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سياسة
تحقيق

جذور الهزيمة

[]1

عامر محسن
ّ
يذكر الكاتب ستفن غوانز ّأن جــوزف ستالني نظر ،في السنة التي توفي
ّ
فيها ( ،)1954الى املنظومة األميركية التي كانت قد تشكلت وبانت معاملها
ّ
عما سيحصل لو ّأن هذه ّ
وقيمها وأساليبها ،وتساءل ّ
القوة تمكنت بالفعل
ً
من هزيمة خصمها ،والهيمنة منفردة على العالم« :ما الــذي سيحصل لو
جمهورية السوفيات؟ هــذا سيجلب حقبة
نجحت الرأسمالية في تهشيم ّ
َ
هي من أكلح حقبات الرجعية في كل البلدان الرأسمالية واملستعمرة .سوف
ُي ّقبض على الطبقة العاملة وعلى الشعوب املقهورة من خناقها ،وستضيع
كل مكاسب الشيوعية العاملية» .من وجهة نظر ّ
معينة ،فإن من املمكن اعتبار
ّ
الكوارث والحروب التي حلت في بالدنا ،منذ ٍّبزوغ «العصر األميركي» ،الى
ّ
مأسوي لنبوءة ستالني.
الوضع الراهن في املشرق العربي تحديدًا ،كتجل ّ
مقاله دحــض فـكــر ٍة م ـحـ ّـددة ولــدهــا سـقــوط االتـحــاد
كــان هــدف غــوانــز مــن ّ
الـســوفـيــاتــي (م ــن بــن مـســلـمــات كـثـيــرة انـتـصــرت كــ»حـقــائــق» مــع انتصار
ّ
وملكية الــدولــة واملؤسسات ّ
العامة
األمــريـكــان) وهــي ّأن التخطيط املــركــزي
«أثبتت» أنها وســائــل غير ّفعالة إلدارة االقتصاد ـ ـ بدليل سقوط االتحاد
ّ
الـســوفـيــاتــي وان ـه ـيــاره .ه ــذه بــالـفـعــل حـ ّـجــة قــد تـكـ ّـرســت رغ ــم أن ـهــا تخالف
الكثير من الوقائع البسيطة :بني عامي ّ 1928و ،1988يقول غوانز ،سبق
ّ
وأغلب
االتحاد السوفياتي في معدالت النمو كل البالد الغربية الصناعيةّ ،
الــدول النامية ،باستثناء اليابان وكــوريــا وتــايــوان .هــذا االقتصاد «املخطط
املركزي» قد نجح أيضًا ،على طول هذه الفترة الزمنية املديدة ،قي تحقيق ٍّ
نمو
ّ
ّ
مستمر وبال انقطاع ،حتى بعد حلول مرحلة الركود في السبعينيات ،بينما
صعود وهبوط،
االقتصادات الرأسمالية كانت تخضع ـ ولم تزل ـ لــدورات
ٍ
وأزمات ّ
حادة وقاسية .أطلق ستالني خطته الخمسية األولى وحجم اقتصاد
ُ
االتـحــاد السوفياتي ي ــوازي خمس نظيره األمـيــركــي ،فأصبح كنصفه في
أواخر الخمسينيات ،وستني في املئة منه في ّأواخر الستينيات؛ فكيف يكون
هذا النظام ،بمقاييس األداء االقتصادي ،متخلفًا وعاجزًا؟
ّ
يفند غوانز العديد من الكليشيهات التي تتكرر حول التجربة السوفياتية:
كيف تكون ملكية الدولة واالشتراكية «قاتلة لإلبداع» ،كما يفترض العديدون
بثقة ،فيما السوفيات قد باروا الغربيني وسبقوهم في العديد من املجاالت
يشير الـكــاتــب ،هــو ّأن بــرامــج األب ـحــاث األميركية
العلمية؟ (الـطــريــف ه ّـنــاّ ،
نفسها ،كما يعرف كل من اطلع عليها ،تقوم على تمويل الدولة على الطريقة
االشـتــراكـيــة 77 .مــن  88اكتشافًا علميًا أســاسـيــا أنـجــزه األمـيــركـيــون في
العقود املاضية ،يقول غــوانــز ،جــاء تمويلها بالكامل من الــدولــة) .ملــاذا ،إذًا،
ً
ّ
نظام اقتصادي ّأمــن ملئات املاليني توظيفًا كامال (في
يجري التندر على ٍ
ّ
الدستور السوفياتي ،العمل حق وواجــب) ،وضمانات في السكن والصحة
ّ
(لــم يشكل اإليجار أكثر من  2ـ  3في املئة من دخــل األســرة السوفياتية)،
ونقل عــام ممتا ّزًا وشبه مجاني ،وحـقــوق تعليم وتقاعد وإج ــازات مثبتة
في الدستور ،وكل ذلك مع تحقيق ّ
ّ
ومستقر ،ورفع مستوى حياة
نمو عال
ٍ
املواطنني باستمرار؟
ّ
ّ
يهدف غوانز الــى إثبات أن سقوط االتحاد السوفياتي لم يكن لعلة كامنة
في «االقتصاد ّ
لضغوط مختلفةّ ،
أهمها خارجي املصدر ،وقد
املوجه» ،بل
ٍ
وصلت الى مرحلة «الحرب االقتصادية» في أيام ريغان (قامت السياسات
الهادفة الى ضرب االقتصاد السوفياتي على سلسلة من «قرارات
األميركية
ّ
أمــن قــومــي» وقعها الرئيس ،بعضها يدعو مباشرة الــى تخريب اقتصاد
روسيا ،وبعضها اآلخر الى رفع كلفة االنتاج فيه ،وهكذا دواليك) .منذ البداية،
ّ
عــرف االتـحــاد السوفياتي أنــه لن يتمكن من االعتماد على السوق العاملية
كسالح
الستيراد املواد األساسية أو التكنولوجيا ،ألنها ستستخدم حينها
ٍ
ضـ ّـده (وهــو مــا حصل تاليًا بالضبط) ،فكان عليه االعـتـمــاد على مــوارده
الخاصة حصرًا وتلك املوجودة ضمن أراضيه ،حتى ولو لم يكن ذلك مجديًا
اقتصاديًا وله كلفة متزايدة على االنتاج والتنافسية.
في الوقت ذاته ،كان االتحاد السوفياتي ،واقتصاده أصغر بكثير من مثيله
توازن عسكري مع الـ»ناتو» ،وهو ما يعني صرف
الغربي ،مجبرًا على تحقيق
ٍ
نسبة أكبر بكثير من دخله القومي على الدفاع والتكنولوجيا العسكرية من
منافسيه في الغرب .كان السوفيات في حالة «لحاق» دائم واضطرار الى ّ
ضخ
ّ
موارد إضافية للحفاظ على التوازن العسكري؛ يذكر الكاتب أن كل الفتوحات
في التكنولوجيا العسكرية بعد الحرب العاملية تقريبًا ،من القنبلة الذرية الى
القنبلة الهيدروجينية الى الصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات ،كانت
غربية املنشأ ،تدخل جيوش الـ»ناتو» ثم يجتهد العلماء الــروس ملكافأتها
فــي أقـصــر فـتــرة زمنية ممكنة .حــن يشتكي البعض مــن رداءة البضائع
ّ
االستهالكية السوفياتية ،أو التقشف في بعض مناحي الحياة ،عليهم أن
ً
يتذكروا ّأن جزءًا هائال من املوارد والعقول واألبحاث السوفياتية كان عليها
ً
أن ّ
توجه الى امليدان العسكري ،بدال من استثمارها في تحسني حياة الناس
ً
ّ
وتلبية حاجاتهم وتنمية االقتصاد املــدنــي (يــذكــر غــوانــز ،مـثــا ،أن نصف
اآلالت الصناعية في االتحاد وأكثر من نصف ميزانية األبحاث العلمية فيه
ً
ّ
ّ
كانت مسخرة للقطاع الحربي) .لهذه األسباب ،مثال ،لم يتمكن السوفيات
ّ
أمور كانت
من تطوير صناعة ٍ
نفط متقد ّمة ،أو صناعة سيارات ،وغيرها من ٍ
ممكنة تقنيًا ،ولكن دونها سلم األولويات.
وضرورة تمويل
العامل الثالث في السقوط السوفياتي كان كلفة دعم الحلفاء،
ّ
عدد كبير من األنظمة والحركات في العالم ً
لحصار غربي ظل يضيق،
اتقاء
ٍ
ٍ
أميركية عنيدة سعت الى شغل االتحاد السوفياتي باالشتباكات
وسياسة
ّ
واملشاكل في كل مكان ،من أفغانستان الى بولندا وأفريقيا والشرق األوسط،
ّ
حتى وصلت كلفة دعم الحلفاء الخارجيني ،في الثمانينيات ،الى أكثر من 44
مليار دوالر ،وهو أكثر من الدخل النفطي الروسي يومها ّ
برمته.
على الهامش :نشرت «امبراطورية الشر» السوفياتية « 96,000مستشار
اقـتـصــادي» حــول العالم وفــي بــاد الجنوب الفقيرة ،للمساعدة فــي البناء
والتخطيط ّواالستثمار ،مقابل « 16,000مستشار عسكري»؛ فلنقارن ـ
قبل أن نتكلم على دروس االتحاد السوفياتي ومعاني سقوطه ـ تلك الحال
مع النير األميركي الذي أرخى بثقله على كوكبنا.

«التسوية الكبرى»
في ملف عبرا...
حقيقة أم وهم؟
ّ
يترقب أهالي شهداء
الجيش في أحداث عبرا
جلسات محاكمة الشيخ
أحمد األسير و ٧١موقوفًا
بحذر .يخشى هؤالء،
ومعهم اللبنانيون ،صفقة
تهدر دماء أبنائهم.
فهل ُيترك «المسنودون»
وي ّ
ُ
سوى ملف فضل شاكر
ّ
ليتحول األسير إلى «كبش
الفداء» الوحيد؟

رضوان مرتضى
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـل ــد ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــات .ن ـت ـي ـج ــة ال
يختلف عليها اث ـنــان فــي ب ــاد األرز،
حيث ُيتنازع على كــل شــيء .لكن ،هل
ُيـعـقــل أن ي ـف ـ َ
ـاوض عـلــى دم ــاء شـهــداء
ال ـج ـي ــش ال ــذي ــن َّ س ـق ـط ــوا ف ــي أح ـ ــداث
عـ ـب ــرا؟ ه ــل ُي ـح ــض ــر ألن ي ـك ــون أحـمــد
األسـ ـي ــر «ك ـب ــش ال ـ ـفـ ــداء» ال ــوح ـي ــد مــع
بضعة ســوريــن وفلسطينيني ،فيما
ُيرفع العقاب عن ّ بعض أبناء العوائل
النائبة
الصيداوية املتنفذة بـ«سحر»
ّ
بهية الـحــريــري ُ
وي ـسـ ّـوى ملف الفنان
نفس
التائب فضل شاكر لغايات فــي
ِ
الناشطني على خــط إنـجــاز تسويته،
ّ
م ــن دون األخ ــذ بــاالع ـت ـبــار أن األخـيــر
ال يقل عـ ً
ـداء للمؤسسة العسكرية ّعن
األسـيــر؟ ظهر هــذا الـعــداء في ما تلفظ
به شاكر نفسه ،وفي إفادات املوقوفني

مــن «أتـبــاعــه» أمــام املحكمة العسكرية
أو حتى بـنـ ً
ـاء على معطيات التقارير
األمـنـيــة املـحـفــوظــة ل ــدى وزارة الــدفــاع
ُ
ّ
والـ ـت ــي ت ـف ـي ــد ب ـ ــأن م ـج ـم ــوع ــات فـض ّــل
ّ
شاكر ُتكن ً
عداء للجيش أكثر مما تكنه
تلك التابعة لألسير ،باعتبار أن معظم
«م ــري ــدي ف ـضــل» سـبــق أن أوق ـف ــوا في
قضايا ّ
تمس بالجيش؟
ال تتوقف الـتـســاؤالت عند هــذا الحد،
ّ
إذ إن الـهــواجــس تـشـتـ ّـد عـنــد اسـتـقــراء
مـســار املـحــاكـمــات فــي هــذا املـلــف .بعد
تــوقـيــف األس ـي ــر ،ك ــان رئ ـيــس املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـع ـم ـي ــد خ ـل ـيــل اب ــراه ـي ــم
حاسمًا لجهة استحالة تفريع امللفات.
ف ـل ـم ــاذا رضـ ــي أخ ـ ـي ـ ـرًا؟ ه ــل جـ ــاء ذل ــك
ً
املحامني ،أم نــزوال عند
نتيجة ضغط
ّ
ّ
تمنيات سياسية ،أم أنه نتيجة تكون
اقتناع لــدى هيئة املحكمة بــأن ُحسن
سـيــر الـعــدالــة يقتضي فـصــل املـلـفــات؟
وال سيما أن الـنــائـبــة بهية الـحــريــري
ـدت أهـ ــالـ ــي امل ــوق ــوف ــن
ك ــان ــت قـ ــد وع ـ ـ ـ ّ
ُ
بأحداث عبرا بأنها ست ّخرج أبناءهم
من السجن ،قبل أن تتعقد األمور بعد
توقيف األسير .وقدرات «الست بهية»

ّ
دق وكيل أهالي
شهداء الجيش جرس
اإلنذار من «صفقة
أياد سوداء»
تطبخها ٍ

ال تخفى عـلــى أح ــد .وخـيــر مـثــال على
ّ
ذل ــك ،وســاطـتـهــا فــي مــا يتعلق بأكثر
م ــن اس ــم ورد ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة .ومــن
ي ـن ـســى ق ـض ـيــة م ــدي ــر امل ـش ـت ــري ــات فــي
ق ـصــر «الـ ـس ــت» مـحـمــد ع ـلــي الـشــريــف
الذي آوى األسير في منزله أليام ،لكن
الـقـضــاء ارت ــأى االس ـت ـمــاع إل ــى إفــادتــه
وتركه ،ناسفًا بذلك أي اعتبار ألسس
الـعــدالــة؟ كــان األج ــدر بالقضاء يومها
ترك جميع املوقوفني إن كانت العدالة
هي الدافع ،أو على األقل رفض التمييز
ب ــن م ــدع ــوم ــن وآخـ ــريـ ــن م ـغ ــرر ب ـهــم.
ّ
يـضــاف إلـيـهــا قـصــة املــتـهــم ال ـبــارز في
ُملف أحــداث عبرا راشــد شعبان ،الذي
أخـلــي ّ سبيله لـ ُـيـغــادر إلــى السعودية،
رغــم أن ــه مـمـنــوع مــن الـسـفــر .وشعبان
هـ ـ ــذا ،ب ـح ـســب إف ـ ـ ــادة أحـ ــد امل ــوق ــوف ــن
املـ ـ ــدعـ ـ ــو ح ـ ـسـ ــن مـ ـعـ ـن ُـ ـي ــة ،كـ ـ ـ ــان ق ــائ ــد
مجموعة عسكرية .وذك ــر فــي موضع
ّ
آخــر أنــه «عضو في مجلس الشورى»
ال ــذي أن ـشــأه األس ـيــر لـجـمــاعـتــه .ورغــم
ذل ــكُ ،وض ــع فــي املجموعة الــرابـعــة في
تـقـسـيـمــات ّمــوقــوفــي ع ـبــرا ،وه ــي ذات
تصنيف بأنها األقل خطورة .وتكشف
ّ
ّ
املعلومات أن النائبة الحريري تولت
أمـ ــر ش ـع ـب ــان .ف ـق ــد خـ ــرج ال ــرج ــل عـبــر
مطار بيروت إلى السعودية بعد إخالء
سبيله .ثم عاد الحقًا بعد اقتراب امللف
من خواتيمه .غير أن توقيف األسير،
ل ـس ــوء ح ـظ ــه ،خ ـل ــط األوراق ،فـســافــر
إحدى دول الخليج.
شعبان مجددًا إلى ّ
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،دق امل ـح ــام ــي زي ــاد
بـ ـيـ ـط ــار جـ ـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ـ ــذار مـ ــن «ص ـف ـقــة
ـاد س ـ ــوداء» .وكـيــل أهــالــي
تطبخها أي ـ ٍ
شهداء الجيش في أحداث عبرا ّ
تخوف
في حديث إلى «األخبار» من املساومة
ع ـلــى دمـ ــاء ال ـش ـه ــداء .ف ـقــد اسـتــوقـفـتــه
«مـســرحـيــة إفـ ــادة هـيـثــم حـنـقـيــر ال ــذي

تقرير

من «نعيم عباس الثاني» إلى «أبو طلحة»
مع توقيف خالد زين
الملقب بـ«أبو
الدين
ّ
طلحة» ،يتكشف إنجاز فرع
المعلومات الذي نجح
في تفكيك خلية برج
البراجنة في فترة قياسية.
ّ
غير أن ما باتت تلجأ إليه
األجهزة األمنية من ّتقديم
كل
موقوف على أنه ً
ُ
ُ
«الكل بالكل» يطرح سؤاال
مشروعًا :هل كلهم
يوجد في هذه
قادة؟ أال
ّ
الخاليا عناصر شغيلة؟

ُ
ّ
تتعدد الصفات التي تطلقها بيانات
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى امل ـط ـلــوبــن
ُ
الـ ــذيـ ــن ت ـل ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـه ــم .مــن
ّ
«الـ ـ ــرأس امل ــدب ــر» إل ــى «ع ـقــل الخلية
األمـنـيــة» ،م ــرورًا بـ«أمير املجموعة»
ً
وصوال إلى «العنصر األساسي» في
الخلية اإلرهــابـيــة .والصفة األخيرة
هــي الـتــي ّ
عممتها شعبة الـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي قـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
أمــس ،بشأن توقيف فــرع املعلومات
للمطلوب خالد زيــن الــديــن (مواليد
 )1986املـلـقــب ب ــ«أب ــو ط ـل ـحــة» ،أحــد
املشتبه فــي ضلوعهم فــي تفجيري
برج البراجنة يوم  16تشرين الثاني
.2015
فـجــأةُ ،يصبح كــل مــوقــوف مــن أفــراد
الـ ـخـ ـلـ ـي ــة املـ ــاح ـ ـقـ ــة ق ـ ـيـ ــاديـ ــا .وك ـ ــأن
األج ـه ــزة األمـنـيــة مجتمعة ،ال قــوى
األمـ ــن الــداخ ـلــي فـحـســب ،تـتـعـ ّـمــد أن
ُ
ُ
ت ـط ـل ــق هـ ــذه األوصـ ـ ـ ــاف لــت ـع ـلــي مــن
شأن صيدها األمني ،لدرجة يصبح
مـ ـش ــروع ــا الـ ـ ـس ـ ــؤال عـ ـم ــا إذا ك ــان ــت
الخاليا ال تضم ّإال عناصر قيادية
بال أي «عنصر شغيل».
أمس ،أوقف فرع املعلومات في قوى
األمن الداخلي «العنصر األساسي»

(بحسب بيان «الـعــاقــات العامة»).
م ــاذا يـعـنــي «األس ــاس ــي»؟ أال يعني
ذل ـ ــك ك ـ ــأن امل ــوق ــوف ــن ال ـس ــاب ـق ــن ال
ـاري
أهـمـيــة أســاس ـيــة ل ـهــم! كــاالنـتـ ّحـ ّ
(تبي أنه
املفترض ابراهيم الجمل
ّ
مشغل الخلية ويحمل حزامًا ناسفًا
ـدواع أم ـن ـيــة ك ــي ال ُي ـل ـقــى الـقـبــض
لـ ـ ـ
ٍ
طـ ــراب ـ ـلـ ــس» ب ــال
ـر
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
م
و«أ
ـه)،
ـ
ي
ـ
ـ
ل
ـ
عـ ّ
ً ّ
ّ
ّ
املدبر
(تبي فعال أنــه الــرأس
البقار
للخلية املــرتـبــط مـبــاشــرة بـقـيــادات
«الدولة اإلسالمية» في الرقة) .وما
بينهما كــان أيـضــا الـعـقــل املـ ّ
ـدبــر ع.
ش ،.ال ـ ــذي وص ـف ــه امل ـح ـق ـقــون بــأنــه
ثان» ،وهو الذي أوقف
«نعيم عباس ٍ
ّ
ف ــي ش ـق ــة األش ــرفـ ـي ــة ل ـي ـع ـتــرف ب ــأن
مهمته كانت استقبال االنتحاريني
وإحـ ـض ــاره ــم إلـ ــى هـ ــذه ال ـش ـق ــة ،ثــم
ً
ت ــأم ــن مـ ـك ــان مل ـب ـي ـت ـهــم ،فـ ـض ــا عــن
استطالع وتجهيز الئحة أهداف في
الضاحية الجنوبية.
إلى عملية التوقيف فجر
وبالعودة ّ
أمــس ،فقد نفذت القوة الضاربة في
فــرع املـعـلــومــات ،بحسب بـيــان قوى
األمن« ،عملية أمنية نوعية في أحد
املباني في القبة ـ طرابلس ،تمكنت
ب ـن ـت ـي ـج ـت ـهــا مـ ــن ت ــوق ـي ــف ال ـع ـن ـصــر

