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مجتمع وإقتصاد

أخبار

ماركس ضد سبنسر

اغلقوا صندوق النقد الدولي

اللبنانية!

الـبـعـثــة اجـتـمـعــت م ــع مـجـلــس إدارة
جمعية املصارف ملـ ّـدة ثــاث ساعات،
وسمعت منهم انتقادات واسعة نظرًا
إلى كون الصندوق يقترح التعديالت
الضريبية ،التي أعــربــوا عن رفضهم
لها ،ألنها تطاول مصالحهم وثروات
كبار املودعني واملتاجرين بالعقارات.
ال ـن ـقــاش م ــع أص ـح ــاب املـ ـص ــارف ،لم
ي ـك ــن «ظـ ــري ـ ـفـ ــا» ،إذ اسـ ـتـ ـع ــاد هـ ــؤالء
ال ـن ـقــد ال ـ ــذي كـ ــان ي ـ ّ
ـوج ــه لـلـصـنــدوق
سابقًا من الفئات الفقيرة واملتوسطة.
وب ـح ـســب أع ـض ــاء ف ــي مـجـلــس إدارة
جمعية امل ـص ــارف ،تلقى أف ــراد بعثة
الـ ـصـ ـن ــدوق انـ ـتـ ـق ــادات ع ــن وص ـف ــات
ّ
«م ـع ــل ـب ــة» و«جـ ــاهـ ــزة» وأن ال ـخــاف
بني الصندوق ورؤيــة مصرف لبنان،
بوصفه حامي املصارف ،عمرها أكثر
سـنــة ،وأن ــه خــال هــذه الفترة
مــن ّ 20
ك ــان ــت ك ــف ــة املـ ـي ــزان ت ــرج ــح ملـصـلـحــة
مصرف لبنان.
هـ ــل ح ـ ــان وق ـ ــت ت ـط ـب ـيــق «ب ــرن ــام ــج»
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد؟ يـجـيــب حــاصـبــانــي،
ب ـ ــأن الـ ــوقـ ــت املـ ـث ــال ــي لـ ــن ي ــأت ــي أب ـ ـدًا
بـسـبــب الـتـقـلـبــات ال ـتــي نـشـهــدهــا في
امل ـن ـط ـق ــة ب ـ ـصـ ــورة م ـت ــواص ـل ــة« ،ل ـكــن
ي ـح ـتــاج األم ـ ــر إلـ ــى ال ـح ــد األدنـ ـ ــى من
االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي والــدس ـتــوري».
أما وزني ،فيقول إنه «في ظل الوضع
الحالي مــن الصعب ج ـدًا االستجابة
لـتــوصـيــات ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي...
ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة تـنـعـكــس على
عمل الحكومة وعلى إنتاجية املجلس
النيابي».

دخــول البلدان املفروض عليها هــذه الشروط في حاالت
غسان ديبة
ركــود وارت ـفــاع البطالة وازدي ــاد الفقر .كــل هــذه التدابير
«اغلقوا صندوق النقد الدولي ،الغوا كــانــت تـفــرض مــن أجــل التثبيت املــالــي وضـمــان ان هذه
الديون وانهوا التنمية»
الدول ستدفع ديونها الخارجية للمصارف الدولية والدول
كليفر
هاري
الغربية الراسمالية .طبعًا كانت فكرة اغــاق الصندوق،
ً
ب ــدال مــن اصــاحــه او كــف يــده او املطالبة بــأن يـعــود الى
عندما كنت ادرس االقـتـصــاد فــي جامعة تكساس في مهمته االساسية التي انشأ من اجلها في  1944وهي
اوســن في الواليات املتحدة ،والتي كانت من الجامعات مـســاعــدة ال ــدول عـلــى تخطي مشاكلها فــي الحسابات
القليلة التي لديها مقررات في االقتصاد املاركسي ،كان الخارجية ،فكرة راديكالية جدًا في ذلك الوقت .لكن التاريخ
استاذ االقتصاد املاركسي هاري كليفر ،وهو للمفارقة انصف كليفر حيث ازدادت مع الوقت األصــوات الداعية
يـتـبــع اك ـثــر املـ ـ ــدارس املــارك ـس ـيــة ت ـطــرفــا وه ــي املــدرســة الــى اغ ــاق الـصـنــدوق ولـكــن أيـضــا مــن الجهات اليمينية
االوتــونــوم ـيــة الـتــي انـشــأهــا املـفـكــر املــارك ـســي االيـطــالــي املتطرفة التي تعتبر ان الصندوق هو آلة بيروقراطية وان
انطونيو نغري املتهم بكونه العقل املدبر لاللوية الحمراء ،تدخله في اقتصاديات البلدان عبر خطط اإلنقاذ املالي لن
كــان من الطبيعي الـصــدام الفكري مع كليفر ألن افكار يؤدي إال إلى تراجع الرفاه االقتصادي .واصبحت تنتشر
هــذه املجموعة كانت تعتبر ان االتحاد السوفياتي منذ هذه الدعوات ً في مجلة فوربس ومنشورات معهد كاتو
السنني االولــى لسيطرة البالشفة يتبع نظام رأسمالية املحافظ مثال ( http://www.cato.org/publications/
الدولة وقد حاد عن مبادئ املاركسية في عدم تسليمه  .)commentary/abolish-imfي ـق ــول روبـ ـ ــرت ب ــارو
ال ـع ـم ــال م ـب ــاش ــرة ال ـس ـل ـطــة ع ـلــى امل ـص ــان ــع واالق ـت ـص ــاد وهــو مــن االقـتـصــاديــن املحافظني الــذيــن يـحـبــذون إلغاء
باالضافة الى مسألة الحزب وغيرها من االمور النظرية الصندوق إن املشكلة الرئيسية للصندوق هو كونه مليئًا
ال ـتــي ال م ـجــال ل ـلــدخــول ب ـهــا اآلن .وكـ ــان اطـ ــاق صفة بالسيولة ،مــا يجعله سخيًا فــي ان ـقــاذه لـلــدول املتعثرة
«البلشفي» بمثابة إدان ــة منه ألي
كما يدعي انه حصل مع املكسيك
متعاطف مع التفسير الكالسيكي
في  1995ومــع روسيا في .1998
ل ـل ـم ــارك ـس ـي ــة .ك ـ ــان ه ـ ــذا امل ــوق ــف
طبعًا هــذه الرؤية خاطئة فمشكلة
بالنسبة لي فوضويًا عماليًا اكثر
الصندوق ليست في تزويد البلدان
م ـن ــه م ــارك ـس ـي ــا ألن املــارك ـس ـيــة يتصرف الصندوق كما
بــال ـس ـيــولــة ب ــل ب ـفــرضــه ل ـل ـشــروط
التعجيزية واملؤذية لالقتصاد كما
ح ـ ــددت االط ـ ــار الـعـلـمــي لـلـصــراع لو انه يمتلك الحقيقة
ال ـط ـب ـق ــي وان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ــراسـ ـم ــالـ ـي ــة المطلقة حول طبيعة حصل في اميركا الالتينية وبعض
واالنـ ـتـ ـق ــال الـ ــى االش ـت ــراك ـي ــة وأن
الدول العربية والدول اآلسيوية.
األزمة وسبل حلها
أي رفــض لـهــذه ً العلمية الصارمة
الـيــوم ً فــي زمــن كريستني الغــارد،
تحت حجة مثال اولوية السياسي
وبـ ـ ــدال م ــن ان يـتـعـلــم م ــن اخ ـطــاء
والـصــراع الطبقي على غيرها من
املــاضــي ،ال ينفك الصندوق يلعب
املـفــاهـيــم (ان ـظــر كـتــابــه Reading
الــدور نفسه ومــن يسمعها تتكلم
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والطفولية اليسارية التي حــذر
انها تمتلك املال والسلطة بل انها تمتلك الحقيقة املطلقة
املهندس السياسي االول في تاريخ املاركسية ان لم يكن حول طبيعة االزمة وسبل حلها وما يجب على الحكومة
في التاريخ االنساني كله.
اليونانية ان تفعله .وه ــذا آخــر مــا يحق لها ولصندوق
وامـتــد الـخــاف مــع كليفر الــى تحليل التنمية فــي العالم النقد ان يزعمه بعد سلسلة الـكــوارث االقتصادية التي
الثالث ،فقد كان هو ضد التنمية على اســاس انها تقلب خلفتها سياساته حــول الـعــالــم منذ ثمانينيات القرن
حياة الناس وتزعزع البنى االقتصادية واالجتماعية من املــاضــي وح ـتــى االزمـ ــة فــي اوروبـ ــا ال ـي ــوم .فــي حــزيــران
دون ان يكون للشعوب السلطة املباشرة على مصيرها الحالي كــان يستحق  1.6مليار دوالر على دفعات من
(فـ ـك ــرة االوت ــون ــومـ ـي ــة) وألنـ ـه ــا ت ـخ ـضــع الـ ـن ــاس ملـنـطــق اليونان الى صندوق النقد وكان الصندوق رفض تمديد
الرأسمال وفرض العمل ( .)imposition of workطبعًا مهل الدفع ويستمر بموقفه املتطرف من اليونان وردت
إن املفهوم املاركسي التقليدي يتعارض مع هذه النظرة الحكومة اليونانية بتجميع هذه الدفعات الى آخر الشهر.
للتنمية ،بــل إن الـتـنـمـيــة اعـتـبــرت كـحــاجــة اســاسـيــة في لكن حتى ال تصبح اليونان ضحية اخــرى من ضحايا
التطور االقتصادي للدول النامية .نشر كليفر في عام هــذا الـصـنــدوق ،على الحكومة اليونانية اال تنفذ فقط
 1989مقالة عنوانها «اغلقوا صندوق النقد الدولي ،الغوا وعــودهــا االنتخابية بـعــدم الـخـضــوع لـشــروط الترويكا
الــديــون وانـهــوا التنمية» .كنا بالطبع نتفق مــع العنوانني التقشفية وهــو مــا تفعله حاليًا بشجاعة بــل ان تذهب
االول ـي ــن اي اغ ــاق ص ـنــدوق الـنـقــد وإل ـغ ــاء دي ــون الـعــالــم ابعد من ذلك وتخرج من اليورو وتستعيد قرارها الوطني
الثالث .فهذه الديون كانت اهم معوق للنمو االقتصادي واالقـتـصــادي مــن اجــل اع ــادة اط ــاق النمو االقتصادي
الضياع.
والتنمية في الدول النامية وباالخص في اميركا الالتينية وانقاذ الجيل الحالي من الشباب اليوناني من
ً
في تلك الفترة وكان صندوق النقد الدولي يستعمل هذه عندها ان اغـلــق ام لــم يغلق صـنــدوق النقد فــإنــه أصــا
االستدانة الدولية واالزمات الناجمة عنها كذريعة لتدخله بالنسبة الــى اكثرية ال ــدول بمثابة املنتهي .ولـكــن بذلك
في شؤون هذه الدول الداخلية وفرض عليها شروطه التي سيتم عندها إخــراجــه مــن اوروب ــا والـتــي للمفارقة هي
كانت تفرض التقشف ورفع الضرائب غير املباشرة ورفع آخر األمكنة التي يحاول ان يفرض سيطرته عليها اي
الدعم عن السلع االساسية والتقلص النقدي ما يؤدي الى سيطرة رأس املال العاملي وافكاره البائدة.

متابعة

قضية إيال :ترك الطبيب
بكفالة  100مليون ليرة
ق ــرر قــاضــي الـتـحـقـيــق فــي بـيــروت
جـ ـ ــورج رزق أم ـ ــس ت ـ ــرك الـطـبـيــب
عصام املعلوف املوقوف في قضية
ال ــرض ـي ـع ــة إي ـ ــا ط ـ ـنـ ــوس ،م ـقــابــل
ك ـفــالــة مــال ـيــة بـقـيـمــة  100مـلـيــون
لـيــرة ،وتكليف لجنة طبية مؤلفة
م ــن عـ ــدد م ــن األط ـ ـبـ ــاء ،وال سيما
األم ـ ــراض ال ـجــرثــوم ـيــة ،ال ـط ــوارئ
وط ـ ـ ــب األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،لـ ـ ــدراسـ ـ ــة امل ـل ــف
وم ـعــاي ـنــة الـطـفـلــة وت ـقــديــم تـقــريــر
لـبـ ّـت القضية .لكن حتى أم ــس ،لم
يحدد القاضي مهلة نهائية للجنة

لتقديم تقريرها.
ّ
ي ـ ـ ــوض ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر م ـ ــط ـ ـل ـ ــع ع ـل ــى
ّ
التحقيقات أن القرار ليس «إخالء
ّ
سبيل» ،بل مجرد ترك مؤقت وفق
املـ ــادة  111مــن أص ــول املـحــاكـمــات
ال ـجــزائ ـيــة ال ـت ــي «ت ـس ـمــح لـقــاضــي
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـط ــاع رأي
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،ب ــأن يستعيض
عــن توقيف املــدعــى عليه بوضعه
تحت املراقبة القضائية ،وبإلزامه
بموجب أو أكثر من املوجبات التي
يعتبرها ضــروريــة إلنفاذ املراقبة
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ومنها تقديم كفالة ضامنة ّ
يعي
مـ ـق ــداره ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ّ
ـرف خ ــال
أن ال ـط ـب ـي ــب «لـ ـ ــم يـ ـعـ ـت ـ ً
التحقيقات بارتكابه خطأ طبيًا».
ويــرفــض املـصــدر وضــع الـقــرار في
إط ـ ــار خ ـض ــوع ال ـق ـض ــاء لـضـغــوط
نقابة األطباء التي ّ
هددت باإلبقاء
على تعليق العمل في املستشفيات
والـعـيــادات إلــى حــن إخــاء سبيل
ّ
ّ
الـطـبـيــب ،م ــؤك ـدًا أن املـعـلــوف كــان
موقوفًا منذ الـبــدايــة ملهلة خمسة
أيام فقط.

القضاء يؤجل قرارًا بإقفال مزرعة أبقار
انـ ـتـ ـظ ــر أهـ ــالـ ــي ب ـ ـلـ ــدات ق ـع ـق ـع ـيــة ال ـص ـن ــوب ــر
وال ـب ـي ـســاريــة وال ـغ ـســان ـيــة وال ـبــاب ـل ـيــة (ق ـضــاء
الزهراني ـ آمال خليل) يوم أمس ،تنفيذ قرار
محافظ الجنوب منصور ضو بختم مزرعة
أب ـقــار مخالفة بالشمع األح ـمــر ،لـكــن النيابة
العامة االستئنافية في الجنوب تدخلت ،مانحة
ص ــاح ــب امل ــزرع ــة (م ــن آل ال ـنــاب ـل ـســي) مهلة
خمسة أي ــام إضافية قبل إقـفــال املــزرعــة في
املوعد املقرر الجديد في  15حزيران الجاري.
التدخل املفاجئ الذي ّ
عده معنيون تعديًا على
صــاحـيــات املـحــافــظ ،ب ـ ّـدد اآلم ــال بــاإلصــاح
ً
وضبط املخالفات بــدال من االمتثال لضغوط
الــوســاطــات والـنـفــوذ و»الـبـيــزنــس» ،وال سيما
أن قــرار ضــو ليس عشوائيًا ،بــل يستند إلى
تقارير عــدة لخبراء ومتخصصني توصلت
جميعها إلى ضرورة إقفال املزرعة ملخالفتها
الشروط التي تفرضها وزارة الزراعة (االربعاء
 ١٠كانون األول 20014
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في  30أيار املاضي ،أصدر ضو القرار بختم
امل ــزرع ــة الــواق ـعــة فــي ال ـع ـقــار  469ال ــواق ــع في
النطاق العقاري لقعقعية الصنوبر ،بالشمع
األح ـمــر .وفـنــد نــص ال ـقــرار إلــى اسـتـنــاده إلى
كتب تحمل توقيع كل من وزارة البيئة ودائرة
التنظيم املدني في صيدا ،واملحافظة ،ورئيس
مصلحة الزراعة ،وتقرير رئيس دائرة الثروة
الحيوانية ،وقيادة منطقة الجنوب اإلقليمية في
قوى األمن الداخلي ،صدرت تباعًا بني كانون
الثاني وأي ــار مــن الـعــام ال ـجــاري .ولفت القرار
إلــى أن صاحب املــزرعــة «لــم يتقيد بمضمون
كـتــابـنــا املـتـعـلــق بـنـقــل امل ــزرع ــة ض ـمــن مهلة
شهرين تنتهي بحلول  20ايار املاضي» .من
هنا و»بناء على مقتضيات املصلحة العامة،
تقفل املزرعة بالشمع األحمر لكونها تستثمر
دون ترخيص قانوني ،ما يسبب ضررًا بيئيًا
وصحيًا على املحيط» .وحدد القرار موعد 10
حزيران لتنفيذه على يد الدركّ ،
لكن الدرك لم
يصل أمس إلى املزرعة .على ذمة املعنيني ،منح
صاحب املزرعة مهلة إضافية إلقفالها ،يتدبر
خاللها أمر إخالئها ونقل املواشي واملعدات.
إشارة إلى أن ضو كان قد أصدر قرارًا نهاية
ال ـع ــام امل ــاض ــي بـخـتــم م ــزرع ــة أخ ــرى للعائلة
نفسها تقع فــي النطاق الـعـقــاري للبيسارية
ألن ـهــا ال تـسـتــوفــي ال ـش ــروط الـصـحـيــة وتـقــع
ضـمــن األح ـيــاء الـسـكـنـيــة .علمًا ب ــأن أحكامًا
قضائية عــدة كانت قد صــدرت في السنوات
امل ــاض ـي ــة ض ــد أصـ ـح ــاب امل ــزرع ــة ب ـن ــاء على
شكاوى من جيرانها ،لكن من دون أن تنفذ.
تسليم «داتا» المسح الجوي للنفط
أعلنت شركة «نيوز جيوسوليوشانز» ،خالل
حفل تسليم «داتــا» املسح الجوي للبر اللبناني
واملنطقة الفاصلة بني البر والبحر ،بدعوة من
وزارة الطاقة واملديرية العامة للنفط وهيئة إدارة
قطاع البترول ،أنها أنجزت دراســة «نيو بايزن»
لتحديد املكامن في املنطقة املحيطة على مساحة
 6000ك ـل ــم 2م ــن ل ـب ـن ــان ،وت ـت ـض ـمــن املـنـطـقــة
الشمالية من البر اللبناني ،والجزء االنتقالي بني
البر والبحر على طول شاطئ املتوسط.
وأعلن وزيــر الطاقة واملـيــاه أرتــور نظريان ّأن
«تحاليل الـبـيــانــات الـبــريــة والـبـيــانــات البحرية
أظـ ـه ــرت ت ـك ــام ــا ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـب ـت ــرول ــي مــن
الـنــاحـيــة الـجـيــولــوجـيــة ،بـحـيــث يـمـكــن اعـتـبــار
لبنان برا وبحرا منطقة واحدة واعدة بتروليا
نظرا لالكتشافات في الحوض التدمري شرقا
وال ـح ــوض امل ـشــرقــي غ ــرب ــا» .وت ــاب ــع نـظــريــان
«يمكننا القول إن مرحلة التنقيب عن البترول
في البر قد انطلقت واستطعنا التقدم برا على
نحو سريع ما يجعل السؤال املطروح اآلن هل
سيسبق التنقيب برا التنقيب بحرا؟» .مضيفًا
إن املسار الطبيعي للتنقيب عن البترول يبدأ
فــي األمــاكــن األق ــل كلفة ومـجـهــودا ،الـتــي هي
حالة البر في معظم الدول التي تخوض غمار
هذه الصناعة.

