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مجتمع وإقتصاد

تقرير

ماركس ضد سبنسر

العقوبات والنقد والطائفية

ونـتـجــاهــل أن أي م ـشــروع للمستقبل
ال يمكن أن يؤسس له إال إنطالقا من
تهيئة أرضية للتحرر العقلي والفكري
أوال ،بعيدا عن التدجني األيديولوجي
والتوظيف السياسي والتبعية لكل
أشـ ـك ــال ال ــزي ــف واإلس ـ ـتـ ــاب الـثـقــافــي
وال ـح ـض ــاري .إن مـثــل ه ــذا التأسيس
يبدأ باملؤسسة التربوية التي يجب أن
نفك أسرها من التصورات التقليدية
وال ـج ــام ــدة ال ـتــي تجعلها غــريـبــة عن
السياقات اإلجتماعية وتبعدها عن
اللحظة املـعــاصــرة وتعطل فعاليتها
في إمكانية التغيير.
إنـ ـط ــاق ــا مـ ــن ك ــونـ ـن ــا م ـش ـت ـغ ـلــن فــي
املـ ـج ــال ال ـف ـل ـس ـفــي ،والـ ـت ــزام ــا ب ــدورن ــا
ال ـت ــرب ــوي وال ــوط ـن ــي ،ن ـحــن م ــدع ــوون
إل ـ ــى لـ ـق ــاء ت ـج ـم ـع ـنــا ال ـف ـل ـس ـفــة حــولــه
ل ـنـ ّ
ـوســع أف ــق نـظــرتـنــا لــوظـيـفــة امل ــادة
التي نعلمها ،وأال نرضى بعد اليوم
ب ــأن ت ـت ـنــاوب الـفـلـسـفــة ف ــي مناهجنا
التسويات ،وأن تتجاذبها التوازنات
وال ـح ـســابــات الـضـيـقــة ،ال ـتــي شـ ّـوهــت
ّ
وطوقتها ضمن ثنائيات
مضمونها
الـلـغــة والـعـنــاويــن وجعلتها حبيسة
تـ ــوف ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــات مـ ـلـ ـفـ ـق ــة ومـ ـصـ ـطـ ـنـ ـع ــة،
ّ
فسطحت املـعــارف الفلسفية وأفرغت
منها قدرتها على بناء متعلم يسأل
وي ـت ـســاءل ويـقـتـحــم وي ـت ـجــرأ ،لنبني
منه مواطنا وفردا قادرا على اإلنخراط
في حوار عقالني منفتح على قضايا
ع ـ ـصـ ــره وم ـ ـش ـ ـكـ ــات عـ ــاملـ ــه الـ ــواسـ ــع
املـنـتـشــر ،ال ــذي ب ــات مــن ال ـخ ـطــورة أن
نواجهه بعقل مقفل وفكر محدود.
* أستاذة فلسفة في التعليم الثانوي

اآلالف من اللبنانيني ويشكل جزءًا غير يسير من ميزانيات
غسان ديبة
اسرهم وعبر دفع فوائد الدين العام ،في ظل نظام ضريبي
«ان النمو من اجل النمو هو ايديولوجية الخلية السرطانية»
ال يطال الراسماليني الريعيني واالغنياء املستفيدين األوائل
ادوارد آبي من هذا النظام ،بل يطال عموم الشعب اللبناني وباألخص
الطبقات الوسطى والعاملة.
في اخر ارهاصات النظام الطائفي اللبناني على املستوى واضاف الحاكم في حديثه الى شبكة  CNBCوالتي كانت
االقـتـصــادي ،هــو مــا يحدث اآلن مــن ارت ــدادات وانقسامات مــن الوسائل االعالمية التي روجــت للفورة املالية حتى
ً
محلية ناتجة عــن ق ــرار االدارة االميركية بتطبيق قوانني " ،2008ال نــريــد أم ــواال غير مـشــروعــة فــي نظامنا ،كما
عقوبات مالية ضد حزب الله .قبل ذلك كان االنقسام حول ال نريد لعدد قليل من اللبنانيني ان يفسد صورة البالد
تأثير القرار السعودي بوقف املساعدات للجيش اللبناني .او االســواق املالية في لبنان" .غريب هذا التصريح .فهذا
فحينها لم يهتم الكثيرون لتأثير هــذا الـقــرار على الجيش النظام الريعي املسيطر عليه من املصارف ،الــذي شارك
او على ق ــدرة لبنان الــدفــاعـيــة (عـلــى الــرغــم مــن املعزوفتني مصرف لبنان بكل قواه لبنائه بعد  ،1992يمكنه تحمل
املضحكتني على مر سني طــاوالت الـحــوار :االستراتيجية كــل االم ــوال الخارجية والداخلية "غير املـشــروعــة" اآلتية
الدفاعية وقرار الحرب والسلم!).
من الفساد أو السرقة أو االستغالل أو تبييض األمــوال
ً
يومها وب ــدال مــن ذل ــك ،استحضر اآلذاريـ ــون اشـبــاح النقد أو السياسات املعادية للطبقات الوسطى والعاملة كالدين
والعملة ليستعملوها فــي حربهم ضــد بعضهم البعض .ال ـعــام ال ــذي ينتج الـفــوائــد واألرب ـ ــاح لقليل مــن الريعيني.
فمؤيدو  14آذار ،وهم تاريخيًا أشرس املدافعني عن تثبيت ولألمانة فكل مركز مالي يعج بها أو ببعضها على األقل.
العملة التي اتبعتها الحكومات الحريرية (وغيرها أيضًا) والحاكم يجب ان يعلم أن هذا "العدد القليل من اللبنانيني"
واملصرف املركزي منذ  ،1992واملروجني دومًا ملناعة لبنان ليس من هــذه الفئات (مــا عــدا الذين جمعوا اموالهم من
النقدية ،رفعوا فجأة شبح االنهيار النقدي والتخويف من اسـتـغــال افــريـقـيــا وم ــن الــريــع وال اظ ــن ان الـحــاكــم كــان
سحب الــودائــع الخليجية وطــرد اللبنانيني العاملني هناك ،يقصدهم) بل هم أصبحوا "خارج القانون" بسبب حملة
وبدأ الهمس والخوف يدب في صفوف من يعيش من الريع سياسية اميركية ضدهم وبالتالي كان من الخطأ الكبير
وكان السؤال يتكرر :هل نحول الى
وصفهم بأنهم يفسدون صــورة
ال ــدوالر؟ هل انتهت الـلـيــرة؟ ...وهذا
البالد في الخارج.
كله ألن السعودية قررت عدم تمويل
ف ــي امل ـق ـلــب اآلخـ ـ ــر ،فـ ــإن امل ـقــاومــة
صفقات سالح ستنتهي دوالراتها
االسـ ــام ـ ـيـ ــة ع ـل ـي ـه ــا ان تـ ـع ــي أن
في خزائن الفرنسيني وال عالقة لها
مواجهة أميركا وإسرائيل من اآلن
زمن الحصانات
البتة بأي مؤشر اقتصادي أو نقدي
وصاعدًا له أيضًا ثمن مالي فزمن
لبناني كــالـحـســابــات الـخــارجـيــة أو انتهى مع نهاية عصر
الـحـصــانــات وامل ــوان ــع الـتــي حكمت
االحتياطي النقدي وغير ذلك من ما
قــواعــد االشـتـبــاك انتهت مــع نهاية
«السالم السوري»
ً
يمكنه فعال التأثير على النقد!
ع ـصــر "الـ ـس ــام الـ ـس ــوري" (Pax
أمـ ــا ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،فــأصـبــح
 )Syrianaف ــي ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـقــة،
ال ـث ـمــان آذاري ـ ــون ف ـجــآة ع ـل ـمــاء في
وانـتـهــى معه الفصل بــن املقاومة
االقتصاد واملــال وتعقيدات النظام
وبني مشاركة حزب الله في الحكم
املــالــي الـعــاملــي ومــن مــؤيــدي الـسـيــاســات الـحــريــريــة ،ولسان وف ــي الـنـظــام الـنـقــدي واملـصــرفــي ك ــأي ح ــزب أو مجموعة
حالهم يقول ان ال خوف على الليرة ألن الودائع السعودية سـيــاسـيــة أخـ ــرى .وم ــا رف ــع ش ـعــار اس ـت ـهــداف مــا يسمى
والخليجية أصال قليلة (وكأن أحدًا كان ال يزال يتذكر تلك بـ"البيئة الـحــاضـنــة" ،وهــو باملناسبة مفهوم متحجر ،اال
الودائع والتي يعود عهدها الى  10اعــوام خلت على االقل) ،تعبير عن يأس ومحاولة بائسة لالستمرار على الطريق
وألن الوضع النقدي ممسوك من املصرف املركزي! وأخيرًا القديم .والبديل املطروح في ما يحكى عن "مقاومة نقدية"
ألنه بالنسبة لهم هناك لعبة  22 catchوقع فيها "املتآمرون" ما هو اال طريق انزالقي خطر يعطي بعدًا طائفيًا وقوميًا
على الليرة اللبنانية .فنتيجة للقيود العاملية املفروضة على لألزمة الحالية قد تستغله القوى املعادية للبنان كما حدث
حركة رؤوس االموال الى الخارج من لبنان من حيث السؤال في االنفجار األخير أمام بنك بلوم.
من قبل املصارف العاملية عن مصدرها ،لن تهرب رؤوس إن الخطر الحقيقي على اللبنانيني الـيــوم وعـلــى األجـيــال
األموال منه وبالتالي مهما فعلت السعودية فلبنان لن ينهار! الـقــادمــة ال يكمن فــي هــذه العقوبات االميركية ومــا يفعله
اليوم السيناريو يتكرر ولكن هذه املرة بطريقة أكثر خبثًا مصرف لبنان واملصارف في التعامل معها فهم مضطرون
واألخطار والتبعات حقيقية .في آخر حلقات التراشق حول للتقيد بـهــا ،بــل فــي اسـتـمــرار الـسـيــاســات الـنـقــديــة واملــالـيــة
العقوبات االميركية ،قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة والنموذج االقتصادي الذي بني بعد الحرب .فهذا هو الذي
"كلما حسنت سمعتك ،تحصل على املــزيــد مــن االم ــوال" .أدى الى تعطيل االقتصاد والى سوء توزيع الدخل والثروة
يتكلم الحاكم وكأن هذه األموال هبات وان الهدف هو دائمًا والــى هشاشة لبنان النقدية واالقـتـصــاديــة .وهنا يجب ان
نموها ونموها الــى ما ال نهاية .فالحاكم ،الــذي نــال جوائز تكون املقاومة الحقيقية من اجل اتباع سياسات اقتصادية
عديدة وتنويهات آخرها من مساعد وزير الخزانة االميركية جــديــدة ومــن أجــل إخـضــاع مـصــرف لبنان للمساءلة أمــام
لشؤون تمويل اإلره ــاب ،يعلم ان هــذه األم ــوال املتدفقة من ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي كـمــا بــاملـنــاسـبــة هــو ال ـحــال فــي الــواليــات
ال ـخــارج هــي بمثابة ديــن خــارجــي على لبنان ويحتسبها املتحدة االميركية نفسها ،وتبعًا لذلك األحرى بواشنطن ان
صـنــدوق الـنـقــد الــدولــي كــذلــك .وكـلـفــة هــذا الــديــن مــن فــوائــد تفرض أيضًا عقوبات على مصارف الدول التي تخالف هذه
تذهب ألصحاب هذا "املزيد من املال" يدفعه اللبنانيون عبر املـبــادئ الديمقراطية التي تدعي الــدفــاع عنها ضد أعدائها
الفوائد العالية على الدين الخاص الــذي أصبح يطال مئات الحقيقيني والوهميني على حد سواء.

متابعة

نفايات اإلقليم :تحذير من صفقة مشبوهة
محمد الجنون
م ـنــذ أي ـ ــام ،ض ـجــت مـنـطـقــة إقـلـيــم
ُ
ّ
جار
الخروب بخبر يفيد أن العمل ٍ
لتجهيز مطمر لنفايات قضاءي
ّ
ّ
الجية
الشوف وعاليه في كسارة ُ
 بـعــاصـيــر ،املـمـلــوكــة مــن امل ـقــاولج ـ ـهـ ــاد ال ـ ـع ـ ــرب .هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر دف ــع
بـلــديــة ال ـجـ ّـيــة ،ال ــى عـقــد إجـتـمــاع
م ــع "ح ـ ـ ــراك اإلقـ ـلـ ـي ــم" ال ـ ــذي ي ـضـ ّـم
م ـج ـم ــوع ــات م ــن م ـخ ـت ـلــف ب ـل ــدات
املـنـطـقــة ،بـهــدف الـبـحــث فــي سبل
الـتـحـ ّـرك إزاء أزم ــة النفايات التي
تعيشها املنطقة ،بعد إستثنائها
م ـ ــن خـ ـط ــة وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة أك ـ ــرم
ّ
شهيب التي ّ
أقرت الشهر املاضي.
ه ــذا اإلس ـت ـث ـنــاء وض ـع ــه الـبـعــض

فـ ـ ــي خ ـ ــان ـ ــة "الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط مـ ـ ــن أجـ ــل
ق ـب ــول مـطـمــر ف ــي س ــاح ــل اإلقـلـيــم
عـبــر إغـ ــراق املـنـطـقــة بــالـنـفــايــات".
تـقــول الناشطة فــي ح ــراك اإلقليم
حليمة الـقـعـقــور ل ـ "األخ ـب ــار" ،أنــه
سيجري الضغط على الدولة من
ُ
أجــل املطالبة بـ "شملنا في خطة
ً
ُ
الـنـفــايــات" ،مـشـيــرة ال ــى "خـطــوات
ُ
ـدا
ت ـص ـع ـي ــدي ــة س ــي ـع ـل ــن ع ـن ـ ُه ــا غ ـ ً
بعد إجتماع إستثنائي" ،مطالبة
ب ـل ــدي ــات امل ـن ـط ـقــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
ال ـ ـحـ ــراك "لـ ـل ــوق ــوف فـ ــي وج ـ ــه أي
مـ ـخـ ـط ــط يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف املـ ـنـ ـطـ ـق ــة".
وسـ ــألـ ــت الـ ـقـ ـعـ ـق ــور" :ه ـ ــل ال ـه ــدف
م ــن ه ــذا اإلس ـت ـث ـنــاء ه ــو الـضـغــط
عـلـيـنــا ل ـق ـبــول مـطـمــر ف ــي ســاحــل
اإلق ـل ـيــم وإخ ـضــاع ـنــا ملـشــاريـعـهــم
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ّ
املـشـبــوهــة؟" .وح ــذر رئـيــس بلدية
الـ ـج ـ ّـي ــة جـ ـ ـ ــورج الـ ـ ـق ـ ــزي م ـ ــن "م ــن
ص ـف ـقــة ك ـب ـي ــرة يـ ـج ــري ت ـمــريــرهــا
فــي املنطقة"ّ ،
منبها مــن "خـطــورة
األوضاع في اإلقليم نتيجة تفاقم
ت ــراك ــم ال ـن ـف ــاي ــات ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر"،
الف ـتــا إل ــى "أه ـم ـيــة إن ـش ــاء معامل
ل ـف ــرز ال ـن ـفــايــات ومـعــالـجـتـهــا في
منطقة االقليم في مناطق بعيدة
عن املواقع السكنية" .وفيما ّ
حمل
ُ
املشاركون في اإلجتماع الحكومة
واملـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ـم ـ ـلـ ــف ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات
مـســؤولـيــة تــداع ـيــات األزمـ ــة التي
ّ
ي ـش ـه ــده ــا اإلقـ ـلـ ـي ــم ،أكـ ـ ــد الـ ـح ــراك
املدني جاهزيته الكاملة "ملواجهة
هــذا املـشــروع الخطير على ارض
االقليم بشتى الطرق والوسائل".

«كاريتاس» ال تعترف
بنقابة عامالت المنازل
إيفا الشوفي
ّ
وق ـعــت راب ـطــة كــاريـتــاس لـبـنــان ونـقــابــة أصـحــاب
م ـكــاتــب إس ـت ـق ــدام ع ــام ــات املـ ـن ــازل ف ــي ل ـب ـنــان،
أم ــس ،مــذكــرة تـفــاهــم تـسـعــى ال ــى "ال ــوص ــول الــى
أقـ ـص ــى درج ـ ــة م ـم ـك ـنــة مـ ــن اإلحـ ـ ـت ـ ــرام ل ـح ـقــوق
اإلنـســان وتــأمــن الحماية للعمال األجــانــب ومنع
الـتـعــرض لهم واإلنـتـقــاص مــن حقوقهم املنبثقة
مــن صفتهم اإلنـســانـيــة" .تتألف املــذكــرة مــن 15
مــادة تتعهد فيها كاريتاس إقامة دورات توعية
للعمال وموظفي مكاتب اإلستقدام حول حقوق
وواجـبــات كــل مــن الطرفني ،إضــافــة الــى مساعدة
ضـحــايــا اإلت ـج ــار بــالـبـشــر ،مـقــابــل تـعـهــد نـقــابــة
أصحاب مكاتب اإلستقدام إعطاء العامل األجنبي
حقوقه وعــدم إســاءة معاملته ،وعــدم توظيف اي
عامل لدى كفيل سيئ.
طوال حفل التوقيع الذي امتد ألكثر من ساعة لم
يــأت أحــد على ذكــر نظام الكفالة .تحدث الجميع
عن مآسي اإلتجار بالبشر واتفقوا على مواجهة
هذه الظاهرة ،لكن ماذا عن نظام الكفالة الذي ّ
يمهد
لإلتجار بالبشر؟ ال موقف فــي املؤتمر مــن هذه
القضية ،لكن في حديث جانبي مع حسن صياح،
مسؤولة قسم العمال االجانب في كاريتاسّ ،
يتبي
ّان "كــاري ـتــاس ليست مــع نـظــام الـكـفــالــة بالكامل
وت ــدرك الـثـغــرات فيه وتسعى الــى إصــاحــه" .إذًا
التي "تناضل" لفرض حقوق
لم تعلن كاريتاسً ،
العمال األجانب ،صراحة انها ضد نظام الكفالة.
يعترف نقيب أصحاب مكاتب اإلستقدام هشام
بــرجــي ب ـ ّ
ـأن "ن ـظــام الـكـفــالــة س ـيــئ" ،لـيـتــابــع ان "لــه
جانبا جيدا ايضًا" ،وعليه "يجب محاربة الجانب
السيئ منه مثل االستحواذ على االنسان وتقييده،
والحفاظ على الجانب الجيد" .الجيد برأي برجي ّان
"نظام الكفالة يؤمن للعامل ذي القدرة االقتصادية
املسحوقة املسكن واملأكل والطبابة"ّ .
لكن السؤال
يـبـقــى قــائ ـمــا :كـيــف تـكــافــح "ك ــاري ـت ــاس" اإلت ـجــار
بالبشر من دون أن تطالب
بإلغاء نظام الكفالة؟
ُ
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،غ ـ ـ ّـي ـ ـب ـ ــت نـ ـق ــاب ــة
ّ
عــامــات امل ـنــازل كــلـيــا عن
املـ ـشـ ـه ــد .عـ ـل ــى الـ ـط ــاول ــة،
يجلس رئـيــس كــاريـتــاس،
رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة اصـ ـح ــاب
مكاتب اإلستقدام وممثلة
وزيـ ــر ال ـع ـمــلّ ،أمـ ــا الـطــرف
االســاســي الثاني فــي هذه
اإلتفاقية فال وجــود لــه ،لكن الجميع ُيناضل من
ّ
اجــل إعطائه "حقوقه" .لعل الحق األول لعامالت
املنازل يكمن في اإلعتراف بهنّ.
ّ
لكن نقابة اصحاب مكاتب اإلستقدام و"كاريتاس"
يـشــاركــان وزي ــر العمل سجعان الـقــزي رأي ــه في
نـقــابــة عــامــات امل ـن ــازل ال ـتــي يــرفــض الترخيص
ل ـه ــا :ه ــذه ال ـن ـقــابــة غ ـيــر قــانــون ـيــة .ت ـق ــول صـيــاح
إن "كــاري ـتــاس تــدعــم تــأسـيــس الـنـقــابــة بالطريقة
الشرعية .فالنقابة غير شرعية في قانون العمل،
وبالتالي يجب ان يبدأ العمل على تغيير القانون
وتعديله إلعطائهم هــذا الحق ومــن بعده نؤسس
نـقــابــة" .وتـضـيــف ان "ه ــذا املـطـلــب ي ـنــدرج ضمن
املطالب التي تطرحها كاريتاس".
يتهم برجي املنتسبني الى نقابة عامالت املنازل
بـ ّ
ـأن " %99.9مـنـهــم لـســن ع ــام ــات ف ــي الـخــدمــة
املـنــزلـيــة بــل هــن عــامــات فــي ال ـف ـنــادق ،املـطــاعــم،
املصانع ...يعملن بطريقة غير شرعية" .وإحدى
اإلش ـ ــارات عـلــى ه ــذا األم ــر بـنـظــره ان "الـعــامــات
ال يــزلــن يـقـمــن ف ــي م ـنــزل كفيلهن واذا خــرجــن
نـهــار احــد فليس لديهن الــوقــت لـهــذه النشاطات
والـتـجـمـعــات" .وبــالـتــالــي ،يخلص بــرجــي ،إلــى انه
"عندما تنشأ النقابة على هــذا األس ــاس بالطبع
نحن ضدها ألنها ال تمثل الحقوق التي نطالب
بتعزيزها" ،الفتًا الــى املــواقــف املـعــارضــة للنقابة
من قبل الدول التي ترسل العمالة" .يقترح برجي
أن "نكون واقعيني وال نرفع السقف كثيرًا .بدأتن
بنقابة في حني ان ابسط حق بالخروج من املنزل
ال يزلن مـحــرومــات منه ،هناك تــدرج واولــويــات"،
مصرًا على انه "مع إنشاء نقابة ّ
لهن لكن ضمن
القانون".

