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مستقلني الى وزراء سليمان.
ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع االخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،الـ ـثـ ـلـ ـث ــاء،
اس ـت ـحــوذت مـنــاقـشــة تـكـتــل التغيير
واالص ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـش ــاركـ ـت ــه ف ـ ــي ج ـل ـســة
محتملة ملجلس الــوزراء لبت ملفات
الـنـفــايــات على معظم الــوقــت ،وطــال
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ــى اكـ ـث ــر م ـم ــا اعـ ـت ــاده.
انتهى الى خالصة انه ال يــزال يؤيد
خـطــة ال ــوزي ــر اك ــرم شـهـيــب ملعالجة
م ـ ُش ـك ـل ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،بـ ـي ــد ان ه ــذه
«ضــربــت مــن بـيــت ابـيـهــا» ،مــن عكار
وتيار املستقبل سواء بتأييده ّ
تحرك
العكاريني او عجزه عن توفير الدعم
امل ـنــاســب لـلـخـطــة لــوضـعـهــا مــوضــع
ال ـت ـن ـف ـيــذ .االم ـ ــر ن ـف ـســه ال ـن ـس ـبــة الــى
ف ـشــل ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى مـطـمــر آخ ــر في
السلسلة الشرقية ،في منطقة ُعدت
ح ـقــل عـمـلـيــات عـسـكــريــة م ــع املـقـلــب
اآلخــر مــن ســوريــا .تاليا فــإن وزيــري
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس بـ ــوص ـ ـعـ ــب سـ ـيـ ـحـ ـض ــران
جـلـســة مـخـصـصــة لـلـنـفــايــات يــدعــو
اليها رئيس الحكومة ،ولن يعارضا
ال ـخ ـطــة ب ـغ ـيــة ت ـبــديــد ذريـ ـع ــة ات ـهــام
عون وتياره ،ومن ثم تكتله وحليفه
حــزب الـلــه ،بتعطيل مجلس ال ــوزراء
الن ـع ـق ــاد هـ ــذه ال ـج ـل ـس ــة .ع ـل ــى ان ـهــا

ستكون جلسة يتيمة مــا لــم تصعد
الــى رأس جــدول اعمال جلسة تالية
التعيينات العسكرية واالمنية.
اال ان املـشــاركــة فــي جلسة النفايات
تتوخى ايضا تأكيد:
ـ ـ ان االنهاك الذي يعاني منه سالم ال
يسعه ان يعزوه الى عون وتكتله ،بل
الى حلفائه ُالقريبني كتيار املستقبل.
مــا ب ـ ّـرر مــا نـقــل عـنــه قــولــه ،م ــرة تلو
اخـ ــرى ،ان حـكــومـتــه ه ــذه ال تشبهه
ابدا ،وقد تكون اسوأ حكومة شهدها
لبنان منذ االستقالل.
ـ ـ ـ ـ ان ثـمــة مــانـعــا واح ـ ـدًا ي ـحــول دون
انهيار الحكومة واطاحتها ،وتاليًا
احـ ـج ــام س ـ ــام ع ــن االسـ ـتـ ـق ــال ــة ،هــو
غ ـط ــاؤه ــا االق ـل ـي ـم ــي ،وت ـح ــدي ــدا من
الــريــاض التي تتمسك باستمرارها
وبــوجــود ســام بــالــذات على رأسها.
وق ــد يـكــون املــوقــف االخ ـيــر للرئيس
سعد الحريري مــن اململكة مــا ّ
يعبر
عـ ــن ج ــان ــب م ـه ــم مـ ــن م ــوق ـف ـه ــا ،فــي
وقــت لــزم الـحــريــري ـ ـ خــافــا ملــا درج
عليه ـ ـ الصمت على الهجوم املدوي
لالمني العام لحزب الله السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه ال ـس ـبــت ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة
والعائلة املالكة بعبارات قاسية غير
مسبوقة.

سجنًا لبكري فستق
لم أنافق .أطلب العدالة .وإذا أصابتني
منكم رحـمــة ،فــأنــا لكم مــن الشاكرين،
ّ
ولدي أطفال».
ألنني أعاني أمراضًا
ُ
وحـ ـ ـك ـ ــم ف ـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ع ـلــى
الفلسطيني صالح الحسن بالسجن
خ ـ ـمـ ــس سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ــدك ـ ـتـ ــور
عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر شـ ـط ــح أربـ ـ ـ ــع سـ ـن ــوات
سجنًا ،كما حكم غيابيًا على الشهابي
واملـطـلــوب محمد مصطفى بالسجن
املؤبد.
وم ـث ــل أمـ ــام املـحـكـمــة أي ـض ــا امل ــوق ــوف
ّ
ايـلــي ضــو أح ــد املــتـهـمــن بقتل املـقــدم
في الجيش اللبناني ربيع كحيل .لكن
الجلسة ســادهــا هــرج وم ــرج وصــراخ
م ــن شـقـيـقــة كـحـيــل وع ـ ّـم ــه ل ــدى ت ـقـ ّـدم
املحامي معن األسعد بــأوراق لرئيس
املحكمة ،فاعتقدا بأنه يقوم بإسقاط
الـ ــدعـ ــوى ،ع ـلــى خـلـفـيــة ش ــائ ـع ــات عن
م ـس ــاوم ــة ب ـعــض أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة على

الحق الشخصي مقابل
إسقاط دعوى
ّ
مـبـلــغ كـبـيــر .ف ـتــدخــل رئ ـيــس املحكمة
ّ
متوجها الى
إلسـكــات الـهــرج وامل ــرج،
ذوي الشهيد« :هيدي إهانة للمحكمة
ال أقـبـلـهــا» ،معلنًا أن الجلسة املقبلة
ّ
ستكون ّ
وتبي أن األوراق التي
سرية.
تـقـ ّـدم بها املحامي تتعلق بالوصاية
عـلــى اب ــن الشهيد الـقــاصــر .وتصاعد
الـتــوتــر بـعــدمــا اح ـتـ ّـدت بسبب وقــوف
ً
أح ــد الـعـسـكــريــن حــائــا بينها وبــن
ّ
امل ــت ـه ــم .وم ــع رف ــع ال ـج ـل ـســة وتـحــديــد
الجلسة املقبلة فــي األول مــن شـبــاط،
ّ
ّ
على أن يبلغ املــتـهــم الرئيسي هشام
ضو لصقًا ،هاجم ّ
عم كحيل وشقيقته
املــوقــوف إيلي ضــو أثـنــاء إخــراجــه من
قاعة املحكمة محاولني ضربه ،وانهاال
ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـشـ ـت ــائ ــم ،قـ ـب ــل أن ي ـخــرجــه
ع ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة تـحــت
حماية مشددة.

ت ــروي إح ــدى سير ســالــة كينيدي األمـيــركـيــة ،أن
ال ـص ــراع بــن ابـنـهــا الــرئ ـيــس ،ج ــون ،وب ــن مـســؤول
مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي األش ـه ــر ف ــي تــاريــخ
واشنطن ،إدغار جاي هوفر ،لم يكن خفيًا على أحد.
خصوصًا بعد تسلم شقيق الرئيس روبرت ،موقع
مدعي عام الدولة .كل العوامل باتت ّ
تعمق التناقض
بــن الـطــرفــن .ص ــراع األج ـيــال وطـبــائــع األشـخــاص
وامل ـ ــاض ـ ــي وصـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ـح ــاض ــر وطـ ـم ــوح ــات
امل ـس ـت ـق ـبــل ...كـلـهــا م ـكـ ّـونــات أع ـلــت جـ ــدارًا شاهقًا
من الحرب بني البيت األبيض وذلــك املكتب املهيب
القريب في جادة بنسلفانيا املالصقة .ذات يوم من
مطلع الستينات ،قرر الرئيس وشقيقه خلع هوفر
من منصبه .وعمدا إلى حياكة القرار سرًا وبتكتم
شديد ،حتى ال يجهضه رجل واشنطن القوي بما له
من نفوذ ونهج صرفه ملصلحته الخاصة .أو حتى
ال يــرد عليه بتفجير فضائح البيت األب ـيــض ،من
حميميات مارلني مونرو إلــى تسجيالت هوليوود
التي قيل إن لذته الكبرى كانت فــي االستماع إلى
دق ــائ ــق لـيــالـيـهــا .كــانــت خـطــة آل كـيـنـيــدي تقضي
بتوجيه ضربة مباغتة وصاعقة إلــى هوفر .قرار
بــإقــالـتــه فـ ــورًا .تـعـيــن ب ــدي ــل .ومـتــابـعــة الـعـمــل كــأن
أم ـرًا روتينيًا قــد حـصــل .تـســرب الخبر بالصدفة
إلــى أحــد صحافيي العاصمة األميركية .كانت كل
صحافة واشنطن تتوق يومها للتخلص من طاغية
«امل ـك ـت ــب» .أخـ ــذت ن ـشــوة الــزم ـيــل ب ــدواف ـع ــه ،فنشر
الخبر قبل ساعات من صــدور ال ـقــرار ...فأجهض
املخطط .حني صــدرت الصحيفة حاملة التسريبة،
ً
يــروى أن روب ــرت كينيدي اتصل بناشرها قائال:
شكرًا لك .لقد كتبت بخط يدك قــرار تثبيت إدغار
جاي هوفر في مركزه مدى الحياة .بعد اليوم ،لن
ً
يجرؤ رئيس على إزاح ـتــه .وهــذا مــا حصل فعال.
اغتيل جون كينيدي في  22تشرين الثاني ،1963
ثم اغتيل شقيقه روبرت في  6حزيران  ،1968وظل
ً
هوفر مسؤوال عن مكتب التحقيقات الفدرالية حتى
وفاته في  2أيار  ،1972في عهد ريتشارد نيكسون.
ليمضي بذلك  48عامًا في موقعه ،ويشهد مرور
ثمانية رؤساء أميركيني حاربوه وحاربهم وذهبوا
وبقي!
شــيء مــن هــذا القبيل يحصل فــي بـيــروت منذ مئة
يــوم ويــومــن .منذ ذلــك الـيــوم ال ــذي سيدخل تاريخ
لـبـنــان ،تحت عـنــوان إقـفــال مزبلة الـنــاعـمــة .م ــذذاك،
انطلق شيء ما في نفوس الناسّ .
حولهم مواطنني.
وجعل من صمتهم للمرة األولــى منذ زمــن ،حراكًا.
وجـعــل مــن اسـتـيــاء األف ــراد مسألة شعبية .فصار
هناك حراك شعبي غير مسبوق في مزرعة املزابل
اللبنانية .ح ــراك بــدأ رفـضــا للغرق فــي األوس ــاخ ال

غير .بعدها راح يتلمس طريقه .حاول طرح الحلول
لألزمة .ثم سعى إلى حمل طروحات كبرىّ .
تشعب
ّ
وتعدد وفـ ّـرخ حركات وجمعيات .إلى أن وصل إلى
هذه اللحظة .هي لحظة اإلدراك أننا أمام نظام وسلطة
وطبقة حاكمة ،ال تصلح لبلد وال تفقه مفهوم الدولة
وال عالقة لها بمبدأ الشأن العام .هي لحظة الوالدة
املتعسرة لشيء بديل .أو على األقل ،لسلطة شعبية
ضاغطة موازية ومراقبة ،أو على األقــل ،قــادرة على
أن تؤشر إلى خطأ وترفع صوتها بالتسمية.
لم تشذ ظاهرة الحراك عن معادلة غاندي الشهيرة
في مواجهة أي سلطة طاغية :في البداية يتجاهلونك.
بـعــدهــا ي ـس ـخــرون م ـنــك .ث ــم يـقــاتـلــونــك ،وب ـعــد ذلــك
تنتصر .مسار الحراك الشعبي في بيروت مر في
املرحلة األولى طيلة تموز املاضي .تجاهلته السلطة
ّ
كليًا .بعدها ،ومــع مطلع آب ،تنبهوا إليه .فسخفوه
وسخروا منه .حتى كان صدام  22آب ،فبدأوا بقتاله.
كان على «الحراكيني» أن يتوقعوا كل أساليب القمع
السلطوي .مــن ال ـهــراوات والــرصــاص املـطــاطــي ،إلى
ً
خراطيم املياه والرصاص الحي .وصــوال إلى القمع
القضائي واسـتـخــدام مـطــارق األق ــواس فــوهــات في
ال ــرؤوس وعصبًا لكم األفـ ــواه .انـتـهــاء بما يحصل
ال ـيــوم مــن تـلـفـيـقــات قـضــائـيــة وت ـهــويــل وم ـحــاوالت
اغـتـيــال سياسي وإعــامــي .كــل ذلــك كــان متوقعًا.
ال بــل ك ــان عـلــى مـســؤولــي ال ـحــراك أن يـتــأكــدوا من
حصوله .فما أقدموا عليه لم يكن نزهة في شوارع
بـيــروت .وال هو مسيرة إضــراب لعمال مصنع في
طوكيو أو في جنيف .هي ثورة في شوارع شيكاغو
الثالثينات .هي حــرب في مدينة عصابات ّ
توزعت
ً
ب ـل ـدًا ك ــام ــا مـحـمـيــات واقـتـطـعــت مــراف ـقــه مـصــادر
إتاوات وقطعت شعبه رعايا إقطاعيات قرونسطية.
كان عليهم أن يدركوا أنه حني صــدرت في وسائل
اإلع ــام الئـحــة بــأسـمــاء موقوفيهم لــدى بوليسيي
الـسـلـطــة ،حــامـلــة أس ـمــاء مــن كــل امل ــذاه ــب ،لحظتها
ص ـ ــارت ث ــورت ـه ــم م ـط ـل ـقــة ،ض ــد س ـل ـطــة ل ــم ت ـعــرف
مــوقــوفــن م ـت ـعــددي الـقـبــائــل الـطــائـفـيــة مـنــذ نصف
قرن .كان عليهم أن يتيقنوا أي تنني قد خدشوا أو
جــرحــوا .وأي ارت ــداد وحشي عليهم سيرتكب .في
هذا الوقت بالذات ،ذهب الحراكيون إلى انقساماتهم
وإل ــى الـصـغــائــر .انــزلــق بعضهم إلــى لعبة الكاميرا
املتوحشة وصــورة النجم القاتلة وحسابات الــدور
واألولوية والصف األول واألسبقية والرائد والتابع.
جريمة أن تأكل أبناءها ثورة لم تبدأ بعد .وجريمة
أكبر أن يهزموا أنفسهم قبل أن تهزمهم السلطة .هي
فرصة لم يعرفها جيلنا وال من سبقه وال كل أجيال
املحاكم الروحية وأبناء قيود الطوائف ومرجعيات
الغيبيات املنصبة على ضمائر الناس من فوق .هي
فرصة ،إن أهدرتموها ،كرستم هذا النظام وسلطته
وطبقاته إلى األبد.

 :Creditbankلإلرادة قوةّ ...منول مشاريعها
بعد نيله جائزة أفضل مرصف لتمويل
املشاريع الصغرية واملتوسطة  SMEيف
الرشق االوسط للعام  ،2014من خالل
برنامجه  ،SME Financingمن قبل
 ،CPI Financialأطلق «االعتامد
املرصيف» حملة اعالنية مركزة لربنامجه
التموييل  ،SMEبهدف دعــم ذوي
اإلرادة الذين ميلكون الخربة واالحرتاف،
من أجل تعزيز قوة قدراتهم لتحقيق
أهدافهم.
ويف هذا اإلطــار ،يقدم Creditbank
مجموعة متكاملة من الحلول التي
تتم دراستها لتطابق حــاجــات كل
مرشوع وتز ّوده بالخدمات اإلستشارية
واملؤسساتية التي يحتاجها .ويستند
برنامج متــويــل املــشــاريــع  SMEيف
«االعتامد املــريف» اىل تعزيز االرادة

ودعــم قوة القدرات .من هنا كانت
الرسالة التواصلية للحملة االعالنية
«منكم االرادة ولكم القوة» ،وشعارها
«لــارادة قوة» ،اذ ان الرتكيبة املثالية

التي متنح القوة تتأمن من خالل ارادة
اصحاب الخربات الثابتة اضافة اىل الدعم
املايل واالستشاري والحلول املرصفية
الالزمة ،وهو ما يوفره .Creditbank

