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دولة على الشاشة

المتجدد للص
عكار :الصعود
ّ

وائل عبد الفتاح

كميل داغر*

الدولة في مصر اختارت موسمها الرمضاني لتدير البلد كله من التلفزيون.
األح�ش��اء تفرغ محتوياتها ف��ي السنوات األخ�ي��رة على الشاشة .ساعات
الهثة من دراما وحوارات وفكاهات تتسابق لتنال موقعًا على خريطة تربك
مشاهدها ،وتصيبه بتخمة تتوازى مع تخمة املوائد في رمضان.
اإلعل��ان��ات تشير ال��ى ح��رك��ة م��ال نشيطة ،وال ��ى ن�ش��اط ف��ي م�ج��ال العمل
ال�خ�ي��ري .رم�ض��ان مناسبة للصدقات ال�ج��اري��ة ،واع�ت�ب��ار التسول ظاهرة
إيجابية ،التلفزيون وسيلة توزيع لفتات ال�ث��روات على فقراء ومتسولني
ومنتظرين لضربة حظ.
إعالنات الخير أداة ضبط اجتماعي ،وتخفيف لالحتقان ،يتصارع الجميع
ً
على اق�ت�ن��اص ف��رص��ة امل��وس��م ،كما ي�ت�ص��ارع منتجي  ٥٢مسلسال على
اس�ت��رداد  ١٣١مليون دوالر تكلفة إنتاجهم ل��درام��ا متعجلة على طريقة
الوجبات السريعة ،تتضمن إش��ارات ال��ى طعام م��ا ،لكنها خلطة غامضة،
تشبع لكنها ال تغذي.
ت�لاح��ق اللعنات أص�ح��اب ال�ث��روة السهلة ف��ي مسلسالت رم�ض��ان ،حرب
على الفساد في الشاشة ،تنتهي كل حلقة منها بإعالنات عن ملوك الثروة
السهلة أنفسهم.
الحرب تتم بهندسة ورعاية شبه كاملة من جهاز أمن الدولة ،الذي يراقب
س ��وق رم �ض��ان وي �ض��ع أص��اب �ع��ه ف��ي خ��ري�ط��ة امل �س �ل �س�لات .ي�خ�ت��ار فرق
ضيوف ال �ح��وارات التلفزيونية ،ي ��دورون ح��ول ال�ب��رام��ج ،نصفهم حكومة
والنصف اآلخر معارضة ،يتبادلون اآلراء واملواقف ،فريق يتناوب الهجوم
ويوزع التفاؤل ،واملقدمون مصاصو دماء ينتظرون فريسة في االستوديو،
يتنافسون على فجاجة ،يتصورون أنها عنصر الجذب الوحيد في سوق
مفتوحة ،يغلب فيها األعلى صوتًا واألكثر تطرفًا ،وتعريًا.
ال�ت�ل�ف��زي��ون ذراع ط��ول��ى ألم��ن ال��دول��ة ف��ي ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ملعب السياسة:
الالعبون والحكم والجمهور ،واالستوديو التحليلي أيضًا.
أم��ن الدولة هو أداة الحكم األول��ى في عهد مبارك ،أصابع الجهاز وأقدامه
موجودة في كل مكان ،وتمد خيوطها بشكل معقد ومركب مع خصومها
املعلنني ،ومندوبيها في إدارة كل شيء من األحزاب املعارضة الى الجامعات،
من املصالح الحكومية الى برامج التوك شو .األصابع موجودة ووقع أقدام
الضابط في أمن الدولة مسموع للجميع.
موافقة أمن الدولة شرط كل شيء ،من إنشاء حزب أو صحيفة أو التخطيط
لبرنامج توك شو وحتى زواج مسلم بمسيحية .وستحتاج إلى «كونتاكت»
مع األمن لتكمل أي مشروع.
جهاز يتضخم ويبتلع كل األجهزة األخرى .وعبر الشاشة تصنع أحجامًا
متضخمة لشخصيات كرتونية في الواقع ،وتصنع الشهرة ،والنجومية،
ويحقق املتفرج ان�ت�ص��اره االف�ت��راض��ي على ال�ش��اش��ة ،ي�ش��ارك ف��ي سباق
اللعنات على الوضع القائم ،ويشاهد برامج مصارعة النجوم ،ويرى افتراس
حياتهم الشخصية بما يدخل الى قلبه الطمأنينة.
الشاشة مسرح السياسة ،وم�ح��ور للصراعات ،والضربة القاضية التي
أرادها النظام لجماعة اإلخوان املسلمني ،توجه عبر  ٣٠حلقة من الشاشة،
الجماعة ردت عليها بكتائب ردع فكري ،أنشأت مجموعات على «الفيس
ب��وك» ل�ل��رد على هجمات املسلسل ،ص��راع سياسي انتقل بالكامل الى
الشاشة ،تعدم فيه الجماعة أساليب الدفاع.
ه�ك��ذا غ ��ادرت ال��دول��ة م��راه�ق�ت�ه��ا ،ل��م ي�ع��د ال�ت�ل�ف��زي��ون منصة ت��وج�ي�ه��ات أو
رسائل الى الشعب أو الجمهور .دور الشاشة أكبر اآلن (ميزانيته تتجاوز ٦
مليارات) ،في دولة تبني جسورًا عشوائية بني «الرفاهية» و«الفقر املدقع».
الدولة وحدت في الواقع وللمرة األولى بني مواطنيها في توزيع انهيار البنى
التحتية .املياه قطعت  ٤أيام متواصلة عن «القاهرة الجديدة» بما فيها من
منتجعات وقصور «ارستقراطية» عصر مبارك .وانتشرت حكاية الوزير
الذي يخزن املاء في أوعية بالستيك.
ه��ذه ليست ع�لام��ة ع�ل��ى ع��دال��ة ت��وزي��ع األزم� ��ات ،ول�ك��ن ع�ل��ى ان�ه�ي��ار البنى
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،ف�خ��ر ع�ص��ر م �ب��ارك .ال�ك�ه��رب��اء ت�غ�ي��ب ع��ن م��دن ك �ب��رى بااليام،
وتتبادل أحياء العاصمة الحياة في العتمة ،واملياه عزيزة .الرئيس استفسر
عن سر انقطاع الكهرباء ،ول��م يتلق إج��اب��ة ،بينما انشغلت أجهزة كبيرة
في مطاردة املفطرين ،مدير أمن العاصمة ألقى القبض على سائق يدخن
علنًا في نهار رمضان ،بينما كانت السيارات متكدسة في الشوارع أثناء
هبوط طائرة الرئيس مبارك في منطقة «صفط اللنب» ،إحدى قرى تتمدد
ف��ي قلب العاصمة ،تستجدي خدماتها ،وال��رئ�ي��س يفتتح م�ح��ورًا جديدًا
يربط املنتجعات السكنية الجديدة ،بالعاصمة .القرية ممر ،لم تشعر إال
بالشدة األمنية ،والطوارئ التي حولت املنطقة املحيطة بمهبط الطائرة الى
ثكنة .وشعر كل مواطن باختناق الحياة ،لكنه جلس أمام التلفزيون وسرق
لحظات تفريغ طاقة أمام الشاشة ،قبل أن تختفي الكهرباء.
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مباشرة قبل الحرب األهلية اللبنانية األخيرة
منطقة
التي امتدت خمس عشرة سنة،
شهدت َّ َ
َ
عكار ّ
نموًا ملحوظًا لصراع الطبقات تمثل في
اّ
نضال فلحيها املعدمني ض��د أص�ح��اب امللكية
ال�ك�ب��رى ل�ل�أرض ،وبالتالي ض��د ال�ع�لاق��ات شبه
اإلق�ط��اع�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة ه�ن��اك ح�ت��ى ذلك
الحني.
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ّ
ص � ��راع ط �ب �ق��ي م ��ن ن � ��وع أك� �ث ��ر ت� �ق ��دم ��ًا ،متمثل
باالعتصام العمالي ال��ذي يجري حاليًا ،ومنذ
 12تموز املاضي ،أم��ام أح��د أه��م معامل أنابيب
ّ
ومقره تحديدًا
الفايبرغالس في الشرق األوسط،
م�ن�ط�ق��ة ال ��رم ��ول ،ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن ح ��دود قضاء
عكار مع األراض��ي السورية ،في أقصى الشمال
اللبناني.
ٌ
ً
م�ئ��ة وث�لاث��ون ع��ام�لا م�ث� َّ�ب�ت��ًا ،م��ن أص��ل أك�ث��ر من
أربعمئة عامل ،معظمهم مياومون ،يتناوبون،
على م��دى  24ساعة من أص� ُ�ل  24ساعة ،يوميًا،
َّ
مجمع
على االعتصام تحت خيمة نصبت أمام
امل�س�ت�ق�ب��ل ل�ص�ن��اع��ة أن��اب�ي��ب ال �ف��اي �ب��رغ�لاس ،في
املنطقة املحاذية ملطار القليعات ،في سهل عكار
الفسيح ،وعلى مرمى حجر من البحر .مطلبهم
األساسي إعادة فتح املعمل الذي أغلقه أصحابه،
خمس سنوات ،فيما
بحجة تراكم الخسائر منذ ّ
يؤكدون أن املعمل كان يربح باطراد ،منذ إنشائه
ال ��ذي ي�ع��ود إل��ى ع��ام  .1994وم��ن ب�ين م��ا يثبت
قناعتهم هذه األمور اآلتية:
 1ـــــ م�ن��ذ ب��دء ال�ع�م��ل ف��ي ال �ش��رك��ة ،ال�ت��ي يملكها
السيد ف��ؤاد مخزومي وأوالده ،وال�ع�م��ال الذين
يشتغل جزء ّ
مهم منهم فيها ،منذ حوالى ستة
ع �ش��ر ع��ام��ًا ،ب �ق��وا ي�ع�م�ل��ون ح �ت��ى ن �ه��اي��ة العام
امل��اض��ي  ،2009ب ��دوام  14س��اع��ة ي��وم�ي��ًا ،وبدون
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مجمع المستقبل
عمال َّ
ّ
لصناعة األنابيب في عكار،
يعطون اليوم دروسًا في
التنظيم الذاتي
ت�ع�ط�ي��ل ف��ي أي� ��ام اآلح � ��اد واألع� �ي ��اد ،وح �ت��ى في
القصوى للطلبات
العطل السنوية ،بسبب الوفرة ّ
على إنتاج املعمل ،ولتلبيتها كلها ،مع ما كان
يسببه ذل��ك م��ن اس�ت�ن��زاف أق�ص��ى ل�ق��وة عملهم،
ّ
ي��رت��د سلبًا على صحتهم .علمًا ب��أن العديدين
ب�ي�ن�ه��م م �ص��اب��ون ب��ال �س��رط��ان ال �ن��ات��ج م��ن مواد
مسرطنة تدخل في إنتاج البضاعة املشار إليها.
وم�ع�ظ��م ال�ع�م��ال ي�ع��ان��ون آالم ال�ظ�ه��ر ،م��ن جهة،
بسبب أحمال ثقيلة يضطرون إلى نقلها ،وقلة
السمع ،من جهة أخرى ،بسبب الضجيج الكبير
ال��ذي ّ
تسببه اآلالت خالل تشغيلها ،عدا أوجاع
الرأس ،وما إلى ذلك.
 2ـــــ ال�ت�ن��اق��ض ال ��ذي ي�ق��ع ف�ي��ه أص �ح��اب املعمل،
الذين ّ
يبررون إقفال املعمل بالخسائر املتمادية،
مضت حتى اآلن،
طيلة أكثر من سنوات خمس
َّ
ف�ي�م��ا ي �ع �ت��رف��ون ،ف��ي ن �ص��وص م��وث �ق��ة ّ صادرة
عنهم ،في السنوات األخيرة ،عينها ،بأن املعمل
كان يعمل بربح واضح وبدون أي مشاكل مالية،
كما يظهر ،على سبيل امل �ث��ال ،ف��ي ال�ب�ي��ان الذي
ق��رأه في أواخ��ر ع��ام  2007املدير العام للمصنع
أنطوان حبيب ،خالل األزمة التي حصلت
السيد
ّ
آن � ��ذاك ،وت �م��ث�ل��ت ف��ي ان �ت �خ��اب ال �ع �م��ال ن �ق��اب��ة ال
ي��رض��ى ع�ن�ه��ا أص �ح��اب امل �ع �م��ل ،م�ب� ِّ�ي�ن��ًا ف�ي��ه أنه

«واح � ��د م ��ن  17م�ص�ن�ع��ًا م ��وزع ��ًا ح ��ول العالم»
وتابعًا للمجموعة عينها ،وأنه «ال مشاكل مالية
ذات صلة بما يحصل في هذا املصنع» ،ومكررًا
من ثم أن «الشائعات مغرضة وال أساس لها من
الصحة».
 3ـــــ أن أصحاب املعمل اش�ت��روا في غضون عام
 2009آل��ة ّ
مهمة بمبلغ مليوني دوالر لتكثيف
اإلنتاج فيه وتحسينه.
 4ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أن �ه��م واظ �ب��وا ع�ل��ى ام �ت��داد ال �س �ن��وات التي
يزعمون الخسارة خاللها ،على تقديم عالوات
ومكافآت إلى جميع العمال ،تعبيرًا عن رضاهم
ع��ن سير ال�ع�م��ل ،وازده� ��ار ال�ت�س��وي��ق ،وشكرهم
لضخامة اإلنتاجية وفعاليتها ،كما يظهر على
سبيل امل �ث��ال ب��وج��ه أخ � ّ
�ص ف��ي أك�ث��ر م��ن رسالة
َّ
وج�ه�ت�ه��ا اإلدارة وأص �ح��اب امل�ع�م��ل إل��ى رئيس
نقابة العمال في املصنع ،السيد عباس البضن،
كما إلى العمال جميعًا .ففي رسالة إلى البضن
في أوائل عام َّ 2009
وجهها أحد اصحاب املعمل،
السيد رامي مخزومي ،يقول:
«إن قرار زيادة الرواتب ودفع املكافآت هو دليل
ع �ل��ى إي �م ��ان م��ال �ك��ي ال �ش��رك��ة ب �ك��م ،وخصوصًا

النجاح املطلوب لعام ،»)...( 2008
بعد تحقيق ّ
ويضيف« :أنا كلي ثقة بأنك بتضامنك وإخالصك
في عملك ستساعدنا على تخطي األزم��ات ،مما
يدفعني إل��ى ال�ت�ف��اؤل ب��إم�ك��ان تحقيق أهدافنا
َّ
املرجوة لعام  ،2009التي ستتيح لنا االستمرار
في دفع املكافآت املقبلة فقط إذا تمكنت املجموعة
أو ال �ش��رك��ة م��ن أن ت�ح�ق��ق أو ت �ت �ج��اوز أهدافها
املالية التي وضعتها لعام .»2009
وبما أن الشركة دفعت املكافأة املوعود بها ،فهذا
دليل على أنه جرى تحقيق األهداف املالية املشار
إليها ،أو تجاوزها ،بما يدحض بالكامل مزاعم
ال�ش��رك��ة ال �ك��اذب��ة ب �ش��أن خ�س��ائ��ر م�ن�ي��ت ب�ه��ا في
السنوات األخيرة ،تزيد على الثمانية مليارات
ليرة لبنانية!!

الوزارة تتواطأ مع أرباب العمل

ق�ب��ل إق �ف��ال امل�ع�م��ل ب��أي��ام ع ��دة ،وب��ال�ت�ح��دي��د في
تاريخ  ،2010/7/5تقدمت نقابة العمال بطلب
إل��ى وزارة العمل تطلب فيه قيام ه��ذه األخيرة
بالوساطة في ما بينهم وبني أرباب العمل ،وال
سيما للحيلولة دون إق �ف� ّ�ال امل�ص�ن��ع ،وضمان
ّ
املثبتني منهم،
ديمومة العمل ملئات الشغيلة،
�وزارة ع�م��دت إل��ى املماطلة،
وامل �ي��اوم�ي�ن .ل�ك��ن ال � � ّ
ب��ادئ ذي ب��دء ،حيث إن أول جلسة دع��ت إليها
ً
ج ��اء م��وع��ده��ا ف��ي  22ت �م��وز امل ��اض ��ي ،ب� ��دال من
تعيني واحدة سريعة ،في األيام القليلة التي تلت
يوم تسجيل الطلب .وهو ما أتاح آلل مخزومي
أن ي�س��ارع��وا إل��ى إق�ف��ال املعمل وص��رف العمال،
بحجة الخسائر (!!) ،وذل��ك في  12تموز بالذات
وبعد سبعة أيام فقط على تقديم طلب الوساطة،
ما يتنافى تمامًا مع املادة  63من قانون الوساطة
على ما يلي:
والتحكيم ،التي تنص ّ
«يكون غير شرعي كل توقف عن العمل ،من قبل
ُ
األج � ��راء أو أص �ح��اب ال �ع �م��ل ،ب�س�ب��ب ن ��زاع عمل
ج�م��اع��ي ،قبل وأث �ن��اء مرحلة ال��وس��اط��ة ،وأثناء
مرحلة التحكيم».
هذا وعلى الرغم من أن النقابة قدمت اإلثباتات
الدامغة على أن املصنع كان يعمل بربح ،وطلبت
تعيني خبير ي�ت��ول��ى دراس ��ة ح�س��اب��ات الشركة
لتبيان حقيقة الخسارة أو الربح ،فقد سارعت
ال �ه �ي �ئ��ة امل �خ �ت �ص��ة ف ��ي وزارة ّ ا ًل �ع �م��ل (مصلحة
العمل والعالقات املهنية ،ممثلة برئيسها) إلى
ِّ
تبني كامل مزاعم آل مخزومي سلفًا ،ومن دون
ال�ت��دق�ي��ق فيها ب��ال��وس��ائ��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة املتعارف
عليها ،األم��ر ال��ذي يكشف م��دى التواطؤ بينها
وب �ي��ن ه � ��ؤالء ،وام �ت �ن��اع �ه��ا ع ��ن إح� �ق ��اق الحق،
ان�ط�لاق��ًا م��ن م��وق��ف غير ح�ي��ادي وغ�ي� ّ�ر قانوني
ومنحاز .وهو ما وضع النقابة ومن تمثلهم أمام
مأزق واض��ح ،بحيث باتوا مضطرين إلى إقامة
التحكيمي،
دع ��اوى ف��ردي��ة أم��ام مجلس العمل
ّ
للمطالبة بتعويضات وحسب ال يمكن أن تمثل،
ِّ
ف��ي واق�ع�ه��ا ال�ق��ان��ون��ي ال��راه��ن ،أك�ث��ر م��ن مخدر
بسيط آلالمهم ومشاكلهم املترتبة على الصرف
التعسفي الفاضح الذي يتعرضون له .فبعد ستة
عشر عامًا من الكدح القاسي وأمراض الوظيفة،
ي �ج��دون أن� َّف� ًس�ه��م ع�ن��د ن�ه��اي�ت�ه��ا وق ��د ب��ات��وا في
ُ
ال �ش��ارع ع � ��زال إال م��ن ال �ب��ؤس وال �ق �ه��ر ،واآلفات
التي تالزم التواصل على مدى سنوات مع مواد
مسرطنة خ�ط�ي��رة ،وب��وج��ه أخ ��ص ،ع��اط�ل�ين من
العمل!!

لكنهم صامدون في اعتصامهم

خ�ل�ال األس��اب �ي��ع األرب �ع��ة وال �ن� َّ�ي��ف امل��اض �ي��ة من
االع�ت�ص��ام أم ��ام امل�ع�م��ل ،وأش �ك��ال ع��دي��دة أخرى
من الضغط َّ (س��وف ن��ورده��ا أدن��اه) إلع��ادة فتح
امل�ع�م��ل ،ت�ع��ل��م ع�م��ال م�ج� َّ�م��ع املستقبل لصناعة
األن��اب�ي��ب ،ف��ي ع�ك��ار ،أم��ورًا ع��دي��دة ف��ي صراعهم
م ��ع خ �ص��وم �ه��م ال �ط �ب �ق� ّ�ي�ي�ن ،وم� ��ع ال ��دول ��ة التي
تتواطأ مع هؤالء وتغطي قهرهم واضطهادهم
ّ
الحقيقيني للثروة االجتماعية.
للمنتجني
وعلى الرغم من أنهم عانوا ،في مرحلة أولى من
اعتصامهم ،تعتيمًا تامًا تقريبًا على تحركهم،
ّ
وغياب أي تغطية له من جانب وسائل اإلعالم،
ّ
وأي ت �ض��ام��ن م �ع �ل��ن ،ب��ال �ت��ال��ي ،م ��ن ج��ان��ب كل
�وى ال �س �ي��اس �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة والنقابية،
ال� �ق � َ
امل �ط��ال� َ�ب��ة ب�ت�ق��دي��م اإلس �ن ��اد وال ��دع ��م ّلنضالهم،
ف��إن التغطية اإلع�لام �ي��ة تتحسن ب ��اط ��راد ،وإن
ل��م ت�ك��ن ق��د وص�ل��ت إل��ى امل�س�ت��وى ال ��ذي يتطلبه
ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء ،س��اط �ع��ًا ،ع �ل��ى ت �ح��رك ّ
عمالي
ّ
ويتميز اآلن هؤالء العمال بأنهم يتعلمون
فريد.
سريعًا من تجربتهم ،ومن التضامن املتواضع،
ول �ك��ن امل��ؤث��ر ،ال ��ذي ب��ات��وا ي�ح�ص�ل��ون ع�ل�ي��ه من
أك�ث��ر م��ن ق��وة ن�ق��اب�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة ث��وري��ة ،سواء
داخ ��ل ل�ب�ن��ان ،أو خ��ارج��ه ،وال سيما م��ن جانب
ع �م��ال م �ص��ر ،ف��ي امل �ج� َّ�م��ع امل �ش��اب��ه ه �ن��اك ،الذي
ّ
يملكه أيضًا آل مخزومي بالذات .إن استيعابهم
ال �س��ري��ع ل � ��دروس ت�ج��رب�ت�ه��م ي��دف��ع ب �ه��م إل ��ى أن
ي �ج �م �ع��وا ب�ي�ن خ ��وض امل �ع��رك��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ضد

