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مجتمع وإقتصاد

أخبار

ماركس ضد سبنسر

حرب عملة عالمية؟

ـوأ

ولـلـمــوارد والـطــاقــات ،واالقـتـحــام غير
املـ ـسـ ـب ــوق ألسـ ـ ـ ــواق ال ـع ـم ــل ف ــي كــافــة
امل ـ ـجـ ــاالت بـ ــأجـ ــور أدن ـ ـ ــى ب ـك ـث ـيــر مــن
أج ــور الـلـبـنــانـيــن ..تـفــاقـمــت البطالة
بني القوى العاملة اللبنانية ،ولحقها
ان ـخ ـفــاض ف ــي الـ ـق ـ ّـوة ال ـشــرائ ـيــة لــدى
األس ــر اللبنانية الـتــي طــاولـتـهــا تلك
البطالة ،والتى تمثل العمود الفقري
لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ــي ضـ ــوء
هشاشة االستهالك املباشر من جانب
الـ ـن ــازح ــن وال س ـي ـم ــا فـ ــي ق ـط ــاع ــات
السلع غير الحيوية».

واملرافق الحيوية :ماء وكهرباء ،الوضع
االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي واملعيشي،
تفعيل عمل اإلدارات العامة والبلديات
ومواجهة الفساد والرشوة.
فــي مـجــال آخ ــر ،علق بعض املشاركني
ع ـل ــى م ــا س ـ َّـم ــوه «اسـ ـتـ ـلـ ـش ــاء» ات ـح ــاد
نقابات املهن الحرة بتلبية الدعوة إلى
املؤتمر ،إذ قارنوا بني حجم حضورهم
أمس وحضورهم التمثيلي في مؤتمر
هـيـئــات أص ـحــاب الـعـمــل .فـبـعــدمــا كــان
مقررًا أن يحضر نقيب املحامني جورج
ً
جــريــج ويلقي كلمة ،أرس ــل ممثال عنه
هو عضو مجلس النقابة معروف مزهر
الذي اعتذر بداية عن عدم إلقاء كلمة ،ثم
قرر أن يصعد إلى املسرح لينقل تحية
النقيب ودعمه للمؤتمرين فحسب ،وقد
حضر ممثل آخر عن نقابة املهندسني.
فــي امل ـقــابــل ،غ ــاب الخبير االقـتـصــادي

املالية ،وخـســارة الكثيرين ملدخراتهم ،كما التباطؤ في
غسان ديبة
االنتاج الصناعي والتصدير ،الذي سجل أخيرا ،جعلت
«ليس المهم ان تكون القطة ييضاء او الصني تذهب الــى الخيار التقليدي ،وهــو خفض سعر
سوداء ،ما دامت تصطاد الفئران»
صرف العملة ،ما يعكس ضعفا داخليا ،اال انه عكس قوة
بنغ
هسياو
دينغ
خارجية لالقتصاد الصيني.
الــداللــة الثالثة هــي ان الـعــالــم الــرأسـمــالــي ال ي ــزال عرضة
هز قرار املصرف املركزي الصيني بخفض سعر صرف لـحــرب عـمــات ،على الــرغــم مــن ت ـجــاوزه لـهــذه االمكانية
اليوان تجاه الدوالر االميركي ،االسبوع املاضي ،االسواق ُبـعـيــد االزم ــة الـعــاملـيــة فــي  ،2008عـلــى عـكــس مــا حصل
املالية العاملية ،وبث الخوف في اوساط البلدان الراسمالية ،في الثالثينيات بعد الكساد العظيم ،حيث اتبعت البلدان
وعلى رأسها الواليات املتحدة االميركية ،من اندالع حرب الرأسمالية «سياسة افقار الجيران» ،بحيث تحاول الدول
عمالت عاملية ،وهي االقرب من الناحية االقتصادية لحرب عـبــر خـفــض قيمة عملتها حــل مشكلة الـطـلــب الناقص
عاملية حقيقية .لهذه الحادثة دالالت عدة ،أوالها املسافة داخليا عبر التصدير الى الخارج ،ومن املفارقة ان دولة
التي قطعتها الصني منذ بــدء االصــاحــات االقتصادية او دولتني تستطيع فعل ذلك ،اال انه عندما تحاول جميع
التي اطلقها دينغ هسياو بينغ تحت عنوان «ان اي شيء الــدول ذلــك ،فان النظام يتوقف عن العمل ،وبهذا السباق
يدعم االشتراكية لهو اشتراكي» ،اذ انتقلت الصني منذ تشتعل الحرب االقتصادية .في الثالثينيات زادت هذه
ذل ــك الــوقــت مــن بـلــد كبير ذي ايــديــولــوجـيــا جــذابــة ،لكن الحرب التوتر القائم اصال في العالقات بني الــدول ،الذي
فقير اقـتـصــاديــا ،ال ــى اق ــوى ق ــوة اقـتـصــاديــة فــي الـعــالــم ،اوص ــل ال ــى ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة .ام ــا االن ،فــالـصــراع
تجاوز اقتصادها اقتصاد الــواليــات املتحدة بحسابات العاملي بشأن التجارة واالس ــواق بــدأ بالفعل على الرغم
القدرة الشرائية ،ومن املتوقع تجاوزه بحسابات الدوالر مــن تطمينات بــن برنانكى ،حــاكــم االحتياطي الفدرالي
االمـيــركــي فــي  .2026هــذا االن ـجــاز الـتــاريـخــي قــل مثيله االسبق ،في  2013من ان السياسات النقدية في الــدول
ف ــي ال ـتــاريــخ االق ـت ـص ــادي ،وهــو
الرأسمالية بعيد االزمــة االخيرة
يشبه فــي مضامينه وعــامــاتــه
«ليست «افقار الجيران» ،بل هي
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ق ـ ـفـ ــزة ب ــري ـط ــان ـي ــا
ذات منفعة للجميع ،او سياسات
اث ــر ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة وال ـث ــورة
«اغ ـنــاء لـلـجـيــران»» .طبعا نسي
خروتشوف عن
الـفـكــريــة ،الدام سـمـيــث،
برنانكى ان مــن بــن «الـجـيــران»
لتصبح تفوق االشتراكية على
البلد الراسمالي االول بامتياز،
دوال مثل الصني ودول البريكس،
الرأسمالية« :اننا
ولتتصدر الواليات املتحدة البالد
وه ــي مــن الـخــاســريــن ،وبالتالي
الراسمالية بعد الـحــرب العاملية
عندما يتطلب وضعها الداخلي
سنقبركم»
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،واالن ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـك ـب ـيــرة
ذل ـ ــك ،فــإن ـهــم س ـت ـل ـجــأ الـ ــى ال ــرد
ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي مـنــذ
ب ــاملـ ـث ــل ،اذ ي ـت ــوق ــع ال ـب ـع ــض ان
الـثــاثـيـنـيــات حـتــى الستينييات
يـخـفــض الـ ـي ــوان ب ـحــوالــي %10
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م ــن ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن .ال ـص ــن
خدمة لالهداف الصينية املستجدة.
واصبحت
العالم،
في
الصناعي
االساسي والثقل املركزي
فــي كـتــابــه «ح ــروب الـعـمــات» يـصــف جــايـمــس ري ـكــاردز
املستوى
على
والتصنيع
العاملية
حصصها من التجارة
كـيــف ان ال ــوالي ــات املـتـحــدة تستعد ملـخــاطــر عــالــم جديد
العاملي ،كبيرة .وللتصنيع أهمية كبرى ،اذ إنه على الرغم عبر محاكاة حول حرب عاملية جرت في احد املختبرات
من ان البعض يعتقد ان اليوم هو عصر االقتصاد الرقمي االمـيــركـيــة ،الـتــي تـجــري فيها مـحــاكــاة ال ـحــروب ملصلحة
او املعرفي او االخضر الخ ،وان الخدمات هي االساس في الجيش االميركي ،ولكن هذه املرة هي حرب عمالت ومال،
االقتصاد ،يبقى التصنيع أســاس خلق الـثــروة من اجل تـجــري فيها مـحــاولــة صــد هـجـمــات تـتـحــرك فــي اس ــواق
تطوير او الحفاظ على مستوى املعيشة ،ومن اجل خلق العمالت والذهب واالسواق املالية ،بهدف زعزعة استقرار
التكنولوجيا التي هي اساس النمو الرأسمالي ،الذي بدونه االسواق املالية للدول الراسمالية والواليات املتحدة ،واصل
ينهار النظام برمته.
هذه الهجمات هو روسيا .في الواقع اليوم يتململ املارد
الداللة الثانية أن االقتصاد الصيني بدأ يواجه افقا من الصيني قليال فيهتز الـعــالــم وتــرتـعــد فــرائــص الــواليــات
الـحــدود لنموه العالي ،الــذي تراجع هــذه السنة الــى  ،%7املـتـحــدة واوروبـ ــا ،ليس النـهــا ترتعب بسهولة ،بــل النها
وهو على الرغم من كونه خياليا اذا قارناه بمعدالت النمو تعلم ان قيادتها للعالم على املحك ،وان املــارد الشيوعي
حول العالم (االقتصاد في منطقة اليورو نموه  )!%0.3ال ــذي وإن سلمنا ج ــدال [ان اق ـت ـصــاده رأس ـمــالـ ّـي ،اال ان
اال انه اقل من معدله التاريخي الــذي بلغ الـ  .%9وكانت السيطرة السياسية واالقتصادية للحزب الشيوعي ،التي
الـقـيــادة الصينية قــد ح ــددت مــا سمته سمة االقتصاد من الناحية التاريخية ّ
تهيئ القاعدة املادية لالشتراكية،
فــي املــرحـلــة املقبلة عـلــى ان ــه «الطبيعي الـجــديــد» ( newقد تحسم الصراع التاريخي بني منظومة تندثر ومنظومة
 )normalإعدادًا لقبول الشعب الصيني هذا االنخفاض جديدة تخلق ،وتحقق بمفارقة ما قصده خروتشوف عن
فــي النمو ،وعملية الـبــدء بــاعــادة ال ـتــوازن الــى االقتصاد تفوق االشتراكية على الرأسمالية في ذلك اليوم التشريني
لناحية زيادة االستهالك الداخلي ،وذلك عبر رفع االجور فــي موسكو ،عندما قــال للديبلوماسيني الغربيني «اننا
وخفض االدخار العالي ،اال ان االزمة االخيرة في االسواق سنقبركم».

حسن مقلد الــذي كانت لــه مداخلة في
املؤتمر.
في كلمته ،أوصى حيدر بتعطيل كامل
وشــامــل على كــل املـسـتــويــات والصعد
بـعــد منتصف تـشــريــن األول م ــن دون
أن ي ـحــدد ش ـكــل ه ــذا الـتـعـطـيــل .رفــض
توصيف عــدم تصعيد هيئة التنسيق
ل ـت ـح ــرك ــات ـه ــا ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر امل ــاضـ ـي ــة،
بالضعف أو الـتــردد ،بــل كــان ـ كما قال
ـ إحساسًا باملسؤولية تجاه املواطنني!
حـ ـي ــدر اقـ ـت ــرح ت ــأل ـي ــف ل ـج ـنــة مـتــابـعــة
لتنسيق الـجـهــود وتنظيم التحركات
ل ـل ـض ـغ ــط ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ل ـل ـق ـي ــام
بواجباتهم في تفعيل عمل املؤسسات
وم ـعــال ـجــة ق ـضــايــا الـ ـن ــاس الـحـيــاتـيــة
واملعيشية.
ً
النقابي محمد قاسم بدا متفائال حني
شـ ّـبــه هيئة التنسيق ال ـيــوم بــاالتـحــاد

ّ
وحملها
العمالي العام في عــام ،1987
مـســؤولـيــة تــاريـخـيــة بـعــد ه ــذا املؤتمر
في قيادة معركة مطلبية كبيرة تجمع
ف ـي ـهــا ك ــل امل ـت ـض ــرري ــن م ــن س ـيــاســات
السلطة االقتصادية واالجتماعية .دعا
قاسم الهيئة إلى اإلعداد ملؤتمر نقابي
فعلي ،خالل شهر ،ومن ثم عقد أكثر من
مؤتمر بعد ذلك تمامًا كما فعل االتحاد
العمالي في املرحلة الغابرة ،إذا كانت
ً
ً
فعال تطرح نفسها بديال لالتحاد .وقال:
«فلتتفضل هيئة التنسيق وتنزل إلى
الشارع ،فالناس تنتظر من يقودها».
ال ـن ـقــابــي ح ـنــا غ ــري ــب ه ــو أي ـض ــا يظن
أن الـنــاس تــريــد مــن هيئة التنسيق أن
تـفـعــل شـيـئــا وأن ال «ي ـك ــون مــؤتـمــرهــا
مـ ـج ــرد مـ ـه ــرج ــان خ ـط ــاب ــي ورق ـ ـ ــم فــي
مـسـلـســل م ــؤت ـم ــرات ،لـكــن ه ــذا يتطلب
وضع خطة تحرك واضحة مع روزنامة
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زمنية متصاعدة ،ال أن نسير في اتجاه
معاكس أي نشكل لجنة ومن ثم نبحث
بــال ـخ ـطــوات الـتـصـعـيــديــة» .ودعـ ــا إلــى
ان ـطــاق املـعــركــة بـعــدمــا «أصـبـحـنــا في
ال ـخ ـطــوط الـخـلـفـيــة وسـبـقـتـنــا ال ـنــاس
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع» .وأوض ـ ـ ـ ـ ــح غـ ــريـ ــب أن
التيار النقابي املستقل سيعلن قريبًا
خ ـط ـتــه املـ ــدروسـ ــة ل ـل ـت ـحــرك م ــن داخ ــل
هيئة التنسيق ومــن خارجها ،بمعزل
عــن م ـق ــررات املــؤت ـمــر ،مـشـيـرًا إل ــى أننا
«سـنـعـقــد االث ـن ــن املـقـبــل ل ـق ـ ً
ـاء موسعًا
لوضع اللمسات األخيرة على برنامجنا
ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة .وط ــال ــب بــالـضـغــط
باتجاه إنتاج قيادة موحدة وتحالف
بــن الـحــركــة النقابية والشعبية التي
تــريــد دول ــة للرعاية االجتماعية وبني
املجتمع املدني الذي ينشد دولة مدنية
ديموقراطية».

ّ
موظفو وعمال مرفأ بيروت
يعلقون إضرابهم
ّ
ّ
علق موظفو وعمال مرفأ بيروت إضرابهم
التحذيري الذي بدأوه صباح أمس ،وكان
مقررًا أن يستمر حتى اليوم ،وذلك بعد
الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة تمام
سالم بـ»عدم وضع أي نفايات في املنطقة
 ABفي املرفأ كموقع لتجميع النفايات»،
بعد اتصال هاتفي مع وزير الصحة وائل
أبو فاعور.
وفي هذا السياق ،أعلن نقيب موظفي وعمال
املرفأ بشارة األسمر أن «تعليق اإلضراب ال
ّ
يعني إلـغــاءه» ،مـحــذرًا من أن «أي عــودة عن
ّ
ستؤدي إلى إقفال املرفأ من جديد».
القرار
وتـ ـ ـح ـ ــدث وزيـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد آالن ح ـك ـيــم،
معلنًا رفـضــه الـتــام «لـهــذه الـكــارثــة» ،ودعمه
«لـلـتـحــركــات ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا ال ـعــام ـلــون في
املرفأ بشكل مـ ّ
ـوحــد» ،داعيًا سكان املنطقة
إل ــى «جـبــه ه ــذه الـكــارثــة البيئية عـبــر رفــض
أي م ـحــاولــة لتجميع ال ـن ـفــايــات» .وقـ ــال :في
خالل تفقدنا للمنطقة  ،ABوجدنا زنارًا من
النفايات يحيط بها ،وبــدل أن تكون ثالثية
األبعاد أصبحت خماسية األبعاد.
وأعلن املجتمعون:
 اللجوء الــى اإلض ــراب الـفــوري املفتوح فيحــال العودة الــى طــرح استعمال الباحة AB
أو أي باحة في الحرم املرفئي أو محيطه ،وال
سيما خلف األس ــواق االستهالكية وســوق
السمك املجاور لنهر بيروت.
 تــألـيــف لـجـنــة مــراقـبــة دائ ـمــة مــن الـنـقــابــاتاملـعـنـيــة الـعــامـلــة ف ــي امل ــرف ــأ ،ل ــإش ــراف على
حـســن تنفيذ مــا أع ـلــن عـنــه الــرئـيــس املــديــر
ً
العام ملرفأ بيروت ،نقال عن رئيس مجلس
الوزراء.
 الطلب واإلصرار على نقل وإزالة ما تكدسمــن نفايات عند مدخل املــرفــأ الشرقي ،وال
سيما الـقــريـبــة مــن املـطــاحــن ملــا تشكله من
خ ـط ــر ع ـل ــى األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي وعـ ـل ــى صـحــة
املوظفني والعاملني واملتعاملني مع املرفأ.

نقابة المستشفيات :مرسوم
توزيع االعتمادات عالق
أوض ـحــت نـقــابــة املستشفيات أن ــه «ف ــي ظل
التعثر الــذي يصيب العمل الحكومي والــذي
يؤثر بشكل مباشر على تقديمات الخدمات
االسـتـشـفــائـيــة لـلـمــواطـنــن ،لــم يـصــدر لغاية
الـيــوم فــي الجريدة الرسمية مــرســوم توزيع
االع ـت ـم ــادات لــاسـتـشـفــاء عـلــى نـفـقــة وزارة
الـصـحــة بـسـبــب ع ــدم اك ـت ـمــال تــواق ـيــع كــافــة
الوزراء عليه الذي وافق عليه مجلس الوزراء
بتاريخ . 2015/7/9
وأض ــاف املجتمعون «لـهــذا السبب لــم توقع
وزارة الـصـحــة بـعــد ع ـقــود االسـتـشـفــاء مع
املستشفيات الخاصة عن سنة  2015على
الــرغــم مــن م ــرور تـسـعــة أش ـهــر تـقــريـبــا من
السنة .وعلى الرغم من ذلك ،فاملستشفيات
تستمر فــي استقبال املــرضــى مــن دون أي
تغطية قانونية أو مالية وذلــك تفاديًا لوقوع
أزمــة صحية كبيرة تطال املواطنني جميعًا
وال سيما الفقراء منهم».
واعتبرت النقابة أن «املستشفيات ال يمكنها
االستمرار واألمور على ما هي عليه ألن ذلك
يـعـ ّـرض حقوقها للضياع وال سيما أن ما
يـقــارب  180مليار ليرة تشكل مستحقات
عــائــدة ملــا بــن سنة  2000و 2011ال تسدد
للمستشفيات ،وأي ـضــا بسبب ع ــدم اتـخــاذ
القرارات الالزمة في مجلس الوزراء».

