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مجتمع وإقتصاد

متفرقات

ماركس ضد سبنسر

«القلب ينبض من اليسار»

ــن سكانه

اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ن ـ ـظ ـ ــام ع ـ ــامل ـ ــي ل ـل ـح ـم ــاي ــة
االجتماعية؛ توجيه مشاريع التنمية
نحو خفض الالمساواة والفقر.
ّ
األلفية ومؤتمرات
بعيدًا من أهــداف
املـ ــان ـ ـحـ ــن ودع ـ ـ ـ ــم ب ـ ــرام ـ ــج ال ـت ـن ـم ـيــة
وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ــائ ـ ـقـ ــة ،مــن
الـ ـصـ ـع ــب جـ ـ ـ ـدًا ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى ه ــذه
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ،ال ـت ـف ـك ـي ــر بـ ـ ــأن يـعـمــد
الفاعلون في نظام قائم على تغذية
ن ـخ ـب ـتــه ب ــالـ ـث ــروة الـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ه ــذا
ّ
ال ـن ـظ ــام ،إال إذا ولـ ــد ال ـن ـظــام ش ــرارة
قــد تــؤدي إلــى انهياره ونـشــوء نظام
جديد ،قد يطول مخاضه عـقــودًا ،أو
تـ ــؤدي إل ــى ان ـت ـفــاضــات م ــوازي ــة بني
ُ
مراكز النظام تـعـ ّـدل مركز الثقل فيه
وبالتالي االستفادة من الثمار التي
ُيمكن أن يؤمنها.

ي ـك ــون ال ـت ــواف ــق مـنـطـلـقــا م ــن الـهـيـئــة
اإلداريـ ــة الـســابـقــة وتــوسـيــع التمثيل
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـلــن والـ ـح ــزبـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن لــم
يـكــونــوا ممثلني مــن قـبــل ،مــع أهمية
أن يكون نقاش تمثيل القوى مرتبطًا
ب ــاألس ـم ــاء املـ ــوجـ ــودة وح ـف ــظ حصة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن .ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــذا لـ ـي ــس رأي
ح ــرك ــة أم ـ ــل ،ف ــاالنـ ـط ــاق م ــن الـهـيـئــة
السابقة يعني بحسب ،نزيه جباوي،
ترميمًا ،فيما نحن نجري انتخابات،
وقــد يـكــون هـنــاك تغيير فــي الــوجــوه
واملـ ـس ــؤولـ ـي ــات وق ـ ــد ال يـ ـك ــون .وم ــع
ذلك ،يقول إننا «سنتمسك بالالئحة
التوافقية حتى آخــر رمــق ،لكن يجب

*

املرتفعة والفوائض التجارية في االقتصاد األوروبــي
غسان ديبة
وال ـع ــامل ــي .أم ــا األس ـ ــواق املــال ـيــة ،وم ـنــذ تـحــريــرهــا في
«إن الدين العام مبني على الثقة بــأن الدولة ثمانينيات القرن املاضي ،فإنها بدأت تدريجيًا ،ليس
تسمح لنفسها بــأن تستغل مــن قبل أسماك فقط تحديد العوائد على األنواع املختلفة من الرأسمال،
القرش المالية ( )...إن االستدانة العامة والخاصة وبالتالي سقوف عوائد العمل وحصصهم من الدخل
هي ميزان الحرارة لقياس درجة قوة الثورة ،إذ الوطني والثروة وذلك لصالح الرأسمال املالي .بل بدأت
تهبط بمقدار ما ترتفع قوة الثورة نفسها».
تلعب أيضًا دورًا في تحديد سياسات الدول وتساهم
كارل ماركس في ًانجاح واسقاط حكومات كما حصل في إيطاليا
***
مثال في  2011بعد أن ارتفعت الفوائد على السندات
يوم األحد املقبل ينتخب اليونانيون برملانًا جديدًا في الحكومية .تعيش الحكومات األوروبية في رعب دائم
انـتـخــابــات طــارئــة نتجت مــن األزم ــة السياسية ،التي م ــن األس ـ ــواق املــال ـيــة ال ـتــي تــدفـعـهــا بــات ـجــاه التقشف
تعصف بالبالد منذ  2009مع دخول البالد في أزمة ومحاربة ارتـفــاع األجــور ،وذلــك من أجــل رفــع عائدات
اقتصادية كبرى .لقد ّ
تغير املشهد السياسي اليوناني الريعيني ،الذين أوصى كينز منذ زمن بإنهائهم عبر
منذ ذلك الحني ،بشكل لم تعهده أوروبا منذ التغيرات الـقـتــل الــرحـيــم وان ـهــاء «الـسـلـطــة الـطــاغـيــة للرأسمالي
السياسية الراديكالية ،التي حصلت بعد أزمة الكساد الستغالل القيمة ـ ـ الـنــادرة لـلــرأسـمــال» .ومــا املعركة
العظيم في  .1929اول ضحايا هذا التغيير كان الحزب اليوم ضد ديكتاتورية األسواق التي تحول الرأسمالي
االشـتــراكــي الـيــونــانــي ،ال ــذي ُيتوقع أال يحصل سوى إلى ريعي إال وجه من أوجه التناقض بني قوى اإلنتاج
على  %4من االصوات بعد ان حصل في  2009على وعالقات اإلنتاج الرأسمالية كما بني ماركس.
.%44
يـ ـش ــاع أيـ ـض ــا ف ــي أنـ ـح ــاء أوروبـ ـ ـ ــا أن ال ـت ـق ـشــف هــو
الثنائية
تجليات
إحدى
سقطت
قد
تكون
االنهيار
بهذا
السبيل الوحيد للخروج من األزم ــة .ووصلت األمــور
يمني
أحزاب
ثنائية
أي
طويلة،
ملدة
أوروبا
حكمت
التي
بالفكر النيوليبرالي ،في آخــر استفاقاته من نزعاته
ويسار الوسط ،التي بدأت تهدد الديمقراطية .وكما قال األخـيــرة ،إلــى طــرح نظرية التقشف التوسعي ،أي أن
املفكر طارق علي «إن الغرب في قبضة نظام سياسي التقشف ي ــؤدي إلــى زي ــادة اإلن ـتــاج وخـلــق الــوظــائــف!
لديه الحوافز والوسائل ليصبح
ك ـل ــه فـ ــي م ــواجـ ـه ــة عـ ـق ــود مــن
أكـ ـث ــر طـ ـغـ ـي ــان ــا .إن كـ ـ ــان ه ــذا
تطبيق النظرية الكينزية التي
سـيـحـصــل أم ال ،يـعـتـمــد على
توصي باتباع سياسات مالية
طبيعة ودرجــة قوة املعارضة».
تــوس ـع ـيــة ف ــي أوقـ ـ ــات ال ــرك ــود،
المعركة اليوم
ك ـ ـتـ ــب طـ ـ ـ ـ ــارق ع ـ ـلـ ــي هـ ـ ـ ــذا فــي
وكــانــت الـسـبــب الــرئـيـســي بعد
 2010ف ــي م ـقــدم ـتــه لـكـتــابــات ضد ديكتاتورية األسواق عام  2008بعدم تكرار الكساد
ال ـع ـظ ـي ــم .بـ ـ ـ ّـن االقـ ـتـ ـص ــادي ــان
مـ ـ ــاركـ ـ ــس ال ــس ــيـــاس ــيـــة الـ ـت ــي التي تحول الرأسمالي
تتضمن «ال ـصــراعــات الطبقية
سـتــورم وناستباد فــي دراســة
ريعي
إلى
ف ــي فــرن ـســا» و»ال ـث ــام ــن عشر
حديثة ان الخروج من األزمة في
مــن بــروم ـيــر» ،وال م ـكـ ّـان أكثر
أملانيا بعد  2008حصل بسبب
مــن الـيــونــان ال ـيــوم تتجلى فيه
الـسـيــاســات الـكـيـنــزيــة وبسبب
الصراعات السياسية والطبقية
األبـ ـ ـع ـ ــاد غـ ـي ــر ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة
ذات األبعاد القارية األوروبية ،والتي تفتح اآلفاق لبناء للنموذج االقـتـصــادي األملــانــي .وبــالـتــالــي فــإن إشاعة
نظام سياسي أوروب ــي جديد .وفــي مواجهة الثنائية نجاعة مفهوم التقشف التوسعي سيؤدي إلى تحميل
وفــي مواجهة الفاشية الجديدة سيلعب اليسار دورًا شعوب منطقة الـيــورو أكــافــا اقتصادية واجتماعية
كبيرًا ،وقد بدأ في اليونان مع صعود اليسار الراديكالي كبيرة.
( ،)Syrizaال ــذي مــن املـتــوقــع انـتـصــاره األح ــد املقبل .فــي خـضــم أزم ــة الــرأسـمــالـيــة األوروبـ ـي ــة ،الـتــي تسير
وبالتالي ستشكل أول حكومة يسارية في مواجهة بخطى ثابتة نحو أزمة كبرى ،تحاول الطبقات الحاكمة
الثالوث «غير» املقدس ،الــذي ّ
يخيم على أوروبــا ،وهو منع تحول األزمة إلى الفضاء السياسي عبر التدخل
سيطرة التكتل الرأسمالي الذي تقوده أملانيا واألسواق في االنتخابات اليونانية ويطلق مسؤولون في أملانيا
املالية وسياسات التقشف.
وفنلندا تصريحات وتهديدات بإيقاف خطة االنقاذ
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ومــؤس ـســات ـيــا ع ـلــى م
بدأ بناؤه في  ،1992واطالق مرحلة سياسية جديدة.
التضخم
ودرجات
العام
والدين
سقوف عجز الخزينة
فاليسار األوروبي اآلن ،وبعد ثالثني عامًا على انتهاء
ف ــي ال ـب ـلــدان األوروب ـ ـيـ ــة) ،وأن ـش ــئ امل ـص ــرف املــركــزي التجربة االشتراكية في أوروبــا ،بدأ ببلورة معارضة
األوروبي على نموذج البوندنسبنك .وبعد أزمة  2008ديناميكية واستنباط مشاريع لسلطة بديلة ،املطلوب
لـعـبــت أملــانـيــا دورًا كـبـيـرًا فــي تـشــديــد ش ــروط خطط أن تؤسس لنموذج اشتراكي جديد حتى ال يسقط في
االنـقــاذ املالية اليرلندا والـيــونــان وقـبــرص والبرتغال ،فخ الشعبوية ،ولكن اآلن على األقــل بوقوفه في وجه
وفرضت عام  2012االتفاق املالي ،الذي يشرع بشكل
كاهل أوروب ــا كلها،
الــديــن الـعــام والـخــاص ،الــذي اثقل ً
أقــوى سياسات التقشف املعادية للطبقات املتوسطة سيعني ان قوة الثورة قد ابتدأت فعال باالرتفاع.
والـعــامـلــة والـشـبــاب واملـهــاجــريــن .ذلــك مــن أجــل انقاذ
ال ـيــورو وتحقيقًا ملصالح املــؤسـســات املــالـيــة األملانية
* عنوان كتاب اوسكار الفونتان،
وحـفــاظــا على ال ــدور الــريــادي ألملــانـيــا ذات اإلنتاجية
رئيس الكتلة البرملانية لحزب اليسار في املانيا

أن نعي أن الرابطة ال تتسع للجميع
واملـطـلــوب تمثيل الـقــوى بأحجامها
الـطـبـيـعـيــة» .ي ـبــدو ج ـب ــاوي مــرتــاحــا
لألجواء التفاوضية للخروج برابطة
تــوافـقـيــة تستكمل امل ـعــركــة املطلبية
وت ــؤم ــن ح ـقــوق األس ــات ــذة .إل ــى ذل ــك،
يــرفــض الـحــديــث عــن رئــاســة الــرابـطــة
في هذه املرحلة وما إذا كانت الحركة
سترشح رئيسًا أو ال« ،احترامًا لرأي
األع ـضــاء الـ ـ  ،18وحـقـهــم فــي اختيار
الرئيس وتــوزيــع املسؤوليات في ما
بينهم».
ال تقنع هذه النظرية خليل السيقلي
(ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر)« ،فــاملـنـطــق

ّ
يـ ـق ــول إن أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ـ ــون م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــن لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــزاب،
وبالتالي سـيــزودون بالتفاهم الــذي
ح ـصــل ب ـي ـن ـهــا ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال فــرق
بــن أن يـجــري االت ـفــاق عـلــى الرئيس
قبل االنـتـخــابــات أو بـعــدهــا» .ويؤكد
السيقلي أهمية أن يضحي األفــرقــاء
ً
لتمشي الــراب ـطــة ،قــائــا« :ال ف ــرق في
ً
أن ي ـك ــون الـ ـح ــزب م ـم ـثــا بـعـضــويــن
أو ثـ ــاثـ ــة أو أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،أو أن ي ـم ـثــل
أح ــد األف ــرق ــاء ح ـل ـف ــاءه ،وخـصــوصــا
أن الـ ـ ـق ـ ــرارات ف ــي ال ــرابـ ـط ــة ال تـتـخــذ
بــالـتـصــويــت ،بــل بــال ـتــوافــق» .ويــذكــر
هنا كيف تـنــازل الـتـيــار فــي ال ــدورات
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السابقة ملصلحة الالئحة التوافقية.
من جهته ،بدا املنسق العام للنقابات
فـ ــي تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ولـ ـي ــد جـ ـ ــرادي
ً
م ـ ـت ـ ـفـ ــائـ ــا حـ ـ ـي ـ ــال إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ال ــائـ ـح ــة
االئـتــافـيــة ال ـيــوم ،إذ ال مشكلة حول
التركيبة ،والخالف ال يتعدى إضافة
اس ــم هـنــا واس ـت ـبــدالــه بــآخــر .ويــدعــو
جرادي إلى أن «تكون مسألة الرئاسة
أول ب ـنــد ع ـلــى جـ ــدول األع ـم ــال حتى
نستطيع تدوير الزوايا واالنتقال إلى
ال ـتــوافــق عـلــى بــرنــامــج عـمــل مطلبي
وتربوي نقدمه للرابطة املقبلة».
حزب الله ،كما يؤكد يوسف زلغوط،
يفضل تأجيل مــوضــوع الــرئــاســة إذا

الصعتر ممزوجًا بالنشارة وصبغة النخالة!
أعلن وزيــر الــزراعــة أكــرم شهيب،أمس ،إغــاق
مستودع لتصنيع الصعتر والبهارات بالشمع
األحـ ـم ــر ف ــي ع ــرم ــون .وذل ـ ــك ب ـعــدمــا ت ـبــن أن
امل ـس ـتــودع ال ــذي ي ـعــود لهيثم قــاســم ابــراهـيــم،
مخالف للكثير من الـشــروط الصحية أبرزها
«تصنيع الصعتر من نشارة وصبغة النخالة
باألخضر واألحمر ومزجها بحامض الليمون
والقليل من الزعتر املستورد من سوريا وبيع
املنتج على انه منتج لبناني» .وأشار شهيب الى
الكثير من املخالفات األخ ــرى ،كـ «عــدم فصل
امل ــواد األول ـيــة عــن املـنـتـجــات املـصـنـعــة ،تــداخــل
البضاعة مع النفايات بصورة يصعب فرزها،
ويستحيل اجــراء جــردة ملحتويات املستودع،
ف ـض ــا ع ــن عـ ــدم م ـطــاب ـقــة املـ ـسـ ـت ــودع ألدن ــى
درجـ ــات ال ـســامــة ال ـغــذائ ـيــة وال ـســامــة الـعــامــة
وانعدام التهوية ،ووجود قوارض وغيرها ...ك
ذل ـ ــك أقـ ـف ــل ش ـه ـي ــب م ــؤس ـس ــة ل ـب ـي ــع األدوي ـ ـ ــة
الزراعية تحتوي على مبيدات وأدويــة بيطرية
منتهية الصالحية ،وأش ــار الــى شــركــات غير
مــرخـصــة لتصنيع املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،معلنا أن
الـ ـ ـ ــوزارة سـتـسـتـكـمــل مــاح ـقــة «ال ـج ـم ـيــع في
مــوضــوع سالمة الـغــذاء ،حرصا على املواطن
اللبناني» .وق ــال شهيب إنــه سيحيل شكوى
رسمية من وزارة الزراعة لتجري احالتها على
القضاء ،الفتا الى ضبط مخالفات في كل من
«شــركــة منتجات لبنان الطبيعية» ،التي تبني
ان هناك تالعبا في تاريخ انتهاء الصالحية،
كذلك أعلن توجيه إنذار الى مؤسسة طانيوس
س ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــوري فـ ــي ص ـغ ـب ــن-ال ـب ـق ــاع وه ــي
مــؤس ـســة مــرخ ـصــة ل ـبـيــع االدوي ـ ـ ــة ال ــزراع ـي ــة،
حيث تبني وجــود غرفة فيها مبيدات منتهية
الـصــاحـيــة فـضــا عــن وج ــود ادويـ ــة بيطرية
مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة .ول ـفــت ال ــى اق ـف ــال غــرفــة
املـبـيــدات املنتهية الصالحية بالشمع االحمر
عـلــى ي ــد ال ـشــرطــة الـقـضــائـيــة تـمـهـيــدا إلت ــاف
املبيدات بطريقة علمية آمنة .كذلك أمهل فريق
الكشف مؤسسة «روان التجارية» في عرمون
فـتــرة زمنية قصيرة لتسجيلها فــي ال ــوزارة،
ب ـع ــدم ــا ت ـب ــن ان املـ ـسـ ـت ــودع ي ـع ـنــي بـتـصـنـيــع
الغذاء وتسويق الحبوب والصعتر والبهارات
والزهورات.
مجلس شورى الدولة رد طلب
وقف تنفيذ أعمال سد جنة
أعلنت وزارة الطاقة وامل ـيــاه ،أمــس ،أن مجلس
شورى الدولة قرر رد طلب وقف تنفيذ أشغال
بناء في سد جنة -نهر ابراهيم بقراره الصادر
ف ــي  .2014/12/30وك ــان ــت جـمـعـيــة الـحــركــة
البيئية فــي لـبـنــان قــد تـقـ ّ
ـدمــت بـمــراجـعــة أمــام
مجلس شــورى الــدولــة بوجه الــدولــة اللبنانية-
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ،ومــؤسـســة مـيــاه بيروت
وجبل لبنان ،طعنا باملذكرة التنسيقية املوقعة
بني وزارة الطاقة واملياه ،و» مياه بيروت وجبل
لبنان» ،طالبة إبطالها وإبطال جميع االجراءات
التي بنيت عليها ،ووقف أعمال تنفيذ بناء سد
جنة.

ك ــان سـيـشـكــل عــائ ـقــا أمـ ــام ال ـت ــواف ــق،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـن ــا «نـ ــوافـ ــق ع ـل ــى أي
شـ ـخ ــص ل ــدي ــه امل ـ ــؤه ـ ــات ال ـن ـقــاب ـيــة
وت ـ ـتـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ــه الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـن ـق ــاب ـي ــة
ويحافظ على وحدة الرابطة».
أم ـ ـ ــا م ـ ـفـ ــوض الـ ـت ــربـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـح ــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي س ـم ـي ــر نـجــم
فاكتفى بالقول إن األج ــواء إيجابية
ح ـت ــى اآلن والـ ـعـ ـقـ ـب ــات ق ـل ـي ـلــة ج ـ ـدًا،
واملـ ـف ــاوض ــات ت ـن ـط ـلــق م ــن ال ـث ــواب ــت
الـ ـت ــوافـ ـقـ ـي ــة وتـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـجـ ـمـ ـي ــع مــن
ق ــوى سـيــاسـيــة ونـقــابـيــن ونـقــابـيــن
مستقلني ،نافيًا أن «نكون قد تطرقنا
إلى موضوع الرئاسة».

