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سياسة

سياسة
على الغالف

األزمة تخرج إلى الشارع
ُّ
ت ــأث ــر الـ ُـم ـت ـظــاهــريــن ،ف ــي بـ ـي ــروت أم ــس،
ّبحركة السترات الصفر الفرنسية ،ال يعني
أن ّ
تحركهم غريب عــن الــواقــع اللبناني.
ف ـ ــاألوض ـ ــاع هــن ـ ُـا م ــأس ــوي ــة ،واألح ـ ـ ــوال
االقتصادية التي ت ّ
هدد الفئات ُ
همشة
الم
ُ ّ
ً
وأبناء الطبقة المتوسطة ،تشكل عبئًا ثقيال
على اللبنانيين .تداعى الشباب إلــى الشارع
والجنوب ،بمبادرة
في بيروت وطرابلس
منهم ،ومن دون أن يظهر ّأن لهم غطاءً
حزبيًا ،سقفهم المطالب المعيشية
ُ ِّ
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي نــظ ـم ــت أم ــس في
ب ـيــروت وطــراب ـلــس وال ـج ـنــوب ،قــد ال
ً
ّ
ت ـك ــون دلـ ـي ــا ع ـلــى أن «ال ـ ـثـ ــورة» قد
ُ َّ
انطلقت ،ومن املمكن أن ال تعلق عليها
ٌ
ّآمال كبيرة لزلزلة أركان «النظام» .إال
أنها ،وباإلضافة إلى التظاهرة التي
ّ
نظمها ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
في  16الشهر الـجــاري ،أســاس يمكن
املراكمة عليه ،ومــؤشــر إضــافــي على
حالة الحنق ُالعامة التي وصل إليها
أبناء الفئات املهمشة واملواطنون من
الـطـبـقــة املـتــوسـطــة .ه ــؤالء ُم ـه ـ ّـددون
بـ ـخـ ـس ــارة أب ـ ـسـ ــط حـ ـق ــوقـ ـه ــم ،وبـ ــأن
ّ
يتحملوا النتائج الكارثية لسقوط
ال ـن ـمــوذج االق ـت ـص ــادي املـعـتـمــد منذ
عقود .لم يعد أحـ ٌـد منهم بمنأى عن
ص ـعــوبــة امل ــرح ـل ــة ،وال ـج ـم ـيــع يشعر
شهر سابع ّ
ٌ
يمر على
بوطأة األزم ــة.
ال ـف ــراغ الـحـكــومــي ف ــي ال ـب ـلــد ،بسبب
ص ــراع ــات عـلــى مـقـعـ ٍـد زائـ ــد م ــن هنا
ـاك .ت ـ ـ ّضـ ــاف إل ــى
وتـ ـمـ ـثـ ـي ــل م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ـ ُ
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي املـ ـع ــق ــد ،ال ـحــالــة
االقتصادية ّ الخطيرةّ ،وما ُينشر من
تقارير تـحــذر لبنان بــأنــه يقف على

حافة االنهيار ،إن لم يكن قد دخل في
املسار الذي سيوصل في النهاية إلى
السقوط العظيمُ .معدالت البطالة في
لبنان هي شديدة االرتفاع ،إذ تصل
بعض الـتـقــديــرات إلــى تحديد نسبة
ال ـع ــاط ـل ــن م ــن ال ـع ـم ــل ب ــن ال ـش ـبــاب
بنسبة  ،%36وترتفع النسبة لتصل
إلى  %47في املحافظات البعيدة عن
ّ
العاصمة .الصورة سوداوية من كل
جوانبها ،وال تترك أي مجال لألمل،
ّ
ح ـتــى ولـ ــو ُح ــل ــت ال ـع ـقــد الـحـكــومـيــة
وان ـط ـل ـقــت «اإلص ـ ــاح ـ ــات» .فـثـمــة ما
ّ
يـشـبــه االق ـت ـن ــاع ال ـع ــام ب ـ ــأن الــوضــع
ّ
ل ــن ي ـت ـحـ ّـســن ،ط ــامل ــا أن ال ـس ـيــاســات
هـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ،يـ ـج ــري ت ـن ــاق ـل ـه ــا مــن
حـكــومــة إل ــى أخـ ــرى ،ب ــوج ــود الـقــوى
ّ
الـسـيــاسـيــة عـيـنـهــا .ك ــل ه ــذه األم ــور،
دفعت بلبنانيني أمس ،وقبله في 16
كــانــون األول ،إلــى ال ـشــارعّ .
تحركات
بيروت وطرابلس والجنوب ،التزمت
سـقــف امل ـطــالــب املـعـيـشـيــة ومـحــاربــة
الفساد .الدعوات انطلقت عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــن دون أن
يـ ـك ــون ل ـل ـت ـح ـ ّـرك ه ــوي ــة واضـ ـح ــة أو
تتبناه جهة سياسية ما .على الرغم
مــن ذل ــك ،تمكن املـنـظـمــون مــن حشد
عــدد ال بــأس بــه مــن املتظاهرين ،مع
ّ
خـ ـ ــذ ب ـع ــن االعـ ـتـ ـب ــار أن كـثـيــريــن
األ ّ
ُي ـفــض ـلــون االن ـت ـظ ــار إل ــى أن تتضح
ه ــوي ــة ال ـت ـح ــرك ومـ ـ ــآل األمـ ـ ـ ــور ،قـبــل
أن يـضـعــوا ثـقـتـهــم ب ــه وي ـنــزلــوا إلــى
الشارع.
املـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون أمـ ـ ـ ــس ت ـ ـنـ ــوعـ ــوا بــن
ُمـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ـ ــن ح ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــا ُ
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــن.
ت ــداع ــوا إل ــى الـتـظــاهــر عـبــر «تــويـتــر»
و«ف ــاي ـس ـب ــوك» ،م ــن دون اجـتـمــاعــات
تنسيقية ُمسبقة .لم يوجهوا تحركهم
ض ـ ّـد «ج ـهــة م ـســؤولــة» ُمـ ـح ـ ّـددة .و ّلــم
يـحـمـلــوا ش ـع ــارات م ــوح ــدة ،كـمــا أن ــه
ل ــم يـكــن لـتـحــركـهــم مـطــالــب واض ـحــة.

ّ
كـ ــل واح ـ ــد م ـن ـهــم صـ ــرخ بــال ـش ـعــار ـ ـ
ّ
ُ
ا ّمل ـط ـلــب ،الـ ــذي ي ـعــبــر ع ــن وج ـع ــه .إال
أن ـهــم ُمـجـمـعــون عـلــى نـقـطـتــن :ســوء
األوضـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وم ــواج ـه ــة
الفساد.
انطلق املتظاهرون في بيروت ،ظهر
أمس ،من ساحة الشهداء نحو ساحة
ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،حـيــث رم ــز السلطة
التنفيذية .كــانــت األم ــور هــادئــة إلى
أن ان ـط ـل ـقــت امل ــواجـ ـه ــات ب ــن بعض
املـتـظــاهــريــن وال ـقــوى األمـنـيــة ،بفعل
ت ـقـ ّـدم ع ــدد مــن ال ـش ـبــان فــي مـحــاولــةٍ
م ـن ـهــم إلزال ـ ـ ــة الـ ـح ــواج ــز ال ـحــديــديــة
ال ـفــاص ـلــة أمـ ــام ال ـس ــراي ــا الـحـكــومـيــة.
ع ـبــوات م ـيــاه ،تــدافــع ،دخـ ــان ...الـعـ ّـدة
ّ
«الـطـبـيـعـيــة» لـكــل ت ـظــاهــرة .املــواكـبــة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن قـ ـب ــل عـ ـن ــاص ــر األمـ ـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي وم ـ ــن ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
ـداد وع ـت ــاد
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرةً ،ك ــان ــت ّب ـ ــأع ـ ـ ٍ
كبيرين .فـجــأة بــدا أن األم ــور تخرج
من تحت السيطرة :إشعال النار في
م ـس ـتــوع ـبــات ال ـن ـف ــاي ــات ع ـل ــى جـســر
بشارة الخوري ،مواجهة بني الجيش
واملـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ع ـل ــى ج ـ ـ ـ ـ ّ
ـادة شـفـيــق
ّ
ال ـ ــوزان ،اع ـتــداء عـنــا ُصــر مــن الجيش
على الصحافيني واملصورين ،انتقال
ال ـت ـظــاهــرة م ــن وس ــط الـعــاصـمــة إلــى
شـ ـ ــارع الـ ـحـ ـم ــرا م ــع إقـ ـف ــال لـلـمـحــال
قبل أن تعمد
التجارية لبعض الوقتُ ،
القوى األمنية إلى تفريق املحتجني،
عودة قسم من املتظاهرين إلى ساحة
ريـ ـ ــاض ا ُلـ ـصـ ـل ــح ...ل ـي ـن ـت ـهــي ال ـن ـهــار
ّ
بتحول املتظاهرين إلى «فريقني».
ُ
أصدر «حزب سبعة» بيانًا يعلن
فقد ّ
ف ـي ــه أنـ ـ ــه ك ـ ــان مـ ــوجـ ــودًا ف ــي الـ ـش ــارع
«كمكون أساسي في تظاهرة رياض
ال ـص ـلــح وس ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء ،ورف ـع ـنــا
الصوت عاليًا ،وأصررنا على سلمية
الـنـضــال .ونستنكر عمليات الشغب
ال ـتــي تـحـصــل فــي ش ــارع ال ـح ـمــرا ،مع

انطلقت التحركات في بيروت وطرابلس والجنوب ّ
ضد الوضع االقتصادي والفساد
(هيثم الموسوي)

اتهم الداعون إلى
التظاهرة «سبعة»
و«طلعت ريحتكم»
بإطالق الشتائم

ت ـف ـ ّـه ـم ـن ــا الـ ـك ــام ــل ل ــوج ــع امل ــواط ـن ــن
ال ـ ــذي ـ ــن وصـ ـ ـل ـ ــوا إل ـ ـ ــى حـ ــالـ ــة الـ ـي ــأس
ّ
والـغـضــب» .فــي حــن أن أحــد الــداعــن
إلــى الـتـظــاهــر ،الــزمـيــل علي مرتضى،
غ ـ ـ ّـرد ع ـلــى «ت ــويـ ـت ــر»ُ ،م ـت ـ ّه ـمــا «ح ــزب
سبعة وطلعت ريحتكم ،بأنهما أدخال
خ ـ ــال الـ ـتـ ـظ ــاه ــرةُ ،مـ ـك ـ ّـبـ ـرًا ل ـل ـصـ ّـوت،
ُمطلقني مــن خــالــه الشتائم .تدخلت
مانعًا إيــاهــم مــن استكمال مسعاهم
للفتنة بني املتظاهرين ( )...كان هناك
مجموعة من املتظاهرين مصنفني من
الحراك املدني ،وكانوا غاية في الرقي

واالحـتــرام ،رغم االختالف في النظرة
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ورك ـ ـ ـ ـ ــزوا ع ـل ــى امل ـط ــال ــب
املعيشية كما فعلنا نحن مناصري
األحزاب السياسية» .وأضاف مرتضى
ّ
إن «التظاهرة التي دعــا إليها بعض
نشطاء وسائل التواصل االجتماعي
انـتـهــت عـنــد الـســاعــة الـثــانـيــة ظ ـه ـرًا».
وأعلن تعليق التحركات إلــى ما بعد
انتهاء َ
عيدي امليالد ورأس السنة.
ً
ولكن مساء ،وبعدما عاد املتظاهرون
مــن شــارع الحمرا إلــى ساحة ريــاض
ُ
الصلح ،أعلنت املرشحة السابقة إلى
االنتخابات النيابية نعمت بدر الدين
«بدء املشاورات مع ناشطي «الحراك
املدني» ورواد التواصل االجتماعي،
لبحث إمـكــانـيــة اسـتـمــرار االحـتـجــاج
وال ـنــزول إلــى الـشــارع غ ـدًا (ال ـيــوم) أو
ف ــي ن ـهــايــة األس ـب ــوع لـيـعـلـنــوا بــدايــة
اعتصام مفتوح».
وف ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـ ّـرك ب ـ ـ ــات أسـ ـب ــوعـ ـي ــا فــي
طرابلس ،اتجهت مسيرة من ساحة
ّ
التل إلى ساحة عبد الحميد كرامي،
ّ ُ
ردد املـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ف ـي ـه ــا ش ـ ـعـ ــارات
يتهمون فيها املـســؤولــن بالفساد،
ويـطــالـبــون بــرفــع الـظـلــم عــن املــديـنــة
وت ــأم ــن ف ــرص ال ـع ـمــل ل ـل ـش ـبــاب .ثـ ّـم
انطلقت ،فــي ش ــوارع مدينة امليناء،
مـسـيــرة دراجـ ــات ن ــاري ــة ،ض ـ ّـد الظلم
والفساد ومع الثورة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ،فـ ـنـ ـظ ــم «ت ـ ـحـ ـ ّـرك
ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» اعـ ـتـ ـص ــام ــا ع ـنــد
ّ
مثلث النبطية ـ ـ كـفــررمــان ـ ـ حبوش.
ه ـن ــا أيـ ـض ــا الـ ـص ــرخ ــة ن ـف ـس ـه ــا :ضــد
الـ ـفـ ـس ــاد واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ُ
وم ـطــال ـبــات بـتــوفـيــر املـ ــاء والـكـهــربــاء
وضمان الشيخوخة والطبابة .أهالي
ص ــور ش ــارك ــوا أي ـضــا فــي الـتـحــركــات،
فاعتصموا عند مدخل صور الشمالي.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــوريـ ـ ــن
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،مـ ـس ــاء أم ـ ـ ــس ،ب ـيــانــا
استنكرت فيه «االعتداء الذي ّ
تعرض
لـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـص ـ ــوري ـ ــن مـ ـ ــن ضـ ــرب
للكاميرات خالل التحركات
وتكسير
ً
في بيروت» ،داعية إلى «فتح تحقيق
ّ
شفاف بما حصل»ّ .
وجددت تأكيدها
ّ
أن «امل ـ ـصـ ــوريـ ــن ل ـي ـس ــوا ط ــرف ــا فــي
األح ــداث ،وعـلــى الجميع أن يكونوا
تحت سقف القانون».
(األخبار)

تقرير

صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
ال حديث عند موظفي أوجيرو سوى عن
أمرين :القلق على مصير الهيئة ،وهذا
ُي ـف ـتــرض أن رئـيـسـهــا ع ـمــاد كــريــديــة قد
بــدده بالتأكيد أن ال خوف على ديمومة
العمل ،والتوتر فــي العالقة بين اإلدارة
والموظفين ،وال ــذي ال ينكره كريدية.
لكن الخالف يتركز حول أسباب هذا التوتر.
هل يعود إلــى تداخل المصالح السياسية
بأعمال الهيئة ،أم بالسعي إلى رفع كفاءة
األداء أم بسعي اإلدارة إلى إحكام قبضتها
الحديدية؟

ّ
كريدية :مديرية الشبكات تشكل العمود الفقري للهيئة...
وتتأخر في إنجاز أعمالها (هيثم الموسوي)

إيلي الفرزلي
يـنـشــط مــوظ ـفــو هـيـئــة أوجـ ـي ــرو على
مواقع التواصل االجتماعي ّ
معبرين
عــن مستوى مــن االنـقـســام لــم تشهده
الهيئة يومًا .هذا التوتر ال يمكن عزله
ع ــن الـ ـخ ــوف ع ـلــى مـسـتـقـبـلـهــا وعـلــى
مستقبلهم الوظيفي .كما يـنــدرج في
إط ـ ــار ص ـ ــراع امل ـن ــاص ــب والـتـعـيـيـنــات
الـتــي ال تخضع ألي مـعـيــار علمي أو
تقني .فــي الهيئة ،يحكى عــن «غرفة»
ت ـتــم فـيـهــا عـمـلـيــة غــرب ـلــة األش ـخ ــاص
الــذيــن يحق لهم تـبـ ّـوء مــراكــز قيادية.
ولذلك ،يصبح عاديًا تحول املعارضني
للتوجهات السياسية لإلدارة إلى فئة
ّ
مهمشة.
م ـش ـك ـلــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ت ـبــرز
فــي أوج ـي ــرو .ص ــار معلنًا الـتــوتــر في
ال ـعــاقــة ب ــن رئـيـسـهــا ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــر ال ـعــام
عماد كريدية وعضو مجلس إدارتها
ـ ـ مــديــر الشبكات ه ــادي أبــو فــرحــات،
كما الخالف بني كريدية ومدير املوارد
الـبـشــريــة ب ـســام ج ـ ــرادي .أب ــو فــرحــات
ه ــو مـ ـس ــؤول ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
ف ــي أوجـ ـي ــرو ،وج ـ ـ ــرادي ه ــو م ـسـ ّـؤول
تيار املستقبل فيها .الطرفان يمثالن
عـمـلـيــا ال ـقــوتــن األســاس ـي ـتــن الـلـتــن
كانتا خلف وصول كريدية إلى مركزه
(الرئيس سعد الحريري طــرح االســم،
وال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل وافـ ــق عليه
ب ـعــدمــا ال ـت ـق ــاه) ،ف ــي غ ـم ــرة الـتـســويــة
الــرئــاسـيــة .طــريـقــة الـتـعـيــن ،ساهمت
ّ
عـمـلـيــا ف ــي رف ــع مـظــلـتــن سياسيتني

مهماته.
فوق رأس كريدية ،أثناء توليه ّ
ل ـكــن ه ــات ــن امل ـظ ـل ـتــن إذ ت ــؤم ــن ــان له
ال ــدع ــم ال ـس ـي ــاس ــي ،لـكـنـهـمــا تـشـكــان
ضغطًا عليه داخل الهيئة .أبو فرحات
وجرادي يملكان من القوة في أوجيرو
ما يــوازي قوته ،أو على األقل ما ّ
يحد
مـنـهــا .ل ــذل ــك ،سـعــى كــريــديــة ،عـلــى ما
يتردد في الهيئة ،إلى إقالة جرادي في
منتصف عــام  ،2017إال أنــه لم يتمكن
مــن السير بـقــراره نتيجة ضغوط من
«املستقبل» ،فاستعاض عنها بإجازة
إدارية ملدة أسبوعني.
بـقــي ج ـ ــرادي وب ـقــي الـبـعــض يعتبره
«عـ ــن» املـسـتـقـبــل ع ـلــى امل ــدي ــر ال ـع ــام،
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـم ـل ــف
التوظيف ،الذي يقول كريدية نفسه إن
كل الجهات استفادت منه .بالنتيجة،
يــؤكــد مــوظـفــون أن كــريــديــة صــار غير
قادر على ممارسة سلطته بالقدر الذي
يــريــده .وهــذا الحد مــن السلطة أكمله
أبو فرحات ،الذي يدير املديرية األكبر
في أوجيرو ،بالتوازي مع وجوده في
مجلس اإلدارة .وإضافة إلى ذلك ،فإن
فــي التيار رغبة حقيقيةُ ،يفترض أن
ُيترجمها في الحكومة املقبلة ،بفصل
منصبي رئيس أوجـيــرو عــن مديرها
العام ،كما كانت قبل أن يقرر الرئيس
الراحل رفيق الحريري جمعهما.
ي ـ ـ ـ ــؤدي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــاف إل ـ ـ ــى ت ـع ـط ـيــل
اجتماعات مجلس اإلدارة ،الذي انعقد
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ب ـعــد غ ـي ــاب نحو
أربعة أشهر ،وكان أبرز بند على جدول
أعماله مكافآت نهاية العام ،علمًا بأن

تضارب صالحيات بين
كريدية وأبو فرحات:
من يراقب من؟

عــدم انعقاد املجلس ساهم في زيــادة
ّ
مـسـتــوى الـفــوضــى فــي الهيئة وعــطــل
الـصـفـقــات والـتـلــزيـمــات واملـنــاقـصــات
العامة التي تتطلب موافقة املجلس.
ّ
كما عطل ق ــرارات مرتبطة باملوظفني
وتــرف ـي ـع ـهــم .وبــال ـن ـت ـي ـجــة ،ف ـقــد سـلــك
ع ــدد م ــن ال ـص ـف ـقــات م ـس ــار الـتـجــزئــة،
بما يسمح بإمراره بقرار املدير العام.
ُ
وي ـضــاف إلــى ذلــك خلل فــي التراتبية
اإلدارية ـ ـ التنفيذية .فكريدية ،بصفته
رئـيــس مجلس اإلدارة واملــديــر الـعــام،
إن ـمــا ي ـم ــارس الــرقــابــة عـلــى عـمــل أبــو
ف ــرح ــات ف ــي مــديــريــة ال ـش ـب ـكــات ،لكنه
يـ ـش ــارك ــه الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس .وف ــي
امل ـقــابــل ،ي ـمــارس أب ــو فــرحــات الــرقــابــة
على عمل املدير العام بوصفه عضوًا
ف ــي مـجـلــس اإلدارة ،ب ــال ــرغــم م ــن أنــه
م ـ ــرؤوس ـ ــه تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــا .وه ـ ـ ـ ــذا ي ـ ــؤدي
إل ــى خ ـلــق ت ـض ــارب ف ــي الـصــاح ـيــات
ينعكس مزيدًا من التوتر في العالقة
بــن الـطــرفــن ويــؤثــر سلبًا عـلــى عمل
الهيئة.

ثمة من يجزم بأن كريدية يعيش بني
ثــاث فئات مــن املــوظـفــن :خصوم في
العلن ،مقربون في العلن ،لكنه ال يأمن
لهم ،إضافة إلى أولئك الذين «يريدون
املشهد نهائيًا.
السترة» وابتعدوا عن ّ
ونـتـيـجــة ل ـهــذا ال ـخ ـلــل ،فــضــل كــريــديــة
اللجوء إلى عدد كبير من املستشارين،
من بينهم الحلقة الضيقة التي يضع
فيها كــل ثـقـتــه ،وتـضــم تـحــديـدًا :فــدى
صقر ،كريستال أبي عاد ،وسيم سعد،
عماد معتوق والرا أبي شاهني.
كل ما يتردد ليس دقيقًا برأي كريدية.
هو ال ينكر وجــود خالفات مع بعض
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــن ،إال أن ـ ـ ــه يـ ــرفـ ــض رب ـط ـه ــا
بــالـسـيــاســة أو ب ـصــراع الـصــاحـيــات.
يـقــول إنـهــا مرتبطة حـصـرًا بمعايير
األداء والكفاءة ،مؤكدًا أنه بنتيجتها
ّ
يضيق «على كل املديرين وليس على
ْ
مديرية الشبكات وحدها ،لكن ملديرية
الشبكات وضع خاص كونها املديرية
ال ـت ــي ت ـضــم أك ـب ــر عـ ــدد م ــن املــوظ ـفــن
( 900موظف)» .وبالنسبة إلى كريدية،
«في أوجيرو لدينا الكثير من العمل،
ّ
والنمط املتبع هو نمط بطيء ،وأنا ال
يمكنني التأخير» .يقول إنــه يضغط
ع ـلــى أب ــو ف ــرح ــات ألن ــه «مـ ـس ــؤول عن
ّ
مديرية تشكل العمود الفقري للهيئة
وهـ ــي ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ــأع ـم ــال الـصـيــانــة
والـ ـت ــركـ ـي ــب وهـ ـ ــي الـ ـت ــي تـ ـت ــأخ ــر فــي
إنجاز هذه األعمال» .أما ملاذا تتأخر؟
ف ـي ـك ـت ـفــي ك ــري ــدي ــة بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن
«ه ــذا مــوضــوع ث ــان» ،طــارحــا عالمات
استفهام عن األسباب الفعلية.

هــل لــذلــك عــاقــة بـمـســألــة الـفـصــل بني
رئاسة الهيئة ومنصب املدير العام؟
«ال أه ـ ـتـ ــم ل ـ ـهـ ــذا املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع» ،ي ـق ــول
كريدية ،الذي يرفض اتهامه بالدخول
في صــراعــات سياسية ،مضيفًا :أكرر
ب ــأن ـن ــي ق ــري ــب مـ ــن س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
لكنني لـســت منغمسًا فــي السياسة:
ّ
«أذك ــر بــأن أول من أرسلته إلــى منزله
(إج ــازة إداري ــة) كــان بسام جــرادي من
ً
تيار املستقبل .وأنا أريد عمال ،ومن ال
يريد أن يعمل لن أتركه بحاله».
بعيدًا عن الخالفات مع املديرين ،يقر
كــريــديــة بــوجــود جــو مــن البلبلة بني
املوظفني .هــؤالء يقسمهم إلــى فئتني:
املوظف الــذي ينتظر تطبيق القانون
 ،431وتـحــديـدًا امل ــادة  49مـنــه (تنص
عـلــى إع ـطــاء الـتـعــويـضــات للموظفني
الذين ال ينضمون إلى شركة اتصاالت
لـبـنــان عـنــد إن ـشــائ ـهــا) لـيـحـصــل على
تعويضه ويذهب إلى بيته .وآخر يظن
ً
ف ـعــا ب ــأن ق ـ ــرارات ال ـسـمــاح للشركات
ال ـخ ــاص ــة اس ـت ـع ـم ــال ش ـب ـكــة ال ـفــاي ـبــر
أو قـ ــرار ت ـلــزيــم م ــد الـشـبـكــة أو عـقــود
الصيانة مع طرف ثالث قد يساهم في
إضعاف أوجيرو ،ويؤثر بالتالي على
عمله .للفئة الثانية يتوجه كريدية،
مـ ــؤك ـ ـدًا أن «اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ـع ـم ــل فــي
أوجيرو مضمونة إذا قمنا بما يجب
ف ـع ـلــه .لــدي ـنــا ع ـمــل كـثـيــر ف ــي الـهـيـئــة،
وأجزم بأن حجم العمل حاليًا يكفينا
لـ  6أو  7سنوات ،لذلك لن أتهاون مع
من ال يريد أن يعمل».
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لماذا «تسبق» الغرب؟
عامر محسن
أذكر ّأن أحد أساتذتي (وهو الفيلسوف البريطاني مارك بيفر) ،حني كان يشرح
للطالب مقولة ميشال فوكو عن تشكيل ّ
«القوة» لخياراتنا ومفهومنا عن الحقيقة
وتأديبنا الذاتي ،حتى في املسائل التي نعتبرها «علمية» أو «موضوعية» ،كان
ّ
ّ
يستخدم املثال التالي :في عالم الرعاية ّ
الطبيةّ ،
الجميع يحذرك من التدخني وينهاك
ّ
عنه  -األطباء والخبراء ،الحكومة ،االعالم  -فهو يؤدي الى موتك باكرًا بالسرطان
ّ
حياتي
وأم ــراض القلب ،وه ــذا أس ــوأ مــا يمكن أن يحصل لــإنـســان؛ وهــو خـيـ ٌـار
ّ
بشكل غير عقالني (أن
يمكنك أن تتجنبه فيما كلفته ،من الناحية األخرى ،عالية
ٍ
بمرض مقعد) .ولكن ،كان بيفر يضيف،
عمر مبكر ،أو تصاب
تموت
ٍ
ٍ
بسكتة في ٍ
ّ
ّ
فإننا نعرف ايضًا ّأن السبب األساس ألمراض القلب اليوم ،واملرض الذي يؤثر على
ّ
ّ
ّ
ّ
ويقصر األعمار ،هو الضغط والتوتر ()stress
عدد من الناس ويقتل املاليني
أكبر ٍ
ّ
الذي يعاني منه أكثر الناس في الحياة الحديثة .وتحديدًا العمل املرهق والتنافس
ّ
املستمر والخوف الدائم ّمن الفشل وفقدان الوظيفة .مع ذلك ،ال أحد يقول لك أن ال
ّ
تعمل وأن تسترخي وتقلل انتاجك حفاظًا على صحتك وحياتك («ما بالك تعمل
ً
بنشاط وترتقي املراتب بطموح؟ هل انت مجنون؟ هل تريد أن تموت فجأة في
ّ
سن الخمسني؟»).

البيئة والسيارة الكهربائية
من املمكن تطبيق الفكرة ذاتها على العديد من «التوجيهات» التي تصدر الينا،
سلطات مختلفة ،حــول الـتـصـ ّـرف «الـقــويــم» أو «امل ـس ــؤول» ،مــن األخالقيات
مــن
ٍ
ً
االجـتـمــاعـيــة وص ــوال ال ــى مـســائــل مـثـ ّـل حـقــوق االن ـســان والـبـيـئــة ،وه ــي مدخلنا
الــى مــوضــوع الـيــوم .أنــا ال أقـصــد ،بالطبع ،التشكيك بأهمية الحفاظ على البيئة
والخطاب البيئي (وإن كنت ،بحد تعبير سالفوي جيجك ،ال أؤمن بالخطاب البيئي
الرومانسي على طريقة «األم غــايــا» ،الــذي يعتبر البيئة أمـرًا مفارقًا لالنسان -
ً
تفاعل معه  -وكامال في ذاته ،وواجبنا هو أن نتركها في حالتها
وليس في حالة
ٍ
ّ
ّ
«األصلية» وأن ال ّ
نمسها) ،النقطة هنا هي أنــه حتى في املـجــاالت التي ترمي -
ظاهريًا  -الى انقاذ الكوكبّ ،
فإن السياسات التي ّ
تسمي نفسها «بيئية» ،حني ّ
تمر
ّ
في حسابات ّ
السوق والــدول وتحظى باجماع املصالح الحاكمة ،تتحول بسهولة
ّ
الى ّ
عملية رأسمالية لها منطقها الخاص وال تخدم ،بالضرورة ،الهدف السامي
ً
ّ
ّ
ّ
يبرر وجودها .كنت ّ
الذي ّ
أكرر ،مازحًا ،أنه لو كان هدف الدول األوروبية فعال هو
ً
بدال من ّ
ذم النفط  -جعلوا معامل
بشكل ماس ،لكانوا -
الكربون
انبعاثات
خفض
ٍ
ً
وغيرها تحرق ّالنفط (السيئّ ،
امللوث) بدال من الفحم
واميركا
املانيا
في
الكهرباء
ٌ
الحجري الذي يستخدمونه بكثافة ،وهذا وحده كفيل بخفض انبعاثات الكربون
ُ
اجراء آخر  -فالفحم ّ
ُ
ملوث هائل ،وهو يحرق بكميات
وخدمة الكوكب أكثر من ّأي
ٍ
ضخمة النتاج الكهرباء .هذا لن يحصل ،والفحم ال يزال املصدر األول للطاقة في
ّ
الكثير من الدول الغربية ،ببساطة ألنه سيجبر هذه الدول على استيراد املزيد من
النفط ،وهو ما يحاولون تجنبه منذ السبعينيات ،والى زيادة العجز التجاري فيها
ً
(فيما الفحم مـ ٌ
ّ
ويؤمن استقالال في انتاج الطاقة؛
ـورد متوافر محليًا ورخيص
سنوات طويلة ،ولكن بعد
وقد تقوم ّاملانيا بالفعل بالغاء معامل الفحم فيها ُبعد
ٍ
أن تكون كل مناجم الفحم في البلد قد استنفدت وأغلقت ،وأصبحت البدائل أكثر
اقتصادية).
املسألة نفسها تحكم صعود «السيارة الكهربائية»« ،صديقة البيئة» .كنت أعرف
منذ زم ـ ٍـن ّأن الكثير مــن الــدعــايــة البيئية حــول الـسـيــارات الكهربائية فيه بعض
التضليل .لــن ندخل فــي نقاش تقني هنا ،ولكن مــادحــي الـسـيــارات الكهربائية
بأن الكهرباء «نظيفة» ّ
يوهمونك ّ
وأن ّ
محرك السيارة الكهربائية أكثر فعالية بكثير
ّ
من ّ
محرك سيارة البنزين (األول يحول ما يقارب الـ %90من الطاقة في البطاريات
الى حركة ،فيما محرك االحتراق الداخلي يهدر ثالثة أربــاع الطاقة في الغازولني
الذي يحرقه) .في الحقيقةّ ،
فإن االفتراض األول يتجاهل أن الكهرباء التي ّ
تزود
معمل يحرق
سيارتك ليست نظيفة وال مصدرها الطاقة املتجددة ،بل هي تنتج في
ٍ
الفحم أو الغاز على األرجــح .واالفتراض الثاني يخفي حقيقة ّأن حساب فعالية
ّ
املحرك الكهربائي في السيارة هو «املرحلة األخيرة فحسب»  -معمل الكهرباء
الذي ينتج الطاقة التي تـ ّ
ـزود سيارتك يحرق الفحم بفعالية خمسني في املئة ،ثم
تخسر نسبة معتبرة مــن هــذه الطاقة خــال نقلها الــى منزلك ،ثــم نسبة أخــرى
ّ
خالل شحن البطارية ،فال يكون الفارق في الفعالية كما ّ
يصورونه) .ولكنني ،فوق
ً
ّ
ّ
ّ
بالعملية بأكملها ،وهو يزعم بأن عملية
ذلك ،قرأت رقمًا مذهال ،يجعلك تشكك
ً
ّ
السيارة الكهربائية ،أص ــا ،تـلــوث أكثر بما ال يقاس مــن صنع سيارة
صناعة ّ ً
ّ
خاصة مع البطاريات الهائلة التي تستلزمها سيارات «الترف» الكهربائية
تقليدية،
اليوم («تسال» ،وبعدها «بي ام دبليو» وغيرها من كبار املاركات التي تتوجه الى
ّ
األثرياء)؛ حتى أن السيارة الكهربائية من هذه الفئة تحتاج الى أن تسير لخمسني
حسابات «متفائلة» حول طبيعة الطاقة الكهربائية،
ألف ميل (على األرجح وفق
ٍ
تعوض ّ
كالتي أعاله) فقط لكي ّ
التلوث البيئي الذي نتج عن صناعتها وانتاجها
تأكيد لهذه األرقام ،ووجدت تحقيقًا لـ«بلومبرغ» يعطي أرقامًا مقاربة:
(بحثت عن
ٍ
إن صناعة سيارة ببطارية صغيرة ،مثل «نيسان ليف» ّ -
يلوث بمقدار أن تقود
ّ ً
سيارة على الغازولني لخمسني ألف كيلومتر).
ّ
في الحقيقة ،أنا أجد أن ابتكار السيارة الكهربائية له مزايا أخرى ،ليس منها انقاذ
ً
التلوث من املدن (وهو هنا يعني نقل ّ
مثال ،نزع ّ
التلوث فعليًا ،من املدن
الكوكب.
وخفض
الكهرباء)،
انتاج
مراكز
هي
وفقيرة
طرفية
أماكن
ـى
ـ
ل
ا
والثرية
الكثيفة
ً
ّ
ٌ
ّ
التلوث السمعي عبر منع محركات االحـتــراق الداخلي  -هــذا أمــر يرفع حقيقة
من مستوى حياة الناس ،هل ّلكم أن تتخيلوا بيروت ،أو أي مدينة عربية أخرى
ّ
املحركات؟ وحتى «املوتسيكل» يسير
مزدحمة ،وقــد اختفت منها كــل أصــوات
ّ
ّ
بأزيز صامت؟ ّأما بالنسبة الى الحكومات التي طورتها وشجعت على صناعتها،
ّ ٍ
ـإن السيارة الكهربائية كانت سياسة بيئية تناسب االقتصاد السياسي لهذه
فـ
ّ
ٌ
قطاع ابتكاري جديد يشغل اآلالف ،ووسيلة لتقليل االعتماد على الخارج
ّالدول:

عبر استبدال النفط املستورد بالكهرباء التي تملك ًهذه البلدان منها فائضًا؛ وفي
ً
الــوقــت نفسه انــت تعرض على الـثـ ّ
«صديقًا
ـري سـ ّـيــارة فخمة وسريعة ،ويـكــون
ّ
ّ
يضحي بأسلوب حياته ورفاهياته ونمط استهالكه .بالطبع،
للبيئة» من غير أن
ّ
وهذه خالصة سنرجع اليها ،فإن حماية بيئتنا وكوكبنا ،وتأمني استمرار رفاه
البشرية ،ال يكون عبر استبدال سيارة فارهة تحرق الغازولني ،يقودها األثرياء في
الغرب ،بسيارة فارهة تسير على الكهرباء ،بل عبر إعادة النظر في نظام حياتنا
وحاجياتنا واستهالكنا (نموذج «الحياة الجيدة» الذي نسعى اليه) ،وفي ّ
توزع هذا
ّ
االستهالك على الناس في العالم .وأن نناقش ونحن واعــون لفكرة ّأن البشرية،

عبر التنظيم والتقنيات الحديثة ً ،تنتج اليوم أكثر مما يحتاجه أهل هذا الكوكب
ً
بحث
حتى يعيشوا ،جميعًا ،حياة آمنة كريمة  -من
دون أن نغتصب البيئة في ٍ
ُ
مزيد من األرباح ،وأن نهدر موارد ال تقاس من أجل تلبية االستهالك
محموم عن ٍ
الفائق ٍ ّ
ألقلية.

ّ
الصين :أن «تلحق وتتجاوز»

ّ
ّ
تشجع صناعة وتـبــنــي الـسـيــارات
اعـتـمــدت الـ ّـصــن ،منذ عـقـ ٍـد تقريبًا ،سـيــاسـ ٍـة
تقليص استيراد النفط ،استغالل
ألسباب شبيهة بدوافع دول الغرب:
الكهربائية
ٍ
ّ
كلهّ ،
فإن السيارة الكهربائية
فائض الكهرباء ،خفض التلوث في املدن .وفوق ذلك
ّ
تقدم امتيازًا ّ
مهمًا ملن ينوي دخول امليدان من موقع املبتدىء ،فصناعة السيارة
الكهربائية ،على ما تقول «تكنولوجي ريفيو» ،أكثر بساطة وال يحتاج الى ّ
محر ٍك
ّ
ـات جــديــدة ب ــأن تـنــافــس صــانـعــن مـكـ ّـرســن (امل ـحـ ّـرك
مـعــقــد ،وه ــو يسمح لـشــركـ ٍ
الكهربائي بسيط نسبيًا ،بينما من الصعب على شركة جديدة أن تنتج ّ
محرك
احتراق داخلي بفاعلية محركات «مارسيدس» و«تويوتا» ،التي تقف خلفها عقودٌ
ٍ
ّ
من األبحاث والتحسينات  -وهذا شكل دومًا حاجزًا أساسيًا أمام دخول سوق
ّ
ّ
ولكن ّ
بشكل أسرع وأكبر من
الصني ،على عادتها ،نفذت هذه الخطط
السيارات).
ٍ
دولة غربية ،حتى أصبح عدد السيارات الكهربائية التي تباع في الصني يوازي
أي ٍ
عدد مثيالتها التي تباع في باقي العالم بأسره.
إن ك ــان شـعــار خــروتـشـيــف خ ــال س ـنــوات املـنــافـســة األمـيــركـيــة  -السوفياتية
هــو «اللحاق والـتـجــاوز» ،وهــو كــان يعني اللحاق باالنتاج األميركي وتـجــاوزه -
تفوقها ّ -
باملعايير االقتصادية الرأسمالية نفسها التي بنت اميركا عليها ّ
فإن
ّ
ً
الـ ّـصــن هــي مــن حقق فعال هــذا الـهــدف .إن كانت املنافسة فــي هــذا العصر هي
حول «اتقان الرأسمالية» فإن رأسمالية الدولة التي نشأت في ّ
الصني قد أنجزت
ّ
أفكار «قديمة» عن الصني ونوعية
نموذجًا يصعب التغلب عليه .ملن ال يزال حبيس
ٍ
االنـتــاج فيها يصعب أن نشرح حجم النجاح االقتصادي والتقني الــذي عرفته
الصني في السنوات األخيرة ،وشواهده كثيرة :من البنى التحتية الى خلق وتنظيم
العشرات من املــدن الجديدة الــى بناء أضخم شبكة قطارات فائقة السرعة على
ً
الكوكب (خالل سنوات قليلة) ،وصــوال الى التكنولوجيا العسكرية والريادة في
مجاالت مستقبلية مثل الطاقة املتجددة والسيارات الكهربائية .قرأت احصائية
ٍ
فــي «واشنطن بــوســت» تزعم بــأن كمية االسمنت التي استخدمتها الصني في
ـوات فحسب ( )2013 - 2011تفوق كمية االسمنت التي استهلكتها
ثــاث سـنـ ٍ
أميركا طوال القرن العشرين ،أي تحديدًا في مرحلة بناء البلد ّ
وتوسعه وازدهاره
األسطوري.
ّ
ألنه يوضح ّ
تفوق «بيئة األعمال» التي نجحت
استخدمت مثال السيارة الكهربائية
الصني في خلقها ،وهي السبب الرئيسي خلف النمو والتوسع الهائل في البالد.
هناك شركة سيارات صغيرة نسبيًا اسمها «نيو» ،أتابعها منذ فترة ،هي لم تبدأ
بانتاج وبيع السيارات الكهربائية اال قبل أشهر (وهــي تنتج سيارات كهربائية
كبيرة وفخمة ،ومليئة ًبالزوائد والتقنيات على طريقة «تسال» األميركية ،ولكن
مجرد فكرة ،من ّ
بسعر أقل بكثير) .بداية ،حصلت «نيو» على تمويل ،وهي ّ
عدة
ٍ
ٍ
شــركــات تكنولوجية صينية ،مثل «تينسينت» و«بــايــدو»؛ فالحكومة الصينية
شركات
أجبرت الشركات الكبرى على تدوير أرباحها من خالل االستثمار في ّ ٍ
ٌ
محصور في التصميم ،وال تصنع اال
صاعدة .بدأت «نيو» كشركة صغيرة دورها
شركة حكومية ضخمة تصنع
عددًا محدودًا من القطع ،ولكنها وجدت شريكًا في
ٍ
السيارات ،ستقوم هي بادارة االنتاج وتصنيع تصاميم «نيو» بكلفة منخفضة.
مصنع فيها.
قرض من مدينة شانغهاي وحوافز لبناء
الشركة على ّ ٍ
ٍ
ثم حصلت ً
محلية لصنع البطاريات ستزود سياراتها بهذا املكون
ووجــدت شركة أخــرى
بسعر تنافسي .أكثر من ذلك ،تحتاج شركة مثل «تسال» لبناء شبكة
األساسي
ٍ
سيارات مستخدميها في طول البالد وعرضها فيما ،في ّ
الصني،
لشحن
كاملة
ٌ
شبكة ّ
«عامة» يمكن لشركة صغيرة مثل «نيو» أن تعتمد عليها .يمكن أن
توجد
ّ
ّ
نموذج لها في
نفصل أكثر ولكن النتيجة هي أن «نيو» تمكنت من إدخــال أول
ٍ
الدوالرات وخالل أقل من سنتني ،وهو
باستثمار ال يزيد على مئات ماليني
االنتاج
ٍ
ّ
ٌ
أمر من املستحيل تحقيقه في اميركا أو اوروبا ال بعد صرف مليارات كثيرة.

خاتمة

إن هــذا املزيج ،بني ســوق داخلي كبير وقاعدة صناعية واسعة ودور الـ ّـدولــة في
التوجيه وخلق الحوافز ،هو ما جعل أداء االقتصاد الصيني ّ
يتفوق في اللعبة
درجة تجعل التنافس معه صعبًا ،ومن هنا
الرأسمالية على أربابها الغربيني ،الى
ٍ
ّ
بدأ التوتر وبــوادر «الحرب التجارية»» (من قال لهم إن الرأسمالية هي منافسة
شريفة؟) .إن كانت املنافسة مع «الغرب» هي في مجاراته في التقنية واإلنتاج ،فإنّ
ّ
حققت ذلك بال ريب ،ولكن تواجه بيجينغ هنا مشكلتان ،قد ّ
ّ
نتوسع عن
الصني قد
الحديث عنهما في املستقبل .املشكلة األولى ،الواضحة ،هي في عداء النظام الدولي
ّ
ّ
ّ
الغربية.
املستمر ،ومنازعتها على األرباح ،ومنافستها لالحتكارات
لتوسع الصني
سبب رخاءك هو من قد يصبح ّ
أي أن السوق العاملي الذي ّ
عدوك وخصمك ،وهنا
ّ
يتغير السياق بالكامل.
أما املسألة األوســع ،فهي تشبه سؤال البيئة والسيارة الكهربائية أعــاه :إن كان
ّ
و«التفوق عليها» ،فهذا قد
هدف دول الجنوب هو تقليد املاكينة الرأسمالية الغربية
يكون ضروريًا لكي تتمكن من العيش في السوق الدولي ولكي تكون قادرًا على
ّ
الدفاع عن نفسك (الهدف األساس ملحاوالت «التحديث» في دول الشرق كان جسر
الهوة العسكرية التي تفصل الجيوش االوروبـيــة عن جيوشنا ،في التقنية وفي
ّ
ستصل،
التنظيم) .ولكن ،إن كان الهدف من «استبدال» الغرب هو استنساخه فأنت ّ
على األرجح ،الى املكان ذاته واملشاكل نفسها ونقاط الضعف ذاتها التي ولدتها
الرأسمالية الغربية .يقول آالن باديو ّإن أحد األخطاء الجوهرية في مسيرة االتحاد
السوفياتي هي ّأن قيادته حاولت  -على طريقة خروتشيف  -التنافس مع الغرب
و«تجاوزه» بمقاييسه ّ
املادية ذاتها (الدخل الفردي ،االستهالك ،النمو االقتصادي)
ً
ً
ّ
بدال من ّ
ّ
امللكية واالستهالك .إن لم
يقدم  -عن حق  -نموذجًا بديال عن مجتمع
ّ
ّ
تتمكن من استبدال النظام القائم ،في العمق ،فأنت ال تقدم نموذجًا ّ
متفوقًا ،بل
ً
جديد بأن االنتاج الحالي
نسخة محدثة عن النظام الحالي .يجب أن نتذكر من
ٍ
بسهولة ومع فائض .في
بتنظيم مختلف ،لتلبية حاجات الجميع
للبشرية يكفي،
ٍ
ٍ
ّ
املواجهة التي تقترب بني أميركا والصني ،نحن «مع الصني» بال شك ،وصعودها
هــو أملنا الوحيد لتخفيف سطوة اميركا علينا وعلى العالم؛ ولـ ٌكــن ،فقط حني
لنظام عاملي
يتبلور «طريق مختلف» لباقي دول الجنوب حتى تسلكه ،واحتمال
ٍ
«نموذج صيني».
يختلف عن الذي نعرفه ،يمكن عندها الحديث عن
ٍ

