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ماركس ضد سبنسر

أبراج من ذهب
غسان ديبة
«منذ زمن مارغريت تاتشر أصبحت املؤسسات األكاديمية
في خدمة الوضع الراهن»
تيري ايغلتون

مـعـلــومــات ع ــن هــويــة ال ـشــركــة الـفــائــزة
بعقد التلزيم».
مـ ـ ــاذا ع ــن م ـه ـلــة ال ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ،ت ــرد
مصادر الوزير خليل« :من قال إننا لن
نـجـيــب ضـمــن امل ـه ـلــة؟ بـعــد بـكـيــر لـ ـ 20
الشهر!» (غدا الجمعة) .ماذا لو لم تأت
املــوافـقــة مــن رئــاســة الحكومة قبل هذا
التاريخ؟ تجيب املصادر« :سنطلب من
املؤسسة تمديد املهلة».
تنفي مصادر املؤسسة علمها بتحويل
ّ
امل ـلــف إل ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،إال أنـهــا
استغربت ذلك ،اذ ان وزارة املال وافقت
ع ـلــى ص ـف ـقــات أخـ ــرى ك ـث ـيــرة مشابهة
ت ــرت ــب ال ـت ــزام ــات مــال ـيــة ع ـلــى س ـنــوات
م ـق ـب ـلــة م ــن دون ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى رئ ــاس ــة
الحكومة.

تحصل على العالمات األعلى تكون
للفوز.
مؤهلة ّ
ال ـشــق الـفــنــي يـشـيــر إل ــى أن مجموع
ّ
ال ـعــامــات يـبـلــغ  1000نـقـطــة ي ـتــوزع
على النحو اآلتــي %50 :على السعر،
 %50على الـبـنــود الفنية .وتتضمن
البنود الفنية خبرة في إدارة مواقف
ف ــي م ـطــار دولـ ــي عـلـيـهــا  150نـقـطــة،
شهادة األيزو  9001عليها  100نقطة،
ب ـي ــان عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن امل ـس ـج ـلــن في
الضمان االجتماعي عليه  100نقطة،
رخ ـص ــة فــال ـيــه بــارك ـي ـنــغ عـلـيـهــا 50
نقطة 70 ،نقطة على قيمة االستثمار
فــي الـتـجـهـيــزات وامل ـع ــدات 30 ،نقطة
على األفكار التطويرية.
هكذا فــازت شركة  ،VIPلكن مصادر
إح ــدى ال ـشــركــات قــالــت إنـهــا ستقدم
اعتراضًا قانونيًا أمام مجلس شورى
ال ـ ــدول ـ ــة ي ـت ـض ـمــن مـ ــوضـ ــوع األيـ ـ ــزو
والخبرة الدولية للشركة الفائزة.

تقف الجامعات في كثير من االحيان خارج املجتمع في
ما أسماه البعض «أبراجا عاجية» .لكن الجامعات لم تكن
فقط عبر التاريخ حيزًا محايدًا خارج املجتمعات ،بل أيضًا
واألهم أنها كانت دومًا عصية على «انغماس الرأسمالية»
بها وتحويلها الى مؤسسات شبيهة بمؤسسات األعمال
( )businessمثلها مثل غيرها من وسائل االنتاج.
ففي الــواليــات املتحدة األميركية ،أكثر البلدان رأسمالية
من حيث تسليع األشياء ،وحتى تلك التي تعتبر أساسية
لحياة االنسان مثل الصحة ،فإن التعليم العالي بقي ،حتى
األمد القريب ،خارج اطار «السوق» بحيث شكلت الجامعات
الحكومية والجامعات الخاصة مالذًا يؤمن العلم للماليني
خارج اطار العرض والطلب والسوق واملقدرة املادية على
التعلم .كما أن أنظمة الحكم داخل الجامعات لم يتبع نظم
املؤسسات الرأسمالية حيث سادت في الجامعات ديمومة
العمل وانتفاء النظم التراتبية والحريات األكاديمية.
كــل هــذا جعل الـجــامـعــات واح ــات خ ــارج اطــر الرأسمالية
وعاداتها .كان هذا في املاضي ،وخصوصًا في ستينيات
وسبعينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،بعد ان وسـعــت اإلدارات
االمـيــركـيــة شبكة الــوصــول الــى التعليم الـعــالــي ردًا على
إط ــاق االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي سبوتنيك فــي  .1957لكن
منذ بداية الثمانينيات تلبدت أجواء الرأسمالية واكفهرت
وكانت تحضر نفسها لتصبح أكثر قساوة وقتامة.
في اواســط الثمانينيات كنت ادرس في جامعة تكساس
ف ــي اوسـ ــن ،وك ــان ــت م ــن ارخـ ــص ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة
االميركية وكــانــت كلفة السنة الــدراسـيــة لألجانب وغير
التكساسيني تبلغ حوالى الـ  1800دوالر سنويًا! في تلك
الفترة بدأ بعض نــواب برملان تكساس بالهجوم املضاد
متهمني هؤالء الطلبة بأنهم يستغلون مالية الوالية ،والى
مــا هنالك مــن اتـهــامــات أخ ــرى ،وزي ــدت األقـســاط %200
مــرة واح ــدة .كانت هــذه البداية ،وكانت الجامعة نموذجًا
ملا سيحصل بشكل أكثر حدة في السنوات التالية ،حيث
قوى الرأسمالية ستجر الجامعات معها الى وحل املنافسة
وعدم املساواة وزيادة ساعات العمل واقصاء الناس عبر

االس ـع ــار وم ـحــاولــة ض ــرب ديـمــومــة الـعـمــل لالكاديميني
ً
وصــوال اليوم الى الشيء االخطر من هذا كله وهو وقوع
الجامعات في «متالزمة ستوكهولم».
فبعد عقود من محاولة أخذها رهينة من قبل الراسماليني
وممثليهم السياسيني ،اصبحت الجامعات هي نفسها
ت ـ ـحـ ــاول أن ت ـق ـلــد امل ــؤسـ ـس ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة مـ ــن حـيــث
محاولتها ان تكون لديها «ص ــورة» مؤسسة رأسمالية
( )corporate imageاو مــا يحكى مــؤخـرًا عــن الجامعة
الريادية ( .)entrepreneurial universityفي عام 2014
انتجت الـ  CNNفيلم «البرج العاجي» روت فيه قصصًا
مــن ه ــذه ال ـت ـحــوالت ،احــداهــا كــانــت ح ــول جــامـعــة «كــوبــر
يونيون» في نيويورك التي أسسها بيتر كوبر في 1859
كجامعة خاصة مجانية تمول نفسها من ثــروة عقارية
قدمها .في عام  2011أوتي برئيس جديد للجامعة ،وهو

أصبحت الجامعات
نفسها تحاول أن تقلد
المؤسسات الرأسمالية

ن ـمــوذج رؤس ــاء بـعــض الـجــامـعــات االمـيــركـيــة فــي عصر
النيوليبرالية وسيطرة الرأسمال املالي ،بحيث ينظر هؤالء
الرؤساء الى انفسهم على انهم رؤساء تنفيذيون وليسوا
اكــاديـمـيــن ّ
تعينهم مـجــالــس ادارة يسيطر عليها اكثر
واكثر رجال االعمال الجدد الفارغون فكريًا والحاقدون
على االكاديميني ،وليس كما في السابق رجــال االعمال
الـحــاملــون ( )visionariesالــذيــن شـكـلــوا دعــامــة للتعليم
الـعــالــي الـحــر والــرفـيــع املـسـتــوى مــن أم ـثــال ان ــدرو ميلون
واندرو كارناغي (على الرغم من كونه صديق سبنسر!).
الرئيس الجديد هذا أتى ليفرض االقساط ويلغي املجانية
التي استمرت  155سنة ،وذلك ألن الجامعة تحت ضغط
التحول الى شبه-بيزنس استدانت  175مليون دوالر لبناء
مبنى كلف املتر فيه  10آالف دوالر (!!!) ووقعت تحت

أزمة مالية .تبني الحقًا أن جزءًا من القرض لم ينفق على
البناء وانما تم استثماره في احــد الصناديق التحوطية
( )Hedge Fundالعالية املـخــاطــر .عندما سئل الرئيس
الجديد حول املوضوع واذا ما كانت هذه الخطوة خطوة
طائشة لجامعة أكاديمية كان جوابه انه ال يعلم عن هذه
االمور كثيرًا ليحكم عليها!
عندما سئل جوزيف كنيدي كيف استطاع ان يكون من
القلة التي تفادت الخسائر الفادحة التي نتجت بعد االزمة
الكبرى لألسواق املالية في  1929قال ما معناه :كنت اتكلم
مع احد ماسحي االحذية وعندما بدأ يعطيني «تعليمات»
عن اسهم الستثمر بها أيقنت انه علي االنسحاب فورًا من
السوق .اآلن ،بعد عقد التسعينيات حيث الجميع شاركوا
في كازينو االســواق املالية وبعد ازمة  2008والتي كانت
السبب املباشر لها االبتكارات املالية ،هل يعقل ان ال يعلم
رئيس جامعة أوتي به لـ «تحديث» الجامعة وحل مشاكلها
املالية ويقبض  650,000دوالر سنويًا ،مدى خطورة هذه
االستثمارات؟!
مـنــذ  1978زادت أق ـســاط الـجــامـعــات  12مــرة بينما في
املقابل زادت كلفة املعيشة بحوالى  3مرات ،وإذا علمنا أن
االجور في الواليات املتحدة بالكاد حافظت على قيمتها
الحقيقية ،اي فقط لحقت بالتضخم ،فمن هنا نرى أهمية
مــا طرحه بيرني ســانــدرز حــول تعميم مجانية التعليم
الـعــالــي الـحـكــومــي .لـهــذا يحبه الـشـبــاب االم ـيــركــي ولـهــذا
تكرهه الراسمالية األميركية .وسيكرهه بعض االداريــن
الجامعيني الذين تعودوا على ان يكونوا «مدراء تنفيذيني»
ي ـشــرفــون ع ـلــى «امل ـش ــاري ــع ال ـك ـب ــرى» داخـ ــل الـجــامـعــات
مثل مــاعــب ومــراكــز الــريــاضــة والـسـكــن الـطــابــي الـفــاره
منشغلني بإرضاء االغنياء من مجتمعاتهم .سيكرهونه
النـهــم يـعـلـمــون أن املـجــانـيــة سـتــأتــي مــع قـطــع اجنحتهم
وخفض أجورهم وتحويل انتباههم الى التعليم واالبحاث
وانتاج املعرفة والقطع مع رأس املــال ،وهذا ما ال يريدونه
وال تريده الرأسمالية .ممتاز ان يطرح ذلــك ،وان يحاوله
ساندرز في ادارته ان وصل الى البيت االبيض ،ولكن إنقاذ
الجامعات ودورها التاريخي سيكون باشتراكية حقيقية
تنهي الراسمالية وانغماسييها ومـتــازمــي ستوكهولم
واملعتدين على العلم وعلى آفاقه الواسعة ،التي يجب أال
يحدها ال دافع الربح وال أنانية االفــراد وال جهل أنصاف
املتعلمني الذي طفوا الى السطح في ادارة التعليم في ظل
انفالت الرأسمالية في العقود الثالثة املاضية.

تقرير

آل فتوش «يضربون» من جديد
هديل فرفور
أقدم بيار فتوش ،شقيق النائب نقوال
ف ـ ـتـ ــوش ،أ ُمـ ـ ــس ع ـل ــى ت ـه ــدي ــد وإه ــان ــة
م ــوظـ ـف ــة املـ ـح ــاسـ ـب ــة ف ـ ــي بـ ـل ــدي ــة عــن
داره تيريز ب ــدر .وذل ــك بعدما رفضت
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة إت ـ ـمـ ــام املـ ـ ُع ــام ــات امل ـت ـعــل ـقــة
بـمـعـمــل اإلس ـم ـن ــت امل ــزم ــع إق ــام ـت ــه في
خـ ــراج ال ـب ـلــدة «ن ـظ ــرا ألن ال ـب ـلــديــة في
ّ
حالة إنتقالية» ،وبالتالي على فتوش
ّ
اإلن ـ ـت ـ ـظـ ــار الـ ـ ــى حـ ــن تـ ـس ــل ــم امل ـج ـلــس
البلدي الجديد إدارة البلدية.
وبحسب ما نقل عدد من أهالي البلدة
ّ
لـ «األخبار» ،فإن فتوشُ «اقتحم مبنى
ّ
البلدية برفقة مرافقيه املسلحني وبثوا
الـ ـخ ــوف ب ــن م ــوظ ـف ــي ال ـب ـل ــدي ــة بـغـيــة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى امل ــوظ ـف ــة ال ـت ــي رف ـضــت
إتمام املعاملة».
يـنـقــل أح ــد األه ــال ــي عــن ب ــدر قــولـهــا إن
ّ
ف ــت ــوش «ل ــم ُيـشـهــر ال ـس ــاح بــوجـهـهــا،
لـكـنــه ع ـمــد الـ ــى رفـ ــع ص ــوت ــه وأهــان ـهــا
وشـتـمـهــا ،وع ـنــدمــا هــربــت ا ُل ــى خ ــارج
ّ
املـكـتــب فــوجـئــت بـمــرافـقـيــه املـســلـحــن،
وانهارت».
أثـ ـ ـ ــارت ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة غ ـض ــب أه ــال ــي
ال ـب ـل ــدة ال ــذي ــن اع ـت ـص ـمــوا أم ـ ــام مبنى
ال ـب ـل ــدي ـ ُـة لـ ـ ـ «حـ ـم ــاي ــة م ــوظ ـف ـي ـه ــا» مــن
ّ
«عودة امل ّ
سلحني اليها» ،ذلك أن فتوش
ما انفك ّ
يرددُ وهو يغادر املبنى «بدي
ارج ــع آخ ــد املـعــامـلــة ال ـي ــوم» .استكمل
األه ــال ــي م ـســارهــم اإلح ـت ـجــاجــي فيما
ب ـعــد وت ــوج ـ ّـه ــوا ال ــى مـخـفــر ع ــن داره
لـ ّ
ـادع ــاء عـلــى ف ـتــوش ،واق ــدم ــوا مـسـ ً
ـاء

على قطع الـطــريــق الــدولـيــة قبل جسر
املديرج( ،جهة ضهر البيدر) إستنكارا
ّ
ّ
«للتعدي املسلح على بلديتنا من قبل
ّ
بيار فتوش وأزالمــه» ،وطالب األهالي
ّ
«بالتوجه الى
القوى األمنية والجيش
ّ
محمية فتوش والقبض على العناصر
الذين هاجموا البلدية».
ّ
ّ
الجو «املشحون» الذي «خلقه» فتوش
ُ
ف ــي ال ـب ـل ــدة ،ت ــرج ــم ع ـبــر ب ـيــان أص ــدره
مختار عني داره أنطون بدر رأى فيه «أن

اتخذ األهالي من
الحادثة فرصة
لتجديد رفضهم إلقامة
معمل اإلسمنت
ّ
ما قــام به فــتــوش ،على رأس مجموعة
ّ
ُمـســلـحــة ،مــن تـهــديــد لـلـمــوظـفــن» ،هو
بمثابة إخـبــار للنيابة الـعــامــة إلجــراء
املقتضى القانوني.
من جهته ،نفي املكتب االعالمي للنائب
نـقــوال ف ـتــوش ،فــي ب ـيــان ،مــا «تــداولـتــه
بـ ـع ــض وس ـ ــائ ـ ــل االعـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ــن دخ ـ ــول
شقيقه بـيــار فـتــوش مبنى بلدية عني
دارة برفقة مسلحني»ُ ،مشيرا الــى أنه

«سـ ـيـ ـص ــدر ع ــن امل ـك ـت ــب بـ ـي ــان مـفـصــل
الحقا مدعم بالحقائق واالحداث».
خــال وصفه مجريات الـحــادثــة ،يقول
أحـ ـ ــد األهـ ـ ــالـ ـ ــي إن ب ـ ـيـ ــار ف ـ ـتـ ــوش ق ــام
بــالـتـهــديــد «ال ـف ـت ــوش ـ ّـي ُ» امل ـع ـه ــود ،في
إشـ ـ ــارة الـ ــى ال ـس ـل ــوك «املـ ـعـ ـت ــاد» ال ــذي
ّ
ينتهجه وشقيقه نقوال فتوش.
ّ
سـ ـل ــوك بـ ـي ــار فـ ـت ــوش وت ـه ــج ـم ــه عـلــى
ّ
موظفة في إدارة عامة ُيذكران بحادثة
مشابهة قــام بها شقيقه النائب نقوال
فـ ـت ــوش م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة ون ـصــف
س ـن ــة ع ـن ــدم ــا اعـ ـت ــدى ب ــالـ ـض ــرب عـلــى
موظفة تسجيل شـكــاوى املحامني في
النيابة العامة في قصر العدل/بعبدا،
منال ضو ( 34عاما) ،ألنها طلبت منه
اإلن ـت ـظ ــار ري ـث ـمــا تـنـتـهــي م ــن تسجيل
ال ـش ـك ــوى ال ـت ــي ب ــن ي ــدي ـه ــاhttp://( .
.)218034/www.al-akhbar.com/node
هـ ــذا األمـ ـ ــر يـ ـط ــرح تـ ـس ــاؤال ج ــدي ــا عــن
أس ـبــاب ت ـكــرار ه ــذه الـ ـح ــوادث ،ذل ــك أن
«ال ـ ــرادع» الـقــانــونــي مــوجــود وم ـكـ ّـرس.
تشير املادة الـ  383من قانون العقوبات
إلى أن «التحقير بالكالم والحركات أو
التهديد الــذي يوجه الــى موظف أثناء
قيامه بالوظيفة ُيعاقب بالحبس ً مدة
ال تزيد على ستة أشـهــر» ،إضــافــة الى
امل ــادة  381مــن قــانــون الـعـقــوبــات ،التي
ت ـنــص ع ـلــى أن «م ــن ض ــرب مــوظ ـفــا أو
عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته
الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها
أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من
ستة أشهر الى ثالث سنوات».
ّ
إل أن األه ـ ــال ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذوا مـ ــن ح ــادث ــة

«ال ـ ـتـ ـ ًـره ـ ـيـ ــب» ضـ ــد م ــوظـ ـف ــي ال ـب ـل ــدي ــة
فــرصــة لتجديد رفضهم إلقــامــة معمل
اإلسمنت «عـلــى مساحة مليون و200
ألــف متر مربع ،وعلى ّ
علو  2000متر،
فــي أعـلــى قـمــة جـبــل بـعــالـيــه» ،وف ــق ما
ي ـقــول الـنــاشــط الـبـيـئــي روج ـيــه ح ـ ّـداد،
الــذي ّ
يحذر من خطورة املعمل البيئي
وتأثيراته الصحية على أهالي البلدة،
والـ ـ ــذي ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ال ـق ــول ب ــأن أهــالــي
البلدة يرفضون جميعهم هذا املشروع.
كــام األخير ينسجم والـشـعــارات التي
حـمـلـهــا املـعـتـصـمــون ،إذ رف ـع ــوا الفـتــة
تقول بأن «املعمل لن ّ
يمر».
ب ــدوره أشــار املختار بــدر الــى «أنـنــا لم
ولن نسمح له (فتوش) بإنشاء املعمل
الـ ــذي عـبـثــا حـ ــاول اي ـج ــاد مـنـطـقــة في
لبنان القامته ،وأكثر من ذلك لن نسمح
ل ــه ب ـع ــد الـ ـي ــوم ول ـغ ـي ــره م ــن أص ـح ــاب
الكسارات بالعبث املتمادي في طبيعة
عــن داره وتـلــويــث بيئتها مهما كلف
األمر (.»)..
وك ــان ــت ب ـلــديــة ع ــن داره ال ـســاب ـقــة قد
أصدرت القرار (الرقم  )6في 2015/3/28
أعـ ـلـ ـن ـ ًـت فـ ـي ــه «رف ـ ـ ـ ــض ه ـ ـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع
ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـيــا ب ــإج ـم ــاع األعـ ـض ــاء
جميع
الحاضرين» ،وذلــك «نظرا لــرأي
األعضاء حول خطورة املشروع ُامل ّ
قدم
وآثاره على الصحة والبيئة في منطقة
عني داره العقارية وجوارها».
ُيــذكــر أن الـتــراخـيــص املطلوبة النشاء
املـعـمــل تـقــع ضـمــن نـحــو  17ع ـقــارا من
م ـن ـط ـقــة ع ــن داره ال ـع ـق ــاري ــة  -ق ـضــاء
عاليه وما يحيط بها وما ُيجاورها.

