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مجتمع وإقتصاد

ــماية»

ووزارة الـخــارجـيــة ،وال ـكـ ّـم األك ـبــر من
املعامالت مع وزارة املال من تصاريح
مالية وضريبية مختلفة.
ال حــاجــة الستحضار الخيال ملعرفة
حجم اإليـصــاالت الـصــادرة مقابل كل
خــدمــة ،وخ ـصــوصــا أن ه ـنــاك الكثير
من الخدمات االحتكارية التي ّ
تقدمها
ليبان بوست وال يمكن إجــراؤهــا في
اإلدارة الرسمية مباشرة مثل اإلقامة
للعامالت في الخدمة املنزلية ،ورسوم
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .م ـ ـصـ ــادر فــي
الجامعة تقول إن ليبان بوست كانت
تـجـمــع قـبــل إثـ ــارة ال ـحــادثــة ،لحساب
جمعية «حماية» ،مبلغ  500ألف ليرة
يوميًا من معامالت تسجيل الطالب.

ماركس ضد سبنسر

بلديات

أية عدالة اجتماعية؟

بلدية قعقعية الصنوبر VS
مزرعة النابلسي

العاملني املتقدم والنامي ،وهذا التحول ليس محايدًا ،إذ في
غسان ديبة
املقابل تحرم أعــداد متزايدة ،حتى من الطبقة الوسطى
حق العمل ،في المنطق البورجوازي( ،فخر الصناعة الرأسمالية) ،من التعلم والصحة والعمل،
«إن ّ
بائس»
تقي
ي
تمن
هو
والسكن والدخل الالئقني وضمانات التقاعد املختلفة.
ماركس
كارل
في استطالع ملركز بيو لألبحاث في  ،2011وهو من أهم
مراكز استطالع الرأي في الواليات املتحدة ،تبني أن األلفيني
عندما دعيت ألكون مشاركًا في ندوة األسبوع املاضي ،األميركيني ( millennialsـ الشباب الذين تتراوح أعمارهم
في الــذكــرى السبعني إلنشاء األمــم املتحدة ،في احتفال بني  18و 29عامًا) ينظرون بإيجابية أكثر الى االشتراكية
البيال حــول موضوع «العدالة االجتماعية» ،تقصدت أن ( )%49منها الى الرأسمالية ( .)%46كما أن استطالعًا
أطــرح املوضوع منذ البداية في سياق النظام الرأسمالي آخر هذا الشهر من قبل ّ Yougovبي أن الديموقراطيني
في في الواليات املتحدة يفضلون االشتراكية على الرأسمالية
وظ ــاه ــرة ت ــزاي ــد ع ــدم املـ ـس ــاواة ف ــي ال ـث ــروة وال ــدخ ــل ً
السنوات الثالثني املاضية في الواليات املتحدة والعالم ،بدال بـعــدمــا كــانــوا فــي أي ــار املــاضــي مـتـســاويــن ،حـصــل ذلــك
من أن أطرح املوضوع من الجوانب األخالقية والقانونية بعدما توسعت حملة ســانــدرز .وهــذا يمتد حــول العالم،
واإلنسانية والفساد وما إلى ذلك من مقاربات تفصل بني وخصوصًا بعد أزمــة  2008حيث وضعت الرأسمالية
مفاهيم وإمكانية تحقيق العدالة االجتماعية وبني سياق على املحك واملساءلة ومقدرتها على االستمرار .في هذا
األنظمة االقتصادية .فإذا أخذنا مفاهيم حق العمل وحق اإلطــار ،ربما ضاع العالم وحتى الكثيرون من الصينيني
السكن التي يمكننا الحديث عنها حتى الثمالة ،قد تبدو وبعض اللبنانيني حتى في تفسير ما حدث في الصني
للوهلة األولى بديهية ،إذ يتساءل الكثيرون «أليس من حق منذ « 1978هــل هــي رأسمالية بحتة ،والصينيون بمن
الجميع أن يستمتعوا بهكذا حقوق؟» ،ربما ،ولكنها غير فيهم الشيوعيون ينتظرون الفرصة السانحة إلعالنها؟
ممكنة وال هي محققة في الدول الرأسمالية ،التي نظريًا أو «هل هي رأسمالية الدولة التي تستفيد منها حفنة من
تعتمد العدالة فيها على املساواة في املشاركة في السوق السياسيني الذين يتقنعون بلثام الشيوعية حتى إشعار
وفي أفضل األحيان على مبدأ تكافؤ الفرص وليس على آخر؟» .هي ال هذه وال تلك .اليوم ،يقوم الحزب الشيوعي
العدالة في النتائج .واإلجابة في الواقع املعيش تأتي من الصيني بإعالم وإفهام الجميع ومنهم الكثير من املنتمني
البطالة املستشرية في أوروبــا
الــى الحزب بــأن املاركسية هي
معقل الرأسمالية بــن الجميع
الـفـكــر املـسـيــر ل ـبــرامــج الـحــزب
وه ـ ــي األعـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب.
والدولة السياسية واالقتصادية
إذًا ،فـلـنــدع الـشـبــاب اإلسـبــانــي
والقانونية وحتى الثقافية.
لـ ـ ــم يـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ــاركـ ـ ــس ن ـظ ــري ــة
واليوناني واإليطالي يجيبوننا «ثورة سياسية» لتحقيق
عــن بــديـهـيــة حــق الـعـمــل (تبلغ
ح ــول ال ـع ــدال ــة ،لـكـنــه أش ــار إلــى
انتزاع
أساسه
الذي
التغيير
ال ـب ـطــالــة ب ــن ال ـش ـبــاب ف ــي هــذه
ال ـ ـظـ ــروف ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـت ـطــور
المليارات
أصحاب
من
السلطة
الــدول  49و 54و 44باملئة على
اإلنسانية نحو مجتمع يحرر
التوالي).
اإلنسان من الشح االقتصادي
ذك ــرت فــي أح ــد تــدخــاتــي في
واالستغالل الطبقي واالغتراب
الـحــوار أن وضــع عــدم املـســاواة
امل ـج ـت ـم ـعــي واإلنـ ـس ــان ــي .وفــي
(وبالتالي الالعدالة) بلغ حدًا في
الواليات املتحدة بحيث إطار حق العمل ،قال ماركس في «الصراعات الطبقية في
ّ
أدى ال ــى أن ي ـكــون لـيــس هــو فـقــط ب ـحــد ذات ــه مــوضــوعــا فرنسا» إن «حــق العمل يتطلب السلطة على الرأسمال،
أســاسـيــا على أجـنــدة االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،بــل إن أحد وهذا يتطلب بدوره االستحواذ على وسائل اإلنتاج ...ما
أه ــم املــواض ـيــع فــي ال ـح ــوار املـتـلـفــز األول بــن املرشحني يتطلب في النهاية إلغاء الرأسمال والعمل املأجور والعالقة
الــدي ـمــوقــراط ـيــن ال ـ ــذي ج ــرى ف ــي  13أك ـت ــوب ــر ك ــان هو املـتـبــادلــة بينهما» .ال ـيــوم ،مــؤشــرات الـعــدالــة االجتماعية
التفاضل بني الرأسمالية واالشتراكية .هذا األمــر يحدث ت ـتــراجــع وال ـش ـعــوب وش ـب ــاب ال ـق ــرن ال ــواح ــد والـعـشــريــن
ألول مــرة في تاريخ الــواليــات املتحدة حيث تربت أجيال يسحقهم الــرأسـمــال املــالــي املـعــولــم ،ولـكـ ْـن أمامهم خيار
متعاقبة على العداء وحتى الخوف من كلمة االشتراكية .وحيد أن يعيدوا إنتاج ثــورة جديدة ضد هذا الرأسمال.
اليوم املرشح االشتراكي بيرني ساندرز ينافس هيالري حتى الواليات املتحدة ،يقول ساندرز ،بحاجة ليس إلى
كلينتون ويسبق املرشح الجمهوري األول الــذي يشغل أقــل من «ثــورة سياسية» لتحقيق التغيير الــذي أساسه
العالم دونالد ترامب بـ  9نقاط مئوية!
انتزاع السلطة من أصحاب املليارات وإلعادة توزيع الدخل
ل ـقــد ك ــان ال ـج ـم ـهــور ف ــي ال ــذك ــرى مــرتــاحــا ل ـهــذا ال ـطــرح ،وال ـثــروة مــن أجــل مجتمع أكـثــر عــدالــة ،ألن أقــل مــن ذلــك،
فــالـيــوم ،وبـعــد  25عــامــا عـلــى انـتـهــاء ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،لم وحتى لو تغير النظام الضريبي لينال األغنياء نصيبًا
تعد االشتراكية مرتبطة بمعسكر سياسي ـ عسكري أكـبــر مـنــه ،لــن يـحــدث إال تغيير طفيف فــي ت ــوزع الدخل
كما كــانــت ،بــل ترتبط بمقاربتها لتحقيق آمــال األفــراد والثروة .إذًا ترتبط بداية تحقيق العدالة االجتماعية ،حتى
والشعوب في الرفاه والعيش وتحقيق الــذات ،والكثيرون ال نخاطر بالسقوط في الشعبوية ،بتحقيق ثــورة نحو
يرون أن الرأسمالية بدأت تفشل في تحقيق هذه اآلمال ،االشتراكية والـظــروف املوضوعية ،اليوم هو أفضل من
إال لقلة بدأت منذ ثالثني عامًا تستولي أكثر فأكثر على تلك األيــام التي واجهها الذين أطلقوا شعلة االشتراكية
الثروة وتحرم غيرها .ففي الواليات املتحدة ،على سبيل في القرن العشرين ،هذه الشعلة التي قد تخفت أحيانًا،
املثال ،تجمدت األجور ،في حني تضاعفت حصة ثروة الـ إال أنـهــا لــن تنطفئ ألن مستقبل الـعــالــم يعتمد عليها
 %1ثالث مرات ،وأصبحوا يمتلكون من الثروة بقدر ما لتحقيق ما قال عنه ماركس بأنه البداية الحقيقية للتاريخ
يمتلك الـ  %90األدنى من الناس .وهذا ينطبق ،وإن بوتيرة اإلنساني ،وعندها ستنتج مفاهيم جديدة للعدالة خارج
أقل في بعض األحيان ،على أكثرية الدول الرأسمالية في إطار الحاجة االقتصادية واملجتمع الطبقي.

كان حجم «البهدلة»
مخففا على «عابري»
نفق المطار
(هيثم الموسوي)

ُيستبعد ان يكون القرار الظني قد
ص ــدر ب ـعــد ،عـلــى الــرغ ــم م ــن م ــرور
اك ـثــر مــن سـنــة ون ـصــف سـنــة على
االدعاء.
وفيما كان حجم «البهدلة» مخففا
على «عــابــري» نفق امل ـطــار ،أمــس،
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ــامل ـ ــرات ال ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
احـتـجــزوا فيها لساعات مهددين
باالختناق ،بلغت االهانة «أوجها»
ف ــي ش ـ ــوارع ب ـي ــروت وضــواح ـي ـهــا
التي غصت باملياه وعرقلت مسار
الـسـيــارات مــا تسبب بزحمة سير

خــانـقــة .وقــد سجل «طــوفــان» غير
م ـس ـبــوق ف ــي مـنـطـقــة كـنـيـســة مــار
مـخــايــل ف ــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة
فضال عــن «حــي الجامعة» و»حــي
الـسـلــم» الـلــذيــن «غــرقــا» بالسيول.
و سـجـلــت زح ـمــة سـيــر خــانـقــة من
ن ـه ــر املـ ـ ــوت ب ــاتـ ـج ــاه ال ـص ــال ــوم ــي
وال ـ ــدك ـ ــوان ـ ــة ّ ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى زح ـم ــة
سـيــر ف ــي امل ـكــلــس وج ـســر الــواطــي
والـحــازمـيــة /طـلـعــة جـســر الباشا
وغيرها من املناطق بسبب تجمع
للمياه على الطرقات.
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آمال خليل
على الرغم من قــرار محافظ الجنوب منصور
ض ــو ،فــي  31كــانــون األول امل ــاض ــي ،الـقــاضــي
بإقفال مزرعة النابلسي في قعقعية الصنوبر
ن ـهــائ ـيــا بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر ب ـس ـبــب مـخــالـفـتـهــا
للقوانني .تواصل النيابة العامة االستئنافية في
الجنوب منح الشركة اللبنانية للتجارة العامة ـ
ً
نابلسي إخوان مهال إضافية لتسوية وضعها.
وكــان ضو نفسه قد وافــق على أكثر من طلب
ً
استرحام قدمته الشركة إلعطائها مهال محددة
إلخ ـ ــراج رؤوس امل ــاش ـي ــة ال ـت ــي ت ــؤوي ـه ــا داخ ــل
املزرعة .لكن تبني أن الشركة تستقدم املزيد من
املاشية إليها لفرض أمــر واقــع .في ضــوء ذلك،
أقفل ضو الباب نهائيًا أمام طلبات االسترحام،
موعزًا إلى القوى األمنية بإقفال املزرعة فورًا ،إال
أن النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي
ره ـي ــف رمـ ـض ــان ،أش ـ ــار إلـ ــى فـصـيـلــة عــدلــون
ً
بالتريث ،مانحًا النابلسي مهال جديدة يمددها
منذ منتصف أيلول الفائت.
في هذا الوقتّ ،
تقدمت شركة النابلسي في مطلع
أي ـلــول الـفــائــت بــاسـتــدعــاء أم ــام مجلس شــورى
ال ــدول ــة ضــد بـلــديــة قعقعية الـصـنــوبــر (قـضــاء
ال ــزه ــران ــي) ،بـشـخــص رئـيـسـهــا قــاســم صــالــح،
إلبطال «القرار الصادر عن البلدية القاضي بعدم
املوافقة على الترخيص ملزرعة األبـقــار الواقعة
على العقار رقم  469ضمن نطاقها العقاري».
وبحسب نص االستدعاء ،فإن البلدية «لم تبلغ
الـشــركــة بشكل أصــولــي لغاية الـيــوم برفضها
الـتــرخـيــص .وع ـل ـيــه ،ي ـكــون االس ـتــدعــاء الــراهــن
مقدمًا ضمن املهلة القانونية» .ويستعرض كيف
تشغل الشركة العقار بــوضــع وإي ــواء املــواشــي
التي تستوردها من الخارج تمهيدًا لبيعها في
السوق املحلي ،وذلــك في بناء قائم على العقار
تستعمله الشركة بموجب ترخيص صادر عن
البلدية بتاريخ  2006ومجدد في .»2012
في عام  ،2013تقدمت الشركة بترخيص إنشاء
واستثمار مزرعة لألبقار .البلدية أحالت الطلب
إلى وزارتي الصحة والبيئة إلبداء الرأي لكونها
ال تملك الصالحية .بموجبه ،كشفت مصلحة
الصحة في الجنوب التابعة لوزارة الصحة على
املزرعة و»تبني لها أنه ال يوجد أي بناء قريب من
املزرعة ،لتخلص الى القول :ال مانع من املباشرة
بــال ـتــرخ ـيــص» ،ك ـمــا ورد ف ــي االسـ ـت ــدع ــاء .أمــا
وزارة البيئة ،فقد أجــرت كشفًا و»تبني مطابقة
املزرعة للقانون الذي يشترط ابتعاد املزرعة عن
أقــرب تجمع سكني بـ  550مترًا ،بينما املزرعة
تبعد  679م ـت ـرًا» .وفــي نيسان الـفــائــت ،أجــرت
الـ ــوزارة فحصًا جــدي ـدًا« ،واف ـقــت بموجبه على
الـتــرخـيــص» .وعـلـيــه ،وج ــدت الـشــركــة أن «قــرار
البلدية باطل ألنه علل رفضها لقربه من األماكن
السكنية ووج ــود أراض مـفــرزة للسكن قريبة
جـدًا منها .ولــم تقم البلدية بإثبات مــا تدعيه».
الــافــت أن الـشــركــة عللت شـكــواهــا بالتكاليف
الـبــاهـظــة الـتــي تكبدتها إلن ـشــاء امل ــزرع ــة ،علمًا
بأنها حتى اآلن تـقــوم بتشغيلها واالسـتـفــادة
منها .ختامًا ،طالبت بقبول االستدعاء «ملخالفة
هذا القرار للقانون واألنظمة املرعية اإلجراء».
ويـ ــوضـ ــح رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة ق ــاس ــم ص ــال ــح أن
الـتــرخـيــص ال ــذي مـنـحــه لـلـشــركــة ك ــان إلنـشــاء
«ه ـن ـغــار» كـمـسـتــودع أعـ ــاف .لـكــن «الـهـنـغــار»
ت ـحـ ّـول عـلــى نـحــو تــدريـجــي إل ــى مـنـشــأة كبيرة
ـواش وهــو مــا ال يلحظه الترخيص.
ومــزرعــة م ـ ٍ
وت ــوق ــف ع ـنــد امل ـع ــادل ــة ال ـت ــي تـ ـح ــاول ال ـشــركــة
فرضها :فــرض املنشأة كأمر واقــع ،ثم التوجه
لنيل التراخيص الالزمة ،ما يصبح كأنه تسوية
للمخالفة التي باتت في حكم الواقع .االستدعاء
لــم يـشــر إل ــى دور مـحــافــظ الـجـنــوب عـلـمــا بأنه
صاحب القرار بعدم الترخيص واإلقفال الفوري
بالشمع األحمر .مصادر املحافظ استعرضت
جملة الخطوات التي أدت إلى القرار ،مشيرة إلى
أن املـجـلــس الـصـحــي فــي املـحــافـظــة املــؤلــف من
التنظيم املدني ومكاتب الزراعة والبيئة والصحة،
ج ــزم بــرفــض الـتــرخـيــص .فــي حــن أن تـقــاريــر
الصحة والبيئة ال ــواردة في االستدعاء ال تعدو
كونها آراء استشارية فنية غير ملزمة.

