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ماركس ضد سبنسر

محاكمة الرأسمالية
غسان ديبة
«إن موت إنسان هو أمر تراجيدي ،أما موت الماليين
فهو مجرد إحصاء»
قول منسوب إلى جوزيف ستالين*

يكشف الخبير الهيدروجيولوجي
فـ ـتـ ـح ــي ش ــاتـ ـي ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
الـ ــى وج ـ ــود دراس ـ ـ ــة أعـ ـ ّـدهـ ــا مـجـلــس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ع ــام « 2007ج ــرى
ُ
إخ ـف ــاؤه ــا ت ـف ـيــد بـ ــأن إنـ ـش ــاء محطة
على نهر الدامور من شأنه أن يراكم
 100م ـل ـي ــون م ـت ــر م ـك ـعــب م ــن امل ـي ــاه
يمكن جـ ّـرهــا الــى بـيــروت خــال فترة
ال ـش ـح ــاح وب ـك ـل ـفــة ال ت ـت ـعــدى الـ ـ ــ153
مـلـيــون دوالر»ُ ،
ويـضـيــف« :أخـفــوهــا
ّ
من أجل إقامة ّ
سد بسري وســد جنة
كي يستفيدوا».

يرفع في وجه صعود االشتراكية اليوم ما يسمى «الكتاب
األسود للشيوعية» .فبعيد تفكك االتحاد السوفياتي وانتهاء
التجربة االشتراكية في أوروبا الشرقية ،تعالت أصوات تحكم
بانتهاء املاركسية واالشتراكية إلى األبد ،وأصدر فرانسيس
فوكوياما حكمه التاريخي في كتابه «نهاية التاريخ واإلنسان
األخير» ،الذي ترددت أصداؤه لسنوات طويلة .هذا أمر يعرفه
الجميع .لكن في الوقت نفسه بدأ يعلو الحديث ،وليس ألول
مرة ،حول جرائم الشيوعية ،وصدر في  1997هذا «الكتاب
األسود» ،الذي اتهم األنظمة الشيوعية حول العالم بقتل نحو
 100مليون إنسان .على الرغم من ضحالة املنهج التاريخي
لهذا الكتاب الذي انتقده الكثيرون من املفكرين واألكاديميني
لـعــدم دقـتــه وقـفــزه فــوق الحقائق بخفة ،إال أن هــذه املــزاعــم
علقت في عقول البعض وتستعمل كجزء من البروباغاندا
ضــد االشـتــراكـيــة ال ـيــوم .ال ــرد على «الـكـتــاب األس ــود» سهل
جـدًا .يكفي تعداد ضحايا الرأسمالية نفسها ،انطالقًا من
بدايات الراسمالية في التراكم األولــي ونــزع ملكية األراضــي
في إنكلترا ( )Enclosure Movementوقمع ثــورات 1848
وكومونة بــاريــس ،م ــرورًا بالنازية وباالستعمار والـحــروب
ً
اإلمبريالية في أميركا الالتينية وأفريقيا وآسيا ،وصوال إلى
ضحايا االنقالبات اليمينية في القرن العشرين من إسبانيا
إلــى إندونيسيا ،ففي األخـيــرة قتل أكثر من نصف مليون
شخص بتهمة انتمائهم إلى الحزب الشيوعي اإلندونيسي
بعد انقالب سوهارتو في  .1965كذلك قام البعض باحتساب
ما كان يمكن تفاديه من حاالت موت لو كان االقتصاد أكثر
ً
عدالة .مثال ،احتسب امارتيا سن ،االقتصادي الحائز جائزة
نوبل ،أنه لو كانت الهند تمتلك اقتصادًا حيث توزيع الدخل
فيه شبيه بمثيله فــي الصني الشيوعية ،أي أن يكون أكثر
مساواة من ناحية توزع املوارد الطبية والصحية في األرياف
والـتــوزيــع الـعــام لـلـغــذاء ،لكانت الهند قــد تجنبت مــوت أكثر
مــن  4ماليني شخص سنويًا ،وهــم الــذيــن يموتون كــل يوم
بصمت .لو احتسب هذا الرقم على مدى جيل زمني واحد
لفاق هذا العدد «جرائم الشيوعية» املزعومة! ويقول أمارتيا
سن في هذا اإلطار« :كل ثماني سنوات ،تمأل الهند خزائنها
بالهياكل العظمية بما يعادل ما وضعته الصني هناك خالل
سنوات الخزي بني  1958و .»1961وسنوات الخزي هذه هي
إشــارة للمجاعة التي ضربت الصني بني  1958و.1961فــي
هذا املجال ،فإن الرأسمالية ونظامها العاملي كانا مسؤولني
عن تفاقم املجاعات خالل «مجاعة البطاطا» في ايرلندا بني
 1842و ،1852التي قتلت مليون إنـســان ،وفــي بعض دول
أفــريـقـيــا فــي الـقــرن الـعـشــريــن والـتــي يعتقد الـكـثـيــرون أنها
«طبيعية» وناتجة من ديناميكية مالتوسية للتناقض بني
النمو السكاني ونمو الغذاء .اليوم إثيوبيا تواجه مرة أخرى
شبح املجاعة التي في القرن العشرين هـ ّـزت ضمير العالم
وكان وراءها في السبعينيات سوء توزيع األراضي ووسائل

اإلن ـتــاج ورغ ـبــة الـنـظــام اإلقـطــاعــي اإلم ـبــراطــوري فــي تــأديــب
قطاعات من الشعب اإلثيوبي .لكن معضلة إثيوبيا كغيرها
من البلدان التي تعرضت لالستعمار املباشر أو االستغالل
اإلمبريالي هي أن الكثير من محنها االقتصادية واالجتماعية
والسياسية نابعة إلــى حد كبير من هــذا اإلرث التي تركته
الراسمالية على الصعيد العاملي .اليوم افتتحت في  5أيار
الحالي «محكمة الرأسمالية» (http://capitalismtribunal.
 )orgفــي فيينا ،وه ــي تـتـنــاول قـضــايــا أو دع ــاوى يرفعها
الـنــاس ف ــرادى أو جـمــاعــات ضــد الــرأسـمــالـيــة ،ومــن ثــم يعني
مـحــامــي ادعـ ــاء ودف ـ ــاع .إح ــدى الـقـضــايــا املــرفــوعــة تـتـنــاول
أفريقيا ،وبالتحديد إثيوبيا .يقول املــدعــي «إن الرأسمالية
هي املسبب بالتنافس حول املــوارد بني الــدول االستعمارية
األوروبـيــة» ،التي أدت في حالة إثيوبيا إلــى احتاللها مرتني
من قبل إيطاليا .وفي املــرة الثانية في  ،1935يقول االدعــاء
«إن نتيجة هذا االحتالل كانت موت مئات اآلالف واستعمال
الغاز السام والتدمير الكامل القتصاد إثيوبيا» .في التاريخ
األكـثــر قــربــا ،وبحسب تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا
التابع لألمم املتحدة ( ،)ECAفــإن «السياسات املفروضة
مــن صـنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي أدت إلــى التحرير
االقتصادي مع تأثيرات كارثية ،بما فيها الحد من اإلنفاق
على الصحة والتعليم والخدمات العامة» .في هذا اإلطار ،كتب
روس باكلي فــي مجلة وورل ــد بوليسي جــورنــال« :بحسب
اليونيسف ،فإن  500ألف طفل دون الخامسة ماتوا كل سنة
في أفريقيا وأميركا الالتينية في أواخر الثمانينيات بسبب
أزمة الديون ومعالجتها من قبل صندوق النقد الدولي .هذه
السياسات تضمنت رفع الدعم عن السلع الغذائية األساسية
وزيادة الضرائب وخفوضات كبيرة في اإلنفاق على الصحة
والـتـعـلـيــم وال ـخــدمــات ال ـعــامــة» .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،يـهـ ّـرب
الرأسماليون والـفــاســدون األفــارقــة نحو  150مليار دوالر
سنويًا إلى الخارج ،أي ما يعادل  %25من الناتج املحلي ،ما
ُيسهم في رفــع عــدد الضحايا بنحو كبير .هــذا بعض ّ
مما
يمكن وضعه في كتاب أشد سوادًا للرأسمالية.
ً
إن الرأسمالية ليست نظامًا أبديًا وفعاال لحشد املوارد كما
يدعي املدافعون عنها .فالرأسمالية قائمة على الحفاظ على
مـعــدالت الــربــح وإي ـجــاد أس ــواق لتصريف سلعها وأس ــواق
للعمالة الرخيصة والدفاع بشراسة عن املصالح االقتصادية
لطبقات املــاك فــي االقـتـصــاد .وهــذا تطلب حــروبــا مباشرة
وحــروبــا أهـلـيــة وقـمـعــا متوحشًا ذه ــب ضحيتها عـشــرات
املاليني .وتطلب أيضًا عدم مساواة في الدخل والثروة وتحكم
األسـ ــواق بـكــل نــواحــي الـحـيــاة ،بـمــا فيها الـصـحــة والتعليم
والغذاء األساسي .والالمساواة وتحكم األســواق ،في بعض
األح ـيــان واألم ـك ـنــة ،يـقـتــان ولـكــن يـقـتــان بصمت وبـبــطء.
ويظهر هــذا القتل في بعض التقديرات واإلح ـصــاءات ،التي
تقرأ الحقًا من دون أن ّ
تهز ضمير العالم إال الذين بدأوا من
جديد ينهضون ويقولون كال في أميركا وأميركا الالتينية
وأوروبا والعالم العربي وكل أنحاء العالم ،وذلك من أجل عالم
أفضل ال يموت األطفال فيه بصمت وال في حروب تشتعل
من أجل الدفاع عن ملكية وثروة.
*ليس هناك من أدلة قاطعة تؤكد أن ستالني قالها،
وهي فعليًا مستقاة من أعمال أدبية

مدارس
عـلــى إع ـط ــاء حـصــة لـ ـ «نــوك ـيــا» يــأتــي
اسـتـجــابــة لــرغ ـبــات ج ـهــات فــاعـلــة في
تـ ـي ـ ّـار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،رغـ ـ ــم أن «ت ــات ــش»
ت ـفــضــل ح ـصــر ال ـع ــرض بـ ـ «هـ ـ ــواوي».
وقــد أوض ــح املــديــر الـعــام للشركة ،في
كـ ـت ــاب وجـ ـه ــه ( 22ن ـي ـس ــان امل ــاض ــي)
الــى جيلبير نجار ونــاجــي عـبــود ،من
هيئة مالكي الخليوي ،بأن «هــواوي»
ق ــدم ــت ش ــروط ــا وم ــواصـ ـف ــات تـقـنـيــة
أفضل ضمن مبلغ الـ  22900من بينها
ت ـق ــدي ــم ب ــرن ــام ــج (Self Optimising
 Network) SONم ـج ــان ــا ف ــي مـقــابــل
ط ـلــب «ن ــوك ـي ــا»  800أل ــف دوالر .كما
ت ـقــدم س ـعــات أك ـبــر ل ـكــل مـحـطــة تبلغ
)Radio Resources Control) RCC 700
في مقابل تقديم «نوكيا» نصف هذه
السعة لكل  250ألــف مـشـتــرك .وأكــدت
«تاتش» في الرسالة أن تلزيم «نوكيا»
ّ
سيكبد الخزينة اللبنانية  1,3مليون
دوالر إضــاف ـيــة عـلــى ال ـع ـقــد .ال ـجــواب
عـلــى «ت ــات ــش» ج ــاء ف ــي ك ـتــاب وجـهــه
نجار وعبود الى الشركة ،بعد خمسة
أيـ ـ ـ ــام ،يـ ـع ــرب ــان ف ـي ــه عـ ــن «الـ ـص ــدم ــة»
مـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى حـ ـص ــر الـ ـعـ ـق ــد ب ـ
«ه ـ ــواوي» ،وي ـصــران فــي املـقــابــل على
تـلــزيــم «نــوك ـيــا» وي ـعــرضــان الـتــوســط
بني الشركتني للتوصل الى حل!

«فن الشارع» على حواجز الليسيه فردان
فاتن الحاج
ال ـحــواجــز االسـمـنـتـيــة ال ـتــي زرع ــت
قسرًا ،بداية العام الدراسي املاضي،
ب ـح ـجــة ال ـح ـمــايــة األم ـن ـي ــة ملــدرســة
الليسيه ف ــردان ـ ،2التابعة للبعثة
ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،امـ ـت ــأت،
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ب ـ ــأل ـ ــوان ت ـض ــج ب ــال ـح ـي ــاة.
ن ـح ــو  800ت ـل ـم ـيــذ مـ ــن ال ـح ـل ـق ـتــن
األولى والثانية (من الروضة حتى
الخامس األســاســي) اخـتـبــروا «فن
الشارع» أو «الغرافيتي» من خالل
مشروع نفذته مدرستهم في منطقة
األونيسكو بعنوان «مدينتي أجمل
باأللوان» .خرج األطفال من أسوار
امل ــدرس ــة ل ـيــرس ـمــوا م ــا ي ـج ــول في
رؤوسـهــم بحرية ،كما يقول رســام
ال ـغــراف ـي ـتــي املـ ـش ــرف ع ـلــى ال ـع ـمــل،
جــورج خــوري أو ( .) PHAT2يلفت
إلى أن ما «خرطشه» التالمذة على
ال ـح ــواج ــز كـ ــان أج ـم ــل بـكـثـيــر مما
ّ
أعدوه على الورق .السبب أن هؤالء
لم يتقيدوا بقواعد تقليدية جامدة
لـ ـل ــرس ــم أو مـ ـق ــايـ ـي ــس م ـت ـنــاس ـبــة

ً
ل ـل ـش ـخــوص م ـث ــا فــرض ـهــا عليهم
أساتذتهم .فقد شعروا للمرة األولى
ّ
بــأنــه ليس هـنــاك مــن يقف وراء ه ــم
ويــراقـبـهــم ويـقــول لهم «ه ــذا صح»
و«هـ ــذا خ ـطــأ» ،كـمــا هــي ال ـحــال في
األســالـيــب التعليمية املتبعة .هذا
في الواقع ما طلبه الرسام املشرف
من األساتذة الذين اقتصر تدخلهم
ع ـل ــى اطـ ـ ــاع الـ ـصـ ـغ ــار ،ب ـم ـســاعــدة
خ ــوري ،عـلــى تــاريــخ «ف ــن ال ـشــارع»
وتقنياته والسيما ما يتصل منها
باستخدام األدوات ومزج األلوان ال
بما يتعلق بمضمون الرسوم .جرى
ذلــك خــال حلقات نقاشية طويلة
ف ــي ال ـص ــف ح ـي ــث طـ ــرح ال ـت ــام ــذة
امل ــوض ــوع ــات ال ـتــي ي ـن ــوون طرقها
في املـشــروع ،وقــد تناولت بصورة
أساسية مـجــاالت البيئة والصحة
وم ـكــاف ـحــة ال ـع ـن ـصــريــة وشـ ـع ــارات
الثورة الفرنسية :الحرية ،األخـ ّـوة،
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة .وتـ ــرافـ ــق ال ـن ـق ــاش مــع
أبحاث أجراها املعلمون حول هذا
الـ ـن ــوع م ــن ال ـف ــن وأعـ ـم ــال رســامــي
«الغرافيتي» العامليني .الـهــدف من
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امل ـ ـشـ ــروع ل ـي ــس ف ـن ـيــا ف ـح ـس ــب ،بــل
ت ــرب ــوي و«م ــواطـ ـن ــي» أيـ ـض ــا ،كما
تـ ـش ــرح م ــدي ــرة ال ـح ـل ـق ـتــن األول ـ ــى
والـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـي ــزاب ـي ــت
البوبل .فالعمل الذي يوجه رسائل
وط ـن ـي ــة ،ب ـح ـســب الب ــوب ــل ،ي ـنــدرج
ف ـ ــي اطـ ـ ـ ــار امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
السنوية لتعريف التالمذة بالفنون
والـحـضــارات العاملية ،وقــد نفذوه،
بـعــد تقسيمهم إل ــى ف ــرق صـغـيــرة،
خ ــال ســاعــات الـ ــدوام .وتـشـيــر إلــى
أن ــه ج ــرت م ــراع ــاة ســامــة األط ـفــال
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال «الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــراي»
بالريشة ،واستقدام رافعة لـ «قلب»
ال ـحــاجــز ك ــي يـتـمـكــن ال ـتــامــذة من
تلوين الجهة املقابلة للشارع وهم
في محاذاة الرصيف.
هــذا مــا حصل فــي املــرحـلــة األول ــى،
لتعود املدرسة وتستقدم في مرحلة
ثــانـيــة مــن امل ـشــروع أرب ـعــة رســامــي
غــرافـيـتــي عــاملـيــن ب ـهــدف مناقشة
تجاربهم مع التالمذة وليساهموا
بــدورهــم بلوحات يرسمونها على
الجدران الخارجية للمدرسة.

المتفرغون الجددً :
مصلحتنا الشخصية أوال
حسين مهدي
«الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة بـخـطــر وي ـجــب أن تكون
هناك صرخة وطنية ألجـلـهــا» .عـبــارة قالتها
م ـي ــرف ــت ب ـ ـلـ ــوط ،ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـس ــاب ـق ــة لـلـجـنــة
األساتذة املتعاقدين في الجامعة اللبنانية عام
 ،2014قبل أن يرد اسمها و 1213من زمالئها
(ومــن أســاتــذة ال تعرفهم الجامعة) فــي ملف
التفرغ الصادر في العام نفسه .الخطر املحدق
بالجامعة تمثل حينها ،وفق بلوط ،في وجود
حوالى  %80من أساتذة الجامعة اللبنانية من
املتعاقدين ،وال يمكن أن تستمر أي جامعة
بهذا العدد من املتعاقدين ،معتبرة أن التفرغ
هو للنهوض بالجامعة واالستمرار في عملها.
في تلك الفترة ،نفذ هؤالء املتعاقدون سلسلة
من االعتصامات والتحركات ،غالبًا ما كانت
ب ـلــوط تـتـحــدث بــاسـمـهــم ع ــن أهـمـيــة مـحــاربــة
الـفـســاد والــدفــاع عــن الـجــامـعــة اللبنانية ،وقــد
تعهد األســاتــذة حينها بإكمال هــذه «املسيرة
ال ـن ـض ــال ـي ــة» داخ ـ ــل ال ـج ــام ـع ــة ب ـع ــد ت ـفــرغ ـهــم،
ملحاربة الفساد والطائفية التي حرمتهم عام
 2008من التفرغ.
ّ
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة ونـ ـص ــف م ـ ـ ــرت ع ـل ــى ت ـفــرغ
األس ــات ــذة ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ،ل ــم نسمع
خــالـهــا أي مــوقــف للمتفرغني ال ـجــدد حيال
العديد من امللفات التي حامت حولها شبهات
ال ـف ـس ــاد وامل ـخ ــال ـف ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،والـ ـت ــي من
شأنها ضرب الجامعة .وكما انسحبت رابطة
األساتذة املتفرغني في الجامعة اللبنانية من
هيئة التنسيق النقابية مباشرة بعد حصول
أساتذة الجامعة على حقهم في سلسلة رتب
ورواتـ ــب عــادلــة ،انـكـفــأ املـتـفــرغــون ال ـجــدد عن
إصدار أي موقف يتعلق بأي من القضايا التي
طرحت ،باستثناء موقف يتيم مرتبط باقتراح
زيـ ــادة رس ــم الـتـسـجـيــل ال ــذي لــم يــوافــق عليه
مجلس ال ــوزراء ،حيث رأت بلوط حينها أنها
«كـلـهــا  100أل ــف ،وال ــزي ــادة ملصلحة تحسني
أوضـ ــاع ال ـجــام ـعــة» .مـضـيـفــة« :ال ـ ــ 600أل ــف ال
تساوي شيئًا بالنسبة للتعليم الخاص».
أم ــس ،عـقــد األس ــات ــذة مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا في
أحد فنادق العاصمة ،للمطالبة بضم أسمائهم
الـ ــى م ـلــف ال ــدخ ــول الـ ــى امل ـ ــاك ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية .هــؤالء كانوا مجموعة ال ــ 86أستاذًا
الذين شطبت أسماؤهم من ملف التفرغ في
عــام  ،2008وتـفــرغ  60منهم فــي عــام .2014
فهل املصالح الشخصية باتت الدافع الوحيد
لتحرك األساتذة في الجامعة اللبنانية؟ تنفي
بلوط هذا األمر ،معتبرة أن املتفرغني الجدد هم
الذين نظموا النشاطات واملؤتمرات ووضعوا
برامج املاستر في العامني السابقني« ،وما كنا
نحكي شو عملنا ألن هيدا واجبنا» .وعندما
نسأل بلوط عن قضايا فساد حصلت وسكت
األساتذة عنها ،تتهرب من اإلجابة ،مشيرة الى
أن األساتذة مشغولون حاليًا بإنجاز أبحاثهم.
وخــال املؤتمر الصحافي ،تلت األسـتــاذة في
الجامعة سمر أدهم بيانًا قالت فيه« :طفح الكيل
من الظلم الالحق بنا منذ عام  .»2008إضافة
ال ــى امل ـطــال ـبــة بــإضــافــة أس ـمــائ ـهــم لــانـضـمــام
ال ــى امل ــاك ،يـقــول األس ــات ــذة إنـهــم حــرمــوا من
الدرجتني االستثنائيتني اللتني حصل عليهما
ّ
متفرغو عام  ،2008معتبرين ذلك من حقهم
لكون االعتصامات واإلضرابات والوقوف على
الطرقات منعتهم من القيام باألبحاث العلمية
فــي الــوقــت املطلوب« ،وذل ــك ّ
خسرنا الــدرجــات
الناجمة عن الترقي لدرجة أستاذ التي نحصل
عليها وفقًا لعدد من األبحاث املنشورة» .يذكر
أن األســاتــذة التقوا برئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني بعد املؤتمر الصحافي
مباشرة ،ونقلت عنه أدهم وعده لألساتذة بأنه
سيسعى ملتابعة القضية مع املسؤولني ،وإذا
لم يمر امللف في مجلس الوزراء ،فسيعمل في
شهر أيلول املقبل على إضافة أسماء هؤالء
األساتذة إلى امللف.

