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سياسة
في الواجهة

حلف اإلرتزاق
عامر محسن
في صفحات التاريخ العسكري ،يبدو ّأن عمل املرتزقة ـ ـ أي من يقاتل لحساب
بدل مالي ـ ـ هو من أقدم املهن في ّالتاريخ .على جدران معبد أبو
غيره مقابل ٍ
سمبلُ ،حفظت كتابات باالغريقية القديمة خطها مرتزقة يونانيون ،اكتراهم
الفرعون ،وهم في طريقهم الى القتال في اثيوبيا .بل ّأن كلمة «مرتزقة» في
ـذر التيني يعني «الراتب» أو «الدخل» (وتعبير
اللغات الغربية
تنحدر من جـ ٍ
ّ
عمل متعددين
ـاب
ـ
ب
ألر
مهاراته
يؤجر
من
على
اليوم
يدل
الذي
،freelancer
ٍ
وال يلتزم بوظيفة ثابتة ،ظهر في اللغة االنكليزية لتوصيف جنود املشاة
املرتزقة ـ ـ حاملي ّالرمح ـ ـ في اوروبــا القرون الوسطى) .حني أصبح الجيش
ّ ً
ـوب شتى ولــم يعد مقتصرًا على
االمـبــراطــوري الــرومــانــي ّمشكال مــن شـعـ ٍ
املواطنني األصليني ،وتحولت الخدمة العسكرية من «واجــب وطني» الــى ما
يشبه الوظيفة التي ّ
تؤدى مقابل الراتب واملكاسب ،كانت نصيحة االمبراطور
ّ
سبتيموس سفيروس لخلفه وهو على فراش املوت« :ابقوا موحدين ،اجعل
الباقني».
ّجنودك ً
أثرياءّ ،واحتقر ٌ
أعدها ضابط أميركي عن تقليد االرتزاق تظهر أن اإلعتماد على
ال ّأن دراسة
جيوش األجراء له حدود وتعتريه مشاكل بديهيةّ ،
أهمها أن املرتزق لن يموت
راتب لن تعود له قيمة اذا ما قضي في املعركة؛
ألجلك ،وهو يحارب في مقابل ٍ
وهــو ،كما يقاتل لحسابك بأجر ،يمكن أن ينقلب ضـ ّـدك مقابل أجـ ٍـر أعلى.
لهذه األسـبــاب ،كانت جيوش العالم القديم تحرص على أال توظف املرتزقة
في مواقع أساسية ّ
تحدد مصير املعركة ،أو تكتفي بحصرهم في ّوحدات
ّ
متخصصة .دولــة كقرطاجة ،كانت أغلب جيوشها مــن املرتزقة لقلة عدد
ّ
مواطنيها وطبيعتهم التجارية ،حرصت على اختيارهم من قوميات متعددة
بحيث ال يكون ألي منها تأثير ٌ
وازن في ّالجيش (ومع ذلك ،كان من أسباب
هزيمة هانبيعل القاصمة في «زاما» أن خطه األماميّ ،
املكون من مرتزقة من
أكثر من أربع جنسيات ،انقلب عليه تحت ضغط الجيش الروماني) .وال حاجة
للقول ّ
بأن هذه املهنة ،على أهميتها في الحروب ،كانت تحظى باحتقار القادة
ً
ً
ّ
والجمهور ،اذ هي تحول فعال نبيال ـ ـ القتال والفداء والقتل من أجل قضية
ـ ـ الى عمل يـ ّ
ـؤدى مقابل أجــر .في دراسته من عام  ،1973يــروي العسكري
ٍ
األميركي ثيودور كيرشاو أن االسكندر كان بالغ القسوة مع اليونانيني الذين
ّأجروا سيوفهم ّ
لعدوه الفارسي داريوس ،ولم ينج من الذبح منهم ،اثر احدى
ّ
املعارك ،ال ألفي مرتزق من أصل عشرين ألفًا.
في اليمن اليوم ،العنصر الوحيد الذي يجمع بني الفئات والقوميات واألجناس
وتعني غزوه ،هو اإلرتزاق.
املختلفة ّالتي تقاتل في صفوف التحالف السعوديً ّ ،
ّ
حجة أصلح وأكثر منطقية،
للحق ،فإن االرتزاق واملصلحة واالنتهازية تبقى
حلف والسير في ركابه ،من خطاب اولئك الذين يحاولون تحويل
لتأييد هكذا ٍ
هذه الحرب ّ الى «قضية» ،أو اسقاط أبعاد «قومية» ومذهبية على العدوان .هذا
ٌ
محور ـ ـ صار مرسومًا بوضوح ـ ـ احتفاالته و»انتصاراته»
سلوك متوقع من
ٍ
تفجير يقتل مدنيني فــي بـيــروت ،أو إع ــدام جماعي فــي ســوريــا ،أو
هــي فــي
ٍ
ح ـص ــار ي ـج ـ ّـوع ش ـعــب ال ـي ـمــن (ف ـي ـمــا خ ـصــومــه يـحـتـفـلــون بـحـســم م ـعــارك
استراتيجية في الشام وتكريت وحلب ـ ـ وهنا الفارق التاريخي) .هذا املحور
ّ
أفقر العرب ،بحثًا
انجرت نخبه لالحتفاء بالحرب السعودية ـ ـ األميركية ضد ّ
نصر ما على حساب البلد وناسه ،فانتظرتهم هزيمة مذلة.
عن
ٍ
باملعنى العسكري الـبـحــت ،وبالنظر الــى ف ــارق اإلمـكــانـيــات وال ـق ــدرات ،كان
مــن املفترض أن تـكــون الـحــرب السعودية حملة يسيرة وقـصـيــرة ،يخترق
فيها الجيش الـسـ ّعــودي ال ـجـ ّـرار حــدود اليمن مــن الـشـمــال ،ويقطع عشرات
ّ
«التمرد الحوثي»
الكيلومترات ويحتل صعدةّ ،ثم يكمل الى صنعاء وينهي
ّ
والحرب .ال ّأن ما يجري هو ّأن اليمنيني يدخلون املدن السعودية الحدودية
ّ
من ثالثة محاور على األقل ،ويتقدمون داخل اململكة ،فيما الجنود االماراتيون
من الحرب للمرة األولى
قد بــدأوا باإلنسحاب من البلد ،بعد أن ذاقـ ُ
ـوا شيئًا ٌ
منذ تأسيس بالدهم (وفــي األيــام األخـيــرة ،قتل ضابط امــاراتــي وهــو داخل
األراضي السعودية ،اضافة الى أول ضحايا قطر في املعركة).
الجنود اإلمــاراتـيــون املرتحلون تستبدلهم وح ـ ٌ
ـدات استقدمت من السودان
ودول افريقية أخرى ،اضافة الى مجموعات مرتزقة من كولومبيا وغيرها؛
وقــد صــار هناك بالفعل ما يقارب الـلــواء ـ ـ  2000جندي ـ ـ من السودانيني
املساكني الذين أرسلهم حكامهم الى هذا األتــون مقابل «رشــوة» اقتصادية
ال تزيد على  2.7مليار دوالر ،ويقال إن العدد النهائي سيفوق العشرة آالف.
السودانيون  16جنديًا وعشرات الجرحى
منذ األيام األولى لوصولهم ،خسر
(بحسب مقال ألولغا ايميريتش) ،وقد ُقتل ٌ
عدد آخر منهم في تعز البارحة،
ٍ
ُ
بينما قــوات الجيش اليمني و»أنـصــار الله» تقدمت الــى مواقع تشرف على
قاعدتهم العسكرية الرئيسية ،في العند بمحافظة لحج.
اللجوء الى وحدات املرتزقة يعني ،ببساطة ،أن الخليجيني ال يثقون باليمنيني
الذين يقاتلون الى جانبهم ،وال يعتبرون أنهم سيشكلون يومًا قوة قتالية
يعتمد عليها .ومــن لديه شـ ّـك بالطبيعة االرتزاقية لهذه الـحــرب ،ما عليه اال
أن يراجع «شحنات الجنود» الذين وصلوا للقتال في اليمن مؤخرًا ،وبينهم،
ٌ
وحدات من اريتريا والسنغال (أجل ،السنغال صارت
اضافة الى السودانيني،
جــزءًا مــن «عاصفة الـحــزم» ،وجنودها يقاتلون ل ـ «اسـتـعــادة الشرعية» في
ٌ
مشهد مألوف تاريخيًا بني من يقاتل بأجر ،قامت
مثال آخر ،وهو
اليمن) .في ٍ
ّ
وحدات «املقاومة الشعبية» في عدن بالتمرد وحاولت اقتحام القصر الرئاسي،
ُ
واصطدمت باالماراتيني والحرس الجمهوري ،ألن رواتبها لم تصرف.
املسألة األساس هي أن حرب اليمن ال ُتحسم من ّ
الجو ،والغارات ال تنفع اال
لتدمير البنى التحتية ومعاقبة الشعب ّ(ولو كانت قادرة على تحقيق نتائج
ّ
عسكرية ،لتمكن الطيران السعودي ـ ـ أقله ـ ـ من طرد «أنصار الله» من أرضه
الوطنية) .الحرب ّ
جانب،
تقرر بالعزيمة واإلرادة واأليدي على الزناد .لديك ،في
ٍ
ٌ
ٌ
جمع من غــزا ٍة ال يرغبون بالتضحية ،وجيوش لإليجار ،وعمالء محليون
من أفسد النخب؛ وفــي الجانب اآلخــر مقاتلون بالفطرة ،تربوا على الحرب
ً
والتضحية ،وقد قامت حركتهم أصال على قصة استشهاد حسينية الطابع
ـ ـ منذ نزل حسني بدر الدين الحوثي ّ مع رفاقه في ذاك الوادي عام  ،2004وهم
يعرفون ّانهم اختاروا املوت على الذل .هذه ٌ
حرب ُحسمت قبل أن تبدأ.

إلتئام البرلمان :فيتو الميــ
افضت جلسة مجلس
النواب في اليومين
المنصرمين الى اهدافها:
التئامه قبل انقضاء العقد
العادي ،انجازه جدول
اعماله ،اعادة بث الروح في
السلطة المشترعة فيما
تشغر رئاسة الجمهورية
ُ
ويشل مجلس الوزراء .لكن
ماذا بعد ذلك؟
نقوال ناصيف

السلطة املشترعة حتى نهاية كانون
االول ،وتاليًا فرصة التئامها مجددًا
للخوض في ما ُدعيت الى االكتفاء به
حتى انجازه ،وهو قانون االنتخاب.
اال ان الـجـلـسـتــن ل ــم تـخــرجــا بنتائج
وهمية او غبار سياسي .اعطيت الكتل
ـ ـ ـ ـ املـسـتـعـجـلــة ان ـع ـقــادهــا واملـتـحـفـظــة
عــن ج ــدول اعمالها ـ ـ معظم مــا كانت
تطالب به سواء بالنسبة الى القوانني
املالية واالتفاقات الدولية ،او استعادة
ال ـج ـن ـس ـي ــة وع ـ ــائ ـ ــدات الـ ـبـ ـل ــدي ــات ،او
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب دورة
اجتماعات هيئته العامة وممارسته

صــاحـيــاتــه فــي اق ــرار ال ـقــوانــن .بذلك
ظـ ـه ــرت ج ـل ـس ـتــا الـ ـي ــوم ــن م ـث ـمــرتــن،
بـحــد مـقـبــول مــن الـسـجــال املستفيض
الذي اعتاد عليه املجلس دونما اهدار
ال ـك ـث ـي ــر م ــن وقـ ـت ــه ،وإن ت ـح ــت وط ــأة
االعـ ـ ـت ـ ــداء االره ـ ــاب ـ ــي ع ـل ــى ال ـضــاح ـيــة
الجنوبيةّ .
كرست ،في املقابل ،قاعدتان
جديدتان من غير املستبعد ـ ـ من اآلن
فـصــاعـدًا ـ ـ ان ال تستبدا بــانـعـقــاد اي
جلسة مقبلة:
أوالهما ،تحويل امليثاقية الى فيتو بني
ايدي الكتل الكبرى ،الرئيسية ،املمثلة
لطوائفها على نحو يجعل من ممانعة

قاعدتان جديدتان من غير المستبعد ان ال تستبدا بانعقاد اي جلسة مقبلة (مروان طحطح)

ح ـجــب ال ـت ـف ـج ـيــران االن ـت ـح ــاري ــان في
ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة الـ ـخـ ـمـ ـي ــس،
ت ــداعـ ـي ــات ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ـ ـ ـ ـ
االولى منذ تشرين الثاني  2014ـ ـ بعد
ايام من انقسام سياسي غير مسبوق
اوحى بخلط اوراق التحالفات وتشتت
االف ـ ــرق ـ ــاء ،ووض ـ ـ ــع امل ــؤسـ ـس ــات عـلــى
تفض الجلسة
طريق الفراغ الشامل .لم
ِ
حتمًا الــى عكس مــا كــان متوقعًا لها،
ّ
وال اخـ ــلـ ــت ب ــاملـ ـخ ــرج امل ـل ـت ـب ــس الـ ــذي
ان ـقــذ انـعـقــادهــا م ـقــدار مــا ان ـقــذ الكتل
النيابية كلها تقريبًا من مأزق االحراج
والشروط والشروط املضادة.
ب ـي ــد ان انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـس ـتــي ال ـخ ـم ـيــس
والجمعة لــم يرسل بــالـضــرورة اشــارة
ايجابية مؤكدة الى استعادة البرملان،
ف ــي م ــا ب ـعــد ،ان ـع ـقــاده ال ـ ــدوري ف ــي ما
تبقى من العقد العادي الثاني الحالي
ع ـلــى االق ـ ــل .ل ــم تــرســل الـجـلـسـتــان في
حـ ـض ــور ال ـح ـك ــوم ــة ورئ ـي ـس ـه ــا ت ـمــام
سالم اشــارة ايجابية مماثلة الى قرب
استرجاع مجلس الــوزراء اجتماعاته،
وال اق ـت ــرب ــت بــال ـت ــأك ـيــد م ــن ان ـت ـخــاب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة .بـ ـ ــدا اج ـت ـم ــاع
امل ـج ـلــس اش ـب ــه بـمـحـطــة مـسـتـقـلــة في
ذات ـهــا ،مرتبطة بــاالنـقـســام السياسي
الـحــاد واملــربــك الــذي سبقها اكـثــر منه
تحديد مالمح املرحلة املقبلة في عمل

تقرير

ّ
السنيورة «طير» عائدات الخلوي...
ميسم رزق
كان الرئيس فــؤاد السنيورة «نجم»
ال ـج ـل ـس ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة أمـ ـ ــس .ص ــال
وج ــال وه ـ ّـدد فــي مـيــدان امل ــال الـعــام،
األح ـ ـ ـ ـ ّـب الـ ـ ــى قـ ـلـ ـب ــه .لـ ـكـ ـن ــه ،بـحـســب
مصادر نيابية« ،فاجأ الجميع .ففي
العادة ،كان يغطي مواقفه السياسية
بـطــروحــات علمية .إال أنــه هــذه املــرة
كان مفضوحًا ،حتى في االقتراحات
امل ــال ـي ــة ،ع ـنــدمــا اب ـت ـعــد ع ــن مناقشة
املعايير املالية ودخل في مفاصالت
ومبازرات»!
عمليًاّ ،
طير السنيورة قانون تحويل
عائدات الخلوي الى البلديات الذي
قـ ـ ــاد الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ح ــرب ــا
إلدراجــه على جــدول األعـمــال ،مؤكدًا
أن «االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـق ــوات والــوط ـنــي
ال ـح ــر ال ي ـع ـن ـي ـنــا» .مـ ـص ــادر ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ل ــم ت ـف ــاج ــأ بـمــوقــف
ال ـس ـن ـيــورة ،مـشـيــرة ال ــى أن االت ـفــاق
عـلــى تـمــريــر ه ــذا ال ـقــانــون ج ــرى مع
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري« ،وع ـل ـم ـن ــا مــن
القوات اللبنانية مسبقًا أن املستقبل
ق ــد ال يـمـشــي ف ـي ــه» .وبـ ــدت امل ـصــادر
ّ
بتعهد رئيس الحكومة تمام
راضية
سالم التعويض معنويًا على التيار

عبر تمرير القانون بمرسوم يصدر
عن مجلس الوزراء.
قبل ذلك ،أجهز مجلس النواب ُعلى
قــانــون الـســريــة املـصــرفـيــة ال ــذي أق ـ ّـر
ف ــي أي ـل ــول  1965وج ـعــل م ــن لـبـنــان
«س ــويـ ـس ــرا الـ ـ ـش ـ ــرق» ،ت ـح ــت وطـ ــأة
الضغوط الدولية .ورغم التعديالت
عـلــى «م ـش ــروع قــانــون نـقــل األم ــوال
ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــدود» و«م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
تـ ـ ـبـ ـ ــادل امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة»
و«م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
مـكــافـحــة تـبـيـيــض األم ـ ـ ــوال» ،ورغ ــم
النقاش الكثير ،سلكت هذه القوانني
مسارها الــى اإلق ــرار ،بعدما وجدت
م ــن ي ــداف ــع ع ـن ـهــا ب ـش ــراس ــة غــري ـبــة!
وف ــي م ـقـ ّـدمــة ه ــؤالء ال ــوزي ــر بـطــرس
ح ــرب الـ ــذي دع ــم مــوق ـفــه ب ـحـ ّـجــة أن
«هـ ــذا ال ـق ــان ــون ت ـح ـ ّـول س ــاح ــا ضد
ـار ،وأن إقـ ـ ــرار ه ــذه
ع ـن ـصــر االزده ـ ـ ـ ـ ّ
الـ ـق ــوان ــن س ـي ـج ــن ــب ل ـب ـن ــان ق ـي ــودًا
ّ
تقضي على البحبوحة التي يتمتع
ب ـهــا ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ،وس ـيــدخــل
لبنان إلــى الحركة املالية الدولية».
في صريح العبارة ،قالها حرب« :ما
قام به ريمون إده لم ُ
يعد صالحًا».
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـس ــري ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ــذي
اعتبره النائب أنور الخليل «األكثر

ف ـعــال ـيــة م ــن ك ــل ال ـق ــوان ــن امل ــال ـي ــة»،
ك ـ ــان ال بـ ــد لـ ــه مـ ــن أن ي ـل ـق ــى حـتـفــه
بــالـنـسـبــة إل ــى الــرئ ـيــس ال ـس ـن ـيــورة،
ألن «الظروف السياسية في املنطقة
العربية ّ
تغيرت» .وبالنتيجةّ ،
أقرت
ال ـق ــوان ــن ب ـت ـعــديــات بـسـيـطــة على
بـعــض م ــواده ــا ،بـعــد ج ـهــود بذلها
نـ ــواب ح ــزب ال ـل ــه وال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الحر .ففي قانون التصريح عن نقل
األمـ ــوال عـبــر ال ـح ــدودُ ،عـ ّـدلــت امل ــادة
الرابعة التي تفرض على السلطات
الجمركية إنـشــاء قــاعــدة معلومات
إلكترونية تحفظ فيها التصاريح
واإلف ـصــاحــات وامل ـحــاضــر .فــي هــذه
النقطة ،رفض بعض النواب إعطاء
السلطة الجمركية وحدها صالحية
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،وت ــم
االتـفــاق على إعطاء هيئة التحقيق
الـخــاصــة صالحية الــولــوج املباشر
إل ــى قــاعــدة الـبـيــانــات الـتــي أضيفت
إلـيـهــا صـفــة ال ـسـ ّـريــة .وه ــذه الهيئة
تـ ـتـ ـب ــع مل ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان وي ــرأسـ ـه ــا
الـحــاكــم ري ــاض ســامــةُ ،
ويـمـكــن لها
أن تفصح عن هذه البيانات إلحدى
ّ
الـ ـ ــدول ف ــي حـ ــال كـ ــان األم ـ ــر يـتـعــلــق
بأشخاص مالحقني من هذه الدول!
ومل ــا ك ــان املـجـلــس األع ـلــى للجمارك

