل العسكرية ،ومنظومة تحديد
سـ ّـرًا
ٍ
املــوقــع ،وأقـمــار التجسس ـ لتسلب أميركا ،قبل أن تبدأ الحرب الفعلية ،أهم
العناصر في منظومتها القتالية.
هذا النوع من الروايات ال يهدف إلى إمتاع القارئ وتسليته فحسب ،بل تكون
ً
خلفه ،عــادة ،أجندة سياسية أو أمثولة يريد الكاتب إيصالها إلــى الجمهور
تحذير
واملؤسسة العسكرية« .األسـطــول الشبح» ،بهذا املعنى ،هــي رســالــة
ٍ
واحتجاج ّ
ضد النظرية العسكرية التي ّ
تحرك الجيش األميركي منذ أكثر من
عقد.
ّ
ّ
يـحــذر الكاتبان ،عبر مسار األح ــداث ،مــن أن االعتماد األميركي املبالغ فيه
على التكنولوجيا وتشبيك الوحدات املقاتلة إلكترونيًا ،وعلى طائرات ّ
متقدمة
مكلفة ،كـ»إف ـ  ،»35يفسح املجال لألعداء لتحويل هذه االعتمادية إلى نقطة
ـف قاتلة .مــاذا يحصل إذا ُحــرم الجيش األمـيــركــي أقـمــاره الصناعية؟
ضـعـ ٍ
ّ
الطيار في «أف ـ  »35يرى العالم من حوله من خالل كاميرات ،ال بعينه املجردة،
ّ
فماذا سيحصل لو تمكن الصينيون من التدخل في عمل البرامج التي تدير
ّ
ّ
املتخيلة ،يفترض الكاتبان تحقق كل هذه
الطائرة وتتحكم بها؟ في املعركة
االح ـت ـمــاالت :الصينيون زرع ــوا فــايــروســات بــن مــايــن األسـطــر البرمجية
املـخــزنــة فــي ذاك ــرة ال ـطــائــرات ،فتتساقط الـ ــ»إف ـ ـ  »35مــن الـسـمــاء بسهولة.
األسطول األميركي ،بعد فصله عن قيادته واختراق برامج اإلدارة اإللكترونية
ً
على سفنه ،صار هدفًا سهال للصواريخ البالستية الصينية .بل إن الصينيني
ّ
لم يرتكبوا خطأ اليابان في الحرب العاملية الثانية ،فاحتلوا جزيرة هــاواي
لوضع األميركيني على بعد آالف الكيلومترات عن سواحل آسيا.
ّ
فــي الـقـ ّـصــة ،يستعيد األمـيــركـيــون تــوازنـهــم ويـحــقـقــون النصر عبر إخــراج
ّ
محصنة
«األسـطــول الشبح» ـ الــذي يعتمد على معدات ميكانيكية «قديمة»
ضــد املبرمجني الصينيني ـ ـ مــن سباته؛ وعـبــر مــزيـ ٍـج مــن األسلحة الجديدة
ّ
واستثمار الطاقات املدنية والصناعية في أميركا (فتسخر سلسلة متاجر
ً
«واملــارت» لخدمة الجيش لوجستيًاّ ،
ويقدم علماء «وادي السيليكون» حلوال
تكنولوجية للعسكريني ـ في تذكير باملنشأ العسكري لـ»وادي السيليكون»،
كمختبر للطيران األميركي في
منذ أن اعتمدت مدينة سانيفايل الكاليفورنية
ٍ
ثالثينيات القرن املاضي).
أهمية الرواية ال تكمن في تفاصيل أحداثها ،بل في قراءتها كتعبير عن خطاب
ّ
يسلطه خبراء أميركيون ّ
ضد سياسة البناء العسكري األميركي في
نقدي،
ٌ
مرحلة اإلمـبــراطــوريــة .يــوجــد الـيــوم عــدد كبير مــن املتابعني الــذيــن يـصـ ّـرون
ـاح لشركات السالح ،ال
على ّأن مشاريع األسلحة القائمة ترمي لتحقيق أربـ
ٍ
لخوض حروب واقعية؛ وأن الـ»إف ـ  »35هي كارثة مالية وعسكرية؛ وأن ّ
ترهل
املؤسسة القيادية في الجيش ،وارتهانها ملصالح الصناعيني والسياسيني،
ستدفع أمـيــركــا ثمنه مــع ّأول مــواجـهــة جــديــة ضــد خصم ك ــفء« .األسـطــول
ّ
الشبح» تتكلم بلسان هؤالء.

مذ انفجرت األزمة
الحكومية قبل أكثر من
شهر ،ووصف اشتباكها
بـ»األسوأ على اإلطالق
شهدته حكومة» ،نأى
الرئيس نبيه بري بنفسه عن
أي ّ
تحرك بعدما أغضبه
انتقال السجال من خالف
على الصالحيات إلى الطعن
في شرعية البرلمان
نقوال ناصيف
يـصـ ّـم رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
بـ ــري أذنـ ـي ــه ع ــن أي س ـ ــؤال ُي ـ ّ
ـوج ــه
إليه عن مآل حكومة الرئيس تمام
سالم والجهود املبذولة ملعاودتها
اجتماعاتها .ال يصغي أيضًا إلى
أي سـ ــؤال ع ــن اح ـت ـمــال اضـطــاعــه
بـ ـ ــأي مـ ـ ـب ـ ــادرة أو ت ـ ـحـ ـ ّـرك إلخـ ـ ــراج
ّ
ال ـبــاد مــن م ــأزق ش ــل مؤسساتها
ال ــدس ـت ــور ُي ــة .ال ي ـت ــردد ف ــي ال ـقــول
َ
أسمع».
حتى« :لن أ ِ
سمع إلى أن ّ
يضيف« :لــن أتكلم ولــن أعــلــق إلى
أن أس ـمــع وأرى أن ـنــي لــم أع ــد غير
شـ ــرعـ ــي .مـ ــا دام ال ـب ـع ــض يـعـتـبــر
مجلس النواب غير شرعي ،فلست
مستعدًا ألسمع أيًا يكن».
يـ ـعـ ـك ــس رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ــذل ــك
اس ـت ـم ــرار ام ـت ـعــاضــه م ــن امل ــواق ــف
األخيرة لتكتل التغيير واإلصالح،
إذ وصف البرملان بأنه غير شرعي،
متشبثًا بتعطيل عـمــل السلطتني
اإلج ــرائ ـي ــة واالش ـت ــراع ـي ــة .م ــذ ذاك
يـ ـشـ ـي ــر بـ ـ ـ ــري إلـ ـ ـ ــى ان ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــه عــن
اسـتـقـبــال أي بـحــث فــي م ـب ــادرة أو
تفاهم أو حلول ما دامت املؤسسة
املعنية بـهــا تنعت بـمــا قـيــل فيها.
ّ
يتصرف
يسارع إلى القول« :عندما
لبنانيون على هذا النحو ،يعطلون
دورة ن ـظ ــام ــه وعـ ـم ــل مــؤس ـســاتــه
ّ
ويضرون به ،ال حاجة للبنان حتمًا
إلى أعدائه».

ّ
ُيــركــز فــي أحــاديـثــه أم ــام زواره في
عني التينة على املعطيات اآلتية:
 1ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـمـ ـسـ ـك ــه ب ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم الـ ـعـ ـق ــد
االس ـت ـث ـنــائــي ملـجـلــس ال ـن ــواب وإن
فـ ــي املـ ـ ــدة ال ـب ــاق ـي ــة ،ال ـف ــاص ـل ــة عــن
العقد العادي الثاني في  20تشرين
األول امل ـق ـب ــل ،وي ـ ــرى أن ال ــوق ــت ال
ي ـ ـ ــزال مـ ـت ــاح ــا الجـ ـتـ ـم ــاع امل ـج ـلــس
وإقـ ــرار مـشــاريــع عــالـقــة فــي جــدول
األعـمــال .يعزو إصــراره على العقد
االستثنائي إلى «مسألة مبدئية»،
ّ
هـ ــي أن ع ـل ــى امل ـج ـل ــس أن يـلـتـئــم
ّ
عـ ـن ــدم ــا يـ ـتـ ـع ــن ع ـل ـي ــه اس ـت ـك ـم ــال
أعماله فــي عقد ع ــادي ،أو فــي عقد
اسـتـثـنــائــي ه ــو مـســؤولـيــة واجـبــة
ّ
يصر على
على السلطة اإلجرائية.
وج ـهــة ن ـظــره ب ــأن إصـ ــدار مــرســوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ي ـح ـت ــاج
إل ــى تــوقـيــع الـ ـ ــوزراء الـ ـ ــ ،24بــل إلــى
األك ـث ــري ــة امل ـط ـل ـقــة م ـن ـهــم فـحـســب،
ألن املـ ـ ــادة  33م ــن ال ــدس ـت ــور تـلــزم
رئيس الجمهورية إصــدار مرسوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي إذا ط ـل ـبــت
األكثرية املطلقة من النواب ،ناهيك
ب ــأن االتـ ـف ــاق ع ـلــى وض ــع املــرســوم
م ـســؤول ـيــة م ـش ـتــركــة ب ــن رئـيـســي
الجمهورية والحكومة.
 2ـ ـ ـ تـيـقـنــه م ــن أن صـ ــدور مــرســوم
ال ـع ـق ــد االس ـت ـث ـن ــائ ــي ل ـي ــس كــاف ـيــا
اللتئام الهيئة العامة .يقول بري:
«مـ ــررنـ ــا ف ــي ع ـق ــد ع ـ ــادي ب ــن آذار
وأي ـ ـ ــار ومل ـس ــت أن ه ـن ــاك مـقــاطـعــة
مـكــونــات أســاسـيــة للجلسات ،فلم
ُ
أدع إل ـ ــى ٍّ
أي م ـن ـه ــا .مـ ــن حـ ــق َم ــن
ّ
ي ــري ــد أن ي ـت ـغــيــب أن ي ـف ـعــل ،و َهــو
ح ــق دي ـم ــوق ــراط ــي .ل ـكــن ل ـيــس ملــن

بري :عندما ّ
يتصرف
لبنانيون على هذا
النحو ،ال حاجة للبنان
إلى أعدائه

رئيس المجلس :للذين يريدون أعرافًا جديدة ،أقول
لهم لن يحصل ذلك مع نبيه بري (هيثم الموسوي)

ي ـع ــد ب ــأن ــه س ـي ـح ـضــر أن يـتـغـيــب
ويطيح تعهداته .ثمة َمــن قــال إنه
ال يريد أن يحضر ،وهو حقه .لكن
ماذا عن اآلخرين الذين جزموا لي
بــالـحـضــور ثــم أخ ـل ــوا؟ حـصــل ذلــك
أكثر من مرة ألكثر من جلسة .قالوا

تقرير

ال جديد في تهديدات إسرائيل ،لكنها
يحيى دبوق
ال جـ ــديـ ــد فـ ــي ت ـ ـهـ ــديـ ــدات تـ ــل ابـ ـي ــب.
ال ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلســرائـيـلـيــة ،بنيامني نتنياهو ،وال
مـ ـن ــاورة ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،غـيــر
امل ـس ـبــوقــة ق ـبــل أي ـ ــام ،ال ـتــي ق ـيــل إنـهــا
حـ ــاكـ ــت تـ ــوغـ ــات بـ ــريـ ــة فـ ــي س ــوري ــا
ولبنان.
ال ج ــدي ــد فـ ــي أن ي ـس ـت ـعــد ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ،باعتباره جيشًا مهنيًا،
ملواجهة كل السيناريوات :املعقولة
واألق ــل مـعـقــولـيــة ،فــالـجـيــش املهني
إم ــا يـقــاتــل ،أو يستعد لـلـقـتــال .كما
ال جــديــد ف ــي م ـض ـمــون تـصــريـحــات
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ووزي ـ ـ ـ ــر أم ـ ـنـ ــه ،مــوش ـيــه
يعلون ،إال ما يتعلق بالشكل واملكان
الــذي خرجت منه التصريحات ،من

على الحدود اللبنانية.
وإذا كان اإلعالم العبري قد تناغم مع
َ
حملة التهديدات وأبــرز ما جاء فيها،
إال أنـ ــه أض ـ ــاء أي ـض ــا ع ـلــى ت ـس ــاؤالت
حول األهداف منها .وبتعبير البعض
(معاريف) :ما الذي يدفع إلى ذلك ،وال
يوجد أي شــيء دراماتيكي يــدل على
تـغـيـيــر م ــا م ـي ــدان ــي ،س ـ ــواء م ــن جهة
إسرائيل أو في لبنان وسوريا؟
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدل م ـ ــن مـ ـجـ ـم ــل ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ـ ــول امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،ال ـتــي
وص ـ ـفـ ــت بـ ــ»غـ ـي ــر امل ـ ـس ـ ـبـ ــوقـ ــة» ،أن ـه ــا
ج ــزء م ــن االس ـت ـع ــدادات وال ـتــدري ـبــات
املعتادة وال جديد فيها إال ما يتعلق
بتوظيفها إعــام ـيــا ،ملـقــاصــد أخ ــرى.
وق ــد ت ـكــون بـحـســب امل ـق ــال الــرئـيـســي
لصحيفة يــديـعــوت أحــرونــوت أمــس،
رس ــال ــة إلـ ــى األذن األم ـيــرك ـيــة م ــن أن

إس ــرائ ـي ــل ت ـعــانــي م ــن ت ـهــديــد فـعـلــي،
و»ها هو الخطر اإليراني الذي حذرنا
منه يتجسد أمامنا ،فيما األميركيون
ال يقومون بشيء».
صحيح أن امل ـن ــاورة حــاكــت تصعيدًا
م ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ي ـت ـض ـمــن س ـي ـنــاريــو
مــواج ـهــة قـصــف مـكـثــف بــالـصــواريــخ
على األراض ــي اإلسرائيلية استدعت
ردًا ب ــري ــا م ـ ـحـ ــدودًا مل ـعــال ـجــة م ـصــدر
إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ ،وصـ ـحـ ـي ــح أن
امل ـن ــاورة حــاكــت سـيـنــاريــو آخ ــر وهــو
ت ــوغ ــل ح ـ ــزب الـ ـل ــه واحـ ـت ــال ــه إح ــدى
امل ـس ـتــوط ـنــات ،األمـ ــر الـ ــذي اسـتــدعــى
إخ ـ ــاء امل ـس ـتــوط ـنــات الـ ـح ــدودي ــة ،إال
أن ض ــاب ـط ــا رف ـي ـع ــا أك ـ ــد فـ ــي امل ـقــابــل
للمراسلني أن إســرائـيــل وح ــزب الـلــه،
على حد ســواء ،غير معنيني في هذه
املرحلة بمواجهة واسعة بينهما.

