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ماركس ضد سبنسر

حرب النجوم وتدمير أي جانب مظلم؟
غسان ديبة
«الخوف هو الطريق إلى الجانب المظلم»

دقايق»!
بـشـكــل ش ــرك ــات مـغـفـلــة مــؤس ـســة في
ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ان يـ ـك ــون مــوضــوع ـهــا
م ـ ـح ـ ـصـ ــورا بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـس ـل ـي ــف،
ويجب ان تكون اسهمها كافة اسهمًا
اسمية ،وان يحدد الرأسمال االدنى لـ
«كــون ـتــوارات التسليف» العاملة في
لـبـنــان بـمـلـيــاري ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،وان
ت ـم ــارس اعـمــالـهــا م ــن خ ــال مــركــزهــا
الرئيسي دون س ــواه ويحظر عليها
فـتــح ف ــروع أو وكـ ــاالت أو مـكــاتــب اال
بـعــد الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة مصرف
لـبـنــان املـسـبـقــة ،كـمــا يـفــرض مـشــروع
ال ـقــرار عـلــى «كــون ـتــوارات التسليف»
ان تثبت ،على الدوام ،أن موجوداتها
ت ـفــوق بــالـفـعــل امل ـط ـلــوبــات املـتــوجـبــة
عـلـيـهــا ت ـج ــاه ال ـغ ـيــر بـمـبـلــغ ي ـســاوي
رأسمالها .وال يجوز
على األقل قيمة ّ
لـلـكــونـتــوار ان يـخــفــض رأس ـمــالــه أو
أن يسترد أي جــزء مـنــه .واذا اصيب
ب ـخ ـس ـ ــائــر ،ف ـع ـل ـيــه أن ي ـع ـيــد تـكــويــن
رأسـمــالــه قبل تــاريــخ  30حــزيــران من
الـسـ َنــة املــالـيــة الـتــي تـلــي الـسـنــة التي
ُح ـ ِقــقــت فـيـهــا الـخـســائــر ،كـمــا يفرض
على «كونتوارات التسليف» العاملة
ً
ف ــي لـبـنــان أن ت ـك ـ ّـون م ــاال احتياطيًا
باقتطاع  %10من أرباحها السنوية
الصافية .وان تـقــوم بتعيني مفوض
املــراقـبــة االســاســي عـلــى اعـمــالـهــا من
ب ــن ال ـش ــرك ــات امل ـع ــروف ــة .وان تــأخــذ
موافقة مصرف لبنان على كل تعديل
يــراد ادخاله على نظامها االساسي،
وع ـ ـلـ ــى فـ ـت ــح اي فـ ـ ــرع أو وكـ ــالـ ــة أو
مكتب لها ،واعــام مصرف لبنان عن
ك ــل ت ـفــرغ ع ــن اسـهـمـهــا وع ــن تـعــديــل
ع ـ ـنـ ــوان م ــرك ــزه ــا وت ـ ــزوي ـ ــد م ـص ــرف
لـبـنــان بــاملـسـتـنــدات املـثـبـتــة للعنوان
الجديد .ويعني مشروع التعميم الحد
األقصى للتسهيالت املمنوحة من أي
كونتوار عامل في لبنان إلى شخص
واح ــد ،حقيقي أو معنوي أو ينتمي
إلــى مجموعة مترابطة مــن مدينيه،
بـنـسـبــة ( )%5م ــن االمـ ـ ــوال الـخــاصــة
للكونتوار على اال تتجاوز مجموع
ت ـس ــدي ــدات ال ـع ـم ـيــل ال ـش ـهــريــة نسبة
 %35مــن دخ ــل الـعــائـلــة ال ـتــي تتألف
من الــزوج والزوجة .ويحظر مشروع
التعميم على «كونتوارات التسليف»
امل ـب ــاش ــرة بــأع ـمــال ـهــا ق ـبــل ال ـح ـصــول
عـلــى عـلــم وخ ـبــر مــن م ـصــرف لـبـنــان.
كما يحظر عليها االق ـتــراض ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،من املصارف
واملؤسسات املالية أو من الجمهور أو
اصــدار سندات ديــن .او االستحصال
م ــن ال ـع ـم ــاء ،ك ـض ـمــانــة للتسليفات
املمنوحة لهم ،على وكاالت غير قابلة
لـلـعــزل أو وك ــاالت بـيــع لصالحها أو
باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف
ثــالــث تــابــع لـهــا ب ـصــورة مـبــاشــرة او
غير مباشرة .كذلك يحظر عليها ان
تمنح عمالئها قــروضــا تقل قيمتها
عــن  %60مــن قيمة الضمانة املقدمة
مقابلها اال اذا طلب العميل ،خطيًا،
غير ذلــك .ويشترط مشروع التعميم
على «كــون ـتــوارات التسليف» تزويد
كل من مديرية االحصاءات واالبحاث
االقتصادية ومديرية الصيرفة لدى
م ـصــرف لـبـنــان ولـجـنــة الــرقــابــة على
املصارف بنسخة عن بياناتها املالية
فـصـلـيــا ،ضـمــن مهلة عـشــرة اي ــام من
الـتــاريــخ املــوقــوفــة بــه هــذه البيانات،
وسـ ـن ــوي ــا ،ض ـم ــن م ـه ـلــة س ـت ــة اش ـهــر
من تاريخ انتهاء السنة املالية .على
ان تقوم لجنة الرقابة على املصارف
بالتأكد من حسن تطبيق احكام هذا
القرار.

المعلم األعلى يودا

في فيلم «حــرب النجوم  :6عــودة الـجــداي» ،أي الذي
سبق الفيلم الذي يعرض اآلن ،يقوم التحالف الثوري
بتدمير مركزين لإلمبراطورية ،وبذلك شكل صفعة
قــويــة للجانب املظلم واإلمـبــراطــوريــة .لقد كــان فوز
ً
ال ـث ــوار جـمـيــا لــإنـســانـيــة ،بــه انـتـصــر الـخـيــر على
الشر في هــذه السلسلة من «حــروب النجوم» ،التي
اس ـت ـحــوذت عـلــى مخيلة مـئــات املــايــن مــن البشر
حول العالم ،ألنها تشكل تجسيدًا لتوق اإلنسان إلى
التحرر ومحاربة الظلم .والــافــت أن سلسلة حرب
الـنـجــوم تـضــع ه ــذا ال ـتــوق فــي إط ــار مــن األســاطـيــر
القديمة ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ،ما أكسبها
هذا الجمهور العريض من امللتزمني عامليًا.
في اآلونــة األخيرة ،زحف االقتصاد وعالم املال الى
ً
ح ــرب الـنـجــوم .أوال ،مـنــذ ع ــدة س ـنــوات ،ب ــاع جــورج
لوكاس حقوق الفيلم الى عالم ديزني ،وتأتي الحلقة
السابعة اليوم من إنتاجه وهو االستوديو املعروف
بــاسـتـهــاكـيـتــه وإخـ ـض ــاع ص ـنــاعــة األفـ ـ ــام لـقــوى
السوق .حصل هذا مع الحلقة السابعة التي تعرض
حاليًا ،ما حدا لوكاس الى أن ينتقد ديزني ويصل في
نقده الــى كل صناعة السينما في الــواليــات املتحدة
األميركية حني قال إن صانعي األفــام في االتحاد
الـســوفـيــاتــي ك ــان لــديـهــم حــريــة أك ـثــر مــن نظرائهم
الغربيني ،الذين عليهم «أن يلتزموا بالخط الضيق
للروح التجارية» .ثانيًا ،قام أحد العلماء األميركيني
بــاحـتـســاب الـكـلـفـتــن املــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة لتدمير
كوكبي اإلمبراطورية في الحلقة السادسة .فحسب
زاكاري فاينستاين في دراسته التي عنونها «إنه فخ:
حبة اإلمبراطور باالتاين السامة» ،فإن هذا التدمير
لــن ي ــؤدي فقط الــى خـســارة الـجــانــب املـظـلــم ،بــل الى
انهيار االقتصاد املجري (،)Galactic Economy
إذ إن التدمير سيؤدي الــى تعسر كبير في النظام
املالي املجري ،وبالتالي فإن على التحالف الثوري أن
يتحمل هــذه الخسارة أيضًا .وبهذين الزحفني في
الخيال وفي الواقع ،فإن عالم الحسابات االقتصادية
يلقي بظالله الباردة على بهجة انتصار الثوار ،كما
تنغص الــروح التجارية أحالم محبي هذه السلسلة
ال ــذي ــن ي ــرون فـيـهــا فـنــا يـعـكــس حــربــا خــالـصــة بني

الحق والباطل على املستوى الكوني ال مكان فيها
لحسابات الربح والخسارة املادية.
م ــاذا عــن ح ــرب الـنـجــوم فــي ال ــواق ــع؟ فــي معلومات
نشرت عن تقرير عسكري أميركي في  ،1956تم
نزع السرية عنه أخيرًا ،فقد كانت الواليات املتحدة
تنوي مهاجمة  1200من املواقع املدنية والعسكرية
فــي االتـحــاد السوفياتي والـصــن ،وحتى فــي برلني
( 91ه ــدف ــا) ووارس ـ ـ ــو ،ف ــي ح ــال ان ـ ــدالع ح ــرب مع
املـنـظــومــة االش ـتــراك ـيــة .وتــرمــي ه ــذه الـهـجـمــات الــى
تعطيل قدرة العدو على شن حرب جوية وعلى القيام
بحرب طويلة األمد .بماذا كان األميركيون يفكرون؟
لربما قاموا بحساب شبيه بحسابات فاينستاين
واسـتـنـتـجــوا أن ــه بسبب ع ــدم االرت ـب ــاط املــالــي لــدول
املنظومة االشـتــراكـيــة بــاملـصــارف الـعــاملـيــة ،وبـمــا أن
حركة التجارة واالستثمارات مع الغرب كانت غير
مهمة نسبة الى االقتصاد الغربي (ما عدا صادرات
النفط فــي  1955الــى ال ــدول الغربية الـتــي تـجــاوزت

ال مستقبل لالشتراكية إذا حصلت
الحرب هكذا كان الفرق في
التفكير حول السالح النووي

املئة ألــف برميل بقليل يوميًا ،لكنها تسارعت في
الـسـنــوات العشر التالية الــى حــوالــى مليون برميل
يــومـيــا) ،فــإن التأثير االقـتـصــادي على الرأسمالية
العاملية سيكون محدودًا .لم يكن االهتمام بأي شكل
من األشكال منصبًا على تجنيب املدنيني الحرب ،بل
بالعكس ،فقد كانت التجمعات السكانية ستضرب
بقوة وبقنابل تنفجر عند مالمستها األرض وليس
فــي الـجــو حتى تحقق أكـبــر تدمير ممكن للمباني
واملنشآت.
لم يكن العالم بحاجة الى صدور هذا التقرير ملعرفة
ال ـن ـيــات ال ـقــدي ـمــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي اسـتـعـمــال
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،فــال ـج ـنــرال امل ـ ــارق م ـك ــآرث ــر كــان
يريد أن يستعمل القنبلة الذرية ضد الصني خالل
الحرب الكورية ،قبل أن يطرده الرئيس ترومان من
منصبه .وفي أوائــل الستينيات على عهد كينيدي،

كانت الواليات املتحدة ّ
تعد العدة الستخدام السالح
ً
ال ـن ــووي ،أوال بعملية خــاطـفــة السـتـغــال «الـفـجــوة
الـصــاروخـيــة» الـتــي كــانــت لصالح الــواليــات املتحدة
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة .وق ــد وص ـل ــت ال ـن ـي ــات الـعـسـكــريــة
األميركية الــى قمتها فــي بــدايــة الثمانينيات ،حيث
استعار رونالد ريغان مفردات السلسلة فأطلق على
االتحاد السوفياتي لقب «إمبراطورية الشر» ،وابتدأ
بـمـشــروع لـلــدفــاع ضــد ال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة من
خــال استخدام تكنولوجيات متقدمة في الفضاء
لصد هــذه الـصــواريــخ .عــرف هــذا املـشــروع بــ»حــرب
النجوم» وقــد كــان هــذا املـشــروع مخالفًا لالتفاقات
النووية ،التي تحظر على أي دولة أن تمتلك هذا الرادع
ألنه يضعها في مكان تستطيع فيه أن تبدأ الحرب
النووية من دون الخوف من التدمير املتبادل.
إذًا ،في الواليات املتحدة ،األمر كان واضحًا منذ البداية.
فمن عليائها اإلمبريالي وعــدم إيمانها بمستقبل
واح ـ ــد لــإن ـســان ـيــة ج ـم ـع ــاء (مـ ـث ــال االش ـت ــراك ـي ــة)،
وال ــواق ــع أن ـهــا استعملت ال ـســاح ال ـن ــووي مــن قبل،
كــان دائمًا هناك الشك حــول مكان السالح النووي
فــي استراتيجيتها الـحــربـيــة ،وال ــذي أك ــده التقرير
األخـيــر .مــن جانبه ،ســرت فــي االتـحــاد السوفياتي
نظرية «اشتراكية العصر النووي» ،أي أنه ال مجال
لحرب بني املنظومتني الرأسمالية واالشتراكية ألن
هذه الحرب ستؤدي الى التدمير املتبادل ،وبالتالي
ال مستقبل لالشتراكية إذا حصلت الـحــرب .هكذا
كان الفرق في التفكير حول السالح النووي في تلك
الحقبة.
ف ــي زمـ ــن آخ ـ ــر ،ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ال ـت ــي كــانــت
سـتـحـتــرق بـنـيــران الـقـنــابــل ال ـنــوويــة األم ـيــرك ـيــة ،تم
تغليف أحد تماثيل لينني في مدينة أوديسا وأعطي
شكل أمير الظالم في حــرب النجوم «دارث فــادر».
هــذا العمل الــدنــيء مــن فـنــان مــدعــوم مــن الفاشيني،
الذين في الواقع يمثلون أكثر األيديولوجيات ظالمية
وتــدم ـي ـرًا فــي ال ـتــاريــخ ال ـب ـشــري ،لــن يـثـنــي الــذيــن ال
يــزالــون يقاتلون يوميًا مــن دون خ ــوف ،فــي بعض
األح ـي ــان بـفــروسـيــة «الـ ـج ــداي» وف ــي أح ـي ــان أخ ــرى
بصمت وبــرتــابــة فــي املـصــانــع ،وفــي نــواحــي الحياة
العادية األخ ــرى ،عن االستمرار في نضالهم حتى
تخلع أقنعة القمع واالستغالل ويبزغ من جديد حلم
عالم أفضل الذي يجسده في الخيال اإلنساني فيلم
«حرب النجوم» وفي الواقع الثورات اإلنسانية الكبرى
وتراثها العظيم.

قضاء

ّ
المدعي العام المالي ال يفي بوعده :التستر على تحقيقات «سوكلين»
إيفا الشوفي
يستمر النظام في ترهيب الناشطني
فــي ال ـحــراك الشعبي واإلدع ــاء عليهم
ف ـ ــي قـ ـم ــع واض ـ ـ ـ ــح لـ ـح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر
والتظاهر ،بينما تبقى قضايا الفساد
ال ـك ـبــرى عــال ـقــة ف ــي ج ــواري ــر الـقـضــاء
ب ــأم ــر م ــن امل ـس ــؤول ــن وال ـس ـيــاس ـيــن.
فملف سوكلني قابع عند املدعي العام
امل ــال ـ ّـي ال ـق ــاض ــي ع ـلــي اب ــراه ـي ــم ،ومــن
املتوقع أن ينضم إلى صندوق امللفات
األخرى التي سبق أن فتحها ابراهيم
ولم يصل فيها إلى أي نتيجة ،أبرزها
ملف نفق املطار عندما كاد الناس ان
يموتوا جــراء طــوفــان النفق وتراشق
املسؤوليات بني شركة «ميز» ووزارة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة .ف ـقــد ن ـكــث ابــراه ـيــم
بـ ــوعـ ــده ل ـح ـم ـل ــة «طـ ـلـ ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم»
بتسليمهم نـتــائــج الـتـحـقـيـقــات الـتــي
أج ــرتـ ـه ــا ل ـج ـنــة الـ ـخـ ـب ــراء ف ــي قـضـيــة
ف ـس ــاد ش ــرك ــة س ــوك ـل ــن ،م ـع ـل ـنــا ،كـمــا
سليم عــن ابراهيم
نقل الـنــاشــط علي
ّ
بعد اللقاء معه أمــس ،أنــه «لــن يكتفي
بتقرير الخبراء» ،واعدًا الحملة مجددًا

بأن ُيغلق ملف سوكلني وتعلن نتائج
ّ
التحقيقات في غضون  20يوما ،إال أن
في اللقاء األول مع
ابراهيم ّنفسه أعلن ّ
الحملة أن «ضربة الكف فيها تلفونات،
فكيف امللفات الكبيرة؟» وهكذا حصل،
ل ــم ي ـك ـشــف اب ــراهـ ـي ــم ش ـي ـئــا ع ــن ه ــذه

امتنع وزير الداخلية
عن إعطاء أذونات
مالحقة في ثالث قضايا
ّ
ّ
مسربة أكدت
القضية ،لكن معلومات
ّ
أن تـقــريــر الـخـبــراء ال يحمل أي إدان ــة
للشركة .إكتفى ابراهيم بتسليم ورقة
واح ــدة للحملة هــي عـبــارة عــن اسماء
الــوزراء واملحافظني والجهات املعنية
الذين رفضوا إعطاء اذونــات مالحقة
وتحقيق مع موظفني بشبهات مالية

في  15قضية فقط .ال ّ
تعبر هذه الورقة
إطالقًا عن حجم التدخالت السياسية
الـتــي تـحـ ّـدث عنها ابــراهـيــم فــي لقائه
السابق ،حني أشار إلى ثالثة صناديق
مليئة بـمـلـفــات ينتظر فـيـهــا أذون ــات
مالحقة مــن قبل ال ــوزراء واملسؤولني.
ووف ـ ـق ـ ــا ل ـ ـلـ ــورقـ ــة فـ ـق ــد امـ ـتـ ـن ــع وزي ـ ــر
الداخلية نهاد املشنوق عن اإلجابة عن
طلب إعطاء أذونــات مالحقة في ثالث
قضايا بحق مجموعة من االشخاص
هم :رئيس دائرة الصرفيات في بلدية
ب ـ ـيـ ــروت 8 ،ع ـن ــاص ــر ف ــي ق ـ ــوى األم ــن
الداخلي ومختار بلدة كفرقوق .كذلك
امتنعت نقابة املحامني عــن اإلجابة
عن طلب إعطاء أذونات مالحقة بحق
م ـحــامـ َـيــن ،ول ــم ت ــواف ــق عـلــى مالحقة
ـام واح ــدّ .أم ــا مـصــرف لـبـنــان ،فلم
مـحـ ٍ
ي ـعــط ج ــواب ــا لـلـسـمــاح بـمــاحـقــة بنك
لبنان واملهجر فــي قضية عالقة منذ
ع ــام  ،2014كــذلــك فـعــل وزي ــر الصحة
ال ـع ــام ــة وائ ـ ــل ابـ ــو ف ــاع ــور ف ــي قضية
مـسـتـشـفــى ت ـنــوريــن ال ـح ـكــومــي بحق
أرب ـع ــة مــوظ ـفــن .وق ــد ع ــرق ــل مـحــافــظ
الـ ـشـ ـم ــال ق ـض ـي ـت ــن ،ومـ ـح ــاف ــظ جـبــل

لبنان ثالث قضايا ،ومحافظ النبطية
قضية ،ووزير املهجرين لم يوافق على
مــاحـقــة ثــاثــة مــوظـفــن ف ــي ال ـ ــوزارة،
كـمــا رف ــض وزي ــر الـثـقــافــة غــابــي ليون
مالحقة موظف في الوزارة.
إال أن ال شـ ــيء ي ـع ــرق ــل ال ـق ـض ــاء عــن
مالحقة الناشطني في الحراك الشعبي
الذين جرى اإلدعاء على  54منهم أمام
الـقـضــاء الـعـسـكــري ،وأحـيــل  15منهم
إل ــى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة .ل ــم يتوقف
الضغط على الناشطني عبر القضاء
ه ـن ــا ،إذ ي ـم ـثــل غ ـ ـدًا ال ـن ــاش ـط ــان علي
سليم وكلود جبر للتحقيق معهم في
ثكنة البرج ،وذلك على خلفية رفعهما
ص ــورة الـحـكــومــة الـحــالـيــة مجتمعة،
إضــافــة إل ــى رئـيــس املـجـلــس النيابي
ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـســابــق مذيلة
ب ـع ـبــارة «زب ــال ــة ل ـب ـنــان» ف ــي تـظــاهــرة
 19كانون األول األخيرة .يعلن سليم،
ال ـ ــذي س ـي ـم ـثــل الح ـق ــا أم ـ ــام املـحـكـمــة
ّ
الـعـسـكــريــة بتهمة إثـ ــارة الـشـغــب ،أن
اإلس ـت ــدع ــاء ه ــو «جـ ــزء م ــن الـتــرهـيــب
املـعـنــوي ال ــذي تـمــارســه السلطة منذ
بدء الحراك لكنه لن يؤثر فينا».

