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سياسة
وثيقة

معركة اليمن:
اذالل السالح األميركي
عامر محسن
منذ تسعينيات القرن املاضي انطلقت دينامية تقوم على تحويل الهيمنة
املادية األميركية على النظام العاملي الى «ثقافة» ،تجعل من اميركا ال ّ
مجرد
ً
منتصر بل «نموذجًا» ومثاال متفوقًا ،وهي كانت تعمل على عدة مستويات:
من فكرة النموذج االقتصادي األمثل ،الى حزمة جماليات تتعلق بأسلوب
ً
الحياة واالستهالك ،وصــوال الــى ترسيخ اإلنطباع بــأن السالح األميركي
ٌ
مـتـفـ ّـوق وال ُيـهــزم؛ وه ــذا كــان رك ـ ٌـن ال يستهان بــه وبفعاليته فــي الدعاية
األميركية .تكون الهزيمة حني تبدأ برؤية العالم من منظار عـ ّ
ـدوك ،ولكن
تربية جيل كامل على فكرة أن الغرب وحده يمتلك مفتاح الحرب ّ
وسرها،
ٍ
ّ
وأن أي ٍّ
ّ
سالح آخر
وكل
بإذاللك،
ينتهي
سوف
غربي
لجيش
عسكري
تحد
ٍ
ٍ
ّ
ال نفع له أمام التكنولوجيا الغربية املتفوقة ،هذه العقلية تنتج خضوعًا من
مقتنع في داخله باستحالة املقاومة ،وأن الحرب ال تكون اال
نوع مختلف،
ٍ
ٍ
على النمط األميركي (أي انها ليست للفقراء) ،وال نفع من استيراد السالح
الروسي أو الصيني ،ناهيك عن التفكير في صناعة سالحك بنفسك.
صور» ّ
غني إلثبات
حرب الخليج ،عام ّ ،1991قدمت لألميركيني «معرض
ٍ
ّ
تفوقهم واذالل السالح املنافس :الدبابات الروسية ـ ـ التي كانت ترعب اوروبا
ّ
ّ
ـ ـ مدمرة ومتفحمة في الصحراء ،طوابير املدرعات العراقية وقد أحرقتها
غارات الطيران ،وفلول الجيش الهاربة من آلة الحرب األميركية .في سنوات
نقاش (باألرقام واملواصفات والنظرية) عن
مضت ،كان باإلمكان انهاء أي
ٍ
مزايا السالح الروسي أو امكانيات مواجهة غزو اميركي عبر استحضار
صــور حــرب الخليج وفكرة «التفوق النوعي» التي ّ
كرستها .اليمن اليوم
ّ
يصنع «حرب خليج» بالنسبة الى السالح األميركي ،تبدد الهالة التي بنيت
ّ
ً
حوله على مدى سنني ،وتحطم ـ ـ وإن باملعنى الرمزي ـ ـ أسطورة أخرى من
أساطير الهيمنة.
لم يكن أحد ّ
يتم اذالل السالح األميركي على هذا ّالنحوّ ،
يتخيل أن ّ
فتدمر
مــدرعــات الـ ـ «ب ــرادل ــي» بــالـعـشــرات ،وتصير دبــابــات الـ ـ «اب ــرام ــز» منصات
اللتقاط الصور التذكارية ،وتدخل األرشيف مئات الصور ألحدث املعدات
ّ
ً
ُ
األميركية بــن ألسنة اللهب ـ ـ وأن يبدو كــل ذلــك سهال ويسيرًا .كسرت
هيبة السالح األميركي في العراق وافغانستان ،ولكن ليس بنفس الشكل
والكثافة ،واألميركيون كانوا دومًا حريصني على صورة سالحهم وتبرير
خـســائــرهــمّ .أم ــا فــي الـيـمــن ،فـقــد اكتشفنا أن الــدبــابــات األمـيــركـيــة قابلة
لإلشتعال كنظيرتها الروسية تمامًا ،وبأسلحة سوفياتية قديمة ،وقد تم
توثيق (خالل هذا الشهر وحده) تدمير أكثر من عشر مدرعات سعودية
من طراز «برادلي» ،وخمس دبابات «ابرامز»؛ ومع اسقاط مروحية جديدة
منذ أيام ،يبلغ عدد املروحيات التي أسقطت من األجواء أو ّدمرت في هجوم
ـرب على األق ــل من
«صــافــر» الــى أكـثــر مــن ثـمــان ،أي مــا ي ــوازي نصف س ـ ٍ
طائرات الـ «اباتشي» الباهظة الثمن.
دولــة كالسعودية ،صرفت على شــراء الـســاح األميركي وحــده (بحسب
تقرير للكونغرس) أكثر من  90مليار دوالر منذ عام  ،2010تجد نفسها
عــاجــزة عــن هزيمة أفقر بلد عــربــي ،و»أنـصــار الـلــه» ّ
يتقدمون باستمرار
ٍ
داخــل أراضـيـهــا ،وال تلمح الجنود السعوديني فــي تسجيالت املـعــارك اال
وهم يهربون .مغزى هذه املشاهد بسيط وواضح ،وهو أن السالح ،كاملال،
مـجــرد أداة ،ال يجعلك أكـثــر حكمة أو أكـثــر شجاعة أو أكـثــر ق ــوة .ولكن
الغربيني سيبذلون جهودًا مضنية ،في السنني املقبلة ،إلثبات أن العيب
ليس في سالحهم ،بل في الجنود الخليجيني ،الذين يشترون ما ال يعرفون
استخدامه .مقابل التسجيالت شبه اليومية التي يصدرها «أنصار الله»
لضرباتهم وغــارات ـهــم وانـتـصــاراتـهــم ،شكلت تسجيالت قليلة نشرها
الجيش السعودي فضيحة حقيقية باملعنى العسكري .في احداها ،وهو
مــأخــوذ مــن قمرة حــوامــة «ابــاتـشــي» ،تجد الطيار يستنفد ذخيرته وهو
ّ
صاروخ
شيء حول الهدف باستثنائه ،ثم يأخذ اذنا بضرب
يصيب كل
ٍ
ٍ
هدف ال يناسبه ،ثم يتبني (بحساب الوقت
ثمنه مئات آالف الدوالرات على ٍ
الــذي استغرقه الصاروخ في طيرانه) أن الطيار السعودي كان يستعمل
الرشاش الثقيل من خارج مداه الفعال بعدة كيلومترات ـ ـ أي انه لن يتمكن
من اصابة شيء على أي حــال ،ولو كان وليم ِتل (وهــذه هي التسجيالت
التي انتخبتها وزارة الدفاع السعودية لعرضها على الجمهور!).
منذ غزو العراق ومسار الهيمنة األميركية في انحدار .لم تتمكن الواليات
املتحدة من فرض ارادتها عسكريًا في كل صراع دخلته (مباشرة أو غير
مباشرة) في السنوات العشر املاضية .اال أن اليمنيني اليوم يخوضون
حربنا جميعًا ،وال يوجد عربي وطني ال يحلم بمنازلة آل سعود .الحكم
السعودي قد جاء اليهم برجليه ،غازيًا معتديًا؛ ال توجد ٌ
حرب أقدس من
هــذه ،وال عـ ُّ
تقرير
ـدو أجــدر باإلهانة واإلذالل .حــرب اليمن ،فــي أكثر مــن
ٍ
غربي ،صارت تدعى «الحرب املنسية» ،ألن اإلعالم الغربي يتجاهل جرائم
ّ
ويتحرج من الكالم عن الحرب ،فيما اإلعالم في بالدنا،
األنظمة الخليجية
ً
وطـبـقــة املـثـقـفــن ،تـتــواطــأ بـصــراحــة ووقــاحــة مــع ال ـغــزو .يكفي ه ــؤالء ذال
ّ
يسجل التاريخ أنهم قد وقفوا الــى جانب األمير ،املجرم العميل ،ضد
أن
ّ
رجال يحرقون دبابات أميركا التي أذلت شعوبنا ،وهم
فقراء اليمن ،وضد
ٍ
يصدحون بأعلى الصوت« :املوت ألمريكا ،املوت السرائيل».

برنامج األمم المتحدة اإلنـ ـ
ّ
وجه الناشطون الموقعون أدناه ،رسالة
مفتوحة إلى المسؤولين في برنامج األمم المتحدة
طلبوا فيها إجراء التحقيقات الالزمة ) (UNDPاإلنمائي
لكشف دور مساعد المدير الوطني والمسؤول عن
الملف البيئي في البرنامج ،السيد ادغار شهاب ،وإدارة
البيئة في البرنامج ،في تغطية الفساد في إدارة النفايات
في لبنان ،وتوضيح دور البرنامج في السماح لخبرائها
بالقيام بهذه األمور من دون ّ
أي مساءلة .وفي
ما يلي نص الرسالة
املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع :ط ـ ـلـ ــب الـ ـت ــوضـ ـيـ ـح ــات
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات املـ ـن ــاسـ ـب ــة بـ ـش ــأن دور
ب ــرن ــام ــج األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلن ـم ــائ ــي
( –)UNDPل ـب ـن ــان ومــوظ ـف ـي ـهــا فــي
تغطية الـفـســاد فــي إدارة النفايات
في لبنان

إلى السلطات المختصة في
األمم المتحدة
جانب السيدة هيلني كــارك ،مديرة
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
جانب مكتب التفتيش فــي برنامج
األم ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي (UNDP -
)Office of Audit and Investigation
ج ــان ــب الـ ـسـ ـي ــد ف ـي ـل ـي ــب الزاريـ ـ ـن ـ ــي،
ّ
املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل
املـ ـقـ ـي ــم لـ ـب ــرن ــام ــج األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
اإلنمائي في لبنان
ج ــان ــب ال ـس ـي ــد ل ــوك ــا ري ـ ـنـ ــدا ،مــديــر
مـ ـكـ ـت ــب ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
اإلنمائي في لبنان
جئنا بكتابنا الحاضر الذي نطلب
ف ـي ــه إل ـي ـك ــم ت ـق ــدي ــم ال ـت ــوض ـي ـح ــات،
واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات املـ ـن ــاسـ ـب ــة بـ ـش ــأن دور
برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي في
لبنان وموظفيها في تغطية الفساد
ف ـ ــي إدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ف ـ ــي ل ـب ـن ــان،
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـس ـي ــد ادغ ـ ـ ــار ش ـه ــاب،
م ـســاعــد امل ــدي ــر الــوط ـنــي وامل ـس ــؤول
عــن املـلــف البيئي فــي برنامج األمــم
املتحدة اإلنمائي.

لجنة الـخـبــراء ،الـتــي يــرأسـهــا وزيــر
الزراعة أكرم شهيب ،تعتبر أنها قد
وضـعــت اللبنة األول ــى فــي مكافحة
الـفـســاد ،الــذي طغى على هــذا امللف
طـيـلــة عـقــديــن م ــن ال ــزم ــن ،م ــن خــال
إبـ ـط ــال ع ـق ــود ت ـبــن عـ ــدم تـطـبـيـقـهــا
وكـلـفـتـهــا امل ــرت ـف ـعــة .وتـ ــرى الـلـجـنــة
أن مسار مكافحة الفساد واملراقبة
واملحاسبة ،يجب أن يستكمل».

دور السيد شهاب في تغطية
تمديد عقود المشغل في
2010
ملــا كــانــت ع ـقــود املـجـمــوعــةُ املشغلة
تنتهي فــي  ،2011/1/17خ ّصصت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ج ـ ـل ـ ـسـ ــات م ـج ـل ــس
الوزراء بني آذار وتشرين األول 2010
لتحديد الـبــديــل بـعــد هــذا الـتــاريــخ،
ّ
تخللها جدال وخالف بني خيارين،
ّأول ـه ـمــا اش ـت ــراط ،لـ ّتـجــديــد الـعـقــود،
الـتـفــاوض مــع املـشــغــل ح ــول خفض
الـكـلـفــة ،وثــانـيـهـمــا إط ــاق مناقصة
ل ـص ـي ـغ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ووف ـ ـ ـ ــق ت ـق ـن ـيــة
مـعــالـجــة مـتـبــايـنــة تـحـتــرم الـقــواعــد
البيئية السليمة .أثار هذا املوضوع
ً
جدال سياسيًا وإعالميًا واسعًا أدى
ّ
إلى سلسلة من القرارات ،وجه عدد
مــن ال ـ ــوزراء بـشــأنـهــا اتـهــامــا مـفــاده
ت ـح ــوي ــر م ـض ـمــون ـهــا ف ــي امل ـحــاضــر
املوضوعة لجلسات مجلس الوزراء.

الخلفية:

ّ
مل ــا ك ــان لـبـنــان يــواجــه أزم ــة نفايات
خطيرة ،اذ أثبتت السلطة السياسية
ع ـجــزهــا ع ــن إدارة ال ـن ـف ــاي ــات الـتــي
ّ
تكدست في الـشــوارع ،والتي ُرميت
في األوديــة واألنهار والغابات منذ
 2015/7/17م ـهـ ّـددة أمــن املــواطـنــن
الصحي والبيئي ،وخصوصًا على
مشارف موسم األمطار.
ّ
ومل ـ ـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة ن ـت ـي ـجــة
مـ ـب ــاش ــرة ل ـع ـم ـل ـي ــة ف ـ ـسـ ــاد ض ـخ ـمــة
امـتــدت ألكـثــر مــن  20سنة فــي إدارة
ملف النفايات مــع قيام الحكومات
املتعاقبة منذ  1994بالتعدي على
صالحيات البلديات في هذا املجال
وأم ــوالـ ـه ــا ع ـب ــر ت ـك ـل ـيــف م ـج ـمــوعــة
أف ـي ــردا ( Averdaشــرك ـتــي ســوكـلــن
وسـ ـ ــوكـ ـ ــومـ ـ ــي) بـ ـكـ ـن ــس الـ ـنـ ـف ــاي ــات
وج ـم ـع ـه ــا وم ـعــال ـج ـت ـهــا وط ـم ــره ــا،
بـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود غـ ـ ـي ـ ــر ش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة وبـ ـكـ ـلـ ـف ــة
ب ــاهـ ـظ ــة ومـ ـضـ ـخـ ـم ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،وقـ ـي ــام
هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــات بــال ـت ـمــديــد مـ ـ ّـرات
ً
ع ــدة ل ـهــذه امل ـج ـمــوعــة ،وصـ ــوال إلــى
التمديد األخير عام .2010
ّ
ومل ـ ـ ــا كـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـح ــال ــي
السيد أكــرم شهيب ،رئـيــس اللجنة
املـ ـكـ ـلـ ـف ــة ح ــالـ ـي ــا م ـ ــن قـ ـب ــل م ـج ـلــس
ال ـ ـ ــوزراء اقـ ـت ــراح ح ـل ــول ل ــأزم ــة ،قد
ّ
أقر بهذا الفساد املستمر في البيان
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـ ــاري ـ ــخ 13
أي ـلــول  2015وامل ـن ـشــور فــي الــوكــالــة
الــوط ـن ـيــة ل ــإع ــام ،ح ـيــث ورد «إن

مواقف متناقضة
لشهاب في عهود
ثالثة وزراء للبيئة تؤثر
على صدقية البرنامج

وانـ ـتـ ـه ــى ذلـ ـ ــك بـ ـج ــول ــة ال ـج ـل ـس ــات
املمتدة بني  1أيلول  2010وتشرين
األول .2010
ومل ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان الـ ـسـ ـي ــد ادغـ ـ ـ ـ ــار شـ ـه ــاب،
املــوظــف فــي بــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة
االنـمــائــي بصفته خـبـيـرًا بيئيًا ،قد
أدى دورًا محوريًا في تغطية عملية
ّ
املسوغات لها،
الفساد هذه ،وتأمني
إذ دعاه مجلس الــوزراء في جلسته
امل ـن ـع ـق ــدة بـ ـت ــاري ــخ  1أيـ ـل ــول 2010
لتقديم عــرض عن خيارات معالجة
النفايات املنزلية الصلبة في لبنان،
ّ
فقام السيد شهاب ،متسلحًا بصفته
خـبـيـرًا ل ــدى بــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة
االن ـم ــائ ــي ،بــالـتـصــريــح أن االت ـحــاد
األوروبــي والواليات املتحدة اتخذا
ّ
اإلج ــراء ات امللزمة ملنع كــل عمليات

انسحابات من «طلعت
حسين مهدي
فـيـمــا تـنـكــب م ـج ـمــوعــات ال ـح ــراك
املدني على اعادة تنظيم صفوفها
وأط ـ ــر ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ـن ـهــاُ ،س ـ ّـج ــل
انـ ـسـ ـح ــاب أع ـ ـضـ ــاء ب ـ ــارزي ـ ــن مــن
مجموعة «طـلـعــت ريـحـتـكــم» ،من
بـيـنـهــم م ـ ـ ــروان م ـع ـلــوف وخ ـطــار
طربيه.
ويـ ـنـ ـك ــب مـ ـعـ ـل ــوف ،الـ ـ ـ ــذي شـ ــارك
أمـ ــس ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع الـتـنـسـيـقــي
ملـجـمــوعــات الـ ـح ــراك ،حــالـيــا على
اع ــادة تفعيل عمل مجموعة «من
أج ــل الـجـمـهــوريــة» ،الـتــي أسسها
ســاب ـقــا م ــع عـ ــدد م ــن ال ـنــاش ـطــن،

مـ ــن ب ـي ـن ـهــم عـ ـم ــاد بـ ـ ــزي ال ـب ــاق ــي
فــي «طـلـعــت ريـحـتـكــم» ،وذل ــك في
مــواج ـهــة ال ـت ـمــديــد غ ـيــر الـشــرعــي
للمجلس النيابي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «م ـ ـ ـ ــن أجـ ــل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ت ـ ـعـ ــاود ال ـظ ـه ــور
اع ــامـ ـي ــا ،اذ شـ ــاركـ ــت أمـ ـ ــس مــع
مجموعتي «ح ـلــوا عـنــا» و»بــدنــا
ن ـحــاســب» ف ــي تنظيم وق ـفــة ام ــام
قـ ـص ــر ال ـ ـعـ ــدل مل ـط ــال ـب ــة ال ـق ـض ــاء
الـ ـتـ ـح ــرك مل ـح ــاس ـب ــة ال ـف ــاس ــدي ــن،
وهــو الـنـشــاط األول ال ــذي تشارك
ف ـيــه هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة م ـنــذ اعـ ــادة
تـفـعـيـلـهــا .وألـ ـق ــى م ـع ـلــوف كلمة
ب ــاس ــم املـ ـح ــام ــن املـ ـش ــارك ــن فــي

