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ماركس ضد سبنسر

كروزو يكتشف شيئًا وال يخبر أحدًا!
غسان ديبة
«ال تشغل البال بماضي الزمان ...وال بآتي العيش قبل
األوان »...
عمر الخيام
الذي تفرغ فيه آالف الليترات املكعبة
م ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي ي ــومـ ـي ــا ،فــي
منطقة مرتفعة ووسطية بني عرسال
وقـ ــرى ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي ،كــاش ـفــا عن
تهديد فعلي لبيئة املنطقة ومصادر
ّ
املياه الجوفية .إل أنــه باملقابل يؤكد
"عدم توفر بديل حاليًا" ،وسط مساع
حثيثة إلن ـهــاء ه ــذه املشكلة الكبيرة
ال ـتــي ت ـهــدد أب ـن ــاء ع ــرس ــال وال ـج ــوار.
ي ـع ـلــن ال ـح ـج ـيــري أن ب ـلــديــة عــرســال
رص ــدت مـبـلــغ مـلـيــار ل ـيــرة ،ووضـعــت
املـشـكـلــة ف ــي أول ــوي ــات عـمـلـهــا ،إال أن
املبلغ املرصود ال يكفي لشبكة صرف
صحي وإقــامــة محطة تكرير ،كاشفًا
عــن مـســاع وات ـص ــاالت مــع سياسيني
وم ـف ــوض ـي ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـش ــؤون
ال ــاجـ ـئ ــن وج ـ ـهـ ــات دول ـ ـيـ ــة مــان ـحــة
ومجلس اإلنماء واإلعمار "ملساعدتنا
ودعمنا بتمويل مشروع إنشاء شبكة
صرف صحي للبلدة مع محطة تكرير،
بهدف معالجة املشكلة وعدم التسبب
بأية أضــرار وأمــراض ،ســواء لعرسال
أو لجيراننا في القرى املجاورة".
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـفـ ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة
ال ـق ـص ـيــرة ال ـت ــي بـ ــدأت فـيـهــا الـبـلــديــة
ب ــإف ــراغ امل ـيــاه املـبـتــذلــة فــي امل ـك ــان ،إال
أن الحفرة الكبيرة امـتــأت بالكامل،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى  4بـ ــرك أخ ـ ـ ــرى ،عـلــى
مـســاحــة مـلــوثــة بــاتــت تــزيــد عـلــى 15
دونمًا ،بحسب ما يشرح محمد رباح
رئيس بلدية اللبوة لـ"األخبار" .يؤكد
رب ـ ــاح أن "ال ــوض ــع ك ــارث ــي ويـصـعــب
وص ــف املـخــاطــر الـنــاجـمــة عــن الكمية
الكبيرة الـتــي تـفــرغ فــي تلك املنطقة،
وما تفرضه من روائح كريهة ومخاطر
بيئية تهدد مصادر مياه القرى التي
ً
تـفـيــد مــن م ـيــاه الـلـبــوة وصـ ــوال حتى
ال ـ ـقـ ــاع ،وك ــذل ــك األمـ ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ن ـهــر ال ـع ــاص ــي ال ـ ــذي ت ــرف ــده يـنــابـيــع
من اللبوة" .ويطالب مؤسسات األمم
امل ـت ـحــدة "امل ـس ــؤول ــة ع ــن ت ـمــويــل هــذه
الـ ـصـ ـه ــاري ــج ب ــال ـت ــوق ــف عـ ــن ت ـمــويــل
نـقــل امل ـيــاه املـبـتــذلــة وإفــراغ ـهــا بطرق
عـشــوائـيــة مــن دون التفكير بالضرر
ال ــذي سـيـطــاول أهـلـنــا وجـيــرانـنــا في
ع ــرس ــال ،كـمــا أهــالــي ال ـل ـبــوة وحلبتا
ً
ومقراق ،وصوال حتى القاع" ،مناشدًا
الدولة ووزاراتها املعنية اإلســراع في
الكشف وإيقاف هذه العملية الكارثية
ومـعــالـجــة مـشـكـلــة ال ـص ــرف الـصـحــي
قبل تفاقم األمور.

التهديد من جذوره ،وبالتالي "إقفال
موقع الكوستا برافا فورًا".
ّأما الحديث عن مسؤولية تلوث نهر
الـغــديــر ومـصـبــه فــي تــراكــم الـطـيــور،
ُ
فيشير قديح الــى أن النهر ومصبه
ُ
لم يشكال خالل السنوات التي مضت
عـنـصـرًا جــاذب ــا كــاف ـيــا ،الف ـتــا ال ــى أن
ظ ــاه ــرة ال ـط ـي ــور ت ــزام ـن ــت مـ ــع ب ــدء
الـعـمــل بـمـكــب الـكــوسـتــا بــرافــا ونقل
آالف األطنان من النفايات املحتوية
على مكونات قابلة للتحلل والتعفن.
وبـحـســب تـصــريــح فـنـيــانــوس ال ــذي
أدل ــى بــه أول مــن أم ــس ،بعد ترؤسه
اجتماعًا في املديرية العامة للطيران
املـ ــدنـ ــي ،م ــن املـ ـق ــرر أن ي ـع ـقــد ال ـي ــوم
اج ـت ـم ــاع ــا م ــع وزيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة ط ــارق
الـخـطـيــب لــوضــع الـخـطــط النهائية
والتفصيلية لهذا املوضوع.

في نهاية القرن السابع عشر ،بنى شخصّ ،
لنسمه روبنسون
كروزو ،حظيرة كبيرة في إحدى زوايا أراضيه الشاسعة في
سهوب جنوب لندن ،وكان يختفي في أرجائها أليام ّ
عدة ال
يعلم أحد ملاذا .كان كروزو إقطاعيًا بالقانون ،ولكن هواه
لم يكن إقطاعيًا؛ فهو ورث كل االراضي واألقنان من أبيه
ألنه الولد البكر ،فيما ُعرف آنذاك بنظام توريث البكر أو الـ
 Primogenitureالذي حافظ على امللكية من دون تبديدها
عبر االجيال .كيف حصل ذلك؟ فهي رواية خيالية تستحق
السرد في يومنا هذا ،بعد كل الحديث عن اكتشاف النفط
والغاز في لبنانَ .
فلنر ملاذا؟
لم يكن قلب كروزو يومًا مرتاحًا الحتمال وراثته ألبيه،
ألنه عندما أخذه أبوه الى فلورنسا لتمضية الصيف ،قضى
معظم وقته ،إضافة الى الجلوس في املقاهي ،في مكتباتها
يقرأ الرياضيات والفلك .أعجب كروزو كثيرًا بـفيبوناكي
( )Fibonacciوسلسلته الرياضية الجميلة ّ(،3 ،2 ،1 ،1 ،0
 )...،34 ،21 ،13 ،8 ،5فرأى فيها ً
بناء منظمًا ()Ordered
وأعجبه نظامها ،إضافة الى إمكان التحول الى أرقام عالية
بعد خطوات قليلة .كان كروزو يلعب باالرقام ،وكان يقارنها
بأرقام الحصاد في أراضي أبيه عبر السنني ،وكان قد عرف
بتلك االرقام بعد أن أطلعه جابي االتاوات عليها بعد مرض
أبيه في شتاء  .1691في دراسته للسلسلة ،المس عندئذ
اكتشاف قانون مالتوس ،ولكن ذلك لم يكن يهمه كثيرًا.
فعلى الرغم من إعجابه بفيبوناكي وعمر الخيام ومعادالته،
ً
اال أنه كان مياال أكثر الى قوانني الطبيعة.
زار في الطريق برج بيزا املائل ( )Pisaوسمع قصص غاليليو
ورميه لألجسام عن سطحه .تساءل ملاذا يفعل رجل راشد
ذلك من دون أي هدف؟ فهو ّ
تعود أن كل نشاط جسدي لديه
هدف في نظام القنانة ،وبالطبع رمي االحجار من أسطح
االبنية لم يكن منها ،إضافة الى أنه قد يعرضك للمالحقة
القانونية تحت قوانني التسكع املستشرية في تلك الفترة
( .)vagabond lawsفي الصيف التالي ذهب الى كامبريدج
ودرس لبعض الوقت مع إسحق نيوتن ،وأراد أن يكون عاملًا

طبيعيًا وهو يفكر أنه دائمًا يستطيع أن يعطي االراضي الى
أخيه الذي يليه.
عندما ذهب نيوتن للعمل في نظام صك النقد امللكي،
ليصبح جالد البالط ضد املزورين واملتالعبني بأوزان العملة
املعدنية ،قرر روبنسون العودة الى جنوب لندن ُلي ّ
عد نفسه
للورثة الكبيرة .وعندما عاد ،أثار فضوله شيء لم يكن قد
أعاره اهتمامًا من قبل ،وهي طاحونة املياه التي تستعمل
لطحن محاصيل القمح .بدأ يمضي الوقت في مراقبتها عن
تلة قريبة .فها هي املياه تحرك الطاحونة ،وهو اآلن يعرف
ّ
سرها ،وهو أمر لم يعلمه أحد من عائلة كروزو لعشرات
السنني .الكل كان يعلم أنها تعمل ،أما السبب فلم يكن أحد
مهتمًا بمعرفته ،ال سيد االرض وال األقنان ،فهم يريدون
جرش القمح ال أكثر وال أقل.

الرأسمالية اللبنانية توهمنا
بالتخلص من أزمتها المزمنة
باختراع وعود بتدفقات مالية
"إنها الجاذبية" ،قال كروزو ألقرب ّ
املقربني اليه ،من دون أن
يجذبهم الى الحديث أكثر من ذلك .فقرر بناء الحظيرة قرب
الطاحونة ،وبدأ بالتفكير كيف ّ
يغير عمل الطاحونة بحيث ال
تعتمد على تدفق املياه ،فهي إن توقفت توقف العمل ،وبالتالي
فإن أيام الشح قد تتوافق مع أيام املحاصيل ،فيهدر القمح في
انتظار املياه .بالنسبة إلى الكل كان هذا أمرًا طبيعيًا؛ فقوانني
االنتاج هي قوانني طبيعية وليست إنسانية ،وعلى االنسان
أن يخضع لها .في وسط كل هذا ،وكما عند خضوع االنسان
لقوى الطبيعة والقدر ،فإنه يذهب الى اختراع االساطير أو
قوى خارقة ،بدا أن كروزو في تفتيشه عن اآللة املتحركة
األزلية ( )perpetual motion machineال يتبع تلك النزعة
الى االساطير ،لكن يضفي على العلم شيئًا منها.
عمل عشر سنوات على ذلك ،ولم يفلح ألنه ليس هناك
آلة كهذه ،وهي تخالف قوانني الديناميكيا الحرارية

( .)thermodynamicsلكن كروزو لم يعلم ذلك ،ألن العالم لم
يكن قد اكتشف تلك القوانني ،فكان على العالم انتظار مجيء
لودفيغ بولتزمان بعد حوالى مئتي عام ليشرح لنا ملاذا ال
نستطيع أن نخترع تلك اآلالت؛ ومن ثم ينتحر.
بعد ذلك عمل كروزو على استعمال الحرارة لدفع نماذج
صغيرة للطواحني عبر البخار ،وكان في طور اكتشاف
املحرك البخاري .لكن قتله الطاعون قبل ذلك .أما إخوته
فقد وجدوا بئرًا ذات سائل أسود تفوح منه روائح كان
ّ
فبحسه العلمي عرف أن
يبدو أن كروزو اكتشفه وأخفاه؛
ذلك السائل قد يبيعه إخوته ويتقاتلون عليه حتى قبل
أن يعوا إذا ما كان ذا قيمة أو ال ،وقد يحملونه الى أميركا
أو الهند أو الصني ليبيعوه ويستبدلوه بالذهب ،وبالتالي
يغرقون في األشياء وينسون الزراعة؛ فكان أن أغلقها
وتابع عمله.
ّ
بعد موته بعدة أسابيع ،أتى إخوته وفككوا الحظيرة ورموا
آالت كروزو وأوراقهّ ،
وحولوا األقنان الى الحفر والتجميع
والتخزين والنقل ،الى أن أتى يوم تبني أن ال حاجة للعالم
بعد بهذا السائل االسود ،فماتت االراضي وتبعثر األقنان؛
وكأن كروزو علم بما سيحصل ،فبحدسه العلمي
استشرف هذه اللعنة.
لحسن الحظ سار التاريخ بمسار حديدي ،فاخترع
واتسون اآللة البخارية ،وأتى كارل ماركس ليقول أجمل
ما عنده "آلة الطحن اليدوية تعطيك اإلقطاعي ،وآلة الطحن
البخارية تعطيك الرأسمالي" .وكان بعد ذلك كل شيء.
اليوم في لبنان بدأنا ُن ّ
عد أنفسنا لنرث وننفق ثروة طبيعية،
لم تتأكد بعد ،ألن كل ما جرى حتى اآلن هو االستكشاف
عن بعد ،وما زلنا في طور االحتماالت :احتمال أن نجد
النفط والغاز ،واحتمال أن تكون هذه "الثروة" بكميات
وأعماق اقتصادية ،واحتمال أن يهتم الرأسمال العاملي
بربحيتها ،واحتمال أن نصل الى كل ذلك قبل أن تنهي
إسرائيل وقبرص واليونان أحالم اليقظة هذه ،واحتمال أال
يتقاتل اإلخوة اللبنانيون عليها ،واحتمال أن ال تطل "لعنة
املوارد" برأسها فال ّ
نبددها وندمر ما تبقى من قاعدة
علمية وإنتاجية في البالد .في علم االحتماالت ،يؤدي
كل هذا الى سلسلة مضاعفة "قبيحة" ،ألنها ال تبقي في
النهاية شيئًا من أوهام تريد الرأسمالية اللبنانية أن توهمنا
وتوهم نفسها بها لعلها تتخلص من أزمتها املزمنة
باختراع وعود بتدفقات مالية لن تأتي أبدًا.

مصارف

المصارف اللبنانية في العراق:

اقتطاع مؤونات بقيمة  90مليون دوالر
محمد وهبة
اف ـت ـتــح ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة ،أمس ،ملتقى العراق املصرفي
ّ
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ــظـ ـمـ ـت ــه م ـج ـم ــوع ــة
"االق ـت ـصــاد واألعـ ـم ــال" ،بــالـتـعــاون مع
البنك املركزي العراقي ومصرف لبنان
وراب ـط ــة امل ـص ــارف الـخــاصــة الـعــراقـيــة
وجـمـعـيــة م ـص ــارف ل ـب ـنــان .ســامــة لم
يـتـحـ ّـدث بـصــورة مـبــاشــرة عــن السوق
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة وع ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات ال ـت ــي
تواجهها املصارف اللبنانية هناك ،بل
كان له موقف عام من انتشار املصارف
اللبنانية في الخارج .وفق سالمة ،فإن
ً
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة تــديــر أصـ ــوال في
الخارج بقيمة  38مليار دوالر ،منها 4
وبالتالي
مليارات دوالر رؤوس أموالّ ،
فـ ـه ــي تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى م ــواكـ ـب ــة وفـ ــرهـ ــا
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــن خـ ـ ــال ض ــواب ــط
تــأخــذ فــي االعـتـبــار "تطبيق الـنـمــوذج
امل ـصــرفــي ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي أع ـمــال ـهــا في
ال ـ ـخـ ــارج" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن قـ ــرب ص ــدور
تعميم من مصرف لبنان بشأن تمويل
انـ ـتـ ـش ــار امل ـ ـصـ ــارف ف ــي ال ـ ـخـ ــارج "م ــن
إمكانياتها الخاصة من خالل إصدار
ُ
أدوات تصدرها بالعمالت االجنبية".
أمـ ــا ط ــرب ـي ــه ،ف ـقــد كـ ــان أك ـث ــر وضــوحــا
حني ّ
تحدث عن التعاون مع السلطات
النقدية الـعــراقـيــة وعــن تطوير العمل
امل ـصــرفــي ال ـخ ــاص ف ــي الـ ـع ــراق .ه ــذان
العنصران هما من أبــرز املشاكل التي

ت ـع ــان ــي م ـن ـهــا هـ ــذه امل ـ ـصـ ــارف ّ ه ـن ــاك،
والـ ـت ــي ك ـ ّـب ــدت ـه ــا خ ـس ــائ ــر مـ ــؤثـ ــرة فــي
م ـيــزان ـيــات ـهــا ،ودف ـع ــت م ـصــرف لـبـنــان
إلى اتخاذ قــرار يفرض على املصارف
اق ـت ـط ــاع م ــؤون ــات بـقـيـمــة  90مـلـيــون
دوالر لـتـغـطـيــة أي خ ـســائــر محتملة
فــي تـلــك ال ـس ــوق .ب ـهــذه الـخـلـفـيــة ،كــان
كالم طربيه مفهومًا عن الحرص على
الوحدات املصرفية العاملة في العراق
ال ــذي "ي ـبــدأ مــن مـبــدأ ال ـت ـعــاون مــع كل
مـكـ ّـونــات السلطات املالية واملصرفية
العراقية ذات الصالحية والعالقة".
تـعـ ّـد وحـ ــدات امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة في
العراق "األكثر عددًا وانتشارًا ونشاطًا
بني املصارف الوافدة" ،إذ إن محدودية
ال ـع ـم ــل املـ ـص ــرف ــي امل ـ ـتـ ــاح ل ـل ـم ـصــارف
الخاصة في العراق تتطلب تطويرها
ف ــي اتـ ـج ــاه ع ـم ـل ـيــات ت ـم ــوي ــل ال ـت ـجــار
واملـ ـص ــدري ــن واملـ ـسـ ـت ــوردي ــن وت ــأم ــن
خدمات ومنتجات جديدة ودولية .ما
ّ
يعزز هذه الصورة أن القطاع املصرفي
في العراق ال يزال شبه بدائي ،فيما بات
عليه أن يواكب تطورات عاملية ،لكون
املصارف حول العالم صارت محكومة
ومـ ـل ــزم ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــواع ــد ال ــدول ـي ــة
لــام ـت ـثــال وتـجـفـيــف ال ـق ـن ــوات املــالـيــة
لـتـمــويــل االره ـ ــاب ومـكــافـحــة تبييض
األمـ ـ ـ ـ ــوال واإلس ـ ـه ـ ــام ال ـ ـجـ ــاد فـ ــي مـنــع
التهرب الضريبي وســد منافذ أمــوال
ال ـف ـســاد ،م ــع إيـ ــاء األه ـم ـيــة الـقـصــوى
لحفظ ســامــة الـعـمـلـيــات والـتـحــاويــل

ً
مع مصارف املراسلة ،فضال عن التزام
متطلبات املالءة والسيولة.
هـكــذا بــات املشهد أكـثــر سـطــوعــا .ففي
العراق عشرة مصارف لبنانية لديها
 21فرعًا ،وهي تواجه مشاكل ّ
عدة مع
الـسـلـطــات الـنـقــديــة الـعــراقـيــة عـ ّـددتـهــا

تعميم جديد
سيصدر قريبًا في شأن
تمويل انتشار المصارف
في الخارج
جـمـعـيــة م ـص ــارف لـبـنــان عـلــى الـنـحــو
اآلتي:
ـ ـ انـفـصــال البنك املــركــزي الـعــراقــي عن
فـ َ
ـرعـ ْـيــه فــي أربـيــل والسليمانية ماليًا
وإداريـ ــا وتنظيميًا ،مــا يـطــرح مشكلة
املودعة من ِق َبل
حول االعتراف باملبالغ َ
َ
الفرع ْي
املصارف اللبنانية في هذ ْين
بالدينار أو بالدوالر.
ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ــرار املـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـ ــركـ ـ ــزي الـ ـع ــراق ــي
إل ـ ــزام املـ ـص ــارف األج ـن ـب ـيــة ،ب ـمــا فيها
اللبنانية ،بــزيــادة رأس مالها إلــى 50
ّ
مـلـيــون دوالر .إال أن ــه ت ـ ّـم االت ـف ــاق مع
ّ
السلطات والجهات اللبنانية املعنية

َ
تقسيط هــذا املبلغ على دفعت ْي،
على ّ
تـسـتـحــق األول ــى وقيمتها  25مليون
دوالر ف ــي ن ـهــايــة ع ــام  ،2016ع ـلــى أن
ُي ـ ـصـ ــار إل ـ ــى ح ـس ــم ق ـي ـم ــة ال ــرس ــام ـي ــل
من املصارف اللبنانية
املدفوعة سابقًا ّ
مـ ـنـ ـه ــا ،وتـ ـسـ ـتـ ـح ــق ال ــدفـ ـع ــة ال ـث ــان ـي ــة
وقيمتها  25مـلـيــون دوالر مــع نهاية
عـ ــام ( 2017أي إنـ ــه ف ــي ن ـهــايــة 2016
يفترض أن تكون قيمة رؤوس أمــوال
املصارف اللبنانية العاملة في العراق
 250م ـل ـيــون دوالر ،وأن تـصـبــح 500
م ـل ـيــون دوالر ف ــي ن ـهــايــة  .)2017مع
اإل ّشـ ـ ــارة إل ــى أن املـ ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة
تفضل اإلبقاء على الرساميل بالدوالر
وعــدم تحويلها إلــى الدينار العراقي،
ّ
ّ
فــي ظ ــل تـقــلـبــاتــه املــرتـبـطــة بــاألوضــاع
السائدة.
ّ
ـ عدم اتخاذ املصرف املركزي العراقي
ّ
حتى اآلن أي ق ــرارات إجــرائـيــة تتعلق
بتعزيز الصيرفة الشاملة ،األمــر الذي
ّ
يحد من قدرة املصارف اللبنانية على
تقديم الخدمات واملنتجات املصرفية
الـتــي تـقــوم بتقديمها فــي لـبـنــان وفــي
بلدان أخــرى ،بحيث يقتصر نشاطها
عـ ـل ــى فـ ـت ــح االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات امل ـس ـت ـن ــدي ــة
ل ـل ـع ـمــاء( .هـ ــذا يـعـنــي ارتـ ـف ــاع الـكـلـفــة
مـ ـق ــاب ــل م ـ ـ ـ ــردود ض ـع ـي ــف ن ـس ـب ـي ــا مــع
استمرار تراجع سعر صرف الدينار).
ـ ـ غ ـيــاب الـتـنـسـيــق بــن الـبـنــك املــركــزي
ورابـ ـ ـط ـ ــة املـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـع ــراقـ ـي ــة ب ـشــأن
إصدار التعاميم والقرارات.

