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سياسة

سياسة
تقرير

ّ
بشكل أو بآخر
النهائي»،
«الحل
ٍ

وزارة العدل «تحكم»:

َ ْ
خليل الصحناوي كمن سرق لحن أغنية!
«لبنان مكشوف سيبريانيًا ،وأنظمة
الحماية الوطنية لشبكة اإلنترنت تكاد
تكون عاجزة أمام أي اعتداء قد تتعرض
له هذه الشبكة» .هي خالصة خرجت بها
لجنة اإلعالم واالتصاالت التي اجتمعت
أمس .وهي خالصة تستدعي على األقل
استنفارًا رسميًاُ ،يدرك كثر أنه لن يتحقق،
فتجربة التعامل مع ملف خليل
صحناوي بما يحمله من مخاطر على
األمن الوطني خير دليل على ذلك
إيلي الفرزلي
قــد ال ي ـكــون ال ـحــديــث عــن ضـعــف أو
غـ ـي ــاب ال ـح ـم ــاي ــة ل ـش ـب ـكــة اإلن ـت ــرن ــت
مـفــاجـئــا لـكـثــر مـمــن يـتــابـعــون املـلــف
ويـ ــدركـ ــون ،ب ــامل ـل ـم ــوس ،أن الـشـبـكــة
معرضة لشتى أنــواع االختراق .لكن
أن يـصــدر ه ــذا الـتـصــريــح عــن لجنة
اإلع ــام واالت ـصــاالت النيابية ،التي
عقدت اجتماعًا أمس برئاسة النائب
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج حـ ـ ـس ـ ــن ،وح ـ ـضـ ــور
ممثلني عن مختلف األجهزة األمنية
وال ــوزارات املعنية ،فهذا ينهي حالة
ال ـت ـك ـت ــم والـ ـنـ ـك ــران ال ــرس ـم ـي ــة ل ـهــذه
امل ـخ ــاط ــر ،وتـ ـط ــرح أك ـث ــر م ــن عــامــة
استفهام بشأن االستخفاف الرسمي
بقضية خليل صحناوي ،على سبيل
املـثــال ،بما تحمله مــن مخاطر على
الـبـلــد بــأكـمـلــه ،كـمــا عـلــى املــواط ـنــن.
وإذا كــانــت الـقــرصـنــة املـنـســوبــة إلــى
ُ
الصحناوي ورفاقه قد كشفت ،وربما
كانت أخطر قرصنة في تاريخ لبنان،
فهذا ال يعني أن عصر القرصنة قد

انتهى أو أن الخطر قــد زال .تجربة
صحناوي ال تــزال حاضرة ،وطريقة
ال ـت ـعــامــل ال ــرس ـم ــي م ـع ـهــا ال تـشـكــل
رادعًا ألي مقرصن للشبكة اللبنانية.
غياب الرادع ال يعود فقط إلى كيفية
ال ـت ـعــامــل م ــع املـ ـل ــف .األخـ ـط ــر قــالـتــه
م ـم ـث ـلــة وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل ف ــي ال ـج ـل ـســة،
القاضية هانيا حـلــوة .هــي أوجــزت
م ـس ــار ق ـض ــاي ــا ال ـق ــرص ـن ــة ،بـحــديــث
مبدئي ،أشارت فيه إلى أن «ال وجود
لـ ـق ــوان ــن ت ـ ـجـ ـ ّـرم س ــرق ــة امل ـع ـل ــوم ــات
اإللـكـتــرونـيــة» .م ــاذا يعني ذل ــك؟ بما
أن ال قــانــون يحاكم املقرصنني ،فإن
«النص الذي ُيعتمد في هذه الحالة
هــو قــانــون حـمــايــة املـلـكـيــة الـفـكــريــة.
وعقاب املقرصن في هذه الحالة هو
كعقوبة من يسرق لحنًا من دون إذن
صــاح ـبــه ،ويـسـتـخــدمــه ف ــي أغ ـن ـيــة»!
سأل النواب الحاضرون باستغراب:
ومـ ــاذا عــن قـضـيــة خـلـيــل صـحـنــاوي
ورف ــاق ــه الـ ـي ــوم؟ ردت ال ـقــاض ـيــة بــأن
امل ـل ــف يـخـضــع مل ــوج ــب ال ـس ــري ــة ،وال
يـمـكـنـنــي مـنــاقـشـتــه ،إال أن ه ــذا هو
القانون!
بــاخ ـت ـصــار ،يـصـبــح ال ـج ــرم الــوحـيــد
للمقرصنني املشتبه في أنهم سرقوا
معلومات سرية من األجهزة األمنية
وم ــن م ـص ــارف وم ــن هـيـئــة أوج ـيــرو
وامتلكوا القدرة على التنصت على
االتصاالت الهاتفية األرضية وعلى
التالعب بداتا الفوترة في «أوجيرو»
وب ــال ـن ـش ــرة ال ـجــرم ـيــة وع ـل ــى ســرقــة
بيانات مصرفية آلالف املــواطـنــن...
جــرم ـهــم الــوح ـيــد ه ــو ال ـت ـعــدي على
امللكية الفكرية ملواقع إلكترونية!
ل ـك ــن إذا كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ص ـح ـي ـح ــا ،فـمــا
الـ ـج ــرم الـ ـ ــذي ُي ــاح ــق ب ــه امل ـقــرصــن
إيلي غبش (املتهم بمساعدة املقدم
س ــوزان ال ـحــاج عـلــى اخ ـتــراق مــواقــع
عديدة ،ومساهمته في تلفيق تهمة

العمالة للفنان زيــاد عيتاني)؟ هنا
تجيب حلوة بأن األمر مختلف ،فهو
ُيحاسب بتهمة االفـتــراء الجنائي ال
القرصنة.
ت ـت ـحــدث ال ـقــاض ـيــة ح ـل ــوة ع ــن عجز
ال ـقــانــون الـلـبـنــانــي ف ــي ه ــذا امل ـجــال،
لكنها ت ـس ـتــدرك ،مــؤكــدة أن ــه بــإقــرار
مـجـلــس الـ ـن ــواب ل ـقــانــون امل ـعــامــات
اإللكترونية والبيانات ذات الطابع
الشخصي تكون القاعدة قد تغيرت.
فالقانون صار يعترف ،للمرة األولى،
بما ُيسمى الجرائم اإللكترونية .هل
ه ــذا يـعـنــي أن ص ـح ـنــاوي سـ ُـيـحــاكــم
وفقًا للقانون الجديد؟ سريعًا يأتي
الـجــواب :ال مفعول رجعيًا للقانون،
وب ــالـ ـت ــال ــي ،فـ ـه ــو ال ي ــؤخ ــذ بـ ــه فــي
ال ـج ــرائ ــم ال ـســاب ـقــة ل ـت ــاري ــخ إقـ ـ ــراره.
وأكثر من ذلــك ،فقد تبني أن القانون
ال يصبح نافذًا إال بعد ثالثة أشهر
من إقراره.
ب ــال ـع ــودة إل ــى األص ـ ــل ،إل ــى الـشـبـكــة
اللبنانية املخروقة ،فقد أشار الحاج
حسن بعد الجلسة بــوضــوح شديد
إلى أن «لبنان مكشوف على مستوى
القطاعني العام والخاص ،وإلــى حد
كبير في موضوع األمن السيبراني.

وزارة العدل:
ُ
المقرصنون يحاكمون
لتعديهم على
الملكية الفكرية!

مجلس النواب يواجه التكتم الرسمي :شبكة اإلنترنت اللبنانية مكشوفة (مروان طحطح)

وأك ـثــر مــن ذل ــك ،ق ــال إن ــه بــالــرغــم من
ال ـع ـمــل الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه اإلدارات من
مؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية
ووزارات لتعزيز األم ــن السيبراني،
إال أن ـ ــه ت ـب ــن أن «هـ ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات
واألنـ ـظـ ـم ــة غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة وم ـب ـع ـث ــرة،
والتنسيق هو بحده األدنى».
س ـ ـ ــأل ال ـ ـنـ ــائـ ــب أالن ع ـ ـ ــون م ـم ـث ـلــي
األجهزة :هل يمكن أحدًا أن يقول إنه
محمي من االختراق (سبق لعدد من
األجـهــزة األمنية أن أك ــدت تعرضها
ل ـل ـق ــرص ـن ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي)؟
اإلجـ ـ ــابـ ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة .ب ـعــض
األجـ ـه ــزة واملـ ـص ــارف وع ـل ــى رأس ـهــا
مـصــرف لـبـنــان تملك أنـظـمــة حماية

م ـت ـطــورة لـشـبـكـتـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،لكن
ه ــذه األنـظـمــة تنتهي فعاليتها ،أو
ت ـن ـخ ـف ــض ،ع ـن ــد ات ـص ــال ـه ــا بـشـبـكــة
اإلن ـتــرنــت ال ـعــامل ـيــة ،م ــا يـفـتــح الـبــاب
أم ــام اخ ـتــراقــات مـتـنــوعــة .فاملشكلة
األس ــاس تكمن فــي ضـعــف الحماية
عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــارج اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ال ــوط ـن ــي
( )Gatewayال ـتــي ت ـصـ ّـب عـنــدهــا كل
ح ــرك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي ل ـب ـن ــان .وه ــذا
ُ
يـعـنــي أن االخ ـت ــراق ــات ال ـتــي تكشف
هــي حكمًا أق ــل بكثير مــن تـلــك التي
تـنـفــذ وت ـب ـقــى م ـج ـهــولــة .وبــال ـتــالــي،
فإن األولوية املطلقة تكمن في تأمني
الـحـمــايــة الــوطـنـيــة ل ـل ـم ـخــارج ،وفــي
ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ف ــي ت ــأم ــن أنـظـمــة

عامر محسن

حماية خاصة لكل شبكة ،مع ضمان
تطويرها بشكل دوري ،بالتوازي مع
تطور قدرات املقرصنني.
والـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ي ـم ـك ــن أن
تـتـحـقــق عـمـلـيــا ،بـحـســب مـنــاقـشــات
ال ـل ـج ـن ــة ،إال مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـح ــداث
م ــرك ــز ألم ـ ــن امل ـع ـل ــوم ــات (Security
 ،)Operation Centerيـقــوم بتدابير
تقنية لــرفــع مـسـتــوى الـحـمــايــة على
صـعـيــد الـشـبـكــة ال ـع ــام ــة ،بــاإلضــافــة
إلــى مراقبتها ،للتأكد مــن سالمتها
باستمرار.
ُ
في جلسة أمس ،طرحت كل القضايا،
وخـ ــرج الـ ـن ــواب مـسـتـشـعــريــن خـطـرًا
جديًا على األمن املعلوماتي ،فركزت
توصيات اللجنة التي أعلنها الحاج
حسن على:
 ضرورة وضع استراتيجية وطنيةلألمن السيبراني.
 ضـ ــرورة تشكيل الـهـيـئــة الوطنيةلــأمــن السيبراني مــن أجــل التكامل
بني جميع املعنيني بهذا الشأن.
وإزاء كـ ــل هـ ـ ــذه امل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،لـ ــم يـكــن
باإلمكان إغفال املحاوالت املستمرة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدو اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي السـ ـتـ ـب ــاح ــة
لبنان .وهو كانت له سوابق عديدة
ف ــي م ـج ــال خ ــرق ش ـب ـكــات اإلن ـتــرنــت
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـل ـب ـنــان ـيــة .واألخ ـط ــر
أن ــه ال ي ـم ـكــن ،بــالــوســائــل امل ـتــوافــرة
حاليًا ،تقدير الحجم الحقيقي لهذه
املخاطر أو مواجهتها بسبب نقص
املعدات الالزمة ،خاصة أنه لم يؤخذ
بـتــوصـيــات اللجنة الـتــي شكلت في
ع ــام  2013ع ـلــى إث ــر تــرك ـيــب ال ـعــدو
ألب ــراج على ال ـحــدود للتنصت على
الشبكة اللبنانية .فقد أوصت اللجنة
ح ـي ـن ـه ــا بـ ـت ــأم ــن املـ ـ ـع ـ ــدات ال ــازم ــة
للجيش اللبناني ملواجهة الـعــدوان
السيبراني للعدو ،لكن الحكومة لم
تكترث.

تقرير

الصندوق السيادي للنفط :اختالف (طائفي) على بيع السمك فــي الماء
ميسم رزق
لـ ــم يـ ـ ــرس الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول ال ـص ـن ــدوق
السيادي لعائدات النفط والغاز ،على
بـ ّـر .الـخــاف على مبدأ إدارت ــه وكيفية
اس ـت ـث ـمــار أم ــوال ــه ب ــن ح ــرك ــة أم ــل من
جـهــة والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر مــن جهة
أخـ ــرى ،يـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى م ــداوالت
اللجنة النيابية الفرعية (املنبثقة من
اللجان املشتركة والتي يرأسها النائب
إبراهيم كنعان) التي تتولى مناقشة
اق ـ ـتـ ــراح الـ ـق ــان ــون امل ـ ـقـ ـ ّـدم م ــن ال ـنــائــب
ي ــاس ــن ج ــاب ــر ،وال ـ ــرام ـ ــي إل ـ ــى إن ـش ــاء
ص ـن ــدوق س ـي ــادي وإقـ ـ ــرار هـيـكـلـيــة له
ووضع تنظيمات له.
في جلسة اللجنة أمس ،انقسم النواب
ب ــن ُم ـطــالــب بــاالك ـت ـفــاء بـفـتــح حـســاب
خـ ــاص ف ــي املـ ـص ــرف املـ ــركـ ــزي ،وآخ ــر
يــؤكــد أحـقـيــة إش ــراف مجلس ال ــوزراء
مجتمعًا على الـصـنــدوق ،وثــالــث يرى
أن إدارت ـ ـ ـ ــه ي ـج ــب أن تـ ـك ــون مـسـتـقـلــة
تـحـ َـت وصــايــة وزي ــر امل ــال كصلة ربــط
م ــع مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،م ــا أعـ ــاد األم ــور
إل ــى املــربــع األول .خلفيات الـنـقــاش ال
ُتظهر حتى اللحظة أي فريق سياسي
ينطلق من الحرص على املال العام ،أو
وفق أسس منطقية متصلة بالحفاظ
على ثروة لم يثبت وجودها بعد ،رغم
أن البحث ينبغي أن يأخذ مداه ليصل

قـطــاع الـنـفــط إل ــى لـحـظــة التنقيب مع
رؤي ــة واض ـحــة لكيفية االس ـت ـفــادة من
أم ـ ــوال طــائ ـلــة ،ف ــي ح ــال ال ـع ـثــور على
ال ــوق ــود األح ـف ــوري بـكـمـيــات تـجــاريــة.
فـ ــي طـ ـي ــات غ ــال ـب ـي ــة اآلراء امل ـخ ـت ـل ـفــة
تظهر الحسابات الطائفية واملذهبية
ملـخـتـلــف ال ـق ــوى ك ــداف ــع رئ ـيــس يـحـ ّـرك
طروحات القوى السياسية.
مع بداية الحديث عن إمكانية دخول
ل ـب ـن ــان إلـ ـ ــى ن ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـ ــدول ال ـن ـف ـط ـيــة،
وقـبــل بــدء استكشاف ال ـثــروة فــي قعر
الـبـحــر ،انـطـلـقــت ب ــوادر ال ـخــاف حــول
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن َالـ ـك ــام
ع ـن ــه «ال يـ ـ ــزال مـ ـبـ ـكـ ـرًا» .وحـ ـ ــن لـحــظ
قــانــون االستكشاف فــي البحر (امل ــادة
الثالثة مـنــه) إنـشــاء صـنــدوق سيادي
بقانون خــاص ،باغتت كتلة «التنمية
والـتـحــريــر» العونيني بــاقـتــراح قانون
تقدم به النائب جابر بعنوان «قانون
الـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـسـ ـي ــادي» .ح ـ ــاول وزي ــر
ال ـط ــاق ــة سـ ـي ــزار أبـ ــي خ ـل ـيــل اسـ ـت ــدراك
األمر بإعالن مشروع قانون للصندوق
س ـ ُـي ـع ـ َـرض ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،لكن
ذلك لم يحصل .فأصبح اقتراح قانون
جابر الذي يطرح بأن يكون الصندوق
مؤسسة مستقلة تحت وصــايــة وزيــر
املالية ،بحكم األمر الواقع وتم تحويله
إلى اللجان املشتركة لدراسته.
الـجـلـســة ال ـت ــي اس ـت ـمــرت لـنـحــو ثــاث

س ـ ــاع ـ ــات ب ـ ـ ـ ــدأت بـ ــاع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـلــى
الـتـعــريـفــات (ب ــدءًا مــن الـفــريــق اإلداري
ـوال إل ـ ـ ــى م ــدي ــري ــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،وصـ ـ ـ ـ ـ ً
األصــول وواردات الصندوق وعائدات
االستثمار) وانتهت بصعوبة التوصل
إلــى اتفاق على املــادة الرابعة املتعلقة
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق .مـ ـ ــا إن بـ ـ ــدأت
املداوالت في املادة األولى (التعريفات)
اق ـتــرح كـنـعــان تــأجـيــل الـحــديــث فيها،
ع ـلــى أن ي ـص ــار إل ــى إج ـ ــراء تـعــديــات
عـلـيـهــا ف ــي وق ــت الحـ ــق ،وال سـيـمــا أن
«امل ــاح ـظ ــات ح ــول ال ـت ـعــري ـفــات كــانــت
ستأخذ مساحة واسـعــة مــن النقاش،
ف ـي ـمــا األه ـ ــم دراسـ ـ ــة املـ ـ ــواد األخـ ـ ــرى».
وعليه ،تمحورت الجلسة حول الفصل
الـثــانــي مــن اق ـت ــراح ال ـقــانــون (تـحــديـدًا
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املتعلقتني
املــادتــن الـثــالـثــة والــراب ـعــة
ّ
بـمـلـكـيــة املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـت ــرول ـي ــة وإن ـش ــاء
الصندوق السيادي).
الـنــواب املــؤيــدون لفكرة جابر أشــاروا
إلــى أن املشكلة فــي جلسة أمــس كانت
«في عودة األمور إلى النقطة الصفر».
فعلى ذمتهم شهدت الجلسة السابقة
اق ـت ـن ــاع ــا م ــن ق ـب ــل م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـهــات
ب ــأن «ي ـك ــون ه ــذا ال ـص ـنــدوق مؤسسة
مستقلة ،تـحــت وصــايــة وزارة املالية
كـمــا ه ــو ال ـح ــال عــامل ـيــا» .وت ـ ّـم االت ـفــاق
ع ـلــى االن ـت ـق ــال ف ــي ال ـج ـل ـســات املـقـبـلــة
إلـ ــى «ت ـح ــدي ــد درج ـ ــة ال ــوص ــاي ــة ،على
أن تـ ـك ــون ال ـس ـل ـط ــة ال ـع ـل ـي ــا ملـجـلـســي
الـ ــوزراء وال ـن ــواب» .لكن كــل شــي «عــاد
وان ـق ـل ــب ف ــي هـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة» .بحسب
ـوحــدت مــواقــف كــل مــن وزيــر
ه ــؤالء «تـ ّ
ال ـط ــاق ــة واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــال ـيــة اآلن
بيفاني ،فعادا وطالبا بإنشاء حساب
خــاص في املصرف املــركــزي بحجة أن
عــائــدات الـنـفــط سـتـتــأخــر» .أب ــي خليل
ت ـسـ ّـلــح ب ـمــداخ ـلــة رئ ـي ــس هـيـئــة قـطــاع
ال ـن ـفــط ول ـي ــد ن ـص ــر ،الـ ــذي قـ ـ ّـدم بــدايــة
ع ــرض ــا ت ـق ـن ـيــا مل ـس ــار ال ـع ـم ــل ف ــي ه ــذا
ال ـق ـط ــاع ،ق ـبــل أن ي ـشـيــر إلـ ــى «أن ـن ــا ال
ن ـعــرف مـتــى ي ـبــدأ لـبـنــان بــاالسـتـفــادة
ع ـم ـل ـيــا مـ ــن ه ـ ــذه ال ـ ـث ـ ــروة ،وال داعـ ــي
لــاس ـت ـع ـجــال» .واس ـت ـع ــان أب ــي خليل
بالتجربة الـنــروجـيــة لتدعيم موقفه،

فقال إن النرويج نفسها «تــأخــرت في
إنـشــاء هــذا الـصـنــدوق» ،وإن ــه ال داعــي
إلن ـشــاء ص ـنــدوق وتــوظـيــف الـعـشــرات
فيه بــرواتــب عالية ،مــن دون أن يتأكد
وج ـ ــود ن ـفــط وغ ـ ــاز ب ـك ـم ـيــات ت ـجــاريــة
ـرد عليها
فــي لـبـنــان .هــذه الــ«حـجــة» ي ـ ّ
ال ـنــواب املـعـتــرضــون بــأن «النروجيني
سـبــق أن اع ـتــرفــوا خ ــال ورش العمل
التي أجــريــت هنا فــي مجلس الـنــواب،
بــأن التأخر فــي إنـشــاء الـصـنــدوق كان
خ ـط ـ ًـأ ،ألن ه ــذا األم ــر ّأدى إل ــى صــرف
عشوائي نتج منه تضخم في األسعار،
وأثر سلبًا بالقطاعات األخرى».
وفيما يعود وزيــر الطاقة وفريقه إلى
التجربة ذاتها للقول بــأن «الصندوق
ه ـ ــو تـ ـح ــت وص ـ ــاي ـ ــة وزارة امل ــالـ ـي ــة،
ل ـكــن إدارة أم ــوال ــه ي ـت ــواله ــا امل ـصــرف
املركزي» ،يأتيه الرد بأن «إدارة األموال
مـحـصــورة بفريق مستقل عــن اإلدارة
ال ـن ـقــديــة» ،وأن لـجـنــة متخصصة في
النرويج «اقترحت على مجلس النواب
مبدأ الفصل عن السلطة النقدية ،ألن
ربطها يؤثر سلبًا باالستثمار».
فــي خـضــم ه ــذا ال ـج ــدل ،ت ـقـ ّـدم بيفاني
ب ـط ــرح آخ ــر ي ـق ـتــرح م ــن خ ــال ــه وضــع
الـعــائــدات بـصـنــدوق االسـتـقــرار .وهــذا
الـ ـصـ ـن ــدوق ي ـع ـن ــي «رب ـ ـ ــط اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
النفطية بــاملــوازنــة» .لكن جــابــر رفض
الـ ـ ـط ـ ــرح ألن ـ ــه ي ـع ـن ــي «صـ ـ ـ ــرف أم ـ ــوال

الـنـفــط عـلــى الـنـفـقــات ال ـجــاريــة» ،فيما
الهدف «تسديد جــزء من الدين العام،
واستخدام الجزء اآلخر في االستثمار
واستفادة األجيال املقبلة».
ط ـ ــرح ب ـي ـف ــان ــي ت ـ ــاه ع ـ ــرض آخ ـ ــر مــن
وزي ــر الـطــاقــة بتشكيل مجلس وزاري
مصغر يكون الوصي على الصندوق.
لـكــن الـنــائـبــن نـقــوال نـحــاس وميشال
معوض سجال مالحظات عليه ،إذ «ال
يمكن الحديث عــن الصندوق بصفته
م ــؤس ـس ــة م ـس ـت ـق ـلــة ،وم ـ ــن ث ــم وض ـعــه
تحت وصاية السياسيني».
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ُـك ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة املـ ـ ـخ ـ ــول ـ ــة إدارة
الصندوق البند الخالفي الوحيد في
جلسة أمــس .انسحب ذلــك أيضًا على
م ـبــدأ ال ـتــوظ ـيــف الـ ــذي اع ـت ـبــر الـنــائــب
ن ـ ــواف املـ ــوسـ ــوي أنـ ــه ي ـج ــب أن «ي ـم ـ ّـر
ـردت
عـبــر مجلس الـخــدمــة املــدن ـيــة» ،ف ـ ّ
ال ـنــائ ـبــة روال ال ـط ـبــش ج ـ ـ ــارودي بــأن
«مجلس إدارة الصندوق يحتاج إلى
متخصصني وال يمكن االعتماد على
اآللـيــة التي يتبعها مجلس الخدمة».
وفيما تالقى املــوســوي ووزيــر الطاقة
ع ـل ــى ربـ ـ ــط الـ ـصـ ـن ــدوق ب ــامل ــؤس ـس ــات
الــرقــاب ـيــة ،ق ــال أب ــي خـلـيــل« :ل ـقــد زرت
ديوان املحاسبة  ١٣٠٠مرة ،وأنا ملتزم
ه ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــات» ،ف ــأج ــاب ــه ال ـنــائــب
فـيـصــل ال ـصــايــغ ١٣٠٠« :م ــرة رح ــت ع
ديوان املحاسبة وبعد ما عنا كهربا»!

في الفيلم الدعائي الجديد الذي صنعه ستيف بانون ،من أجل استثارة وتحشيد
الـقــاعــدة اليمينية فــي امـيــركــا قبيل االنـتـخــابــات الـتـشــريـعـ ّـيــة ،تقتصر الــدقــائــق
الخمس األولى من «الوثائقي» (اسمه «ترامب في حرب») على مشاهد ّ
ملؤيدين
ّ
لترامب ّ
يتم ضربهم واالعتداء عليهم من قبل متظاهرين خصوم ،وسياسيني
ّ
ّ
واعالميني يسخرون من معسكر ترامب ويصفون أتباعه بأقذع السمات .بعد
ً
ّ
ذلــك ،يـكـ ّـرس الفيلم فـكــرة واح ــدة لــدى املشاهدين املتعاطفني ،أن هــذه «النخبة»
ّ
ّ
ُ
صواب
التقليدية ،التي تحكمت طويال باإلعالم والثقافة وتقرير ما هو
الليبرالية
ّ
ّ
ّ
ّ
فــي السياسة ،تـشــن حــربــا شاملة ضــد تــرامــب ومــا يمثله وأن ـهــم ،لــو ف ــازوا في
ً
أغلبية في املجلسني ،فهم سيسعون مباشرة الى خلع ترامب
االنتخابات وحازوا
ٍ
من الرئاسة ،ووأد «حركته» وقمع مؤيديه.
الفكرة هنا بسيطة ،وقد نجح فيها بانون في السابق الى أبعد الحدود :أن ّ
تحول
ّ
ـيء يتجاوز مرشحا وأجـنــدة وسـيــاســات ،بــل الــى «حــركــة»،
خيار تــرامــب الــى شـ ٍ
ّ
«هوية» (الشعب األميركي ،العامل،
بمعنى «جماعة»« ،شعب»«ّ ،هوية» .وهذه الـ ّ
ّ
تاريخيًا؛ ال أحد
تتعرض للهجوم والظلم واالحـتـقــار،
ـخ)
األبـيــض ،التقليدي ،الـ ّ
يستغلها ،وهــي ال بـ ّ
تجد لنفسها صوتًا واسمًا :دونالد
أن
ـد
يفهمها والجميع
ً
ترامب .قد تبدو هذه «الوصفة الشعبوية» غريبة وغير منطقية (ما عالقة الشعب
العامل ومصالحه بدونالد ترامب؟ وكيف يخرج األميركي الفقير من مشاكله
ّ
لو أسقط «الصوابية السياسية» والنخبة االعالمية القائمة؟) ولكنها ،في زيفها
وأسلوب صناعتها ونشرها وتحويلها الــى «حــركــة» ،ال تختلف في العمق عن
ّ
«سياسات ُالهوية» التي تحاربت في بالدنا في السنوات املاضية ،وقتل الناس
مكان في الغرب.
من أكثر
ٍ
من أجلها وقتلوا ،أو الحركات «الشعبوية» التي ّتخرج ً
ّ
وصمم حركة على شاكلته.
كأنما بانون قد فهم روح العصر وأمراضه
عن األساس االقتصادي للحياة البشرية
ّ
انسانية بحتة.
مسألة
مختلفة تمامًا ،وفي
زاوية
سنحاول مقاربة املوضوع من
ٍ
ٍ
ٍ
ً
نشرت كاتبة وناشطة اميركية اسمها آمبر الي فروست ّ
نصًا جميال عن موضوع
ّ
كتابات لرفيقاتها (في
رعاية األطفال واآلبــاء املهملني .كانت الكاتبة تعلق على
ٍ
ّ
الجو األكاديمي الغربي الليبرالي) وهم يشتكون من معاناة النساء بسبب إهمال
ّ ّ
ّ
اآلباء ألطفالهم وعدم اندماجهم في تربيتهم وترك املهم ّة بأكملها لألم ،وأنهم ال
ّ
يسدون حاجة األوالد أو ال يدفعون النفقة في حالة الــطــاق ،وعلى ّ
األم هنا أن
ّ
ّ
وتجر ّ
ّ
املحاكم وأقسام الشرطة .املشكلة
املتهرب الى
األب
تعاني املزيد وتنكلف
ّ
تجربتهن وأزواجهنّ
ّ
ّ
األولى ،تقول فروست ،هي ٌأن زميالتها هنا ال يتكلمن عن
ّ
نسويون،
(الــذيــن هم في الغالب رجــال بيض« ،ناعمو األي ــدي» بتعبير الكاتبة،
ّ
أكثرهم يتقاسم األعمال املنزلية ويعطي الطفل اسم عائلة مزدوج  -منه ومن أمه
 ويمأل الفايسبوك صورًا وهو يطعم ّ طفله ويقرأ له القصص ويرافقه في نزهاتاملشي) .هذه النساء الليبراليات تتكلمن عن «الرجال اآلخرين» ،عن الذكوريني
ّ
نساء
البطركيني املهملني الجلفني ،عــن الطبقة ّالعاملة .هـ ّـن يتحدثن نيابة عــن
ٍ
ّ
معهن ،ويحللن مشاكلهن ّ
ويقررن الحلول.
أخريات ،تحت راية التضامن
هنا املشكلة الثانية ،تضيف فروست ،وهي في تحليل املشكلة وتقرير طبيعتها.
ّ
حقيقية ،ومعاناة النساء كبيرة ،ولكن إهمال اآلباء ألبنائهم ليس
هذه املشاكل
ّ
سببه أنهم «ذكــور» بل سببه ،ببساطة ،الفقر .انت ال تنخرط في تربية أوالدك
ـف يـ ّ
ـدويـ ٌـة ،وتـكــون مرهقًا وخائفًا طــوال الــوقــت ،تالحقك
حــن تعمل ثــاث وظــائـ ٍ
الفواتير واملسؤوليات .هذه حالة نافرة من حاالت التعالي الطبقي الليبرالي ،هل
يحبون أن ّ
الرجال ال ّ
يعتقد هؤالء ّأن ّ
يربوا أطفالهم وأن يرافقوهم وهم يكبرون؟
ّ
ٌ
الدليل اإلحصائي واضــح هنا ،تكتب فروست ،وال يحتاج الى نقاش :في الــدول
التي ّ
ّ
اجتماعية ،وال تجعل من انجاب األطفال عبئًا ماديًا كبيرًا على
أعطيات
تقدم
ٍ
بشكل صــاروخــي .سيكون هناك
األب واألم ،ترتفع مساهمة اآلبــاء في التربية
ٍ
دومًا آباء (وأمهات) ال يصلحن لإلنجاب والتربية ّ
وأي شيء (والكاتبة تضيف
ّ
بأن والدها كان منهم) ،وهناك قلة أخرى على مذهب ابي العالء ،ولكن بالنسبة
ّ
الناسّ ،
العظمى
فإن االنجاب والتربية هي «من املباهج
الى الغالبية العظمى من
ًّ
ّ
يتحول الى ٍأب مهمل طواعية
في الحياة» ،تقول فروست ،واالستثناء فقط هو من
ليلة مع أصدقائه في البار.
وبسبب ذكورته أو ثقافته ،أو حتى يسهر كل ٍ
بشكل
أوالدك
رعاية
على
تقدر
قاس ،تالحقك الهموم وال
ّأما حني تكون في ٍ
ٍ
بلد ٍ
الئــق ،وحــن تخسر عملك وتالحقك الــديــون وفــواتـيــر النفقة ،وضـبــاط املحكمة
والشرطة وتدخل السجنّ ،
فإن نظرتك الى العائلة تتغير بالكامل .تقتبس فروست
ً
جملة بليغة «من ّ
ّ
الصعب أن تحب طفال انت ال تقدر على رعايته» ،وبخاصة حني
ّ
يـتـ ّـم تــذكـيــرك بـهــذا األم ــر بـشـكـ ٍـل مستمر ومـهــن .حــن تـقــع فــي دائ ــرة الــديــون -
املحاكم  -العجز ،تقول فروست ،كما يحصل مع الكثير من العائالت الفقيرة،
ّ
ّ
شيء خلفك ّ
وتفر.
فإنه يصبح من «املنطقي» ،بل من العقالني ،أن تترك كل
ٍ
النقطة هنا هي عن محدودية خطابي الهوية األساسيني اللذين يتوجهان اليوم
الى املجتمع .سواء ّ
ردة الفعل «الشعبوية\اليمينية» أم ثقافة «اليسار الليبرالي»
النخبوية .اليمني التقليدي يجيب على أزمة العائلة واألوالد الفقراء املهملني عبر
ّ
ً
الترويج لاللتزام الديني و«العودة الى القيم» ،باعتبار أن هذا ،مثال ،سيحل مشكلة
اآلباء الفاشلني ،تكتب فروست؛ ّأما «اليسار الليبرالي» اليوم ،فهو يجيب على هذه
و«نشطاء» يلعبون دور «املنارة» ،التي تشرح لك
املشاكل عبر تقديم «قادة رأي»
ّ
الصحيح من الخطأ ،وكيف يجب أن نتكلم وكيف تكون النسوية الصحيحة ،الخ.
ّ
في الحالتني ،انت تظل خارج امليدان االقتصادي والصراع الحقيقي في املجتمع،
وتـحـمــل مـفـهــومــا «ثـقــافـيــا» أو رومــانـسـيــا بــالـكــامــل ملــؤسـســة الـعــائـلــة والـعـمــران
البشري (كما تقول الكاتبة عن الفئة «النخبوية» وايديولوجيتهاّ ،
فإن «من كانت
ّ
مشاكله فــي الـحـيــاة دومــا رومانسية أو عائلية ،وليست مــالـ ّـيــة ،مــن الــسـهــل أن
يفترض ّأن أوهامه الغاضبة هي برنامج سياسي»).
«الفرضية الشيوعية»
ّ
ّ
متغير وســائــل ،كالذي نشهده الـيــوم ،تسقط املسلمات التي حكمت
سياق
في
ٍ
املرحلة املاضية من التاريخ (من مسلمة تفوق النظام االقتصادي الليبرالي ،الى
حتمية الديمقراطية ،الى االرتباط بني النجاح االقتصادي والنظام االيديولوجي).
ً
مثال ،املحاججة ّ
بأن هذا النظام االقتصادي
بعد أزمة  ،2008لم يعد يمكن ألحد،
ُ
ال ــذي هــو حولنا «طبيعي» أو «ع ـضــوي» ،ونـحــن نــرى امل ــال يخلق أم ــام أعيننا،
ّ
وحفنة من املصارف املركزية تهندس شكل «السوق» .ال يجرؤ الكثير من الناس
الـيــوم ،بضمير مــرتــاح ،أن يشهدوا بـ ّ
ـأن الرأسمالية تجلب الـثــراء واالزده ــار وال
ٍ
بديل لها ،فيما العالم تجتاحه األزمات واالنقسامات.

حاالت كهذه ،نجد نمطني من «النقد» للنظام الرأسمالي السائد والبؤس الذي
في
ٍ
ّ
يستغل هذه املناسبات للتذكير ّ
بأن
يسببه .هناك ،على طريقة املاركسيني ،من
هذه طبيعة الرأسمالية ،وأن لها قوانني ثابتة ،وان اتخذت مراحل وأنماط انتاج
مختلفةّ ،
وأن ال خالص اال عبر إعادة النظر في النظام االقتصادي من األساس.
ّ
مــن ج ـهـ ٍـة أخ ــرى ،تـجــد ن ــقــادًا (وب ـخــاصــة مثقفي ي ـســار الــوســط فــي ال ـغ ــرب ،أو
ّ
سياسيني مثل بيرني ساندرز) يحاولون تجنب هذه الخالصة عبر التمييز بني
«رأسمالية جيدة» و«رأسمالية سيئة» ،وأن ما لدينا اليوم هو «رأسمالية سيئة»،
متطرفة ،يحللون كيف وصلنا اليها ّ
ّ
(تغول النظام املالي ،افالت السوق بال قيود،
ّ
رفــع الضمانات االجتماعية ،الــخ) ويجملون الـعــودة الــى «رأسمالية جـيــدة» .في
هذا الخطاب ،هذه األخيرة غالبًا ما تكون نموذجًا تاريخيًا من املاضي ،مرحلة
ً
ازدهار وتوزيع حصلت في سياق ّ
معي (اوروبا واميركا مثال ،بعد الحرب العاملية
ٍ
ٍ ّ ٍ
يتم تقديمها كـ «نموذج» قابل لإلحياء في ظروف اليوم ،أو يسترشدون
الثانية)،
بحاالت «خـ ّ
ـاصــة» ،دول صغيرة ناجحة (كمثال اسكاندينافيا الــذي استخدمه
ٌ
بيرني ســانــدرز ،ملمحًا الــى امـكــان استنساخه فــي امـيــركــا) هــي دلـيــل على أن
الرأسمالية ليس من الضروري أن تكون «سيئة» ومتأزمة وتسحق البشر.
مــا ّ
أود قــولــه هـنــا هــو ّأن هــذه الـلـحـظــات بــالــذات ،حــن ُ«ي ـعــاد فـتــح الـنـقــاش» ،هي
وقت طرح األفكار الراديكالية ،والفكرة الراديكالية الوحيدة في العالم اليوم هي
ّ
ّ
االشـتــراكـيــةّ .
ٌ
تحريم للكنز .افهمها على
مشاعية،
شيوعية،
سمها مــا شـئــت،
ّ
طريقة ابــي ّ
ذر أو هــادي العلوي أو كــارل مــاركــس« .الفرضية الشيوعية» ،كما
ّ
يكتب آالن بــاديــو ،هي فكرة انسانية قديمة تسبق ماركس بكثير ،وهــي الحل
الوحيد للبشرية .أفضل من يشرح هذا املفهوم ببساطته هو ّ
الصديق محمود
املعتصم ،الــذي يقول ّإن مبتدأ السياسة عنده ،ببساطة ،هو ّأن سيادة امللكية
ّ
ٌ
الـفـ ّ
اقتصاد يقوم على التملك،
ـرديــة هــي مشكلة املجتمع البشري .طاملا هناك
ٌ
يضيف املـعـتـصــم ،سـيـكــون هـنــاك أن ــاس  -قــائــل  -يـحـتـكــرون أكـثــر ال ـثــروة (أو
ٌ
يميلون تدريجيًا الى احتكارها) ،وستكون هناك كثرة فقيرة ،محرومة ،تهدر
حياتها في الشقى والقلق بني رحى هذا النظام.
ّقوة الفكرة اذًا ،يخبرنا املعتصم ،هي ليست في النظرية أو االيديولوجيا أو العلم،
بل ّأن هناك فقراء وبائسني من حولكّ ،
وأن حياتهم من املمكن أن تكون أفضل
ٌ
محروم
بكثير ،وأن ال يقضوا وقتًا قصيرًا وصعبًا على هذه األرض ،وبعضهم
من أبسط حقوق الحياة ومتعها (ومن ضمنها االنجاب وتربية أطفالك ،عدا عن
«الحياة الجيدة» أو السالم الداخلي وهذه األمور «األخرى») .لو لم يكن هناك ٌ
فقر
وبؤس ّ
معممني ،ملا كان لـ «الفرضية الشيوعية» أي ضرورة ومكان .بمعنى آخر،
ّ
لو أنك ذهبت الى الدنمارك املعاصرة وحاولت اقناعهم بضرورة الشيوعية وإلغاء
ّ
امللكية الفردية لسخروا منك بالطبع« ،انظر حولك ،األمور جيدة ،هل ترى جياعًا
ّ
ّ
يـنــامــون فــي ال ـشــارع؟ وتــريــدنــا أن نـشــن حــربــا ثــوريــة ونـعــلــق مشانق ونسحق
طبقات؟».
ّ
القضية ،وهم
من هنا ،انت من املفترض أن يكون حمهورك الفقراء ،هم أصحاب
مــن يفترض  -كما يقول املعتصم  -أن يقتنع بكالمك لــو شرحت لــه ّأن الحال
الصعبة التي يعيشها ،والحرمان والخوف والقلق ،ليست أمــورًا ّ
مقدرة وال هي
ّ
عادل يقهره ،وأنه من املمكن له وألوالده
نظام غير
ٍ
«طبيعة العالم»ً ،بل هي بسبب ٍ
أن يعيشوا حياة مختلفة تمامًا («من املفترض» أن يقتنع معك ،أي لو كنت تملك
بشكل واضح ،و«من املفترض» أن ال يقول
بسيطة كهذه
القدرة على شرح فكر ٍة
ٍ
ٍ
ّ
ومجتمع عادل).
االشتراكية
على
القائمة
لك أنه يفضل حياته
ٍ
خاتمة
ّ
مجتمعات انسانية ال تتصارع
هنا «الحل النهائي» .هنا اإلمكانية الوحيدة لبناء
ٍ
وتـبـيــد بعضها الـبـعــض مــن أج ــل الـنـفــط واألرب ـ ــاح .هـنــا الـفــرصــة إلع ــادة النظر
ّ
بمفهوم االنـتــاج واالسـتـهــاك ،ومــا يحتاجه االنـســان حقًا لكي يعيش  -ويترك
ـان «ح ـ ٍّـر» باملعنى الحقيقي،
غـيــره يعيشون ايـضــا .هـنــا يمكن أن تحلم بــانـسـ ٍ
وال تكون الحرية والحقوق والحياة «الحقيقية» ملكا لحفنة من املحظيني على
هذا الكوكب (كما الحظ االقتصادي علي القادريّ ،
فإن االيديولوجيا الليبرالية
ّ
ّ
«حقوق تتمتع بها حصرًا الفئات التي تقدر على
تتحول ،في عصرنا ،الى
املعوملة
ٍ
ّ
ّ
ّ
تحمل كلفتها») .هذا الهدف ال يرتبط بنظرية أو بخط ٍة معينة ،وال بأغلب األحزاب
ٌ
«الشيوعية» القائمة  -تحديدًا العربية منها (هــذا موضوع طويل آخــر ،ولكنني
ّ
ٌ
ّ
بالشيوعية ،وال تكون هذه هي
شيوعي ال يطالب
حزب
ال أفهم أن يكون هناك
ّ
ّ
ّ
ُ
علة وجوده وبرنامجه ،وعلى أساسها ،قبل كل شيء ،يقاس ويقيم .هل املسألة
مسألة «تــراث» و«مــاركــة»؟) .ال أحــد يعرف شكل االشتراكية الجديدة بعد ،وال
هي ستشبه ما سبقها (التكنولوجيا الحديثة وحدها ،مثلما أخذت الرأسمالية
متطرف ،قادرة على بناء أنظمة اشتراكية لم يكن من املمكن ّ
ّ
تخيلها
مكان
الى
ٍ
في السابق).
ّ
حتى على املستوى الدولي ،ولو ُهزمت االمبراطورية األميركية ،وصعدت ّ
الصني
ً
ّ
مثال على هئية قومية رأسمالية ،فإلى اين سنصل في نهاية األمر؟ وهل تعتقدون
ّ
أنه ،في النظام الرأسمالي الحالي ،من املمكن أن تخرج توليفة عاملية جديدة تعاف
ّ
والتوسع ،وتقيم «رأسمالية عادلة»؟
الدول فيها (من تلقاء نفسها) االستغالل
ّ
ـات تتنافر وتـحــاول أن تحوز ألهلها على األفضلية على
سنظل فــي اطــار هــويـ ٍ
تغيير في النظام العاملي الى
حساب الباقني .بل ال أحد يضمن أن ال ينتهي أي
ٍ
ّ
نتائج مأسوية على حساب البشرية ككل (هؤالء األميركيون ليسوا مثلنا ،وهم
لم يعتادوا على الهزيمة واالنحدار ،وليس لدينا فكرة ّ
عما سيفعلونه وقتها).
حتى نقتبس علي القادري ّ
مجددًا ،فهو لديه مقولة ّ
بأن جملة ماركس الشهيرة
عن «االمبريالية آخر مراحل الرأسمالية» قد تكون صحيحة ،وإن بمعنى مختلف
عن الفهم التقليدي له  -أي ّأن االشتراكية ستتلو الرأسمالية بعد هذه الحقبة.
حني تراقب تدهور البيئة ووضع الكوكب ،وكمية الهدر في االنتاج واالستهالك،
يقول القادري ،تفهم ّأن االمبريالية ستكون بالفعل «آخــر مراحل الرأسمالية»،
حتى وإن لم يستبدلها ٌ
نظام أفضل ،اذ ّأن طغيانها الكامل سيعني نهاية البشرية
وأنها ستكون آخر حقباتها.
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