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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أسباب التفكك
السوفياتي
ال ي ـس ـع ـن ــي ون ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى أب ـ ـ ــواب
تـشــريــن ّ
األول  ،2016الـشـهــر الــذي
انـتـصــرت فيه ال ـثــورة البولشيفية
الـســوفـيــاتـيــة مـنــذ ق ــرن تـقــريـبــا ،إال
أن أذكر أسباب التفكك السوفياتي
م ـنــذ  25ع ــام ــا ،م ــا دامـ ــت األك ـثــريــة
ت ـع ــرف أسـ ـب ــاب ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة،
وي ـج ـهــل ال ـق ـســم األك ـب ــر مـنـهــا أه ـ ّـم
أسباب تفكك ذلك االتحاد الفوالذي.
لـقــد وض ــع فــاديـمـيــر لينني أســس
بـنــاء االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،وبرغم
التنميتني الصناعية والزراعية
أن
ّ
لــم تتحققا فــي عهد ستالني جــراء
وف ــات ــه عـ ــام  ،1953وج ـ ـ ـ ّـراء حــاجــة
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي لـفـتــرة أطــول
مــن الـتـقــاط األن ـفــاس بـعــد خــروجــه
م ـن ـت ـص ـرًا مـ ــن ح ـ ــرب ض ـ ــروس مــع
النازية ،إال أن أكثر ما وضعه لينني
ُ
مــن أس ــس طـ ّـبــق فــي عـهــد ستالني.
لقد ولــدت بــدايــة االنهيار فــي عهد
خروتشيف ،عندما تناسى تحقيق
التنميتني الـصـنــاعـيــة والــزراع ـيــة،
ورمـ ــى ب ــاالت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي في
ســوق الرأسمالية العامليةّ ،
فطبق
ق ــان ــون ال ـق ـي ـمــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة على
ح ـ ـسـ ــاب ت ـط ـب ـي ــق قـ ــانـ ــون ال ـق ـي ـمــة
ال ــوط ـن ـي ــة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ،مـ ــا جـعــل
االتحاد السوفياتي يدخل في فلك
ع ــاق ــات ال ـت ـب ــادل الــام ـت ـكــافــئ من
االنخراط الخروتشيفي في النظام
الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي ،وقـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ــى ت ــده ــور
القاعدة اإلنتاجية داخــل االتـحــاد،
فاتجه االقتصاد على نحو جنوني
إلى التصدير.
ل ـقــد شـ ـ ّـوه خــروت ـش ـيــف بسياسته
تـلــك ،عــاقــات اإلن ـتــاج االشـتــراكـيــة
إلــى درجــة التسبب باألذية ألسس
امللكية الـعــامــة ولــوســائــل اإلنـتــاج.
إن الـســوق املحلية يجب أن تكون
مــزدهــرة ،لكنها لم تكن كذلك ّإبــان
ع ـه ــد خ ــروتـ ـشـ ـي ــف ،ألن ال ـت ـعــامــل
م ــع األس ـ ـ ــواق األج ـن ـب ـيــة ال ـعــامل ـيــة،
َّ
ل ــم ي ـقــلــص ،ل ـكــي ي ـكــون االق ـت ـصــاد
ّ
االشـ ـت ــراك ــي قـ ــويـ ــا ،وهـ ـ ــذا م ــا ك ــان
سائدًا في حقبة ستالني .لقد تحقق
التخطيط املركزي في عهد ستالني،
ّأم ـ ـ ـ ــا خـ ــروت ـ ـش ـ ـيـ ــف ،فـ ـق ــد ح ـ ـ ـ ّـد فــي
فـتــرة حكمه مــن سلطة املخططني
املـ ــركـ ــزيـ ــن ،وكـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ملـصـلـحــة
املــديــريــن ال املـنـتـجــن مــا أدى إلــى
ت ـغ ـل ـغ ــل ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـ ـفـ ـ ــردي داخ ـ ــل
االتـ ـح ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي ،خـصــوصــا
أن خــروتـشـيــف اسـتـبــدل التثقيف
االشـتــراكــي بالتثقيف الرأسمالي،
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ــك اب ـت ـك ــر نـخـبــة
املــديــريــن ،الـتــي أدت دور الوسيط
ب ــن وس ــائ ــل اإلنـ ـت ــاج وامل ـن ـت ـجــن،
ّ
وال ـكــارثــة تـجــلــت ب ــأن املــديــريــن لم
ّ
يـ ـك ــون ــوا وس ـ ـطـ ــاء كـ ـم ــا صـ ــورهـ ــم
خــروتـشـيــف ،بــل كــانــوا املتحكمني
الفعليني فــي العملية اإلنـتــاجـيــة،
ّ
االمر الذي مكنهم من حصد املنافع
ّ
املـ ــاديـ ــة ل ـج ـي ــوب ـه ــم ،م ــا ع ــج ــل فــي
بداية التفكك .لقد ضاعفت سياسة
خــروت ـش ـيــف ال ـت ـب ــادل الــامـتـكــافــئ
تجاه العالم الثالث ،وتلك السياسة
اعـتـمــدت الــربــح ،وأهـمـلــت التنمية
على األسس االشتراكية ،مع العلم
أن ت ـصــديــر املــاك ـي ـنــات ك ــان يــؤمــل
منه زيادة الرسملة لتقوية الطبقة
العاملة في العالم الثالث .لقد حفر
خروتشيف حفرة كبيرة لالقتصاد
االش ـت ــراك ــي ،مــن خ ــال مـمــارســاتــه
تـ ـ ـل ـ ــك ،ف ـ ــوق ـ ــع ف ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــده
بريجنيف واندروبوف ،إلى أن أتى
ملك البرويسترويكا غورباتشوف
بدعم أميركي ،وأجهز على ما بقي
وكان التفكك السوفياتي.
ريمون ميشال هنود

في الواجهة

رئاسة األركان بين التعيين والمخرج ـ
ما يجري في وزارة
الدفاع ال نظير له.
يتحضر الوزير البقاء
اللواء وليد سلمان في
الجيش رغم ان القانون
يحيله الى التقاعد.
ما يناقش هناك ليس
تفادي شغور رئاسة
االركان بل تكريسه ،لكن
بابقاء الضابط «الدرزي»
االعلى رتبة الرقم  2في
الجيش كي يأمره

سابقة ابقاء ضابط في
الخدمة خالفًا للقانون توسع
شهية الجيش واالدارة معًا
(مروان طحطح)

نقوال ناصيف
فور عودة رئيس الحكومة تمام سالم
ال ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــروت تـ ـس ــارع ــت االتـ ـ ـص ـ ــاالت
بـغـيــة ت ـحــديــد مـصـيــر جـلـســة مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ـم ـيــس  29اي ـ ـلـ ــول .خــابــر
رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال
اح ـت ـم ــال تــوج ـيــه الـ ــدعـ ــوة ،ف ـل ـقــي منه
تشجيعًا .خابر ايضًا حزب الله فوعد
باالجابة في الساعات القليلة التالية.
جــواب تيار املــردة ان وزيــره سيحضر
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وك ــذل ــك تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل .ف ــي حـصـيـلــة م ــا ن ـجــم عن
اتـ ـص ــاالت م ـســاء االحـ ــد ان ال عــراقـيــل
فـ ــي ط ــري ــق الـ ـتـ ـئ ــام م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ب ـج ـ ّـدول اع ـم ــال جـلـســة  7اي ـل ــول الـتــي
ت ـع ــذر فـيـهــا مـنــاقـشـتــه ،لـتـغـيــب وزراء
حزب الله والتيار الوطني الحر وحزب
الطاشناق.
فــي جانب رئيسي مما يعنيه انعقاد
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــت م ـص ـيــر رئــاســة
االرك ــان مــع احــالــة الـلــواء وليد سلمان
على التقاعد منتصف ليل  30ايلول.
بالتأكيد لن تبت الجلسة ـ ـ اذا عقدت
ـ ـ ـ ـ تـعـيــن قــائــد جــديــد للجيش يخلف
العماد جان قهوجي الذي يحال بدوره
عـلــى الـتـقــاعــد فــي الـتــوقـيــت نـفـســه .ما

يفسح في املجال ـ ـ مع تخلف مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ع ــن تـعـيــن ال ـخ ـلــف بـغــالـبـيــة
ثلثيه ـ ـ امــام وزيــر الدفاع سمير مقبل
اصـ ــدار ق ــرار تــأجـيــل تـســريــح قهوجي
للمرة الثالثة ،سنة اخيرة تنتهي في
 30ايلول .2017
ب ــذل ــك ،ان ـع ـقــد أم ل ــم ي ـن ـع ـقــد ـ ـ ـ ـ م ــع أن
ً
ل ــان ـع ـق ــاد مـ ـفـ ـع ــوال ش ـك ـل ـيــا ل ـي ــس اال
ل ـت ـب ــري ــر ق ـ ــرار ت ــأج ـي ــل ت ـس ــري ــح قــائــد
ال ـج ـيــش ـ ـ ـ ـ ل ــن ي ـكــون مـجـلــس ال ـ ــوزراء
م ـع ـن ـي ــا بـ ـم ــا سـ ـتـ ـك ــون عـ ـلـ ـي ــه قـ ـي ــادة
الجيش .بيد ان اجتماع ثلثي الــوزراء
او اكثر يفتح الباب عليهم ـ ـ بالنصاب
املوصوف نفسه ـ ـ لتعيني رئيس جديد
ً
لــاركــان عـمــا بما ينص عليه قانون
ال ــدف ــاع ،ت ـفــاديــا لـشـغــور مـنـصــب مهم
وحساس وأن ال يقع في خانة القرار،
على انه يشكل واسطة العقد بني قائد
الـجـيــش واالركـ ـ ــان .يـحــل مـحــل الـقــائــد
عند ّ
تغيبه ألي سبب كان ،وال يحل في
محله اي ضــابــط آخ ــر عـنــدمــا يتغيب
رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ألي س ـبــب ك ـ ــان .هنا
تكمن اهمية املنصب .ال يأمر الجيش
ّ
كــالـقــائــد اال اذا ح ــل مـحـلــه ،وال يعدو
مــوقـعــه س ــوى ان ــه م ـســاعــده ف ــي ادارة
االركان كما العمليات.
ّ
امــا البديل املطروح من تعذر اجتماع

مجلس ال ــوزراء حتى مساء  30ايلول،
وتــال ـيــا اح ــال ــة سـلـمــان عـلــى الـتـقــاعــد،
صح انه ما ّ
فيقتضي وصفه ـ ـ اذا ّ
يعده
وزيــر الــدفــاع ـ ـ بــاجــراء اقــرب مــا يكون
ّ
املتعمد
الــى الفضيحة والفعل املعيب
إليــذاء املؤسسة العسكرية ،واالضــرار
بـ ـ ـه ـ ــا ،وتـ ــال ـ ـيـ ــا إل ـ ـحـ ــاق ـ ـهـ ــا ب ـف ـض ــائ ــح
املؤسسات السياسية االخ ــرى بعدما
نــأت بسمعتها عنها ،على االقــل حتى
اآلن.
في اروقة وزارة الدفاع ومكتب الوزير
بالذات ،كالم عن مخرج من اجل االبقاء
عـلــى ال ـل ــواء سـلـمــان ف ــي الـجـيــش مــدة
اض ــاف ـي ــة خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون ،ل ـيــس ملــلء
ال ـش ـغــور ف ــي رئ ــاس ــة االرك ـ ــان ـ ـ ـ ـ وهــي
ّ
محظرة عليه هــذه املــرة ـ بل لتكريسه
منذ ما بعد منتصف ليل  30ايلول.
يقضي هذا املخرج باآلتي:
 1ـ استدعاء سلمان الى الخدمة مجددًا
قبل ساعات من احالته على التقاعد،
لكن من دون منصب ،من اجل ان يصبح
ـ ـ وهو اللواء ـ ـ الضابط االرفع رتبة في
الجيش بعد قائده والتفويض اليه ـ ـ
فقط وال شيء سوى ذلك ـ ـ حق اإلمرة
على الجيش عندما يغيب القائد.
 2ـ ـ تـقــول حجة هــذا املـخــرج ان قانون
الدفاع يمنع استدعاء ضابط كبير من

تقرير

النيابة العامة العسكرية تخرج عن صمتها:
رضوان مرتضى
أص ـ ــدرت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة الـعـسـكــريــة،
ي ــوم الـسـبــت امل ــاض ــي ،بـيــانــا إعــامـيــا.
ٌ
ب ـي ــان ،بـلـســان كبير قـضــاتـهــا مفوض
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة
صقر صقر ،صيغ بأكثر من ألف كلمة،
امـتــدح فيه القضاة أنفسهم وأش ــادوا
بتحقيقهم في ملف تفجير كسارة (31
آب  ،)2016إذ أف ــردوا عـ ّشــرات األسطر
لتبرير خضوعهم للتدخل السياسي
وإطالقهم مشتبهًا فيه ،املوقوف بسام
الطراس الذي استنفر ُ
ّ
«حماة العدالة»
ً
إلخراجه إرضاء ألهل السياسة .وفوق
ّ
كل ذلك ،للتغطية على فعلتهم ،اتهموا
جهازًا أمنيًا بالكذب والفبركة .لـ َـم ال؟
ـاض
ف ــالـ ـح ــدود غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة ب ــن ق ـ ٍ
و«ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة» ،وي ـحــق لـهــذا
القاضي ما ال يحق لغيره! في البيان،

اللبنانيون ال شك
سيقرأون بعناية بيانًا
يشرح أسباب إطالق
سراح شادي المولوي
حاضرت النيابة العامة في القانون ثم
ُ
خرقته .لم ُيفهم ماذا تريد واالزوداجية
الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل ف ـي ـه ــا .تـ ـ ــارة تـ ـق ــول إن
القانون يحظر فضح سرية التحقيق،
وتارة آخر تسترسل في سرد دقائقه.
بعد «الطبخ والنفخ» في مقدمة البيان،
خلصت النيابة العامة العسكرية إلى

أن «ال ـت ـح ـق ـيــق ل ــم ي ـتــوصــل إل ــى بـيــان
هـ ــويـ ــات ع ـ ــدد مـ ــن األش ـ ـخ ـ ــاص ،وم ــن
ضمنهم أب ــو الـ ـب ــراء» .جـ ّـهـلــت النيابة
العامة عن قصد هوية الرجلُ ،لت ِّ
برئ
ُ
الشيخ بـ ّـســام ال ـطـ ّـراس الــذي استدعي
ك ـم ـش ـت ـبــه ف ـي ــه بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى إش ــارتـ ـه ــا،
استنادًا إلى إفادة املوقوف علي غانم.
الكنية التي يعتمدها
و«أبو البراء» هي
املشتبه الرئيسي في ّأنــه العقل ّ
املدبر
لـعــدد مــن الـتـفـجـيــرات اإلرهــاب ـيــة التي
ّ
هــزت ّلبنان ،والــذي كشف بيان لألمن
العام أنــه محمد قاسم األحمد ،الرأس
املـ ّ
ـدبــر لخلية الناعمة اإلرهــابـيــة التي
ُ
ضـ ِـب ـطــت ف ــي آب  ،2013اس ـت ـن ــادًا إلــى
إفادة موقوفني وإفــادة ّ
الطراس نفسه.
ّ
أعلنت
جهلت مشتبهًا فـيــه ،سبق أن ّ
الضابطة العدلية في بيان رسمي أنها
ّ
توصلت إلى تحديد هويته.
لقد أصدرت النيابة العامة العسكرية

ُ
بيانًا لتدافع عــن نفسها ،لــتـبـ ّـرر ملــاذا
َ َ
«ت ــك ــرك ــب» م ـع ــاون م ـفــوض الـحـكــومــة
لدى املحكمة العسكرية القاضي هاني
ال ـحـ ّـجــار لـيــل األح ــد  11أي ـلــول ،2016
وق ـصــد أح ــد مـبــانــي املــديــريــة الـعــامــة
لألمن الـعــام ،لالستماع إلــى موقوف،
مـ ــؤكـ ــدة أن ذل ـ ــك ح ـق ــه الـ ـق ــان ــون ــي .ال
أحــد يناقش فــي ذلــك ،رغــم أن عشرات
امل ــوق ــوف ــن ي ـق ـض ــون أي ـ ــام ال ـتــوق ـيــف
ـاض.
األربـ ّعــة من دون أن يــروا طيف قـ ٍ
تأت ّعلى ذكر االتصاالت
غير أنها لم ِ
األرب ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ــق ــاه ــا الـ ـح ـ ّـج ــار مــن

رئيسه القاضي صقر صقر خالل أقل
م ــن  ٤٥دق ـي ـقــة (ه ــي م ــدة اس ـت ـجــوابــه
ل ـل ـط ــراس) ،يـسـتـعـجــل فـيـهــا الــرئـيــس
مرؤوسه إخالء سبيل املشتبه فيه.
فــي بـيــانـهــا ،جــانـبــت الـنـيــابــة الـع ّــامــة
الحقيقة فــي أكثر مــن مــوضــع .كذبت
وقــائــع سـبــق أن ذكــرهــا ج ـهــاز أمـنــي

