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عاما  2007و 2008تكرر املشهد على
نحو مصغر :ال رئيس للجمهورية،
ح ـكــومــة م ـط ـعــون ف ــي دس ـتــوري ـت ـهــا
الس ـت ـق ــال ــة وزراء ط ــائ ـف ــة رئ ـي ـس ـيــة،
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب م ــوص ــد االبـ ـ ـ ــواب،
فـلـتــان ف ــي ال ـش ــارع نـجــم م ــن اح ــداث
 7ايـ ــار جـعـلــت ال ـج ـيــش يـفـصــل بني
َ
ومهاجمني رغــم محاولة
مهاجمني
ِ
ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـت ـ ـلـ ــويـ ــح ب ـ ـشـ ــق امل ــؤسـ ـس ــة
الـ ـ ّعـ ـسـ ـك ــري ــة وع ـ ـص ـ ـيـ ــان ع ـس ـكــريــن
سنة في صفوفه .هكذا كـ ّـرت سبحة
ّ
الـفــوضــى عـلــى نـحــو ذك ــر بـمــا حــدث
قـبــل عـقــديــن مــن الــزمــن ،ال ــى ان اعــاد
ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ــدوح ـ ــة ت ـك ــوي ــن ال ـش ــرع ـي ــة
الدستورية بانتخاب رئيس وتأليف
حكومة وحدة وطنية جديدة ،ال تزال
الـكـلـفــة املــذهـبـيــة ملــا حـصــل حـيـنــذاك
تستوفى بطريقة او اخرى.
ّ
كــانــت تلك ايـضــا كلفة سابقة تعذر
ان ـت ـخ ــاب خ ـل ــف ل ـل ـج ـم ـيــل ،ف ـت ـهــاوت
املؤسسات الدستورية تباعًا .قــد ال
ي ـكــون ال ـف ــارق مــؤث ـرًا لـلـغــايــة ال ـيــوم،
ك ـ ــأن يـ ـق ــال ان ال ـ ـبـ ــاد اآلن فـ ــي ظــل
ات ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ،او ك ــأن ت ـكــون هــذه
الحجة مبررًا لعدم الوقوع في الفراغ
الشامل.
االصــح ان االمــر يصبح فــي نتائجه
سيانا:

ـ ـ منذ  24ايــار  ،2014لسنة وخمسة
اشـ ـه ــر اك ـت ـم ـل ــت ق ـب ــل ي ــوم ــن ف ـقــط،
ال رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،رغـ ــم دع ــوة
مجلس النواب الى هذه املهمة جلسة
تلو اخــرى ،آخرها الجلسة ال ــ 30في
 21تشرين االول.
ـ ـ منذ  28آب لم ينعقد مجلس الوزراء
بسبب مقاطعة افــرقــاء اساسيني له
هم تكتل التغيير واالصــاح وحزب
الله ،استكماال لحال مماثلة ما بني
 9تموز و 25آب ،ما حمل سالم ـ ـ بعد
نصيحة الرئيس نبيه بــري وتمنيه
ـ ـ ـ ـ ع ـلــى تـعـلـيــق ال ــدع ــوة الـ ــى جلسة
ملجلس الوزراء.
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدوره مـجـلــس الـ ـن ــواب ل ــم يلتئم
طــوال سنة كاملة تقريبا فــي جلسة
عــامــة مـنــذ  3تـشــريــن ال ـثــانــي .2014
م ـ ّـر ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي االول ،واخـفـقــت
مـحــاولــة فـتــح عـقــد اسـتـثـنــائــي ،وهــا
ه ــو ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي ال ـث ــان ــي ف ــي ظل
مساعي بري التئام الهيئة العامة.
لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد يـ ـنـ ـق ــص ذلـ ـ ـ ــك ك ـ ـلـ ــه سـ ــوى
استقالة الحكومة كي تدخل البالد،
للمرة الثالثة ،في الفراغ الشامل في
انـتـظــار َمــن يتولى ترميم الشرعية
الدستورية املفككة واملتهاوية.
عندما ال يكون ذلك كله فراغا شامال.
ماذا عساه يسمى؟

ـــسكرية» :نحن أحباب!
عاصون» قــال« :بعضهم معي صحيح
لكن اآلخــريــن أنــا افتريت عليهم .كنت
محرجًا ويجب أن أعــدد أسـمــاء» .وعن
تمويله وكيفية حصوله على السالح
قال« :لدي سالح ومن جيبي الخاص».
وذكر امليقاتي أنه شارك ّ
مرة في إحدى
جوالت القتال في طرابلس.
لم تكن قضية أحــداث طرابلس وحدها
ال ـت ــي ح ـض ــرت أمـ ــام الـعـسـكــريــة أم ــس.
س ـجــل امل ـحــاك ـمــات زخ ــر ب ـ ـ  ٩٥جـلـســة.
ّ
ح ـضــرت قـضـيــة «خ ـل ـيــة ب ــل ــون ــة» الـتــي
يحاكم أف ــراده ــا بـجــرم تأليف عصابة
ّ
م ـســلـحــة وق ـص ــف األراض ـ ـ ــي ال ـســوريــة
من األراضــي اللبنانية .استمع العميد
اب ــراهـ ـي ــم إلـ ــى إف ـ ـ ــادة ُاملـ ــوقـ ــوف محمد
د .ال ــذي أنـكــر كــل مــا نـســب إلـيــه بشأن
«ج ـ ــوالت اس ـت ـطــاع ق ــام ب ـهــا لتحديد
األهــداف» .أما املوقوف محمد د .امللقب
بـ «أبو جبر» ،فذكر أنه نقل صاروخني

ّ
ّ
ميروبا مقابل
خبأهما داخــل بــراد إلى ّ
 ٤٠٠دوالر أميركي .وروى أنــه نقلهما
مـ ــن مـ ـن ــزل املـ ــدعـ ــو م ـح ـم ــد اس ـمــاع ـيــل
املـعــروف ب ـ «أبــو ال ـنــور» ،الــذي انتفض
مـهـ ّـددًا املـ ّـدعــى عليهّ .
فوجه له القاضي
تحذيرًا ّ
ّ
يحمله املسؤولية إذا تعرض
املـ ّـدعــى عليه ّمحمد ألي أذى .لــم يهدأ
املــوقــوف فتدخل أحــد عناصر الشرطة
ُليسكته بالقوة فيُ قاعة املحكمة بطلب
مــن رئيسها .وقــد أرجـئـ َـت الجلسة إلى
 ١٢كانون األول .كذلك َمثل في املحكمة
ّ
ألول م ـ ـ ـ ّـرة املـ ــوقـ ــوف اب ــراهـ ـي ــم قــاســم
األطــرش ،إضافة إلــى موقوفني آخرين،
ي ـح ــاك ـم ــون بـ ـج ــرم ت ـف ـخ ـيــخ سـ ـي ــارات
بــاملـتـفـجــرات واألل ـغ ــام والـقـنــابــل وركــن
إحــداهــا فــي محلة املـعـ ُمــورة ليلة عيد
األضحى ،لكن الجلسة أرجئت إلــى ١٥
آذار العام املقبل بسبب عدم سوق أحمد
األطرش املشهور بـ «نسر عرسال».

واضح جدًا أن واشنطن في أزمة رؤية .خصوصًا حيال
الشرق األوســط .واملؤكد أكثر أنها أزمة نحن من يدفع
ثمنها.
أمثلة قليلة ،لكن ّ
معبرة ،كافية لتشي بذلك التشخيص:
تــومــاس فــريــدمــان ،فــي عــامــود شهير لــه فــي  2أيـلــول
املـ ــاضـ ــي ،وض ـ ــع نـ ـظ ــام آل سـ ـع ــود ف ــي م ــوق ــع املـتـهــم
َ
واملـحــاكــم .حتى أصــدر بحقه أحكامًا مبرمة :أســوأ ما
حصل للعاملني العربي واإلســامــي ،هــو دأب مليارات
النظام السعودي على ضرب كل ما هو تعددي ومعتدل
وعصري في هذين العاملني ،منذ السبعينات!
بـ ــروس ري ـ ــدل ،أح ــد خ ـب ــراء ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـعــوديــة في
واش ـن ـط ــن ،وم ـســاعــد ب ـيــل كـلـيـنـتــون ســاب ـقــا ل ـشــؤون
املـنـطـقــة ومـنـهــا ش ـجــون ال ــري ــاض ،كـتــب فــي  21أيـلــول
ً
املاضي أيضًا ،بحثًا مفصال ألحد مراكز صناعة القرار
األميركي .فبدا الكاتب الـعــارف بمحمد بن نايف منذ
عقود ،حــذرًا متحفظًا مـتــرددًا في اتخاذ أي موقف أو
رفع أي توصية .اكتفى بتوصيف سردي ،مع إشارات
إلى أن كل األمور ممكنة ،وكل الحلول معقدة!
هنري كيسنجر ،تأخر في اإلدالء بدلوه حتى  16تشرين
األول الجاري .كانت طائرات موسكو قد بدأت تهدر في
سماء الشرق األوسط .مسألة ال شك أنها تركت مرارة
بالغة لدى وزير الخارجية األكثر شهرة في واشنطن.
ً
أص ــا ،ال يخفي ذلــك فــي مقاله .ي ــروي كيف أن عــودة
روسـيــا إلــى ضـفــاف املـتــوســط ،تشكل انـقــابــا جذريًا
على األح ــداث الـتــي «شـهــدهــا» قبل  43عــامــا ،وانتهت
بخروج االتحاد السوفياتي كليًا من عندنا ،وسيطرة
إدارت ــه الكاملة على منطقتنا .املهم أن كيسنجر ،وإن
تحت وطأة حساسيته الشخصية والحدث الروسي في
ســوريــا ،كتب إلــى صناع الـقــرار األميركيني ما فحواه:
ال تتخلوا عن الــدول السنية في املنطقة .ال تركنوا إلى
إي ــران .غير صحيح أنـكــم تستطيعون أن ت ـكــرروا مع
طهران ما أنجزته أنا مع بيجينغ قبل  44عامًا .إدعموا
مصر والـسـعــوديــة واألردن .ال تقبلوا بهزيمة داعــش
على أي ــدي طــرف غير سـنــي .أكـثــر مــن ذل ــك ،ال تقبلوا
بأن يحكم أرض دولة داعش الحالية في سوريا وحتى
فــي الـعــراق ،إال «سنة معتدلون» .قبل أن يختم دارس
ميترنيخ بتوصية :إنتظروا تركيا .إذا خرجت سليمة
معافاة من أزمتها الراهنةّ ،
ضموها إلى هذا املعسكر.
فقد تكون مفيدة جدًا فيه وله!
ثــاثــة أمـثـلــة أمـيــركـيــة م ـع ـبــرة .ف ــاإلط ــار ال ـف ـكــري الـعــام
ألصحابها ،ال يفترض أن يكون بهذه الهوامش .ومع
ذلــك ،تجد امامك ثالثة نماذج :السعودية هي املشكلة.
ال ـس ـعــوديــة ه ــي  ...ال ـس ـعــوديــة .ال ـس ـعــوديــة ه ــي الـحــل!
هــي املعضلة نفسها ،أو اإلشكالية السياسية الجيو
استراتيجية نفسها ،التي ال تزال واشنطن تتعامل معها
منذ غ ــادر روزف ـلــت يالطا متجهًا مـبــاشــرة للقاء عبد
العزيز بن سعود .بعدما اكتشف في لقائه الثالثي مع
القيصر املنتصر ستالني ،والعجوز الذاهب إلى هزيمة

بنك عوده
يجدّد هو ّية عالمته التجار ّية

انتخابية تشرشل ،أن نظام عامله املقبل محصور بينه
وبــن موسكو .وبالتالي ال بد من محاصرة العاصمة
الحمراء باإلسالميني شرقًا وبالديمقراطيني املسيحيني
غربًا.
عاشت تلك املعادلة حتى سقوط االتحاد السوفياتي.
بعدها ،في حمأة النصر ونشوة العالم اإلحادي القطبية،
لــم تتعب واشنطن نفسها فــي التفكير بنظام جديد.
ظلت طيلة ثالثة عقود متكلة على خلطة هجينة ،بني
عوملة ال عالقة لها بحقيقة مجتمعات العاملني العربي
واإلســامــي ،وبني عصرنة سطحية ،أو ما سمي يومًا
«ماكدونالدية» ،وبني بوليصة تأمني مخابراتية ،اسمها
أنظمة الجيوش وفخامة الجنراالت .ارتاحت واشنطن
ً
طويال إلى تلك املعادلة الهشة .حتى أنها عممتها على
من يختلف معها عضويًا وبنيويًا .بدليل أنها فرضتها
على لبنان ،مع السوري ومن دونه...
حتى جاء صيف العام  .2010وألسباب لم تتضح كليًا
بعد ،قررت واشنطن التخلي عن تلك املعادلة برمتها .وقع
أوباما مذكرته السرية تلك في  26آب ،وانطلق ما سمي
«الربيع العربي» .األكيد الوحيد في فهم ذلــك االنقالب
األم ـيــركــي ،أن ثـمــة فــي واشـنـطــن مــن اقـتـنــع بالنموذج
اإلردوغ ـ ــان ـ ــي .واق ـت ـن ــع ب ــإم ـك ــان وض ـ ـ ــرورة ومـصـلـحــة
ً
تعميمه .كان العنوان الظاهري إسالمًا معتدال وتنمية.
أي توأمة االعتراف باسرائيل مع اقتصاد السوق .لكن
في العمق ،كــان العنوان مشروعًا ثنائيًا مشتركًا بني
ماكينة الـقــرار األميركي وبــن اإلخ ــوان املسلمني .لكن
م ــرة ثــانـيــة ،وف ـجــأة أي ـضــا ،سـقــط امل ـش ــروع .سـقــط في
مصر وفــي تــونــس وفــي ليبيا .ثــم انفجر فــي ســوريــا.
وبدأ يترنح في مهده األول ،في تركيا.
على وقــع هــذا الـسـقــوط العظيم ،بــدأ املـســار األميركي
الثاني :االتفاق مع إيران .هنا ،كان العنوان الظاهر نوويًا.
لكن العمق املضمر ظــل مطروحًا لـلـســؤال :هــل قــررت
واشنطن التخلي عن تحالفها مع السنة واالنتقال إلى
تركيبة متنوعة تعددية أخرى؟
من دون أوهام حول سطحية الفهم األميركي ملنطقتنا
وم ـك ــون ــات ـه ــا ،ومـ ــن دون ت ـخ ــرص ــات حـ ــول امل ـصــالــح
الحقيقية للدولة العظمى ،الــواضــح أن واشنطن اليوم
مربكة ،ضائعة ،مترددة ،بني أي من خياراتها السابقة
تعيد إنتاجه .هل تعيد نظام «ستابيليتي» العسكر من
دون إخوان؟ أو تعيد إنتناج تحالف سني مع مكون آخر
من دون «ربيع»؟ أو تذهب نحو تعددية شرق أوسطية
على قاعدة سايكس بيكو جديد؟
البلبلة السياسية املنبثقة من لبس فكري ،هي السمة
الطاغية على سلوك واشنطن هذه األيام .لكن في ختام
ب ـحــث كـيـسـنـجــر م ــا ق ــد ي ـضــيء ع ـلــى مــؤشــر لحسم
االت ـجــاه :إنـهــا االنـتـخــابــات الـتــركـيــة .إذا عــاد إردوغ ــان،
يـكــون رأي كيسنجر هــو الــراجــح .أمــا إذا سقط أكثر
وظهرت في األفق مالمح صعود «سيسي تركي» فقد
يكون رأي فريدمان أكثر رجحانًا .وعندها ،كل حبوب
الكبتاغون في األرض لن تنفع مع نظام السعوديني أو
تكفي!

بتوسع املرصف
بعد االسرتاتيجية الجديدة التي ا ّتبعها ،والتي تقيض ّ
خارج لبنان ومتوضعه الراسخ كإحدى املجموعات املرصف ّية اإلقليم ّية
الرائدة ،وبهدف تحسني العالقة مع عمالئه ،قرر بنك عوده تجديد
وسيتم تطبيق هذه العمل ّية
هوية عالمته التجارية بطريقة مبتكرة.
ّ
بشكل تدريجي وأمني ،يسمح ملختلف العمالء من مختلف األسواق
بالتواصل مع املرصف بشكل وثيق حينام يدخلون إىل الفروع أو
حينام يعاينون أ ّياً من نقاط اال ّتصال التابعة للمرصف.
تقدّم هو ّية عالمة بنك عوده التجار ّية الجديدة لغ ًة مرئ ّية َم ِرنة تؤدّي إىل تناغم بني ّ
الخاصة باملرصف،
منصات التواصل
ّ
كل ّ
وتتك ّيف مع ّ
كل أشكال التواصل والتصميم.
ليتوجه إىل رشائح مختلفة برسالة واحدة .أ ّما
شكله
يغي
االستعامالت
ّد
د
املتع
فشعارها
ة،
م
التا
باملرونة
ة
ي
التصوير
وتوحي اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
املوجهة إىل
صوره املختلفة املرتكزة عىل ثالث دعامات هي الخدمات املرصف ّية ّ
الخاصة ،وخدمات املرصف التجاري ،والخدمات ّ
األشخاص ،فتش ّكل كينونة واحدة متامسكة .كام ّأن الجهاز التصويري ،عىل الرغم من تن ّوعه ،يعطي عالمة بنك عوده التجار ّية
الخاصة باملرصف ،من التصميم التخطيطي إىل التصميم الداخيل.
ديناميك ّية تناسب التنفيذات التواصل ّية املختلفة ّ
ّ
كل هذا يتكامل مع مرشوع إعادة تصميم فروع املرصف ،الذي ّتم إطالقه لتسهيل تجربة العمالء يف الفرع ،يف ج ٍّو معارص يجري
فيه العمل بسالسة وكفاءة.
تندرج هذه االنطالقة الجديدة لهويّة العالمة التجاريّة ،ضمن اطار إرضاء العمالء ،وهو ما يعتربه بنك عوده أولويّة أساسيّة.

