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امل ــال ــك م ــن ع ــبء اإلس ـك ــان م ــن دون أن
تأخذ الدولة على عاتقها هــذا العبء،
اال على نحو مجتزأ وملتبس مــع ما
يحتمله ذلــك من أهــداف خفية أو غير
مـعـلـنــة عـلــى صـعـيــد االس ـت ـث ـمــارات أو
الفرز الطائفي والطبقي» .وبالنتيجة،
بـ ـحـ ـس ــب ص ـ ــاغـ ـ ـي ـ ــة« ،جـ ـ ـ ـ ــرى ت ـج ــري ــد
املستأجر من ضمانة السكن املتمثلة
بالتمديد القانوني من دون أن يعطى
أي ضمانات بديلة موازية».
ّ
«مشكلتنا مــع الــدولــة» ،هــذا مــا يتفق
عـلـيــه ك ــل م ــن املـسـتــأجــريــن واملــال ـكــن،
«طـ ــرفـ ــي ال ـ ـن ـ ــزاع» يـ ــريـ ــان ان ال ــراع ــي
االج ـت ـمــاعــي لـحــق الـسـكــن ه ــو الــدولــة
وه ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن ت ــأم ــن ال ـح ـقــوق،
مـنــاصـفــة بــن املــال ـكــن .اال ان ــه فعليا،
وع ـ ـلـ ــى عـ ـك ــس «املـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــروض» ،ع ـم ــدت
مـ ـك ـ ّـون ــات ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـ ــى ال ـت ـن ـص ــل مــن
مسؤلياتها.
ع ـن ــدم ــا تـ ـق ـ ّـدم ع ـش ــرة نـ ـ ــواب بــالـطـعــن
فـ ــي الـ ـق ــان ــون فـ ــي تـ ـم ــوز ع ـ ــام ،2014
أصــدر املجلس الدستوري قــرارا أبطل
بموجبه مادتني ونصف مادة ( 7و13
والـفـقــرة ب مــن امل ــادة  ،)18وهــي املــواد
الـتــي تنص على إنـشــاء لجنة خاصة
للنظر في استفادة املستأجرين ذوي
الدخل املحدود من الصندوق الخاص
لإليجارات السكنية.
ل ــم ي ـح ــدد امل ـج ـل ــس اذا كـ ــان ال ـق ــان ــون
نــافــذا ام ال ،واخـتـلـفــت وج ـهــات النظر

الـقــانــونـيــة بــن مــن رأى ان ه ــذه امل ــواد
املبطلة مرتبطة بأكثر من ثالثني مادة،
وبالتالي ال يمكن تطبيقها ومن وجد
ان القانون قابل للتطبيق ما عدا املواد
الـتــي ابـطـلــت ،وان الـقــاضــي املـنـفــرد له
الحق في ان يحل مكان اللجنة.
عـنــد بــدايــة ع ــام  ،2015اجـتـمــع رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء األع ـ ـلـ ــى مـ ــع ق ـضــاة
اإليـ ـ ـج ـ ــارات ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف درج ــات ـه ــم
لتبادل فهم قــرار املجلس الدستوري،
حينها وفــي حديث لـ «األخـبــار» ّ
شدد
ف ـهــد ع ـلــى ان ال رأي م ـلــزمــا لـلـقـضــاة
( http://www.al-akhbar.com/
 ،)225483/nodeلتشهد الشهور املقبلة
ب ـع ــد ح ــدي ــث الـ ـق ــاض ــي ف ـه ــد أح ـك ــام ــا
ق ـض ــائ ـي ــة م ـت ـن ــاق ـض ــة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـبــدايــة واالس ـت ـئ ـنــاف (http://www.
 ،)237894/al-akhbar.com/nodeبني
ق ـض ــاة عـ ـم ــدوا الـ ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــانــون
 92/160ال ـقــديــم وق ــان ــون االيـ ـج ــارات
الجديدُ ،محدثني بذلك فوضى ّ
مست
«األم ــن الـقـضــائــي» ،وف ــق مــا ص ـ ّـرح به
مرة القاضي فهد ،كما ّ
مست املساواة
بني املواطنني الذين ما عادوا يعرفون
على اساس اي قانون يجري التقاضي.
خــال هــذه الفترة ،كانت لجنة االدارة
وال ـعــدل تعقد جـلـســات نـقــاش الج ــراء
تعديالت على القانون.
في  27نيسان ،أنهت اللجنة التعديالت
ب ـع ــد  15ج ـل ـســة ُعـ ـق ــدت ع ـل ــى م ـ ــدار 5
أشهر ،من دون أن تتمكن من طرح اي
صيغة ّ
توفق بني الحق بالسكن وحق
مالك املــأجــور بملكه ،وأبـقــت إشكالية
القانون (http://www.al-akhbar.com/
 .)231587/nodeوعلى الــرغــم مــن عدم
رضى الطرفني بالتعديالت «الشكلية»
التي حصلت ،اال ان مجلس النواب لم
يقرها بعد.
فـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذا الـ ـ ـي ـ ــوم ،ص ـ ـ ـ ّـرح رئ ـيــس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ـ ّـري بــأن قانون
االيـ ـ ـج ـ ــارات ال ـج ــدي ــد غ ـي ــر ن ــاف ــذ ،ه ــذا
املــوقــف بقي تصريحًا ولــم ُيــرفــق بأي
خ ـط ــوة ع ـمـل ـيــةُ .ع ـق ــد مـجـلــس ال ـن ــواب
في شهر تشرين الثاني إلقــرار قانون
استعادة الجنسية اللبنانية فيما لم
ُيبحث قانون االيجارات.
«ي ـج ــوا يـشـيـلــونــي م ــن ال ـب ـيــت» ،يـقــول
ُم ــراد ك ــرم ،املستأجر فــي الجميزة في
ّ
ألي مـحــاولــة لتطبيق الـقــانــون،
ت ـحــد ّ
ّ
فيما يحذر املالكون من دعوات التمرد
على القانون وتبعاته.

يريد التصنيع السريع على حساب الفالحني عن طريق نقل القيمة
غسان ديبة
ّ
تمتص الفائض في الزراعة
من الريف إلى املدن عبر أنظمة أسعار
«اعلموا أيها الرفاق أن على هذا العلم الذي ستحملونه خالل من أجل استخدامه في عملية التصنيع السريعة .في نفس الوقت،
مسيرتكم المنتصرة نحو الشيوعية هناك أيضًا نقاط من دمي» احتدم الـصــراع السياسي داخــل الحزب حــول قضايا كثيرة وكان
ّ
نيكوالي بوخارين لتسلم ستالني منصب األمــن الـعــام (كــان فــي تلك الفترة منصبًا
تنظيميًا لم يرده غيره من القادة البولشفيني التاريخيني) الفرصة
مــن بــن األش ـخــاص الـتــاريـخـيــن الــذيــن أثـ ــاروا وال يــزالــون يثيرون التي استخدمها لإلمساك بأكثر مفاصل الحزب األساسية .بعد
ال ـجــدل العنيف حــولـهــم ،إن ك ــان فــي ك ــام ســريــع ح ــول الـعـشــاء أو هزيمة اليسار ونفي تروتسكي وبعد انهيار االنـتــاج الــزراعــي في
ّ
في اجتماع أكثر جدية ،يحتل الزعيم السوفياتي الراحل جوزيف  1927رأى ستالني أنه لم يعد هناك معوق سياسي لالنعطاف إلى
ّ
ستالني املرتبة األولــى بامتياز .ملاذا يثير ستالني كل هذه العواطف اليسار وأن ــه ال بــد مــن التصنيع السريع لبناء االشـتــراكـيــة وتبنى
واآلراء؟ والتي قد تختلف أيضًا باختالف الحقبة التاريخية؟ على أفكار بريوبريجينسكي ،الذي أطلقه من منفاه في سيبيريا .انقض
سبيل املثال ،أحـ ّـب األميركيون «العم جــو» ،وهــو االســم الــذي أطلقه سـتــالــن بـعــد ذل ــك عـلــى بــوخــاريــن ال ــذي بـقــي عـلــى مــواق ـفــه ،وأق ـ ّـرت
عليه روزفلت وتشرشل خالل الحرب العاملية الثانية .بعد الحرب ،الخطة الخمسية األولى في عام  1928معلنة بدء التخطيط املركزي
أصبح العم جو الشيطان بعينه مع بداية الحرب الباردة التي أطلقها لــاقـتـصــاد االش ـتــراكــي ،وتـلــى ذل ــك عملية تطهير سـيــاســي داخــل
ُ
األميركيون والغرب ضد االتحاد السوفياتي ،ال لسبب بل المتالكه الحزب ت ّوجت بمحاكمات موسكو الشهيرة وإعــدام بوخارين في
ّ
السالح النووي واتساع نفوذه في أوروبا واحساس الغرب بالتململ آذار  .1938هكذا على شفير الحرب العاملية الثانية تمكن ستالني من
في املستعمرات والخوف من االشتراكية هناك .لم يرد ستالني وال إحكام سيطرته على الحزب ،والدولة وبذلك الوقت كان أكثر أعضاء
االتحاد السوفياتي إشعال الحرب الباردة ،وحتى إعالن دولة أملانيا الهيئات القيادية التي شاركت في ثــورة  1917قد أعدمت أو نفيت
الديمقراطية في  1949في املناطق الخاضعة للسيطرة السوفياتية لم إلى الداخل والخارج.
يكن مخططًا له بل جاء ردًا على إعالن جمهورية أملانيا الفدرالية ،إذ كانت نقاشات التصنيع على مستوى عال من العلم وقد شارك بها
نقل االتحاد السوفياتي قبل ذلك الكثير من األصول الثابتة املوجودة أملع مفكرين في الحزب اللذين كانا كتبا سوية «ألف باء الشيوعية»
ّ
فــي مناطق نـفــوذه إلــى الــداخــل السوفياتي
وال تزال تحتل مركزًا في الفكر االقتصادي،
ً
إذ ّ
كتعويضات حرب ضد أملانيا.
خصص لها جــوزيــف ستيغلتز فصال
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـفـ ـك ــري ي ـح ـل ــو لـبـعــض
فـ ــي كـ ـت ــاب ــه «ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وعـ ـ ـ ــبء ال ـت ـن ـم ـيــة
املــارك ـس ـيــن أن يـنـفــي ع ــن س ـتــالــن صفة
االق ـت ـصــاديــة» ال ـص ــادر ف ــي  .2002وعـلــى
االنتاج
انهيار
بعد
املـ ــارك ـ ـس ـ ـيـ ــة وه ـ ـ ـ ــذا خـ ـط ــأ ش ـ ــائ ـ ــع ،إذ أن
املستويني التقني والتاريخي كان للتخطيط
الستالينية ،بكل انحرافاتها ،تبقى إحدى الزراعي رأى ستالين أنه
املـ ــركـ ــزي األثـ ـ ــر ال ـ ـبـ ــارز ف ــي ن ـق ــل االتـ ـح ــاد
السوفياتي إلــى مـصــاف ال ــدول الصناعية
تـ ـجـ ـلـ ـي ــات املـ ــارك ـ ـس ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى امل ـس ـتــويــن ال بد من التصنيع السريع
السياسي والـتــاريـخــي .كما يحلو للبعض
املـتـقــدمــة ،وك ــان ذل ــك الـسـبــب الــرئـيـســي في
لبناء االشتراكية
مـ ــن أعـ ـ ـ ــداء ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،أن ي ـ ـسـ ــاوي بــن
االن ـت ـصــار عـلــى ال ـنــازيــة وت ـحــولــه إل ــى قــوة
الستالينية واملــارك ـس ـيــة وه ــذا أي ـضــا غير
عظمى .إال أن ال ـصــراع مــع بــوخــاريــن أفقد
صحيح .في املقلب اآلخــر ،يعظم الكثيرون
ال ـحــزب روح ــه فـقــد ك ــان بــوخــاريــن أصغر
ستالني وهناك اآلن عــودة كبيرة لالحتفاء
قادته وأملعهم وقد كان حبيب الحزب كله.
به ،إذ أعلن الشيوعيون في مدينة بنزا في روسيا أن عام  2016هو اعتبره الكثيرون وعلى رأسهم لينني أنه أهم منظري الحزب البلشفي
عام ستالني ،وترتفع صوره في أرجاء املناطق التي تخضع لسيطرة ولقد حمل لواء املاركسية حتى في أحلك الظروف خالل إبعاده عن
املتمردين في أوكرانيا .كما أن هناك حملة إلعادة تسمية فولغوغراد املكتب السياسي وعن تحرير جريدة االزفستيا وخالل محاكمته
بستالينغراد وهو االسم الذي استبدل في عام  1961بعد فترة من القاسية وإعدامه .في عام  1988بعد  50سنة ،حكمت املحكمة العليا
املؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي وخطاب خروتشوف السوفياتية ببراءة بوخارين من جميع التهم التي وجهت إليه.
الشهير الذي انتقد عبادة الشخص وفضح االنتهاكات الستالينية .في «عام ستالني» نتذكر ضحايا الستالينية ولكن في نفس الوقت
وكــان املجلس املحلي للمدينة قــد أقــر فــي  2013أن تتحول مؤقتًا وكما قال أحد مسؤولي جمهورية لوهانسك الشعبية في أوكرانيا
فولغوغراد إلى ستالينغراد  9مرات سنويًا خالل األيام التذكارية.
ملراسل االندبندنت البريطانية دفاعًا عن احترامهم لستالني «اقترح
كيف صعد ستالني إلى السلطة؟ لقد كانت فترة العشرينيات التي أن تقرؤا تاريخكم أنتم -إن امللوك االنكليز هم بعيدون كل البعد عن
تلت ثــورة اكتوبر فــي  1917حافلة على جميع الصعد السياسية املثالية».
ً
ُ
واالق ـت ـصــاديــة والـثـقــافـيــة فــي االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي .عـلــى املستوى نعم ،ستالني لم ولن يكون مثاال أعلى يحتذى به ،ولكنه جزء كبير
االقـتـصــادي جــرى فــي تلك الفترة مــا ُعــرف بـ»نقاشات التصنيع» من التراث املاركسي في تجليه السياسي .هذا ال يمكن نكرانه كما
ال ـتــي وق ــف فـيـهــا س ـتــالــن إل ــى جــانــب ن ـي ـكــوالي ب ــوخ ــاري ــن املـنـظــر ال يمكن في نفس الوقت نكران أن ستالني والستالينية ارتكبا اخطاء
األساسي لفكرة التطور التدريجي نحو االشتراكية بالتحالف بني جسيمة لعبت دورًا كبيرًا في أفــول ما ُعــرف باالشتراكية املحققة
العمال والفالحني .في املقلب اآلخر كانت املعارضة اليسارية والتي في نهاية القرن العشرين .اليوم عام  ،2016سيكون في بعض من
ّ
مثلها على املستوى االقتصادي املنظر األساسي لفكرة «التراكم روسيا عام ستالني ،وهذا ربما لجيد في يومنا هذا ،ولكن في العالم
االشـتــراكــي األول ــي» يفجيني بريوبرجينسكي وك ــان هــذا اليسار أجمع نريده عام انبثاق جديد الفكار االشتراكية والسالم والتقدم.

ــتيننتال تراست»
يحتاجون إلى العناية الطبية.
ّ
وتبي أيضًا أن الشركة لم تتمكن من
استقطاب زبائن إضافية؛ ففي نقابة
املهندسني إن مصدر الربح األساسي
ليس البوالص التي تصدرها الشركة
ل ـل ـم ـه ـن ــدس ــن ،ب ـ ــل ال ـ ـبـ ــوالـ ــص ال ـت ــي
تحصل عليها مــن خ ــارج العقد مثل
بوالص التأمني على السيارات وعلى
الــورش ومــواقــع العمل وســواهــا .غير
أن هـ ــذه الـ ـب ــوال ــص ذه ـب ــت ل ـشــركــات
أخرى بأسعار تنافسية.
هكذا بدت املشكلة األساسية للشركة
فـ ــي األه ـ ـ ــل امل ـض ـم ــون ــن ع ـل ــى عــاتــق
املوظفني في أي من شركات املجموعة.
هـ ــؤالء ك ــان لــديـهــم ال ـخ ـيــار ف ــي ش ــراء
بوليصة تأمني لتغطية فرق الضمان،
أي ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ ــ %10ع ـن ــد االس ـت ـش ـفــاء

(تـخـتـلــف طــري ـقــة ال ـخ ـيــار ب ــن شــركــة
وأخرى فهي في بنك ميد واضحة ألنه
خــاضــع لعقد العمل الجماعي ،فيما
الخيارات املتاحة لدى باقي الشركات
مختلفة) والعناية خــارج املستشفى
(فحوصات مخبرية وصور مختلفة).
وف ـ ــي «بـ ـن ــك مـ ـي ــد» ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،ك ــان
املــوظ ـفــون يــدفـعــون نـحــو  1.125ألــف
لـيــرة ثـمــن بوليصة الـتــأمــن لتغطية
ف ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان والـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــة خ ـ ــارج
املـسـتـشـفــى ل ــأه ــل امل ـض ـمــونــن على
عــات ـق ـهــم ،إال أن ـه ــم ت ـل ـقــوا م ــذك ــرة من
إدارة امل ــوارد البشرية تفيد بــأن كلفة
البوليصة ارتفعت إلى  3ماليني ليرة
س ـن ــوي ــا ،م ــا أث ـ ــار بـلـبـلــة واسـ ـع ــة بني
املوظفني ،وخصوصًا موظفي الفروع
في املناطق الذين ّقرر بعضهم تنظيم

عريضة وتوقيعها رفضًا لهذا األمر...
رئـيــس نقابة موظفي امل ـصــارف أسد
خــوري وهــو موظف لــدى «بنك ميد»
أبلغ «األخبار» ،أنه حاول ثني اإلدارة
ع ــن ق ــراره ــا ،إال أن ــه ف ـشــل ف ــي األم ــر،

كلفة بوليصة التأمين
لتغطية األهل المضونين
ارتفعت ثالثة أضعاف
ألن اإلدارة كانت تريد وقف التغطية
الصحية الخاصة لألهل املضمونني
على عاتق املوظفني بصورة نهائية،
لكنها واف ـقــت عـلــى إب ـقــاء البوليصة
بـهــذا الـسـعــر وت ــرك الـخـيــار للموظف
«وخـ ـص ــوص ــا أن امل ــوظ ـف ــن وأه ـل ـهــم

ل ــدي ـه ــم ال ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـنـ ـص ــوص عـنـهــا
في القوانني املرعية وفــي عقد العمل
الجماعي املوقع بني جمعية املصارف
وبني اتحاد نقابات موظفي املصارف
أي ـض ــا ،وه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـبــوالــص ال
يدخل ضمن عقد العمل الجماعي».
في املقابل ،تشير املـصــادر إلــى املــادة
 24م ــن ع ـقــد ال ـع ـمــل ال ـج ـمــاعــي الـتــي
تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ي ـس ـت ـف ـي ــد مــوظ ـفــو
املـ ـ ـص ـ ــارف م ـ ــن أي فـ ـئ ــة ك ـ ــان ـ ــوا مــن
الـ ـعـ ـط ــاءات ال ـت ــي يـمـنـحـهــا ص ـنــدوق
الـضـمــان الـصـحــي مــع حـفــظ الحقوق
املكتسبة للمستخدمني الذين يعملون
في مصارف تمنح عطاءات أفضل».
إذًا ،إن استعمال عقد العمل الجماعي
ل ـت ـم ـكــن إدارة ب ـن ــك م ـي ــد مـ ــن قـضــم
ال ـح ـق ــوق امل ـك ـت ـس ـبــة ل ـل ـمــوظ ـفــن أم ــر

يــرفـضــه امل ــوظ ـف ــون ،ال ب ــل ه ــم قلقون
م ــن أن تـلـجــأ إدارة املـ ـص ــرف ،بـهــدف
إنقاذ شركة التأمني التي تملكها ،من
قـضــم ح ـقــوق مـكـتـسـبــة إضــاف ـيــة ،وال
سيما بعدما تناهت إلى مسامعهم أن
هناك ّ
نية لقضم التقديمات املمنوحة
لتغطية األدوي ــة وزي ــادة الكلفة على
ّ
بمعدل  %10إضافية.
املوظفني
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـشـ ـكـ ـل ــة لـ ـيـ ـس ــت مـ ـحـ ـص ــورة
بموظفي بنك ميد حصرًا الذين يزيد
ع ــدده ــم ع ــن  2400م ــوظ ــف ،ب ــل هـنــاك
م ــوظـ ـف ــو ال ـ ـشـ ــركـ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ضـمــن
املجموعة وهم ّ
يعدون بــاآلالف ،وهي
م ـش ـك ـلــة م ـت ـف ـ ّـرع ــة ع ــن األزم ـ ـ ــة املــال ـيــة
الحريرية التي أفقدت شركة التأمني
جاذبيتها الستقطاب زبائن بواسطة
النفوذ السياسي.

