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مجتمع وإقتصاد

والتدقيق في عمليات تنفيذ املوازنات
السابقة واملحاسبة على االرتـكــابــات
واملخالفات والسرقات التي ستكتشف
على مـ ّـر الفترة املمتدة مــن عــام 1993
إل ــى الـ ـي ــوم ،وبــال ـتــالــي ل ــم ي ـعــد إق ــرار
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة خـ ـ ـي ـ ــارًا عـ ـل ــى ط ـ ــاول ـ ــة ه ــذا
الـطــرف أو ذاك ،ولــم يعد تطبيق هذه
الـقــاعــدة متاحًا ،مــا دفــع نحو اللجوء
إلـ ــى االس ـت ـث ـن ــاء امل ـن ـص ــوص ع ـنــه في
املــادة  86من الدستور وإقــرار املوازنة
ب ـمــرســوم بــاالسـتـنــاد إل ــى اج ـت ـهــادات
أكثر «براغماتية» في تفسير القواعد
الدستورية املتعلقة بإقرار املوازنة.
على هذا األساس ،بات يتطلب إقرار
املوازنة بمرسوم ،أن ّ
تعد وزارة املال
املـ ــوازنـ ــة ف ــي وق ـت ـهــا الـطـبـيـعــي وأن
ترسلها إل ــى مجلس ال ـ ــوزراء ،الــذي
يناقشها ّ
ويقرها بصيغتها النهائية
ويحيلها عـلــى مجلس ال ـنــواب قبل
ب ــدء عـقــده الطبيعي فــي  18تشرين
األول بـ  15يومًا .هــذا يعني أنــه كان
على مجلس ال ــوزراء إرســال املوازنة
إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ي ـ ــوم االث ـن ــن
املاضي الواقع فيه  3تشرين األول...
انـتـهــاء هــذه املهلة يلغي اإلج ــراءات
في املــادة
األخــرى املنصوص عليها ّ
 86التي تشترط استعمال حق إقرار
املـ ــوازنـ ــة ب ـم ــرس ــوم ع ـنــد عـ ــدم إقـ ــرار
امل ـ ــوازن ـ ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب قـبــل
نهاية العقد الـعــادي ،ودعــوة رئيس
الجمهورية (غير املوجود) إلى عقد
ّ
البت
استثنائي وانقضائه من دون
باملوازنة ،ثم اتخاذ قرار يستند إليه
رئيس الجمهورية ليصدر املرسوم
املطلوب بــإقــرار املــوازنــة .وهنا تبرز
إشـكــالـيــة إضــاف ـيــة ع ــن ع ــدم ســريــان
امل ــوازن ــة ق ـبــل ن ـشــرهــا ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية وأن الوحيد الذي يمكنه أن
ينشرها هو رئيس الجمهورية.
وان ـت ـه ــاء امل ـه ـلــة يـعـنــي أن ــه ك ــان على
رئيس الحكومة تعيني موعد جلسة
مخصصة ملناقشة مـشــروع املــوازنــة،
وهـ ــذا م ــا ل ــم ي ــدع إل ـيــه الــرئ ـيــس تـمــام
سالم .وبحسب وزير املال علي حسن
خليل ،فإن املوازنة أدرجت على جدول
األعمال ،إال أنه من وقتها إلى اليوم لم
تعقد إال جلسة واحــدة وسط اشتباك
ّ
سـ ـي ــاس ــي وأج ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـتـ ــوتـ ــرة وأزمـ ـ ــة
حكومية».
ومن العقبات أمام املوازنة ،أن إقرارها
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يـتـطـلــب مــوافـقــة
ث ـل ـثــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وب ــال ـت ــال ــي إن ال ـجــو
املـ ـت ــوت ــر ال ي ـف ـس ــح فـ ــي امل ـ ـجـ ــال أمـ ــام
املوازنة .منذ أكثر من  11سنة لم تجد
السلطة فــي لبنان جـ ّـوًا مريحًا إلقــرار
موازنة .يعيش لبنان.

مــع الـتـقــريــر ،االق ـت ـصــادي األمـيــركــي
إيرفينغ فيشر ،مشيرًا إلــى أن لهذه
املـ ـسـ ـت ــوي ــات امل ــرت ـف ـع ــة مـ ــن ال ــدي ــون
«ت ــأثـ ـيـ ـرًا م ـع ــاك ـس ــا رئ ـي ـس ـي ــا ي ـعــوق
الـ ـتـ ـع ــاف ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،مـ ــا ي ـفــاقــم
مخاطر السقوط في دوامــة يتعاقب
فيها الدين واالنكماش».
ال يوجد تــوافــق على التوقيت الــذي
تصبح فيه نسبة الدين إلــى الناتج
مثيرة للمخاوف،
املحلي اإلجمالي
ّ
إال أن صندوق النقد يحذر من نتائج
وت ـب ـع ــات ال ـع ــاق ــة ب ــن ن ـســب الــديــن
املــرتـفـعــة والـنـمــو املـنـخـفــض .ويـقــول
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مقال

أخبار

الفلسفة في مواجهة
االنغالق وتقييد الحرية *

تغطية الـ  %100ال تشمل األمراض
السرطانية في المستشفى

ً
ليس تفصيال أن يـقــرر وزي ــر الــوصــايــة تقليص تدريس تتحكم بــأمــور الـجــامـعــة الــوطـنـيــة .وف ــي الحصيلة ،انتقل
الفلسفة في املرحلة الثانوية .ذلك يعكس أزمة في التفكير ،تعليم الفلسفة في الجامعة ،من عصر ذهبي أنتج مفكرين
ال بل قصورًا خطيرًا في النظر إلى مستقبل التعليم .وال ساهموا في إغناء الحياة الثقافية والسياسية في البلد،
شــك أن توجهًا مــن هــذا الـنــوع يقضي على إمـكــان بلورة بالتزامن مع النهوض االجتماعي والنقابي والحزبي ،إلى
وع ــي ن ـقــدي وتـنـمـيــة ال ـق ــدرة الـعـقـلـيــة ل ــدى ال ـتــامــذة على زمــن صــار فيه تعليم الفلسفة مجرد قناع لتعميم الفكر
ممارسة التفكير ومواكبة قيم الحداثة والحرية والحقوق الديني والالهوتي وسيطرة الغيبيات والجمود العقائدي،
ً
والــدي ـمــوقــراط ـيــة .ول ـيــس تـفـصـيــا أي ـضــا أن ي ـقــدم وزي ــر على رغــم وجــود استثناءات وأســاتــذة كفوئني يستمرون
التربية على إلغاء محاور من مادة الفلسفة في االمتحانات في مواجهة االنغالق.
الرسمية وقـبــل يــوم مــن إجــرائـهــا ،فـهــذا األم ــر يــؤشــر إلى وإذا عدنا إلى الفلسفة في لبنان من باب املقارنة مع مناهج
نظرة سائدة في التربية ولدى القيمني على املركز التربوي تعليمية مختلفة ،يحق لنا أن نسأل ،أي فكر هذا الذي يريد
ّ
ال تــرى في الفلسفة ومنهجها إفــادة للتالمذة ،فتستثنى إلغاء الفلسفة في مرحلة التعليم الثانوي؟ وأي فكر يهشم
مـحــاور منها بــن كــل م ــواد امـتـحــانــات الـشـهــادة الثانوية الفلسفة ويـحــولـهــا إل ــى دروس ديـنـيــة؟ ه ــذا الـفـكــر يرمي
بفروعها األربعة من دون أي مسوغات مقنعة ،باستثناء فــي النهاية إلــى تجويف امل ــادة وإفــراغـهــا مــن مضمونها،
الكالم التقليدي عن صعوبتها ،خصوصًا أن التقارير التي ليصب هــذا األمــر فــي خدمة التزمت واالنـغــاق والتكفير
رفعتها اللجنة املعنية في املركز التربوي غالبية أعضائها أيضًا .فليس مبالغًا القول إن تعليم الفلسفة يعزز التربية
غير متخصصني في الفلسفة.
أكثر من مــواد أخــرى تحتاج إلــى إعــادة تقويم وتعديالت
وبغض النظر عــن ردود الفعل مــن املشتغلني بالفلسفة ،جــوهــريــة ،بـعـيـدًا مــن التعليم بــالـحـفــظ والـتـلـقــن ،فينتقل
الذين انقسموا بني مؤيد لدمج الفلسفة عامة وما تختزنه التلميذ إلى الجامعة من دون تحصيل معرفة تعزز تفكيره
من فكر ونقد ،بالفلسفة العربية ،وبني داع إلى استقاللية النقدي وتنقله إلى عالم الفكر اإلنساني الرحب.
تعليم الفلسفة العربية ،فــإن املشكلة ،ال بــل امل ــأزق يبقى ولعل ما يحصل في التربية يشير وكأن هناك من يسعى
في النظر إلى الفلسفة على مستوى التعليم ،من املرحلة ألن ت ـكــون مـنــاهـجـنــا عـلــى طــريـقــة بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة
الـثــانــويــة إل ــى الـجــامـعــة ،حـيــث تـبــدو املشكلة أكـثــر تعقيدًا ومناهجها في التربية اإلسالمية .ولنتصور أنه تقرر في
على مــا نشهده مــن تقزيم للفكر الفلسفي فــي الجامعة لبنان إلغاء تعليم الفلسفة أو تقزيم تعليمها ،وهــي التي
الـلـبـنــانـيــة ،وف ــي مختلف ال ـجــام ـعــات ،وال ـتــي مــا ع ــاد يــرى تشهد ضمورًا في التعليم العالي ،فما الذي يمنع أن يخرج
القيمون عليها إال السوق ليركزوا
"املـ ـعـ ـل ــم" رجـ ــل ال ــدي ــن وي ـت ـحــدث
اخـ ـتـ ـص ــاص ــاتـ ـه ــم عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،مــن
لـ ـ ـت ـ ــام ـ ــذت ـ ــه ع ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاوى ش ــن
دون أي رؤيــة ت ــوازن بــن التعليم
الـحــرب وفــرض أحـكــام الشريعة.
التطبيقي وبني العلوم اإلنسانية.
فتصبح الفتاوى هي التي تتحكم
أي فكر يريد إلغاء
جـ ـ ــاء قـ ـ ـ ــرار إل ـ ـغـ ــاء م ـ ـحـ ــاور مــن
بـمـصـيــرنــا .لـكــن لـيــس املـعـنــى أن
الفلسفة من
الفلسفة لتوجيه رســالــة سلبية
نضع تعليم الفلسفة في مواجهة
إل ــى املـتـعـلـمــن وامل ــدرس ــن .فــأي
التعليم الــدي ـنــي ،بــل نـشــر تعليم
التعليم الثانوي؟
ق ــرار عـلــى مـسـتــوى مـنـهــج مــادة
الفلسفة إلشاعة التفكير النقدي
معينة وطرق تدريسها ،يجب أن
ورفع شأن الفكر اإلنساني ،وفهم
يستند إل ــى مـعـطـيــات كــامـلــة ،إذ
تاريخه واالنـسـيــاب فــي تيار هو
علمنا أن مصدر التقارير ،املركز
بــال ـف ـعــل ف ـك ــر إن ـس ــان ــي مـنـفـتــح.
التربوي للبحوث واإلنـمــاء وبعض امل ــدارس ،وتحديدًا من والفكرة الكامنة وراء دراستها هي فكرة فلسفية في ذاتها،
لجنة منهج الفلسفة التي تفتقر إلى وجود اختصاصيني أي استكمال تعليم الـتــامــذة وفـتــح آف ــاق التفكير وعالم
ف ــي املـ ــادة وبــاح ـثــن وم ــدرس ــن ،وال تــرتـكــز مناقشاتها األفكار أمامهم.
ومداوالتها على طرق تطوير منهج الفلسفة ،وال على آراء ليكن تعليم الفلسفة في الجامعة رفضًا لتسلط الغيبيات
األساتذة ،من خالل استطالعات علمية موثقة ،إنما تبني على الوعي الباطني للشباب ،فاستعادة الفلسفة هو جزء
استنتاجاتها على رأي عينة من املدارس ال تعبر بالضرورة من مساء إنقاذ الجامعة اللبنانية وإصالحها أيضًا .حني
عن الغالبية أو املعنيني باملادة في القطاع التربوي.
يحرر الشاب فكره ،يتحرر من التربية املذهبية وتقاطعاتها
ينسحب هذا األمر على الجامعة ،وهي األساس في تخريج السياسية ومصالحها املترامية ،ويتحرر أيضًا من االنشداد
املشتغلني بالفلسفة واألســاتــذة الذين يدرسون املــادة في نحو مراكز قوى واستحضار تاريخ الخالف والقتل ،ومن
الثانويات ،وأيضًا أولئك الذي يراكمون معرفة نظرية نقدية االصطفاف املذهبي الذي يتحول متاريس متقابلة .واألهم
لـهــا وظـيـفـتـهــا فــي املـجـتـمــع وف ــي الـسـجــال الـنـظــري حــول أن هذا التحرر يفتح الطريق نحو تعافي العالقات اإلنسانية
مفاهيم بناء الدولة وفي مواجهة االنغالق والتزمت والعودة املنسوجة داخل املجتمعات وفي خارجها .فمن يريد حجز
إلى الوراء .ولذا ،فاملقارنة بني تعليم الفلسفة في الجامعات الفكر وتقييد الحرية الفردية ،يريد أن تبتعد مجتمعاتنا
قبل عقود ،وبني طرق تعليمها اليوم ،ال تجوز ،إذا اعتبرنا عن شرعة حقوق اإلنسان كمرجعية ،فيما نشهد عربًا،
أن النظرة إلى الفلسفة باتت تتحكم بها املرجعية الدينية .بعد ظهور التيارات اإلسالمية املتطرفة ،عودة إلى األصول،
فالفلسفة لم تعد في الجامعات ،خصوصًا في الجامعة وإلى ممارسات القرون الوسطى.
الـلـبـنــانـيــة ،ذل ــك االخـتـصــاص ال ــذي يفتح عـلــى كــل العلوم يبقى السؤال ،من يعيد االعتبار إلى معنى التعدد والتنوع
ويـصـنــع الـفـكــر الـنـقــدي ،طــاملــا أن أكـثــريــة مــن يــدرسـهــا أو وإعــادة إحياء العصب االجتماعي؟ مسار التغيير يرتبط
أولـئــك املعنيني أســاتــذة ،عــدد كبير منهم مــن رجــال الدين ببناء كتلة اجتماعية مــن خ ــارج االصـطـفــافــات ،سيكون
مــن الـطــوائــف كــافــة ،شـيــوخ وأســاقـفــة ،بــاإلضــافــة إلــى عدد للفكر والفلسفة دور في بلورتها.
من املحظيني الذين فـ ّـرغــوا في الجامعة عبر املحاصصة
* {بيروت املساء» ـ ـ الناطقة بلسان «منظمة العمل
الطائفية واملــذهـبــة ،ووفــق سيطرة الـقــوى السياسية التي
الشيوعي»

ال ـص ـنــدوق إن ــه إذا قــامــت الـشــركــات
بتأجيل ســداد ديــونـهــا ،فقد تصبح
ح ـســاســة جـ ـدًا ألي صــدمــة أو أزم ــة.
وبحسب غاسبار ،فإن ال مستويات
الــديــن وال املـخــاطــر املـتــرتـبــة عليها،
م ـت ـســاويــة ف ــي ك ــل م ـك ــان ،ب ــل تــوجــد
تباينات شديدة.
وأظ ـ ـهـ ــر ت ـق ــري ــر ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد أن
ن ـســب ال ــرف ــع امل ــال ــي ك ــان ــت مـتـفــاوتــة
بـ ــن االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات املـ ـتـ ـق ــدم ــة ،غـيــر
أن ت ـص ــاع ــد ن ـس ــب الـ ــديـ ــن ال ـخ ــاص
ّ
استمر في معظم البلدان داخل هذه
املجموعة ،كما استمر ارتفاع الدين

العام فيها ألسباب عدة ،منها انتقال
ديــون القطاع الخاص املعدومة إلى
امل ـي ــزان ـي ــات ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ـطــاع ال ـع ــام.
كذلك ّأدى انخفاض أسـعــار الفائدة
إل ــى ارت ـف ــاع ح ــاد فــي دي ــن الـشــركــات
غ ـيــر امل ــال ـي ــة ف ــي عـ ــدد م ــن األس ـ ــواق
الصاعدة ،أبــرزهــا الصني والبرازيل
ال ـل ـت ــن ت ـش ـك ــان  %60مـ ــن ال ـن ــات ــج
املحلي اإلجمالي لهذه االقتصادات.
وارتـ ـف ــع ال ــدي ــن ال ـخ ــاص والـ ـع ــام في
ال ـب ـل ــدان امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ــدخ ــل بسبب
زيـ ـ ـ ــادة ع ـم ــق أس ــواقـ ـه ــا امل ــالـ ـي ــة مــن
ح ـيــث ال ـح ـجــم وال ـس ـيــولــة ،وتـحـ ّـســن

فرص النفاذ إلى األســواق ،علمًا بأن
التقرير رأى أن نسب الــديــن ال تــزال
منخفضة عمومًا في هذه البلدان.
وفق دراســة صندوق النقدّ ،
تبي أن
حـجـمــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ــدي ــن ي ـعــود إلــى
مــرح ـلــة م ــا ق ـبــل  2008ي ــوم حصلت
ط ـف ــرة ف ــي دي ـ ــون ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص.
ويظهر التقرير أن الشركات واألسر
ف ــي ال ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة اق ـت ـصــدت بعد
أزمة  ،2008غير أن ذلك لم يمنع الدين
من االرتـفــاع في بعض األحـيــان ،مع
انخفاضات بسيطة وغير متناسقة
في أحيان أخرى.

أوض ــح التيار النقابي املستقل أن تغطية املئة
بــاملـئــة ألدوي ــة املـصــابــن ب ــاألم ــراض السرطانية
واملستعصية تشمل فقط األدويــة التي يتناولها
مرضى السرطان خــارج املستشفيات .أمــا في
املستشفى ،فيجب على املوظف املريض أن يدفع
فــرق الـعـشــرة باملئة كلما دخــل إلــى املستشفى
للعالج .وبما أن وتيرة خضوع املريض للعالج
هــي مــن مــرتــن إل ــى  3م ــرات شـهــريــا ،فالعشرة
باملئة تساوي مليونني ومئتي ألــف ليرة ،ما قد
يفوق قيمة راتبه الشهري أو تقاعده الضئيل.
التيار طالب بإعفاء مرضى السرطان واألمراض
املستعصية من العشرة باملئة عند كل دخول إلى
املستشفى ،ودعا إلى تعميم القرار على الضمان
االجـتـمــاعــي ،فــي ظــل ت ـضــاؤل القيمة الشرائية
للرواتب.
وكــان تطبيق تغطية األدوي ــة قد بــدأ إثــر االتفاق
الصحة العامة وائل أبو فاعور وإدارة
بني وزير
ً
التعاونية ممثلة بمديرها العام يحيى خميس،
عـبــر تــوفـيــر بـ ـ ـ ّـرادات خــاصــة ف ــي ج ـنــاح خــاص
بالتعاونية مــوجــود فــي مــركــز الكرنتينا التابع
ل ـل ــوزارة لــوضــع أدوي ــة مــرضــى الـتـعــاونـيــة ،وهــي
غــالـبــا بــاهـظــة الـثـمــن بـمــا يـفــوق األل ــف أو األلـفــي
دوالر.

بنك البركة يستغرب بيان
ّوزارة العمل

رد بنك البركة على االتهامات التي طاولته من
بيان وزارة العمل األخير عن صــرف  11أجيرًا
بصورة تعسفية وأن الوزارة ستباشر بتحقيق
ّ
عار
في هذا األمر ،مشيرًا إلى أن الخبر املنشور ٍ
مــن الـصـحــة وغـيــر دق ـيــق ،مستغربًا "األس ـلــوب
ّ
العمل بنشر معلومات ال تخدم
املتبع من وزارة ُ
إطــاقــا مصالح األجـ ــراء ،كما وال تـخــدم النظام
االق ـت ـص ــادي ف ــي لـبـنــان".
ويـ ـضـ ـي ــف بـ ـن ــك الـ ـب ــرك ــة
أنـ ــه ق ـ ـ ّـدم ط ـل ـبــا لـلـتـشــاور
م ــع وزارة ال ـع ـم ــل س ـن ـدًا
ألح ـكــام الـفـقــرة "واو" من
املادة  50من قانون العمل
"ع ـل ـمــا بـ ــأن هـ ــذا اإلج ـ ــراء
ّ
هــو إج ــراء تحفظي لكون
الـ ُبـنــك ك ــان ي ـت ـفــاوض مع
األج ـ ــراء الـتـسـعــة لتحديد
ُ
ال ـت ـعــوي ـضــات ال ـت ــي ق ــد ت ـم ـنــح ل ـه ــم ،ل ـيــس على
أس ــاس ال ـصــرف الـتـعـ ّـسـفــي ،بــل لتعاطف البنك
مع أوضاعهم االجتماعية واملعيشية ،نظرًا إلى
ظــروف البلد االقتصادية الصعبة" .ويــرى البنك
أن وزارة العمل "ليست املرجع الصالح لتحديد
ما إذا كان الصرف قانونيًا وما إذا كان يخضع
ألحكام املادة  50أو ألحكام املادة  74من قانون
العمل" ،الفتًا إلى أن التشاور مع الــوزارة ال يزال
قائمًا من أجل إبــراز البيانات املالية ومستندات
أخرى "إال أنه يا للعجب ،كيف للوزارة أن يكون
لــديـهــا عـلــم مسبق ب ــأن أرب ــاح الـبـنــك لــم تتراجع
خالل السنوات الثالث األخيرة ،وهي بعد ال تملك
البيانات املالية".

مربو الدواجن:
وضع رسوم على االستيراد

اعتصم مربو الــدواجــن من كل املناطق الجنوبية
عـنــد مـفـتــرق ديــر مـيـمــاس عـلــى طــريــق الليطاني،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى م ـن ــاف ـس ــة الـ ــدجـ ــاج امل ـس ـت ــورد،
وخصوصًا مــن الـبــرازيــل ،مــا يــؤدي إلــى تكبدهم
خسائر لم تعد تحتمل وإفــاس بعضهم نتيجة
الديون للمصارف .ورمى املعتصمون الدجاج على
الطريق العام ،وحملوا شعارات تطالب بحمايتهم.
وان ـض ــم ال ـنــائــب ق ــاس ــم ه ــاش ــم إل ــى املـعـتـصـمــن،
مؤكدًا أن تكون هناك متابعة دقيقة لقرار وزارة
الــزراعــة بإخضاع اسـتـيــراد الــدواجــن إلــى موافقة
مـسـبـقــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن امل ــرب ــن يــدف ـعــون ال ـيــوم
ضريبة غياب السياسة الــواضـحــة لدعم الــزراعــة
ألنهم جــزء من القطاع الــزراعــي .أمــا عضو نقابة
مربي الــدواجــن عماد ياسني ،فلفت إلــى ّأن الدولة
تفتح بــاب الـقــروض ملساعدة املــزارعــن ،ثــم يفتح
بــاب االسـتـيــراد ملــزاحـمــة اإلن ـتــاج املحلي فتصبح
األسعار ما دون الكلفة ،الفتًا إلى ّأن ما نطلبه هو
وضــع رســوم على املستورد من أجــل الـتــوازن مع
السوق املحلي.

