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مجتمع وإقتصاد

تقرير

ماركس ضد سبنسر

نحو حزب التقدم
والمساواة والديموقراطية
غسان ديبة
«إن طــريـقــة سـحــق ال ـبــورجــوازيــة هــي طحنها بني
حجارة الضرائب والتضخم»
لينني

ان م ـســار األم ـ ــور ،وف ــق املـطـلـعــن ،لم
يعد يتعلق بــاالصــول القانونية وال
بـطــريـقــة الـتـلــزيــم ،بــل بكعكة التلزيم
والـ ـص ــراع ب ــن ال ـش ــرك ــات وممثليها
السياسيني .فقد وافق مجلس الوزراء
عـلــى تـقــريــر الـلـجـنــة املـشـتــركــة لجهة
ّ
الـحــاجــات ،لكنه كلف وزارة األشغال
الـقـيــام بــاس ـتــدراج ع ــروض محصور
ينفذ في إدارة املناقصات وفــق دفتر
شـ ــروط أع ـ ّـدت ــه ال ـل ـج ـنــة ،ع ـلــى أن يتم
تقصير املهل حتى  15يومًا.
بـ ــن ص ـف ـق ــة «ب ــالـ ـت ــراض ــي» وص ـف ـقــة
«بـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض مـ ـحـ ـص ــور»،
ُي ـ ـ ـ ــراد أن ت ـل ـع ــب إدارة امل ـن ــاق ـص ــات
دور شــاهــد ال ــزور ،فهي ال تـعـ ّـد دفتر
الـ ـ ـش ـ ــروط وال ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي إع ـ ـ ـ ــداده،
وال ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي ت ـس ـم ـيــة ال ـش ــرك ــات
املــؤه ـلــة لـلـمـشــاركــة وال فــي مــوضـ ّـوع
امل ـه ــل ،ب ــل يـقـتـصــر عـمـلـهــا عـلــى فــض
الـ ـع ــروض وإع ـ ــان ال ـن ـتــائــج ال ـتــي قد
ّ
تـكــون مــركـبــة سلفًا! «ال ـتــراضــي» كما
«اس ـتــدراج الـعــروض املـحـصــور» هما
االستثناء للقاعدة املنصوص عنها
فــي قــانــون املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة ،أي
املـنــاقـصــة املـفـتــوحــة .وهـمــا طريقتان
لتحويل إدارة املناقصات إلى شماعة
«شـفــافـيــة» ،اعـتـمــدت فــي الـســابــق من
قبل وزارة الداخلية التي أعـ ّـدت دفتر
الشروط ملناقصة املعاينة امليكانيكية
وفرضته على إدارة املناقصات رغم
اعتراضها على بنوده املخالفة ملبدأ
التنافس ،ال بل فرض مجلس الوزراء
على اإلدارة ّإدخال أعضاء من اإلدارة
فــي لـجـنــة ف ــض ال ـع ــروض ،واعـتـمــدت
أيـضــا فــي مناقصة تشغيل الخلوي،
وف ــي م ـنــاق ـصــات م ـعــامــل ال ـك ـهــربــاء...
ال ـج ـم ـيــع ل ــدي ــه ق ـن ــاع ــة ب ـ ــأن االص ـ ــول
تقضي بــإجــراء الـصـفـقــات لــدى إدارة
املـنــاقـصــات ،لكن الـكــل يــريــد ان يكون
هو الرابح.

بني الشيوعيني والنيب ( )NEPعالقة حب وكراهية قديمة.
كــراهـيــة الـنـيــب ،أو الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة ال ـجــديــدة ،التي
االتحاد السوفياتي بني  1921و ،1928تنبع من
اتبعت في
ّ
أنها مرحلة تخلت فيها السلطة السوفياتية عن التحكم
االقتصادي املباشر الذي عرف بـ»شيوعية الحرب» والتي
كانت نتائجه سيئة على مستوى اإلنـتــاج واالسـتـهــاك.
استدار لينني  180درجة ألنه كاالستراتيجي والتكتيكي
الذي قل نظيره في التاريخ السياسي العاملي ،علم أن هذه
هــي الطريقة الوحيدة إلنـقــاذ السلطة السوفياتية والبدء
بالبحث عن النموذج االشتراكي املستقبلي.
لم يستدر كل البالشفة مع لينني .فالكثيرون ،وهم يعيشون
ظروفًا مادية ومعنوية صعبة بعد كل التضحيات خالل
الثورة والحرب ،رأوا كيف عاد التجار والصناعيون ومالك
األراض ــي وكــل أج ــزاء الطبقات التي تــدور فــي فلكهم الى
الـبــروز ،ليس فقط على مستوى اإلنـتــاج بــل فــي املجتمع
واالستهالك الظاهر على العلن .لم يحتمل الكثيرون منهم
الـحـيــاة فــي ظــل ه ــذا الـتـنــاقــض الـكـبـيــر ،وه ــي الـحـيــاة التي
وصفتها ألكسندرا كولونتاي في مجموعتها القصصية
«حب عامالت النحل».
أما حب «النيب» فكان ينبع ،وال يزال ،من االعتبار الكبير
لعبقرية لينني الـسـيــاسـيــة ولــاعـتـقــاد الــراســخ بــاألســس
العلمية للماركسية فــي نظرتها إل ــى الـتـطــور التاريخي
والـ ـ ـ ــدور األس ــاس ــي ل ـل ـحــاجــة إلـ ــى ب ـن ــاء ال ـق ــاع ــدة امل ــادي ــة
لالشتراكية ،بعيدًا عن كل النظرات املثالية للمساواة التي
حملها الكثيرون على مر التاريخ.
ينعقد غدًا املؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي اللبناني
في زمــن مختلف عن كل املؤتمرات السابقة التي عقدت
منذ أوائــل التسعينيات حتى اآلن .فهذه املؤتمرات ،طغى
عليها أشباح انهيار التجربة االشتراكية واتفاق الطائف
وصعود الرأسمال الجديد وتراجع الحركة النقابية وأفول
يحمل أهــداف
الفكر املــاركـســي ،مــا وضــع الـحــزب كحزب ّ
االش ـتــراك ـيــة ت ـحــت «اخ ـت ـب ــار ج ـهــد» عـظـيــم قــلــل الـبـعــض
مــن فظاعته .الـيــوم اختلف األم ــر .فــي لبنان ،لــم يعد أحد
يؤمن بالتفاؤل بالرأسمالية اللبنانية الجديدة الــذي طبع
التسعينيات ،والـعــالــم بــدأ يتغير مــن أميركا الــى أوروب ــا.
ول ـكــن ال ـت ـنــاقــض ال يـ ــزال قــائ ـمــا ب ــن ال ــواق ــع ،وم ــا يمكن
أن تفعله أيــة حركة راديكالية فــي لبنان .ومــن هنا ،على
الشيوعيني أن يقاربوا خطتهم السياسية واالقتصادية
من واقع هذا التناقض .في هذا اإلطار ،على الحزب أن يرفع
شعار «نمثل الثالثة» وهي:
ً
أوال ،إن الحزب يمثل التقدم والتطور وبناء القوى املنتجة.
وبالتالي يجب على الحزب أن يسعى إلى تمثيل كل القوى
والـطـبـقــات الـتــي لديها مصلحة فــي تحقيق هــذا املـســار؛
ومن ضمنها الطبقة العاملة وغيرها .وهذا التمثيل ينبع
مــن الـفـكــر املــاركـســي ال ــذي ي ــرى فــي تـطــور ق ــوى اإلنـتــاج
املحرك الرئيسي لالنتقال من نمط اقتصادي الــى آخر،
والـتــي أثبتت تجربة الـقــرن العشرين أن ال مفر مــن هذا

القانون الحديدي للتاريخ .في الحالة اللبنانية ،إن فشل
الـطـبـقــة الــرأسـمــالـيــة املـتـحــالـفــة م ــع الـطــائـفـيــن اللبنانيني
في بناء لبنان عصري ومتقدم وفــي بناء وتطوير قوى
اإلن ـتــاج (ألن االقـتـصــاد الطائفي التحاصصي ال يمكن
إال أن يكون ريعيًا) يحتم على الشيوعيني اللبنانيني أن
يطرحوا أنفسهم كقوة التغيير األساسية القادرة على ذلك
من خالل «إدارة» الرأسمالية اللبنانية بشكل أكثر كفاءة
وإنتاجية وتقدمًا من الرأسماليني أنفسهم .وأن هذه اإلدارة
في املرحلة الحالية ،حيث ال نضوج للظروف املوضوعية
لالنتقال الى االشتراكية ،هي الكفيلة بإطالق القوى العلمية
واالقتصادية الكامنة في املجتمع اللبناني ،والتي تهدر اآلن
فــي الهجرة والعمل غير املنتج واملـبــادرة الفردية املدمرة
واالس ـت ـهــاك ال ـفــارغ وف ــي تـشــوه ت ــوزع املـ ــوارد وسيطرة
الــريــع على الـفــائــض االقـتـصــادي .إن الطبقات والـشــرائــح
االجتماعية التي لديها املصلحة في إطالق مسيرة التقدم
هذه يجب جذبها الى أن تكون مؤيدة للحزب.
ثانيًا ،إن الـحــزب يمثل العدالة وامل ـســاواة .إن الشيوعيني
يتميزون عن باقي األحزاب السياسية في أنهم يطرحون
الـثــورة االجتماعية فــي صلب أهدافهم السياسية .ولكن
مــن أجــل تحقيق الـعــدالــة وامل ـســاواة يتميزون عــن غيرهم
من «الباحثني عن العدالة» بأنهم ال يفصلونها عن التطور
املادي واالقتصادي الذي ال عدالة وال مساواة من دونه .أي
أن هذه املفاهيم ليست مطلقة وال نابعة من «األخالق» .لكن
في الوقت نفسه ،إن الشيوعيني يجب أال يخفوا عزمهم
على تحقيق أكبر عملية إعــادة توزيع للدخل والثروة في
لبنان عبر الـضــرائــب وزي ــادة األج ــور والتضخم (إللـغــاء
عائدات الريع) وإعادة توزيع امللكية ،ألن النظام االقتصادي
الريعي منذ نهاية الحرب وحتى اآلن ركز الثروة والدخل
فــي أيــدي القلة .لكن املاركسية تـطــرح ،فــي الــوقــت نفسه،
املوازنة بني تلك األهداف والحاجة الى التطور االقتصادي
والـتـكـنــولــوجــي ،أي أن ال ـهــدف لـيــس تــوزيــع الـفــائــض بني
العمال ،وإنما «السيطرة االجتماعية» عليه.
ثــال ـثــا ،إن ال ـح ــزب يـمـثــل الــديـمــوقــراطـيــة الـحـقـيـقـيــة .وهــي
الــديـمــوقــراطـيــة بمواجهة زيــف الــديـمــوقــراطـيــة االنتخابية
وخ ـبــث الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـتــوافـقـيــة الـلـتــن ت ــؤب ــدان الـنـظــام
الطائفي ـ ـ الــرأسـمــالــي .فــي الــوقــت نفسه ،إن مــا يحصل
فــي الـبــرازيــل الـيــوم ومــا حصل فــي تشيلي بــاألمــس وما
قــد يحصل فــي الـغــد فــي فـنــزويــا يبرهن على هشاشة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـلـيـبــرالـيــة ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األمـ ــر بتهديد
املصالح االقـتـصــاديــة للطبقات الـبــورجــوازيــة .ف ــإذا كانت
هذه الطبقات مستعدة للقضاء على الديموقراطية عند أي
منعطف يأخذ الديموقراطية الى جذرها ،فعلى الشيوعيني
كذلك أن يكونوا مستعدين لهذا االحتمال.
إن االشتراكية هي الهدف النهائي لطريق التطور والتقدم،
وهــي التي يؤمن بها الـيــوم الكثير مــن شباب العالم .في
الوقت نفسه ،املاركسية تعلمنا أن املساواة والديموقراطية
ليستا أهدافًا سهلة التحقيق ،لكن يجب النضال من أجلها
كــل ي ــوم ،ألن الــرأس ـمــال «يــأتــي يقطر مــن جميع مسامه
ً
دمــا» ،ويأخذ اليوم أشكاال أكثر إقصائية ،وبالتالي على
الرغم من أننا ال نعيش «راهنية الثورة» ،فإن على اليسار
والـحــزب أن يكونا املقاتلني األوائ ــل من أجــل ديموقراطية
حقيقية ،ال من أجل الطبقة العاملة فقط بل من أجل لبنان
كله.

تقرير

إصدار يوروبوندز بمليار دوالر
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أن ـ ـهـ ــا
أنـ ـ ـه ـ ــت إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ديـ ــن
«يـ ـ ــوروبـ ـ ــونـ ـ ــدز» ب ـق ـي ـمــة م ـل ـيــار
دوالر لـتـمــويــل أص ــل ال ـس ـنــدات
املستحقة خــال شـهــري نيسان
وأيـ ـ ــار  .2016اإلص ـ ـ ــدار تضمن
شريحتني :األولــى تستحق بعد
 8سنوات ،والثانية بعد  15سنة.
وأش ــار بـيــان ص ــادر عــن ال ــوزارة
ّ
إلى أن السندات الجديدة توزعت
على النحو اآلتي:
ـ  700مليون دوالر تستحق في
عام  2024والعائد عليها نسبته
.%6.65

ـ  300مليون دوالر ،تستحق في
 2031بعائد .%7.00
بلغ حجم الطلب على االكتتاب
 %128مـ ـ ــن امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن «ه ـ ــذه
املـشــاركــة ّ
تعبر عــن الثقة بقدرة
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ع ـلــى اإلي ـف ــاء
بالتزاماتها املستقبلية» ،ورأت
أن «الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد عـ ـل ــى الـ ـسـ ـن ــدات
الجديدة التي تم إصــدارهــا هي
مـ ـع ــدالت جـ ـي ــدة وم ـت ـق ــارب ــة مــع
مـ ـع ــدالت الـ ـف ــوائ ــد ال ــرائـ ـج ــة فــي
األسواق الثانوية».
تجدر اإلشارة إلى أن التوجهات
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امل ـكــرســة حــالـيــا وامل ـت ـفــق عليها
ف ــي ه ـي ـئــة إدارة ال ــدي ــن الـ ـع ــام،
التي تضم وزارة املــال ومصرف
لبنان ،هي أن تكون اإلص ــدارات
على املــدى الطويل ،أي أن تكون
آجال استحقاقها بعيدة من أجل
تخفيف مخاطر استدانة الدولة
اللبنانية وارتـقــابــا ألي مشاكل
ف ـ ــي الـ ـتـ ـم ــوي ــل ق ـ ــد ت ـ ـطـ ــرأ ع ـلــى
األسـ ـ ـ ــواق .إال أن هـ ــذه الـصـيـغــة
ّ
ت ـش ــكــل م ـش ـك ـلــة لـ ــدى امل ـص ــارف
ّ
وت ــزي ــد الـ ـه ــوة ب ــن تــوظـيـفــاتـهــا
ال ـطــوي ـلــة األم ـ ــد وب ــن ودائ ـع ـهــا
القصيرة األمد.

«سرية» محاضر لجنة
المال والموازنة
هديل فرفور
ط ــال ــب رئ ـي ــس ل ـج ـنــة امل ـ ــال وامل ـ ــوازن ـ ــة ال ـن ـيــاب ـيــة،
الـنــائــب ابــراهـيــم كـنـعــان ،رئــاســة مجلس الـنــواب
بــرفــع ال ـســريــة ع ــن م ــراس ــات وم ـحــاضــر لجنة
املـ ــال وامل ّــوازن ــة مـنــذ ع ــام  ،2010و»خـصــوصــا
تلك املتعلقة بملف الـنـفــايــات» .الــدعــوة الــى رفع
السرية جــاءت عقب تأجيل الجلسة املخصصة
لـ»محاسبة املتورطني في ملف النفايات» ،بعدما
ّ
تغيب الــوزراء املعنيون في امللف :وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،وزير املالية علي حسن
خليل ،وزير البيئة محمد املشنوق ووزير الزراعة
أكرم شهيب .وبحسب كنعان ،فإنها املرة الثالثة
الـتــي يتغيب فيها الـ ــوزراء« ،تـهـ ّـربــا مــن مواجهة
امللف العالقون فيه» ،وفق ما قال في اتصال مع
«األخبار».
املتعاقبة هي القصة ،ومجلس اإلنماء
«الحكومات
ّ
يصف كنعان
واإلع ـمــار ليس إل األداة» ،هـكــذا
ُ
«الــوضــع» ،الــذي كشفته املــراســات واملستندات
ال ـتــي وص ـلـ ّـت ال ــى الـلـجـنــة .ه ــذه امل ــراس ــات هي
بمثابة «األدلة الدامغة على غياب القرار السياسي
بــإصــاح ال ــوض ــع» ،يـضـيــف ك ـن ـعــان« :م ـنــذ عــام
 1997وال ـح ـكــومــة كــانــت ت ــدرك غ ـيــاب املـعــالـجــة
الفعلية لـلـنـفــايــات ،وم ــع ذل ــك كــانــت تستمر في
تمديد العقود ُبشكل مؤقت».
ّ
السرية عن محاضر
ما هي أهمية املطالبة برفع
الـجـلـســات؟ يجيب كـنـعــان« :إذا ُرفـعــت الـسـ ّ
ـريــة،
فإن هذه املحاضر واملستندات ستكون بمتناول
الرأي العام ،وبالتالي القضاء».
ي ـق ــول ك ـن ـعــان إن ال ـل ـج ـنــة أخ ـ ــذت ع ـلــى عــاتـقـهــا
«محاسبة املـتــورطــن فــي ملف الـنـفــايــات» ،وفي
أولــى جلساتها منذ نحو شهرين ،كان التركيز
من قبل أعضاء اللجنة ورئيسها على ضرورة
التحقيق في الهدر املالي الذي رافق امللف على مر
عقدين ،بــدءًا من العقود التي تنص على أكالف
ً
ُ ّ
لقاء خدمات لم تنفذ ،وصوال الى صفقة الترحيل
التي كانت الدافع األبــرز لفتح امللف .حينها كان
«نبض» الحديث عن ُ«مالحقة» املال العام عاليًا،
م ــاذا عــن كفالة شــركــة «شـيـنــوك» إذًا ،وامل ـقـ ّـدرة
بمليونني ونصف مليون دوالر ،التي أودعتها
لقاء تأمينها مواقع للترحيل؟
يقول كنعان إن مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار أعلن
في محاضر الجلسة أنه صادر الكفالة« ،وطلبنا
م ـنــه ُم ـس ـت ـنــدات ،لـكـنــه ل ــم ُي ـب ــرزه ــا ب ـع ــد» ،فيما
تؤكد مصادر وزارة املالية أن الكفالة باتت «في
ّعهدتها».
إل أن ُ«مــراقـبــة» أعـمــال اللجنة نفسها واملـســار
ال ــذي ستسلكه التحقيقات الـتــي وعــد رئيسها
بـ ــأن ي ـصــل فـيـهــا «ال ـ ــى اآلخـ ـ ــر» ت ـع ـ ّـد ض ــروري ــة
لفهم أسباب تكرار أنــواع التلزيمات التي كانت
السبب الرئيسي لفتح هذا امللف .ذلك أن ما ّ
أقره
مجلس الــوزراء في جلسة  2016/3/12كـ»خطة
ملعالجة وضــع الـنـفــايــات املنزلية الصلبة» ليس
إال إع ــادة لـ»الصيغ» القديمة ،التي بقيت تحكم
امللف منذ نحو عشرين عامًا .والشركة املتهمة
بـقــرار قضائي صــادر عــن النيابة العامة املالية
بــاخـتــاس األم ــوال الـعــامــة واسـتـثـمــار وظيفتها
التي شغلتها خالل سنوات (http://al-akhbar.
 ،)253383/com/nodeهــي نفسها التي جرى
تكليفها بــ»اسـتـئـنــاف أعـمــالـهــا» الــى حــن إتمام
ُم ـنــاق ـصــات لـلـشــركــات املــؤه ـلــة ألع ـم ــال الكنس
والجمع والنقل والفرز واملعالجة والطمر الصحي
وإنشاء وتطوير معامل الفرز واملطامر الصحية
واألعمال الهندسية الالزمة لإلنشاءات؛ بما فيها
اإلنشاءات البحرية.
الصدد الى أنه بقي أمام
هذا
تجدر اإلشــارة في
ّ
مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار أق ــل مــن شهر إلتمام
املناقصات ،إذ ينص القرار الوزاري على «تكليف
مجلس اإلنماء واإلعمار القيام بمناقصات ()..
خالل مهلة شهرين» .أكثر من شهر مضى على
تاريخ القرار ،كذلك على بدء تنفيذه من دون أن
تتضح «املعالم» البيئية التي ّ
أقرها القرار.
فــي هــذا الـصــدد ،تـســاءل كنعان« :أي ــن أصبحت
مـعــامــل املـعــال ـجــة ال ـتــي حـكــي عـنـهــا؟ ( )..وهــل
ُ
تـ َـعـ ّـد الــدفــاتــر عـلــى قـيــاس الـشــركــات الـتــي كانت
موجودة؟».

