الخميس  15حزيران  2017العدد 3201

مجتمع وإقتصاد

7

ماركس ضد سبنسر

التجديد في مصرف لبنان نهايته التغيير ـ :2

شبح من اليسار

غسان ديبة
«نـحــن بشكل مـتــزايــد نعيش على حـبــوب ال ــذرة من
الحصادات السابقة»
آالن غرينسبان

وعـ ــدم م ــراق ـب ــة ال ـب ــول خ ــال الـعـمـلـيــة
وفي مرحلة اإلنعاش ،وعدم اتخاذ أي
إج ــراء طـبـ ّـي ملـعــالـجــة ال ـضــرر الكلوي
الحاصل».
 -3تشتبه الـجـهــة املــدعـيــة فــي وجــود
«ت ـحــريــف لـلــوقــائــع الـثــابـتــة ف ــي ملف
الطفلة ومحاولة نسب الضرر الدماغي
ّ
العملية وتارة أخرى
تارة إلى ما قبل
ّ
معوي ّ
تعرضت له الطفلة
إلى ارتــداد
ّ
العملية في عمر التسعة أشهر».
بعد
ّ
ّ
الفرضية األخيرة
وتدعي الشكوى أن
يــدحـضـهــا تـقــريــر مستشفى القديس
جـ ــاورج ـ ـيـ ــوس ال ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر فـ ـي ــه أن
الطفلة «لــم تصب بــارتــداد معوي في
تـلــك الـفـتــرة ،وأنـهــا دخـلــت املستشفى
ّ
فيروسية في الرئة».
للعالج من عدوى

هناك كتاب آخر يخيم شبحه على الريعيني .الكل يعرف
اآلن عن كتاب توماس بيكيتي" :الرأسمال في القرن الواحد
والعشرين" ،الــذي صدر في عام  2014وتحول الى أكثر
الكتب االقتصادية مبيعًا في العالم في التاريخ الحديث،
إذ بيع أكثر من مليوني نسخة حتى اآلن وترجم الى أكثر
من  30لغة ،وأصبح أيضًا أكثر الكتب مناقشة من قبل
االقتصاديني وغيرهم .ففي االجتماع السنوي للجمعية
االقتصادية األميركية في عام  ،2015لم تعد ّالقاعة التي
قدم فيها بيكيتي كتابه تسع للمشاركني ،وعلق احدهم
يومها بالقول "لو حضر مسؤولو اإلطفاء ألخرجوا أكثر
من  150شخصًا من القاعة".
ملاذا حدث كل هذا؟ وملاذا أصبح كتاب اقتصادي من 700
صفحة مليئًا بالتحليل الصعب واملعطيات من أكثر الكتب
مبيعًا أو ""best seller؟ السبب بالتأكيد يكمن في رسالته
األســاس ـيــة ،إذ بـعــد أكـثــر مــن ثــاثــن عــامــا مــن "انـتـصــار
الرأسمالية" أتى من يبرهن أن الرأسمالية في تلك الفترة
أع ــادت إن ـتــاج درج ــة عــالـيــة مــن ع ــدم امل ـس ــاواة فــي الــدخــل
والـثــروة ،بشكل أعــاد العالم الــى فترة ما عــرف بـ"العصر
املــذهــب" ( )The gilded ageخــال الـعـقــود األخ ـيــرة من
القرن التاسع عشر ،حيث قلة تسيطر على أكثرية الثروة،
والذي كان من املفترض أنه انتهى الى غير رجعة .وأكيد
أيضًا أن الناس كانوا يعلمون ذلك من ظروفهم االقتصادية
التي يعيشونها ،وكانوا يرون كيف أن طبقة معينة منهم
كانت تستحوذ أكثر وأكـثــر ،بينما هــم يــرون أوضاعهم
تـبـقــى عـلــى حــالـهــا وي ـف ـقــدون أمــان ـهــم الــوظ ـي ـفــي ،وي ــرون
أن أجــورهــم لم تعد ّ
تخولهم ولــن تخول أوالده ــم االرتقاء
االجتماعي والحصول على التعليم العالي ،وسط زعزعة
"الـطـبـقــة املـتــوسـطــة" ،الـتــي بنيت عليها آم ــال الرأسمالية
الكينزية والديموقراطية االجتماعية التي حكمت الواليات
املتحدة وأوروبا بشكل متفاوت بعد الحرب العاملية الثانية.
ولكن لو كــان فقط هــذا ما قاله أو برهنه بيكيتي ملا كان
اس ـت ـحــوذ عـلــى ك ــل ه ــذه ال ـش ـهــرة وااله ـت ـم ــام ،واالن ـت ـقــاد
العنيف أيضًا ،ألن اقتصاديني غيره كانوا قد عرضوا لهذا
التحول في توزع الدخل ،ومن بينهم مشاهير في مجال
توزع الدخل مثل أنتوني أتكينسون وبرانكو ميالنوفيش.
لكن بيكيتي ،باإلضافة الــى استعماله مصادر معطيات
جــديــدة ،أهمها الـسـجــات الـضــرائـبـيــة ،والـتــي سمحت له
بسبر أغوار عدم املساواة أكثر من غيره ،إال أن األهم من
ذلك أنه قدم هذه التحوالت على أنها تخضع لـ"قوانني عامة"
للرأسمالية وليست فقط ق ــراءة لـ"معطيات" ال نعلم ملــاذا

تحدث .كما أن طرحه ملفهوم "الرأسمال" مجددًا كمحدد
لهذه الديناميكيات كان جديدًا أيضًا .وبهذين الطرحني،
أي "الـقــوانــن" و"الــرأس ـمــال" ،بــاإلضــافــة الــى عـنــوان كتابه،
أع ــاد ال ــى الـســاحــة الـنـظــريــة وب ـقــوة طـيــف ك ــارل مــاركــس.
ولـهــذا دب الــرعــب فــي صفوف الكثيرين .فــأن تبرهن أن
عــدم املـســاواة ي ــزداد شــيء ،ولكن أن تقول أيضًا إن هذا
املنحى يخضع لقوانني اقتصادية واقتصادية  -سياسية
ويحددها "الرأسمال" شيء آخر مختلف جدًا .فأكثر ما
يخافه الرأسماليون أن يعاد التفكير في أن هناك قوانني
تتحكم بمسار الــرأسـمــالـيــة ،فهم اعـتـقــدوا أن هــذا انتهى
ال ــى غـيــر رج ـعــة م ــع خ ـفــوت تــأثـيــر م ــارك ــس بـعــد .1991
ففي مقالة لالقتصاديني أسيموغلو وروبـنـســون ،وهما
ليسا محافظني وال يمينيني بــأي مقياس ،كــان عنوانها
الفتًا "صعود وسقوط القوانني العامة للرأسمالية" ،انتقدا
فيها بيكيتي مــن هــذه الناحية بعدما مــرا طبعًا فــي هذا
اإلط ــار على قــوانــن مــاركــس .وهـكــذا ارتـبــط نقد بيكيتي
الحديث للرأسمالية بمنظومة كــارل ماركس وإن لم يكن
هو ماركسيًا وال املاركسيون أنفسهم أعفوه من انتقادهم
القاسي أحيانًا.
إن الـقــانــون األســاســي عند بيكيتي بسيط :عندما يكون
م ـعــدل ال ــرب ــح أو ال ـعــائــد ع ـلــى ال ــرأس ـم ــال أع ـلــى م ــن الـنـمــو
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ف ــإن ح ـصــة ال ــرأس ـم ــال م ــن ال ـن ــات ــج املـحـلــي
ت ــزداد مــع الــوقــت ،وتـتــركــز ال ـثــروة بــأيــدي القلة ألن ملكية

بلع الماضي المستقبل وكبح
تطور القوى المنتجة وأدى
الى تزايد عدم المساواة
الرأسمال مركزة في املجتمع .وعندما يحدث هــذا الفارق
ملدة طويلة ،فإنه كما يقول بيكيتي ويؤكده بول كروغمان،
"املاضي يبتلع املستقبل" ،حيث املجتمع يصبح مسيطرًا
عليه من قبل الثروة املوروثة وتنشأ ســاالت عائلية ثرية
مسيطرة على الـثــروة واالقـتـصــاد .ولكي يزيد الطني بلة،
تنتقل الديناميكية أيضًا الــى االقتصاد السياسي ،حيث
إن أصـحــاب الـثــروات املــركــزة واألس ــواق املالية واملـصــارف
تستعمل سلطتها االقتصادية لتأبيد هذه القوانني والدفاع
عــن مصالحها سياسيًا ضــد أي مـحــاولــة لعكس املنحى
التصاعدي في االستحواذ على الثروة من قبلها كوضع
الضرائب التصاعدية من قبل الدولة وغيرها من سياسات
إعادة التوزيع.

مــن هنا يمكننا أن نــرى أن لبنان يشكل الـيــوم مختبرًا
فريدًا لطروحات "الرأسمال في القرن الواحد والعشرين".
فتركز الـثــروة والــدخــل مــن األعـلــى فــي العالم ومؤشراته
عديدة من مؤشر جيني للثروة الذي يصدره بنك كريدي
ســويــس والـ ــذي بـلــغ  0.85فــي  2012وي ـضــع لـبـنــان بعد
روس ـيــا وأوكــران ـيــا فــي تــرتـيــب س ــوء تــوزيــع الــدخــل على
املستوى العاملي ،الى حصة األجور املتدنية (حوالى %25
من مجمل الناتج املحلي) الى تركز الودائع في املصارف
( %1مــن الـحـســابــات تستحوذ عـلــى  %50مــن مجموع
ال ــودائ ــع و %0.1م ــن ال ـح ـســابــات تـسـتـحــوذ ع ـلــى %20
ً
بحسب ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي) ،وص ــوال ال ــى اسـتـحــواذ
بضعة أثرياء على الئحة فوربس على ثروة توازي %20
من الناتج املحلي.
فنتيجة لسياسات املصرف املركزي منذ  1993في رفع
العوائد على الرأسمال وكبح التضخم ،وتأثير السياسة هذه
سلبًا على النمو االقتصادي ،ارتفع العائد على الرأسمال
بشكل مستدام نسبة الــى النمو ملــدة طويلة .تقرير البنك
الــدولــي الـصــادر عــام  2015بعنوان "التوصل الــى خفض
الفقر والــرفــاهـيــة التشاركية فــي لـبـنــان" احتسب أنــه في
الفترة بني  1993و 2013بلغ معدل الفارق بني العائد على
الرأسمال في لبنان وبني النمو االقتصادي  %2.5سنويًا،
وقــال عنه إنه "مرتفع" ،وهو باملناسبة قريب من الفوارق
التي سادت في العصر املذهب .وهذا يعني أنه منذ 1993
زاد تراكم الـثــروة في لبنان لــدى مالكي الرأسمال بشكل
كبير نسبة إلــى الــذيــن يحصلون على دخلهم مــن العمل
فقط .وهكذا ازدادت أيضًا سيطرة الثروة املوروثة (املتفلتة
من الضرائب) وسيطرة السالالت االقتصادية (انظر كتاب
ف ــواز طرابلسي "الـطـبـقــات فــي لـبـنــان") وبــالـتــالــي سيطرة
هؤالء السياسية ونفوذهم في منع التشريعات والتغييرات
في السياسات النقيضة لسلطتهم ،وهو ما شهدناه أخيرًا
في عدم وضع ضرائب استثنائية على أرباح املصارف من
"الهندسة املالية" ملصرف لبنان والهجوم الشرس للهيئات
االقـتـصــاديــة وجمعية امل ـصــارف على املــوازنــة لتضمنها
بعض الزيادات الضريبية البسيطة على عوائد الرأسمال.
هكذا في لبنان "بلع املاضي املستقبل" وكبح تطور القوى
املنتجة وأدى الى تزايد عدم املساواة .وكل هذا ال يمكن حله
عبر برامج طفيفة كالتعميم األخير ملصرف لبنان لدعم
الصناعة اللبنانية أو الحلول الليبرالية من شبكات أمان
اجتماعي أو دعم للفقراء وغيرها من "الحسنات" أو حتى
تغيير السياسات النقدية .ولهذا لم يكن مهمًا ،على الرغم
من رمزيته ،إن جدد لحاكم مصرف لبنان أو لم يجدد له ألن
ديناميكية تركز الثروة وسيطرة التوريث تشكل ماحقة
اقتصادية من املستحيل إيقافها عبر إجراءات نقدية فقط،
فالحاجة اآلن الــى أكثر مــن ذلــك إليـقــاف هــذا التطور الــذي
تودي فيه الرأسمالية اللبنانية بلبنان الى الهاوية ألنها هي
نفسها عاجزة عن أن تنقذ نفسها بنفسها.

تقرير

ّ
أساتذة ثانويون معوقون :التعيين حقنا
"عمليات التفجير في الكسارات يجب
َ
تخضع لدراسة األثر البيئي ،سندًا
أن
 8633املتعلق بدراسة األثر
للمرسوم
ً
َّ
الـبـيـئــي" ،الفـتــة إلــى أن "ه ــذه الــدراســة
يجب أن تشمل أثر الضجيج وساعات
ال ـع ـمــل لـلـتـفـجـيــر ،وكـيـفـيــة التخفيف
من هــذه األض ــرار على الـنــاس ،ويجب
ع ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب املـ ـق ــال ــع والـ ـكـ ـس ــارات
االلتزام بها وتطبيقها ،كذلك فإن على
وزارة البيئة التأكد من االلتزام بهذه
الـ ـش ــروط" .ل ــذل ــك ،ت ــرى يــزبــك أن على
وزارة البيئة ومعها ال ــوزارات املعنية
دراس ــة األث ــر البيئي لـهــذه الـكـســارات
وامل ـقــالــع وتـبـيــان أض ــراره ــا ،والـتــأكــد
م ــن قــانــونـيـتـهــا وشــرعـيـتـهــا .وتـجــدر
االشــارة في هذا الصدد الى أن أهالي
امل ـن ـط ـقــة بـ ـ ـ ــدأووا ي ـط ــال ـب ــون بـتـعــديــل
املـخـطــط الـتـ ّـوجـيـهــي ،وبــالـتــالــي إزال ـ ًـة
ُّ
الكسارات ،ألنها ،برأيهم ،تشكل ذريعة
تستخدمها الدولة بني الحني واآلخر
لطرح مشاريع مطامر النفايات ،األمر
الـ ــذي يــرفـضــه أه ــال ــي إقـلـيــم ال ـخــروب
بشكل قاطع.
ٍ

فاتن الحاج
بعد نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة
املــدنـيــة ،ت ـحـ ّـرك ثــاثــة أســاتــذة مــن ذوي
االحتياجات الخاصة للمطالبة بحقهم
فــي التعيني فــي مــاك التعليم الثانوي
الرسمي .هم يترقبون قــرارًا من مجلس
الوزراء باملوافقة على إلحاقهم بزمالئهم
املشمولني باملرسوم  89وعددهم 2174
أسـ ـت ــاذًا ،وال ــذي ــن يـسـتـعــدون للخضوع
لـ ـ ـ ــدورة ك ـ ـفـ ــاءة فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
الجامعة اللبنانية تنطلق بــدايــة تموز
املقبل ،بحسب آخــر وعــد لوزير التربية
مروان حمادة.
وكــان حـمــادة قــد رفــع كتابًا إلــى األمانة
الـ ـع ــام ــة مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـط ـل ــب فـيــه
حـفــظ حــق األس ــات ــذة الـثــاثــة بالتعيني
وإلـ ـح ــاقـ ـه ــم ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدورة ،وأكـ ـ ــد ذلـ ـ ــك فــي
مؤتمره الصحافي األخير.
األس ــات ــذة يــراه ـنــون ف ــي تـحــركـهــم على
امل ـ ـ ـ ــادة  73مـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،2000/220
املـتـعـلــق بـحـقــوق األش ـخ ــاص املـعــوقــن،
وال ـتــي تـنــص عـلــى تـخـصـيــص وظــائــف

(مروان طحطح)

فــي القطاع الـعــام بنسبة  3فــي املئة من
ّ
األشخاص املعوقني على األقل من العدد
اإلجمالي للفئات والــوظــائــف جميعها.
ويستندون إلى اجتهاد تقدم به رئيس
مجلس الخدمة املدنية السابق القاضي
خ ــال ــد ق ـب ــان ــي فـ ــي عـ ـ ــام  2010يـقـضــي
بإعطاء املـعـ ّـوق الناجح األفضلية على
ســائــر الـنــاجـحــن فــي امل ـب ــاراة ،حـتــى لو
أتى نجاحه متأخرًا وكان عدد الوظائف
امللحوظة محدودًا ،وذلك ضمن الحصة

التي يحددها القانون له.
ي ــوم ـه ــا ،قـ ــال ق ـب ــان ــي ،ف ــي أثـ ـن ــاء إط ــاق
اآللـ ـي ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة ال ـش ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة« :ال ــدسـ ـت ــور ي ـح ـفــظ لـكــل
مـ ــواطـ ــن ل ـب ـن ــان ــي حـ ـق ــه ب ــال ـت ـع ـي ــن فــي
الــوظــائــف الـعــامــة دون تمييز ،واملـعـ ّـوق
نـنـظــر إل ـي ــه م ــن ه ــذه ال ــزاوي ــة كـمــواطــن
ي ـع ـط ـي ــه الـ ــدس ـ ـتـ ــور حـ ـق ــه كـ ـم ــا ت ــول ـي ــه
ً
القوانني هــذا الـحــق ،فضال عــن الجانب
اإلن ـســانــي والــوطـنــي ال ــذي يحثنا على
رعــايـتــه أكـثــر مــن غـيــره مــن املــواطـنــن».
وأشار إلى أن عددًا من اإلدارات طلب رأي
املجلس في هذا الشأن ،وأكد املجلس في
آراء واضـحــة وصــريـحــة أن حــق املـعـ ّـوق
حـ ــق ب ــام ـت ـي ــاز ول ـ ــه األف ـض ـل ـي ــة ع ـنــدمــا
يـنـجــح ،بمعنى أن حـقــه مـحـفــوظ مهما
كان ترتيبه في املباراة.
وفي املمارسة العملية ،جرى حجز نسب
م ــن ال ــوظ ــائ ــف ألص ـح ــاب االح ـت ـيــاجــات
الخاصة الــذيــن ينجحون فــي املباريات
م ــن دون إخ ـض ــاع ـه ــم ألي ت ــرات ـب ـي ــة أو
ّ
تسلسل نجاح ،فـ ُـوظــف مهندس زراعــي
ّ
م ـع ـ ّـوق ف ــي وزارة الـ ــزراعـ ــة ،وم ـعــوقــون

آخـ ـ ــرون ف ــي ت ـعــاون ـيــة مــوظ ـفــي ال ــدول ــة
وقصر العدل في زحلة.
ف ــي ال ــواق ــع ،ل ــم يـطـ ّـبــق مـجـلــس الـخــدمــة
امل ــدن ـي ــة ،ف ــي عـ ــام  ،2000املـ ـ ــادة  73من
ال ـق ــان ــون ،بـحـجــة غ ـيــاب امل ــرس ــوم ال ــذي
يـ ـح ــدد ال ــوظ ــائ ــف الـ ـت ــي ُي ـس ـم ــح ل ــذوي
االحتياجات الخاصة بــاالشـتــراك فيها
تبعًا لنوع اإلعاقة وبما يتالءم وطبيعة
ك ــل وظ ـي ـفــة م ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـع ــام ــة ،ولــم
ت ـك ــن ت ـق ـبــل ط ـل ـب ـ ّـات ت ــرش ــح هـ ــذه الـفـئــة
ّ
لـلـمـبــاريــات .إال أن ــه فــي ع ــام  2010عــاد
وأكـ ـ ــد ت ـن ـظ ـي ـمــه ملـ ـب ــاري ــات ت ـس ـمــح لـهــم
باالشتراك ،على أن ال تحول اإلعاقة دون
ممارسة املرشح ملهمات الوظيفة املتقدم
إليها بشكل كفوء وسليم.
وأوض ـ ـ ــح ق ـب ــان ــي ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت أن ـنــا
ّ
«نؤمن املناخات واألجــواء املالئمة لكي
ّ
يستطيع املـعــوق أن يـشــارك فــي املـبــاراة
بشكل يؤمن له حق املساواة مع اآلخرين
وي ـع ـط ـيــه االمـ ـك ــان ــات ووسـ ــائـ ــل الـعـمــل
ّ
التي تمكنه من إبراز طاقاته وإمكاناته
وك ـفــاءاتــه ،وتجعله منافسًا جــديــا لكل
املرشحني اآلخرين».

