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سياسة

«قطار الحرية»:
وزمن مضى
صين أخرى
ٍ
عن ٍ
عامر محسن
ّ
حني وقعت الصني الشعبية ،في سبتمبر من عام  ،1967اتفاقًا مع تنزانيا وزامبيا
ّ
ٍّ
لتمويل وبناء أطول خط قطار في ّ
القارة األفريقية ،في تحد مباشر ألميركا واالتحاد
ً
ّ
لطور جديد في العالقات الدولية .كانت الصني
السوفياتي في آن ،مثل الحدث فاتحة ٌ ٍ
ّ
ما تزال في مرحلة «الثورة الثقافية» ،وجزء كبير من الريف الصيني ال يقل فقرًا عن
ّ
الريف األفريقي نفسه ،وكان ّ
حديد يفوق طولها  1600كيلومتر
التعهد ببناء سكة
ٍ
ّ
مشروع على اإلطــاق تنفذه الصني في الخارج ،وبداية ظهورها على الساحة
أكبر
ٍ
الدولية.
قبل أن تعرض الصني تنفيذ املشروع ،كانت تنزانيا وزامبيا (الحديثتا االستقالل) قد
ّ
جربتا الحصول على التمويل من الواليات املتحدة وأوروبا ،والبنك الدولي ،واالتحاد
ّ
السوفياتي ،ووجهتا بالرفض من الجميع حتى تدخلت بيجينغ .القطار كان سياسيًا
بـقــدر مــا هــو اقـتـصــادي ،فزامبيا وتنزانيا كانتا البلدين الوحيدين اللذين حظيا
باالستقالل في الجزء الجنوبي من افريقيا؛ وكانت مناجم النحاس في زامبيا ـ ـ ـ وهي
ّ
ٌ
ّ
روديسيا
مضطرة الى نقل انتاجها لتصديره عبر
بلد داخلي ال يطل على البحر ـ ـ
ّ
(زيمبابوي اليوم) أو افريقيا الجنوبية أو انغوال ـ ـ املستعمرة البرتغالية .فكان الخط
موجهًا ،أساسًاّ ،
ّ
ضد أنظمة الفصل العنصري في روديسيا وجوهانسبرغ ،ويهدف
ّ
الــى التحرر من البنى التحتية «االستعمارية» السابقة ،التي كانت متمركزة حول
صالت محلية بديلة ،وإعطاء زامبيا منفذًا بحريًا عبر
مناطق النفوذ األوروبي ،وبناء
ٍ
دار السالم في تنزانيا.
مـ ّـدت خطوط القطارات في افريقيا منذ أواســط القرن التاسع عشر ،ولكنها كانت،
بال استثناء ،تتبع الخارطة االستعمارية ومصالحها :وصل املدن الساحلية بمزارع
البيض في الداخل ،نقل املنتجات املنجمية الى مرافىء التصدير ،الحلم
املستوطنني
ٍّ
ّ
افريقيا (لــم ينفذ)،
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االملــانــي
ّ
واملشاريع البريطانية املختلفة لتأكيد «ملكية» التاج الفريقيا عبر «خط امبراطوري»
ّ
يمتد من النيل الى كايب تاون…
حني أنجدت الصني الرئيسني االفريقيني ،نيريري في تنزانيا وكاوندا في زامبيا،
وتـعـ ّـهــدت تنفيذ الـقـطــار ،لــم تكن املـفــاجــأة فــي طبيعة الـحــدث فحسب ،بــل فــي اللغة
كتاب لألكاديمية األميركية
لتوصيف املشروع وأهدافه .في ٍ
التي استخدمتها الصني ّ
ّ
الحرية» ـ ـ وهو اإلسم الذي أعطي للمشروع في حينه ـ ـ
جايمي مونسون عن «خط
نجد صني تشو ان الي وكالمها الواضح عن «محاربة الهيمنة»ّ ،
ومد الصالت مع
ٌ
«اخواننا في افريقيا» ،مع التأكيد على أن الصينيني واألفارقة يجمعهم تاريخ واحد

تحالف في وجه العقلية الـ»نيوكولونيالية» والفوقية التي يعامل بها
من القهر ،وبناء
ٍ
الغرب ـ ـ واالتحاد السوفياتي ـ ـ بالد الجنوب.
املثير هنا هو ّأن هــذا النموذج الفريد للتعامل بني الــدول والتضامن بني الشعوب
ً
ّ
ّ
ّ
ـام وايديولوجيا .نفذت الصني مشروع
(وال ــذي لم يعمر طــويــا) لم يكن مجرد كـ ٍ
القطار على هــدى «املـبــادىء الثمانية» التي كتبها ان الي من اجــل توجيه التعاون
ّ
الصيني مع الدول الصديقة .بحسب مونسون ،لم تؤثرّ الدعاية االيديولوجية عميقًا
ّ
على األفارقة الذي عملوا مع الصينيني على بناء الخط ،وال يتذكر كثيرون تعاليم
الكتاب األحمر الذي ّتم توزيعه بكثافة (مع أن النكتة التي سرت أثناء العمل تقول ّان
العامل االفريقي الذي كان يتعب ،كان يقوم ببساطة بفتح الكتاب األحمر واالستلقاء
ّ
ّ
متصفحًا ّاياه ،ولن ّ
يتقدم أي من املشرفني الصينيني لحثه على حمل
في فيء شجرة
املعول) .األثر الدائم الذي تركه الصينيون على التنزانيني ،تقول مونسون ،نتج عن
مراقبتهم والعمل معهم ومالحظة كم هم ّ
جادون ومتواضعون ومجتهدون.
ّ
املـبــدأ الثامن مــن مـبــادىء شــو ان الي كــان ينص أن «على الخبراء الــذيــن ترسلهم
الحكومة الصينية… أن يحظوا بمستوى املعيشة نفسه الخاص بالخبراء املحليني.
وال يحق لهم أن يتقدموا بمطالب خاصة أو أن يحصلوا على تقديمات مميزة»؛ وقد
ّتم تطبيق هذه الفكرة بالفعل .حضر الى تنزانيا للعمل على الخط ما بني  20و 50ألف
خبير وتقني من الصني ،وقد كانوا ـ ـ جميعًا ـ ـ يقيمون في مخيمات العمل نفسها
ويدربون ّ
مع زمالئهم األفارقة ،ويعملون في الظروف نفسهاّ ،
العمال ويديرونهم في
ً
آن (املبدأ السابع كان يلزم الحكومة الصينية بنقل الخبرات كاملة الى البلد الصديق،
ّ
وليس تسليمه مشروعًا فحسب) .حتى نفهم معنى هــذه السياسة فــي افريقيا،
يكفي أن نراجع ما كتبته مونسون عن رحلة فريق االستطالع الصيني ،الذي جاء
في أواخر الستينيات ،قبل بدء العمل ،لتحديد طريق القطار واستكشافه .سار هذا
وهضاب ووديان ،ومناطق مهجورة بالغة الخطورة ،وكان
أدغال كثيفة،
الفريق في
ٍ
علم أحمر لتحديد املسارّ .
ينصب خلفه عيدانًا من البامبو ٍيعلوها ٌ
ضم الفريق اثني
عشر خبيرًا صينيًا يرافقهم ثمانية تنزانيني لحمايتهم ومرافقتهم؛ تقارن الباحثة
بــن هــذه النسبة مــن املساعدين املحليني والبعثات األوروب ـيــة السابقة ،حيث كان
األوروبيون ُيحملون ،في كثير من الحاالت ،على أكتاف الخدم األفارقة ويسافرون
مع قوافل لخدمتهم ،تفوقهم عددًا بأضعاف مضاعفة (حملة الكساندر غيب ،على
ّ ً
الطريق نفسه ،عام ّ 1951
ضمت أربعة أوروبيني و 56خادما وعتاال أفريقيًا ،على
سبيل املثال).
مــا يغيب عــن الكثير مــن أدبـيــات التنمية الـيــوم هــي فكرة ّ
ّ
وطني
ـروع
ـ
ش
ـ
م
أهمية
أن
ٍ
مشروع مكتمل ،بل إن عملية
ضخم ،كقطار زامبيا ـ ـ تنزانيا ،ال تقتصر على تسليم
ٍ
التنفيذ نفسها ،وتنظيم العمل واشراك املجتمع فيه ،والدعاية والتحشيد التي تحيط
ّ
بــه ،ال تقل أهمية وتأثيرًا .هــذا النمط« ،املشاريع الوطنية»ّ ،اختفى ايضًا مع نهاية
الحرب الباردة ،حني أصبح البناء مسألة «تقنية» بالكامل ،توقع العقد مع الشركات
األجنبية ،وتنتظر التسليم .الصينيون كانوا يعتبرون ّأن تدريب فرق العمل األفريقية
(والكثير منهم كــان يحصل على وظيفة للمرة األول ــى ،وليس معتادًا على العمل
بــراتــب) ،وتشجيعها على العمل ال ــدؤوب وإنـهــاء مهامهم فــي ًوقـ ٍـت قياسي سوف
يعطي املواطنني الـســود الــذي عــاشــوا تحت نير االستعمار ثقة بالنفس ،وشعورًا
باالنجاز ،وبأن في وسعهم تحقيق ما يشاؤون باالعتماد على ذاتهم.
أنهى العمال الصينيون واألفارقة «خط الحرية» قبل سنتني من موعده ّ
املقرر ،وقد
تابع شعب الصني البناء عن كثب (فأحد أهداف املشروع ،تقول مونسون ،كان داخليًا
صينيًا ،إذ أرادت القيادة تقديم مثال العامل الصيني املجتهد والناجح للعمال في
الداخل) ،فكان التلفزيون الصيني ّ
باستمرار عنه ،حتى أن برامج الكوميديا
يتحدث
ّ
واملسابقات صارت تحوي أسئلة عن تنزانيا ،أو تعلم املشاهدين كلمات بالسواحيلي،
وتشرح تحديات العمل ،وصعوبة حفر األنفاق ،ومخاطر الطبيعة ـ ـ على ما يبدو ،كان
الجاموس البري (ال األسود أو الحيوانات املفترسة) أكثر من ّ
هدد العمال على الخط،
اذ كانت الجواميس عدائية وكثيرًا ما تهاجم وتجرح ّ
العمال.
ّ
ٌ
ّ
الخطّ ،
قصة تلخص عقلية تلك املرحلة ،ولغتها
يروي عامل افريقي ،ساهم في بناء ُ
وآمالها ،والفارق بني األمس واليوم .حني أصيب أثناء العمل وأخبر املشرف الصيني
ّ
انه لم يعد قادرًا على االستمرار ،صرخ به «الرفيق» الصيني مشجعًا وآمرًا :إعمل!
سوف يستخدم شعبك هذا القطار! ّأمك وأبوك سيركبان هذا القطار!»

تقرير

قانون العقوبات على حزب الله
هل يدخل بازار االنتخابات األميركية؟
رغم تراجع الكالم
اإلعالمي حول قانون
العقوبات األميركية على
حزب الله ،تتقاطع محاوالت
الحفاظ على التهدئة
الداخلية ،مع الخشية من
دخول القانون بازار االنتخابات
األميركية ومحاوالت
واشنطن استرضاء السعودية
هيام القصيفي
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء الـ ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـبـ ــع أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا م ـلــف
العقوبات األميركية على حــزب الله،
ال يلغي أن تأثيرات القانون ،مصرفيًا
وسياسيًا ،ال تزال تتقدم على غيرها
فــي الـنـقــاشــات الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة،
وســط تـضــارب فــي شــأن التعامل مع
ارتـ ـ ــدادات ال ـقــانــون وأس ـل ــوب تنفيذه
لبنانيًا.
ويـ ـج ــزم امل ـط ـل ـع ــون ع ـل ــى ال ـحـي ـثـيــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـق ــان ــون ب ـ ـ ــأن ال ـس ـق ــف
املــرســوم لــن ُيـتــراجــع عـنــه ،وال سيما
في املرحلة الراهنة التي تشهد سباقًا
رئــاس ـيــا ت ـعـ ّـد مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب أحــد
ع ـنــاوي ـنــه األس ــاس ـي ــة .وي ـب ــدي ه ــؤالء
خشيتهم من أن تصبح محاربة حزب
ال ـلــه ،عـبــر ه ــذا ال ـقــانــون ،م ــادة جــذابــة
ً
إرضاء للوبي
و»قابلة للبيع والشراء»
الـ ـيـ ـه ــودي الـ ـف ــاع ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
األميركية ،األمر الذي سيسلط الضوء
عـلـيــه أك ـثــر فــي األش ـهــر الـفــاصـلــة عن
موعد االنتخابات .كذلك ثمة تخوف
من أن التركيز األميركي على القانون،
ّ
يعزز محاوالت واشنطن السترضاء
الرياض ،وبرز آخر تجلياتها في خالل
زي ــارة ولـ ّـي ولـ ّـي العهد األمـيــر محمد
ب ــن س ـل ـمــان لــواش ـن ـطــن ،وال ـتــأك ـيــدات
األم ـيــرك ـيــة لـفـصــل ال ـعــاقــة م ــع إي ــران
وامللف النووي عن السياسة املتشددة
تجاه حــزب الله .وهــذا يعني ،عمليًا،
أن ال تــراجــع «سـيــاسـيــا» عــن القانون
الــذي سلك مسلكه العملي ،وال يمكن
مقاربته أميركيًا إال من خالل التشدد
في مراقبة تطبيقه وتنفيذ العقوبات
تـ ـب ــاع ــا عـ ـل ــى حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وت ـج ـف ـيــف
موارده بحسب ما تقتضيه املتطلبات

سيناريوات لتنفيذ القانون وفق صيغ متقدمة عن التعميم الذي أصدره
مصرف لبنان (هيثم الموسوي)

األم ـي ــرك ـي ــة .أمـ ــا ك ــل م ــا عـ ــدا ذلـ ــك من
تفسيرات لبنانية محض ،فــا يعدو
كونه اجتهادات محلية ،ال تأثير لها
بمسار آلية تطبيق القانون وتعامل
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة مـعــه بـحــرفـيـتــه.
وفي انتظار جالء نتائج االنتخابات
األميركية ،ومجيء السفيرة األميركية
الـجــديــدة اليزابيت ريـتـشــارد ،املكلفة
مراقبة تطبيق لبنان للقانون ،ال يبدو
أن هناك متغيرات تذكر.
ج ــاء الـتـفـجـيــر الـ ــذي اس ـت ـهــدف «بـنــك
لـبـنــان وامل ـه ـجــر» لـيـضـفــي عـلــى ملف
العقوبات مزيدًا من الضغط ـ ـ وإن كان
قد أسهم في سحبه أكثر من التداول

األميركيون أبلغوا
مصرف لبنان بمالءمة
تنفيذ القانون منعا
لتدهور الوضع

اإلعـ ــامـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ بـ ــن مـ ــن ي ـت ـه ــم ال ـح ــزب
ب ــال ــوق ــوف وراء ال ـت ـف ـج ـيــر ك ــرس ــال ــة
تحذير إلى القطاع املصرفي وإلى من
يقف وراء التشدد في تنفيذ القانون
األميركي ،وبني من يرى أن هناك طرفًا
مــا اسـتـفــاد مــن ه ــذه الـلـحـظــة لـيـ ّ
ـورط
ّ
حــزب الله والـقـطــاع املصرفي ويمس
ب ــاالس ـت ـق ــرار ال ـن ـق ــدي ألول مـ ــرة منذ
سنوات طويلة.
بـ ــن الـ ـنـ ـظ ــريـ ـت ــن ،تـ ـح ــرك ــت خ ـط ــوط
االت ـص ــال بــن امل ـص ــارف وال ـح ــزب في
صورة غير مباشرة ،أمنيًا وسياسيًا
ومصرفيًا ،لطمأنة القطاع املصرفي
والحزب على السواء ،ويجري التداول
فــي سـيـنــاريــوات للتهدئة تعمل على
تـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون األم ـي ــرك ــي ف ــي شكل
مضبوط تحت سقف مصرف لبنان،
ولكن وفق صيغ متقدمة عن التعميم
ال ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره امل ـ ـصـ ــرف م ـن ــذ ب ــداي ــة
األزمة.
وه ـن ــاك طــري ـق ـتــان لـتـطـبـيــع الـتـهــدئــة
الحالية ،بحسب معلومات سياسيني
مطلعني على موقف حزب الله يعملون
على تعزيز الثقة بينه وبني املصرف
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ،األول ـ ـ ـ ــى ت ـت ـع ـل ــق ب ـطــري ـقــة
التنفيذ املـصــرفـيــة إداريـ ــا وعمالنيًا،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي ب ــدأ يـتـحـقــق بفعل

تقرير

بين تفجير فردان وشبكة
رضوان مرتضى
ف ــي م ـعــرض ال ــدف ــاع ع ــن ق ــوى األم ــن
الــداخ ـلــي ،وق ــف املــديــر ال ـعــام ال ـلــواء
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم بـ ـصـ ـب ــوص أم ـ ـ ـ ــام ل ـج ـنــة
االتـصــاالت ،األسبوع املاضي ،ليقرأ
التالي« :يتحدث املرسوم الرقم ،377
ٔ
ال ـص ــادر ف ــي  15اي ـل ــول سـنــة ،1989
ع ــن أصـ ــول ال ـتــرخ ـيــص بــاسـتـعـمــال
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار املـ ـحـ ـط ــات الــاس ـل ـك ـيــة
الـخـصــوصـيــة ،وتــأج ـيــر االت ـصــاالت
السلكية الدولية وتحديد رسومها
وع ـ ــائ ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــا وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـه ــا».
وأضاف« :املادة  25من املرسوم تذكر
ّ
أن اإلدارة بــالـتـنـسـيــق م ــع األج ـهــزة
األمنية املختصة في وزارتي الدفاع

الــوط ـنــي والــداخ ـل ـيــة (األم ـ ــن ال ـعــام)
ّ
تتولى مراقبة املخابرات الالسلكية
ٔ
على اختالف انواعها والتحري عن
املحطات غير القانونية…» .و«األمن
ّ
العام» هنا هي الكلمة املفتاح ،إذ إن
بصبوص ّ
يعد هذا املرسوم بمثابة
ّ
ص ـ ّـك ب ـ ــراءة وب ــاب ــا لـ ــرد ال ـت ـهــم الـتــي
كيلت ضد قوى األمن التي لم تضبط
ت ــركـ ـي ــب مـ ـحـ ـط ــات االن ـ ـتـ ــرنـ ــت غ ـيــر
الشرعي ،وال سيما أن القانون حصر
مهمة مراقبتها بوزارة الدفاع واألمن
فغسلت قوى األمن يديها .لكن
العامّ ،
ملاذا لم ُيكلف مفوض الحكومة لدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ال ـقــاضــي صقر
صقر األمن العام التحقيق في قضية
محطات االنـتــرنــت يــومـهــا؟ الـجــواب

بسيط ،بحسب املـصــادر القضائية.
فالضابطة العدلية العسكرية ،وفقًا
لـ ـق ــان ــون الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،هــي
الشرطة العسكرية ورتباء التحقيق
ّ
فــي مــديــريــة امل ـخــابــرات .وعـلـ ّيــهّ ،فــإن
يخطئ ،وال سيما أنــه كلف
صقر لم
ِ
استخبارات الجيش التحقيق.
لـ ـك ــن مل ـ ـ ــاذا َح ـ ـ َـص ـ ـ َـر الـ ـق ــاض ــي صـقــر
التحقيقات في تفجير فــردان غروب
األح ــد  12ح ــزي ــران ال ـج ــاري بـ ـ «فــرع
املعلومات» دون غيره؟ اإلجــابــة عن
هـ ــذا الـ ـس ــؤال أك ـث ــر ص ـع ــوب ــة ،حـتــى
بــالـنـسـبــة ُإل ــى ّ امل ـص ــادر الـقـضــائـيــة.
فـ ـعـ ـن ــدم ــا ُت ـ ـغـ ــلـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــة ع ـلــى
الـقــانــون ،تقلب الحقائق .فضال عن
ّ
ّ
أن الـكــل يعلم أن لـهــذا الـفــرع صبغة

