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كان يوم اإلثنني  19ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018بالنسبة إىل
الحقا،
ستتم اإلشارة إليه يف الصحافة الفرنسية ً
جوزيف ر ،.كام ّ
السيد غصن
يوم ٍ
متاما كام يف ّ
عمل غري اعتياديً ،
َ
مرة يحرض فيها ّ
كل ّ
إىل اليابان يف إحدى زياراته الدورية.
عاما بتقديم
فخبري املعلوماتية هذا مك ّل ٌ
ف منذ سبعة عرش ً
الدعم الف ّني للرئيس .ومبا أ ّنه الوحيد يف التحالف الذي يتقاىض
راتبا من نيسان ورينو وميتسوبييش فعليه أن يحرص ،يف يوكوهاما
ً
وأيضا يف طوكيو وباريس وبريوت وأمسرتدام ،عىل
بيانكور،
يف
كام
ً
ترصف رئيس التحالف تعمل
ّأن املنظومة املعلوماتية املوضوعة يف ّ
متاما.
من دون أخطاء ،وأ ّنها آمنة ً
مقر نيسان يف يوكوهاما ،منذ
حرض جوزيف ر .إىل مكتبه يف ّ
للمعدات
الصباح الباكر ،وكان مكتبه كناية عن مكتب ومستود ٍع
ّ
املعلوماتية ،وذلك لجلب األجهزة التي سيحتاجها خالل زيارة
إلكرتونيا من كريستينا موراي (Christina
بريدا
الرئيسّ .
تلق ُ
يت ً
ً
 :)Murrayهاري نادا ( )Hari Nadaيطلب مقابلتك بعد ظهر هذا
35
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اليوم ،يف الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة عىل أبعد تقدير.
األمريكية ،املسؤولة عن التدقيق الداخيل
هذه الرسالة من املرأة
ّ
متلقيها .فهي من خارج التسلسل
واالمتثال يف نيسان ،فاجأَت ّ
الهرمي الذي يتبع له جوزيف ر ،.كام أ ّنها ال تتبع هاري نادا،
مندرجا يف
املسؤول حينها عن مكتب املدير التنفيذي ،الذي كان
ً
الهيكل التنظيمي األفقي الذي يحيط باملدير العام.
بريدا
ويف وقت الحق من ذلك الصباحّ ،
تلقى خبري املعلوماتية ً
إلكرتونيا من مايا ،أصغر بنات كارلوس غصن الثالثة ،تقول فيه ّإن
ً
شقة العمل التي وضعتها نيسان
أي يف ّ
اإلنرتنت معطّ ل يف املنزلْ ،
حي
ترصف الرئيس املدير العام يف أحد أبراج ّ
منذ زمن بعيد تحت ّ
حبة الفطر ،مع
أزابو ( )Azabuالذي ُيطلِق عليه أبناء طوكيو اسم ّ
حاليا تزور طوكيو.
العلم أن مايا تعيش يف الواليات املتحدة ،ولك ّنها ً
لقد سبق يل أن مررت يوم الجمعة الفائت إىل مكتبي،
املخصص للضيوف .وبالتايلُ ،عدت
ولك ّنني مل ّ
أتحقق من اإلنرتنت ّ
واكتشفت ّأن الراوتر ال يعمل .ال ّبد من استبداله .فأخربت أوهنوما
( )Ohnumaباألمر ،وهو رئييس املبارش .توشياكي أوهنوما
رس نيسان منذ العام
( )Toshiaki Ohnumaمسؤول عن أمانة ّ
 ،2012ويشغل منصب نائب الرئيس .ويذكر جوزيف رّ .أن هذا
سجل عىل
ص لالستعامل الخاص ،وبالتايل سوف ُي ّ
الجهاز ّ
مخص ٌ
حساب مصاريف كارلوس غصن الخاصة.
هذه املشكلة الف ّنية أضاعت وقته .وبالتايل ،أصبح من الصعب
حددها نادا ،فبعث
عليه أن يعود إىل يوكوهاما يف الساعة التي ّ
أمتكن من الحضور
برسالة إىل كريستينا موراي :يقول فيها لن ّ
مجد ًدا يوم
إىل املوعد عند الساعة الرابعة والنصف .نلتقي
ّ
األربعاء .كان عىل خبري املعلوماتية جوزيف ر .أن ُيميض يوم
مقر ميتسوبييش موتورز
الثالثاء يف العرشين من الشهر بأكمله يف ّ
( )Mitsubishi Motorsمع كارلوس غصن الذي يرتأس مجلس
ولكن الجواب َو َصله
اإلدارة بعد أن أرشف عىل تشكيله وإنعاشهّ .
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فورا :ال ّبد أن تقابل هاري نادا هذا املساء .فأجاب ّأن ذلك
ً
ممكن ،ولكن ليس قبل الساعة الخامسة .وأتاه الجواب :حس ًنا.
ٌ
ابذل ما يف وسعك حتى ال تتأخر عن املوعد.
وبالفعلَ ،و َص َل جوزيف ر .إىل يوكوهاما يف الساعة الرابعة
والنصف .قرابة الساعة الرابعة والخمس واألربعني دقيقة بالتحديد،
مسن يبدو عليه الذعر
دخل رجل
ُيف َتح باب املكتب بعنف َوي ُ
ّ
بوضوح .إ ّنه سائق كارلوس غصن ا ُملعتاد الذي تجمعه بجوزيف ر.
الذي يجيد اللغة اليابانية بإتقان ،عالقة صداقة .وكانت الكلمة
تلفظ بها الرجل هي ياباي ،ياباي (،)Yabai, yabai
الوحيدة التي ّ
جدا ،ميكن ترجمتها إىل اللغة العربية بعبارة
وهي عبارة مألوفة ًّ
اهلل يسرت ،ورسعان ما غادر.
يقول جوزيف ر .كنت أستلم من سائق كارلوس غصن عندما
يصل إىل طوكيو ،كل أجهز َة اآلي باد التي كان يستعملها يف تنقالته.
فقررت أن أصعد إىل الطابق الحادي والعرشين لكي استحصل عىل
ّ
وضعت يف مكتب الرئيس .وما
األجهزة التي ينبغي أن تكون قد ِ
إن رأتني مساعِ دة كارلوس غصن الشخصية فوميكو أدخل إىل
خوفا
تؤدي إىل املكتب الرئايس حتى ارتعدت ً
غرفة االنتظار التي ّ
يتوجب عليك أن تقابل هاري
وسألتني :ماذا تفعل هنا؟ أمل ّ
نادا؟ وأضافت بإرصار :عليك أن تقا ِبل هاري نادا .فعجبت
مقر ٌر عند
وبأي صفة؟ وقلت حس ًناّ ،
كيف َعل َِمت بذلك ّ
لكن اللقاء ّ
الساعة الخامسة.
سوادا في مقر ّ نيسان
الرجال المتّشحون
ً

توجه جوزيف ر .إىل مكتب هاري
يف متام الساعة الخامسة ،وعندما ّ
املحدد إىل الطابق الواحد
نادا ليخرب مساعدته أ ّنه وصل يف الوقت ّ
مخيفا .فقد اجتاحت
مقر رشكة نيسان رأى
مشهدا ً
ً
والعرشين يف ّ
دائما ملراقبة صارمة ،مجموع ٌة
املكان هذا ،الذي يخضع الدخول إليه ً
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ثيابا
نسبيا يف مقتبل العمر وهم يرتدون ً
من النساء والرجال بدوا ً
ويتذكر ّأن حالة غليان عجيبة ،ناجمة عن تواجد هؤالء
سوداء.
ّ
جميعا ،قد سادت يف األروقة.
األغراب ً
ّثم اقتيد جوزيف ر .إىل قاعة االجتامعات التي عاد ًة ما كان
يستخدمها هريوتو سايكاوا املدير التنفيذي الياباين الذي كان
لكارلوس غصن الفضل يف وضعه عىل رأس رشكة نيسان يف العام
أميز منهم هاري
أشخاص.
 .2016وفجأة دخل ثالث ُة
ٍ
ُ
استطعت أن ّ
نادا وبرفقته امرأ ٌة عرفت فيام بعد أ ّنها كريستينا موراي ورئيس
األمن روي كامي (.)Ruy Kamei
وما إن دخل هاري نادا الغرفة حتى طلب عىل الفور من
جوزيف ر .تسليمه هاتفه الخاص .وعندما سألته ما الذي يحصل؟
تم إلقاء القبض عىل رئيسك .ارتكب
تظاهر بالدهشة ،ثم قال ّ
أمورا خطري ًة ويجدر بك أن تساعدنا يف التحقيقات .ستصحبك
ً
تم
السلطات اآلن وينبغي عليك أن ّ
تنفذ ما تطلبه منك .بعدئذ ّ
حراس األمن الشخصيني
اصطحابه إىل غرفة أخرى عىل بابها أحد ّ
الذين وظّ فتهم نيسان.
تقريبا ،ولكن بطريقة أخرى ،اكتشف كبار
ويف الوقت نفسه ً
سيرتدد صداه
املديرين يف رشكة صناعة السيارات اليابانية الخرب الذي
ّ
يف أنحاء العامل.
مقر يوكوهاما.
انعقدت منذ العرص لجنة العمليات يف نيسان يف ّ
موسعة شملت األعضاء األساسيني يف لجنة الرشكة
فقد ّ
تشكلت هيئة ّ
التنفيذية ،وهم :املدير التنفيذي هريوتو سايكاوا والزعامء
األربعة املسؤولون عن الوظائف األساسية (أي األداء والتخطيط
والتنافسية واملالية).
ويذكر نائب مدير قطاع األداء العاملي خوسيه مونوز الذي
يشغل يف الوقت عينه منصب رئيس رشكة نيسان أمريكا الشاملية
أن
التي ّ
حققت مبيعات قياسية بفضله يف العامني  2016وّ 2017
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الساعة كانت قرابة الرابعة والنصف من بعد الظهر عندما طلب
فض الجلسة وانضامم أعضاء اللجنة التنفيذية إليه يف
سايكاوا َّ
مكتبه.
وأضاف :مل تكن األجواء السائدة يف اجتامع لجنة العمليات
أمر آخر حينها .فقد
جيدة ،بل كانت متو ّترة ًّ
ّ
جدا .واستوقفني ٌ
كان أرون باجاج ( )Arun Bajajمدير املوارد البرشية يف نيسان
وربام حتى قبل أن
جالسا ُقبالتي .ولك ّنه اختفى ،يف أثناء اسرتاحةٍ ّ
ً
يستدعينا سايكاوا إىل مكتبه .ومل َأره بتا ًتا حتى يومنا هذا .وعرفنا
الحق ّأن هاري نادا قد “منح” باجاج “إجازة” بشكل
يف وقت
ٍ
مفاجئ.
مفاجأة هيروتو سايكاوا

عندما اجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية يف مكتب سايكاوا أعلن
األخري أمامنا أ ّنه قد أُلقي القبض عىل كارلوس غصن ،وكأ ّنها مفاجأة
مؤك ًدا“ :ال نعرف السبب ،نحن ال نفهم ما الذي
تامة بالنسبة إليهّ ،
ّ
يحصل” .عند عودتنا إىل االجتامع ،أصبح من املستحيل أن نتناقش
بحثت عن أرون
أي موضوع آخر .أصبح الجو أكثر تو ّت ًرا .عندئذ،
ُ
يف ّ
يتذكر خوسيه مونوز ّأن
لكي أستشريه .ولك ّنه كان قد اختفىّ .
أرون باجاج طرح عليه ،قبل هذه األحداث ببضعة أشهر ،سؤااًل
يسرتجعه اليوم :هل تثق بهاري نادا؟
قبيل الساعة الرابعة ،من يوم اإلثنني الواقع فيه  19ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2018حطّ ت الطائرة الخاصة غلف سرتيم جي 650
املسجلة تحت اسم  ،N155ANالتي يجوز
(ّ ،)Gulfstream G650
أن نقرأها باألحرف األجنبية نيسان ( ،)NISSANيف مطار هانيدا
طل مدارجه عىل خليج طوكيو .عىل متنها كارلوس
الدويل الذي ُت ّ
غصن ،رئيس مجلس إدارة نيسان ورشكة ميتسوبييش موتورز،
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والرئيس املدير العام ملجموعة رينو ،ورئيس تحالف رينو–نيسان–
عامليا (من حيث الحجم) يف صناعة السيارات منذ
ميتسوبييشّ ،
األول ً
العام املايض .هذه الطائرة ،التي مبقدورها أن تح ّلق من دون توقف
جالسا،
ألكثر من ثالثة عرش ألف كيلومرت ،تستوعب تسعة عرش ً
راكبا ً
غالبا
أو ما يقارب العرشة يف وضعية االستلقاء .إاّل ّأن كارلوس غصن ً
ما كان يشغلها وحده ،كام لو أ ّنه امتداد ملنازله ومكاتبه حول العامل.
وأتيت لكي أعمل
يروي كارلوس غصن قائاًل :كنت يف بريوت
ُ
أسبوعا يف طوكيو .كان جدول األعامل حافاًل ال يقترص عىل اجتامع
ً
كنت مبفردي عىل الطائرة .ما إن
مجلس إدارة نيسان فحسبُ .
شخص ملرافقتي من أسفل س ّلم
خرجت ،كان قد حرض ،كالعادة،
ٌ
الطائرة .كانت شابة تعمل لدى خدمة استقبال الرحالت الخاصة
مت إىل
هت نحو مبنى ّ
وتقد ُ
توج ُ
الركاب ّ
و ُتعنى باملعامالت اإلداريةّ .
جهاز مراقبة الحدود .وهذا أمر روتيني.
ج مسرحي في هانيدا
إخرا ٌ

أي مشكلة،
املرات من غري ّ
دخلت إىل اليابان وخرجت منها آالف ّ
مت جواز سفري إىل
قد ُ
لكنني فوجئت اليوم بعض اليشء .عندما ّ
املسؤول إذ قال“ :آه ،مثة خطب ما”“ .مثة خطب يف جواز سفرك.
توجه إىل مكتب يقع يف الخلف .وبدأ عند عودته
انتظر لحظة” ،ثم َّ
غادر .ثم عاد من
يتظاهر بأ ّنه ُ
ينقر لوحة مفاتيح حاسوبه .بعد ذلك َ
جديد وقال يل ،باإلنكليزية“ :لدينا مشكلة صغرية .هاّل رافقتني،
فالحظت وجود شخص آخر،
رجاء؟” تبع ُته إىل صالة مجا ِورة.
ُ
ً
تفحص جواز
يف
املسؤولون
استمر
املشهد.
ب
راق
وي
الغرفة
يف
يجلس
ِ
ّ
ُ
ّ
عرف عن
سفري .وبعد لحظات ،وقف الرجل َّ
وتوجه نحويّ ،ثم َّ
قائال “اسمي يوشيتاكا سيكي (Yoshitaka
نفسه ،باللغة اإلنكليزيةً .
رجاء”.
املدعي العام يف طوكيوّ .
 ،)Sekiمن مكتب ّ
تفضل معنا ً
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“تفضل معنا .سوف
سألته“ :ما الذي يحصل؟” أجابني:
ّ
قلت له ّإن ابنتي مايا قد أتت من الواليات
نرشح لك املوضوع”ُ .
تأخري .أريد أن َأ ّتصل
املتحدة لكي تزورين“ .سوف تقلق بسبب ّ
بدأت أدرك ّأن
بها – .ال ،ال ميكنك أن تستعمل هاتفك” .عندئذُ ،
جدية .كان يحيط يب أربعة أو خمسة أشخاص ،وقاموا بإلقاء
املسألة ّ
عيل.
القبض ّ
يف حني ّأن القضية السياسية والقضائية التي بدأت هي استثنائية
والسيام
بتذ ٌل،
برمته ،إاّل ّأن املشهد هذا ُم َ
وسوف تصدم العامل ّ
ّ
املدعي العام يف طوكيو الذي لجأ إىل تالعب سوف
بالنسبة إىل مكتب ّ
خيم عىل مدرج هانيدا،
تظهر صوره حول العامل .يف ذاك الليل الذي ّ
صورت من بعيد عدسات كامريا هيئة بث أساهي (،)TV Asahi
ّ
القناة التي ميلكها الرجل الثاين يف عامل الصحافة اليومية اليابانية،
الزي األسود
ّ
املحققني .جميعهم يف عمر الشباب ،جميعهم يرتدون ّ
نفسه ،فيام يرتقون س ّلم طائرة غلف سرتيم .ثم أُسدِ لت ستائر
خيمت سحابة
نوافذ املقصورة التي كانت ال تزال ُمضاءة .لقد ّ
سوداء عىل املسار املهني الناصع ألحد عاملقة الصناعة العاملية.
وجهه إىل
ال ّبد من انتظار إنكار كارلوس غصن الشخيص الذي ّ
األول يف  6آذار /مارس
زوجته كارول ،إثر إخالء السبيل املرشوط ّ
ولكن الصور
تتبدد خرافة االعتقال عىل متن الطائرةّ .
 ،2019حتى ّ
ما زالت يف األذهان وهذا هو املهم .فالجميع يعرف أ ّنه ،يف بالد
يتجزأ
جزءا ال ّ
مرسح الكابوكي ( ،)kabukiيعترب اإلخراج املرسحي ً
املدعي العام.
من أسلحة ّ
هي النسخة اليابانية عن سياسة مشية العار ()perp walk
يتم تكبيل الشخص باألصفاد واستعراضه أمام العامة ،وهي
عندما ّ
سياسة متارسها الرشطة يف الواليات املتحدة ،اكتشفها الجمهور
الفرنيس بدهشة إثر إلقاء القبض عىل املدير العام لصندوق النقد
الدويل ،دومينيك سرتاوس-كان ( ،)Dominique Strauss-Kahnيف
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الحساسة ،من فساد،
نيويورك ،يف أيار /مايو  .2011فجميع املسائل ّ
يتم التعامل معها يف
وفضائح سياسية أو أخالقية ،وإفالس مرصيفّ ،
اليابان من خالل تفتيش يبدأ يف ساعات الفجر األوىل أمام عدسات
وفقا لألصول وتشارك
يتم استدعاؤها ً
القنوات التلفزيونية التي ّ
عد كافية ،تقوم
باهتامم يف هذه اللعبة .وبعد مهلة بضع ساعات ُت ّ
املدعي العام ،حاملني
العدسات نفسها بتصوير خروج مندويب مكتب ّ
وغالبا
عرشات صناديق الكرتون إىل شاحنات صغرية دورها هاميشً .
إخراج مرسحي كابوكي رصف.
ما تكون هذه الصناديق فارغة .هو
ٌ
خالل يوم التاسع عرش من شهر ترشين الثاين /نوفمرب 2018
األول مل يكن
أظهر هريوتو سايكاوا سامت مم ّث ٍل من الطراز ّ
ذاكَ ،
يدركها فيه زمالؤه يف نيسان وال حلفاؤه يف رينو .كان يوم اإلثنني
مهما بالنسبة إىل الصداقة الفرنسية اليابانية والتعاون بني
يوما ً
ذاك ً
أوساط األعامل التجارية يف البلدين.
م للتعاون الفرنسي الياباني
يوم مه ّ

اختارت هيئة باريس أوروبالس ( ،)Paris Europlaceاملك ّلفة تعزيز
َ
املكانة املالية للعاصمة الفرنسية ،ذلك التاريخ لعقد اجتامعها
السنوي يف طوكيو .وقد سافر حاكم البنك املركزي الفرنيس ،فرانسوا
خصيصا
فيلوروا دو غاالو (،)François Villeroy de Gahlau
ً
ليحرض االجتامع .فام لبث أن وجد هناك أحد كبار مخرضمي
إدارة الخزينة ،لويس شفايتزر ،الرئيس الرشف يف رينو ،الذي أتى
لالحتفال مبئوية غرفة التجارة والصناعة الفرنسية يف اليابان التي
استضافت يف ذلك اليوم ،يف صالة نيكي ( ،)Nikkei Hallفعالي ًة
َ
ُس ّميت قمة األعامل .أما ضيف الرشف فكان هريوتو سايكاوا
فاخ َر ،تحت أنظار شفايتزر الحنونة ،مبزايا التعاون االقتصادي
الذي َ
حققها وكان تحالف رينو–
بني فرنسا واليابان وبالنجاحات التي ّ
يشكل أحد أركانه .حتى ّأن الدولة الفرنسية
نيسان–ميتسوبييش ّ
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أوفدت وزيرة الدولة يف وزارة االقتصاد واملالية أنييس بانييه روناشيه
َ
(.)Agnès Pannier-Runacher
املزمع أن تلتقي نخبة املجتمع الراقي ،عند العرص،
كان من َ
الحي األنيق واملفعم
مقر إقامة سفري فرنسا ،يف قلب ّ
يف حدائق ّ
بالخضار ميناتو-كو ( .)Minato-kuإاّل ّأن خرب توقيف كارلوس
ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر عرب وكاالت
غصن ،الذي انترش ً
األنباء اليابانية التي َنق َلت سبق صحيفة أساهي ()Asahi Shimbun
فسد االحتفال.
الصحفي – (وال عجب يف ذلك!) – سوف ُي ِ
رسياليا ،حيث
يخرب أحد الدبلوماسيني :أصبح حفل االستقبال
ً
مسمرة عىل شاشات هواتفهم املحمولة .حينها
باتت أنظار الجميع ّ
ظهر فيليب كالين ( ،)Philippe Kleinمن قدامى رينو ،املتواجد يف
اليابان منذ العام  ،1999مبعوثًا من هيتويش كاواغويش (Hitoshi
 ،)Kawaguchiاملسؤول عن العالقات العامة يف نيسان ،ليرشح
عمن
للدبلوماسيني الفرنسيني .كان
الوضع
أخب َرنا ّ
ً
مقتضبا للغايةَ .
ّ
مدققو الرشكة،
قام بالتبليغ عن املخالفات ،وعن الدور الذي لعبه ّ
وعن تحقيق داخيل ،وعن القرار الذي ا ّتخذه املدعي العام يف طوكيو
بتوقيف كارلوس غصن.
ّتم اال ّتصال بأعوان رئيس الجمهورية الفرنسية ،إميانويل
ماكرون ( ،)Emmanuel Macronالذي كان يشارك يف قمة لالتحاد
األورويب يف بروكسيل ،وبوكالة مشاركات الدولة (Agence des
 )participations de l’Étatالتي مت ّثل الدولة يف مجلس إدارة رينو.
تلقي
مساء ،مع ّ
لن ّ
يتم إصدار التأكيد الرسمي قبل الساعة الثامنة ً
املعتمدة،
وزارة العدل برقية من ّ
املدعي العام .هذه هي اإلجراءات َ
بأن أحد الرعايا الفرنسيني قد ألقي عليه القبض وهو
يتم إبالغنا ّ
إذ ّ
قرر السفري لوران بيك
موجود يف مركز توقيف كوسوغه (ّ .)Kosuge
طلبا بالحامية القنصلية باسم كارلوس
( )Laurent Picأن ُي ّ
فورا ً
قدم ً
حق الزيارة من غري تأخري.
غصن ،فضاًل عن تطبيق ّ
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التطورات منذ مساء اإلثنني
كانت السفارة الفرنسية تواكب
ّ
األمريكية.
ذاك مع السفارة
ّ
بالفعل ،مل يكن كارلوس غصن الوحيد الذي وقع ،يوم اإلثنني
املدعي العام يف
ذاك ،يف  19ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018يف رشاك ّ
طوكيو .فقد ّتم توقيف غريغ كييل ( ،)Greg Kellyوهو حقوقي
أمريكي من مديري نيسان ،عند وصوله إىل اليابان ،ال عند نزوله من
ّ
الطائرة التي تق ّله من الواليات املتحدة ،بل عىل الطريق الرسيع
الذي يربط ناريتا ( ،)Naritaاملطار الدويل اآلخر يف طوكيو الذي
كيلومرتا ،بوسط العاصمة اليابانية.
يبعد مسافة 70
ُ
ً
غريغ كيلي في مصيدة فئران نيسان

قررة منذ فرتة طويلة ،وجدول
إذا كانت زيارة كارلوس غصن ُم َّ
فإن غريغ
أعامله
موضوعا ً
مسبقا منذ أشهر ،باألحرى منذ سنواتّ ،
ً
كييل وقع يف مصيدة فئران نصبتها نيسان ،وبالتحديد هاري نادا.
كييل شبه متقاعد ومييض وقته بني واليتي تينييس وفلوريدا
يتكبد عناء السفر إىل
األمريكيتني ،ومل يكن بحاجة
ً
مطلقا إىل أن ّ
ّ
طوكيو ليحرض االجتامع الوحيد ملجلس إدارة نيسان .فاال ّتصال عن
مرات كثرية يف
طريق الفيديو كان ليكون ً
كافيا كام جرت العادة ّ
أطباؤه عىل رحلة مامثلة يقوم
السابق معه ومع غريه .وقد اعرتض ّ
جدا من تاريخ خضوعه
بها،
خصوصا أ ّنها ستقع قبل فرتة وجيزة ًّ
ً
لعملية جراحية يف العمود الفقري.
كثريا :حضور غريغ الشخيص
أرص ً
إاّل ّأن صديقه هاري نادا ّ
ال غنى عنه يف هذا االجتامع .سوف تضع نيسان إحدى طائرات
كاف من
وقت ٍ
ترصفه وسيعود إىل الواليات املتحدة قبل ٍ
أعاملها يف ّ
األول /ديسمرب .يقول كارلوس غصن:
يوم  7كانون ّ
إجراء العمليةَ ،
هاري نادا كان بالفعل من رجال غريغ كييل .عندما اعتزل كييل
مهامه التشغيلية لدى نيسان يف العام َ ،2015ط َر َح اسم هاري نادا،
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أي مكتب
وهو محامٍ مثله يف األساس ،ليدير مكتب املدير العامْ ،
املدير التنفيذي.
مؤك ًدا :ا ّتصل غريغ يب يف بريوت خالل
يفيد كارلوس غصنّ ،
عطلة نهاية األسبوعُ ،معل ًنا أ ّنه سيحرض اجتامع مجلس اإلدارة.
أبدا عىل الجهود التي بذلها هاري نادا لكي يأيت
ولك ّنه مل ُيطلعني ً
به إىل طوكيو.
يف عملية توقيف غريغ كييل مل تكن مشاركة نيسان غري مبارشة،
املدعي
بل كانت مبارشة بكل وضوح .مل
ِ
يكتف املتآمرون بتبليغ ّ
األمريكي .كان السائق الذي أرسلته نيسان
العام بساعة وصول
ّ
ليستقبله يرتدي سامع ًة تتيح التواصل معه عىل الدوام .يف حني
تلقى
كانت الرحلة إىل طوكيو تستغرق وق ًتا ال ينتهي يف زحمة السريّ .
بالتوقف يف إحدى االسرتاحات عىل الطريق الرسيع.
أمرا
ّ
السائق ً
الرجال بالحلل السوداء ينتظرون غريغ كييل .ال ّبد من منع
هنا كان
ُ
أيضا
أي تواصل بني غصن وكييل ،وتحقيق ذلك دقيق للغاية .ال ّبد ً
جمة
من تفادي السائقني ،فهم يسمعون الكثري ويعرفون عن أمور ّ
ويتك ّلمون يف ما بينهم.
ساحة حرب في يوكوهاما

أيضا ،بارش الرجال (وبضع نساء) بالحلل السوداء،
يف يوكوهاما ً
يتوجب عىل جوزيف ر .أن ينتظر طوياًل يف الغرفة
يف العمل .مل ّ
املدعي العامَ .ج َلس آخر
حتجز فيها .فرسعان ما اجتاحها فريق ّ
ا ُمل َ
الواصلني إىل الغرفة مقابل خبري املعلوماتية .وحصل الحديث باللغة
تحرينا
اليابانية ،بنربة هادئة ًّ
ّ
جدا :نحن نعلم من أنت .لقد ّ
أي أمر ع ّناِ .أجب عىل
ونعلم ّ
كل يشء عنك .ال فائدة من إخفاء ْ
كل يشء عىل ما يرام .من ّزودهم مبعلومات يف
أسئلتنا وسيكون ّ
متكن من بعث رسالة
تحرياتهم؟ قبل ذلك ،كان جوزيف ر .قد ّ
ّ
مقر نيسان ُيشبه ساحة حرب ،إشار ًة
اليابانية:
زوجته
إىل
أخرية
ّ
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إىل العنوان األصيل لفيلم عيد ميالد مجيد يف ساحة الحرب
(.)Furyo. Senjô no merî Kurisumasu
ّمتت مرافقة جوزيف ر .إىل الطابق األسفل .كان املكان
ضيق .يجب تحديد نوع األجهزة كافة ،أكانت
مزدحما ّ
ً
ألن مكتبي ّ
جديدة أو مستعملة :مفاتيح يو إس يب ،والحواسيب ،والهواتف،
واللويحات ،واألقراص الصلبة .مل يأخذوا شي ًئا ولك ّنهم احتفظوا
بهاتفي الشخيص ،الذي س ّلم ُته يف وقت سابق إىل هاري نادا ،وختموا
كل يشء .ال يجوز إخراج أي يشء من املكتب .بعد ساع َتني
عىل ّ
ولكن ،ال ميكنك
حر ْ
من الوقت ،أُف ِرج عن خبري املعلوماتية .أنت ّ
أن تتك ّلم مع أحد .أنت تحت املراقبة منذ هذه اللحظة .عليك أن
صباحا ،يف متام الساعة الثامنة .ها قد ارتكب
تحرض إىل هنا ً
غدا ً
ت
العامون أول انتهاك من سلسلة انتهاكا ٍ
ّ
مدعو الفريق الخاص ّ
نظاميا يف اليابان ،وذلك عرب استباقهم
لإلطار القانوين املرعي اإلجراء
ًّ
بخمس عرشة ساعة نتيجة التفتيش الرسمي الذي سيقومون به.
فورا إىل الطابق الحادي والعرشين لريى
صعد جوزيف رً .
أكد يل أ ّنه ال يفهم ما الذي يحصل .ما
مديره توشياكي أوهنوماّ .
استوقفني هو أ ّنه كان يبدو هاد ًئا للغاية ،يسري بسكينة حاماًل هاتفه
شك ،فكيف
املحمول ،يف هذه األجواء الرسيالية .إذا كنت أنا ّ
محط ّ
وفقا للتسلسل الهرمي ،أاّل يكون كذلك؟
له هو ،رئييس ً
وهنا يف هذا املكان املفتوح سينتظر خبري املعلوماتية بيان
عدة
تأجل ّ
هريوتو سايكاوا الذي أُعلِن عن موعد اإلدالء به ثم ّ
مساء أدىل املدير العام يف نيسان
مراتً .
ّ
وأخريا ،عند الساعة العارشة ً
بكلمته أمام الجمهور.
واملصورين واملراسلني يف صالة
حشد غفري من الصحفيني
انتظره ٌ
ّ
املنصة،
مجهولة ،تخلو حتى من شعار نيسان .كان سايكاوا وحده عىل ّ
يجلس وراء طاولة صغرية .عدنا إىل الوراء عدة سنوات ضوئية ،إىل
ما قبل العروض التسويقية الشبيهة باألفالم األمريكية التي أطلقها

47 11 / 19

األول /أكتوبر  1999مع اإلعالن عن خطّ ة
كارلوس غصن يف ترشين ّ
إعادة إحياء نيسان .عندها استعادت نيسان العزيزة رونقها.
رجع خوسيه مونوز إىل طوكيو ،حيث ينتظره عشاء عمل ،يف
مطعم مجاور لشقته ،مع مدير مكتبه سيمون واليس (Simon
ولكنّ ،تم تبليغ الكوادر اإلدارية للرشكة يف جميع أنحاء
ْ .)Wallis
وتم تخصيص رابط يتيح لهم متابعته
العامل باملؤمتر الصحفي هذاّ ،
مبارش ًة.
سايكاوا يشير بأصابع ا ِ
التّهام

ظننت ،بحسب ما قاله
يروي مونوز :ما سمعته أصابني بصدمة.
ُ
تم توقيف كارلوس غصن.
ألعضاء املجلس التنفيذي ،أ ّنه ال يعلم َمل ّ
متاما ما الذي يحصل ،ال بل َح َك َم
ولك ّنه هنا كان ّ
يؤكد أ ّنه يعلم ً
ردا آخر،
كنت
شخصيا ّ
ً
مسبقا بإدانة رئيس مجلس اإلدارةُ .
أتوقع ًّ
ً
طبيعيا يتمثل بتأكيد الرشكة أ ّنها مستعدة للتعاون مع
رد فعل
ًّ
املدعي العام ،ولك ّنها تقف بجانب رئيسها وتأمل أن تتضح
مكتب ّ
املالبسات يف أرسع وقت ممكن .عىل العكس ،كان هو نفسه ،عىل
األمريكينيُ ،يلقي مبديره تحت عجالت الحافلة.
حد قول
ّ
مصعوقا من هول
أيضا
ً
يف مكتب أوهنوما ،كان جوزيف رً .
مزريا .إاّل أ ّنه أظهر
املفاجأة .كنت أعرف سايكاوا .كان
خطيبا ً
ً
رباطة جأش غري معقولة .املؤمتر الصحفي الرتيب الذي عقده
سايكاوا واملتواجد عىل يوتيوب ،مع ترجمة باإلنكليزية بصوت
يحدد املسار
مرعبا فحسب ،بل ّ
املرتجمة الفورية الحاد ،ليس عماًل ً
سيتم
الذي ستنتهجه نيسان يف األيام واألسابيع واألشهر القادمةّ .
توريط كارلوس غصن ،ونقل ا ّتهامات النائب العام بكل وقاحة
محدد ،أو إبداء
أي سؤال ّ
وبنربة منافقة ،مع رفض اإلجابة عىل ّ
أي تكذيب ،أو االنخراط يف أي مواجهة واالكتفاء باالختباء وراء
التحقيق الجاري.
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كان املؤمتر الصحفي نقطة انطالق حملة تشهري ال ترحم ،ش َّنتها
يوما بعد يوم ،عرب ترسيب بعد ترسيب ،نيسان العزيزة مع أبواقها
ً
يف العامل أجمع ومع محاميها .يبدو ّأن لحظة الحقيقة قد حانت مع
ثناء سايكاوا بإلحاح عىل قيادات نيسان السالِفة ،مبا فيها تلك التي
سبقت كارلوس غصن ،تلك التي سبقت وصول الفرنسيني ،تلك التي
قادت ،يف العام  ،1999ثاين أكرب رشكة لصناعة السيارات يف اليابان
َ
إىل شفري اإلفالس.
أرس
بالنسبة إىل خوسيه مونوزّ ،
يشكل هذا الحديث تأكيد ما ّ
به إىل ديبلومايس أمريكي من أصدقائه ،بعد أن اكتشف ،يف خالل
وكل ما حصل
مدبرة ّ
العشاء ،توقيف غريغ كييل :هذه مكيدة ّ
اليوم ُيثبت ذلك.
واألهم أ ّ
ال تنسي هات َ
فكِ 

يوم  19ترشين الثاين /نوفمرب ذاك ،وص َلت فريديريك لو غريف
تقريبا التي
( )Frédérique Le Grèvesإىل طوكيو يف اللحظة نفسها ً
وصل فيها كارلوس غصن وغريغ كييل ،ولكن عىل متن رحلة تجارية
حطّ ت يف ناريتا .فهي بصفتها مديرة مكتب الرئيس املدير العام
حافال
لرينو يف بيانكورُ ،تدير ،من جملة ما تديره ،جدول أعامل ً
املهمة .عند هبوطها
للغاية و ُتشارك يف ّ
تنقالت رئيس التحالف ّ
تشغل هاتفها الخاص بالعمل .مل
نسيت أن ّ
عىل األرايض اليابانيةَ ،
وابل من اال ّتصاالت الهاتفية
ِ
تكتشف ّأن جهازها قد انهال عليه ٌ
النصية ورسائل الربيد اإللكرتوين إاّل عند وصولها إىل
والرسائل ّ
الفندق .ألقي القبض عىل كارلوس غصن.
فتحتها كانت من فوميكو ،مساعِ دة كارلوس
الرسالة األوىل التي َ
غصن الشخصية يف يوكوهاما.
السيد سايكاوا يريد أن يقاب َلكِ
ّ
مساء.
ً
فورا .كانت الساعة حينها بني السادسة والسادسة والنصف ً
مبقر رينو،
االستحامم،
من
انتهائها
فور
غريف،
لو
فريديريك
صلت
ا ّت
ّ
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عتبر
يف بيانكور .عىل
ّ
الخط :منى سبهري (ُ .)Mouna Sepehriت َ
أساسيا يف الفريق املحيط
عنرصا
ًّ
املحامية هذه ذات األصول اإليرانية ً
عضو مجلس
بكارلوس غصن الذي ّعينها ،يف اللجنة التنفيذية لرينوَ ،
تضم الخدمات القانونية عىل
اإلدارة َ
املنتدب للرئاسة ،وهي حقيبة ّ
غرار األمانة العامة.
مقتضبا .فال يجوز تضييع الوقت .إذا مل يقم
كان الحديث
ً
كنت مكانكِ
ٍ
قاض أو رشطي باستدعائك ،ال داعي لالمتثال .لو ُ
ولكنت استقللت ّأول طائرة إىل
بقيت يف اليابان
يا فريديريك ملا
ُ
ُ
مجد ًدا.
أنهت لو غريف اال ّتصال حتى ّ
رن الهاتف ّ
أوروبا .ما إن َ
تقط ُر
ث عىل غري عادة ،ونربتها عذبة تكاد ُ
إ ّنها فوميكو .كالمها َدمِ ٌ
أي فندق متكثني؟ سوف نرسل إليك سيارة مع سائق.
عساًل .يف ّ
وأضافت ُمكثِر ًة يف الكالم :واألهم أاّل تنيس أن ُتحرضي معكِ
هاتفكِ وحاسوبكِ .
كانت فريديريك لو غريف رسيعة البديهة فذكرت لها اسم
أقف َلت الحقيبة التي بالكاد فتحتها.
فندق غري ذلك الذي متكث فيهَ .
وفرت يف سيارة أجرة إىل هانيداّ .أول رحلة ُتغادِ ر األرخبيل هي
َّ
رحلة م ّتجهة إىل فرانكفورتَ .ج َل َست أقرب معاوين كارلوس غصن
كثريا.
يف مقعدها مع الهواتف والحاسوب التي ّ
تهم نيسان ً
صباح يوم اإلثنني ذاك ،يف  19ترشين الثاين /نوفمرب ،مل يكن
تيريي بولوري ينوي املرور مبكتبه ،وهو نائب املدير العام يف
مجموعة رينو .كان سي ّتجه مبارش ًة إىل روايس ( )Roissyلكي يسافر
إىل طوكيو حيث ينتظره اجتامع مجلس تحالف رينو–نيسان–
ميتسوبييش وكان من املفرتض أن يلتقي بكارلوس غصن ،وهو نائبه
هاتفيني سوف
رسميا منذ  19شباط /فرباير املايض .إاّل ّأن ا ّتصا َلني
َّ
ًّ
رأسا عىل عقب.
يقلبان هذا الربنامج ً
األول من منى سبهري :هل لديك خلفية عن املوضوع؟
يأيت ّ
السيد غصن فور
هل ّ
تصفحت اإلنرتنت؟ لقد ألقوا القبض عىل ّ
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وصوله إىل طوكيو .يف فصل الشتاء ،يختلف التوقيت بني اليابان
يتلقى اال ّتصال الثاين من طوكيو .هاري نادا.
وفرنسا مثاين ساعاتّ .
السيد
تم توقيف ّ
ال ّبد يا تيريي أن تعرف ّأن حدثًا هائاًل قد طرأّ .
غصن .لك ّنه يتظاهر بعدم معرفة األسباب التي ّأدت إىل وضع
رئيس التحالف وراء القضبان.
أعلم أ ّن َك يف طريقك إىل املطار .نحن
ُ
ننتظرك يف اليابان.
َ
قرر تيريي بولوري أن ال هدف من االجتامعات
برسعة كبريةّ ،
املزمع إقامتها يف يوكوهاما .ال ّبد من تحضري رينو ملواجهة األزمة
َ
كادت
عادت السيارة التي َ
الكبرية التي بدأت مع توقيف رئيسهاَ .
عدت إىل منزيل لكي أرتدي لباس
أن تصل إىل روايس أدراجها.
ُ
فورا إىل بيانكور .استدعينا فريق اإلدارة إىل
املواجهة،
ُ
وغادرت ً
أيضا عضوان أساسيان من
اجتامع طارئ .ولكن كان ال يزال هنا ً
املجلس :فيليب الغاييت ( ،)Philippe Lagayetteكبري املديرين،
وباتريك توماس (.)Patrick Thomas

فيليب كالين ،المرسال الصغير

باستثناء ذلك اال ّتصال الهاتفي الغريب الذي أجراه هاري نادا مع
تذكرت ،فيليب
تيريي بولوري ،مل يصدر أي يشء عن يوكوهاما .آهّ ،
يتأخر املرسال الذي كانت قد بعثته
كالين .يف املساء نفسه ،مل ّ
غالبا ما
نيسان العزيزة إىل سفارة فرنسا ،يف ركوب الطائرة التي ً
مساء،
ُتقلع من مطار هانيدا قبل حظر التجول عند الساعة ً 11.50
جدا
عىل متن الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة رقم  293املعروفة ًّ
يف أوساط رجال األعامل ألنها تسمح لهم بالوصول إىل باريس قبل
موعد اإلفطار.
ويخرب تيريي بولوري ّأن فيليب قدم لزيارتنا ،ومل أعرفه مع
استهل حديثه
عملت معه لعدة أعوامٍ .مل يعد الرجل نفسه.
أ ّنني
ُ
ّ
بالقول إ ّنه ال ميلك أي وثائق .ورسد القصة نفسها التي كانت وسائل
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اإلعالم قد بدأت بتداولها .هي نسخة رشكة نيسان من غري زيادة
وال نقصان .مل نعرف أي يشء .وال يشء بتا ًتا .راودين شعور بأ ّنه
ولكن ،بعد ذلك،
املهمة وبأ ّنه كان يحاول إنقاذ نفسهْ .
ُك ِّلف بهذه ّ
أن
مل ت ِر ْدنا أي معلومة أو تفسري .ال يشء.
ويشدد تيريي بولوري ّ
ّ
األمور ستبقى عىل حالها أليامٍ ،بل ألسابيع.
تم نقل املؤمتر الصحفي للمدير العام لنيسان عىل موقع الرشكة
ّ
املخصص لال ّتصاالت املؤسسية .عندما شاهدنا
اإللكرتوين
اليابانية
ّ
عمت
كبريا .صدم ٌة ّ
فيديو سايكاوا ،كان وقع الدهشة والصدمة ً
برمته.
العامل ّ
احتاج كارلوس غصن بضعة أيام حتى يبدأ باستيعاب ما حدث
املدعي العام أسلك
عيل جعلني رجال ّ
بالضبط .بعد إلقاء القبض ّ
وتم اقتيادي عىل الفور إىل
ً
طريقا غري مألوف بتا ًتا ملغادرة هانيداّ .
املوجهة ضدي التي
مكتب ّ
تم تبليغي بال ّتهم ّ
املدعي العام حيث ّ
كانت مرتبطة بعدم اإلفصاح املايل .وكانت تلك التهمة الوحيدة التي
التطرق إليها يف ذلك املساء بالتحديد .وشملت الفرتة الزمنية
ّتم
ّ
املمتدة ما بني األعوام  2009و .2014ومل تدم تلك الجلسة إال بضع
دقائق .ال ميكنني التواصل مع أحد ،ال املحامي ،وال أي فرد من
أرسيت وال أي زميل يف الرشكة اليابانية العمالقة التي أترأسها.
الليلة األولى في السجن

تم نقيل مبارش ًة إىل كوسوغه وتطبيق إجراءات الحبس
ثم ّ
املعتمدة عىل ما يبدو يف اليابان .ال ميكن ألولئك الذين مل يختربوا
يتخيلوا وحشية العملية واإلذالل الذي يعيشه
لحظة مشابهة أن ّ
كنت
املرء يف تلك اللحظة ،ناهيك عن الصدمة وعدم االستيعابُ .
حرفيا مشلواًل من الخوف .من الواضح أنني مل أفهم شي ًئا من هذا
ً
االتهام .وهكذا بدأت ليلتي األوىل يف السجن .كان وقع الصدمة
ومؤذيا.
عنيفا
ً
ً

