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مجتمع وإقتصاد

اضاءة

ماركس ضد سبنسر

االنقالب واقتصاد الزومبي

لكن ال ـســؤال االه ــم أيــن سيتم تجهيز
ال ـخ ـل ـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي سـتـسـتــوعــب
ن ـ ـفـ ــايـ ــات املـ ــرح ـ ـلـ ــة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة؟ هــل
س ـت ـكــون ل ـج ـهــة ب ـل ــدة ال ـنــاع ـمــة حيث
طبيعة االرض الصخرية تحتم القيام
بأعمال حفر وتجهيز تمتد لشهرين
كحد أدنــى؟ ومــاذا عن جاهزية شركة
سـ ـك ــوم ــي لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـط ـم ــر،
خ ـص ــوص ــا ل ـج ـه ــة امل ـ ـعـ ــدات وال ـب ـن ـيــة
التحتية من أنابيب وأغلفة وغيرها،
خـصــوصــا أن ال ـشــركــة أبـلـغــت االدارة
املمثلة بمجلس االنماء واالعمار ،منذ
أكثر مــن عــام ،أن الـقــدرة االستيعابية
لـلـمـطـمــر ق ــد اس ـت ـن ـف ــدت ،وأن أع ـم ــال
سالتوسعة تحتاج إلــى ش ــراء أراض
وتـجـهـيــزات ،وأن املتعهد يحتاج الى
ستة أشهر كحد أدنــى إلتمام تجهيز
خلية جديدة للطمر!

ك ـم ــا أرفـ ـ ــق ال ــرج ــل شـ ـك ــواه ب ـت ـقــاريــر
م ــن مـهـنــدســن ي ــؤك ــدون أن «اآلل ـي ــات
الضخمة والثقل الظاهر على الطريق
وم ــا تـسـبــب ب ــه م ــن ع ـلــو وان ـخ ـفــاض
فــي الــزفــت مــن جـهــة امل ـن ــزل» ،أحــدثــت
تصدعات وتشققات في جدران منزله،
مع التأكيد على «وجود خطر أكبر ما
تجر املعالجة» .محمد الزيز تقدم
لم
ِ
اي ـض ــا ًب ـش ـك ــوى إلزال ـ ــة خ ـطــر انـهـيــار
ج ـ ــدار دع ـ ــم ك ـب ـي ــر ،ن ـت ـي ـجــة ال ـض ـغــط
«ال ـهــائــل» مــن شــاحـنــات امل ـقــالــع ،ومــا
يمثله من تهديد للسالمة العامة.
بلدية تمنني الفوقا حاولت معالجة
املشكلة سابقًا تحت إلحاح األهالي،
فلجأت إلى «ترقيع» الحفر في طرقات
الـبـلــدة الــداخ ـل ـيــة ،إال أن ذل ــك لــم يكن
كافيا ألهــالــي الـبـلــدة ،وخـصــوصــا أن

االنضمام الى اليورو مع السنوات الخمس عشرة من
غسان ديبة
بعده يمكن رؤيــة مــدى التاثير السلبي لليورو .ففي
«فــي االنقالبات سابقا كانت الدبابات هي املرحلة االولى زاد الناتج املحلي للفرد ثالث مرات من
السالح االمثل للقضاء على الديمقراطية .نحو  4000يــورو الــى  12000ي ــورو ،امــا فــي املرحلة
اما هذه المرة فكان السالح ،المصارف»
الـثــانـيــة فـلــم يتحقق اي ن ـمــو ،فـيـمــا الـ ــدول األوروب ـي ــة
يانيس فاروفاكيس الناشئة التي بقيت خــارج الـيــورو حققت نموا جيدا،
كما ان املستقبل بعد االتفاقية االخـيــرة يبدو قاتما،
ب ـعــد االزم ـ ــة ال ـعــامل ـيــة ف ــي  2008ك ـتــب ج ــون كــويـغــن فقد توقع االقـتـصــادي اشــوكــا مــودي االسـتــاذ الزائر
كتابا سـ ّـمــاه «اقتصاد الــزومـبــي» يفند فيه مــا يمكن في جامعة برينستون ان ينكمش االقتصاد اليوناني
اع ـت ـبــاره املـسـلـمــات االق ـت ـصــاديــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة حــول بنحو ال ــ %10خــال مرحلة التقشف االتـيــة .ووافقته
كفاءة االسواق املالية
واستقرار االقتصاد الراسمالي .على ذلــك احــدى مؤسسات االعـمــال اليونانية ،حيث
شـ ّـبــه ه ــذه االف ـك ــار ،الـتــي عـ ّ
ـزال
ـ
ت
ال
ولكنها
ميتة
ـا
ـ
ه
ـد
توقعت انكماشا نسبته  %3.5هذه السنة بدل النمو
تسيطر على عقول اكثرية االقتصاديني والسياسات املـتــوقــع بـ ــ %2.9نتيجة ارتـفــاع الـضــرائــب واالج ــراءات
االقتصادية ،بانها كالزومبي ال حية وال ميتة .اليوم االخ ــرى الـتــي اتـفــق عليها فــي بــروكـســل .كـمــا هاجم
بعد سنوات عدة من االزمة واالصرار على تطبيق هذه صندوق النقد الدولي خطة االنقاذ الثالثة ،اذ ستؤدي
السياسات ،اصبحنا ا ُمــام واقــع ان هناك بلدا بكامله الــى ارتـفــاع الدين الــى الناتج املحلي الــى  %200خالل
اصبح ال حيا وال ميتا ،أخذ رهينة من خالل اسوأ انواع سنتني .كل هذه االرقام تعني ان االستمرار في الدين
التسلط الخارجي منذ زمن االستعمار ،اذ ّ
شبه البعض والتقشف لن يزيد الوضع اال سوءا وسيستمر الركود
وضــع الـيــونــان بــوضــع ال ــدول التابعة لالمبراطوريات واالنهيار االقتصاديان.
القديمة كالصني والعثمانيني ( )vassal stateفي فترة اذا الحل يكمن فــي االج ــراء الــراديـكــالــي بــالـخــروج من
ما قبل الدولة الحديثة.
الـ ـي ــورو واع ـت ـم ــاد ال ــدراخـ ـم ــا مــرة
م ـ ــا ال ش ـ ــك فـ ـي ــه ان ال ـي ـك ـس ـيــس
اخ ـ ـ ـ ــرى .ان هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ،عـلــى
ت ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــراس وح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــه ك ــان ــا
الرغم من السلبيات التي ستنشأ
يواجهان اكبر معضلة اقتصادية
م ــؤقـ ـت ــا ك ـ ــاع ـ ــادة تـ ــوزيـ ــع ال ــدخ ــل
الناتجة عن التغيرات املتوقعة في
ال ـواحجــ ـ ــدهيــ ــثـت ربـحــ ـم ـك ــا،ـومف ـــةهـ فـوـ ـيــيحاـلـ ـكـت ــم بـارـيلـــداـخ الحل يكمن بالخروج
سعر الصرف ،اال انه على املديني
صغيرا مدينا بــ %180من دخله ،من اليورو واعتماد
املتوسط والبعيد كان سيؤدي الى
ال ــذي بــات ب ــدوره اقــل بـ ــ %25مما الدراخما مرة اخرى
اعــادة انتعاش االقتصاد اليوناني
كــان عليه فــي  ،2010وواح ــد من
نتيجة لزيادة الصادرات والسياحة
ك ــل اث ـن ــن م ــن ش ـب ــابــه ب ــا ع ـمــل،
وانتفاء اثار التقشف.
و %40مــن مـتـقــاعــديــه تـحــت خط
ف ــي تـ ـم ــوز  ،1794ب ـع ــد س ـن ــوات
ّ
الـفـقــر ،واقـتـصــاده مـهــدد بــانـهـيــار كــامــل نتيجة ازمــة قليلة على الثورة الفرنسية ،انقضت الثورة املضادة
سيولة نقدية في مصارفه ،اذ كانت ستنفد خالل ايام عـلــى اليعاقبة وقــادتـهــم روبسبيير وس ــان جــوســت.
ما سيؤدي الى انخفاض كبير في التبادل لالقتصادي وهــذه الحركة الثرموديرية (ثرمودير هو شهر تموز
والواردات وازمة انسانية كبرى.
في الروزنامة التي اعتمدت بعد الـثــورة) ،التي تغطت
صندوق
ومعه
ـي،
ـ
ب
االورو
بمواجهة ذلــك وقــف النظام
بانهاء ما عرف بـ»حكم االرهاب» ،مهدت الطريق لعودة
الـنـقــد ال ــدول ــي ،بـكــل تعنت وتـجـبــر ،راف ـضــا اي حلول امللكية بشكلها االمبراطوري لنابليون ،وقضت على
ف ــي ال ـت ـفــاوض ال ـقــائــم م ــع ال ـيــونــان مـنــذ  2010تحت الـجـمـهــوريــة االولـ ــى .وك ــان الـبــاشـفــة فــي اوائـ ــل عهد
مظلة الخطط االنـقــاذيــة ،ما عــدا االستسالم او الطرد الثورة الروسية مهووسني بفكرة الثرموديريني ،اي ان
م ــن مـنـطـقــة الـ ـي ــورو .اخ ـت ــار ت ـس ـي ـبــراس االس ـت ـســام تتعرض الثورة لخيانة من الداخل تعيد القيصرية او
بمذلة ورمــى في سلة املهمالت التفويض الــذي اعطاه اي شكل من اشكال الردة الراسمالية ،لكن لم يتحقق
ايــاه الشعب اليوناني في االستفتاء في  5تموز وفي خوفهم اال بعد  70سنة من الثورة .في اليونان سمح
االنتخابات العامة قبل ذلك في يناير املاضي.
تسيبراس بنشوء اســرع حركة انقالبية على ثورته
ـذي
ـ
ل
ا
ـؤال
ه ــل ك ــان ه ـن ــاك خ ـي ــار اخـ ــر؟ ه ــذا ه ــو الـ ـس ـ
الديمقراطية ،التي رأى فيها اليونانيون وشعوب اوروبا
يـطــرحــه ال ـب ـعــض .بـبـســاطــة ،امـ ــام الـتـعـنــت االوروب ـ ــي ،والعالم امال بالتغيير لكسر الجبروت الرأسمالي ،الذي
الــرافــض لــرفــع التقشف عــن كــاهــل الشعب اليوناني ،سحق شعوب العالم منذ  35عاما حتى االن ،لكن االمل
ك ــان عـلــى تـسـيـبــراس ،كـمــا دع ــاه الـكـثـيــرون ،الـخــروج يبقى بان يجد الشعب اليوناني ،ومعه بعض الشعوب
من طاولة املفاوضات وانهاء عضوية بلده في اليورو .االوروبية ،بعد سنوات من االزمة املستمرة ،انفسهم،
فـهــذا االنـتـمــاء لــم يجلب للشعب اليوناني اال الـخــراب كما وجد الشعب الروسي نفسه بني فبراير واكتوبر
االقـتـصــادي .واالن ،بسبب مــوقــف تـسـيـبــراس ،جلب  ،1917انهم بحاجة إلى ان يعلنوا ثورتهم الراديكالية
التبعية السياسية واالذالل الوطني.
حقا ال ان يبقوا رعايا في دولة من روافد االمبراطورية
قبل
ـرة
ـ
ش
ـ
ع
ـس
ـ
م
ـ
خ
اقـتـصــاديــا اذا قــارنــا ال ـس ـنــوات الـ
االوروبية الجديدة.

أكثر من  18مقلعًا
للصخر تنتشر في جرود
تمنين الفوقا

«البلدية تتقاضى مبلغ مئة ألف ليرة
عن كل حمولة كميون يمر بالبلدة»،
كـمــا يــؤكــد قــاســم لـ ــ»األخـ ـب ــار» .إال أن
الالفت أن ثمانية أعضاء من املجلس
البلدي لتمنني الفوقا وردت أسماؤهم
فــي ش ـكــاوى املــواط ـنــن ،واعـتــراضـهــم
عـ ـل ــى آلـ ـ ـي ـ ــات امل ـ ـقـ ــالـ ــع ،فـ ـيـ ـم ــا رف ــض
رئيس البلدية وثالثة اعضاء توقيع
ع ــري ـض ــة ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى .ي ــوض ــح عـضــو
املجلس الـبـلــدي سمير شــرف الــديــن،

وهو احد موقعني عريضة الشكاوى،
لـ»األخبار» أنه ومنذ  3سنوات بدأت
آليات كبيرة تشق طرقات في الجرود،
لـتـبــدأ بـعــدهــا مــرحـلــة نـقــل الـصـخــور
وتــدمـيــر الـبـســاتــن الــزراع ـيــة ،مــا اثــار
اسـتـيــاء واحـتـجــاج األهــالــي وقطعهم
لـ ـلـ ـط ــرق ــات أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـ ــرة وت ـق ــدي ــم
ش ـكــاوى للمحافظ وزي ـ ــارات للنواب
وقــائــد منطقة الـبـقــاع فــي قــوى االمــن
ً
الــداخ ـلــي ،فـضــا عــن شـكــوى ملديرية
العمل البلدي «التي انحازت للبلدية
واملقالع» وفق ما يقول.
ليس لدى ابناء تمنني الفوقا مطالب
غير «إيقاف العمل بآليات املقالع التي
تنقل الصخور» ،أســوة بسائر القرى
املـجــاورة ،التي رفضت ومنعت مرور
آليات املقالع على طرقاتها الداخلية،
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وم ـ ـن ـ ـهـ ــا بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدات ب ـ ــدن ـ ــاي ـ ــل ونـ ـيـ ـح ــا
وقصرنبا وشمسطار ،حتى إن بلدة
تمنني التحتا منعت حتى أيام قليلة
اآلليات من املرور بداخلها.
لكن الـخــوف مــن تـطــور األم ــور نحو
األس ــوأ ،يكاد يكون الهاجس األكبر
ف ــي تـمـنــن ال ـفــوقــا ،وخ ـصــوصــا ً أن
ال ـب ـل ــدة ت ـش ـهــد خ ــاف ــات وإشـ ـك ــاالت
تـصــل إل ــى حــد إط ــاق ال ـنــار ،نتيجة
الـخــاف على عمل املقالع ،واآللـيــات
التي تهدد منازل بالسقوط« .اليوم
تـمــر ال ـخــافــات بــالـصـلــح ،ول ـكــن إذا
انهار منزل أو جــدار دعــم على أحد،
أو إذا س ـق ــط ق ـت ـي ــل ف ـم ــن س ـي ـه ـ ّـدئ
ال ـن ـفــوس؟ لــذلــك ال ب ــد م ــن اس ـت ــدراك
األمـ ـ ــر» ،وف ــق م ــا ي ـقــول ن ــاص ــر ،احــد
شبان البلدة.

«لغط» بشأن تسجيل
والدات الالجئين
إيفا الشوفي
تستمر الحكومة فــي ّ
تخبطها فــي إدارة ملف
ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،إذ بـ ــدا واضـ ـح ــا غـيــاب
التنسيق بــن ال ـ ــوزارات املعنية فــي ه ــذا املـلــف.
ف ـق ــد «فـ ــوجـ ــئ» وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن
جبران باسيل أول من أمــس ،بقيام «املفوضية
الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاج ـئــن بـتـسـجـيــل ال ـ ــوالدات
الـســوريــة بـمـشــاركــة مــن اإلدارة الـلـبـنــانـيــة» ،أي
وزارة الشؤون اإلجتماعية ،مشيرًا إلــى ّأن «ما
يحصل هــو بــدايــة عملية لفرض واقــع توطيني
ج ــدي ــد» .ول ـفــت إل ــى ّأن «ع ـلــى ه ــؤالء املــولــوديــن
الـ ـج ــدد ال ـت ـس ـجــل وال ـت ـس ـج ـيــل لـ ــدى الـسـلـطــات
ال ـســوريــة ،ل ــدى ال ـس ـفــارة ال ـســوريــة ،ول ـيــس من
مـســؤولـيــة الــدولــة اللبنانية الـقـيــام أو املـشــاركــة
أو حتى غض النظر عن أي إجــراء قد ّ
يحملها
م ـســؤول ـيــات الح ـق ــة ب ـمــوضــوع ان ــدم ــاج ه ــؤالء
السوريني في املجتمع اللبناني» .على الفور قام
باسيل «باملراسلة الــازمــة للمفوضية واتخاذ
اإلجراءات» .الرد األول على باسيل جاء من وزير
الشؤون اإلجتماعية رشيد دربــاس ،الــذي نفى
كــل مــا ورد على لـســان باسيل فــي حــديــث إلى
إذاعــة «صوت لبنان» ،وقال إن «اللجنة الوزارية
املكلفة تلتزم تطبيق الخطة التي أقرتها الحكومة
بدقة كاملة» ،مشيرا إلى أنه «كــان من األفضل
على وزير الخارجية إحاطتنا علما بمالحظاته
ونـحــن ج ــاه ــزون لـلـتـفــاهــم» .ت ــرى م ـصــادر في
وزارة ال ـش ــؤون اإلج ـت ـمــاع ـيــة ّأن «ه ـن ــاك لغطا
حصل مع وزارة الخارجية بموضوع تسجيل
ال ــوالدات الـجــدد ،إذ ّإن مسؤولية إعـطــاء وثائق
ثبوتية تعود اصال لــوزارة الداخلية ال الشؤون
اإلجـتـمــاعـيــة» .تــوضــح ه ــذه امل ـصــادر ّان وزارة
الشؤون اإلجتماعية ّ
توصلت مؤخرًا الى اتفاق
مــع املـفــوضـيــة -بـعــدمــا كــانــت قــد فــرضــت على
املـفــوضـيــة وق ــف التسجيل -مــن أج ــل تسجيل
ال ــوالدات الجديدة فــي سجالت املفوضية فقط
إذا تــوافــر شــرطــان :أن يـكــون الــوالــدان سوريني
ومـسـجـلــن ل ــدى املـفــوضـيــة ،وأن ي ـكــون الطفل
ُ
م ــول ــودا داخـ ــل ل ـب ـنــان ع ـلــى أن ت ـش ــرف وزارة
الشؤون اإلجتماعية بالكامل ،عبر ممثلني لها
في جميع مراكز التسجيل التابعة للمفوضية،
على عملية التسجيل مــن ناحية االط ــاع على
األوراق املطلوبة وإجراء التحقيقات الالزمة.
تـ ـق ــول ال ـن ــاط ـق ــة اإلع ــامـ ـي ــة ب ــاس ــم امل ـفــوض ـيــة
العليا لشؤون الالجئني دانــا سليمان إنــه وفق
إح ـص ــاءات املـفــوضـيــة بـلــغ ع ــدد املــوالـيــد الـجــدد
لالجئني السوريني في لبنان منذ عام  2011حتى
أيار  58 ،2015الف مولود .النسبة األكبر منهم
غير مسجلة قانونًا لدى دوائر النفوس .وتؤكد
ّأن امل ـفــوض ـيــة تــوق ـفــت ع ــن تـسـجـيــل الــاجـئــن
بناء على طلب الدولة اللبنانية منذ
بشكل عام ّ
أيار املاضي ،إل ّأن اإلتفاق الذي حصل سابقا
مــع وزارة ال ـش ــؤون قـضــى بتسجيل الـ ــوالدات
الجديدة ضمن قاعدة بيانات املفوضية ،وهذا
التسجيل ال عالقة لــه بإعطاء الجنسية وليس
ل ــه أي م ـفــاع ـيــل ق ــان ــون ـي ــة .وت ـض ـيــف سـلـيـمــان
«التسجيل لدى املفوضية هدفه فقط إثبات صلة
الدم بني األهل واملولود من أجل الحفاظ على حق
الطفل في الحصول على جنسيته الحقًا كي ال
تنشأ مع الوقت فئة واسعة من مكتومي القيد».
وستطلق املفوضية قريبًا حملة توعية لالجئني
عــن أهـمـيــة تسجيل الـ ــوالدات الـجــديــدة واتـخــاذ
الخطوات الالزمة إلزالة خطر كتمان القيد .وقد
تبلغت املفوضية باألمس رسالة باسيل على ان
تناقش مضمونها في االيام املقبلة.
ُوتلفت املصادر الى أن عددا من الالجئني الذين
قبلت طلباتهم إلعادة توطينهم في بلد ثالث لم
يتمكنوا من مغادرة لبنان بسبب عدم تسجيل
الوالدات الجديدة في العائلة ،لذلك ّ
فإن التسجيل
ل ـ ــدى امل ـف ــوض ـي ــة قـ ــد ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى حـ ــل ه ــذه
املشاكل .وتتخوف املصادر من مخاطر كبيرة
ل ـعــدم الـتـسـجـيــل مـثــل ح ــرم ــان الـطـفــل حـقــوقــه،
ً
مشيرة الى ان عدم التسجيل يزيد املشاكل على
الالجئني وعلى الدولة.

