4

االثنين  21أيلول  2015العدد 2697

سياسة
تقرير

ليبرالية
عامر محسن
حني أطلق نقوال الشماس كلماته الشهيرة ،مستعينًا في دفاعه عن النظام
ّ
ّ
بالحجة الليبرالية،
القائم ونمط «سوليدير» ومصالح التجار ـ ـ عن حق ـ ـ
ً
ٌ
أصوات تسعى ،بدال من حمايتنا من الليبرالية ،الى حماية الليبرالية
علت
من الشماس .البعض ّاعتمد فكرة أن الشماس ،وخلفه النظام اللبناني،
ّ
مشوهةّ ،
ّ
تسوغ االحتكار
ال يمثل «الليبرالية الحقة» ،بل ليبرالية رثــة،
والنهب ،فيما الليبرالية «األصيلة» تكسر االحتكارات ،وتحارب الفساد،
وتــوزع الضرائب عطايا اجتماعية ،وتبني الحدائق لألطفال… البعض
اآلخــر حــاول أن يقنعنا بأن هناك ليبرالية «جيدة» ،تقوم على الحقوق
والحريات والديمقراطية ،وليبرالية «شريرة» ،هي «النيوليبرالية»؛ وفي
بلد طرفي كلبنان ،كان من الطبيعي أن تشيع ايضًا تلفيقات ايديولوجية
ٍ
من نوع «هناك ليبرالية اوروبية وليبرالية اميركية» الخ…
في األكاديميا األميركية ،دأب بعض الذين ُيعادون الرأسمالية (ولكن من
«النيوليبرالية»
وجهة نظر غير شيوعية) الى صوغ واستعمال تعبير
ّ
ّ
ـدف للتصويب عليه وتـجــنــب التشكيك بالنظام الــرأسـمــالــي ككل.
كـهـ ً ٍ
ٌ
تهاجمون
ـاذا
ـ
مل
«
بحثية:
ـة
ـ
ق
ور
على
تعليقًا
يميني
استاذ
لي
كتب
مـ ّـرة،
ً
«النيوليبرالية»؟ ما الفرق بينها وبني «الليبرالية»؟ قولوا صراحة انكم
تعادون الليبرالية وانتقدوها ّمباشرة!» .هو ،وإن كان هدفه الدفاع عن
الــرأسـمــالـيــة ،اال انــه كــان محقًا؛ ف ـ «النيوليبرالية» تحيل الــى مجموعة
سياسات انتشرت منذ أواخــر السبعينيات ،صاغها مفكرون سعوا
ٍ
ال ــى «تـحــريــر» اقـتـصــاديــات ال ـغــرب مــن خصائصها االشـتــراكـيــة ومــن
تــدخــل ال ــدول ــة فـيـهــا ،ف ــأع ــادوا االع ـت ـبــار ال ــى االق ـت ـصــاديــن الليبراليني
«الكالسيكيني» ،كــري ٌـكــاردو وآدم سميث ،وأص ـ ّـروا على أن الليبرالية
االقتصادية هي ّ
مكمل ضروري لليبرالية السياسية ـ ـ فال وجود للحرية
الفردية ،في نظرهم ،بينما الدولة تتحكم بمعاشك ،وتقاسمك دخلك،
وتـقــرر مسار الـســوق .هــم ،بهذا املعنى ،الترجمة التاريخية املعاصرة
لليبرالية الكالسيكية ،وهكذا يرون أنفسهم ،وال امكان ـ ـ على أي حال ـ ـ ـ
للتفريق بني سياسات «ليبرالية» وسياسات «نيوليبرالية».
ّ
للحق ،فإن ليبرالية القرن التاسع عشر ،كنظيرتها اليوم ،لم ُ
تعد أن تكون
ايديولوجية نخب .كما كتب كارل بوالني ،لم تكن الليبرالية يومًا تيارًا
ضغط
شعبيًا ،ولم يعتمد الحكام سياسات تحرير االقتصاد بسبب
ٍ
من املجتمع ،بل كانت ـ ـ تمامًا كالشيوعية ـ ـ «نموذجًا نظريًا» ،لم يتحقق
يومًا على أرض الواقع ،بل ّ
روج له مثقفون واقتصاديون ونخب قريبة
من بالط الحكام .حتى الليبرالية السياسية لم تصبح يومًا ايديولوجيا
جماهير ،وفي صفوف الناخبني العاديني في اوروبــا واميركا ـ ـ خالل
القرن العشرين ـ ـ ـ كانت الطبقات الشعبية أقرب الى األفكار االشتراكية،
أو الـيـمــن امل ـحــافــظ وال ـقــومــي (ف ــي أم ـيــركــا مـنــذ ع ـق ــودُ ،يـطـلــق تعبير
«ليبرالي» ،كتعريف لسلوك سياسي على «يسار الوسط» ،يحيل بشكل
اساسي الى الديمقراطيني البيض ،ولكن ال عالقة للتعبير بااليديولوجيا
الليبرالية).
ٌ
نموذج نظري ،لم يتحقق تاريخيًا بشكله الخالص،
وألن الليبرالية هي
فـ ّ
ـإن أي فشل لإليديولوجيا الليبرالية ،وأي كــوارث تسببها للشعوب،
وكل عوارض الفساد والنهب وتزييف االرادة الشعبية ،يمكن تفسيرها
على أنها «ليست الليبرالية الحقيقية» أو أنها «لم ّ
تطبق كما يجب» .لهذا
السبب قال بوالني إن الليبرالية ،طاملا أنها حية في صفوف النخب ولهم
مصلحة بها ،فال امكانية لهزيمتها نظريًا أو عبر استعراض نماذج
تاريخية لفشلها ،فـ «الليبرالية الحقيقية» ـ ـ السوق التي تعمل لوحدها
وف ــق االش ـ ــارات االقـتـصــاديــة ح ـص ـرًا ،وال ــدول ــة ال تـتــدخــل اال للتنظيم،
والتسليع الكامل للنقد والعمل واألرض ـ ـ لم تتجسد يومًا حتى نحاكمها.
تبقى ،من هذا النقاش اللبناني ،أمثولتان .األولى تتعلق بطبيعة الليبرالية،
وأنها ليست مصدر الديمقراطية واالنتخابات ،وال االطــار الوحيد لها،
وال تنص على العدالة االجتماعية ،بل هي ،كما كتب هاريسون فالس
مقال أخير في مجلة «جاكوبني»« ،التزام
(مقتبسًا ايشاي النــدا) في
ٍ
بأفكار ّ
مجردة ،كالعدالة والحرية» بال أن تسائل النظام الرأسمالي أو
ّ
تشكك به ،ما يجعل هذه األفكار ـ ـ حني تشرع نظامًا لإلستغالل ـ ـ فارغة
من معناها ،ومبتذلة ،وبــا قيمة عملية .فما معنى أن تكون لك حرية
ً
ّ
ّ
التعبير والتفكير وانت تعيش حياة من العمل املستمر والهم والديون؟ ً
املبحث الثاني هو عن املسألة االقتصادية في بالدنا .نحن نعيش مرحلة
تاريخية ثبت فيها فشل «النيوليبرالية» ـ ـ التي هيمنت على صنع القرار
االقتصادي في العقود األخـيــرة ـ ـ على كل املستويات وبكل املعايير.
الــدول التي تملك مقدارًا من سيادة وتحترم شعبها وتخطط لنفسها،
كالصني وبعض بـلــدان شــرق آسـيــا ،تجاهلت نصائح «البنك الــدولــي»
بالكامل ،وحققت التنمية وهي تسخر من قواعد السوق «الحرة» .حتى
َ
املستعمرة ،الـتــي فــرضــت عليها الـنـمــاذج الليبرالية فــرضــا ،في
ال ــدول
جنوب اميركا ،قد كفرت بها ونشأت حركات اجتماعية كاملة حول
معارضة هذا النمط من السياسات .بل أن آالن غرينسبان نفسه ،املدير
السابق للبنك الفيديرالي األميركي ،اعترف عام  ،2010أمــام لجنة من
الكونغرس ،أن ايديولوجيا السوق التي آمن بها طــوال أربعني سنة قد
ثبت بطالنها.
ّأما في املنطقة العربية ،فما زال الجميع ـ ـ ال فرق بني «يمني» و»يسار»،
علماني واسالمي ـ ـ خارج هذه املعادلة ،وعلى يمني اليمني في املوضوع
االق ـت ـص ــادي كـلـمــا ج ــرى ط ــرح ــه .ال يــوجــد ن ـقـ ٌـد حـقـيـقــي للسياسات
ـاوالت للتفكير فــي بــديــل ،خــارج مـحــاوالت الــدفــاع عن
السائدة وال مـحـ ٍ
الليبرالية وإع ــادة تدويرها عبر «أنسنتها» وتجميلها .الخطاب الــذي
ّ
مكان
يعد «يساريًا راديكاليًا» في لبنان يشبه كالم يسار الوسط في
ٍ
محافظ كأوروبا .ال زالت هناك حاجة الى فهم أن زمن الهيمنة الليبرالية
قد انقضى ،وأن أنجح أوهامه كان في فصل السياسة عن االقتصاد،
واقناع الناس بقبول النظام الذي يحيط بهم بداهة ،وايهام البعض بأنه
من املمكن التفكير في مشروع سياسي ،أو مشروع تغييري ،أو مشروع
وفكر ينحاز الى الناس.
مقاوم ،من دون نظرية اقتصادية
ٍ

«مكرمة» سعودية جديدة:
تأشيرات حج لجعجع وحرب وم ـ
لطالما شكلت تأشيرات
الحجيج بابًا لالستثمار
السياسي والخدماتي لدى
بعض السياسيين واألحزاب.
السفارة السعودية بدورها
تمنحها وتحجبها بحسب
رضاها السياسي عن الجهة
الطالبة .هذا العام ،بلغ
االستثمار الملكي ذروته
بتخصيص آالف التأشيرات
لحلفائها في قوى 14
آذار ،علهم يستفيدون
ويفيدون
آمال خليل
أق ـل ـع ــت ،ع ـصــر أم ـ ــس ،أول ـ ــى رح ــات
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـصـ ـص ــت ل ـن ـقــل
الحجاج اللبنانيني إلــى السعودية،
على أن تستمر حركة الطيران املكثفة
حتى غد الثالثاء ،لتأمني نقل حوالى
 6آالف ح ـ ــاج ل ــال ـت ـح ــاق ب ـم ـنــاســك
الـ ـح ــج .وكـ ـ ــان ركـ ـ ــاب رحـ ـ ــات األيـ ــام
األخيرة قبل العيد ،قد ذهبوا السبت
ال ـف ــائ ــت إلـ ــى م ـط ــار ب ـي ــروت لـلـسـفــر،
ل ـي ـف ــاج ــأوا ب ـع ــدم وج ـ ــود ح ـج ــوزات
لهم .انتظروا نحو  12ساعة من دون
جدوى .في النهايةُ ،وعدوا خيرًا من
ب ـعــض أصـ ـح ــاب ال ـح ـم ــات بــال ـفــرج
القريب «ألن الرئيس سعد الحريري
سيجتمع بأحد األم ــراء السعوديني
ويحصل منه على قرار بتسهيل نقل
الحجاج».
عدد من الحجيج وأصحاب الرحالت
اع ـت ـص ـم ــوا ال ـس ـب ــت أم ـ ـ ــام ال ـس ـف ــارة
ال ـس ـع ــودي ــة م ـطــال ـبــن ب ـح ــل األزم ـ ــة
ســريـعــا ،والـتـقــى وف ــد منهم السفير
ال ـس ـعــودي عـلــي عـ ــواض الـعـسـيــري.
األخ ـي ــر أصـ ــدر أم ــس بـيــانــا أك ــد فيه
ً
أن سـفــارتــه «قــامــت بــواجـبـهــا كــامــا
بالنسبة إل ــى الـحـجـيــج .وق ــد حصل

حصلت النائبة ستريدا جعجع على حوالى  200تأشيرة (هيثم الموسوي)

الرياض ّ
سهلت أمور
الحجاج «بشفاعة» سالم
ال بوساطة الحريري!

ل ـب ـن ــان ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ح ـص ـت ــه فــي
نـسـبــة الـحـجـيــج بـمـعــدل سـتــة آالف.
ومـ ــا ح ـصــل م ــن إربـ ـ ــاك ف ــي صـفــوف
الـ ـحـ ـج ــاج وانـ ـتـ ـظ ــاره ــم فـ ــي املـ ـط ــار
ّ
تتحمل مسؤوليته الجهات املنظمة

للرحالت ،حيث كان من املفترض أن
ّ
ي ـتـ ّـم الـحـجــز م ــن قـبــل املـنــظـمــن قبل
الحصول على تأشيرة الدخول إلى
امل ـم ـل ـكــة» .وأع ـل ــن أن ــه «تـلـبـيــة لطلب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ت ـمــام ســام
حول تيسير انتقال الحجاج ،صدرت
توجيهات مــن امللك سلمان بــن عبد
الـعــزيــز بتمديد فتح األج ــواء لغاية
ال ـث ــاث ــاء» .م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـلــن رئـيــس
مـجـلــس إدارة شــركــة ط ـي ــران امل ـيــدل
إي ـس ــت مـحـمــد ال ـح ــوت أن «ال ـشــركــة
ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت كـ ـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة
لتسيير الـعــدد الكافي مــن الــرحــات
لنقل الحجاج اللبنانيني جميعًا».
م ـص ــادر مــواك ـبــة لـلـقـضـيــة أكـ ــدت أن
الخلل «صادر عن السفارة السعودية

تقرير

ّ
مرامل كسروان مكبات للنفايات :تشبيح على
فيفيان عبود
فتحت أزم ــة الـنـفــايــات عـيــون أصحاب
امل ــرام ــل ف ــي الـ ـج ــرد ال ـك ـس ــروان ــي على
بــاب رزق جديد .بعد «أكلهم» الجبال،
م ـشـ ّـوهــن امل ـعــالــم وم ـل ـ ّـوث ــن الطبيعة
ّ
الجوفية ،جاء وقت «االسترزاق»
واملياه
من النفايات .فمنذ نحو شهر ونصف
شهر ،بــدأ ر .خ .وشريكه س .ز ،.وهما
ص ــاحـ ـب ــا م ـ ــرام ـ ــل ف ـ ــي م ـ ـيـ ــروبـ ــا وأم ـ ــز
ال ـك ـس ــروان ـ ّـي ـت ــن ،ط ـم ــر ال ـن ـف ــاي ــات فــي
امل ـح ــاف ــر الـ ـت ــي أوج ـ ــداه ـ ــا م ـن ــذ س ـنــن.
ينقالن بشاحناتهما الرمل مقابل 500
ـ ـ  600دوالر ،لتعود الشاحنات نفسها
ّ
محملة بالنفايات مقابل  700ـ ـ 1000
دوالر للنقلة الواحدة ،بحسب مصادر
في بلدية ميروبا.
ّ
وكانت البلدية قد كلفت ثالثة حـ ّـراس
ملــراق ـبــة مـنـطـقــة امل ـحــافــر الــواق ـعــة على
طرف البلدة ،ومنع أي شاحنة ّ
محملة
بالنفايات من دخولها ،إال أن األمــر لم
يرق لـ ر .خ .الذي اتهم البلدية بتعطيل
ع ـم ـلــه وق ـط ــع بـ ــاب رزق ـ ـ ــه ،وف ـي ـم ــا ك ــان

أحــد ال ـحــراس يـقــوم بــواجـبــاتــه ،فوجئ
ص ـبــاح الـسـبــت بـسـيــارتــن تعترضان
طريقه في الجردّ ،
ترجل منهما سبعة
أشخاص من بينهم الشريكان ،وأطلقوا
ال ـن ــار عـلـيــه واعـ ـت ــدوا عـلـيــه بــالـضــرب،
فــأصـيــب بـشـعــر ف ــي الـجـمـجـمــة وكـســر
فــي األن ــف ونـقــل إل ــى املستشفى حيث
م ـكــث  48س ــاعــة ف ــي ال ـع ـنــايــة الـفــائـقــة.
بلدية ميروبا ّ
تقدمت بشكوى عاجلة

ل ـ ــدى اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـي ــش وم ـخ ـفــر
ال ـ ــدرك وال ـن ـيــابــة ال ـع ـ ّـام ــة ،وخـصــوصــا
أن االع ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى ال ـع ـن ـص ــر ال ـب ـل ــدي
ّ
استتبع بسرق مفاتيح ّ
البلدية
السيارة
والـجـهــاز الالسلكي الـخــاص بـهــا ،كما
أرسلت البلدية كتابني لوزارتي البيئة
ّ
والداخلية ،وتواصلت مع السياسيني
الــذيــن يحمون الشريكني ،وخصوصًا
أن عناصر الدرك لم يتوجهوا إلى مكان

شماس ليس مالكًا لـ «مدكو»
ذكــرت «األخ ـبــار» فــي تقريرها «أبــو رخــوصــة يخرج مــن قبعة السنيورة»
(السبت املاضي) رئيس جمعية تجار بيروت يملك شركة «مدكو» النفطية،
ما دفع بعض الناشطني الى اطالق حملة ملقاطعة الشركة .وقد تبني أن نقوال
شماس صاحب شركة «مدكو» ،هو غير شماس الذي أثار تصريحه األخير
سخطًا كبيرًا .وشماس مدير «مدكو» متوف منذ خمس سنوات ،فيما يدير
ابنه مارون شماس الشركة اليوم ،وال عالقة عمل تجمعه من قريب أو بعيد
برئيس جمعية تجار بيروت .لذلك اقتضى التوضيح واالعتذار.

