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سياسة

أوروبا:
النموذج االسرائيلي؟

تقرير
[]2

عامر محسن
في ّرده على منتقديه الكثر بعد مواقف إشكالية أطلقها بشأن الالجئني ومأساتهم في
األشهر املاضية ،قال سالفوي جيجك ان اليسار األوروبي يحتاج الى تحطيم مجموعة
من «التابوهات» حتى يتمكن من التعامل بواقعية مع أزمة الالجئني في اوروبا ،خاصة
في ضــوء هجمات بــاريــس .هــذه «املـحـ ّـرمــات» تـتــراوح بني أن يتخلى اليسار عن فكرته
«الرومانسية» بفتح األبواب أمام كل من يحتاج الى اللجوء ،وأن ال يتورع عن نقد اإلسالم
خوفًا من االتهام بـ»االسالموفوبيا» ،وأن يقبل «حقيقة أن أغلب الالجئني يأتون من ثقافة
ال تتوافق مع املفاهيم األوروبية الغربية عن حقوق االنسان» ويتصرف وفقًا لذلك...
ولكن في العمق ،فإن ّ
أهم ما أراد الفيلسوف السلوفيني قوله هو أن املثقفني األوروبيني ال
يجب أن يخجلوا من الدفاع عن الحضارة األوروبية (من الالجئني وغيرهم) وأن ال ينظروا
الى قيمها كأداة تاريخية لإلستعمار واالمبريالية ،أو كخطاب مهيمن فرض نفسه على
مجتمعات العالم مع انتشار الرأسمالية وتوسعها .يكتب جيجك بأنه ،على عكس النبوءة
الشهيرة لفرانسيس فوكوياما ،غزت الرأسمالية الكوكب من دون أن تغزوه الليبرالية
بشكل مصاحب ،بل أن الرأسمالية لم تعد «اوروبـيــة ـ ـ مركزية» وليست
الديمقراطية
ٍ
في حاجة الى االيديولوجيا األوروبية لبقائها واستمرارها :أنجح الالعبني في السباق
الرأسمالي اليوم وأكثرهم اندماجًا في السوق الدولية هي بلدان ذات «قيم آسيوية» ،يلفت
جيجك ،ليست ديمقراطية أو ليبرالية ،وقد تكون هي مستقبل الكوكب املعولم ،وليس
«االمبريالية الغربية» ونظامها االيديولوجي.
ّ
جزر ثقافية متنافرة ،اذًا ،بحسب جيجك ،و»التراث التحرري األوروبي»
العالم مكون من ٍ
ٌّ
ّ
ّ
ـ ـ كما يسميه ـ ـ هو خاص بالقارة ولن ينتشر ويهيمن بل يتعرض الى مخاطر شتى،
من العوملة الرأسمالية التي تضغط على دولة الرعاية ّ
وتغير االقتصادات األوروبية ،الى
ّ
يتسربون من املحيط املباشر وحروبه ،حاملني معهم ثقافتهم
الالجئني املسلمني الذين
«املـعــاديــة للتنوير» و»مـخــاطــرهــم األمـنـيــة»ّ .
وألن جيجك يــرى «املـسـلـمــن» والـحـضــارة
اطار يشبه ذاك الذي اعتمدته األحزاب اليمينية املتطرفة ،في
األوروبية «املهددة» ضمن ٍ
بداية هجومها على املهاجرين ،فقد خرج باقتراحات عملية تشبه تلك التي كان تطالب
ُ
بها هــذه األح ــزاب في التسعينيات ،والتي كانت تستفظع من قبل الجمهور واملثقفني
ّ
ُ
آنذاك (كأن تفرض حزمة من «القواعد اإلجبارية» التي تمثل «القيم األوروبية» ،كاحترام
التنوع الديني وحقوق املــرأة ،للجم النزعات «املعادية للحريات» في ثقافات املهاجرين)،
وأخرى ال تختلف عن السياسات املتبعة اليوم من قبل الحكومات والـ «ناتو» ،مع املطالبة
بتشديدها ،كتقنني دخول الالجئني ومنعهم من التسلل الى القارة ـ ـ عبر الجيوش ان لزم
األمر ـ ـ و»التدخل االنساني» (عسكريًا) في الدول املجاورة للتحكم بمصيرها ومنعها
من التحول الى مصدر ازعاج ألوروبا ومجتمعاتها.
فكرة «التنوير في دولة (أو قارة) واحدة» التي يطرحها جيجك تختزل التناقض الرئيسي
في تعامل النخب األوروبية مع مسألة املهاجرين :تريد أن تستفيد من موقعها في النظام
الرأسمالي (وهو الذي يؤمن لها دخلها املتفوق ورفاهها التاريخي) وأن تحمي نفسها
منهّ ،تدعي الدفاع عن قيم انسانوية تحررية ،ولكن من أجل مواطنيها فحسب .الالجئون،
ً
أصــا ،لم يأتوا الــى اوروبــا بالتسلل أو بالغزو ،بل ضمن سياسات أوروبـيــة محسوبة
عمرها عقود ،تهدف الى صيانة مستوى التنافسية واالنتاجية في مجتمعات القارة ـ ـ
باملقاييس العاملية ـ ـ واالستفادة من العمالة الرخيصة والكفاءات املهاجرة بسبب فوارق
الدخل في العالم.
ه ــذا قــد يـكــون مــن ع ــوارض ال ـقــوى االم ـبــراطــوريــة حــن تـنـحــدر ،ولـكــن الـنـظــرة املـعــاديــة
للمهاجرين تتناقض ،ألسـبــاب عملية ،مــع أسـبــاب الــرفــاه األوروب ــي وم ـصــادره .قامت
املــؤرخــة البريطانية مــاري بيرد ،وهــي اشتهرت شعبيًا عبر برامجها التلفزيونية عن
ّ
براغماتي أساسًا في
منطق
الحقبة الرومانية ،بالدفاع عن املهاجرين في بريطانيا من
ٍ
بعد من أبـعــاده (هــي تحاجج في كتابها األخير عن رومــا بــأن من أهــم اسباب النجاح
ٍ
االمبراطوري كان اعتماد هوية «رومانية» تتوسع باستمرار ،وتضم الحلفاء واألتباع
واملهزومني بال عقد ،وتجعل اغريقًا وسوريني وافارقة مواطنني «رومانيني») ،فجاءها
ٌ
قاس من الجمهور ،وإهانات وتهديدات.
هجوم ٍ
جيجك يريد شيئًا يشبه النموذج االســرائـيـلــي ،حيث التنوير والديمقراطية والتحرر
ٌ
ٌ
وأسالك شائكة تفصل هذه ّ
القارة عن العالم
حقوق للمواطنني (ذوي الثقافة األوروبية)،
الذي يحيط بها وعن مآسيه ـ ـ وان كانت سببًا رئيسيًا لها .أن تحافظ أوروبا على الرفاه
الــذي يؤمنه اندماجها في السوق الدولية ،ولكن من دون ّ
تحمل تبعات الحروب والفقر
ّ
والتهجير الذي يمثل الوجه اآلخر للرفاه األوروبي وامتيازات املواطنني هناك.
قد تبدو هذه املعادلة منطقية بالنسبة الى جيجك ،بل و»اخالقية» (طاملا أنها تحافظ على
قيم الديمقراطية والتسامح داخل اوروبا) ،ولكن املشكلة هي :ملاذا سيقبل مئات ماليني
الجائعني املحيطني بأوروبا الثرية بشروط اللعبة هذه ،طاملا انها ليست في صالحهم؟
ّ
يستنكف «الخاسرون» ،قليلو الحظ في هذه املعادلة ،والذين يتزايدون كل سنة،
وملــاذا ّ
عــن التسلل الــى اوروب ــا بــأي سبيل مـتــاح ،أو خــرق قوانينها أو قرصنة سفنها؟ وهل
تستطيع اوروبــا ،بجيوشها الهزيلة اليوم وبناها الليبرالية ،أن تضبط هذا الطوفان؟ ان
ً
خطة جيجك الحتواء الهجرة والالجئني وحراسة معابر القارة تحتاج اصال ،في غياب
أنظم ٍة «متعاونة» في الدول املجاورة تقوم هي بقمع املهاجرين وضبطهم ،الى ما يشبه
الفاشية العسكرية لتطبيقها ـ ـ فأين تصير قيم الديمقراطية والتحرر حينذاك؟

أزمة الالثقة بين مسيحيي

يغامر الحريري بكل رصيده المسيحي في تحديه المكونات المسيحية لفريقه (هيثم الموسوي)

خلقت التسوية بين الرئيس
سعد الحريري ورئيس تيار
المردة سليمان فرنجية أزمة
بين الحريري ومسيحيي 14
آذار .أزمة الالثقة ستكون
عنوان المرحلة المقبلة،
مهما كانت نتيجة التسوية
هيام القصيفي
«رئ ـيــس تـيــار امل ــردة الـنــائــب سليمان
ف ــرن ـج ـي ــة رئ ـي ـس ــا ق ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
ال ـجــاري» .يـكــاد يـجــزم تـيــار املستقبل
ب ــذل ــك« .س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة ل ــن يـكــون
رئيسًا» ،يؤكد ،بقوة ،معارضوه الذين
أصبحوا مزيجًا من قوى  8و 14آذار.
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ـ ّـم ــن س ـي ـك ــون عـلــى
ح ــق ،وق ـبــل أن تـتـضــح مـعــالــم رئــاســة

ال ـج ـم ـهــوريــة وع ـ ّـم ــا إذا ك ــان فــرنـجـيــة
س ـ ـي ـ ـكـ ــون ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ف ــي
ج ـم ـه ــوري ــة ال ـط ــائ ــف ل ـي ـن ـهــي ش ـغ ــورًا
رئاسيًا دام أكثر من سنة وستة أشهر،
ثمة نقاش ،في مكان آخر ،عن األضرار
الـتــي وقـعــت فــي صـفــوف  8و 14آذار.
تــرش ـيــح فــرن ـج ـيــة ل ــم ي ـخ ـلــط األوراق
ب ــن ال ـطــرفــن ،ب ــل ض ــرب ال ـعــاقــة بني
ّ
املكونات األساسية في كال املعسكرين،
وهو أمر لن يكون من السهل معالجة
ذيوله ،سواء انتخب زعيم املردة أو لم
ينتخب.
فــأن يكون فرنجية مرشحًا للرئاسة،
أو أن يــأتــي رئ ـي ـســا ،بـفـعــل «ان ـق ــاب»
م ــن ق ــوى  8آذار عـلــى فــريــق  14آذار،
بـسـيـنــاريــو يـ ّشـبــه  7أيـ ــار ،ك ــان يمكن
أن ي ـك ــون أخ ـ ــف وط ـ ــأة ع ـلــى قـ ــوى 14
آذار ،مـ ــن أن يـ ـك ــون ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري ع ـ ــراب ال ـت ــرش ـي ــح ،بصمت
و»تـ ـقـ ـي ــة» م ـط ـل ـق ـتــن .م ــا ح ـص ــل وم ــا
يحصل من ردود فعل على ما قــام به
ّ
يتعدى التسليم بسيناريو
الحريري

بورتريه

غطاس خوري:

بنــك انـرتكونتيننتــال لبنــان ش.م.ل.

رف بنــك انرتكونتيننتــال لبنــان ش.م.ل ، .يف ســياق اصــداره لســندات الديــن
يتـ ّ
املرؤوسة ،بأن يعلن أن كتيّب اصدار سندات الدين املرؤوسة ()Offering Circular
ســيكون متوفــرا ً لــدى وكيــل االصــدار بنــك انرتكونتيننتــال لبنــان لالســتثامر
ش.م.ل .ويف جميــع فــروع بنــك انرتكونتيننتــال لبنــان ش.م.ل ،حيــث ميكــن
االطــالع عليــه واســتالم نســخة منــه وذلــك منــذ تاريــخ  4كانــون األول 2015
خــالل ســاعات دوام العمــل العــادي ،كــام يعلــن املــرف أنــه ميكــن ،ملــن
يرغــب  ،االكتتــاب بهــذه الســندات إبتــدا ًء مــن يــوم  4كانــون األول 2015
ولغايــة  5كانــون األول  2015خــالل ســاعات دوام العمــل العــادي.

رئ ــاس ــي وب ـت ـســويــة إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة
تنهي الـشـغــور الــرئــاســي .سياسيون
وإع ــامـ ـي ــون م ـم ــن روج ـ ـ ــوا وس ـ ّـوق ــوا
ل ـف ـك ــرة  14آذار ول ــزع ــام ــة ال ـح ــري ــري
ّ
لـ ــ»ث ــورة األرز» ،ووزع ـ ـ ــوا االت ـهــامــات
يمينًا ويـســارًا لكل من انتقد أو خرج
ع ــن عـ ـب ــاءة ال ــزع ــام ــة ال ـح ــري ــري ــة ،هــم
اليوم أولــى ضحايا انقالب الحريري
الثاني بعد زيارته سوريا ونومه في
ضيافة الرئيس السوري بشار األسد.
وكــل التبريرات التي تعطى الـيــوم ،ال
يمكن أن تقنع هؤالء ،ممن انتموا إلى
فريق  14آذار منذ عام  ،2005بما يقوم
ب ــه ال ـح ــري ــري بــال ـت ـكــافــل وال ـت ـضــامــن
مــع الرئيس نبيه بــري والنائب وليد
جنبالط .لكن املشكلة أن أحدًا من تيار
املستقبل الذي يدافع عن فكرة ترشيح
الحريري لفرنجية ،ال يبدو معنيًا بكل
مــا يـقــال ويكتب وتـتــداولــه صالونات
 14آذار امل ـق ـف ـل ــة وال ـع ـل ـن ـي ــة .ي ـغــامــر
ال ـحــريــري بـكــل رص ـيــده املـسـيـحــي في
ذهابه إلى تحدي املكونات املسيحية

كاسحة األلغام
الحريرية
ليا القزي
مـ ـن ــذ ت ـس ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن املـ ــاضـ ــي،
ف ــي «زمـ ـ ــن» رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ونـجـلــه
غطاس
بـعــده ،تمكن الـنــائــب الـســابــق
ّ
خــوري من تكريس نفسه «ديــك امللف
املسيحي» فــي تيار املستقبل« .وفـ ً
ـاء
ّ
لخط الرئيس الشهيد» ،اعتاد نقيب
األطـ ـب ــاء ال ـســابــق أن ُي ـقــدمــه حـلـفــاؤه

«أضـ ـحـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــذبـ ــح ال ـت ـس ــوي ــات
السياسية» ،مكتفيًا بمنصب «كبير
مستشاري سعد الحريري» ووسيطه
مع األطراف املسيحية.
ي ـع ــود اس ـم ــه الـ ــى ال ــواج ـه ــة ع ـنــد كل
مـشــروع تـســويــة .هــو صــاحــب نظرية
«االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـلــى م ـي ـشــال عـ ـ ــون» .زار
الــرابـيــة الـتــي يجمعه بجنرالها حب
الــزراعــة وحـبــك تفاصيل الـلـقــاء الــذي

ُعقد في روما بني الرجلني في كانون
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ق ـب ــل أن
تـفـشــل ال ـت ـســويــة .م ـنــذ ن ـحــو ثـمــانـيــة
أش ـ ـهـ ــر ،ب ـ ــدأ خـ ـ ـ ــوري ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
الـنــائــب ولـيــد جنبالط والــوزيــر نهاد
املشنوق ،العمل على اقناع الحريري
بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية .قبل شهرين ،زار
بـنـشـعــي وطـ ــرح ال ـف ـكــرة ع ـلــى رئـيــس
تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ال ـ ــذي ي ـج ـم ـعــه بـ ــه ح ـ ّـب
الصيد.
ليس ابن بلدة كفرنيس الشوفية زاهدًا
باملناصب ،وهــو لــم يخف طموحاته
بحسب ما نقل في «ويكيليكس» عن
السفير األميركي السابق لدى لبنان
جيفري فيلتمان الــذي قــال إن خوري
ُ
«يـســوق طموحاته الرئاسية ،كباقي
السياسيني املــوارنــة» .وتنقل مصادر
متابعة الجتماعات باريس اللبنانية
أنـ ــه انـ ـت ــزع وع ـ ـدًا بـ ــأن ُ
«يـ ـع ــن وزيـ ــرا
فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة» إذا نضجت
«طبخة ترشيح فرنجية».
ت ـع ــرف االخ ـت ـص ــاص ــي ف ــي ال ـجــراحــة

