
المدينة لي، يسقط يسقط حكم #األزعر 
ماذا يعني اأن ينزل ع�شرات اآالف اللبنانّيني اىل ال�شارع 

ات متتالية يف اآب واأيلول 2015 بعد اأربعني �شنة من 
ّ
مر

احلرب وما بعد احلرب؟ بالطبع، كثريون نزلوا احتجاجاً 

على تراكم النفايات يف ال�شوارع. لكن ال�شعارات التي 

ُرفعت والنقا�شات العامة حولها �شرعان ما اأخذت طابعاً 

 يف لبنان. 
ّ

هو يف �شلب الّنظام ال�ّشيا�شي

ال�شيا�شية  احلياة  باإمكان  اأن  هو  احلراك  اأثبته  ما  فاأهّم 

باملواجهة  لها  �شلة  ال  اإ�شكالّيات  تفرز  اأن  لبنان  يف 

اآذار،  و14   8 كتلتي  اإىل  ينتمون  الذين  الزعماء  بني 

�شعبّية  اإن�شاء حركات  املمكن  من  اأنه  اأخرى  وبكلمة 

هيمنة  من  احلّد  على  قادرة  وم�شتقّلة  ووازنة  موؤّثرة 

بينهم.  فيما  القائمة  املحا�ش�شة  تعرية  وعلى  هوؤالء، 

و«بدنا  ريحتكن«  »طلعت  �شعارات  عك�شت  وقد 

األخ  نحا�شب«، »حّلوا عّنا«، »عال�شارع«، »لهون وب�س« 

اإرادة  وهي  النظام.  هذا  نري  من  التحرر  نحو  توجهاً 

ال�شعار االإ�شتفزازي »كلن  بلغت م�شتواها االأعلى مع 

املواطنني  جلميع  دعوة  مبثابة  هو  والذي  كلن«  يعني 

لوائهم  حتت  ين�شوون  الذين  الزعماء  من  ر 
ّ
للتحر

وهذه  باحلراك.  واللحاق  املهيمنة  االإ�شكاليات  ومن 

اجلاذبية  نظام  لتغيري  الباب  تفتح  اإّنا  التوّجهات 

النظام  �شعى  ففيما  البو�شلة:  وجهة  اأو  ال�شيا�شي 

طائفية  جمموعات  يف  املواطنني  ا�شتقطاب  اىل  القائم 

من  واال�شتفادة  للحماية  توّخياً  للزعماء  تخ�شع 

اىل  البو�شلة  توجيه  اأعيد  )الغنائم(،  الدولة  خريات 

ال�شاحات العامة فباتت ولو لربهة االأكرث اإجتذاباً.

ق�شايا  واحتّلت  ميادينها.  العا�شمة  ا�شتعادت  وعليه، 

اأوجه  العامة وغلبت  امل�شاحة  املواطنني وهمومهم قلب 

االإختالف  اأوجه  على  بينهم  فيما  والتالقي  الت�شابه 

اإمكانية اإحداث  والفرقة. وانتع�شت االآمال اذ ذاك يف 

نظام  من  نتحول  بحيث  ال�شيا�شي،  النظام  يف  تغيري 

اإىل  الزعماء  ونفوذ  الكاري�شما  على  قائم   
ّ

ا�شتقطابي

ما  مع  امل�شاواة،  قدم  على  املواطنون  فيه  يتفاعل  نظام 

ي�شتتبع ذلك من تغرّي جذرّي يف اال�شكالّيات وجداول 

االأعمال. وتلتقي اإ�شتعادة امليدان على هذا الوجه متاماً 

اأي  اللبناين  الد�شتور  عنها  عرّب  التي  الطموحات  مع 

ك�شرط  الطائفي،  االإنق�شام  حّدة  تخفيف  على  العمل 

لتجاوز الطائفية ال�شيا�شية، فيما اأن النظام اال�شتقطابي 

احلايل يوؤدي يف حال ا�شتمراره اىل تعميقها وتاأبيدها. 

اإىل  النظام  اإ�شقاط  �شعار  يوؤ�شر  الوجهة،  هذه  ومن 

الد�شتوري ويف  واملحا�ش�شة غري  الزعماء  نظام  اإ�شقاط 

اأمل  على  وا�شتكماله.  الد�شتور  اإقامة  اىل  نف�شه  االآن 

بلوغ نهاياته ال�شعيدة. 

أبعد من الطائفية: 
لمن/ ضد من ينبض قلب المدينة؟  

18 مجموعات الحراك الشعبي 12 دعونا نسرق...  
أو تغرقون بالزبالة

كيف قمعت السلطة الحق بالتظاهر؟6
 معاقبة المتظاهرين من دون محاسبة القوى األمنية
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وســـــام اللـــــحام

لبنان  حتته  يرزح  الذي  ال�شيا�شي  النظام  �شمات  من 

التي تتجلى على  الطائفي  بقاعدة االختزال  ُيعرف  ما 

ثالثة م�شتويات:

من -- لبنان  يف  الفرد  جتريد  وهو  الهوية  اختزال 

مواطنيته واإلغاء كل بعد اآخر يف �شخ�شيته ل�شالح 

االنتماء الطائفي.

يطلق -- حمدد  �شخ�س  قيام  وهو  اجلماعة  اختزال 

من  معينة  جمموعة  بتمثيل  الزعيم  لقب  عليه 

االأفراد بحيث يحتكر النطق با�شمهم والدفاع عن 

»م�شاحلهم« )التي هي يف احلقيقة لي�شت اأكرث من 

م�شالح الزعيم(.

اختزال املوؤ�ش�شة وهو حتويل كل موؤ�ش�شة د�شتورية --

اإىل رمز للزعيم الطائفي بحيث يتحول النقد املوجه 

اإىل موؤ�ش�شة ما اإىل اعتداء على �شالحيات رئي�س 

هذه املوؤ�ش�شة.

ت�شكل قاعدة االختزال مب�شتوياتها كافة و�شيلة الدفاع 

الف�شلى التي يعتمد عليها النظام. فهي بناء متما�شك 

ال ميكن باأي �شكل من االأ�شكال تعطيله اإال عرب اخلروج 

منه كامال بنية ن�شف اأركانه ب�شكل تام. 

ال�شعب  حلراك  الق�شوى  االأهمية  لنا  تظهر  هنا  من 

للقمع  رف�شا  اآب  و29   22 يف  انتف�س  الذي  اللبناين 

�شيا�شية  اأ�ش�س  يقوم على  ببناء جمتمع جديد  ومطالبا 

وبغ�س  حدوثه،  مبجرد  احلراك  هذا  متكن  فقد  مغايرة. 

التي  الو�شوح  عدم  وحالة  البعيدة  اأهدافه  عن  النظر 

عرقلة  من  واملواقف،  االجتاهات  تعدد  ب�شبب  تطبعه 

عمل قاعدة االختزال وتكبيلها ب�شكل كبري وقد ظهر 

ذلك من خالل االأمور التالية:

العودة اإىل الهوية كمعطى ذاتي االأمر الذي ي�شمح --

االنتماءات  من  ويحرره  مواطنيته  بتاأكيد  للفرد 

املوروثة عرب ت�شنيفه �شمن قوالب م�شبقة ما يحرمه 

من حرياته االأ�شا�شية.

خالل -- من  الزعيم  يفر�شها  التي  االأغالل  ك�شر 

تكوين وعي �شيا�شي يجمع بني االأفراد انطالقا من 

م�شاحلهم ما ي�شمح بربوز حراك مطلبي يقوم على 

قوى اجتماعية حقيقية.

عمل -- اخ�شاع  عرب  للقانون  االعتبار  اإعادة 

املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية للقواعد الد�شتورية الطبيعية 

معايري  من  انطالقا  امل�شوؤولني  مبحا�شبة  ي�شمح  ما 

وا�شحة مو�شوعة �شلفا.

و�شلوكيات  اأخالقيات  الطائفي  االختزال  يوّلد  وبينما 

تخنق يف االن�شان االح�شا�س بالكرامة وتدفعه اإىل حالة 

تذكري  من  ال�شعبي  احلراك  متكن  واجلربية،  الياأ�س  من 

املواطنني بقدرتهم على املبادرة ومن ثم حقهم باملطالبة 

بالتغيري ما ي�شمح لهم بالتفاوؤل ويعطيهم االأمل مب�شتقبل 

خمتلف. لكن ال�شوؤال االأهم الذي ينبغي طرحه يف هذه 

املرحلة احلرجة االآن: هل ذلك يكفي؟ واجلواب قطعا 

ال. فقد متكن النظام الطائفي خالل العقود املا�شية من 

انتاج ن�شق خطابي �شمح له بفر�س هيمنته على املجتمع 

اللبناين. ولكي نو�شح هذه الفكرة ال بد لنا من العودة 

 )Bloc historique( التاريخية  الكتلة  مفهوم  اإىل 

الذي نظر له املفكر الي�شاري االيطايل اأنطونيو غرام�شي يف 

الن�شف االأول من القرن املا�شي.

اأراد غرام�شي اأن يبني اأن هيمنة النظام احلاكم ال تعتمد 

فقط على الو�شائل القمعية كاجلي�س وال�شرطة واالإدارة 

الهيمنة  على  كبري  وب�شكل  اأي�شا  تقوم  هي  بل  ال 

الثقافية )الدين، املدار�س، االأحزاب ال�شيا�شية، بع�س 

اجلمعيات، االإعالم( التي تربر �شلطة الطبقة احلاكمة. 

فالدولة هي اإذا ح�شيلة للمجتمع املدين حيث الهيمنة 

الثقافية وللمجتمع ال�شيا�شي حيث اأدوات القمع. 

لهذا الطرح نتائج مهمة جديدة. فال�شيطرة على و�شائل 

ف�شح  من  بّد  ال  بل  ما  نظام  الإ�شقاط  تكفي  ال  القمع 

روؤية  يقدم  جديد  خطاب  انتاج  عرب  الثقافية  الهيمنة 

فكرية واأخالقية خمتلفة لل�شاأن ال�شيا�شي. وهنا يتدّخل 

غرام�شي من خالل مفهوم الكتلة التاريخية عرب القول 

باأن البنية التحتية )الهيكلية االقت�شادية وو�شائل االإنتاج( 

املدين  ب�شقيها  )الدولة  الفوقية  البنية  بتحديد  تقوم  ال 

وال�شيا�شي( ب�شكل اأحادي ومطلق بل هما ي�شكالن يف 

ظرف تاريخي معني كتلة تاريخية متحدة ع�شويا.

التاريخية  كتلته  انتاج  من  الطائفي  النظام  متكن  لقد 

ال�شيا�شية  والطائفية  الريعي  االقت�شاد  يت�شابك  حيث 

الإنتاج هيمنة ثقافية �شلبة وقوية. من هنا املهة الكبرية 

والتحديات ال�شعبة التي يتوجب على احلراك ال�شعبي 

متكنه  هو  احلراك  هذا  من  فاملطلوب  م�شوؤوليتها.  حتمل 

اجلديدة  التاريخية  الكتلة  يف  االأول  املدماك  بناء  من 

�شحيح  اآخر.  �شيا�شي  نظام  اإىل  للو�شول  عليها  املعول 

الطائفي  اآلة االختزال  اأن هذا احلراك متكن من عرقلة 

اأجل  املتهالك ال يكفي من  املحرك  لكن تعطيل هذا 

حمرك  من  بد  ال  بل  العمل،  �شكة  على  القطار  و�شع 

جديد يعيد �شخ احلياة يف �شرايني املجتمع.

يف  اأزمة  من  يعاين  النظام  اأن  غرام�شي  اأو�شح  وقد 

التي  امل�شاكل  حل  من  يتمكن  ال  عندما  الهيمنة 

تواجهها اجلماعة رغم ا�شتمرار احتفاظه بال�شلطة. وهذا 

هو حتديدا واقع لبنان بحيث جاءت اأزمة النفايات لتفجر 

التناق�شات بني مكونات النظام ال�شيا�شية/االقت�شادية. 

فقاعدة االختزال الطائفي ال تعمل فقط حلماية النظام 

من كل عدو خارجي يتهدده بل هي، وب�شبب طبيعتها 

ملحاربة  الطائفي  الزعيم  ي�شتخدمه  �شالح  املنحرفة، 

خ�شومه من داخل النظام نف�شه ما يوؤدي كل فرتة من 

الزمن اإىل حدوث �شلل عام وتعطيل لكل املوؤ�ش�شات 

املرة، وحل�شن  ال�شلل هذه  هذا  ترافق  وقد  الد�شتورية. 

احلظ، مع تفجر اأزمة النفايات ومن ثم ا�شتخدام القمع 

لف�س احلراك املطلبي االأمر الذي هدد ب�شكل خطري ما 

تبقى من �شرعية للنظام الطائفي.

اللبناين  النظام  اإليها  ي�شتند  التي  التاريخية  الكتلة 

املطلبية  االنتفا�شة  تفاقم  بتهديد كبري من جراء  ت�شعر 

قواها الإعادة  قائمة وهي �شت�شعى بكل  تزال  لكنها ال 

واإعادة  احلراك  ت�شفية  بغية  االختزال  قاعدة  تفعيل 

املواطنني اإىل معتقالتهم الطائفية، لذلك ال بد للحراك 

من الت�شديد على النقاط التالية:

انتاج خطاب يرتكز على نوع جديد من ال�شرعية --

بحيث يتم اإق�شاء كل احلجج الطائفية التي �شاقها 

النظام بغية تاأمني ا�شتمراريته.

حتديد اخل�شم ال�شيا�شي ب�شكل وا�شح من خالل --

النفايات  ف�شيحة  �شبب  الذي  الف�شاد  اأن  التاأكيد 

يقوم  الذي  املحا�ش�شة  لنظام  مبا�شرة  نتيجة  هو 

قاعدة  من  الثاين  امل�شتوى  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 

االإختزال التي �شبق واأن �شرحناها اأعاله. واأهمية 

هذا االأمر انه ي�شمح برد االعرتا�س الذي يقول باأن 

تهمة الف�شاد ال يجب تعميمها. ف�شحة هذا القول 

الطوائف  زعماء  بني  املحا�ش�شة  نظام  اأن  تنفي  ال 

الوالء  عالقة  على  يقوم  الأنه  فا�شد  مباهيته  هو 

واجلدارة  الكفاءة  عن  عو�شا  للزعيم  ال�شخ�شي 

وظيفة  اإىل  الو�شول  من  ما  ل�شخ�س  تتيح  التي 

حمددة اأو فوز �شركة ما مبناق�شة معينة. وبالتايل ال 

ميكن  املالية  امل�شالح  اأن  اإىل  االنتباه  لفت  من  بد 

حمايتها ب�شكل اأف�شل ال بل تطويرها يف ظل نظام 

ال يقوم على حتالف االقت�شاد الريعي مع الزعماء.

من -- ياأتي  ال  املن�شود  التغيري  اأن  على  الت�شديد 

اأو  للجمهورية  رئي�س جديد  انتخاب  اأي عرب  فوق 

م�شبوهة  طاولة  حول  الزعماء  بني  توافق  ح�شول 

للحوار بل من حتت عرب االحتكام اإىل ال�شعب.

دور -- �شيما  ال  الثقافية  الهيمنة  اأدوات  كل  ف�شح 

املوؤ�ش�شة الدينية.  فالكتلة التاريخية للنظام الطائفي 

كيف  راأينا  فقد  الدينية.  املوؤ�ش�شات  اأي�شا  ت�شم 

التفت هذه االأخرية للدفاع عن النظام عرب الكالم 

االإن�شائي عن �شرورة ايجاد حلول للواقع االقت�شادي 

املاأزوم لكن من �شمن االأطر ال�شرعية التابعة للنظام.

لها -- ميكن  ال  املدين  املجتمع  منظمات  اأن  اإدراك 

ت�شارك  التي  االجتماعية  ال�شرائح  كل  متثل  اأن 

باحلراك. اإن كل حراك ثوري يجب اأن يهدف اإىل 

�شم اأو�شع قدر ممكن من فئات املجتمع بغية تكوين 

على  القادرة  التاريخية  الكتلة  هو  جديد  حلف 

انتاج �شرعية �شيا�شية جديدة.

ال -- قطعا  الالعنف:  �شردية  البتزاز  اخل�شوع  عدم 

احلراك  مطالب  لتحقيق  العنف  اعتماد  يجب 

لكن هذا االأخري يجب اأن يخرج من حالة الدفاع 

�شلميته  تاأكيد  خالل  من  النف�س  عن  امل�شتمرة 

وذلك باالعالن اأن العنف احلقيقي هو ذاك الذي 

منذ  اللبنانيني  حلقوق  امتهانه  عرب  النظام  ميار�شه 

زمن طويل و�شحقه لكرامتهم من خالل تخويفهم 

الدائم من الفتنة واحلرب االأهلية وانهيار االقت�شاد.  

من  العربي  العامل  عرفها  التي  »الثورات«  تتمكن  مل 

بناء جمتمع جديد. فهي جنحت باإ�شقاط امل�شتبد لكنها 

مل تتمكن حتى االآن من تكوين كتلة تاريخية جديدة 

تنتج خطابا حداثيا ونه�شويا بالكامل. الو�شع يف لبنان 

الطائفي هو  النظام  اإ�شقاط  ال�شيء الأن  خمتلف بع�س 

االنتقال حكما اإىل جمتمع جديد، لذلك ال منا�س من 

ك�شر هيمنة نظام الزعماء عرب انتاج �شرعية جديدة. ال 

ال�شلطة  تغيري  الراهن من  التاريخي  لنا يف ظرفنا  ميكن 

املجتمع  تغيري  من  بد  ال  بل  املجتمع  تغيري  اأجل  من 

انتفا�شة  فلتكن  والدولة.  ال�شلطة  تغيري  بغية  باالأول 

29/22 اآب خطوتنا االأوىل نحو جمتمع جديد.

الحراك المطلبي:
خطوة أولى نحو  إعادة 

يخية تشكل الكتلة التار

2015-7-212015-7-21
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مـــــــيريم مــــــهنا 

احلراك- النطالق- ال�شرارة- النفايات- اأزمة- �شّكلت-

واملحا�شبة- العام- االنتظام- باحرتام- املطالب- ال�شعبي-

واحلق-ببيئة-�شليمة.-ومن-هنا،-كان-ال-بّد-من-العودة-

مللف- مرادفًا- بات- الذي- النفايات- معاجلة- ملّف- اىل-

مدى- على- امتّد- �شخم- ف�شاد- ملف- وهو- -.
1
�شوكلني

االأمثلة- اأبرز- اأحد- و�شّكل- يزال،- وال- عامًا- ع�شرين-

وت�شتعر�ض- احلاكمة.- امل�شالح- �شبكة- �شلوك- على-

املفكرة-القانونية-هنا-اأهّم-حمطات-هذا-امللف-م�شيئة-

من- نحا�ض،- �شربل- د.- مع- اأجرتها- باأحاديث- اإياها-

يف- واالإقت�شادية- ال�شيا�شية- وخرباته- معارفه- وحي-

هذا-املجال-)املحرر(.-

سوكلين: أمر   واقع تأسس 
بالتعدي على صالحيات 

البلديات
�شالحية  و74   49 مواده  يف  البلديات  قانون  اأناط 

من  االأهم  اجلزء  وكان   .
2
بالبلديات النفايات  ادارة 

النظافة،  عمال  من  يتاألف  للبلديات  الب�شري  اجلهاز 

اأقدم  بلدية بريوت من  النظافة يف  نقابة عمال  وكانت 

النقابات يف لبنان.

تبعا لن�شوب احلرب االأهلية )1975-1990(، بداأت 

متو�شط  ارتفاع  ومنها  النفايات.  اإدارة  يف  ال�شعوبات 

اأجيال  توظيف  يتم  اأن  دون  النظافة  عّمال  اأعمار 

اأن خطورة التنقل فر�شت اختيار مكّب  جديدة. كما 

اإن�شاء  اىل  اأدى  مما  التما�س،  خطوط  عند  للنفايات 

مكب النورماندي. 

كانت  احلرب،  انتهاء  وبعد  الت�شعينيات،  مطلع  ويف 

البلديات مرتّهلة يف جهازها الب�شري كما يف جتهيزاتها، 

 .1963 يف  جرت  بلدية  انتخابات  اآخر  اأن  خ�شو�شاً 

وكان دور هذه ال�شلطات املحلية مهّم�شاً متاماً، با�شتمرار 

ومل  احلرب.  بعد  ما  البلدية  االنتخابات  مبداأ  تغييب 

خو�س  اإثر  يف   1998 يف  اإال  حملّية  انتخابات  حت�شل 

»بلدي،  حملة  خالل  من  معركة  املدين  املجتمع 

القائم  الو�شع  يف  ال�شلطة  ووجدت  بلديتي«.  بلدتي، 

البلديات  ي�شّهل �شرب �شالحيات  ما  بعد احلرب  ما 

بهدف اال�شتيالء على اأموالها. 

يف  الواقع  هذا  ظّل  يف  �شوكلني«  »حكاية  وبداأت 

1994 حني تعاقد جمل�س االإناء واالإعمار مع ال�شركة 

و�شيانة  لرتميم  ميكانيك  هند�شة  �شركة  لكونها 

العقد  هذا  وتطّور  والعمرو�شية.  الكرنتينا  معملي 

بلدية  نفايات  ومعاجلة  نقل  لي�شمل  ق�شرية  فرتة  بعد 

الكن�س.  اأعمال  بقليل  بعدها  من  ولُي�شاف  بريوت، 

الذين   
3
االأجانب الكنا�شة  عمال  بداأ  لذلك،  وتبعاً 

البلديات  موظفي  حمّل  يحّلون  ال�شركة  ت�شتخدمهم 

الذين كان اأغلبهم و�شل اىل �شّن التقاعد. 

التواأم  وال�شركة  �شوكلني  �شركة  بني  العقود  وتو�ّشعت 

ولدواعي   Averda مبجموعة  )املعروفة  �شوكومي 

وجمل�س  جهة  من  يلي(  ما  يف  »�شوكلني«  االخت�شار 

ال�شركتني  تلزمي  فتم  اأخرى.  االناء واالعمار من جهة 

كن�س النفايات وجمعها ونقلها ومعاجلتها وطمرها. كما 

تو�شع النطاق اجلغرايف لل�شركتني فبات ي�شمل مناطق 

        .
4
عديدة باال�شافة اىل بريوت االإدارية

�شركة  باإدارة  الواقع  االأمر  تثبيت  مع  وبالتزامن 

مطمر  ُفتح   ،
5
لبنان وجبل  بريوت  لنفايات  �شوكلني 

1997 يف ظّل اأزمة م�شابهة لالأزمة التي  الناعمة عام 

تكّد�س  اىل  اآنذاك  اأي�شاً  اأدت  وقد  اليوم،  ن�شهدها 

  .
6
النفايات يف ال�شوارع

ال�شلطة  قبل  من  العقود  هذه  اجناز  مت  اأنه  والالفت 

اأو  البلديات  موافقة  على  احل�شول  دون  من  املركزية 

ي�شّكل  مما  االأ�شكال،  من  ب�شكل  اإبرامها  يف  ا�شراكها 

خمالفة لقانون البلديات ومبادئ الالمركزية االدارية. 

اأ�شدر   ،1999 يف  احلا�شل  ال�شيا�شي  التغيري  ومع 

�شوكلني  العقود مع  اأن  فيه  بنّي  تقريراً  املحا�شبة  ديوان 

ترتيب  ر�شمية  جهة  اأية  على  متنع  مطلقاً،  بطالناً  باطلة 

يف  ذلك  على  ليوؤكد  وعاد  عليها.  قانونية  اآثار  اأي 

ديوان  تقرير  جاء   .1999/62 رقم  اال�شت�شاري  راأيه 

 99/3/30 تاريخ   99/1 رقم  اخلا�س  املحا�شبة 

ليق�شي باعتبار هذه العقود »باطلة بطالناً مطلقاً«.

مالحق  ان   -« اأبرزها:  اأخرى  خمالفات  التقرير  وفّند 

العقد  على  ومناطق  اأعمااًل  اأ�شافت  التي  العقد 

االأ�شا�شي تعترب عقوداً م�شتقلة وجديدة يقت�شي عقدها 

باملناق�شة العامة االأمر الذي يجعل من عقدها ر�شائياً 

غري واقع يف موقعه القانوين، )...(- ان ا�شعار التعديل 

البالغ  اال�شا�شي  ال�شعر  فاقت  دوالر/طن   20 البالغة 

مدينة  يف  الطن  �شعر  بلغ  بينما  دوالر/طن   14.99

طرابل�س واملقدم من املتعهد نف�شه 14.57 دوالر/طن 

مع اأن االدارة التزمت تقدمي اآليات يف بريوت باال�شافة 

ا�شعاف  �شتة  عن  تزيد  بريوت  يف  الكميات  ان  اىل 

الكلفة  تقل  الكمية  زادت  وكلما  طرابل�س  كميات 

ويزيد الربح، )...( - جرى حتميل ال�شندوق البلدي 

و1995   1994 عامي  عن  م�شتحقة  نفقات  امل�شتقل 

العامني  العقد عن هذين  ان م�شدر متويل  بالرغم من 

اخلطة  الدولة يف  ومن ح�شة  الدويل  البنك  قر�س  هو 

2000 لالإعمار واالناء«.

سوكلين وتنظيم التعدي 
على أموال البلديات

اأّدى حتديد م�شتحّقات �شوكلني اىل ال�شطو على اأموال 

لعقودها،  جداً  م�شّخمة  كلفة  خالل  من  البلديات 

مالية  الأ�شول  خمالف  ب�شكل  اأتعابها  دفع  اأتى  كما 

ال�شندوق  اأموال  اقتطاع  جلهة  خ�شو�شاً  البلديات 

نّحا�س يف حديث  �شربل  د.  ويوؤّكد  امل�شتقل.  البلدي 

اإدارة  �شوكلني  تكليف  من   
ّ

االأ�شا�شي الهدف  اأّن  معه 

على  اليد  و�شع  كان  لبنان  وجبل  بريوت  نفايات 

امل�شتقّل، وهي  البلدي  ال�شندوق  البلديات يف  اأموال 

لها الدولة ل�شالح البلديات. وقد مت  االأموال التي حت�شّ

ذلك من خالل دفع م�شتحّقاتها من اأموال ال�شندوق 

املعنية  البلدّيات  اأن تخّول  امل�شتقّل، من دون  البلدّي 

جمل�س االإناء واالإعمار اإبرام العقود مع هذه ال�شركة. 

كلفة سوكلين المضّخمة

�شوكلني  م�شتحقات  حتديد  يف  املو�شوع  لّب  يكمن 

يثري �شبهات كبرية جداً،  امل�شتحقات  املرتفعة. فحجم 

الذي  امللف  على  الق�شاء  يد  و�شع  �شرورياً  ويجعل 

على  د.اأ.  ملياري  بحوايل  ُيقّدر  ما  العام  املال  كّلف 

مدى ع�شرين عاماً.

وامل�شكلة االأوىل هي اأنه فيما خال عقد الكن�س الذي 

يتم حتديد م�شتحقات �شوكلني عنه مببالغ مقطوعة، فاإن 

العقود االأخرى من نقل ومعاجلة وطمر، ُيحّدد �شعرها 

بالطن. فرتكيبة العقود ُتعترب هي اال�شكالية، فم�شلحة 

مما  االأطنان،  من  اأكرب  عدد  بطمر  تق�شي  �شوكلني 

 .
7
النفايات بفرز ومعاجلة جزء من  اإلزامها  يتعار�س مع 

 80% من  اأكرث  طمر  اإىل  �شوكلني  عمدت  وبالفعل، 

وزن  لزيادة  متعّددة  حيٍل  اعتماد  واإىل  النفايات،  من 

النفايات التي تطمرها.

بعض األرقام عن كلفة سوكلين

ويوازي  د.اأ.  مليون  بن�شف  يومياً  �شوكلني  كلفة  تقّدر 

�شعر اإدارتها لطن النفايات 155 د.اأ./طن، بينما ُيقّدر 

د.اأ./طن.   75 بـ  عاملياً  النفايات  ادارة  �شعر  معدل 

املت�شمنة  ال�شاملة  العملية  النفايات«،  »اإدارة  بـ  ونعني 

الكن�س واجلمع والفرز واملعاجلة والطمر.

�شعر عقد طمر  االأكرب تكمن يف كون  امل�شكلة  اأن  ااّل 

النفايات وحده حتّدده �شوكلني بحوايل 45 د.اأ. )وهو 

رقم م�شخم جداً بالن�شبة لالأ�شعار العاملية، اذ اأن كلفة 

البلدان  من  العديد  دوالراً يف  بـ11  تقدر  العملية  هذه 

وبـ4 دوالرات يف حم�س مثاًل(. 

وُتظهر االأرقام اأن �شوكلني تقوم بطمر اأكرث من 80% 

اأموااًل  �شوكلني  تتقا�شى  اآخر،  ومبعنى   .
8
النفايات من 

اأ�شا�س  على  الطن(  على  اإ�شافياً  د.اأ.   100( باهظة 

بالطمر  تقوم  اأنها  ااّل  النفايات،  مبعاجلة  تق�شي  عقود 

الكلفة  جانب  واىل  للنفايات.  كامل  �شبه  ب�شكل 

ينتهك  نحو  على  م�شتحقاتها  دفع  مّت  جداً،  امل�شّخمة 

االإنتظام املايّل العاّم.

في  لخدماتها  سوكلين  مستحقات  اقتطاع 

بعض البلديات من صندوق جميع البلديات 

املخالفة االأبرز يف هذا املجال ح�شلت بدفع م�شتحقات 

اأي  امل�شتقل،  البلدي  ال�شندوق  اأموال  من  �شوكلني 

جميع  حل�شاب  الدولة  ت�شتوفيها  التي  »الر�شوم  من 

بلدي  �شندوق  يف  اأمانة  تودعها«  والتي  البلديات« 

بعد  فيما  توزيعها  لغاية   
9
الداخلية« وزارة  يف  م�شتقل 

على البلديات وفق معايري معينة. ويف ال�شنوات االأوىل 

هذا  اأموال  من  ن�شبة  اقتطاع  مت  �شوكلني،  مع  للتعاقد 

ال�شندوق، وهي اأموال تعود جلميع البلديات، لت�شديد 

النفايات.  معاجلة  بخ�شو�س  البلديات  بع�س  نفقات 

لالإنتظام  انتهاكاً  املحا�شبة  ديوان  اعتربه  ما  وهذا 

 1999/62 رقم  اال�شت�شاريني  راأييه  مبوجب  العام 

و2001/32. 

املادة  اأن   1999/62 رقم  املحا�شبة  ديوان  قرار  اعترب 

اخلام�شة من املر�شوم رقم 1917 تاريخ 79/4/6 تن�س 

يف فقرتها االأخرية على اأنه »يف حال قرر جمل�س الوزراء 

اللوازم  تنفيذ  عامة  موؤ�ش�شة  او  عامة  اإدارة  تكليف 

واالأ�شغال واخلدمات التي تخ�ش�س جلميع البلديات، 

ي�شار اىل عقد النفقة وت�شفيتها و�شرفها ومراقبتها وفقاً 

الأحكام االأنظمة املعتمدة )...(«، واأنه ومبا اأن تكليف 

يعني  النظافة  مب�شاريع  القيام  واالعمار  االناء  جمل�س 

اعترب  املحا�شبة  ديوان  ان  »ومبـا  معّينة،  بلديات  فقط 

هذه العقود باطلة بطالناً مطلقاً يف تقريره رقم 99/1«، 

مبالغ  حتويل  على  املوافقة  جواز  بعدم  »القول  وجب 

ت�شديداً لنفقات ناجتة عن هذه العقود الباطلة«.

اأما القرار رقم 2001/32، فاعترب اأنه »حيث ان القاعدة 

ال�شندوق  اموال  حتكم  التي  اال�شا�شية  القانونية 

البلدي امل�شتقل هي ما ت�شمنته �شراحة املادة 87 من 

البلدي  ال�شندوق  اموال  ان  باعتبار  البلديات  قانون 

امل�شتقل هي امانة تعود جلميع البلديات)...(، وحيث 

بع�س  اقتطاع  حال  يف   )...( انه  ذلك،  عن  ينتج  انه 

فيجب  امل�شرتكة،  للنفقات  لل�شندوق،  العائدة  املبالغ 

البلديات«،  جميع  امل�شرتكة  النفقات  هذه  ت�شيب  ان 

لل�شندوق  العائدة  االموال  »ان  القول  اىل  لينتهي 

قانونياً  اعتماداً  ت�شّكل  ان  ميكن  ال  امل�شتقل  البلدي 

لدفع نفقات تعود لبع�س البلديات دون االآخر«.

رقم  اال�شت�شاري  املحا�شبة  ديوان  راأي  وذهب 

يقت�شي  اأنه  اعترب  اذ  ذلك  من  اأبعد   2001/32

�شوكلني  عقود  اإبرام  عن  امل�شوؤولني  الوزراء  حما�شبة 

اأموالهم  على  لها،  القانونية  االعتمادات  تاأمني  دون 

املحا�شبة  قانون  من   112 املادة  اىل  ا�شتناداً  اخلا�شة، 

على  اليد  لو�شع  الغطاء  �شوكلني  و�شّكلت  العمومية. 

امل�شتقل.  البلدي  ال�شندوق  يف  البلديات  اأموال 

اليها  حتويلها  دون  باأموالها  ف 
ّ
للت�شر االأبرز  فاحلجة 

جمل�س  ي�شدر  التي  �شوكلني،  م�شتحّقات  دفع  كانت 

االإناء واالإعمار فاتورًة اإجمالية ل�شاحلها. 

موازنة 2001، استدراك للمخالفات؟ 

الكبرية،  املخالفات  لهذه  املحا�شبة  ديوان  ت�شطري  واإثر 

قانوين  �شند  باإيجاد  االأمر،  ا�شتدراك  حاولت احلكومة 

ال�شندوق  اأموال  من  �شوكلني  م�شتحقات  القتطاع 

على  القانوين  الن�س  هذا  فاأتى  امل�شتقل.  البلدي 

لعام  العامة  املوازنة  قانون  من   64 املادة  �شكل 

الأي  و«خالفاً  اأنه  على  املادة  هذه  وتن�س   .
102001

نفقات  امل�شتقل  البلدي  ال�شندوق  يتحمل  اآخر  ن�س 

وتنظيف  وطمرها  ومعاجلتها  النفايات  وجمع  النظافة 

من  النفقات  هذه  تقتطع  واالأقنية.  املجاري  و�شيانة 

والتي  اخلدمات  هذه  من  امل�شتفيدة  البلديات  ح�شة 

»سوكلين« تتمدد:
الفساد والتعّدي على البلديات

يقتطع اي مبلغ من ح�شة  �شبق وا�شتفادت منها، وال 

البلديات غري امل�شتفيدة من هذه اخلدمات«.

�شوائب  ت�شوبها  القانوين  ال�شند  اإيجاد  حماولة  اأن  اإاّل 

العامة  املوازنة  قانون  املادة يف  فاأواًل، وردت هذه  عدة. 

لي�س  اأنه  كما  فقط،  واحدة  ل�شنة  قانون  هو  والذي 

املعقودة  العقود  يطال  رجعي  مفعول  اأي  الن�س  لهذا 

ون�شف  عقد  طوال  طبقت  ذلك،  رغم  ولكن،  �شابقاً. 

على  احلا�شلة  باملدفوعات  النظر  يعاد  ومل  العقد 

ح�شاب البلديات غري امل�شتفيدة. واالأهّم، هو اأنه لي�س 

لل�شندوق البلدي امل�شتقل �شخ�شية معنوية، مما يفر�س 

احل�شول على موافقة م�شبقة من البلديات املعنية على 

التعاقد واالنفاق.

ن�س  ادراج  من  الرغم  على  اأنه  اعتبار  ميكن  اأنه  كما 

ت�شريعي م�شابه، فان »ا�شتعمال الدولة الأموال البلديات 

يخالف الغاية من اعتماد نظام الالمركزية االدارية، اإذ 

 .
11
اأن الدولة حتل حمل البلديات وتت�شرف باأموالها«

ُنّظم جدوٌل مبا يتوّجب على  املادة،  اأ�شا�س هذه  وعلى 

كل بلدية دفعه ل�شركة �شوكلني. وهكذا ن�شاأ ما ي�شمى 

والتي  بذمتها  امل�شتحقة  املبالغ  البلديات« وهي  »ديون 

ال�شندوق  اأموال  من  ح�شتها  من   40% تتجاوز 

ح�شب  هامة  اإ�شكالية  ذلك  ويطرح  امل�شتقّل.  البلدي 

عدد  بح�شب  ُتقرر  البلديات  فح�ش�س  نحا�س: 

حتّملها  عليها  التي  امل�شتحقات  بينما  فيها،  امل�شّجلني 

حتدد بح�شب كمّية النفايات التي تنتجها فاذاً بح�شب 

ُين�شئ خلاًل كبرياً  االأمر  فيها. وهذا  ال�شكانية  الكثافة 

يف تركيبة ديون البلديات هذه. هذا ف�شاًل عن اأن هذه 

موافقة  دون  من  وت�شجل  تعقد  اذ  وهمية  هي  الديون 

املرتّتبة  البلديات  ديون  قيمة  و�شلت  وقد  البلديات. 

 2000 اىل  نحا�س  وفق  اجلداول  هذه  �شمن  عليها 

مليار ل.ل.

والبلديات  الداخلية  وزير  اأن  هو  االأمر  هذا  فاقم  وما 

 2013/4/8 مروان �شربل عمد يف مر�شوم �شادر يف 

اإىل زيادة ن�شبة االقتطاع من ح�شة البلديات امل�شتفيدة 

يف ال�شندوق البلدي امل�شتقل اىل %80 من دون اأي 

البلديات  لقانون  �شريحة  خمالفة  يف  ت�شريعي،  ن�س 

الذي يعترب هذه االأموال اأمانة حل�شاب البلديات. 

   

ر  التمديد المتكّر
والمشبوه لسوكلين: 

احلد.  هذا  عند  �شوكلني  ملف  خمالفات  تتوقف  ال 

ات عديدة، وبطريقة ت�شوبها 
ّ
فُمّددت عقود ال�شركة مر

ال�شكوك عند كل متديد.

فبعد متديد عام 2007 الذي مت يف ظّل ا�شتقالة وزير 

البيئة اآنذاك حممد فني�س، �شّكل متديد 2010 اإحدى 

املحّطات البارزة يف ق�شة �شوكلني والف�شاد. 

جرى  حاّد،   
ّ

�شيا�شي انق�شام  ظّل  يف   ،2010 ففي 

التمديد لعقود �شوكلني بقرار جمل�س الوزراء تاريخ 6 

اأنه  ني�شان بعد جتاذبات عدة. وقد اعترب بع�س الوزراء 

تاريخه.  يف  املو�شوع  اجلل�شة  حم�شر  م�شمون  تزوير  مت 

فبينما كان التمديد مقروناً بت�شكيل جلنة برئا�شة رئي�س 

امل�شغل  مع  للتفاو�س  احلريري  �شعد  الوزراء  جمل�س 

ُو�شع  العقود،  جتديد  قبل  ك�شرط  االأ�شعار  لتخفي�س 

حم�شر القرار ب�شكل ُي�شتنتج من �شياغته اأن التمديد 

اليها  �شي�شل  التي  النتائج  عن  النظر  بغ�س  قائم، 

بـ«متديد  الرابع  البند  فق�شى  ال�شعر.  على  التفاو�س 

ومعاجلة  وجمع  لكن�س  حالياً  اجلارية  العقود  من  كل 

الكربى  بريوت  يف  ال�شلبة  املنزلية  النفايات  وطمر 

وبع�س املناطق املجاورة )...( اىل حني املبا�شرة بتنفيذ 

خطة ادارة النفايات ال�شلبة، على اأال يتجاوز التمديد 

يف مطلق االأحوال مّدة اأربع �شنوات)...(« واأتى البند 

رئي�س  دولة  برئا�شة  جلنة  بـ«تكليف  ليق�شي  اخلام�س 

والبلديات  الداخلية  وزراء  وع�شوية  الوزراء  جمل�س 

رئي�س جمل�س االناء واالعمار  يعاونهم  والبيئة  واملالية 

ب�شاأن    Averda جمموعة  املتعّهد  مع  للتفاو�س 

توقيع  قبل  وذلك  احلالية  االأ�شعار  تخفي�س  اإمكانية 

. وبذلك �شرى التمديد للم�شّغل من 
12
عقود التمديد«

التمديد يف  تثبيت هذا  ومت  لل�شعر.  تخفي�س  اأي  دون 

جل�شة 2010/9/1 بعد اعتماد خطة معاجلة النفايات 

املدن  يف  احلراري  التفكك  تقنية  عرب  ال�شلبة  املنزلية 

، اإثر ت�شويت جمل�س الوزراء ورغم اعرتا�س 
13

الكربى

لعدة  بحاجة  اخلطة  تطبيق  اأن  وبحجة  منهم.  فريق 

اأربع �شنوات.  �شنوات، �شرى التمديد للم�شّغل لفرتة 

و�شرعان ما تبني اأن اخلطة املذكورة مل تكن اإال ذريعة 

تلَق   مل 
14

احلراري التفكك  تقنية  اأن  بدليل  للتمديد، 

منذ ذلك احلني اأي تطبيق يف لبنان. 

االأخري  التمديد  انتهاء  مهلة  اقرتاب  مع   ،2014 ويف 

2015/1/17، ومعها مهلة االإقفال  لعقود �شوكلني يف 

قرارات  احلكومة  اتخذت  الناعمة،  ملطمر  النهائي 

ي�شت�شف منها اإرادة يف تو�شيع نوزج �شوكلني لي�شمل 

جميع بلديات لبنان.  

تاريخ   46 رقم  القرار  الوزراء  جمل�س  عن  ف�شدر 

للنفايات«  ال�شاملة  »اخلطة   
ّ
ليقر   2014/10/30

باجراء  واالعمار  االناء  جمل�س  بتكليف  والقا�شي 

غالبية  يف  ال�شلبة  النفايات  معاجلة  لتلزمي  مناق�شة 

تاريخ   1 رقم  القرار  وجاء  اللبنانية.  االأرا�شي 

2015/1/12 ليعّدل القرار46 وميّدد ل�شركة �شوكلني 

كما ملطمر الناعمة ملّدة اأق�شاها 6 اأ�شهٍر، ويحّدد قواعد 

مناطق  �شت  اىل  لبنان  تق�شيم  فجرى  املناق�شات. 

يف  واحد  مبتعّهد  التلزمي  ح�شر  قرار  مع   
15

خدماتية

يقوم  اأن  وا�شرتاط  االأكرث،  على  خدماتّيتني  منطقتني 

بعر�س  يتقّدمون  التي  للمنطقة  مطمر  بتاأمني  املتعّهد 

عنها. واعُترب هذا ال�شرط االأخري مبثابة لغٍم يفتح الباب 

املناطقي االأقوى يف  املتعّهد والزعيم  التواطوؤ بني  اأمام 

كل منطقة خدماتية.

ابطالها يف  ليتم  املناق�شات،  نتائج  اأعلنت  اآب،   24 ويف 

اليوم التايل حتت وطاأة احلراك ال�شعبي. وال تزال النفايات 

لل�شلطة  وا�شحة  نّية  مع  ال�شوارع  اليوم يف  اىل  مكّد�شة 

بك�شب الوقت وبابتزاز النا�س ب�شّحتهم وبيئتهم لفر�س 

حلول االأمر الواقع، التي حكمت ملف النفايات يف اآخر 

ع�شرين عاما طوال العقدين االأخريين.

2015-7-26

2015-7-26

2015-7-26

2015-7-28 جتدون املقالة يف ن�شختها الكاملة مع املراجع على املوقع االإلكرتوين للمفكرة
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مقابلة مع الخبير البيئي ناجي قديح 
أجرى المقابلة ميريام مهنا وسامر غمرون

ل�شيا�شات  منطقية  كنتيجة  اليوم  النفايات  كارثة  تظهر 

منت�شف  منذ  املتعاقبة  احلكومات  اتبعتها  منهجية 

هما  واالإهمال  الفو�شى  باأن  فالقول  الت�شعينيات. 

اأمر  بالنفايات  البلد  اإغراق  اإىل  اأديا  اللذان  العامالن 

واالأهداف  املعامل  وا�شحة  فل�شفة حكم  اإنها  مرفو�س. 

باأ�شاليب  معاجلتها  ميكن  م�شاألة  من  النفايات  حولت 

ويتوجب عليهم  النا�س  يرعب  بعبع خطري  اإىل  منتجة، 

والو�شيلة  بالثمن  )اأي  وو�شيلة  ثمن  باأّي  منه  التخل�س 

�شنة  ع�شرون  املالية(.  الزعيم  م�شالح  ينا�شبان  اللذين 

من احلرب ال�شيا�شية والفكرية �شّنها رجال ال�شلطة يف 

والبديلة  امل�شتدامة  البيئية  احللول  جممل  على  لبنان 

هما  حّلني  لتغليب  اخلرباء،  من  العديد  اقرتحها  التي 

على  املرتفعة  تكلفتهما  اإىل  وباالإ�شافة  واحلرق.  الطمر 

احلاّلن  هذان  رّتب  العامة،  وال�شحة  البيئة  �شعيدي 

خالفاً للقانون اأثماناً باهظًة على كاهل اللبنانّيني، ل�شالح 

�شركات خا�شة مملوكة اأو مقربة من الزعماء. اإنه »احلكم 

عرب االبتزاز« الذي ميار�شه اأركان �شلطة ما بعد الطائف 

على اللبنانيني، والذي �شعى اخلبري البيئي ناجي قديح 

اىل تفكيكه يف مقابلة مع املفكرة القانونية، لفهم م�شار 

�شيا�شات الدولة اللبنانية يف م�شاألة النفايات.

إفتعال أزمة، تخويف 
الناس، فرض حلول معينة

يلّخ�س قديح منذ البداية مقاربة ال�شلطة اللبنانية مللف 

النفايات: اإرهاب النا�س بوح�س م�شطنع ا�شمه النفايات 

م�شبوهة  حلول  على  العمياء  املوافقة  على  الإرغامهم 

اخلطر  وطاأة  حتت  وتفر�شها  نف�شها  ال�شلطة  تقرتحها 

الكارثي الذي اأوجدته هي باالأ�شا�س. اإنه اأ�شلوب لئيم يف 

احلكم وال�شيا�شات العامة برع �شيا�شيو ما بعد الطائف يف 

ممار�شته ب�شكل يعطل العقل وي�شل احل�س النقدي ويغلق 

اأف�شل.  بديلة  حلول  وبلورة  العام  النقا�س  اأمام  الباب 

مقاربتني  بني  مواجهة  معامل  البيئي  اخلبري  لنا  ير�شم 

ففي وجه  منذ عقدين.  لبنان  تتواجهان يف  متناق�شتني 

احللول امل�شتدامة واملنتجة التي اقرتحها قديح وزمالوؤه 

)اأنظر اأدناه(، ينظر اأركان ال�شلطة وخرباوؤها اإىل النفايات 

»ككتلة موحدة غري قابلة للتفكيك من املواد التي يجب 

التخل�س منها«. وهي مقاربة تفتح الباب وا�شعا »ملنطق 

اللبنانية  التي تكاثرت على االأرا�شي  املزبلة واملكبات« 

مثال(.  حمود  وبرج  )النورماندي  االأهلية  احلرب  منذ 

الزعماء  يجنيها  التي  املالية  املنافع  قديح  يعر�س  وفيما 

مع  العقود  )من  هذه  ال�شيا�شية  االحتيال  عملية  من 

ال�شركات اخلا�شة اإىل عمليات ردم البحر عرب املكبات 

وخلق م�شاحات ا�شتثمارية جديدة(، يعود بنا اإىل املا�شي 

اإقفال  القريب ال�شتك�شاف جذور االأزمة احلالية. فبعد 

مكبي النورماندي وبرج حمود وتوقف حمرقة العمرو�شية 

)التي مل تكن تعمل اأ�شال ح�شب املوا�شفات(، و�شل 

اليوم: »م�شهد  باأزمة  اأزمة �شبيهة  اإىل   1997 الو�شع يف 

تراكم النفايات يف �شوارع بريوت لي�س جديداً، وقد �شبق 

وا�شتعملته حكومات ما بعد احلرب لل�شغط على النا�س 

نقا�س ومن دون درا�شة  للقبول بحلول جاهزة من دون 

خيارات اأخرى«.

ومن خالل عر�س جتربة متوز 1997، يتكلم اخلبري عن 

ر�شميا  املوافقة  اللبنانية:  الدولة  ل�شيا�شات  اأخرى  ميزة 

االأر�س  على  الحقاً  والعمل  اإيجابية  خطوات  على 

الإف�شالها ب�شكل يحمي م�شالح اأ�شحاب القرار وين�شف 

العودة  �س 
َ
فُتفر معا،  اآن  يف  املعتمدة  احللول  م�شداقية 

لنا كيف  ي�شرح  االأعمى.  الطمر و/اأو احلرق  اإىل حّلي 

قديح  و�شفها  طوارئ  خطة  اآنذاك  البيئة  وزارة  جهّزت 

»باملقبولة« نظريا، اإذ ترتكز على الفرز من امل�شدر واإعادة 

التدوير، وعلى ت�شبيخ املواد الع�شوية. اأما املتبقيات )بني 

ال15 وال٪20(، فكان قد تقرر طمرها يف مطمر �شحي 

)هو مطمر الناعمة(. وت�شّكل كيفية تعامل ال�شلطة مع 

تعاطيها  كيفية  على  اإ�شاءة  الت�شعينيات  يف  امللف  هذا 

معه اليوم: »فهم يقبلون علناً ويقرون باملبادئ والتقنيات 

الوقت،  مرور  مع  اأنه  اإال  ر�شميا.  ويعتمدونها  اجليدة، 

يالحظ املراقب اأن ما يتم تطبيقه على االأر�س ال عالقة 

له باخلطة التي مت اعتمادها«. وهذا متاما مع ح�شل عام 

1997، اإذ بداأ يظهر منذ اليوم االول اأن معامل الت�شبيخ 

ما جعل  ُتن�شاأ،  لن  اخلطة  اإن�شاوؤها يف  ر 
ّ
تقر التي  والفرز 

الكورال  معامل  والتخمري يف  للفرز  اال�شتيعابية  القدرة 

والكرنتينا والحقا العمرو�شية حمدودة جدا وبعيدة كل 

البعد عن اأهداف اخلطة. كما اأن مطمر الناعمة، الذي 

كان معدا ال�شتقبال املتبقيات بحدود ال٪20 من كمية 

اأ�شبح ي�شتقبل ع�شوائيا  النفايات بعد الفرز والت�شبيخ، 

عملية  جدية  عدم  بفعل  منها   90٪ اأو   80٪ حوايل 

الفرز، ما اأدى اإىل تو�شعه ال�شريع والع�شوائي، اإذ بلغت 

كان  ما  اأ�شعاف  ال�شنوات  مرور  مع  وحجمه  م�شاحته 

خمططاً له. وكدليل اإ�شايف على عدم جدية احلكومات 

ال�شاحنات  مثل  قديح  يعطي  الفرز،  �شيا�شة  اإطالق  يف 

النفايات،  ونقل  جلمع  �شوكلني  �شركة  ت�شتعملها  التي 

وهي �شاحنات تخلط النفايات وت�شغطها ب�شكل يجعل 

�شعي  على  قديح  وي�شدد  م�شتحيال.  الالحق  الفرز 

ال�شلطة الإف�شال ال�شيا�شات واالأفكار البديلة حتى عندما 

تعتمدها على الورق: احلرب االإيديولوجية على اخليارات 

االأخرى هي اأ�شا�شية لفر�س حل املطامر االأوحد. فالفرز 

بعد  ما  فرتة  خالل  فعليا  طبق  الذي  املحدود  اليدوي 

خطة ال1997 بقي اأدنى من امل�شتوى املقبول، ما اأنتج 

»كومبو�شت« ال اأحد يريد ا�شتعماله حتى عندما يقدم 

بالد  من  »الكومبو�شت«  ي�شتورد  لبنان  اأن  علما  جماناً، 

بعيدة كهوالندا. كل العوامل جتتمع اإذا لتحويل النفايات 

اإىل كتلة واحدة مرعبة يجب التخل�س منها عرب الطمر 

اأو احلرق، باأ�شعار خيالية هي اأ�شعاف االأ�شعار املعتمدة 

خالل  من  باهظة.  ومالية  �شحية  بيئية،  وبكلفة  عامليا، 

تقنيات احلكم هذه، اأ�شبح ملف النفايات دجاجة تبي�س 

ب�شيا�شات  اليوم  مت�شكهم  يف�شر  ما  لل�شيا�شيني،  ذهبا 

�شقطت اقت�شاديا وبيئيا و�شعبيا.

 
ٌ

خطة شهيب: عودة
 لسياسات 

ٌ
مقنعة

المحاصصة؟
كما  لقديح  بالن�شبة  وا�شحة   2015 متوز  اأزمة  اأ�شباب 

لغريه: لقد اأ�شبح النظام ال�شابق الإدارة امللف واأرباحه، 

غري  �شوكلني،  �شركة  عرب  واحد  زعيم  مب�شالح  املرتبط 

املالية.  االأخرى  الزعامات  طموحات  تلبية  على  قادر 

و   2014/10/30 تاريخ  الوزراء  جمل�س  قرارا  فاأتى 

وليعمماها  االأرباح  احتكار  ليك�شرا   2015/1/12

ويوزعاها على كافة الزعماء اللبنانيني عرب منطق »لكل 

منطقة لبنانية �شركة خا�شة« تعمل على نط �شوكلني. 

وي�شف قديح اأجواء املناق�شات ال�شيا�شية والوزارية التي 

ح�شلت يف بداية 2015 »بالوقحة« كونها غيبت كليا اأي 

تفكري بحلول اأخرى بيئية ا�شرتاتيجية، يف ظل ما �شماه 

»هو�س« تقا�شم املناطق اللبنانية وبالتايل االأرباح الناجتة 

عن معاجلة النفايات فيها بكلفة عالية جدا. وقد جت�شد 

مقرراً  دوراً  اأعطى  الذي  ال�شروط  بدفرت  الهو�س  هذا 

للقوى ال�شيا�شية يف كل منطقة. وتتمتع املرحلة احلالية 

ح�شب قديح بامليزات التي راأيناها خالل الت�شعينيات: 

ثم  الطرقات ومن  النفايات يف  النا�س عرب و�شع  اإبتزاز 

ما  وهذا  االأزمة.  متليها  و�شروط  باأ�شعار  حلول  فر�س 

ظهر عرب ا�شتهتار امل�شوؤولني يف االأيام واالأ�شابيع االأوىل 

الوزراء  جمل�س  يف  امل�شاألة  طرح  اإرجاء  مع  للم�شكلة، 

فيما النفايات ترتاكم بني البيوت. 

من  املتخذة  االأخرية  القرارات  اإىل  احلديث  ي�شل 

واملرتكزة   2015/9/9 تاريخ  الوزراء  جمل�س  قبل 

قديح:  ي�شاأل  حيث  �شهيب،  اأكرم  الوزير  خطة  على 

»هل هي ت�شكل اإنتقااًل نوعياً من ال�شيا�شات ال�شابقة 

اإ�شافة بع�س  لها مع  امتداد  اأنها  اأم  اأف�شل،  اإىل �شيء 

اعرتفت  اأنها  اخلطة  يف  االإيجابي  التجميالت؟«. 

اأنها  كما  ال�شابقة،  ال�شيا�شات  وف�شاد  بف�شل  ر�شميا 

اإدارة  اإىل  مركزية  اإدارة  من  النفايات  ملف  نقلت 

)الذي  البلديات  بدور  االعرتاف  اإعادة  مع  المركزية 

بالزبالة تغرقون  أو  نسرق...  دعونا 
البديلة الحلول  ضد  إيديولوجية  حرب 

2015-7-282015-7-29

اإال  اأ�شال(.   1977 منذ  البلديات  قانون  عليه  ين�س 

العديدة  املقلقة  النواحي  عند  يتوقف  ما  �شرعان  اأنه 

فاخلطة  الوزراء.  جمل�س  وقرارات  �شهيب  خطة  يف 

من  �شكل  باأي  لي�شت  اإقرارها  مّت  التي  املرحلية 

وهو  النهائية،  اخلطة  طريق  على  خطوة  االأ�شكال 

عامل ال يوحي بالطماأنينة: »احلل املوؤقت هو م�شتقل 

اأن  اإذ  باالأ�شواأ،  يب�شر  وهذا  النهائي،  احلل  عن  متاما 

للبقاء«.  بالتايل  ومر�شح  للنهائي  يح�شر  ال  املوؤقت 

كما ان اخلطة ال تاأخذ العرب من ال�شيا�شات ال�شابقة. 

هي  املطامر  فيما  للطمر،  االأولوية  واأعطت  عادت  فقد 

العلمية، ما  من�شاآت مكلفة االإن�شاء وال�شيانة واملتابعة 

ال�شحية  املخاوف  اإىل  ُي�شاف  كبرياً  مالياً  هدراً  ينتج 

اأن نبني من�شاآت مكلفة كاملطامر  والبيئية. »هل ُيعقل 

للتخل�س  ال�شنني  ع�شرات  على  مكلفة  متابعة  تفر�س 

نفايات  من  االأكرب  اجلزء  )ت�شكل  ع�شوية  مواد  من 

اللبنانيني(؟«. علما اأنه مل يتم االرتكاز يف اخلطة على 

وهو  املطامر  مواقع  اختيار  يف  علمية  موا�شفات  اأي 

ال�شتخدام  التوجيهي  املخطط  باعتماد  ممكناً  كان  ما 

�شتفعل  ماذا  لنا  تقول  ال  اخلطة  اأن  كما  االأرا�شي. 

طرق  عن  تتكلم  وال  وبعده(  الفرز  )قبل  بالنفايات 

ما  النهائي،  التخل�س  طرق  عن  وال  حمددة،  معاجلة 

يفتح الباب وا�شعا اأمام ال�شركات التي �شتدخل على 

اخلط م�شتقبال لتحديد املعايري واالأ�شاليب على �شوء 

اإىل  باالإ�شافة  ال�شيا�شيني.  رعاتها  وم�شالح  م�شاحلها 

البلديات  دور  ح�شر  مت  امل�شتدامة،  املرحلة  يف  ذلك، 

وهي  والنقل،  واجلمع  والكن�س  والتدوير  بالفرز 

اأي  احلايل،  القانون  يف  اأ�شال  ملحوظة  �شالحيات 

كي�شها«.  من  جميلة  البلديات  رّبحت  »احلكومة  اأن 

اخلطة  فر�شت  فقد  النفايات،  معاجلة  اإىل  بالن�شبة  اأما 

على  العمل  �شيتم  التي  اخلدماتية  املناطق  حجم 

 200 االأقل  على  تنتج  ان  يجب  والتي  اأ�شا�شها، 

 300000 ينتجه  ما  يعادل  ما  اأي  النفايات  طن من 

ميكن  ال  جدا  وا�شعة  مناطق  بالتايل  وهذه  �شخ�س. 

ما  احتدت،  واإن  حتى  بقدراتها  تديرها  اأن  للبلديات 

ودخول  املناق�شات  منطق  اأمام  جمددا  الباب  يفتح 

البلديات  »اأعطوا  اخلط:  على  اخلا�شة  ال�شركات 

لتحقيق  ال�شركات  اأمام  الباب  وفتحوا  الزبال،  دور 

االأرباح، يعني رجعنا لنف�س املطرح«. 

الحل المقبول: مقاربة 
جديدة تجعل من 

النفايات موردًا

يقول  هالقد«،  بدها  ما  »الق�شة  احلل؟  عن  ماذا 

ال�شلطة  قبل  من  احلا�شل  التهويل  اإىل  م�شرياً  قديح، 

احلّل  اأّن  اإال  رجالها.  م�شالح  تنا�شب  حلول  لفر�س 

»فل�شفة  وهي  امل�شكلة،  ملقاربة  بديلة  فل�شفة  ي�شتدعي 

اأن  يقول  الذي  املنطق  قديح  ينتقد  بالنا�س«.  الثقة 

�شبق  منطق  وهو  للفرز.  مهّياأ  غري  اللبناين  ال�شعب 

يزال  وال  وزراء،  قبل  من  الت�شعينيات  يف  و�شمعه 

الفرز  ا�شتبعاد  امل�شوؤولون  يريد  عندما  اليوم  ي�شمعه 

فوقية  نظرة  اللبناين  ال�شعب  اإىل  فينظرون  امل�شدر  من 

حتقريية، وكاأنه قا�شر ال ي�شتطيع فهم تعقيدات الفرز: 

اأن ال  علماً  مهيئني،  اللبنانيني غري  اأن  قبلنا  لو  »حتى 

اإ�شافياً  �شبباً  ي�شكل  االأمر  فاإن هذا  دليل على ذلك، 

مثل  ويعطي  مبا�شرة«.  التوعية  حمالت  تبداأ  لكي 

ال�شمال  يف  وب�شري  اجلنوب  يف  عرب�شاليم  بلدتي 

فر�س  يف  جنحت  املحلية  املبادرات  اأن  كيف  ليظهر 

م�شايقات  من  بالرغم  الت�شعينات  منذ  الفرز  منطق 

امل�شجعة.  ال�شيا�شات  وغياب  املحليني  امل�شوؤولني 

اأهمية  على  قديح  في�شدد  ال�شرورية،  التوعية  بعد  اأما 

اخلروج  عرب  االإجمالية  النفايات  كمية  من  التخفيف 

معظم  يف  اليوم  امل�شيطر  الع�شوائي  الكّب  منطق  من 

اأو  توعوية  اأو  �شرائبية  و�شائل  عرب  وذلك  املنازل، 

اأن  يجب  الذي  امل�شار  اإىل  بعدها  وينتقل  غريها. 

اذ  امل�شدر،  من  الفرز  عملية  بعد  النفايات  تتخذه 

ياأتي دور التدوير من جهة والت�شبيخ من جهة اأخرى 

والذي ينتج »كومبو�شت« نوعياً ي�شلح لال�شتعماالت 

من  للتخفيف  االآيل  الفرز  اإدخال  �شرورة  مع  الكافة، 

اإىل  الكاربون  نعيد  »املهم ان  الفرز.  ن�شبة االأخطاء يف 

ال  الإنتاج  نحرقه  ان  ال  ع�شوي،  ككاربون  الطبيعة 

علينا  بينما  وت�شمم،  تدمر  فاملحارق  امل�شر.   CO2

املتبقيات  من  ال�شغرية  الكميات  اأما  التحويل«. 

اأي�شاً ب�شرورة حرقها، بل  والعوادم، فال يجب احل�شم 

حتويلها  عرب  ت�شنيعها  وامكانية  طبيعتها  در�س  يجب  

اإىل مكونات ت�شتعمل يف احلياة اليومية بدل اخل�شب 

اأو احلديد مثال. كل هذا يقودنا اإىل منطق خمالف كليا 

كم�شكلة  النفايات  يرى  الذي  حاليا  ال�شائد  للمنطق 

اال�شتفادة  ميكن  مهم  مورد  هي  النفايات  خطرية: 

منه. »نحن ل�شنا طوباويني. هم ال يريدون الدخول يف 

اللبنانية. وتغييب  النفايات  ن�شب تكوين  االأرقام ويف 

الن�شب هذا يخدم الروؤية التي تقارب النفايات ككل 

اأّي  هدف  وي�شبح  حرقه«.  اأو  طمره  يتم  متكامل 

النفايات.  قيمة  ا�شرتداد  هو  للم�شكلة  جدية  مقاربة 

ما  ح�شب  قديح،  عنها  يتكلم  التي  العملية  فكلفة 

 75% بن�شبة  االأخرى  احللول  كلفة  من  اأقل  يوؤكد، 

ت�شمح  اأنها  كما  العديدة،  البيئية  ملنافعها  باالإ�شافة 

املعاجلة  كلفة  من   60% اإىل   50 من  با�شرتجاع 

واعادة  الت�شبيخ  عمليتي  عن  ينتج  ما  خالل  من 

حالن  هما  واحلرق  »الطمر  اأن  قديح  ويوؤكد  التدوير. 

عدا  العامة«،  لالأموال  عقالين  ال  هدر  عقالنيان،  ال 

اأ�شرع  ب�شكل  ا�شتحداثها  ميكن  الفرز  معامل  اأن  عن 

من املطامر، االأمر الذي يتنا�شب مع �شرورات االأزمة 

يدعونا  اأن  يريدون  ال  »لكنهم  قديح:  ويختم  احلالية. 

والطوباوية.  بالوهم  ويتهموننا  اأخرى،  بخيارات  نفكر 

اإذا رف�شنا ال�شرقة واالأ�شعار اخليالية، نكون طوباويني؟ 

اإذا رف�شنا الهدر، نكون طوباويني؟«. 

بها  يواَجه  التي  هذه،  الطوباوية  اتهامات  اأن  �شك  ال 

تدور  عنيفة  خرباء  معركة  تخبئ  رفاقه،  وبع�س  قديح 

الكربى.  النفايات  واجهة معركة  واأحيانا  يف كوالي�س 

فلل�شلطة خرباوؤها، راأيناهم و�شمعناهم موؤخرا يدافعون 

للحراك  اأن  كما  يربرونها،  اأو  وقراراتها  خياراتها  عن 

خرباءه يدفعون باجتاه حلول جديدة اأو بديلة. وخطورة 

معركة اخلرباء هي يف العلمية التي يدعيها اأبطالها، ما 

يجعلنا اأكرث ت�شديقا ملا يقولون، اإذ هم يتكلمون با�شم 

اأن  اإال  نعتقد.  اأو هكذا  ال�شك،  يقبل  الذي ال  العلم 

خرباء معركتنا اليوم يف لبنان لي�شوا كلهم مت�شابهني. 

املا�شي  يف  ودافعوا  برروا  الذين  هم  ال�شلطة  فخرباء 

عن اخليارات التي اأو�شلتنا اليوم اإىل ما نحن عليه من 

خيارات  وهي  النفايات،  ملف  اإدارة  يف  وف�شاد  ف�شل 

�شاحب  �شهيب  اأكرم  فاألي�س  رجالها:  بنف�س  ال�شلطة 

يطلب  اليوم  وهو  هنا،  اإىل  اأو�شلتنا  التي   1997 خطة 

منا ت�شديقه يف خطته اجلديدة التي ت�شبه كل »خطط« 

اليوم  احلراك  واجب  من  لذا  الطائف؟  بعد  ما  �شلطة 

لن�شل  وغريه،  قديح  ناجي  مثل  خرباء  يحت�شن  اأن 

واالخت�شا�س  ال�شعبي  ال�شغط  بني  مفيد  توازن  اإىل 

اإىل  يوما  ترقى  قد  وم�شاريع  اقرتاحات  يف  القطاعي، 

م�شتوى برنامج حكم بديل. وبانتظار هذه اللحظة، ال 

بد من االإ�شارة اإىل اأن هذا التوازن، اأو هذا االن�شهار 

مفقودا  يبقى  ال�شيا�شي،  واحلراك  العلمية  املعرفة  بني 

اإىل حد ما حتى اليوم )على االأقل يف القطاعات غري 

باخلطاب  ال�شلطة  تفرد  اأمام  الباب  يفتح  ما  البيئة(، 

العلمي يف هذه املجاالت.

2015-7-30

2015-8-8
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جـــــويل بـــــطرس

تنذر  نفايات  اأزمة  من   2015 متوز  منذ  لبنان  يعاين 

وقد  ال�شتاء.  مو�شم  اقرتاب  مع  و�شحية  بيئية  بكارثة 

اندلعت االزمة بعد اقفال مطمر الناعمة - عني درافيل 

يف 17 متوز 2015 يف ظّل غياب خطة بديلة قادرة على 

االأزمة  هذه  لبنان.  وجبل  بريوت  نفايات  ا�شتيعاب 

لي�شت االأوىل من نوعها يف لبنان. فالطاقم احلاكم اأوقع 

اللبنانيني يف املاأزق عينه عام 1997 حني اأقفل مكب 

النفايات.  جلمع  منا�شب  حّل  اإيجاد  دون  حمود  برج 

لبريوت  اجلنوبية  ال�شاحية  �شوارع  طافت  يومها، 

و�شاحل املنت اجلنوبي بالنفايات يف ظّل تخّبط احلكومة 

ويف  االأزمة.  ينهي  عملي  طرح  اأي  تقدمي  عن  وعجزها 

باعتماد مطمر  ال�شلطة حاّل  اأي�شاً، وجدت  الفرتة  هذه 

ال�شلم  حي  اأهايل  اإحراق  بعد  الناعمة،  اأي  جديد، 

اأن كلفة مطمر الناعمة  ملحرقة العمرو�شية. تبنّي الحقاً 

ومن  حمود.  برج  كوارث  فاقت  وال�شحية  البيئية 

و�شع  املكلف  اآنذاك،  البيئة  وزير  اأن  اأي�شاً  الالفت 

اأكرم �شهّيب. طرح �شهيب خطة  الطريق، كان  خارطة 

و�شفها باملتكاملة ليتبنّي الحقاً اأن تطبيقها اقت�شر على 

ان�شاء مطمر الناعمة. نعود اذاً يف مقالتنا هذه اىل اأزمة 

واحللول  مماثلة  والوقائع  مت�شابه  فال�شياق   .1997 عام 

اإىل  االأمر  نهاية  يف  ذلك  اأّدى  وقد  ع�شوائية.  املعتمدة 

وقوع اأزمة م�شابهة واإن كانت اأكرث خطورة اليوم.  

ج حمود1 بعد  إقفال مكب بر
ين عامًا من المعاناة  عشر

يف كانون الثاين 1997، وافقت حكومة الرئي�س رفيق 

احلريري على »خطة طوارئ« �شاغت م�شمونها �شركة 

برج  مكب  اإقفال  الوزراء  جمل�س  ارتاأى  �شوكلني. 

جديدين  مركزين  واإن�شاء   1997 اأيار   30 يف  حمود 

النفايات: ملعاجلة 

االول يف الكرنتينا وقدرته اال�شتيعابية 1100 طن --

والتخمري  امل�شدر  من  الفرز  على  ويعتمد  يومياً 

واحلرق والكب�س.

- الثاين يف العمرو�شية بقدرة تبلغ 600 طن يومياً. 

وكان الفتا الرتكيز على الفرز كاأولوية يف خطة احلكومة 

فرز  على  م�شرة  البيئة  »وزارة  ان  البيئة  وزير  اعترب  اذ 

الو�شائل  النفايات وتدويرها وكب�شها وطمرها الأن هذه 

 »
2
تالئم نوعية نفاياتنا.

حزب  قرر  عندئذ،  القرار.  بتنفيذ  احلكومة  تاأخرت 

اإ�شراب  اىل  الدعوة  املنت  منطقة  ونواب  الطا�شناق 

غري  من  اأنه  حينها  واعتربوا  حزيران.   5 يف  حتذيري 

»برفع  للمطالبة  االإ�شراب  اإىل  النا�س  دفع  املقبول 

« لكنهم �شرعان ما عادوا 
3
النفايات التي تهدد حياتهم.

املكب  الإقفال  املهلة  بتمديد  �شهيب  باقرتاح  وقبلوا 

حتى 15 متوز. احلجة حينها كانت تاأخر جمل�س االإناء 

اإعادة  �شاأنها  من  التي  العقود  يف  البت  يف  واالإعمار 

تاأهيل حمرقتي العمرو�شية والكرنتينا، خا�شة اأن اأهايل 

اإعادة ت�شغيل املحرقة. عّلق  العمرو�شية اعرت�شوا على 

»ان  قائاًل:  جوخادريان  هاغوب  ال�شابق  الوزير  يومها 

بل  وح�شب  للمنطقة  مكباً  يعد  مل  حمود  برج  مكّب 

جمربين  ل�شنا  واملنت...ونحن  بريوت  �شواحي  لكل 

ا�شتطاعت   »
4
االخرى. املناطق  نفايات  حتّمل  على 

احلكومة اخرياً االلتزام مبوعد 20 متوز. اأقفل املكب يف 

�شكل نهائي واحلّل املزمع اعتماده حتّول اىل م�شكلة بعد 

رف�س اهايل العمرو�شية اإعادة ت�شغيل املحرقة.

وسية5 ليست الحّل العمر
االأهايل  �شرخة  علت  خطته،  عن  �شهيب  اإعالن  عند 

املطالبني مبعرفة ال�شبب وراء اعتماد مبداأ احلرق جمدداً 

ونتائج هذا القرار على البيئة وال�شحة. خرج وزير البيئة 

»واملحارق  اأويل  كحّل  اعتمد  احلرق  مبداأ  اأن  ليو�شح 

والالزمة  الكافية  املعدات  توفري  مع  تدريجاً  تقفل 

�شوى  اأمامه   
َ
ير ومل   »

6
النفايات. تلك  كل  لتحويل 

انت�شار  من  حتذيرهم  خالل  من  االهايل  على  ال�شغط 

النفايات على الطرقات يف حال منع من تطبيق خطته. 

حّل  ال  الأن  املحرقة  وجود  يتقبلوا  ان  ال�شكان  »فعلى 

اآخر غريها واال فاإن النفايات �شتبقى على الطرق.«  مل 

يكن �شهيب الوحيد الذي ابتز االأهايل لتمرير اخلطة، 

جازماً  ميوت  �شهيل  اآنذاك  بريوت  حمافظ  اليه  فان�شم 

باأن على »كل منطقة اأن ت�شحي وتقتنع اأنه ميكن ايجاد 

« وباأن النفايات �شتبقى 
7
مكب فيها ال ي�شكل اأي �شرر

على الطرقات اىل حني اإيجاد اأر�س بديلة. لكن اأهايل 

حي ال�شلم مل يكرتثوا لتهديدات الطاقم احلاكم. ففيما 

التلفزيونية  الربامج  اأحد  �شهيب يحّل �شيفا على  كان 

املحرقة  يقتحمون  االأهايل  كان  البيئية،  لت�شويق خطته 

وي�شرمون فيها النار. 

فاأعلنت  املنطقة  �شكان  على  احلكومة  رد  يتاأخر  مل 

�شوكلني يف بيان ر�شمي توقفها عن رفع النفايات التي 

اأخذت تتكد�س يف ال�شوارع وبني املباين ال�شكنية يف 

برج  مكب  اإقفال  ومع  اأنه  اللبنانيون  اعتقد  متوز.   19

على  كبرياً  خطراً  �شكلت  م�شكلة  �شتنتهي  حمود، 

ال�شاحية  �شوارع  ليجدوا  ا�شتيقظوا  انهم  اال  حياتهم. 

اجلنوبية لبريوت و�شاحل املنت اجلنوبي قد حتولت اىل 

ع�شرات املكبات غرقت فيها االأحياء ال�شكنية. 

منظمة  مكتب  و�شاندهم  االإعرتا�س.  اإىل  االهايل  عاد 

»غرين بي�س - ال�شرق االو�شط« الذي ا�شتغرب اإقفال 

للنفايات  اأ�شا�شي  جذري  حّل  ايجاد  »قبل  املكّب 

« واإلتزاماً منها 
8
التي تنتج يومياً يف بريوت و�شواحيها.

ب�شيا�شة »الرتقيع«، اقرتحت احلكومة اإن�شاء معمل للفرز 

اأخرى،  مرة  املحرقة.  موقع  جانب  اىل   
9
العمرو�شية يف 

على  خطراً  ي�شكل  حل  اأّي  ورف�شوا  االأهايل  انتف�س 

ال�شكنية.  املباين  يقع بني  املعمل  اأن  �شحتهم، خا�شة 

البحث عن حّل  �شوى  احلكومة  اأمام  يبَق  عندها، مل 

من  االزمة  هذه  حّل  عن  عجزها  اعلنت  بعدما  بديل 

خالل خطة بيئية م�شتدامة. 

منطقة المرامل: مكب عشوائي 
وت يق مطار بير على طر

نقل  �شوكلني  من  احلكومة  طلبت  الواقع،  هذا  امام 

النفايات اىل مركز موؤقت للطمر يف عقار للدولة يف منطقة 

املرامل )طريق املطار( واعتماد هذا املركز لغاية 30 ايلول 

اىل حني جتهيز معمل العمرو�شية بتقنيات �شامنة للمعايري 

 5 بجمع  �شوكلني  �شاحنات  بداأت  وبالفعل،  ال�شحية. 

اآالف طن من النفايات املكد�شة على الطرقات بعد �شاعة 

من اتخاذ القرار يف 28 متوز وافرغت حمولتها يف املكب 

عملها  يرافق  اأن  على  ال�شركة  وحر�شت  امل�شتحدث. 

انت�شار الروائح الكريهة على طول طريق املطار. انتقد مدير 

مكتب »غرين بي�س« فوؤاد حمدان �شيا�شة احلكومة متهماً 

اإياها باعتماد »حلول على طريقة الهواة وبتطبيق �شيا�شة 

فو�شوية.« واعترب ان احلّل املوقت يكمن يف »فرز نفايات 

بريوت يف معملي الكرنتينا والعمرو�شية وت�شميدها واعادة 

« نقلت حينها جريدة النهار رّد احد امل�شوؤولني 
10
ت�شنيعها.

باأّن  �شدد  حيث  حمدان  كالم  على  البيئة  وزارة  يف 

»النفايات املطمورة هناك �شتعالج على غرار ما يح�شل يف 

« مل يعرف م�شري تلك املعاجلة والدليل 
11
مكبات املناطق.

الروائح التي ترافق املارة على طريق املطار حتى اليوم.

مطمر الناعمة:
بداية االزمة الثانية

امتّد تق�شري احلكومة يف معاجلة هذه االزمة من منطقة 

املرامل اىل برج حمود مرة جديدة. فبعد حوايل �شهر 

النفايات  اآب(، بداأت  )اأواخر �شهر  اقفال املكب  على 

التي مل تعالج باال�شتعال ما ت�شبب بانت�شار غاز امليتان 

ون�شوب حرائق هددت �شحة اأهايل املنطقة. عاد هوؤالء 

�شهيب  يجد  فلم  ال�شلطة.  �شيا�شة  على  لالحتجاج 

اأقرب  يف  �شتنقل  »النفايات  باأن  طماأنتهم  �شوى  حل 

احلكومة  قررت  وبالتايل   »
12
الناعمة. مكب  اىل  وقت 

اىل  منطقة  من  االزمة  نقل  حّل  اعتماد  جديدة  مرة 

اأخرى. يف الواقع، كانت احلكومة قد قررت ا�شتخدام 

عقار قرب دير مار جرج�س يف الناعمة مكباً للنفايات. 

عند تاأكيد اخلرب، ت�شاءل اأهايل الناعمة عن قرار معاجلة 

التهجري.  م�شكلة  معاجلة  بدل  النفايات على ح�شابهم 

احل�شابات  اأن  اإال  القرار  تطبيق  منع  وحاولوا  انتف�شوا 

ال�شيا�شية وقفت يف وجههم. فاأ�شدر حمافظ بريوت يف 

أزمة النفايات في لبنان - 1997: 
يخ يعيد نفسه  سلطة ال تتغير، تار

2015-8-8

2015-8-22

يرخ�س من خالله ملجل�س االناء  1997 قراراً  اآب   18

واالعمار باإ�شغال م�شاحة كامل العقار الرقم 1721 وملدة 

�شنة واحدة ت�شري اعتباراً من تاريخ مبا�شرة العمل من 

اأجل الطمر ال�شحي مقابل مبلغ 30 مليون لرية لبنانية 

كتعوي�س عن اإ�شغال كامل امل�شاحة لدير مار جرج�س. 

مل تكتف احلكومة باأر�س الدير بل مّت ا�شتحداث مطمر 

ثان يف الك�شارة ال�شابقة للبلدة. جتدر اال�شارة هنا اىل ان 

هذا امل�شروع اي�شاً �شّلم بالكامل اىل �شركة �شوكلني. مل 

يقف احد يف وجه هذا القرار با�شتثناء النائب الراحل 

وديع عقل عن منطقة ال�شوف، فتقدم ب�شوؤال للحكومة. 

طرح عقل جملة من االأ�شئلة: »هل لنا اأن نعرف ما هي 

اأنواع النفايات التي تنوي احلكومة طمرها يف الناعمة؟ 

هل من درا�شة علمية و�شعت يف هذا ال�شدد اآخذة يف 

وحميطها؟  بالناعمة  يلحق  الذي  ال�شرر  االعتبار  عني 

اجلوفية  ومياهها  املنطقة  جو  يلّوث  لن  الطمر  اأن  هل 

حتى لو اعتمدت اأحدث انواع الطمر؟ هل �شيتّم فرز 

«. مل يلَق عقل اأي جواب 
13
النفايات قبل طمرها واأين؟

على اأ�شئلته. فالقرار كان قد اتخذ واحلكومة م�شت يف 

تنفيذ اتفاق املحا�ش�شة حتت غطاء �شيا�شي. ويف موازاة 

ذلك، حّذر حمدان من عواقب ان�شاء هذا املكب واأكّد 

اأنه �شيتحّول اىل »برج حمود جديد الأنه ي�شتوعب كل 

وهذا  معاجلتها،  العادة  ال�شاحلة  غري  ال�شلبة  النفايات 

»
14

يعني تلويثاً ر�شمياً ملنطقة الناعمة وجوارها.

�شد  االحتجاجية  االأهايل  �شرخة  تتاأخر  مل  وبالفعل، 

ال�شيا�شة املعتمدة ملعاجلة النفايات يف املطمر. ففي اأوائل 

»�شهاريج  اأن  ليقولوا  الناعمة  اأهايل  خرج   ،1998 عام 

تق�شد املطمر ثم تخرج منه مت�شببة بروائح كريهة تنت�شر 

يف البلدة وحميطها.« واأّكد حتقيق ن�شر يف جريدة النهار يف 

اآذار 1998 حقيقة االأمر. فقد اأورد اأنه بعد مالحقة اإحدى 

هذه ال�شاحنات، اكت�شف اأن ال�شائق يفرغ حمولته داخل 

ق�شطلني على طريق اجلّية يعربان الطريق ليتبنّي الحقاً اأنه 

. ويف الوقت نف�شه، 
15
�شالل من املجارير ي�شّب يف البحر

ولياًل،  نهاراً  باملئات،  املطمر  تدخل  ال�شاحنات  كانت 

بعدما كان االتفاق ين�ّس على دخول 30 �شاحنة يومياً. 

وعالوة على ذلك، كانت هذه ال�شاحنات حُت�شر نفايات 

غري مو�شبة اىل املنطقة مغطاة بطبقة من الرتاب. وكانت 

تلك ال�شاحنات قد اأخّلت اي�شاً باالإتفاق القا�شي بعدم 

مرورها داخل البلدة، خ�شو�شاً انها حمّملة مواد ع�شوية 

 .
16
تفوح منها الروائح الكريهة

احلريري  رفيق  راأ�س حكومة  على  فجاأًة  االأزمة  تقع  مل 

عام 1997. فقد كان لدى احلكومة كل الوقت لو�شع 

مطروحة  اأزمة  حلّل  باباً  ت�شكل  م�شتدامة  بيئية  خطة 

ومتمادية منذ اأعوام. لكنها مل ت�شتفد من هذا الوقت، 

متاماً كما فعلت حكومة الرئي�س متام �شالم اليوم. فهذه 

الناعمة يف كانون  باإقفال مطمر  اأ�شدرت قراراً  االخرية 

فعلّيا يف  اإقفاله  من  اأ�شهر  �شتة  قبل  اأي   ،2015 الثاين 

الوقت  من  مت�شع  اأمامها  كان  وبالتايل   .2015 متوز   17

وعلى  لكنها  م�شتداما.  بيئيا  حاّل  تطرح  خطة  لو�شع 

زواريب  يف  دخل  الذي  امللف  اأهملت  ذلك،  عك�س 

املحا�ش�شة ال�شيا�شية والطائفية اإىل اأن وجدت نف�شها يف 

ماأزق حقيقي. وبدل تدارك االأمر، عمدت اىل املماطلة 

بالتو�شع  ال�شارع  يف  احلراك  بداأ  حني  اىل  والت�شويف 

املطروح  ال�شوؤال  ويبقى  عليها.  بال�شغط  بالتايل  وجنح 

اليوم: ما الذين ي�شمن اأال تتحّول املطامر املعتمدة يف 

�شبيهة  مطامر  اإىل   )2015(  
17
�شهيب اكرم  الوزير  خطة 

مبطمر الناعمة؟ وما الذي يوؤكد اأن مكب برج حمود لن 

ي�شمن  من  واأخرياً،  واالأوبئة؟  لالأمرا�س  م�شاحة  يعود 

اإعادة ال�شالحيات واالأموال الالزمة اىل البلديات من 

اأخرى؟  الفرز من امل�شدر من جهة  جهة واعتماد مبداأ 

االوىل  �شهيب  خطة  طرحتها  جميعها  ال�شعارات  هذه 

ذريعاً  ف�شاًل  وف�شلت  البلديات(  �شالحيات  )با�شتثناء 

يف حتقيق اأّي منها. وقد علمنا التاريخ يف لبنان اأنه جاهز 

دوماً لكي يعيد نف�شه. 

كان مكب برج حمود ي�شتقبل يومياً 12 الف طن من النفايات ال�شلبة، . 1

ا�شافة اىل اآالف االطنان من الردميات، الناجتة عن اعادة تاأهيل و�شط 

املكب  ارتفاع  وكان   .1994 عام  النورماندي  مكب  فقل  بعد  بريوت 

حينها 8 اأمتار على م�شاحة 7 هكتارات. اأما اليوم فيبلغ ارتفاعه حوايل 

50 مرتاً. وقد اأكل الطمر يف املكب اكرث من 350 م² من البحر.

متوز . 2  7 النهار،  جريدة  وطمرها.  النفايات  فرز  على  م�شرون  �شهيب: 

1997، �س. 11

موعده. جريدة . 3 »برج حمود« يف  لقفل  اليوم  �شعبي   - نيابي  ا�شراب 

النهار، 9 متوز 1997، �س. 11

رميا �شوايا. اهايل برج حمود ونواب املنطقة ا�شربوا �شد املكب. النهار، . 4

6 حزيران 1997، �س. 11

 تقرر ان�شاء حمرقة للنفايات يف منطقة العمرو�شية - حي ال�شلم عام 1981. . 5

رف�س االهايل حينها قرار احلكومة ف�شكلوا جلان يف املناطق �شعياً لوقف 

تنفيذه. اال ان االجتياح اال�شرائيلي لبريوت عام 1982 اوقف التحرك ما 

اتاح لل�شلطة ال�شيا�شية مترير م�شروعها مبوجب املر�شوم الرقم 3035/80، 

تاريخ 23 متوز عام 1992؛ اي مبا�شرة بعد انتهاء احلرب االهلية يف لبنان.

زياد حرفو�س ورمزي م�شرفية. خ�شائر حمرقة العمرو�شية، مليون ون�شف . 6

مليون دوالر. جريدة النهار، 28 حزيران 1997، �س. 9

7 . 30 النهار،  �شيا�شياً. جريدة  يتفاعل  العمرو�شية  �شبعة وحريق  توقيف 

حزيران 1997، �س. 12

برج . 8 ازمة  الكرنتينا هل يحّل  النفايات يف  فرز  رميا �شوايا وو�شام عيد. 

حمود. جريدة النهار، 22 متوز 1997، �س. 8

بداأ العمل يف املعمل يف ت�شرين االول 1997. 9

املرامل مكب برج حمود جديداً؟ . 10 رميا �شوايا وو�شام عيد. هل تكون 

جريدة النهار، 31 متوز 1997، �س. 11

ايلول. . 11  30 يف  املرامل  مكب  ويقفل  الوعود  ت�شدق  هل  عيد.  و�شام 

جريدة النهار، 13 ايلول 1997، �س. 7

االول . 12 كانون   1 النهار،  جريدة  الناعمة.  اىل  حمود  برج  نفايات  ملاذا 

1997، �س. 11

جريدة . 13 الناعمة.  يف  املطمر  ور�شة  حول  للحكومة  �شوؤاال  وجه  عقل 

النهار، 25 اآب 1997، �س. 10

ايلول. . 14  30 يف  املرامل  مكب  ويقفل  الوعود  ت�شدق  هل  عيد.  و�شام 

جريدة النهار، 13 ايلول 1997، �س. 7

ال�شحي لالختناق. . 15 واملطمر  باال�شواأ  ينذر  الناعمة  و�شام عيد. �شيف 

جريدة النهار، 3 ني�شان 1998، �س. 12

رمزي م�شرفية. هل حتّول مطمر الناعمة مكباً ع�شوائيا؟ جريدة النهار، . 16

3 اآذار 1998، �س. 8

http://bit.ly/1QUXep1 جتدون خطة الوزير �شهيب على الرابط . 17

هذا. متت زيارة املوقع يف 22 ايلول 2015.

غـــــيدة فـــــرنجية

على  انقلب  اأنه  ال�شعبي  احلراك  اإجنازات  اأهم  من 

ومفاده  �شنوات  ثالث  من  اأكرث  منذ  ال�شائد  اخلطاب 

اأن امل�شاكل التي يعاين منها لبنان �شببها جلوء اأعداد 

ال�شعبي  احلراك  جاء  وقد  اليه.  ال�شوريني  من  كبرية 

نظام  امل�شوؤول احلقيقي:  اإ�شبع االتهام على  لي�شّوب 

مبني على الف�شاد و�شلطة ت�شتخدم املال العام مل�شاحلها 

اخلا�شة. وال�شوؤال الذي نود طرحه هنا: هل اأّمن احلراك 

للمهم�شني م�شاحة اآمنة للم�شاركة فيه اأم اأنه اأعاد اإنتاج 

اآليات التهمي�س التي يعتمد عليها النظام؟ 

املهم�شة  االجتماعية  الفئات  بع�س  اأن  �شك  ال 

جميع  يف  واأفراد  كمجموعات  بارز  ظهور  لها  كان 

ا�شرتجعها  التي  العامة  وامل�شاحات  التحركات 

الإبراز  بها  خا�شة  حتركات  نظمت  كما  احلراك، 

مطالبها، ومنها ذوي االإعاقة وذوي املفقودين والن�شاء 

وامل�شنني والعلمانيني. اأما الفئات االأخرى، فغالباً ما 

دون  من  الفردي  امل�شتوى  على  احلراك  يف  �شاركت 

الفئة،  لهذه  انتمائها  اإظهار  اأو  جماعية  مطالب  رفع 

ومنها املثليني واملدمنني واالأجانب املقيمني يف لبنان 

)اأوالد اللبنانيات والالجئني الفل�شطينيني وال�شوريني 

�شعارات  رفع  مت  اأنه  وي�شجل  املنازل...(.  وعامالت 

الالجئني  مع  وللت�شامن  الكفالة  نظام  باإلغاء  مطالبة 

ال�شوريني دون ت�شجيل ح�شور علني لهوؤالء. 

نف�شه  وجد  ما  �شرعان  الفئات  هذه  بع�س  اأن  غري 

ومنها  العامة.  امل�شاحات  من  اأو  احلراك  من  منبوذاً 

اتهموا  الذين  بريوت  يف  الفقرية  االأحياء  �شباب 

واعرت�س  ال�شغب.  باأعمال  والقيام  »باالند�شا�س« 

وعلى  بالتحركات  م�شاركتهم  على  املتظاهرين  بع�س 

مرتبطاً  يكون  قد  اأ�شلوب  وهو  باالحتجاج،  اأ�شلوبهم 

االأمنية. كذلك  والقوى  النظام  مع  تفاعلهم  بتجارب 

للر�شق  جن�شياً  املتحولني  االأ�شخا�س  بع�س  �س 
ّ
تعر

بالقناين البال�شتيكية وبع�س الن�شاء للتحر�س اجلن�شي 

خالل املظاهرات. وهو ما حمل بع�س النا�شطني على 

اعالن ت�شامنهم مع الذين مت تهمي�شهم على اعتبار اأن 

م�شرية التغيري غري ممكنة من دون رف�س اآليات االإق�شاء 

االإجتماعية واالإقت�شادية والقانونية. 

اأما ال�شلطة، فقد اعتمدت خطاب االند�شا�س اأي�شا، 

ومتعاطي  اأجانب  وجود  اإبراز  على  �شددت  كما 

عدد  عن  الت�شريح  عرب  املظاهرات  يف  املخدرات 

التظاهر  وكاأن  ال�شلطة  خطاب  فبدا  منهم.  املوقوفني 

دون حيازة اجلن�شية اللبنانية اأو مع وجود اآثار لتعاطي 

املخدرات يف اجل�شم )بغ�س النظر عن زمن ح�شول 

فعل التعاطي( جرمية قائمة بذاتها. 

اأن معظم هذه  اأن ن�شجل املالحظة االأهم وهو  يبقى 

بني  التن�شيق  طاولة  على  لها  مكانا  جتد  مل  الفئات 

املجموعات ومل تلق اهتماماً خا�شاً منها. وقد متيزت 

يف هذا االإطار جمموعة »ال�شعب يريد« التي فتحت 

اأو�شع م�شاحة الإ�شراكهم يف احلراك.

أي مساحة للفئات 
المهمشة

في الحراك الشعبي؟ 

2015-8-23

2015-8-22
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انتهت  بعدما  النفايات  اأزمة  بداأت   ،2015-7-17 يف 

وكانت احلكومة  الناعمة.  غلق مطمر 
ُ
واأ �شوكلني  عقود 

يف  مناق�شات  اإجراء  واالإعمار  االإناء  جمل�س  كّلفت 

اإجراءات  تكن  ومل  لبنان،  يف  خدماتّية  مناطق  �شّت 

نتائج  علنت 
ُ
اأ اآب،   24 ويف  بعد.  مّتت  قد  املناق�شات 

وطاأة  حتت  التايل  اليوم  يف  اإبطالها  ليتّم  املناق�شات، 

احلراك ال�شعبي. وال تزال اأطنان من النفايات مكّد�شة 

حتى اليوم يف ال�شوارع مع نّية وا�شحة لل�شلطة بك�شب 

الوقت وبابتزاز النا�س ب�شّحتهم وبيئتهم لفر�س حلول 

العقدين  طوال  ح�شل  ما  غرار  على  الواقع،  االأمر 

البيئة  وزير  تنّحى  االأو�شاع،  هذه  ظل  ويف  املا�شيني. 

حممد امل�شنوق عن تراأ�س اللجنة الفنية اخلا�شة ملعاجلة 

النفايات ليحّل حمّله وزير الزراعة اأكرم �شهيب.

�شمي  ما  اللجنة  هذه  ن�شرت   ،2015 اأيلول   4 ويف    

خطة �شهيب، يف م�شعى اإىل االإيحاء بجدية الدولة يف 

و�شع حلول لالأزمة. وقد ت�شّمنت اخلّطة مرحلًة انتقالّية 

هذه  بنود  وتوؤ�شر  �شهراً.  ع�شر  ثمانية  مدتها  بيئّية،  غري 

املرحلة بالواقع اإىل ا�شتمرار ما هو �شائد، بحّجة اأنه لي�س 

هنالك من حلًّ اآخر. وبعد انتهاء هذه املدة، يبداأ وفق 

اخلطة ما �شمي مبرحلة احلّل امل�شتدام الذي يقوم على 

الالمركزية يف معاجلة النفايات ومراعاة املعايري البيئية. 

كبري  حٍدّ  اإىل  �شهّيب  خطة  تبدو  فيها،  التدقيق  وعند 

مزيجاً من ت�شليم باالأمر الواقع اإيذاناً با�شتمراره من دون 

اإيالء اأي اعتبار للما�شي، ووعود مب�شتقبل وردي اأتت 

جمردة عن اأي خطوات حت�شريية.  

 مالحظاته على هذه اخلطة 
ّ

اأبدى احلراك ال�شعبي وقد 

-9-9 يف  ال�شادرة  الوزراء  جمل�س  مقررات  وعلى 

اأحلقها  ثم   .2015-9-12 يف  ال�شادر  بيانه  يف   2015

 .2015-9-28 يف  الإيجابيته  اإظهاراً  بديلة  بخطة 

وتعمل املفكرة هنا على حتليل االأ�شاليب امل�شتخدمة يف 

لطة.   اإدارة هذا امللف من قبل ال�شُّ

خطة األمر الواقع؟
ميّهد اإعتماد مفهوم املرحلة االإنتقالية عملّياً لفر�س نف�س 

االأ�شاليب غري البيئية املعتمدة �شابقاً. فهو ي�شّوغ اإعادة 

التعاقد مع نف�س ال�شركة املتورطة بالف�شاد طوال عقدين 

)�شوكلني واأخواتها( ملدة 18 �شهراً. كما يرّبر اال�شتمرار 

طمر  على  خا�ّس  بوجه  االعتماد  اأي  املطامر،  ب�شيا�شة 

النفايات ملعاجلتها. 

اعتبارات  نتيجة  حتمية  اأنها  على  املرحلة  هذه  وت�شور 

عدة: 

1 ---17 منذ  النفايات  من  املرتاكم  املخزون  اأن 

ي�شعب  التخمر  من  باأو�شاع  بات   2015-7

معه الفرز اليدوي املبا�شر، مما يحّتم طمره، 

واحد -- 2 مطمر  اإال  اللحظة  حتى  يوجد  ال  اأنه 

املزمع  املطامر  جميع  فيما  الناعمة  مطمر  هو 

اإعادة  يربر  مما  تاأهيل،  فرتة  اإىل  حتتاج  اإن�شاوؤها 

الذي  املخزون  الناعمة ال�شتيعاب  مطمر  فتح 

قدرته اللجنة اآنذاك بحوايل 70 األف طن،  

ملعاجلة -- 3 تكفي  ال  املتوفرة  الفرز  معامل  اأن 

يتم  التي  املواد  واأن  يومياً،  املنتجة  النفايات 

اإعادة تدويرها ال تتجاوز %10 من النفايات،  

كي -- 4  
ّ

زمني اأمد  اإىل  حتتاج  البلديات  اأن 

لتاأمني  واملادية  الب�شرية  املوؤهالت  تكت�شب 

معاجلتها  ورمبا  وملها  النفايات  كن�س  خدمة 

مبفردها اأو باالإتفاق مع بلديات اأخرى، 

املجّهزة -- 5 الوحيدة  هي  امل�شغلة  ال�شركات  اأن 

بانتظار  لبنان  وجبل  بريوت  حاجات  لتلبّية 

اإجراء  اأو  املعنية  البلديات  جهوزية  تطوير 

املناطق  بديلة يف  �شركات  مناق�شات العتماد 

اخلدماتية املزمع اإن�شاوؤها. 

وبكلمة اأخرى، وبنتيجة هذه االإعتبارات، بدت اخلطة 

ثمة  وتالياً،  االنتقالية:  باملرحلة  يت�شل  ما  بكل  حتمّية 

للوعود  اأيام خالفا  ل�شبعة  الناعمة  مطمر  بفتح  �شرورة 

مطامر  تاأهيل  بانتظار  وذلك  نهائياً،  باإغالقه  ال�شابقة 

تاأهيل مطمر برج  اأخرى يف عكار والبقاع مع احتمال 

ال�شركة  مع  العقد  مُيّدد  اأن  �شرورة  ثّمة  كما  حمود. 

امل�شّغلة، اأقله فيما يت�شل بكن�س النفايات وملها وجمعها 

البلديات  ت�شبح  اأن  بانتظار  �شهراً،  ع�شر  ثمانية  ملدة 

جاهزة لبدء العمل باخلطة امل�شتدامة.

بدت  التي  العناوين  اأهّم  اأدناه  اجلدول  يف  ون�شتعر�س 

اإىل  اآخرون  ال�شعبي وخرباء  حتمّية. وقد عمد احلراك 

الفنية  اللجنة  اآثرت  بدائل  عنها،  جدّية  بدائل  اقرتاح 

ا�شتبعادها واإ�شقاطها عند طرحها من دون اأي تعمق يف 

اإىل  املقرتحة  العناوين  اأدناه  نبني  وللو�شوح،  التدقيق. 

جانب البدائل اجلدية عنها. 

مدة الفترة اإلنتقالية، 
هذه المدة الفارغة

للحراك  البديلة  اخلطة  قدمتها  التي  االعرتا�شات  اأهّم 

انتقالية  فرتة  اإىل  احلاجة  غياب  يف  متّثلت  ال�شعبي 

بطول 18 �شهراً. كما اأن احلراك انتقد غياب اخلطوات 

التح�شريية خالل هذه الفرتة والتي من �شاأنها اأن تقود 

االنتقالّية  املرحلة  فاأتت  امل�شتدام.  احلّل  اإىل  تدريجياً 

وكاأنا  امل�شتدامة،  املرحلة  عن  انف�شال  حال  يف  وكاأنها 

اإىل  املطامر  �شّيا�شة  من  الفجائي  االإنتقال  هو  املطلوب 

�شّيا�شة احللول املتكاملة. 

وعلى نقي�س ذلك، �شعى وا�شعو اخلطة البديلة للحراك 

 
ّ

اإىل دح�س احلاجة اإىل هذه املدة للو�شول اإىل حّل بيئي

متكامل. وعليه، بنّي هوؤالء اأن معاجلة النفايات يف لبنان 

اأنها جّد معّقدة  اأب�شط مما يعتقد واأن تظهريها على  هي 

اإنا هو تهويل يهدف اإىل تربير ت�شخيم كلفة النفايات، 

و�شواًل اإىل اال�شتيالء على املال العاّم. 

والإثبات ذلك، تو�شعت اخلطة البديلة يف تظهري كيفية 

تكّون النفايات يف لبنان، على النحو االآتي:

و5% -- املعادن،  من   3%( للتدوير  قابلة   35%

البال�شتيكية،  املواد  من  و12%  الزجاجيات،  من 

تلبي حاجات  املواد  الورقيات(. وهذه  و%15 من 

ملحة لل�شناعات القائمة يف لبنان بحيث توفر عليها 

اأكالف ا�شترياد املواد االأولية ون�شف امل�شنعة.

%55 مواد ع�شوية قابلة للت�شبيخ )حم�ّشنة للرتبة(. --

ومن املعلوم اأن عمليات الت�شبيخ، ومتى كانت مواده 

والبال�شتيك،  والزجاج  املعادن  من  خالية  االأولية 

ن�شبة  املواد الع�شوية تفقد  اأكرث �شهولة الأن  ت�شبح 

 )55%( وزنها  ومن   )75%( حجمها  من  كبرية 

اأقل بكثري وتنتج  بالتايل بحاجة مل�شاحات  وت�شبح 

�شباخا اأجود نوعية بكثري. 

)اأحذية، -- العوادم  من  تعترب  متفرقة  مواد   10%

املمكن  من  نفايات  وهي  جلديات...(.  اأقم�شة، 

امل�شوهة  االأماكن  تاأهيل  الإعادة  ت�شتخدم  اأن 

ت�شبب  اأن  وبدل  احلالة،  هذه  ويف  كالك�شارات. 

فمن  الدولة،  على  كلفة  النفايات  هذه  معاجلة 

املمكن نقل كلفة طمرها اإىل اأ�شحاب الك�شارات 

امللزمني برتميم االأماكن امل�شوهة.

الفرز  معامل  اأن  بينت  اخلطة  اأن  هو  ذلك  من  واالأهم 

ملعاجلة  كبري  ب�شكل  تكفي  لبنان  يف  حاليا  املن�شاأة 

الكرنتينا  معملي  جانب  اىل  ت�شّم  فهي  النفايات. 

من  عدداً  يومياً(  طن   3000 )وطاقتهما  والعمرو�شية 

)وطاقتها  املناطق  خمتلف  يف  حجماً  االأ�شغر  املعامل 

تقارب 1500 طن يومياً(. وبامكان هذه املعامل اأن تبلغ 

ما يقارب ن�شبة %90 ما بني تدوير وت�شبيخ كما �شبق 

اإلتزام  يزيد  ما  بقدر  الن�شبة  هذه  تزيد  وبالطبع،  بيانه. 

املواطنني بالفرز عند امل�شدر. 

اأن  اإىل  البديلة  اخلطة  اأ�شارت  الت�شبيخ،  وبخ�شو�س 

معمل الكورال قادٌر على معاجلة 300 طن من النفايات  

الع�شوية وت�شبح اإمكانياته م�شاعفة عند انخفا�س وزنها 

وحجمها. كما اأّن الت�شبيخ ممكٌن هوائياً مبجرد فل�شه يف 

الهواء الطلق. كما باالإمكان زيادة الطاقة على الت�شبيخ 

من بريوت و�شواحيها من خالل تعزيز قدرات معمل 

كورال واإقامة معمل مماثل قرب معمل فرز العمرو�شية، 

وجتهيزها جميعا بالفالتر املنا�شبة، وهو اأمر ممكن خالل 

اأ�شهر معدودة واالإمكانيات املادية متوفرة لدى بلديات 

بريوت وال�شواحي. 

عن  االإمتناع  وجوب  اإىل  البديلة  اخلطة  اأ�شارت  كما 

ت�شتخدمها  التي  للنفايات  �شغط  �شيارات  ا�شتعمال 

�شوكلني. ومربر هذا االأمر هو اأن ال�شغط يوؤدي اىل حتطيم 

بع�شها  املواد  البال�شتيكية وخلط  املواد  ومتزيق  الزجاج 

ببع�س، مما يجعل من املتع�ّشر فرزها ويحتم تاليا طمرها.

االإنتقالية  املرحلة  مفهوم  اأن  البديلة  اخلطة  اأثبتت  وقد 

2015-8-23

لجنة شهّيب لمعالجة أزمة النفايات 
وعود بغٍد سعيد

يف  اال�شتمرار  وتربير  الوقت  لك�شب  �شتاراً  اإال  لي�س 

هدر  اإىل  اأدت  والتي  عقدين  طوال  املعتمدة  ال�شيا�شة 

احلّل  اأن  هو  فداحًة،  االأمر  هذا  يزيد  وما  العام.  املال 

دا عن اأي اآلية تنفيذية.  
ّ
البيئي امل�شتدام بقي جمر

حّل مستدام من دون آليات 
تنفيذية 

احلا�شل  االإنف�شام  يف  كمنت  هنا  الكربى  املفاجاأة 

يف  الوزراء  جمل�س  ومقررات  �شهّيب  خطة  بنود  بني 

الوزراء  جمل�س  رات 
ّ
مقر تبّنت  ففيما   .2015-9-9

احلّل  بخ�شو�س  اكتفت  كاملة،  االنتقالّية  املرحلة  بنود 

امل�شتدام  باالإلتزام مببداأ الالمركزية يف معاجلة النفايات، 

من دون اأّي اإ�شارة اإىل حلول املعاجلة املتكاملة واأ�شا�شها 

الفرز من امل�شدر اأو من خالل املعامل. وبنتيجة ذلك، 

دة من 
ّ
بدت بنود احلّل املُ�شتدام مبثابة وعود وردّية جمر

اأّي مفعول ملزم.

العام.  للراأي  ت�شليلياً  منًحى  االنف�شام  هذا  اأخذ  وقد 

ففيما كان �شهّيب واأع�شاء جلنته ي�شّوقون خطتهم، على 

جدية  �شيا�شية  اإرادة  بوجود  العام  للراأي  يوحي  نحو 

وحلول  جمالّيات  من  فيه  مبا  امل�شتدام  احلّل  بتطبيق 

اجلمالّيات  هذه  ي�شع  الوزراء  جمل�س  كان  متكاملة، 

)املوؤقت(  العملي  باجلانب  مكتفيا  جانباً  واحللول 

للخطة. وعليه، تكونت قناعة وا�شعة لدى الراأي العام 

بوجود خطة جيدة للدولة، فيما اأن الواقع اأن هذه اخلطة 

ال تعرب اإال عن اآراء اأع�شاء جلنة �شهيب والتي لي�س لها 

اأي مفعول قانوين. 

وهذا االأمر يذكر مبا ح�شل يف 2010 حني مت التمديد 

اإن�شاء حمارق  بانتظار  �شنوات  �شوكلني خلم�س  ل�شركة 

التنمية لالأمم  اقرتاح بع�س م�شت�شاري وكالة  بناء على 

تهّم  هي  وها  عقدها  �شوكلني  اأنهت  وقد  املتحدة. 

لتجديده يف اأعقاب اأزمة طويلة، من دون تنفيذ اأّي من 

بنود اخلّطة املذكورة. وهذا االأمر يوؤ�شر اإىل ما قد ت�شفر 

�شهيب يف  اإليها يف خطة  امل�شار  االإنتقالية  املرحلة  عنه 

حال تطبيقها. 

فساٌد وعوٌد على بدء
ت اللجنة ب�شريح 

ّ
هنا، نتبني وجها اآخر للخطة. فقد اأقر

العبارة اأن الف�شاد غلب يف م�شائل معاجلة النفايات يف 

لبنان طوال ع�شرين �شنة. وهذا ما نقروؤه يف و�شوح كلي 

يف جواب اللجنة ال�شادر رّدا على بيان احلراك ال�شادر 

يف 2015-9-12. 

عقد  وقف  اإىل  تدعو  خطتها  اأن  واعتربت  عادت  وقد 

الفرز  معامل  )ت�شغيل  النفايات  ملعاجلة  �شوكلني 

مكافحة  م�شار  يف  لبنة  ي�شّكل  مما  والطمر(  والت�شبيخ 

الف�شاد )التعبري للجنة(، واإن دعت اإىل ا�شتمرار التعاقد 

لعدم  وجمعها  وملّها  النفايات  بكن�س  يت�شل  مبا  معها 

وجود بديل يف الوقت الراهن. ثم عاد وات�شح يف بيان 

اأن �شوكلني   2015-9-26 اآخر �شدر عن �شهيب يف 

م�شتمرة يف ت�شغيل معملي الكارنتينا والعمرو�شية رغم 

اتخاذ قرار بوقف العمل بهذا العقد، عمال مبقت�شيات 

ا�شتمرارية املرفق العام. وهذا االأمر اإنا يوؤ�شر اإىل ت�شريع 

املقّنع  العفو  ي�شبه  ما  �شوكلني  �شركة  واإىل منح  الف�شاد 

للما�شي  طم�ٌس  اأخرى،  بكلمة  �شابقاً.  ارتكبته  عما 

ووعود وردية للم�شتقبل، فيما احلا�شر هو جمرد ا�شتمرار 

للواقع ال�شيئ حتت غطاء اأنه حتمي.  

2015-8-24

2015-8-24

ز  خطة شهيب ال إمكانية لفر
النفايات المتراكمة

فتح مطمر الناعمة 
وري  ضر

سياسة المطامر 
ز  ية، فمراكز الفر ور ضر
والتسبيخ غير كافية

بلديات غير جاهزة
لتقديم خدمة لم 

ومعالجة النفايات

ال شركات بديلة 
عن شركة 
سوكلين

البدائل )وبع�شها 

ورد يف اخلطة البديلة 

للحراك ال�شعبي( 

االإختمار الهوائي اأو غري 

الهوائي ف�شاًل عن اإمكانية 

التخزين بطرق عدة. على اأن 

يتم الفرز اأو الطمر الحقا.

ال حاجة ملطمر كبري تبعا 

للفرز. وميكن طمر العوادم 

يف االأماكن امل�شوهة. 

معامل الفرز يف الكارنتينا 

والعمرو�شية كافية ملعاجلة 

نفايات بريوت وجبل لبنان. 

وباالمكان تعزيز قدرات الت�شبيخ 

والفرز خالل اأ�شهر قليلة. 

لبلدية بريوت وبلديات 

عدة يف جبل لبنان 

اإمكانيات هائلة، وخ�شو�شاً 

يف حال حترير اأموالها يف 

ال�شندوق البلدي. 

يف حال اإعالن حالة 

الطوارئ، ميكن اإلزام 

ال�شركة بتقدمي خدمات 

معينة حلاجات ال�شالمة 

العامة. 

طارق الــــــمّلح

حماربة الف�شاد �شعار احلراك ال�شعبي، ملفات مفتوحة 

واأخرى مغلقة. متى يحني موعد االأطفال املودعني يف 

الفقر؟  ب�شبب  اإنا  اليتم  ب�شبب  لي�س  وغالبهم  امليامت، 

يف  نتفقدهم  لبنان.  اأطفال  من   2% اإىل  ي�شلون  وهم 

ال  اأنهم  املوؤكد  من  ال�شنة.  طوال  ونن�شاهم  االأعياد 

يحتاجون للمال، فكّم امل�شاعدات التي ت�شلهم �شنوياً 

من م�شادر خمتلفة توؤمن لهم اإحتياجتهم االأ�شا�شية. 

ولكن يبقى ال�شوؤال: كيف يتّم التعامل معهم؟ وكيف 

يتهيوؤون للحياة بعد خروجهم من الدار؟ خرجت اإىل 

االإعالم ق�ش�س مرعبة عما يح�شل بالداخل.. عنف 

اأن  كما  االإغت�شاب.  حّد  اإىل  ي�شل  وج�شدّي   
ّ

نف�شي

اإىل املجتمع  الرعاية  بع�س االأطفال يخرجون من دور 

يعانون من حرمان عاطفي مزمن ومن  نني  غري حم�شّ

ان�شداد االآفاق اأمامهم، فين�شّد بع�شهم اإىل عامل اجلرمية. 

وهذا موؤ�ّشر على �شوء العناية التي يتلّقونها يف هذه الدور 

وعلى انعدام رقابة وزارة ال�شوؤون االإجتماعية عليها رغم 

اإدارة املرفق  اأنها هي التي متولها، وبكلمة اأخرى �شوء 

العاّم للرعاية البديلة. 

فما يح�شل داخل هذه الدور جمهول.. فال ميلك جميع 

اأو خربوه  عا�شوه  ما  د 
ْ
ل�َشر الكافية  ال�شجاعة  االأطفال 

هنالك.. ولي�س هذا املطلوب. عن جتربتي ال�شخ�شية، 

اأ�شتطيع اأن اأك�شف عن املجهول.. معاملة �شيئة من قبل 

امل�شرفني، خوف دائم من العقاب ي�شل اإىل التجويع 

فاأنا  االإغت�شاب.  الالاإرادي.. حتى  والتبويل  والعنف 

�شنا لالإغت�شاب.. ومل 
ّ
وعدد من اأطفال دور الرعاية تعر

يكن اأحد قادراً على الدفاع عن نف�شه ومل يكن هناك 

ملجاأ.. فالدار كان ملجوؤنا الوحيد وغريه مل نعرف.

الزعامات  مع  و�شالتها  الدور  هذه  ماهية  عرفنا  واإذا 

الطائفية، ندرك اأّنها اإحدى اأدوات املحا�ش�شة والهدر، 

اأداة ال ترتدد يف ا�شتباحة االأطفال.

فاملطلوب رقابة على اإن�شانية التعامل مع اأطفال بال اأهل 

االإقرتاب  من  الوحو�س  منع  املطلوب  �شوت..  وبال 

من االأطفال. املطلوب عدم اإدخال االأطفال باالألعاب 

ال�شيا�شية والطائفية القذرة. مل ي�شجل احلراك ال�شعبي 

حتى اليوم املوقف املطلوب جتاه هوؤالء االأطفال، جتاه 

معاناة ح�شلت وحت�شل كل يوم. يجب على احلراك اأن 

ي�شع املوؤ�ش�شات املجرمة بحق االإن�شانية �شمن اأولوياته.. 

يجب على احلراك اأن يكون زلزااًل يهدم اجلدران التي 

تغطي الف�شاد فوق روؤو�س امل�شوؤولني.  

الفساد ينهش 
األطفال الفقراء أيضًا
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�شبابية- جمموعات- تكّونت- احلراك،- انطالقة- مع-

عدة-يف-بريوت-واملناطق-كما-اأعيد-اإحياء-جمموعات-

-2011 يف- احلا�شل- احلراك- �شياق- يف- تكّونت- كانت-

حتت-عنوان:-»اإ�شقاط-النظام-الطائفي«.-وبدا-تكوين-

املجموعة-املبادرة-»طلعت-ريحتكم«-التي-ن�شاأت-يف-

21-متوز-2015-منوذجيًا-يف-هذا-ال�شياق.-وقد-ن�شاأت-اأو-

ن�شطت-غالبية-هذه-املجموعات-بعد-22-اآب،-الذي-

التظاهرة- حجم- حيث- من- اأ�شا�شيًا- منعطفًا- �شكل-

واأي�شًا-من-حيث-اإفراط-االأجهزة-االأمنية-يف-ا�شتخدام-

بريوت- يف- الكائنة- املجموعات- غالبية- العنف.-

لتن�شيق-املواقف-والدعوة- تتالقى-ب�شكل-�شبه-يومي-

من- طلبت- املفكرة- وتنظيمها.- كربى- حتّركات- اإىل-

وهي- نف�شها،- عن- التعريف- املجموعات- هذه- اأبرز-

بهذا- و�شلتها- التي- التعريف- بطاقات- هنا- تن�شر-

اخل�شو�ض-)املحرر(.-

أعّد الملف رانيا حمزة  

يحتكم طلعت ر
أسعد ذبيان

يف 17 متوز 2015، مّت اإغالق مطمر الناعمة وبداأت اأزمة 

اىل  نتوجه  اأن  قررنا  متوز،   21 ال�شوارع. يف  النفايات يف 

حوايل  كنا  هناك.  النفايات  لرنمي  احلكومي  ال�شراي 

خم�شة ع�شر �شخ�شاً. اتفقنا على االجتماع والتن�شيق 

ريحتكم«  »طلعت  باالإ�شم  جئنا  ثم  من  بيننا.  فيما 

التنظيم  وبداأنا  الفاي�شبوك  على  �شفحة  بفتح  وقمنا 

للمظاهرات.

لقد اخرتنا هذا االإ�شم عن طريق ال�شدفة. كنا نتحدث 

عن رائحة النفايات التي مالأت االأجواء وبالوقت نف�شه 

»طلعت ريحة« ف�شاد النواب والوزراء. من هنا وجدنا اأن 

االإ�شم منا�شب متاما. 

حملة »طلعت ريحتكم« اأع�شاوؤها نحو ع�شر اأ�شخا�س 

وخمرجني  جامعيني  اأ�شاتذة  منهم  واإناث،  ذكور  بني 

ومدونني وحمامني وربات منازل وطالب جامعيني من 

خلفيات متنوعة. اأما �شيا�شياً، فجميعهم متحررون من 

االأحزاب ال�شيا�شية وال يوالون اأحداً. وحتى اإن كان 

�شيا�شية،  التحرك ميول  بداية  اأحد االأع�شاء يف  لدى 

اال�شطفاف  �شد  هي  احلملة  منها.  االآن  حترر  فاإنه 

ال�شيا�شي بني 8 و14 اآذار. وبالن�شبة لالتهامات التي 

تطالنا، فنحن باإنتظار اللحظة التي يتمكن فيها مروجو 

اإثبات �شحتها. اال�شاعات من 

يف  النفايات  اأزمة  ب�شبب  ولدت  ريحتكم«  »طلعت 

ال�شارع ومن اأجل العثور على حل بيئي و�شحي لهذه 

بها  تعاطى  التي  والطريقة  االأمور  تطور  اأن  اإال  االأزمة. 

وا�شرار  �شدنا  املمار�س  والعنف  املتظاهرين  مع  النظام 

ال�شلطة ال�شيا�شية على عدم حتقيق مطالبنا جعلنا ننتقل 

اىل مرحلة جديدة وهي املطالبة باإنتخابات نيابية تكون 

اللبنانية  ال�شرعية  للموؤ�ش�شات  احلياة  الإعادة  مدخاًل 

والبدء بنوع من عملية تغيري النظام اللبناين.

اإن حملة »طلعت ريحتكم« هي جتربة جديدة من نوعها. 

وهي اأثبتت اأنها الوحيدة التي تعرف اإىل اأين تتجه وما 

تاأخذ  وهي  االأر�س.  على  تعمل  وكيف  مطالبها  هي 

وقتها للتخطيط بني ن�شاط واآخر. وهي قادرة يف كل مرة 

تعد لتحرك اأن تخ�ّس البلد فال تكون املظاهرات التي 

تنظمها جمرد مظاهرات عفوية مل ي�شمع بها اأحد.

ونقوم  معها  جنتمع  التي  املجموعات  من  العديد  هناك 

اأخرى  جمموعات  هناك  مبا�شرة.  معها  بالتن�شيق 

جنتمع  خا�س.  كيان  لديها  لي�س  تن�شيق  جلنة  �شكلت 

فيما بيننا للتخطيط لن�شاطات م�شرتكة ولكن اأول بند 

متفق عليه هو اأنه باإمكان اأّي جمموعة اأن تعمل منفردة 

بن�شاطاتها  تقوم  واأن  بالقرار  باإ�شتقاللية  تتمتع  واأن 

القرارات  هذه  تبقى  اأن  �شرط  تنا�شبها،  التي  بالطريقة 

للحراك.  املطلبي  ال�شقف  حتت  باأكملها  والن�شاطات 

طبعاً  وهناك  معها  بالتن�شيق  نقوم  املجموعات  معظم 

بالرتويج  ال�شلطة  تقوم  التي  االإ�شاعات  من  العديد 

مق�شودة  اإ�شاعات  وهناك  بيننا.  فيما  تفرق  حتى  لها 

نقول  ولكن   حلله.  احلراك  داخل  م�شاكل  الإحداث 

دائماً اأننا حري�شون على احلراك، فاإن اأي �شوء تن�شيق اأو 

م�شكل يح�شل نتعاىل عليه الأن م�شلحة احلراك اأواًل. 

بدنا نحاسب
جورج عازار

عن  عبارة  االأ�شا�س  يف  هي  نحا�شب«  »بدنا  حملة 

»ها�شتاغ« »لنحو اجلمهورية اجلديدة«، التي هي اإئتالف 

لقوى �شبابية �شيا�شية ت�شم م�شتقلني تطرح التغيري عرب 

انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي على مبداأ الن�شبية 

ملفات   فتح  على  تقوم  ومقاربتنا  احلل.  اأنه  باإعتبار 

الف�شاد، لي�س فقط ب�شاأن النفايات، عن طريق املحا�شبة 

»بدنا  ها�شتاغ  كان  لذلك  واجلزائية.  واجلنائية  القانونية 

احلل خلريطة  اأ�شا�س  هي  املحا�شبة  اأن  مبعنى  نحا�شب« 

خطاب  �شاعد  وقد  جديدة.  جمهورية  نحو  الطريق 

ال�شلطة يف اختيار اإ�شم »بدنا نحا�شب«. 

ال  فهم  خمتلفة،  فكرية  م�شارب  من  احلملة  تتاألف 

ينتمون اىل حزب واحد بل هناك تنوع يف االنتماءات 

الفكرية وال�شيا�شية. 

يف  تعودنا  فقد  ال�شعبية،  احلركة  ا�شتمرار  يهمنا  نحن 

لبنان اأن احلراك ي�شل اىل حد معني ثم يرتاجع ب�شرعة. 

خالل  من  الق�شاء  على  وال�شغط  امللفات  فتح  اإن 

الف�شاد  ومراكز  واملديريات  الوزارات  واإحراج  ال�شارع 

ال�شتمرار  و�شيلة  هي  ال�شعبية  التحركات  خالل  من 

فعلى  نحا�شب«.  »بدنا  ا�شرتاتيجية  هي  هذه  احلراك. 

�شبيل املثال عندما قمنا بالتحرك اأمام موؤ�ش�شة الكهرباء 

حتدثنا مبلفني يتعلقان بوزيري املالية والطاقة الكهربائية. 

يف  الطبي«  �شوكني  »جممع  ف�شيحة  عن  حتدثنا  كما 

اىل  واأ�شرنا  وعقيلته  بري  عبداهلل  يديره  الذي  النبطية 

اأن هذا املجمع يح�شل على كهرباء 24/24 يف اليوم 

بينما ال حت�شل املنطقة اإال على ثالث اىل اأربع �شاعات 

يومياً وقد قمنا بتقدمي اإخبار بهذا ال�شاأن. كما اأن خريطة 

الطريق تقوم على انتخابات خارج القيد الطائفي على 

قاعدة الن�شبية ولبنان دائرة واحدة.    

ملف  على  العثور  فعند   ، ديناميكية  عمل  خطة  هناك 

ثابتة  اال�شا�شية  اال�شرتاتيجية  عليه.  بالعمل  فورا  نقوم 

الطبقة  ملفات  فتح  عرب  ال�شارع  »حتمية«  على  تقوم 

ال�شيا�شية.

ال�شارع.  يف  دينامية  موؤ�ش�شة  لي�س  ال�شعبي  احلراك 

حينا  يقوى  متفاوت  املجموعات  بقية  مع  تن�شيقنا 

ويخف حينا اآخر. ولدينا كحملة تعهد وا�شح باأن نبذل 

اأق�شى ما ميكن يف اإطار التن�شيق ل�شمان جناح احلراك، 

لكن مع االإبقاء على برامج كل حملة على حدة بحيث 

تتمكن كل واحدة من تنفيذ برناجمها دون الت�شوي�س 

على باقي احلمالت. وهذا االأمر يزيد التنوع والغنى يف 

لفقدت  واحدة،  روؤية  املدين  للحراك  فلو كان  احلراك. 

�شعبيتها يف ال�شارع. 

جايي التغيير
أيمن مروة

يف  النا�شطني  من  جمموعة  من  احلملة  هذه  تاأ�ش�شت 

الدميقراطي  ال�شباب  اإحتاد  منّظمة  من  ال�شعبي  احلراك 

وتقّدم احلراك  بتطوير  امل�شاهمة  اللبناين وذلك بهدف 

ال�شعبي القائم اليوم.

موؤ�ّشرات  ظهور  على  بناًء  االإ�شم   هذا  اختيار  مّت  لقد 

ال  قادم  التغيري  اأّن  على  كبرية  دالالت  لها  عديدة 

حمالة. ومن هذه املوؤ�ّشرات، التجاوب ال�شعبي الكبري 

يف تظاهرتي 22 اآب و29 اآب الذي اأدرك قّوته وقدرته 

�شناعة  عملّية  يف  دوره  ولعب  املعجزات  حتقيق  على  

على  رهاننا  كان  لطاملا  الذي  ال�شعب  هذا  التغيري. 

نه�شته و�شحوته كبريين، ها هو اليوم يثبت للعامل باأّن 

ر اأن يطلق �شرخة 
ّ
ال �شيء م�شتحيل. فال�شعب حني يقر

مجموعات الحراك

2015-8-25

2015-8-25

الوجع واملعاناة يف وجه ال�شلطة ال�شيا�شّية، يرعبها الأّنه 

دليل  وخري  ة.  اخلا�شّ الطائفيني  الزعماء  م�شالح  يهّدد 

ال�شيا�شّية  الطبقة  مار�شتها  التي  الهجمات  ذلك  على 

القمع  حمالت  من  ال�شعبي  واحلراك  ال�شعب  على 

واالعتقال التي قامت بها االأجهزة االأمنّية اإىل حمالت 

على  دّل  اإن  ذلك  كّل  الزائفة.  واالتهامات  الت�شويه 

�شيء، فاإّنه يدّل على اأّن النظام يخ�شى اأّي حراك �شعبي 

اأّية  مطلبي الأّنه يخ�شى حما�شبته على ف�شاده ويخ�شى 

عملّية تغيري مطلوبة من اأجل اأن يكون هناك دولة مدنّية 

دميقراطّية حترتم مواطنيها وترعى حقوقهم.

اإّن خلفّيات اأع�شائها هي خلفّيات وطنّية تقدمّية باإمتياز 

ولها توّجهات �شيا�شّية ي�شارّية واملنتيمن اإليها لهم تاريخ 

طويل يف الن�شال املطلبي املعي�شي والن�شال ال�شيا�شي. 

وهي تهدف اإىل تو�شيع دائرة املن�شوين اإليها والنا�شطني 

متّثله  اأن�شطتها  باأّن  ي�شعر  من  لكل  اأبوابها  وتفتح  فيها 

فيها  القرار  �شناعة  من  جزءاأ  ليكونوا  اجلميع  وتدعو 

ويف ر�شم خّطة عملها امل�شتقبلّية. وهذه احلملة تطالب 

املطالب  لكاّفة  الفوري  بالتنفيذ  ال�شيا�شّية  ال�شلطة 

تعّد  كونها  الطارئة  النفايات  اأزمة  وباالأخ�س  ال�شعبّية 

ة بال�شّحة والكرامة. كذلك تطالب 
ّ
كارثة اإن�شانّية م�شر

ت�شع  التي  وغريها  البحرّية  العاّمة  االأمالك  با�شتعادة 

يدها عليها حفنة قليلة من ال�شلطة ال�شيا�شّية وت�شتثمرها 

الدائم  ال�شغط  اإىل  احلملة  تهدف  اخلا�س.  ل�شاحلها 

ال�شحيح  التمثيل  يقّدم  اإنتخابي  قانون  اإقرار  اأجل  من 

الن�شبي  القانون  وهو  للنظام  الطائفّية  البنية  ويك�شر 

يبقى حم�شوراً  النقا�س  اأّن  على  الطائفي  القيد  خارج 

خم�س   / واحدة  دائرة  )لبنان  الدوائر  حجم  يف  فقط 

اإىل  احلملة  تهدف  كذلك  حمافظات(.  كربى/  دوائر 

مبا  ات�شال  خدمات  وتقدمي  االت�شاالت  كلفة  تخفي�س 

يتالءم مع حاجات املواطنني وقدرتهم. 

وعلى �شعيد ال�شوؤون املطلبية، نهدف اإىل ال�شغط من 

للتنّقل  جمااًل  للمواطن  توّفر  عام  نقل  �شيا�شات  اأجل 

ب�شكل  الدرا�شة  طلب  اأو  العمل  ن�شاط  يف  اليومي 

ويعترب  اللبنانّية.  املناطق  كاّفة  وبتغطية  جّماين  �شبه 

اأهداف  �شل�شلة  من  العقارّية  ال�شوق  وارتفاع  ال�شكن 

ة لدى  احلملة، حيث ال جند قدرة �شرائّية اليوم وبخا�شّ

لل�شكن  مكان  ا�شتئجار  اأو  ل�شراء  ال�شبابّية  الفئات 

ال�شكنّية  ال�شقق  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  وذلك  واملاأوى 

تقدمي  ترعى  الدولة  قبل  من  �شيا�شات  وجود  وعدم 

امل�شاعدات وبناء م�شاريع �شكنّية وبرامج �شكن مدعومة 

ت�شمح لفقراء لبنان بامتالك �شكن الئق يحفظ كرامته. 

تاأمني  واإىل  والرواتب  الرتب  �شل�شلة  اإقرار  اإىل  ون�شبو 

الفقراء.  للمواطنني  ال�شاملة واملجانّية  ال�شحّية  التغطية 

�شريبة  تخفي�س  على  العمل  اأهدافها  �شمن  ومن 

القيمة امل�شافة عن كاهل الفقراء وا�شتبدالها بال�شريبة 

من  مبعظمهم  وهم  الرثوات  اأ�شحاب  على  الت�شاعدّية 

القطاع  ميتلكون  الذين  املال  وحيتان  ال�شيا�شّية  الطبقة 

العاّمة  االأمالك  على  وي�شيطرون  لبنان  يف  امل�شريف 

البحرّية وغريها ويهيمنون على قرارات ال�شلطة. 

النفايات  على  االأ�شا�س  ق�شّيتها  احلملة  ترّكز  اليوم، 

كات 
ّ
التحر تنظيم  نعمل مب�شاركة االآخرين على  حيث 

اأزمة  اإىل معاجلة  تهدف  التي  واالأن�شطة  واالعت�شامات 

النفايات وتقدمي حلول علمّية بيئّية نظيفة. ومن �شمن 

العاّمة  االأمالك  لتحرير  كات 
ّ
حتر تنظيم  اأي�شاً  اخلّطة 

عليها  االعتداءات  حجم  بلغ  والتي  وغريها،  البحرّية 

اعتداء.   1141 ال�شيا�شّية  والطبقة  املال  من قبل حيتان 

وغريها من االأن�شطة الهادفة، اآخرها كان الدعوة لتنظيم 

�شوق »اأبو رّخو�شة«، يف اإ�شارة اإىل اأّن هناك اأن�شطة مقبلة 

عديدة ومتنّوعة ومفاجئة.

يف  احلملة  عن  ممّثل  وجود  خالل  من  يتم  التن�شيق 

واحلمالت  كات 
ّ
التحر جميع  بني  التن�شيق  جلنة  اإطار 

النا�شطني  من  العديد  ت�شّم  والتي  واملجموعات 

واخلرباء.

يد الشعب ير
لين هاشم

طالب/ من  موؤلفة  جمموعة  هي  يريد«  »ال�شعب 

م�شتقلني/ ونا�شطني/ات  وعمال/عامالت  طالبات 

العدالة  احالل  اأجل  من  ننا�شل  ومند�ّشني/ات  ات 

وت�شم  العلمانية.  املدنية  والدولة  وامل�شاواة  االجتماعية 

اىل  باال�شافة  م�شتقلني/ات  نا�شطني/ات  املجموعة 

احلركة  اال�شرتاكي،  املنتدى  التالية:  املجموعات 

نادي  ن�شوية،  اجتماعية  عدالة  ال�شعبية،  الطالبية 

م�شرتكة  جتارب  خا�س  منا  عدد  احلمرا.  ال�شنديانة 

النظام  ا�شقاط  وبخا�شة حراك  املا�شية  االأعوام  خالل 

انطالق  مع  معاً  واجتمعنا   ،2011 العام  يف  الطائفي 

حراك 22 اآب 2015 نتيجة التقارب والتناغم الفكري 

اطالق  وقررنا  وكمجموعات.  كاأفراد  بيننا  وال�شيا�شي 

وتفّعله  علنياً  ال�شيا�شي  اخلطاب  هذا  تتبنى  جمموعة 

داخل احلراك.  

والفعل  االرادة  معاين  يحمل  الأنه  اال�شم  هذا  اخرتنا 

ال�شعب  احلراك:  �شمات  اأبرز  من  براأينا  هي  التي 

يريد اأن يفعل، اأن يغري، اأن يزيل النظام، اأن يبني، اأن 

يحيا...االرادة هي اأ�شل الفعل ال�شيا�شي، وهي اأ�شل 

احلياة، وال�شعب هو �شيد نف�شه. نحن ال نوؤمن بهرميات 

التغيري.  نحو  وال�شارع  ال�شعب  تقود  عمودية  وقيادات 

مطالبه  فيفر�س  فيفعل،  يريد،  نف�شه،  �شيد  ال�شارع 

وي�شتعيد حقوقه. كما اأن اال�شم يعرّب عن مرونة ال�شارع 

املطالب  من  الكثري  حتقيق  يريد  فال�شعب  ومطالبه. 

واملياه  والكهرباء  النظيف  بالهواء  احلق  مثل  املتنوعة 

اإ�شقاط نظام التمييز الطبقي  والطبابة والتعليم، وحتى 

والطائفي والعن�شري والذكوري.  

جمموعات  عدة  اإىل  منتمون/منتميات  االأع�شاء 

�شيا�شية وحقوقية ون�شوية كما ذكرنا اأعاله، وهناك اأي�شاً 

ال�شيا�شية  اخللفية  م�شتقلون/ات.  نا�شطون/نا�شطات 

رية. 
ّ
والفكرية ب�شكل عام هي الي�شارية الثورية التحر

الطائفي  النظام  اإ�شقاط  على  يريد«  »ال�شعب  تعمل 

بديل  واجتماعي  علماين  �شيا�شي  نظاٍم  وتكوين 

تهدف  كما  وامل�شاواة،  االجتماعية  العدالة  ي�شمن 

الذي  ري 
ّ
التحر الي�شاري  الثوري  اخلطاب  تفعيل  اىل 

القمع  واأ�شكال  بنى  كل  ومقاومة  حتليل  ي�شتهدف 

الطبقي والذكوري والعن�شري والطائفي واال�شتعماري 

يت�شّمن  والتحرير  التحرر  م�شروع  بنظرنا،  واالحتاليل. 

كما  فقط،  اأحدها  ولي�س  القمع  اأ�شكال  كافة  مقاومة 

وثقافية  و�شيا�شية  فكرية  وبنى  منظومات  بناء  يت�شمن 

القمعية  املنظومات  من  بداًل  وحتررية  بديلة  وقيمية 

والبائدة.

جميع  مع  التن�شيق  على  منفتحة  يريد«  »ال�شعب 

من  الرغم  على  اللحظة،  حتى  احلراك  جمموعات 

االختالفات الفكرية وال�شيا�شية مع بع�س املجموعات. 

على  واحلفاظ  التن�شيق  ب�شرورة  موؤمنون/ات  اأننا  اإال 

وحدة احلراك. لذلك نحن ن�شارك يف اجتماعات جلنة 

االآن،  حتى  احلراك  حتركات  كل  ويف  احلراك،  تن�شيق 

وتتوىّل  املجموعات.  مع  دائمة  ات�شاالت  لدينا  كما 

مهمات  يريد«  »ال�شعب  داخل  ال�شيا�شية«  »اللجنة 

التوا�شل والتن�شيق مع املجموعات.

شباب 22 آب
روي ديب

نحن جمموعة من ال�شباب املنبثقة من احلراك ال�شعبي 

اإ�شم  اإ�شتوحينا  لل�شرعية..  الفاقدة  ال�شلطة  تلك  �شد 

فيه  �شهدنا  الذي  اليوم  اآب،   22 تاريخ  من  املجموعة 

قمعية  اأدوات  الإ�شتعمال  ال�شلطة  قبل  من  ت�شعيداً 

اأنف�شنا  تنظيم  قررنا  ال�شارع.  العّزل يف  املتظاهرين  �شد 

واالإلتزام بدعم كافة املطالب ال�شعبية املحقة. 

ياأتي بع�س اأفراد املجموعة من خلفيات عقائدّية نرف�س 

فاأفراد  االأكرب  اجلزء  اأما  حزبية،  خلفيات  ن�شميها  ان 

ال�شعبي  احلراك  دعم  هو  االأ�شا�شي  هدفنا  م�شتقلني. 

املحّق يف وجه ال�شلطة الطائفية الفا�شدة. 

مبا�شر  ب�شكل  بديل  اإعالم  تاأمني  احلملة،  عمل  خطة 

من ال�شارع، باالإ�شافة اإىل التوثيق الرقمي. دعم، تنظيم 

يف  وامل�شاركة  ال�شارع  يف  ال�شعبي  احلراك  وتن�شيق 

املظاهرات واالإعت�شامات ال�شعبية.

القيام بن�شاطات داعمة للمطالب، مثاًل : قمنا بالدعوة 

اإىل يوم ت�شامني مع امل�شربني عن الطعام حتى اإ�شتقالة 

كامل عن  ليوم  معهم  اأ�شربنا خالله  امل�شنوق،  حممد 

امل�شربني  فردية جلميع  ر�شائل  و�شجّلنا خالله  الطعام. 

مع  مقابالت  اإىل  باالإ�شافة  البيئة،  وزير  اإىل  وموّجهة 

متخ�ش�شني معنيني ب�شكل مبا�شر باحلراك. 

يح�شر عنا ممثل يف جلنة تن�شيق احلراك التي ت�شم �شائر 

املجموعات. ف�شاًل عن ذلك، جنري اإجتماعات م�شّغرة 

.
ّ

وم�شتمرة مع بع�س املجموعات ب�شكل يومي

حّلوا عّنا
 ابراهيم دسوقي

وقت  يف   2011 �شنة  عنا«  »حلوا  جمموعة  تاأ�ش�شت 

ن�شارك   كنا  حينئذ،  الطائفي«.  النظام  اإ�شقاط  »حملة 

يف التظاهرات كاأفراد ووجدنا اأّن هناك م�شكلة تنظيمية 

ترف�س االأحزاب.  النا�س يف حينها كانت  اأن  مبا  كبرية 

وكانت النقابات ال تزال م�شادرة واالأندية مق�شمة اىل 

طوائف ومذاهب. لذا، عملياً مل يكن هناك �شيء يجمع 

االجتماع  نريد  كنا  فعندما  كاأفراد.  نزلت  التي  النا�س 

التن�شيقي  االجتماع  كان  وخطاباتنا  تظاهراتنا  لتنظيم 

اأنه  راأينا  وبالتايل  �شخ�س.   120 و   80 بني  ما  ي�شم 

من غري املمكن العمل على هذا النحو ومبا اأن االأفراد 

خارجون من طائفيتهم واأحزابهم ومناطقهم، فعليهم اأن 

ين�شوؤوا جمموعات جديدة يعملون من خاللها. وهكذا 

ي�شبح التن�شيق اأ�شهل بني مقومات هذا احلراك. وبداأنا 

باأنف�شنا: جمموعة من امل�شتقلني الذين كانوا ي�شاركون 

يف التظاهرات يف وقت حملة »اإ�شقاط النظام الطائفي« 

اأ�ش�شت جمموعة ا�شمها »البديل« ولكن �شعارها »حّلوا 
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عنا«.   

اخرتنا هذه الت�شمية الأن »حملة اإ�شقاط النظام الطائفي« 

كانت تنادي باإ�شقاط النظام الطائفي. ويف اخلطاب، كنا 

نقول اأننا نريد اإ�شقاط النظام الطائفي ورموزه. يف حينها، 

نبيه بري ووليد  ننهي تظاهراتنا، يطل علينا  كنا عندما 

جنبالط ويقوالن اأنهما معنا ويوؤيدوننا واأن مطالبنا هي 

مطالبهم. اأدركنا اأننا بحاجة اإىل �شياغة خطاب وا�شح 

ميكن  كيف  وبالتايل  معهم  م�شكلة  لدينا  اأنه  يظهر 

يبدو  فذلك  يدعمني،  اأن  معه  م�شكلة  لدّي  مل�شوؤول 

�شد  اأننا  حينها  وقلنا يف  اجل�شر.  لركوب  مبثابة حماولة 

فريقي 8 و14 اآذار وو�شعنا ال�شورة ال�شهرية التي ت�شم 

التظاهرة. وكانت هذه  بها اىل  ال�شلطة ونزلنا  كل رموز 

االإطاللة االأوىل لـ »حّلوا عّنا« يف ال�شارع. ولذا �شميناها 

»حلوا عنا« وقد القى �شعارنا هذا جتاوباً من النا�س. 

لقد كان هدف املجموعة وا�شحاً منذ االأ�شا�س. ومفاده 

اىل  اإ�شافة  الطوائف  واأمراء  ال�شيا�شية  ال�شلطة  هذه  اأن 

ت�شقط  اأن  يجب  البلد،  القت�شاد  املم�شكة  اجلماعات 

على  املواطن  م�شالح  ُتراعي  بديلة  �شلطة  اىل  فنذهب 

ح�شاب الدول التي يقومون بتمثيلها واأن يكون التمثيل 

حقيقياً لكل فئات املجتمع. فمن غري املعقول اأن يكون 

الفالح والراأ�شمايل يف منطقة ك�شروان مثاًل ممثلني من 

قبل ال�شخ�س نف�شه. فيما تظهر الرتكيبة احلالية الفالح 

�شخ�س  ميثلهما  فال  امل�شيحي،  الفالح  �شد  ال�شيعي 

تغيري  هو  االأ�شا�شي  مطلبنا  فاإن  وبالتايل،  الخ..  واحد 

ومذهبي  طائفي  انق�شام  من  البلد  يف  االإنق�شام  �شكل 

يولد حروباً اأهلية اىل انق�شام م�شاحلي وطبقي.  

يف »حملة ا�شقاط النظام الطائفي«، الفو�شى التنظيمية 

على  وانعكا�شه  ال�شورية  للثورة  الدراماتيكي  والتطور 

كلها  التحركات،  من  والتخويف  اللبنانية  ال�شاحة 

الوقت،  ذلك  ومنذ  احلراك.  توقيف  اىل  اأّدت  عوامل 

حتركات  يف  �شاركنا  وقد  جداً  هزيلة  التحركات  باتت 

التمديدين  �شّد  والتحركات  النقابية  التن�شيق  هيئة 

كان  ان  القول  باالإمكان  هل  ولكن  والثاين.  االأول 

لدينا خطة عمل وا�شحة يف حينها؟ كال. بل كان هناك 

النا�شطني  معظم  مثل  املجموعة  على  م�شيطر  اإحباط 

والتغيرييني يف لبنان. 

التي  التحركات  �شاركنا يف  النفايات،  اأزمة  تراكم  ومع 

اآب.   22 منعطف  اىل  الو�شول  حني  اىل  ح�شلت 

اإحياء املجموعة  اأن هناك حاجة الإعادة  عندها، وجدنا 

به.  امل�شاعدة  باالإمكان  االأر�س  على  �شيئاً  هناك  الأن 

اأطلقناها  التي  للفكرة  تكري�س  وهذا  ح�شل.  وهكذا 

جمموعات  خالل  من  العمل  يكون  باأن    2011 يف 

جديدة  جمموعة  تن�شاأ  كلما  واالآن،  للم�شتقلني. 

لالإنخراط يف احلراك، نفرح. هناك اأ�شخا�س يقولون اأن 

�شعفه  ي�شبب  احلراك  �شمن  كثرية  جمموعات  وجود 

ولكن هذا االمر من وجهة نظرنا ممتاز. فالنا�س يرف�شون 

االأفراد  يلتقي  فاأين  م�شتقلة،  غري  والنقابات  االأحزاب 

التي  املجموعات  املنطلق،  هذا  من  �شوياً؟  للتفكري 

تن�شاأ لي�شت �شرذمة وانا هي عملية جتميع للنا�س. هذه 

املجموعات ما زالت يف طور التنظيم. وهناك العديد من 

االأمور التي حتتاج اإىل العمل عليها، ولكن هي مرحلة 

اأوىل اأ�شا�شية يف اإجتاه اإن�شاء جتّمعات غري طائفية ت�شهم 

يف بناء دولة مدنية وعلمانية يف لبنان. 

كانت  التي  التن�شيقية  االجتماعات  يف  �شاركت  لقد 

حت�شل يف العام 2011. واأ�شارك اليوم يف االجتماعات، 

وجود  من  الرغم  على  بكثري  اأ�شهل  االأمر  اأن  واأجد 

املجموعة  �شمن  اأنه  نن�شى  اأال  فيجب  �شعوبات. 

الواحدة هناك عدة وجهات نظر وبالتايل هناك �شعوبة 

يف اتخاذ القرارات ولكن يبقى ذلك اأف�شل من العام 

اآليات  هناك  اأف�شل.  التنظيمي  الو�شع  اأن  2011. كما 

اأماكن معينة  توا�شل وحوار بني املجموعات توؤدي يف 

اىل نتيجة. نحن نعمل ب�شكل �شريع جداً وفقاً لالحداث 

التي حت�شل واإن اأخذ النقا�س اأحياناً وقتاً اأطول. ولكن 

هذا االأمر طبيعي فنحن ال نعمل على اأر�س �شلبة جداً 

وانا متحركة. كما ان االأعداء كرث واملحاذير كبرية. لذا 

نعمل على اأن يحظى القرار املتخذ باإجماع جميع ممثلي 

مواقع القرار يف هذا احلراك.  

ع  الشارع
نافع سعد

اآب.   22 يف  �شخ�شني  من  مببادرة  املجموعة  تاأ�ش�شت 

التايل  اليوم  ويف  املتظاهرين.  على  نار  اإطالق  ح�شل 

ونزلت  ال�شارع  ريحتكم«  »طلعت  جمموعة  تركت 

جمموعة اأخرى اىل ال�شارع وقررت اأن تكمل التحرك. 

واأنه يجب  االأمر خطاأ  اأن هذا  نرى  نحن ك�شباب، كنا 

كذلك  متظاهر.  اآخر  خروج  حتى  ال�شارع  يف  البقاء 

مند�شني  وجود  عن  احلديث  جرى  اآب،   22 ليلة  يف 

فقد  املئة.  مئة يف  يكن حقيقياً  الكالم مل  هذا  ولكن 

الذين  احلال  وب�شطاء  الفقراء  من  جمموعة  �شمل  مت 

لديهم مطالبهم بهذا التعبري »مند�شني«. كان لدينا يف 

يرتكوا  اأن  يجب  ال  النا�س  اأن  خماوف:  ثالثة  البداية 

ال�شارع ويجب ت�شحيح عبارة »املند�شني« واأن التعاطي 

ال�شيا�شي مع احلكومة مل يكن على امل�شتوى املطلوب. 

مع  التفاو�س  فكرة  احلكومة  رئي�س  طرح  فعندما 

املتظاهرين، كان يجب اأن يح�شل هذا التفاو�س حتى 

لو امتّد اىل اأ�شبوع ومل يف�ِس اىل �شيء. وعلى اأ�شا�س 

�شاحة  لقاء يف  اىل  اآب   23 تداعينا يف  املخاوف،  هذه 

ريا�س ال�شلح و�شكلنا احلملة.   

جرى النقا�س حول اال�شم وبالنهاية اخرتنا »ع ال�شارع« 

هذه  فاإن  كذلك  ال�شارع.  من  اخلروج  ميكن  ال  النه 

احلملة/او املجموعة ت�شّم عدداً من االأ�شخا�س الذين 

القول  وباالإمكان  الي�شارية  احلمالت  يف  تاريخ  لديهم 

اننا ا�شتوحيناها من مقولة لـ«�شمري ق�شري« هي »عودوا 

اىل ال�شارع تعودوا اىل الو�شوح«. 

بع�شهم  لدى  ولكن  م�شتقلون.  باأغلبيتهم  االأع�شاء 

تاريخ ما مع بع�س االأحزاب اأغلبها ي�شارية. جزء منهم 

كان مع حركة الي�شار الدميقراطي. وهناك جمموعة من 

يعملون  ممن  جمموعة  وهناك  وال�شحافيني.  الكتاب 

كاجلمعية   NGO احلكومية  غري  املنظمات  �شمن 

االأغلب  ولكن  االنتخابات.  دميقراطية  ملراقبة  اللبنانية 

مما   ،2005 العام  يف  اآذار   14 مع  كانت  جمموعة  هم 

حمى رمّبا احلراك من هجوم حمتمل لهذا الفريق. 

الهدف املعلن الذي قمنا بو�شعه على �شفحتنا هو دعم 

احلراك وباقي املجموعات. طبعا لي�س كل املجموعات. 

ندعم  ونحن  االأ�شا�س  ريحتكم« هي  »طلعت  جمموعة 

مطالبها ويف بع�س االأحيان، ن�شيف اإىل مطالبها. وعلى 

اأول من طرحنا فكرة ا�شتقالة وزير  �شبيل املثال، نحن 

لديهم  يكون  لكي  ن�شغط  اأن  نحاول  نحن  الداخلية. 

بعيداً عن االإرجتال وال ي�شمح   وا�شح 
ّ

خطاٌب �شيا�شي

بن�شبه اىل اأّي من فريقي 8 اأو 14 اآذار. عالقتنا معهم 

يف  ون�شاعدهم  اإليهم  ون�شتمع  اإلينا  ي�شتمعون  جيدة 

�شياغة البيانات والتحركات املفاجئة التي يقومون بها. 

اأهداف  نف�شها  هي  اأهدافنا  بهم.  ونثق  بنا  يثقون  فهم 

نحن  عينه  الوقت  يف  ولكن  ريحتكم«.  »طلعت  حملة 

نعترب اأن االأفق ال�شيا�شي لـ«طلعت ريحتكم« ال يجب 

اأن يكون م�شدوداً ويجب اأن يكون هناك حركة �شيا�شية 

يف امل�شتقبل ت�شّم عدداً من املجموعات احلالية ولي�س 

اأن  �شاأنه  من  القدمي  الكال�شيكي  الي�شار  فوجود  كلها. 

يعيق احلراك. 

لدينا  لي�شت  نحن  ال�شيا�شية،  لالأهداف  بالن�شبة 

اىل  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  عجلة  عودة  يف  م�شكلة 

احلركة. ولكن لن نبيع ال�شلطة مواقف مثل انتخابات 

ن�شع  طبعاً  نحن  اجلمهورية.  رئا�شة  انتخابات  اأو  نيابية 

هذه املطالب كاأولويات ولكننا ال نخو�س هذه املعركة 

املطالب  حتقيق  وعند  مطلبي  لدينا  االأ�شا�س  كحراك. 

ي�شبح االأفق مفتوحاً.    

ان التن�شيق جيد مع جمموعة »طلعت ريحتكم« كذلك 

»النادي  مثل  �شل�س  ب�شكل  تعمل  جمموعات  هناك 

الذين  بريوت«  يف  االمريكية  اجلامعة  يف  العلماين 

جمموعة  كذلك  العمل.  �شكل  حول  معهم  نتفق 

»ال�شعب يريد« الذين ينتمون اىل املنتدى اال�شرتاكي 

اأن  من  الرغم  على  معنا  التعاطي  على  منفتحون  وهم 

تفكريهم راديكايل. وب�شكل عام، نن�شق مع املجموعات 

التي تتبنى �شعار »كلن يعني كلن«.

شباب ضد النظام
أحمد ضاهر

�شارك نا�شطون يف هذه املجموعة منذ بداية االحتجاجات 

»طلعت  وجمموعة  الطالبية  املجموعات  جانب  اإىل 

بعد  �شيما  ال  االحتجاجات،  ت�شاعد  ومع  ريحتكم«. 

تنظيم  على  اتفقنا  ال�شهداء،  �شاحة  يف  اآب   8 حترك 

�شمن  االأفراد  فعالية  زيادة  من  ميّكننا  ب�شكل  عملنا 

املجموعة، والتعبري عن �شقفنا ال�شيا�شي ب�شكل مبا�شر. 

اإ�شم املجموعة، وهو اإ�شم م�شتِفّز، اأتى للتعبري عن حتميل 

النظام القائم م�شوؤولّية كّل االأزمات التي نعي�س فيها. 

الف�شاد  ع 
ّ
�شر للطائفية،  ا�شتخدامه  وعرب  النظام،  فهذا 

واحدة  اإال  النفايات  ف�شيحة  ولي�شت  املنّظم.  والنهب 

عها هذا 
ّ
من ع�شرات بل مئات ق�شايا الف�شاد التي �شر

النظام القائم على حتالف حيتان املال.

ومعظم   
ّ

�شيا�شي حزب  باأّي  املجموعة  هذه  ترتبط  وال 

اأع�شائها نا�شطون �شيا�شّيون. 

هو  االأول  امل�شتوى  م�شتويني:  على  اأهدافنا  عن  نعرب 

القطاع   خ�شخ�شة  نرف�س  حيث  النفايات،  مو�شوع 

ونطالب باإعادة �شالحية معاجلة النفايات اىل البلديات 

بعد حترير اأموالها من ال�شندوق البلدي امل�شتقل. 

تخ�شع  حيث  تنموياً،  دميقراطياً  احلل  هذا  نعترب  نحن 

املبا�شرة  للرقابة  اخلا�شة(  ال�شركات  )بعك�س  البلديات 

البلديات  ت�شتثمر  حيث  تنموي  حل  وهو  لل�شكان، 

نطاقها  بها  تفيد  تنموية  م�شاريع  يف  املعاجلة  عائدات 

نقاط  الثاين: نحن نطالب بثالث  اجلغرايف. وامل�شتوى 

القيد  خارج  ن�شبي  انتخابات  قانون  اأواًل،  اأ�شا�شية: 

الطائفي على اأ�شا�س لبنان دائرة انتخابية واحدة. ثانياً، 

عام  منذ  القطاعات  كل  يف  الف�شاد  ملفات  كل  فتح 

قانون  ثالثاً،  تورطه.  يثبت  من  كّل  وحما�شبة   ،1992

مدين لالأحوال ال�شخ�شية.        

يتّم التن�شيق مع باقي احلمالت من خالل حملة »بدنا 

نحا�شب«. 

انتفاضة طرابلس 
الشعبية

 جهاد جنيد

تاأ�ش�شت »انتفا�شة طرابل�س ال�شعبية« عندما بداأ احلراك 

ومظاهرات  حتركات  من  رافقه  وما  بريوت  يف  ال�شعبي 

يف  ما  بعمل  القيام  يجب  اأنه  فقررنا  واعت�شامات. 

وراأينا  تباعاً  تن�شاأ  املجموعات  بداأت  عندها،  طرابل�س. 

وال�شلبي  منه  االيجابي  وجهني  يحمل  تعددها  اأن 

جل�شنا  وعندما  االأفكار.  تت�شتت  اأن  باإمكانية  املتمثل 

هي  االأهداف  اأن  وجدنا  املجموعات  باقي  مع  �شوياً 

واحدة وعليه اتفقنا على العمل �شوياً �شمن جمموعة 

ال�شعبية«.  طرابل�س  »انتفا�شة  ت�شميتها  واخرتنا  واحدة 

فيها.  ن�شاأت  احلملة  الأن  طرابل�س  اإىل  احلملة  ون�شبنا 

الطبقة  هذه  بوجه  حلالتنا  اإظهاراً  انتفا�شة  واأ�شميناها 

الفا�شدة التي حتكم البالد. وجعلنا االنتفا�شة »�شعبية«، 

ال�شعبية  املناطق  �شينطلق من  التغيري  اأن  موؤمنون  الأننا 

من  يبداأ  لن  التغيري  املدينة.  هذه  واملتعبة يف  املحرومة 

وباب  الزاهرية  من  بل  والفرز،  وال�شم  عزمي،  �شوارع 

التبانة وجبل حم�شن.   

يف  النا�شطني  ال�شباب  من  جمموعة  ت�شّم  احلملة 

ميوله  لديه  كانت  منهم  البع�س  املدين.  املجتمع 

ما  فرتكوا  الياأ�س  اأ�شابهم  ولكن  واحلزبية  ال�شيا�شية 

ين�شطون  م�شتقلون  اأ�شخا�س  اأي�شاً  وهناك  خرياً.  ظنوه 

يف املجتمع املدين ح�شراً. كما ت�شم بع�س االأ�شخا�س 

انتماء  لديهم  يكون  اأن  دون  الي�شار  اىل  مييلون  الذين 

حزبي الأي من االأحزاب ال�شيوعية.    

اأهداف احلملة حمّددة على �شعيد طرابل�س وح�شب، 

تتعلق  ال  اأهدافنا  االأوىل.  بالدرجة  تهّمنا  فمدينتنا 

باإ�شقاط احلكومة اأو النظام، علماً اأننا مع اإجراء انتخابات 

اإن  واحدة.  دائرة  ولبنان  الن�شبية  اأ�شا�س  على  عادلة 

اأهدافنا طبعاً تلتقي ب�شكل اأو باآخر مع اأهداف احلراك 

على  االإ�شاءة  اأهدافنا  فمن  للمحا�شبة.  ي�شعى  الذي 

ملفات الف�شاد متهيداً للمحا�شبة.

املناطق  من  اأ�شخا�س  مع  الت�شبيك  على  نعمل  ونحن 

لتحركات  باالأفكار  تاأتي  جمموعات  خللق  ال�شعبية 

ومبادرات تغيريية وقد جنحنا بالت�شبيك مع جمموعات 

يف منطقة القبة واأي�شاً يف باب التبانة. ومن االآن وحتى 

نعتمد  �شخم،  بتحرك  للقيام  املنا�شب  الوقت  يحني 

املثال،  �شبيل  على  عملنا:  املفاجاآت يف خطة  اأ�شلوب 

التحرك الذي قمنا به اأمام بلدية جونية. كذلك نعمل 

يف  احلا�شلة  للتحركات  الدعم  وتاأمني  احل�شد  على 

بريوت.

نحن منفتحون للتن�شيق مع كافة املجموعات واحلمالت 

ال�شيا�شية.  االأهداف  ذات  املجموعات  باإ�شتثناء 

من  التحركات  خطوات  خمتلف  يف  بالتن�شيق  ونقوم 

اللوجي�شتيات اىل ال�شعارات وغريها.  

لهون وبس
نمير شاهين

ادت  جداً  كبرية  �شيا�شية  ف�شاد  اأزمة  من  لبنان  يعاين 

اىل تعطيل موؤ�ش�شاته وتفتيت مكوناته ال�شيا�شية وهدر 

ميثله. من  اختيار من  �شعبه يف  مقدراته وم�شادرة حق 

اأجل كل هذا، كان هذا احلراك الذي انطلق من مدينة 

�شور والق�شاء اىل كل لبنان تزامنا مع احلراك ال�شعبي 

الأي  امتداداً  لي�س  احلراك  هذا  اأن  علما  بريوت.  يف 

بني  م�شرتكة  �شعبية  مطالب  من  ينبع  بل  اآخر  حراك 

جميع الفئات اللبنانية.

اىل  اللبناين  املواطن  توق  اىل  ترمز  وب�س«  »لهون 

بعد  تاأخري،  دون  ومن  فوراً  الف�شاد  ووقف  التغيري 

طويلة  لعقود  احلاكمة  املافيا  قبل   من  ا�شتغالله 

والية  ومتديد  تارًة  معلبة  انتخابات  عرب  قراره  وم�شادرة 

 طوراً، باالإ�شافة اىل اإنعدام احلد االدنى من اخلدمات.

وجه  يف  املرفوعة  واليد  ال�شرخة  هي  وب�س  لهون 

الفا�شدين وامل�شتفيدين من الف�شاد.

عند  امل�شرتك  العي�س  اإرادة  تعزيز  اأهدافها  اأبرز 

واملذهبية   الطائفية  اأ�شكال  كل  ونبذ  املواطن 

ال�شيا�شية  التبعية  اإلغاء  على  والعمل  البغي�شة 

فقط.  للوطن  والوؤه  يكون  واأن  املواطن   عند 

وتعترب احلملة مقاومة املحتل واجباً وطنياً مقد�شاً تن�س 

الأي  يجوز  وال  الدولية  واالأعراف  املواثيق  كل  عليه 

الوطن  مقدرات  تعترب  كما  عنه.  يتنازل  اأن  مواطن 

عنها  الدفاع  يجب  وطنية  م�شوؤولية  العامة  واالأمالك 

واملحافظة عليها.

املنظمة  اللجنة  م�شتوى  على  وب�س«  »لهون  تنفرد 

نا�شطة  وثقافية  اجتماعية  نخب  من  املوؤلف  بتكوينها 

غري منظمة حزبياً. اأما على م�شتوى االع�شاء، فال متانع 

او  اإجتماعياً  نا�شطة  ـ»لهون وب�س« من م�شاركة عنا�شر 

قواعد حزبية يف عملية املطالبة باالأهداف.

ا�شتفزازية  �شور  ن�شر  عدم  على  احلملة  وحتر�س 

موؤ�ش�شات  اأو  فئات  اأو  اأ�شخا�س  ا�شتهداف  اأو 

وب�س«  »هون  لـ  تدخر  مل  الوطن.  م�شاحة  على 

وبذلته.  اإاّل  املجموعات  باقي  مع  للتن�شيق  جهداً 

الذي  احلراك  مع  بنيوي  تكامل  بلورة  من  متكنا 

الف�شاد«. »�شد  ا�شم  حتت  �شيدا  يف  حديثاً   ولد 

املجموعات  مع  جدّيا  بالتن�شيق  بعد  ننجح  مل  لكن 

العاملة يف بريوت. 

عكار منا مزبلة
 فراس عبدالله

مطالب  جمعتنا  �شباب  جمموعة  االأ�شا�س  يف  نحن 

حمقة منذ �شنني. وقد اإلتقينا يف هذه املهزلة اأي�شا التي 

الفا�شد  النظام  هذا  مزبلة.  اىل  عكار  بتحويل  ق�شت 

ي�شتهرت بحياتنا كاأن اأهل عكار هم جمرد ح�شرات بنظر 

هذه ال�شلطة.

مفاده  االأول  وا�شحني:  معنيني  يحمل  االإ�شم  هذا 

ثمن.  باأي  النظام  هذا  لنفايات  مكّباً  لي�شت  عكار  اأن 

مزبلة  لي�شت  عكار  اأن  ومفاده  بقليل  اأو�شع  والثاين 

ونحن ل�شنا ح�شرات فيها، لكي نحرم من �شتى واأب�شط 

والطرقات  واملاء  بالكهرباء  كحقنا  املواطن  حقوق 

واال�شت�شفاء الخ ...

االأ�شا�س  يف  فنحن  اأع�شائها،  خللفيات  بالن�شبة  اأما 

خلفياتنا  االوىل،  الدرجة  يف  عكاري  لبناين  �شباب 

�شتى  ومن  وي�شاريون  دميوقراطيون  متنوعة:  ال�شيا�شية 

االأطراف ال�شيا�شية.

عكار  يف  اأهلنا  �شحة  على  احلفاظ  هو  االول  هدفنا 

واحلفاظ على كراماتنا عرب ايقاف هذا امل�شروع اجلائر، 

وكذلك املطالبة باالناء الالم�شروط.  

نقوم  كما  واالعت�شامات.  كات 
ّ
بالتحر نقوم  نحن 

هذه  خماطر  على  عكار  يف  الأهلنا  توعية  بحمالت 

النفايات. 

نحن على توا�شل دائم مع جميع احلمالت واالأمر ظاهر 

للعيان، حيث اإننا نتواجد �شوياً ون�شرخ معاً �شوتاً واحداً 

ح�شاب  على  ال�شاقطة  ال�شيا�شية  ال�شفقة  هذه  لرف�س 

�شحتنا. والتن�شيق يتم ب�شكل مبا�شر فنحن اأبناء منطقة 

واحدة ن�شارك احلرمان نف�شه فال بد ان نت�شارك بالرف�س 

واأن يكون بيننا تن�شيق مبا�شر.

طفح الكيل
خالد مرعب

حراك  لدعم  اآب   22 بعد  فوراً  املجموعة  تاأ�ش�شت 

عندما  تنظيماً  اأكرث  �شورة  واأخذت  ببريوت  ال�شباب 

وترمي  طرابل�س  اىل  ت�شل  النفايات  �شاحنات  بداأت 

اأطلق  احلراك  اأع�شاء  اأحد  ع�شوائية.  ب�شورة  النفايات 

الفاي�شبوك،  تاأ�شي�س �شفحة على  اال�شم ومن ثم قررنا 

فيها.  الكيل  طفح  ملرحلة  الو�شع  و�شول  عن  تعبرياً 

ومعظم �شباب احلملة هم �شباب جامعيون من خمتلف 

حزب  اإىل  ينتمون  ال  الطرابل�شي  املجتمع  اأن�شجة 

�شيا�شي وال يوؤيدون اأي تيار �شيا�شي كونهم يعتربونهم 

كلهم م�شووؤلني عّما اآلت اليه اأو�شاع البالد. جزء منهم 

ون�شالية  وفنية  وبيئية  اإجتماعية  ن�شاطات  يف  ي�شارك 

كبرية وذات اأثر مبدينة طرابل�س وعلى �شعيد لبنان.

هدف احلملة، حماربة الف�شاد وحما�شبة امل�شوؤولني عنه 

اإنائية،  م�شاريع  واإقامة  ولبنان؛  طرابل�س  �شعيد  على 

اجتماعية، بيئية وفنية يف مدينة طرابل�س واإعادتها على 

اأكرب مدينة يف  وثاين  ال�شمال  الوطن كعا�شمة  خارطة 

حقوق  وخ�شو�شاً  االن�شان  بحقوق  واملطالبة  لبنان. 

الفئات املهم�شة.

وحت�شد  بريوت  يف  ال�شعبي  احلراك  املجموعة  تدعم 

يف  حتركات  تنظيم  اىل  اإ�شافة  طرابل�س  من  اإنطالقاً  له 

ا�شتثناء  ودون  كاملة  ال�شيا�شية  للطبقة  رف�شاً  طرابل�س 

وحتميلهم م�شوؤولية ما اآلت اليه اأحوال املدينة والدماء 

وم�شاريع  ن�شاطات  وتنظيم  طرابل�س،  يف  �شالت  التي 

توعوية وتنموية يف طرابل�س. 

يتم التن�شيق مع باقي املجموعات عن طريق التوا�شل 

اأع�شاء هذه  اأن هنالك معرفة وثيقة بني  معهم، خا�شة 

االأخ�س  وعلى  املجوعات  باقي  واأع�شاء  املجموعة 

»طلعت ريحتكم« و»�شباب 22 اآب«.
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ســـــارة ونـــــسا، غـــــيدة فـــــرنحية

العنف  ال�شلطة اىل  اأولياً عن جلوء  تقريراً  املفكرة  تن�شر 

والتوقيفات اجلماعية التي طالت حوايل 200 متظاهر 

من اأجل قمع املظاهرات ال�شعبية التي انطلقت منذ متوز 

2015. ويربز هذا التقرير كيف متت معاقبة املتظاهرين 

ملمار�شتهم احلق بالتظاهر من دون حما�شبة جدية للقوى 

االأمنية لتجاوزاتها والإفراطها يف ا�شتعمال العنف. وياأت 

القانونية«  »املفكرة  به  تقوم  م�شرتك  عمل  نتيجة  ذلك 

لبنان«  يف  املتظاهرين  عن  للدفاع  املحامني  »جلنة  مع 

لتوثيق االنتهاكات حلرية التظاهر. وي�شتند التقرير على 

مراجعة املواد التي ن�شرتها ال�شلطات الر�شمية وو�شائل 

و�شهادات  احلراك،  يف  م�شاركة  وجمموعات  االعالم 

فريق عمل  بتوثيقها  قام  ومتظاهرين وحمامني  موقوفني 

املفكرة القانونية، اأ�شافة اىل تقارير طبية للم�شابني خالل 

من  القانونية  املفكرة  متكنت  اليوم،  ولغاية  املظاهرات. 

توثيق اأكرث من 150 حالة توقيف اأخلي �شبيلهم جميعاً. 

كما وثقت �شهادة 23 موقوفاً، من بينهم خم�شة قا�شرين 

لغاية  م�شتمرة  التوثيق  عملية  تزال  وال  ن�شاء.  و�شّت 

معنا  التوا�شل  توقيفهم  مت  الذين  قراءنا  وندعو  تاريخه 

ال�شتكمال التوثيق. 

رد السلطة على 
المظاهرات: استخدام 

العنف المفرط 
�شل�شلة  بداية  لبنان  �شهد   ،2015 متوز  �شهر  اأواخر  يف 

حتركات حتت �شعار »طلعت ريحتكن« نّددت ب�شوء اإدارة 

املعنية  ال�شلطات  جميع  تاأكيد  ورغم  النفايات.  ملف 

ويف مقدمتها وزارة الداخلية اإحرتامها حلق التظاهر، فاإّن 

القوى االأمنية بادرت اىل اإعتقال ما يقارب 200 متظاهر 

حتى االآن، م�شتخدمة العنف املفرط يف منا�شبات عدة. 

2015 حني جتمهر  متوز   28 التوقيفات ح�شل يف  اأول 

عدد من املتظاهرين حول �شيارة وزير ال�شوؤون االجتماعية 

باأكيا�س  ور�شقوها  مرورها  �شودف  التي  دربا�س  ر�شيد 

النفايات. اأدت هذه احلادثة اىل توقيف اأربعة متظاهرين، 

من �شمنهم طارق املالح الذي كان قد تقدم بدعوى �شد 

�شه لالإغت�شاب 
ّ
وزارة ال�شوؤون االجتماعية على خلفية تعر

وقد عزا مالح  الرعاية.  دور  اإحدى  ال�شيئة يف  واملعاملة 

ل�شمان  املنا�شبة  االإجراءات  اتخاذ  يف  اإهمالها  للوزارة 

ح�شن اإدارة املرفق العام املتمثل يف الرعاية البديلة. وجاء 

توقيفهم مبثابة االإ�شارة االأوىل على جهوزية ال�شلطة للجوء 

اىل قمع املتظاهرين وتوقيفهم وترهيبهم من اأجل ثنيهم 

العامة  النيابة  اأن  امل�شوؤولني، خا�شة  التظاهر وانتقاد  عن 

التمييزية اأحالت التحقيقات اىل �شعبة املعلومات التي 

طلق �شراح ال�شبان 
ُ
تتوىل عادة التحقيق باجلرائم اخلطرية. اأ

كبري  عدد  تخلله  توقيف  توقيفهم،  على  اأيام  اأربعة  بعد 

املوقوفني  مع  التحقيق  اأبرزها  االنتهاكات حلقوقهم،  من 

مع�شوبي االأعني ومنعهم من التوا�شل مع حماميهم. 

من  العديد  وح�شل  ال�شارع،  يف  التحركات  ا�شتمرت 

ذلك  تظاهرة  �شكلت  وقد  اآب.   22 يف  التوقيفات 

امل�شتخدم  املفرط  العنف  جلهة  مف�شلياً  حدثاً  اليوم 

من االأجهزة االأمنية. فاإىل جانب الغاز امل�شّيل للدموع 

وخراطيم املياه والهراوات والر�شا�س املطاطي، اأقدمت 

االأجهزة االأمنية على اإطالق الر�شا�س احلي يف الهواء. 

بحق  املفرط  والعنف  القمع  اإىل  ال�شلطة  جلاأت  وقد 

اأ�شلوب تراجعت  املتظاهرين يف منا�شبات اأخرى، وهو 

عنه خالل تظاهرة 20 اأيلول 2015. 

منهجية االعتقاالت: 
ين  محاسبة المتظاهر

المدنيين أمام القضاء 
العسكري

اقدمت   2015 اأيلول   20 لغاية   2015 اآب   22 منذ 

متظاهر   200 حوايل  توقيف  على  االمنية  االجهزة 

اأظهرت  كما  قا�شراً،   23 من  اأكرث  بينهم  من  ومتظاهرة 

نتائج توثيق املفكرة القانونية. وقد �شجلت اأو�شع حمالت 

االعتقال خالل مظاهرات 22 و25 و29 اآب و16 اأيلول. 

وترافقت هذه احلمالت مع ا�شتمرار االحتجاجات اأمام 

اأماكن احتجاز املوقوفني للمطالبة باالإفراج عنهم. وفيما مت 

اإطالق �شراح معظم هوؤالء املوقوفني يف الليلة عينها اأو يف 

اليوم الالحق لتوقيفهم، مت اإبقاء 24 منهم قيد التوقيف 

الآماد خمتلفة تراوحت بني االأ�شبوع وال�شهر بعد اأن مت 

االدعاء عليهم اأمام قا�شي التحقيق الع�شكري.

وقد بدت هذه التوقيفات جماعية وع�شوائية طال بع�شها 

وعنا�شر  املتظاهرين  ف�شلوا  الذين  االإن�شباط  عنا�شر 

متظاهرين  التوقيفات  بع�س  ا�شتهدفت  كما  ال�شرطة. 

بناء على ال�شور التي مت توثيقها من قبل القوى االأمنية 

خالل املظاهرات. فلم حت�شل جميع هذه االإعتقاالت يف 

�شاحة التظاهرة، بل مت توقيف عدد كبري من املتظاهرين 

كما  قريبة.  اأماكن  يف  تر�شدهم  عرب  اأو  ملطاردتهم  تبعا 

�شّجل اعتقال بع�س املتظاهرين يف امل�شت�شفيات حيث 

القوى  باإبالغ  امل�شت�شفيات  قامت  بعدما  العالج،  تلقوا 

القوى  باأن  علمها  رغم  وذلك  اإ�شاباتهم،  عن  االأمنية 

الر�شمية  ال�شلطات  تبّنت  وقد  املعتدية.  هي  االأمنية 

مفهوم »االند�شا�س« مبظاهرة �شلمية يف اإطار تربير عملية 

االعتقاالت واملالحقات التي طالت املتظاهرين، علما ان 

هذا املفهوم مل يرد يف اأي من القوانني اللبنانية.

الذي   2015 متوز  يف  االأربعة  ال�شبان  لتوقيف  وخالفا 

مفو�س  اأ�شرف  العديل،  الق�شاء  ل�شالحية  خ�شع 

التحقيقات  على  الع�شكري  الق�شاء  اأمام  احلكومة 

بها  قامت  التي  التحقيقات  با�شتثناء  املتظاهرين،  مع 

خمابرات اجلي�س والتي مل تخ�شع الأي رقابة ق�شائية. 

وقد اأدى ذلك اىل جتديد املطالبة بعدم جواز حماكمة 

املدنيني اأمام الق�شاء الع�شكري.

اعتقال  يف  ا�شرتكت  التي  االأمنية  االأجهزة  تعددت 

وجود  باحتمال  اأوحى  مما  معهم،  والتحقيق  املتظاهرين 

ُنفذت  فقد  املتظاهرين.  لقمع  االأجهزة  بني  �شراع 

االعتقاالت من قبل خمابرات اجلي�س و�شعبة املعلومات 

منهم  ال�شغب،  مكافحة  وقوى  اال�شتق�شاء  وفرق 

كذلك  املدين.  باللبا�س  ومنهم  الع�شكري  باللبا�س 

املوقوفني  مع  التحقيق  تولت  التي  االأجهزة  تعددت 

حول م�شاركتهم يف املظاهرات، يف حني مت توزيع معظم 

املتظاهرين على خمتلف املخافر يف بريوت. وقد �شجل 

نقل بع�س املوقوفني، ومن �شمنهم قا�شرين، من اأماكن 

توقيف اىل اأخرى للتحقيق معهم من قبل عدة اأجهزة. 

فقد خ�شع اأحد القا�شرين للتحقيق يف خمابرات اجلي�س 

ومن ثم ال�شرطة الع�شكرية ومن بعدها �شعبة املعلومات؛ 

كما مت التحقيق مع قا�شر اآخر لدى خمفر زقاق البالط 

ومن ثم مفرزة بريوت الق�شائية ومن ثم �شعبة املعلومات. 

وقد اعتمدت قوى االأمن الداخلي يف بع�س احلاالت اآلية 

لغربلة املوقوفني يف املخافر، ومن �شمنهم قا�شرين، دون 

فتح حما�شر حتقيق. فقامت بالتحقيق مع املتظاهرين �شفهياً 

والتاأكد مما اإذا كانوا يظهرون يف ال�شور املوثقة لديها. وقام 

مفو�س احلكومة برتك اأغلبية املتظاهرين ب�شندات اإقامة، 

فيما اأبقى اآخرين قيد التوقيف. ف�شكل اأ�شلوب التوقيف 

باأعمال  القيام  بعدم  تعهدات  على  التوقيع  مقابل  لليلة 

�شغب و�شيلة لرتهيب املتظاهرين لثنيهم عن التظاهر.

الموقوفون لدى القضاء 
العسكري

باإحالة  الع�شكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  مفو�س  قام 

24 من املوقوفني من �شمنهم 9 قا�شرين، اأمام قا�شي 

التحقيق الع�شكري. ومت االدعاء عليهم بالقيام باأعمال 

ال�شغب ومعاملة عنا�شر االأمن بال�شدة و�شتم االإدارات 

وتخريب  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  ب�شمعة  وامل�س  العامة 

و386   381 للمواد  �شنداً  واخلا�شة،  العامة  املن�شاآت 

و733 من قانون العقوبات واملادة 157 من قانون الق�شاء 

الع�شكري. 

با�شتجواب  الع�شكري  التحقيق  قا�شي  قام  اأن  وبعد 

جميع املوقوفني، مت ترك 5 منهم مبا�شرة بعد اال�شتجواب 

و�شدرت مذكرات توقيف بحق االآخرين. وقد طالبت 

جمموعات احلراك ال�شعبي الق�شاء الع�شكري باالإفراج 

عنهم ونَظم اأهاليهم عددا من االعت�شامات لهذه الغاية. 

ومت اإخالء �شبيلهم على عدة دفعات، اآخرها يف 21 ايلول 

2015 مقابل كفاالت مالية تراوحت بني 100 و200 

بني  تراوحت  الآماد  توقيفهم  طال  اأن  بعد  ل.ل  األف 

االأ�شبوع وال�شهر. ومن املتوقع اأن ي�شدر قا�شي التحقيق 

اأمام  للمحاكمة  اإحالتهم  بهدف  بحقهم  الظني  قراره 

املحكمة الع�شكرية. 

غياب اإلحصاءات الرسمية 
حول التوقيفات

اأي  عن  االعالن  عن  الر�شمية  ال�شلطات  تلكاأت 

اإح�شاءات ر�شمية �شاملة حول التوقيفات. و�شكل تعدد 

والتحقيقات  باالعتقاالت  قامت  التي  االأمنية  اجلهات 

اأن  دقيقة، خا�شة  اإح�شائيات  على  احل�شول  اأمام  عائقاً 

خمابرات اجلي�س امتنعت عن الت�شريح باأعداد واأماكن 

احتجاز املوقوفني التي قامت باعتقالهم والتحقيق معهم. 

اأما االأرقام التي اأعلن عنها، ف�شدرت عن وزارة الداخلية 

اأمام  واأحيلوا  اأوقفوا  الذين  املتظاهرين  على  واقت�شرت 

الذين  املتظاهرين  ت�شمل  اأن  دون  الع�شكري،  الق�شاء 

التايل  اليوم  يف  اأو  عينها  الليلة  يف  �شراحهم  اإطالق  مت 

للتحقيق معهم، اأو الذين مت توقيفهم من قبل خمابرات 

اجلي�س.

وقد �شجل اأول ت�شريح ر�شمي لوزير الداخلية والبلديات 

ح�شول  على  ايام  �شتة  بعد  )اأي   2015 اآب   28 يف 

لتاريخه  املوقوفني  عدد  عن  خالله  اأعلن  التوقيفات( 

واأقر فيه باأن القوى االأمنية اأفرطت يف ا�شتعمال القوة يف 

 وعاد و�شرح بتاريخ 2 اأيلول 2015 عن 
1
مظاهرة 22 اآب.

املئة، بقي  اآب جتاوز  اأحداث 22  اأن »عدد املوقوفني يف 

ومنهم  ر  ق�شّ اأ�شخا�س  وبع�شهم  فقط  موقوف   18 منهم 

وثبت   ... فقط  ال�شودان  من  و�شخ�س  �شوري  �شخ�س 

هذا  وثبت  املخدرات  يتعاطون  ق�شر  وهم  البع�س  اأن 

املحكمة  اىل  اأحيل  والكل  ا�شخا�س،  اأربعة  على  االأمر 

 ومل يتم االإعالن عن اأي اأرقام اأخرى 
2
الع�شكرية ...«.

بعد هذا التاريخ، كما اكتفت و�شائل االإعالم بنقل خرب 

باأنه  اجلي�س  خمابرات  م�شدره   .2015/8/26 بتاريخ 

لي�س لديهم اأي موقوف بعدما قام باإطالق �شراح ثالثة 

3
اأ�شخا�س يف وقت �شابق.

ز االنتهاكات  أبر
ين  لحقوق المتظاهر

والموقوفين: 
ارتكبت االأجهزة االأمنية املختلفة انتهاكات عديدة بحق 

الإبراز  يلي  فيما  منها  البع�س  نعدد  �شوف  املتظاهرين، 

كيفية تعاطي ال�شلطة مع حتركات ال�شارع على اأن يتم ن�شر 

تقرير مف�شل عنها الحقاً. 

االنتهاكات خلل التظاهر:

عنف مفرط دون محاسبة جدية للقوى األمنية

ا�شتخدمت القوى االأمنية العنف وال�شرب والغاز امل�شيل 

للدموع ور�س املياه �شد املتظاهرين خالل االعت�شامات، 

املظاهرات  خالل  الهواء  يف  احلي  الر�شا�س  واإطالق 

وتوجيه الر�شا�س املطاطي على املتظاهرين، وقد نتج عنها 

الداخلية يف  به وزير  اأقر  ما  العديد من اال�شابات. وهو 

ح بح�شول اإطالق 
ّ
موؤمتره ال�شحايف يف 2015/9/2 و�شر

نار يوم 22 اآب 2015 من قبل حر�س جمل�س النواب 

و�شرية للجي�س وقوى االمن الداخلي، فيما نكرت �شرطة 

 
4
املتظاهرين. مع  احتكاك  اأي  ح�شول  النواب  جمل�س 

اأيلول   2 يف  الداخلية  وزير  �شرح  لالإ�شابات،  وبالن�شبة 

2015 عن وقوع 146 م�شابا من قوى االمن الداخلي 

زودنا  التي  اأما االح�شاءات  املدنيني.  و100 م�شابا من 

بها ال�شليب االحمر اللبناين، فت�شري اىل قيامه بنقل 69 

م�شاب بني �شفوف املدنيني بني 22 اآب و9 ايلول مقابل 

اإقدام  اإىل  باالإ�شافة  الع�شكريني،  26 م�شابا من جانب 

امل�شعفني على معاجلة 494 اإ�شابة يف مكان املظاهرات. 

كيف قمعت السلطة الحق بالتظاهر؟ 
األمنية القوى  محاسبة  دون  من  ين  المتظاهر معاقبة 

وبالرغم من اإقرار ال�شلطة با�شتخدام العنف املفرط، مل 

اأّي من عنا�شر القوى االأمنية  يتم حتى اليوم حما�شبة 

الداخلية يف  املتظاهرين. وقد اكتفى وزير  املعتدية على 

امل�شلكي  التحقيق  نتائج  عن  باالإعالن   2015/9/2

التي قامت به املفت�شية العامة لقوى االأمن الداخلي. وقد 

خل�س التحقيق امل�شلكي وفق امل�شنوق اإىل اإنزال عقوبة 

م�شلكية بحق �شتة ع�شكرين لقيامهم بالت�شرف ب�شكل 

تاأنيب اىل  روؤ�شائهم وتوجيه  العودة اىل  تلقائي من دون 

�شابطني لرتكهم و�شائل ات�شالهم يف مكاتبهم. والالفت 

اأنه مّت ت�شوير املخالفات امل�شلكية على اأّنها مت�شلة بنق�س 

اأنها  على  ولي�س  وروؤ�شائهم،  املروؤو�شني  بني  التوا�شل 

نتائج  عن  يعلن  مل  باملقابل،  للعنف.  مفرط  ا�شتعمال 

حتقيق الق�شاء الع�شكري اأو عن توقيف اأّي من عنا�شر 

القوى االأمنية، مما يجيز االإعتقاد باأنه مل ُيفتح اأّي ملف 

ق�شائي يف هذا اخل�شو�س. 

االنتهاكات أثناء االعتقال والنقل وفي أماكن 

التوقيف 

اأقدمت االأجهزة االأمنية على �شرب متظاهرين و�شحلهم 

اىل  ونقلهم  اعتقالهم  اأثناء  واإهانتهم  بال�شدة  ومعاملتهم 

اأماكن التوقيف، وخالل التحقيقات معهم. وهذا ما وثقته 

كامريات و�شائل االعالم ومتظاهرين، و�شهادات عدد ممن 

ا�شتمعنا اإليهم. 

حلظة  املربح  لل�شرب  تعر�س  اأنه  املوقوفني  اأحد  فاأفاد 

اعتقاله وقد ا�شتمر ال�شرب بعد نقله اىل املخفر: »كانوا 

ي�شربونني ب�شكل �شبه متوا�شل. وقعت يف عدة غيبوبات 

خالل ال�شاعات التي اأم�شيتها حمتجزاً يف املخفر. بعدما 

ي�شربونني حتى يف  كانوا  اأنهم  يل  قالوا  رفاقي  خرجنا، 

غيبوبتي.« 

مدنية:  بلبا�س  عنا�شر  قبل  توقيفه من  مت  اأنه  اآخر  وذكر 

وعم  هني  مدنية،  بثياب  كانوا  اال�شتق�شاء  »وقفوين 

باطي  وحتت  بوك�س  عيني  على  �شربوين  يكلبجوين 

يف  و�شعوين  وعندما  تعيط!«.  »اأوَع  يل  وقالوا  وفمي، 

ال�شيارة وطووا لنا را�شنا كل الطريق وكانوا عم ي�شبولنا 

ويهددونا ويقولوا »من فرجيكم ب�س نو�شل لهونيك مني 

بلبا�س مدنية  اآخر عن اقدام عن�شر  الزملي!«.« يتحدث 

من  واحد  بوجي  »بيطلع  بوجهه:  م�شد�شه  �شهر  على 

فرع املعلومات وبيحمل علي الفرد ورجع دف�شني على 

االأر�س. �شار عم ب�شدين �شوب مكافحة ال�شغب ونزل 

فيي �شرب على اجري وعلى را�شي بالرجنر وبكل �شي، 

و�شار يقولوا »خبوه من قناة اجلديد!«. اجا ال�شابط قال 

ما حدا ميد ايده عليه. اخدوين من جم�شد االأمني على 

ال�شراي، �شاروا هونيك يجمعوا املوقوفني و�شاروا يخبطوا 

ورا على االجرين. كان يف واحد ما�شك  املوقوفني من 

ع�شاية حديد كان بدو يقتلني فيا على را�شي. اأنا ومكلبج 

كانوا عم بي�شربوين«. كما ذكر اأحدهم مت توقيفه من قبل 

اجلي�س اللبناين مع �شخ�س اآخر من اجلن�شية البنغالد�شية 

على مقربة من ج�شر فوؤاد �شهاب عن اقدام اجلي�س على 

�شرخوا  اأن  وبعد  �شريه  الريو خالل  من  االأجنبي  رمي 

»هيدا اأ�شود كبوه كبوه!« »

هذا وقد ا�شارت بع�س ال�شهادات اىل ا�شتمرار ال�شرب 

يف اأماكن التوقيف وقبل املبا�شرة يف التحقيقات خا�شة 

لدى خمابرات اجلي�س و�شعبة املعلومات. وقد حتدث اأحد 

الق�شار الذين مت توقيفهم من قبل خمابرات اجلي�س قائال 

على  وبالع�شا  توقيفي  اأثناء  اأرجلي  على  ب�شربي  »قاموا 

�شهري ومن ثم اأغم�شوا يل عيناي بكنزتي وا�شطحبوين 

اىل مكان االحتجاز. )...( طلبت منهم االت�شال باأهلي 

الإخبارهم فاأجابني الدركي »فاحت لك هون ملعب، جايي 

لعبك؟«« كما افاد اأحد القا�شرين عن تعر�شه لل�شرب 

لدى ال�شرطة الع�شكرية يف الريحانية، وذلك بعد انتهاء 

خالل  باملياه  ر�شقوهم  العنا�شر  واأن  معه  التحقيقات 

نومهم، كما �شرح عن اقدام ال�شرطة الع�شكرية على خلع 

كتف اأحد املوقوفني القا�شرين من �شدة ال�شرب. 

االنتهاكات خلل التحقيقات

حني -- يف  ومكانه:  االحتجاز  عن  االإف�شاح  عدم 

�شمحت ف�شائل قوى االأمن الداخلي ب�شكل عام 

وقامت  واملحامني  اأهلهم  مع  بالتوا�شل  للموقوفني 

باالإف�شاح عن اأماكن االحتجاز، امتنعت خمابرات 

�شجل  وقد  ذلك.  الع�شكرية عن  وال�شرطة  اجلي�س 

فقدان عدد من املتظاهرين ومن �شمنهم قا�شرين ملدة 

اأنهم  تبني الحقا  �شاعة،  و48  تراوحت بني ال24 

موقوفون لدى خمابرات اجلي�س. فقد مت توثيق توقيف 

ثالثة ع�شرة متظاهرين، من �شمنهم ت�شعة قا�شرين من 

قبل خمابرات اجلي�س خالل مظاهرتي 25 و29 اآب، 

مت ت�شليم �شبعة قا�شرين اىل ال�شرطة الع�شكرية حيث 

مت التحقيق معهم جمددا فيما اأطلق �شراح االآخرين. 

ومل ي�شمح للقا�شرين باالت�شال باأهلهم اإال بعد انتهاء 

التحقيق معهم لدى املخابرات وال�شرطة الع�شكرية 

خالفا للمادة 34 من قانون حماية االحداث. كما 

اأ�شار بع�س القا�شرين اىل اأنه مت التحقيق معهم لدى 

املخابرات وهم مع�شبو االأعني.

االأحداث -- مندوبي  بغياب  قا�شرين  مع  التحقيق 

مع  التحقيقات  غالبية  يف  االأهل:  اإعالم  ودون 

القا�شرين، مل يح�شر مندوب لالأحداث خالفا ملا 

تفر�شه املادة 34 من قانون حماية االحداث. فمن 

مندوبني  وجود  عن  �شوؤالهم  مت  ق�شار  ثمانية  بني 

واحد  اأفاد  معهم،  التحقيقات  خالل  لالأحداث 

منهم فقط بح�شول ذلك. وقد �شرح هذا االأخري 

اأن مندوبة االأحداث مل تبِد اأي تعاطف معه، بل 

كانت »حتاول توقيعه« عرب اتهامه برمي اأ�شياء على 

ال�شرطة. اأما االآخرون، فقد مت التحقيق معهم لدى 

غياب  يف  الع�شكرية  وال�شرطة  اجلي�س  خمابرات 

التوقيع  االأهل  من  ُطلب  وقد  االأحداث.  مندوبي 

على حما�شر التحقيق لدى ال�شرطة الع�شكرية بعد 

من ح�شورها.  يتمكنوا  اأن  دون  من  منها  االنتهاء 

القا�شرين  بع�س  مع  التحقيق  مت  اأنه  ي�شجل  كما 

واإطالق  الداخلي  االأمن  قوى  لدى  �شفهياً 

�شراحهم يف ليلة توقيفهم دون اعالم اأهلهم.

خ�شع --
ُ
فحو�شات البول: النظام يبحث عن حجة: اأ

 2015 اآب   25 ليلة  توقيفهم  مت  ممن  كبري  عدد 

املخدرات.  تعاطي  عن  للك�شف  بول  لفحو�شات 

كما مت ارغامهم على حتمل كلفة هذه الفحو�شات 

والبالغة 50.00 لرية لبنانية، وطلب ممن مل يكن 

لتاأمني  عائلته  افراد  باأحد  االت�شال  املبلغ  معه 

حتمل  العامة  النيابة  على  يرتتب  اأنه  علما  املبلغ، 

التكاليف التي اأمرت باجرائها. وُي�شار اإىل اأن هذه 

على  دليل  اأي  غياب  رغم  اأجريت  الفحو�شات 

التظاهر  اأن  ال�شيما  املخدرات،  بتعاطي  اال�شتباه 

هذا  يف  اأي�شا  نلفت  ذلك.  على  �شبهة  ي�شكل  ال 

مت  الذين  االربعة  ال�شبان  اإخ�شاع  اىل  ال�شياق، 

املعلومات  �شعبة  قبل  من   2015 متوز  يف  توقيفهم 

يف ق�شية التعر�س ل�شيارة دربا�س، اىل فح�س بول 

اأن يتم تدوين هذا االإجراء يف حما�شر  اأي�شا دون 

التحقيقات. 

بع�س -- لفتت  ق�شائي:  اإذن  دون  الهواتف  تفتي�س 

ال�شهادات التي مت توثيقها اإىل اإقدام خمابرات اجلي�س 

على تفتي�س هواتف املوقوفني والطلب منهم الرموز 

ال�شرية. كما اأفاد اأحدهم عن قيام عنا�شر مكافحة 

ال�شغب بتفتي�س هاتفه حلظة توقيفه يف �شاحة ريا�س 

ال�شلح واطلعوا على معلوماته اخلا�شة. 

مت -- التي  ال�شهادات  ا�شارت  التظاهر:  عن  الثني 

على  ركزت  جميعها  التحقيقات  اأن  على  توثيقها 

بها،  واال�شتهزاء  املظاهرة،  يف  امل�شاركة  اأ�شباب 

التي  احلزبية«  »اجلهة  عن  التحري  اىل  باالإ�شافة 

املحققون  عرب  وقد  املظاهرة.  يف  امل�شاركة  مولت 

مطالب  بع�س  من  االمتعا�س  من  الكثري  عن 

املظاهرة: »بدكن ت�شقطوا امل�شنوق؟ م�س عاجبكم 

امل�شنوق؟«. وقد اأرغم املوقوفون على التوقيع على 

تعهدات بعدم القيام باأعمال �شغب. 

تشكيل لجنة المحامين 
ين للدفاع عن المتظاهر

التوقيفات  عدد  ارتفاع  واأمام   ،2015/8/26 بتاريخ 

املتظاهرين  بحق  االأمنية  القوى  قبل  من  واالنتهاكات 

من  جمموعة  قامت  ال�شعبي،  احلراك  تطور  مع  ومتا�شياً 

املحامني املتطوعني، مببادرة من جمعية املفكرة القانونية، 

املتظاهرين  عن  للدفاع  املحامني  من  جلنة  بت�شكيل 

من  اأكرث  من  اللجنة  هذه  وتتاألف  بالتظاهر.  وحقهم 

اللجنة جمموعة  �شكلت  متدرجا.  25 حماميا وحماميا 

طوارئ للتدخل الفوري يف اأماكن التوقيف عند ح�شول 

اجلميع  بخدمة  �شاخن  خّط  بو�شع  وقامت  التوقيفات. 

لالإبالغ عن حاالت التوقيف وعممته على املتظاهرين 

خالل االعت�شامات، كما وزعت منا�شري الإعالمهم عن 

ا�شتندت  التي  االأدلة  وعن  االحتجاز  خالل  حقوقهم 

عليها القوى االأمنية الإجراء التوقيفات. وقد انتقل حمامو 

اللجنة اىل اأماكن التوقيف ملتابعة اأو�شاع املوقوفني. كما 

اأّمن املحامون ح�شور اال�شتجوابات اىل جانب االأ�شخا�س 

املدعى عليهم اأمام ق�شاة التحقيق الع�شكري، وتقدموا 

الق�شائية  االإجراءات  وتابعوا  ال�شبيل  اخالء  بطلبات 

وقدموا الدعم القانوين واملعنوي للموقوفني واأهاليهم.

ويف هذا االإطار، اأو�شى جمل�س كتاب العدل ويف �شابقة 

يف لبنان جميع كتاب العدل تنظيم الوكاالت ملن تر�شلهم 

اللجنة دون مقابل، وذلك امياناً من هذا املجل�س باحلق 

اأمام  الدفاع  وحق  الراأي  عن  التعبري  وحق  بالتظاهر 

بت�شهيل  بريوت  يف  املحامني  نقابة  قامت  كما  الق�شاء. 

عمل املحامني عرب اإ�شدار تكليفات ت�شمح لهم مبمار�شة 

حق الدفاع وتعفي االأهل من دفع ر�شوم الوكاالت. 

2015-8-292015-8-29

على . 1 متوفر   ،2015/8/28 والبلديات،  الداخلية  لوزير  �شحايف  موؤمتر 

موقع وزارة الداخلية والبلديات
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وزارة الداخلية والبلديات

خرب �شادر عن LBCI بتاريخ 2015/8/26. 3
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نـــــزار صـــــاغية

الطائفية  اإلغاء  م�شروعية  عن  الت�شاوؤل  من  اأبعد 

اليوم  ي�شغلني  الذي  الت�شاوؤل  �شرورتها،  اأو  ال�شيا�شية 

االإنطالق  ونقطة  الطائفي.  النظام  اأبعد من  هو عما هو 

الطائفي  النظام  بني  العالقة  هي  الت�شاوؤل  هذا  يف 

والزعماء الذين انبثقوا عنه والذين باتوا رموزه وحمور 

اأو يخ�شى  ُيوؤمل  فيه. فماذا  الع�شبية  اال�شتقطاب ورمبا 

هو  دروؤه  املراد  اخلطر  كان  واذا  النظام؟  هذا  اإلغاء  من 

الطائفي  النظام  اإلغاء  يوؤدي  فهل  اال�شتقطاب،  حدة 

اإىل اإ�شعاف الزعماء الذين تفرعوا عنه متاما كما تيب�س 

متاما،  العك�س  على  اأم  ال�شجرة؟  قطع  عند  االأغ�شان 

�شاأنها  من  عوامل  وهي  والع�شبية  املخاوف  تعزيز  اىل 

تقويتهم، فتزداد رمزيتهم كاأقطاب؟ 

ولالإجابة على هذه االأ�شئلة، �شاأحاول اإثبات اأمرين اإثنني: 

اليوم -- الغالب  ال�شيا�شي  النظام  وجه  اأن  االأول، 

الزعامات  نظام  انا  الطائفي،  النظام  يعد  مل 

او  الهيبة  نظام  اأ�شميه  ما  )وهو  عنه  انبثق  الذي 

اللبناين  الطائفي  النظام  فتطور  الكاري�شما(.  

الد�شتور  اليه  طمح  ملا  معاك�س  اجتاه  يف  ذهب 

االأقل  على  الطائف،  بعده  ومن  و�شعه  عند 

النظام  لتجاوز  قابلية  يوّلد  اأن  فبدل  لفظيا: 

اليه  يرمزون  الذين  الزعماء  ا�شتغّل  الطائفي، 

اىل  لالأقليات  حام  نظام  من  لتحويله  نفوذهم 

وقد مت ذلك  النفوذ.  لهذا  كاري�شماتي حام  نظام 

لي�س عن طريق اال�شتفادة من ح�ش�س الطوائف 

تر�شيخ  طريق  عن  االأوىل  بالدرجة  اإنا  وح�شب، 

عن  املبداأ،  حيث  من  م�شتقلة  قانونية  منظومة 

النظام الطائفي وقابلة لال�شتمرار رغم زواله. 

يعدل -- اأن  الت�شخي�س  هذا  �شاأن  من  اأن  الثاين، 

او  بدرجة  النقا�س  عنا�شر  ومعها  االأولويات 

لي�س  املطلوب  االإ�شالح  فمنطلق  باأخرى: 

لالأقلّيات  ال�شامنة  الن�شو�س  اإلغاء  بال�شرورة 

الن�شو�س  اإلغاء  االأوىل  بالدرجة  اإّنا  الطائفية 

االآيلة اىل تعزيز نفوذ هوؤالء الزعماء. 

واذ تاأخذ املطالبة باإلغاء الطائفّية ال�شيا�شّية يف الغالب 

ب�شمانات  تتم�ّشك  طوائف  )بني  طائفّياً  منحى 

اأتباع  بني  النيابية  املقاعد  توزيع  اأهمها  د�شتورية، 

ال�شمانات، وطوائف  بهذه  اأي م�ّس  الطوائف وترهب 

نفوذ  باإ�شعاف  املطالبة  �شاأن  فمن  بها(،  ت�شيق  باتت 

اأن يوّلد حالة  الزعامات وتاليا بتعزيز حقوق املواطنة، 

وعي مواطنية عابرة للطوائف.   

على  املوؤ�شرات  تبيان  اىل  �شاأ�شعى  الغاية،  ولهذه 

اىل  وحتويلها  العامة،  امل�شاحة  على  الزعماء  هيمنة 

اأمور  به من خالل  �شاأقوم  ما  وهذا  مقاطعات خا�شة. 

املقامات،  نظام  لتكري�س  خم�ش�س  االأول  ثالثة: 

على  املوؤ�ش�شات  لقولبة  امل�شتخدمة  لالآليات  والثاين 

لقولبة  امل�شتخدمة  لالآليات  والثالث  الزعماء،  قيا�س 

اخلطاب العام على قيا�س هوؤالء. 

نظام المقامات:
مقام القائد وهشاشة المواطن 

قبل امل�شي يف ذلك، ال بد من اال�شارة اأوال اىل بع�س 

عليا  كقيمة  الزعامة  كر�شت  والتي  املعربة،  ال�شواهد 

قد  ال�شواهد  هذه  اأن  البارز  ومن  اللبناين.  النظام  يف 

ح�شلت يف املنعطفات الهامة يف تاريخ لبنان، مما يوؤّكد 

على طابعها التاأ�شي�شي. 

وهذا مثاًل ما نقروؤه ب�شكل خا�ّس يف قانون العفو ال�شادر 

يف اإثر حرب 1975-1990. فهذا القانون اأعفى جميع 

اجلرائم ال�شيا�شية، ما عدا جرائم معينة اأبرزها مبا يعنينا 

اجلرائم املرتكبة �شد قادة �شيا�شّيني اأو دينّيني واجلرائم 

غالبيتها  يف  هي  التي  العديل  املجل�س  اىل  املحالة 

ال�شاحقة جرائم مرتكبة �شد قادة �شيا�شيني اأو دينيني. 

وهذا االأمر يعني اأنه راأى اأن جميع اجلرائم ال�شيا�شية، 

مبا فيها اجلرائم �شد االن�شانية، تقبل املغفرة وال ي�شتثنى 

اذا  االأمر  وهذا  القادة.  �شد  املرتكبة  اجلرائم  اإال  منها 

دل على �شيء، فعلى اأن القيمة العليا للنظام م�شتقبال 

لي�شت الكرامة االن�شانية اأو الوحدة الوطنية، انا القائد. 

وهذا ما عرب عنه ب�شكل وا�شح رئي�س املجل�س النيابي 

اآنذاك رداً على االعرتا�س باأن هذا اال�شتثناء مي�س مببداأ 

اأن  طاملا  جائز  التمييز  اأن  بقوله  القانون  اأمام  امل�شاواة 

القادة هم »رموز وطنية«. 

تعني  اأنها  الداللة، طاملا  بالغة  القاعدة  اأن هذه  والواقع 

اأن اجلرم �شد �شخ�س هو يف املبداأ معفي اال اذا ثبت 

اأن لهذا ال�شخ�س دور قيادي، دور م�شوؤول يف احلرب. 

هذه  يزيد  وما  ملغفرة.  قابل  غري  اجلرم  ي�شبح  ذاك  فاإذ 

القاعدة بالغة هو خلو القانون من اأّي �شرط جلهة ترميم 

م�شروعية  للقائد  اأن  يعلن  كاأنا  مثال،  ال�شحايا  حقوق 

بحد ذاته مبعزل عما يفعل اأو ال يفعل فيما اأن املواطن 

�س عفوا 
ّ
د تابع. وهكذا، فاّن قانون العفو مل يكر

ّ
هو جمر

ذاتّيا غري م�شروط )blanket( وح�شب، انا قبل كل 

�شيء متجيداً للذات، وتكري�شاً لذاكرة االأبطال.  

 وبالطبع، ال ي�شتقيم نظام املقامات باإعالء �شاأن الزعماء 

مفهوم  على  نف�شه  الوقت  يف  ينعك�س  هو  بل  فقط، 

احلقوق. وهكذا، وبقدر ما يزداد حجم احلقوق املرتبطة 

بالزعماء، بقدر ما يقوى نظامهم، فيما من �شاأن االعرتاف 

فك  يف  ي�شهم  اأن  الزعماء،  ارادة  عن  مبعزل  حق  باأي 

تعزيز  يف  وتاليا  منهم(  التحرر  )يف  هوؤالء  عن  االرتباط 

احتماالت التغيري. وهكذا، ال عجب اأن تتزامن م�شاعي 

النظام اىل تكري�س مقام الزعماء مع اطالق ور�شة هدفها 

ر�شم الوجه االآخر للميدالية: اي بناء »ه�شا�شة املواطن«، 

في�شهل ا�شتتباعه. فمن م�شتلزمات النظام، اأن املواطن ال 

يطالب انا يتو�شل ويت�شرع، وكلمة »احلق« هي فعليا العدو 

اللدود للحاكم، بل رمبا حماولة للتطاول عليه وتهمي�س 

اأو  زادت  الدولة  باأّن  ذلك  على  يرّد  ال  وبالطبع،  دوره. 

�شاعفت حجم اخلدمات االجتماعية. فاملنظومة املذكورة 

ال تعني حرمان املواطن مما يحتاج اإليه، اإنا فقط املراهنة 

على حاجته لو�شع اليد عليه، لتاأطريه. 

وهكذا، ويف ظل قانون العفو، ويف موازاة اإعالء �شاأنهم، 

ثابر القادة على اإنكار اأّي حّق من �شاأنه امل�ّس ب�شورهم 

اأّن  بحّجة  واملخطوفني،  املفقودين  حقوق  راأ�شها  وعلى 

االعرتاف بحّقهم ي�شّبب حربا جديدة. ال بل اأ�شواأ من 

ذلك، �شعوا اىل ا�شتغالل ماآ�شي احلرب التي �شببوها 

اإ�شايف للغنائم والقوة، كما ح�شل  اإىل م�شدر  وحتويلها 

من خالل تقري�س ملف املهجرين وجتريده من اأي ُبعٍد 

الزعماء  بني  مب�شاحلات  امل�شاحلات  واختزال  قيمي 

وباأح�شن االأحوال بني اأتباع الزعماء. 

باأ�س  ال  اله�شا�شة،  �شناعة  اأي  نف�شه،  االإجتاه  ويف 

بعد  ما  حلكومات  النيوليربالية  التوجهات  من 

وعلى  االجتماعية  احلقوق  حتجيم  اإىل  واالآيلة  احلرب 

اأحدث  ومن  االجتماعي.  بال�شمان  احلق  راأ�شها 

املنطقة  ان�شاء  قانون  هو  ذلك  على  ال�شواهد  واأبلغ 

 2006 يف  ال�شادر  طرابل�س  يف  احلرة  االقت�شادية 

يف  التعاقدية  احلرية  اإعالن  حّد  اىل  ذهب  والذي 

يحاول  الذي  للقانون  وداعاً  وهكذا،  العمل:  جمال 

العمل  اأ�شحاب  بني  الفعلّية  الالم�شاواة  تعوي�س 

و�شهاًل  واأهاًل  االجتماعية،  للعدالة  وداعاً  واملوّظفني، 

ب�شريعة القوة. ال بل اأّن القانون املذكور حرر �شاحب 

�شندوق  لدى  االأجراء  ت�شجيل  موجب  من  العمل 

ال�شمان االجتماعي �شرط ان ي�شمن -هو- لهم حق 

اجتماعية،  للخدمات  موازية  ن�شبة  من  اال�شتفادة 

�شاحب  عهدة  يف  هوؤالء  م�شالح  يجعل  نحو  على 

هذا  مودة  لك�شب  االأجراء  بني  مناف�شة  ويولد  العمل 

ال�شيا�شي ككل يف  املناخ  ي�شتعيد  نحو  على  االأخري، 

نف�شه،  ال�شياق  ويف  متقدم.  جد  نيوليربايل  موقف 

موازاة  يف  االجتماعي  ال�شمان  خدمات  تراجع  نقراأ 

دور فاعل لوزارة ال�شحة يف قبول طلبات الزعماء يف 

تاأمني الطبابة لفالن اأو عالن األخ.. وكذلك تراجعت 

الر�شمية  املدر�شة  اإهمال  ظل  يف  الرتبوية،  اخلدمات 

هي  مما  اأكرث  وللتوظيف  للمح�شوبية  اأداة  اىل  وحتويلها 

بدل  الر�شائي  التعاقد  اأي�شا،  ولكن  للتعليم.  اأداة 

اأو املناق�شة، والذي يقر  اأ�شا�س املباراة  التوظيف على 

دوما بغلبة املح�شوبية والزبونية على الكفاءة. 

بل اأن النظام بدا وكاأن له م�شلحة يف اإبقاء العدد االأكرب 

من املواطنني يف اأو�شاع قانونية ه�شة غري م�شتقرة، على 

عن  اخلارجني  اأو�شاع  يف  ورمبا  ا�شتتباعهم  ي�شهل  نحو 

التي  فاحلماية  االجتاه.  هذا  يف  دفعهم  يف  ورمبا  القانون 

يحتاجون اليها يف اأو�شاع مماثلة، لي�شت حماية القانون 

�شد الزعماء بل حماية الزعماء ولو �شد القانون. ومن 

�شرخ  خللق  مرادفا  اله�شا�شة  بناء  ي�شبح  الزاوية،  هذه 

يبقى  وهكذا،  والقانون.  وميولهم  النا�س  م�شالح  بني 

تفتح  بلد  القانون، يف  املثليون يف و�شع اخلارجني على 

القطاع  يتطور  وهكذا،   بهم.  خا�شة  عامة  اأماكن  فيه 

ال�شياحي وتنت�شر موؤ�ش�شاته يف قلب املخالفة. بل تبنى 

مدن �شغرية وقرى وخميمات بكاملها على خمالفات. 

وعلى  مكت�شب،  اأي حق  دون  من  بالطبع  ذلك  وكل 

نحو يخول �شاحب ال�شلطة حاملا يريد نق�س الواقع، مع 

ما يتيحه ذلك من ابتزاز وا�شتبداد. 

ال بل اأن �شيا�شة بناء اله�شا�شة ال تتورع عن ا�شتخدام 

من  فئة جديدة  لبنان  اأوجد  وهكذا،  »املواطنة«.  ر�شوة 

جن�شياتهم«،  يف  املطعون  »املجن�شني  فئة  هي  النا�س، 

االنتخابية  الدورات  النفوذ يف جميع  ذوو  ي�شتخدمهم 

للمحافظة  قابال  يبدو  والنظام  اأخرى.  اأو  كفة  لرتجيح 

على هذه الفئة التي متّثل بالن�شبة اليه رمبا الفئة املثلى، 

االأكرث مالءمة مل�شاحله. وهكذا، ا�شتغرق االأمر �شنوات 

الداخلية  وزارة  الدولة  �شورى  جمل�س  يكّلف  قبلما 

طعن  الذين  املجّن�شني  اأو�شاع  در�س  اإعادة  بوجوب 

مبر�شوم جتني�شهم، ورمبا ي�شتغرق الوقت �شنوات م�شاعفة 

لبت اأّي من هذه امللفات.   

فك  يف  حماولة  اأي  �شّد  النظام  يحاول  باملقابل، 

االرتباط عنه، ولو على نحو يتنافى متاما مع اأب�شط قواعد 

االن�شانية واحلقوق الطبيعية. ولعل ال�شاهد االأكرب على 

ذلك هو موقف النظام من حماوالت بع�س اجلمعيات 

ووكاالت االأمم املتحدة يف اإيجاد بدائل ت�شمح لالأطفال 

يف  حاليا  واملودعني  فقرية  عائالت  من  املتحدرين 

بيئاتهم  يف  عوائلهم،  يف  بالبقاء  الرعاية،  موؤ�ش�شات 

الطبيعية، من دون اأن يفقدهم ذلك حق احل�شول على 

م�شاعدات اجتماعية. 
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حكم  ر�شخت  التي  الركائز  اأهم  اإبراز  �شاأحاول  هنا، 

الركائز  اأن هذه  اإثبات  اإىل  الزعماء، �شاعياً يف كل مرة 

ال�شيا�شية  الطائفية  اىل درجة كبرية عن  م�شتقلة  باتت 

مبعناها ال�شيق. وهذا ما �شاأقوم به حتت عنوانني اثنني: 

ا�شتئثار الزعماء باملقررات العامة، واملحا�شبة. 

رات  استئثار الزعماء بالمقر
العامة:    

للزعماء  �شمحت  التي  الركائز  اأبنّي  اأن  �شاأحاول  هنا، 

رات العاّمة واأبرزها الركائز االآيلة اإىل 
ّ
باأن ي�شتاأثروا باملقر

اإ�شتئثارهم بال�شفة التمثيلية، ف�شاًل عن الهرمية وو�شع 

احلواجز بني املحاكم واملواطنني.

اإلستئثار بالصفة التمثيلية: 
االإنتخابات  قانون  هو  امل�شمار  هذا  يطالعنا يف  ما  اأول 

النيابية. 

فيخطئ من يظّن اأن الطائفية ال�شيا�شّية هي التي ت�شّبب 

االإ�شتقطاب خالل االإنتخابات النيابّية. فبخالف ما قد 

 االأبرز يف قوانني االنتخابات 
ّ
يعتقده البع�س، كلمة ال�شر

لي�شت الطائفية، اإّنا التجاذب احلا�شل بني الزعماء يف 

ر�شم »دوائر النفوذ«، على نحو ي�شعى فيه كل منهم اىل 

تعزيز ح�شته على ح�شاب االآخر. 

عرب  املكرر  االإتفاق  هو  ذلك،  على  االأبرز  والدليل 

العهود على اإعتماد النظام االأكرثي الب�شيط مع مقاعد 

ينكّب  جديد  قانون  اإنتخابية،  دورة  كل  فمع  متعددة. 

االأنظمة  ع�شرات  يقرتحون  اخلرباء،  ع�شرات  عليه 

هو  املطاف  منتهى  يف  النظام  يبقى  لكن  االإنتخابية، 

نف�شه: النظام االأكرثّي مع مقاعد متعددة. وهذا يعني 

مقاعد  جميع  ينال  الفائز  التيار  اأو  الفائزة  الالئحة  اأن 

خماطر  ويعزز  فيها  االقطاع  يكر�س  نحو  على  الدائرة 

الزاوية،  هذه  ومن  التهمي�س.  خماطر  ومعها  الهيمنة 

االأنظمة  يف  نوعها  من  فريدة  حالة  النظام  هذا  ي�شكل 

�شطوة  اإحكام  باإرادة  تتميز  حالة  املعا�شرة،  االنتخابّية 

االأقوى يف موازاة تهمي�س جممل التيارات االأقلوية من 

دون متييز. 

والواقع اأن النظام املذكور هو موؤ�شر على نظام الزعامات 

اإىل  ينتمي  وهو  اجلميع،  بقيادة  االأقوى  د 
ّ
يتفر حيث 

االقطاعي،  �شخ�س  حمورها  التي  االقطاعية  االأنظمة 

للّتوجه  معاك�شا  توّجها  املبداأ  حيث  من  وي�شّكل 

و�شع  العك�س من ذلك  يفرت�س على  الذي   
ّ

التوافقي

وفقا  التّيارات  جميع  متثيل  �شمان  �شاأنها  من  اآلّيات 

.
ّ

لن�شبة تاأييدها وبكلمة اأخرى النظام الن�شبي

االنتخابية.  الدوائر  ر�شم  كيفية  هو  الثاين  والدليل 

يعكف  ثابتاً،  يبقى  الذي  االأكرثي  النظام  فبخالف 

م�شرتع ما بعد الطائف يف كل دورة اإنتخابية اإىل اإعادة 

بني  القوى  توازنات  �شوء  على  الدوائر،  هذه  ر�شم 

الزعماء. وال�شوؤال االأكرب لي�س �شمان �شحة التمثيل، 

مبا  الدوائر،  هذه  يف  النفوذ  اأ�شحاب  هوية  حتديد  اإنا 

اأو ذاك وفقاً  ي�شبه حما�ش�شة متيل مل�شلحة هذا الزعيم 

للظروف املحيطة. وهكذا، وبدل اأن يخرج الزعيم من 

الدائرة من  �شناديق االإقرتاع يف دائرة حمددة، تخرج 

قبعة الزعيم فرت�شم حدودها، تو�ّشعاً )فت�شبح حمدلة( 

تكون  املعنى،  وبهذا  نفوذه.  الأهمية  وفقا  ت�شييقاً،  اأو 

الزعيم  قدرة  اال  يحّدها  مبقاطعة ال �شيء  اأ�شبه  الدائرة 

على ب�شط نفوذه. اأما �شائر احلجج واملعايري، فهي جمرد 

نفوذا  ميلك  ملن  وهكذا،  االأمر:  هذا  لتزيني  حماوالت 

اأن ين�شد الوحدة الوطنية والتخالط  يف دائرة خمتلطة، 

بني الطوائف، وملن ميلك نفوذا يف دوائر �شيقة، اأن يدعو 

البطريرك  مقولة  وفق  واحد  لون  من  دوائر  اعتماد  اىل 

مقعدا   64 »لنا  �شفري  انطونيو�س  مار  ال�شابق  املاروين 

نيابيا نريد ان ننتخبهم نحن«. 

التي جتري  البلدية،  نف�شه بخ�شو�س االنتخابات  االأمر 

وفق النظام االأكرثي. فاأن حت�شل خارج القيد الطائفي 

للزعامات  البلدّيات  غالبّية  تبعّية  واقع  من  يغرّي  ال 

ا�شتبعاد  اىل  اللحظة  النظام حتى  �شعى  وقد  الطائفية. 

اأي حماولة لفك االرتباط بني البلديات واملركز اخلا�شع 

لنفوذ الزعماء. فهو اإما يقب�س على البلدية يف انتخاباتها 

فبمعزل  الفائقة.  االدارية  املركزية  بفعل  املركز  واإما يف 

لل�شلطة  منحازة  الدولة  تبقى  الطائفية،  احل�شابات  عن 

النفوذ  الأ�شحاب  النحيازها  تبعاً  الفائقة،  املركزّية 

الذين ي�شعون اليد عليها. وهذا ما نقروؤه لي�س فقط يف 

الرقابة  ت�شملها  التي  )البلدّية(  املحلّية  القرارات  عدد 

هام�شاً  املركزّية  ال�ّشلطة  اإعطاء  يف  اأي�شاً  اإّنا  امل�شبقة، 

وا�شعاً للتاأثري على موارد البلديات اأو املفا�شلة فيما بينها 

على نحو ي�شجع الزبونية واملح�شوبية. وخري دليل على 

ذلك، هو كيفية التعامل مع اأموال »ال�شندوق البلدي 

حت�شيلها  يتم  التي  ال�شرائب  جمموع  وهي  امل�شتقل« 

متهيداً  البلديات،  جميع  حل�شاب  املركزية  ال�شلطة  من 

لتوزيعها عليها. فخالفاً لت�شميته، لي�س لهذا ال�شندوق 

اإدارته  تتوىل  التي  املركزية  ال�شلطة  ازاء  ا�شتقاللية  اأي 

الدولة  ا�شتغّلت  وقد  والداخلية.  املالية  بوزيري  ممثلة 

يف  البلدّيات  حمّل  للحلول  ال�شندوق  بهذا  حتّكمها 

اأ�شهر  ولعّل  فيه.  املودعة  االأموال  �شرف  وجهة  حتديد 

�شركة  مع  املوّقعة  االإتفاقية  املجال،  هذا  االإتفاقّيات يف 

من  االأكرب  الق�شم  بنتيجتها  تقا�شت  والتي  �شوكلني 

مع  التعاقد  اأن  معلوماً  بات  وقد  ندوق.  ال�شّ عائدات 

هذه ال�شركة قد �شابه ف�شاٌد اأّدى عملّيا اىل هدر اأموال 

ندوق واقت�شامها بني عدد من الزعماء وفق منطق  ال�شّ

املحا�ش�شة. 

االأطر  �شائر  حتجيم  اىل  النظام  عمد  نف�شه،  االجتاه  ويف 

التمثيلية التي ال ي�شتاأثرون فيها، والتي من �شاأنها اأن متهد 

مل�شاركة اجتماعية وا�شعة يف مناق�شة ال�شاأن العام. واأول 

االقت�شادي  املجل�س  م�شار  االطار،  هذا  يف  به  نفكر  ما 

الطائف،  اتفاق  مبوجب  اإن�شاوؤه  مت  الذي  االجتماعي 

االقت�شادية  القطاعات  فيه  تتمثل  اأن  يفرت�س  والذي 

واملهنية الرئي�شية. وقد ن�س قانون اإن�شائه على اأنه يعمل 

على تاأمني م�شاركة القطاعات االقت�شادية واالجتماعية 

ال�شيا�شات  �شياغة  يف  وامل�شورة  بالراأي  واملهنية 

االقت�شادية واالجتماعية للدولة. وقد ظهر بو�شوح منذ 

توجب  فقد  املجل�س:  ترّدد كبري يف اطالق هذا  البدء 

اإنتظار خم�س �شنوات لو�شع القانون )1995(. كما اأن 

حتديد مهامه ذهب يف االجتاه نف�شه: فهو ينظر مبدئيا يف 

باإ�شم  الوزراء  رئي�س جمل�س  اإليه  يحيلها  التي  الق�شايا 

احلكومة و�شمن املهلة التي يحددها هذا االأخري. واذا 

ق�شايا  يف  املجل�س  ينظر  اأن  اإمكانية  على  القانون  ن�س 

اإقت�شادية اأو اإجتماعية من تلقاء نف�شه، فاإنه ا�شتثنى يف 

اآنذاك  ال�شائد  للنظام  احلمراء  اخلطوط  يعك�س  موقف 

امل�شائل النقدية واملالية مبا فيها قوانني املوازنة العمومية 

وملحقاتها. ولكن اأهم من كل ذلك هو اأن هذا املجل�س 

يبقى م�شلوال ب�شكل كامل منذ 2002. 

امل�شاركة:  حلق  تهمي�ٌس  ي�شجل  نف�شه،  االطار  ويف 

ذوي  بحقوق  اخلا�شة  الن�شو�س  بع�س  فبا�شتثناء 

قانونية  اأطرا  جند  ال  االأطفال،  اأو  اخلا�شة  احلاجات 

�شامنة ال�شراك هيئات اجتماعية يف مناق�شة املقررات 

العامة كاأن يتم ا�شراك الفئات االجتماعية يف اللجان 

النيابية اأو ما �شابه. 

اللبنانية  اجلامعة  قانون  تعديل  مت  نف�شه،  االجتاه  ويف 

الخراج ممثلي احتاد طالب اجلامعة اللبنانية من جمل�س 

يف  الطالبي  التحرك  فر�شها  بعدما   )1991( اجلامعة 

بفعل  م�شوغا  االأمر  هذا  بدا  قد  وبالطبع،   .)1972(

يف  تدور  حلقات  اىل  الطالب  وجتزئة  اجلامعة  تفريع 

اأفالك الزعماء.  

الهرمية الفائقة داخل االدارات 
العامة: 

اإنحياز الدولة  االأمر الثاين، والذي يعرّب هو االآخر عن 

اىل اأ�شحاب النفوذ، فقوامه الهرمّية امل�شتحكمة داخل 

االإدارات العاّمة والق�شاء والتي ت�شمن هيمنة الزعماء 

عليها وهي االأخرى ال تت�شل مطلقاً بالطائفية. 

ففي االدارات العامة، تخ�شع الدوائر اإجماال ملن يراأ�شها 

يكون  اأن  دون  من  يراأ�شه،  ملن  بدوره  يخ�شع  الذي 

وما  العموميني.  للموظفني  جماعي  تنظيم  اأي  هنالك 

يزيد الهرمية حدة هو تقييد حريتهم يف التجمع والتعبري 

االإ�شتغال  حظر  فبعد  التحفظ«.  »موجب  �شعار  حتت 

اأو  ال�شيا�شية  االأحزاب  اىل  االإن�شمام  اأو  بال�شيا�شة 

اجلماعّية  العرائ�س  تنظيم  وحظر   )1953( املنظمات 

وحظر  تنظيمها  يف  اال�شرتاك  اأو  بالوظيفة  املتعلقة 

 ،)1964( مهنية  نقابات  اىل  واالن�شمام  اال�شراب 

حظر القانون يف 1992 على املوظف اأن يلقي اأو ين�شر 

مقاالت  اأو  خطبا  دائرته،  رئي�س  من  خطي  اذن  بدون 

يزيد  وما  كان.  �شاأن  اأي  يف  موؤلفات  اأو  ت�شريحات  اأو 

اأّي  دون  التعاقد،  اىل  اللجوء  هو  الهرمية،  هذه  حدة 

حكماً  يوؤدي  مما   ،
ّ

الوظيفي اال�شتقرار  جلهة  �شمانات 

اىل جتريد العاملني يف املجال العاّم من اأّي �شمانة جلهة 

والذي  الرتفيع  ب�شاأن  نف�شه  واالأمر   .
ّ

املهني ا�شتقرارهم 

يبقى وقفاً على الرئي�س االدارّي. 

وتتحّكم الهرمية اأي�شاً يف الق�شاء. وهذا ما يتم ب�شكل 

يتوىل  الذي  الق�شاء االأعلى  خا�س عن طريق جمل�س 

و�شع  راأ�شها  وعلى  للقا�شي،  املهني  امل�شار  عموما 

م�شروع املناقالت والت�شكيالت الق�شائية والتي غالبا ما 

ت�شتخدم ملكافاأة قا�س اأو معاقبته اأو رفع يده عن ملف، 

كما  النقل.  بعدم  �شمانات  اأّي  له  يكون  اأن  دون  من 

ُت�شتخدم لتعيني اأ�شخا�س ُيوالون الّزعماء يف منا�شب 

ق�شائّية تهّمهم. وجتدر االإ�شارة هنا اإىل اأّن احلكومة هي 

التي تعنّي مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 8 من اأع�شاء املجل�س 

لها  ممّثاًل  10، مما يجعل املجل�س  البالغ عددهم  املذكور 

ومل�شاحلها اأكرث مما هو ممّثل للق�شاء. وتبعاً لذلك، باإمكان 

تفر�س  واأن  الق�شاء  يف  تتدخل  اأن  ال�شيا�شية  ال�شلطة 

اإرادتها يف عدد من مراكزه من خالل جمل�س الق�شاء 

االأعلى الذي ي�شبح مبثابة ذراع لها داخل الق�شاء. ومن 

�شاأن هذا االأمر اأن يعّزز ثقافة التدّخل يف الق�شاء على 

املواطنني  حماية  ينقل  واأن  ا�شتقالليته،  ثقافة  ح�شاب 

من املخاطر من املرجعية الق�شائية اىل مرجعية الزعماء 

املتحكمة بالق�شاء. 

خا�ّس  ب�شكل  ي�شّح  عموماً،  الق�شاة  ب�شاأن  ي�شّح  وما 

بخ�شو�س النيابات العامة التي تخ�شع ملبداأ الت�شل�شل 

2- مؤسسات الدولة على قياس الزعماء
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الهرمي، التي تخ�شع عملياً جميع العاملني يف النيابات 

العامة للنائب العام التمييزي.    

حق  اأّي  للقا�شي  لي�س  اأنه  هو  �شوءاً  االأمر  يزيد  وما 

بامل�شاركة، ولو على �شبيل اإبداء الراأي، يف اإدارة اأّي من 

املرافق الق�شائية. كما اأنه يبقى خا�شعاً وفق وزير العدل 

التحفظ واملحظورات  االأعلى ملوجب  الق�شاء  وجمل�س 

معظم  يف  احلال  وبخالف  وهكذا،  اأعاله.  املذكورة 

لي�س  العربية،  الدول  بع�س  اأي�شا  اأو  االأوروبية  الدول 

للق�شاة اللبنانيني اأي تنظيم وطني. 

تهميش مجاالت الديمقراطية 
المباشرة: محاوالت نحو 

يس بين العدلية  بناء متار
والمجتمع: 

يعمل  النظام  فاإن  اأعاله،  املذكورة  االآليات  عن  ف�شال 

ذات  قرارات  اإتخاذ  امكانّيات  من  احلّد  على  جاهدا 

اأو  بها  ي�شتاأثر  التي  املوؤ�ش�شات  خارج  من  عامة،  اأبعاد 

اىل  االآيلة  العاملّية  التوّجهات  فبخالف  هام�شها.  على 

القوانني  تطوير  يف  للقا�شي  الريادي  بالدور  االإعرتاف 

احل�شا�شية يف  �شديد  النظام  يبدو  بينها،  فيما  والتوفيق 

حتديد وظيفة القا�شي بخدمة القانون، مع موقف مت�شدد 

اأو  تاأويل الن�شو�س  اإزاء اأي حماولة منه يف التو�شع يف 

جتاوزها. وهكذا، ويف موازاة اخلطاب االآيل اإىل اإخرا�س 

اأي نقد للق�شاء حتت غطاء هيبة الق�شاء، ال جتد ال�ّشلطة 

امراأة  اأو  طفاًل  ين�شف  قد  قا�س  اأّي  تاأنيب  يف  حرجاً 

يف  متثل  ال�شاأن  هذا  يف  االأبرز  واملثل  لتوجهها.  خالفا 

املنت  بداية  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  على  الردود 

جن�شيتها  مبنح  اللبنانية  املراأة  حق  ب�شاأن   2009 يف 

مل  وهكذا  لبناين.  غري  اأب  من  املولودين  الأوالدها 

يرتدد نائب يف عقد موؤمتر �شحايف للتنديد بهذا احلكم، 

والتحذير من مغبته، وكاأنه ك�شاندرا تب�شر بقرب حرق 

طروادة )مقايل من�شور يف االأخبار، القا�شي اذا اجتهد، 

حماوالت  حدة،  االأمر  يزيد   وما   .)2009-9-23

العدلية واملجتمع. ففي موازاة  الف�شل بني  ال�شلطة يف 

الق�شاة(،  حلرية  قمع  من  فيه  )وما  التحفظ  موجب 

جتهد نقابة املحامني يف بريوت على اإ�شدار تعاميم مبنع 

العالقة  الدعاوى  ب�شاأن  ابداء اي ت�شريح  املحامني من 

امام الق�شاء، �شواء اأوكلوا اأم مل يوكلوا بها.     

التفكري  اإختزال  اىل  ي�شعى  النظام  كاأنا  وبذلك، 

احلقوقي بالقانون الذي ت�شعه املجال�س التي ي�شتاأثر بها، 

كاأنا ي�شعى اىل جتريد ق�شور العدل من اأي دور ريادي 

زور  �شهود  اىل  الق�شاة  حتويل  واىل  املجتمع،  يف  فاعل 

اأّي ح�ّس نقدّي الن�شو�س القانونية مهما  يطبقون دون 

�شابها من اإجحاف، ويف مطلق االأحوال اىل اغالق اأحد 

مظامل  من  كبري  كم  فيبقى  الق�شاء.  منرب  املنابر،  اأهم 

املجتمع، مظامل النا�س من�شية م�شتورة.. خلف جدران 

هذه العدلية، التي ت�شبح �شبيهة باجلدران التي تخفي 

اأحياء الفقر. 

املحا�ش�شة واملجاملة كبديل عن املحا�شبة وال�شبط: 

هنا، يبدو مبداأ ف�شل ال�شلطات هو الغرمي االأول للنظام 

ال�شائد. فال�شلطات يف لبنان تنق�شم كما �شبق بيانه بني 

ياأتلف  ال  نظام  �شمن  املوؤ�ش�شات،  بني  ولي�س  الزعماء 

مع املحا�شبة. وتاليا، ما هي اآلية التعاي�س االأكرث مالءمة 

التوافق،  البدهي:  اجلواب  يبدو  العام؟  ال�شاأن  الإدارة 

املحا�ش�شة، املجاملة... 

بع�س  تن�شيب  يتم  اأن  ذاك  اذ  الطبيعي  ومن 

ال�شخ�شيات التوفيقية املرنة يكون دورها جتميل النظام 

بني  معينة  توازنات  على  واملحافظة  اخلالفات  وتدوير 

م�شالح  الطبقة ال�شيا�شية وماآربها. في�شبح خطابها مثاال 

عن اخلطابة التي ال تتورع عن قول ال�شيء ونقي�شه يف 

�شبيل املحافظة على ر�شى الفرقاء كافة ويف �شبيل منع 

اأي تهجم �شد اي من ا�شحاب النفوذ. 

اأو حتجيمها  املحا�شبة  اأجهزة  تعطيل  الطبيعي  من  كما 

اأو اي�شا اأن يتم حتويلها اىل اأجهزة ت�شمن ح�شن تطبيق 

املجاملة بني الفرقاء كافة. ومن هنا رواج مقولة »االأمن 

بالرتا�شي« اأو اأي�شا، - ومَل ال؟ - العدل بالرتا�شي.    

الروؤ�شاء والوزراء  وف�شال عن املجل�س االأعلى ملحاكمة 

الذي مل ينعقد قط ملحا�شبة اأي منهم، فاإن اأبرز ال�شواهد 

املجل�س  اأي  الد�شتوري،  املجل�س  هو  املجال  هذا  يف 

الذي يفرت�س به اأنه املجل�س الوحيد القادر على �شبط 

اأعمال الطبقة ال�شيا�شية، وحتديدا اأعمال الربملان، على 

نحو ي�شمن تالوؤمها مع الد�شتور. 

واال�شكالية هنا ال تكمن فقط يف كيفية تعيني اأع�شائه 

نزعة  اأي�شا يف  بل  الربملان واحلكومة،  قبل  منا�شفة من 

على  تعديالت  ادخال  اىل  جديد  برملان  اأو  عهد  كل 

حتى  اأو  تطويعه،  اىل  يوؤدي  نحو  على  املجل�س  نظام 

اىل التمل�س من االأع�شاء الذين مت تعيينهم من قبل. 

املطلوبة  االأكرثية  حلود  عهد  بداية  يف  خف�س  وهكذا، 

التخاذ قرار بابطال االنتخابات النيابية من اأكرثية �شبعة 

اع�شاء اىل االأكرثية الن�شبية مبا يويل االأع�شاء املعينني 

من حلود )الن�شف( قدرة احل�شم. كما اأن حكومات ما 

بعد االن�شحاب ال�شوري مل ترتدد يف و�شع قانون اأول 

ثان  قانون  ثم  ومن  الد�شتوري  املجل�س  عمل  لتجميد 

اأن جلف الزعماء ذهب  اأع�شائه. ال بل  لتطهري جميع 

اىل اظهار اأع�شاء املجل�س )الذين يفرت�س اأنهم ي�شونون 

اأو  ال�شيا�شية  الطبقة  ماآرب  مواجهة  يف  النظام  مبادئ 

حتى الغرائز ال�شعبية( كمن يبحث عن وظيفة وذلك 

فيما  اأي�شا  بل  تر�شيحاتهم  تقدمي  عليهم  فر�شوا  حني 

الحقا(.  الغاوؤها  )مت  ا�شتماع  جلل�شات  اخل�شوع  بعد 

اأع�شاء  اأ�شماء  االعالم  تداول  للدوحة،  وتبعا  وهكذا، 

املجل�س وكاأنه ير�شم معامل املحا�ش�شة بني الزعماء )6 

للمواالة و3 للمعار�شة وواحد لرئي�س اجلمهورية( دون 

اأن يعرت�س اأي من االأع�شاء املعينني على ت�شنيفه يف 

هذه اخلانة اأو تلك. 
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والذي يخ�شع  العام،  توجهات اخلطاب  �شنتناول  هنا، 

بوجه  يتميز  وهو  الزعماء.  حكم  لتاأثريات  االآخر  هو 

خا�س يف جانبني اثنني: االأول، طغيان امل�شائل املت�شلة 

بالزعماء )�شورهم التي تن�شر تكرارا  ب�شبب اأو من دون 

امل�شائل  على جممل  اإ�شكالياتهم..(  اأخبارهم،  �شبب، 

غالبا  اال�شكاليات  اأن حل هذه  والثاين،  االجتماعية، 

اأو  امل�شاءلة  اأ�شلوب  على  املجاملة  بتغليب  ينتهي  ما 

ا�شتنباط القواعد املوؤ�ش�شة لو�شع م�شتقر.. وما ي�شتتبعها 

من حتجيم للنقا�س العام. 

الع�شبية املتجذرة، ترتكز قولبة اخلطاب  وبالطبع، واىل 

العام اىل عدد من االأحكام القانونية: 

االعالم  و�شائل  تنظيم  اىل  االآيلة  االأحكام  جند  اأوال، 

و�شروط الرتخي�س لها. فف�شال عن املحا�ش�شة الفاقعة 

التي اأجراها الزعماء بخ�شو�س و�شائل االعالم املرئي 

تكون  قد  قاعدة  اأوجد  اللبناين  النظام  فان  وامل�شموع، 

با�شدار  الرتخي�س  حتويل  مفادها  نوعها  من  فريدة 

تبقى  الرتخي�س  فاأبواب  امتياز.  اىل  �شيا�شية  مطبوعة 

مغلقة حتى ينخف�س عدد هذه الدوريات اىل حد معني 

وبكلمة اأخرى اىل ا�شعار اآخر. 

امل�شبقة  الرقابة  ا�شتبقاء  االآيلة اىل  وثانيا، جند االأحكام 

وعلى  وعر�شها  ال�شينمائية  االأعمال  ت�شوير  على 

االأمن  عهدة  يف  ترتك  والتي  امل�شرحّية  االأعمال 

ملوجب  لي�س  اأنه  ورغم  اأخرى.  اأمنية  واأجهزة  العام 

�شند  اأّي  للت�شوير  م�شبقة  اإجازة  على  االإ�شتح�شال 

قانوين من اأّي نوع كان، فانه يتمدد اليوم كاالأخطبوط. 

على  احل�شول  يقت�شي  التي  املراجع  عدد  جلهة  اأوال 

نفوذ  �شاحب  كل  ت�شمل  تكاد  والتي  منها  ترخي�س 

)االأمن  عامة  اأجهزة  من  ت�شويره،  املراد  بالفيلم  معني 

ال�شرايا،  حر�س  الداخلي،  االأمن  قوى  اجلي�س،  العام، 

املحافظ...( اأو خا�شة )حزب اهلل، �شوليدير التي تفوتر 

550 د.اأ(.  لكل اجازة ت�شوير يف و�شط بريوت حتى 

االجازة  مبنح  حتيط  التي  ال�شروط  حيث  من  وثانيا، 

واأبرزها ت�شمني اجازات الت�شوير �شرطاً اإ�شافياً مفاده اأن 

ال ي�شكل الت�شوير »اأي اإ�شاءة اإىل لبنان اأو اأية ح�شا�شية 

اإجمااًل  مالزماً  بات  �شرط  وهو  ع�شكرية«،  اأو  �شيا�شية 

اأو  الوثائقي  مو�شوع  يكن  اأّياً  كاّفة  الت�شوير  الإجازات 

تعبري  بالواقع  انه  ح�شا�شية؟  تعبري  يعني  فماذا  الفيلم. 

اأو  قدحاً  ي�شكل  ما  فقط  لي�س  با�شتبعاد  ي�شمح  مطاط 

اأن يزعج.. وهكذا، اأي م�شهد  باإمكانه  ذّماً، بل كّل ما 

اأو  احلرب  خالل  النفوذ  اأ�شحاب  من  اأي  بدور  يذكر 

اإعتداء على  اإدارتهم ي�شّكل  اأو ب�شوء  يوحي بف�شادهم 

هذه  احل�شا�شية. وكاأنا ال�شقف الذي يتعني اأن تخ�شع 

ا�شتعدنا  واذا  »النفوذ«.  هو  االأعمال  هذه  جميع  له 

بع�س النماذج التي نال منها مق�ّس الرقيب، الأ�شباب 

االأمن  مهام  اأوىل  باأّن  القول  جاز  دينية،  اأو  �شيا�شية 

العام تكمن يف �شمان احرتام نظام املجاملة. وبدل اأن 

انتهى  فاإنه  املنحى،  هذا  الدولة  �شورى  ينق�س جمل�س 

على العك�س من ذلك اإىل ت�شريعه يف الق�شية الق�شائية 

التي ُطرحت اأمامه للمرة االأوىل بعد احلربن وهي ق�شية 

 .
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اأوتيل بريوت

التوجه نف�شه، ولو حتت عناوين ورمبا بدرجات خمتلفة، 

جنده لدى القيمني على الرقابة الالحقة. فازاء القاعدة 

مبا  العامة  اخلدمة  على  بالقيمني  بالذم  ت�شمح  التي 

يت�شل بوظائفهم ب�شاأن االأمور التي يثبت �شحتها، تولد 

فهل  القاعدة.  لهذه  اال�شتثناءات  تو�شيع  نحو  توجه 

يعقل مثال اأن نقبل اأن يتطاول �شحايف اأو كاتب على 

�شاحب نفوذ، على قائد حتى ولو كانت الواقعة املن�شوبة 

اليه �شحيحة؟ واأال يتعار�س ذلك مع نظام الهيبة، مع 

نظام املجاملة؟ وهنا، درجت عبارة �شرعان ما اكت�شبت 

اأ�شداء وا�شعة يف عدد من املالحقات الق�شائية، عبارة 

العامة  القيمني على اخلدمة  ل�شان حال  ت�شبح  كادت 

يف كل ظرف: عبارة الهيبة اأو ما يرادفها. واأهم ال�شواهد 

على ذلك هو م�شار دعوى اأدوني�س عكرة على خلفية 

مغامرته  يروي  والذي   »16 ا�شمي  اأ�شبح  »حني  كتابه 

احلزينة يف فرتة احتجازه تع�شفاً لدى خمابرات اجلي�س 

تبعا الأحداث 7 اآب 2001. فقد احتاج االأمر ما يقارب 

ع�شر �شنوات وعددا من الدعاوى الق�شائية لالنتهاء اىل 

االفراج عن كتابه وابطال املالحقات بحقه.  

وما   2005 اغتياالت  من  اعتبارا  اأنه  هو  يلحظ  وما 

ا�شتتبعها جلهة »اظهار الزعماء مظهر ال�شحايا«، اأخذت 

الذم  معاقبة  فيقت�شي  ثانيا.  بعدا  الزعماء  جماملة 

بالزعماء لي�س ردعا للم�س برهبتهم اأو للتطاول عليهم، 

التحري�س  اىل  يوؤدي  اأن  بهم  ذّم  اأّي  �شاأن  اإنا الأّن من 

�شدهم. وهكذا، بات اأي نقد يوجه اىل اي من هوؤالء 

)ولو كان نقدا بارتكاب جنايات( مبثابة »حملة مربجمة 

ب�شكل  جت�شد  ما  وهذا  الطائفية.  االثارة  ماآلها  �شده« 

خا�س يف قانون االنتخابات النيابية )2008(، وبوجه 

متثل  اأنها  على  قدمت  التي  اأبوابه  خالل  من  خا�س 

املناخ،  هذا  وطاأة  وحتت  وهكذا،  االإ�شالحية.  جوانبه 

»املجاملة«  اعتبارات  يغّلب  اأن  اللبناين  ع 
ّ
امل�شر ارتاأى 

على �شحة التمثيل، فو�شع ن�شو�شاً خا�شة تو�ّشع اإطار 

ت�شمل  بحيث  االنتخابية  الفرتة  يف  املحظورة  االأمور 

الت�شهري والقدح والذم والتجريح باأّي من املر�شحني اأو 

من  ما  كل  واأي�شاً  �شحتها(  مدى  عن  )مبعزل  اللوائح 

التخويف  اأو  ال�شغط  و�شائل  من  و�شيلة  ميّثل  اأن  �شاأنه 

اأو التخوين اأو التكفري اإلخ..، مع ت�شديد العقوبات يف 

الو�شيلة  تعطيل  اإجازة  حد  اإىل  احلاالت  هذه  من  كل 

االإعالمية املخالفة. وهذا ما متت ا�شتعادته يف امل�شروع 

اال�شالحي لالنتخابات البلدية. وبذلك، ذهب امل�شرع 

دول عدة،  املعتمدة يف  للمعايري  متاما  معاك�س  اجتاه  يف 

خالل  املباح  النقد  هام�س  تو�شيع  اإىل  تهدف  والتي 

يف  املواطن  حلّق  تعزيزاً  وذلك  االنتخابية  احلمالت 

به.  يخدع  فال  متثيله  حق  يطلب  الذي  املر�شح  معرفة 

فكاأنا الفرتة االنتخابية خم�ش�شة ال لتعرية املر�شحني اأو 

حما�شبتهم، انا فقط ملجاملتهم.  

ا�شكاليات  تطغو  اأن  الطبيعي  من  ذلك،  وبنتيجة 

الزعماء على جممل اال�شكاليات االأخرى فتحجبها اأو 

بعني  يوؤخذ  اتفقوا، ال  فاذا  باأخرى.  او  بدرجة  حتجمها 

اأخرى. بل رمبا يتفقون  اأي م�شلحة اجتماعية  االعتبار 

على  االتفاق  حال  هي  كما  الغري،  حقوق  اإلغاء  على 

اجلمهورية  رئي�س  بني  للعقارات  االأجانب  متلك  قانون 

ال�شابق اميل حلود )الراغب با�شتغالل فزاعة التوطني( 

بفتح  )الراغب  احلريري  رفيق  الراحل  الوزراء  ورئي�س 

ح�شاب  على  مت  والذي  العقاري(  اال�شتثمار  ابواب 

الالجئني الفل�شطينيني. وكذلك االتفاق على املنطقة 

واقعة  بعد  ال�شنة  لزعماء  ا�شرت�شاء  طرابل�س  يف  احلرة 

2008 ولو على ح�شاب احلقوق االجتماعية.  اأيار   7

وهذه اأمثلة من في�س..  

خالصة 
اللبناين  النظام  اأن  القول  جاز  تقدم،  ما  كل  نتيجة 

نحا، وال �شيما يف فرتة ما بعد احلرب، يف اجتاه التحول 

يدفع  اأنه  مبعنى  ا�شتقطابي،  نظام  اإىل  زعماء،  نظام  اإىل 

املواطنني اإىل مواالة االأقطاب الطائفيني اأكرث مما يدفعهم 

�شائر  مع  اأبعادها  جممل  يف  املدنية  حياتهم  تطوير  اىل 

املواطنني مبعزل عن انتماءاتهم الطائفية. 

على  مبنياً  لي�س  د�شتورياً  عليه  املن�شو�س  فالنظام 

والعدالة،  الو�شطّية  التوجهات  على  اإنا  االإ�شتقطاب، 

املنا�شب  اأو  للطوائف  املحفوظة  ال�شالحيات  واأن 

اإىل  لي�س  اأ�شلها  يف  تهدف  اإنا  الأتباعها  املحفوظة 

املواطنني،  طماأنة  اإىل  االأوىل  بالدرجة  بل  املحا�ش�شة، 

الطوائف  حجم  عن  مبعزل  باملواطنة  حقوقهم  و�شمان 

التي ينتمون اإليها، �شمن حدود �شيادة الدولة. وهكذا 

فاإن اإعطاء االأهلني حّق تنظيم اأحوالها ال�شخ�شّية وفقاً 

االإعتقاد«  اإعالن »حرّية  بعد  9( جاء  )مادة  ملعتقداتها 

املادة  ربطتها  وبعدما  ا�شتثناء،  اأّي  يقبل  ال  ب�شكل 

للمجموعات  كان  اإذا  وتالياً،  العام.  النظام  باحرتام 

يكن حجمها  اأياً  اأحوالها  تنظيم  مبوجبها حّق  الطائفية 

دون االإخالل بالنظام العام، فاإنها ال ترتب باملقابل اأّي 

اإلزام يف االنتماء اإليها. فال�شمانة املعطاة لها على اأ�شا�س 

حرّية املعتقد تنق�س اأ�شا�س وجودها اذا مّت ا�شتخدامها 

واأبرز داللة على ذلك هو  احلرّية.  لالإنتقا�س من هذه 

لطائفة  املنت�شبني  غري  تناول  الذي  ل.ر   60 القرار 

فجعلهم خا�شعني الأحكام القانون املديّن، واأي�شا اإقرار 

الدويل  والعهد  االن�شان  العاملي حلقوق  االإعالن  لبنان 

للحقوق املدنّية وال�شيا�شّية وكالهما يوؤول اىل تكري�س 

النظام  اأّن  يظهر  وتاليا،  قيد.  اأي  دون  املعتقد  حرية 

 للمادة يتناق�س 
ّ

ال�شائد حالّيا يتاأّتى عن تاأويل �شيا�شي

بالواقع مع مقا�شدها. ويف االإجتاه نف�شه، فاإن املادة 95 

ال�شيا�شّية  الطائفّية  تكري�س  اإىل  االآيلة  الّد�شتور  من 

اأو  باملحا�ش�شة،  لي�س  تربيرها  مت  قد  االدارّية  والطائفّية 

تظهر  بحيث  بالعدل،  اإنا  امل�شرتك،  العي�س  ب�شرورات 

املواطنني  امل�شاواة بني  مماثلة �شرورية ل�شمان  �شمانات 

مبعزل عن حجم الطوائف التي ينتمون اإليها. والطموح 

باإلغاء الطائفية ال�شيا�شية ي�شّكل بحّد ذاته  الد�شتوري 

دلياًل على ذلك. 

ويف ظل نظام مماثل )نظام االإ�شتقطاب(، قد يكون الهدف 

االأ�شا�شي تعزيز التوجهات الو�شطية للمواطنني، واملق�شود 

هنا بالطبع، لي�س التوجهات الو�شطية املبدئية اأو الفكرية، 

اإنا التوجهات االآيلة اىل التحرر من االأقطاب ال�شيا�شيني 

املبنية  املواطنة  تعزيز  اىل  االآيلة  والتوجهات  )الزعماء( 

على امل�شاواة والعدالة. فمن �شاأن توجهات مماثلة اأن متهد 

حلركة مواطنية، ي�شارك فيها جميع املواطنني املت�شررين 

من النظام ال�شائد، واأن تر�ّشخ حقوقاً اجتماعية وا�شحة 

تقود  اأن  وتاليا  الع�شبية  ت�شعف  اأن  بالطبع  �شاأنها  من 

تدريجيا اىل زوال الطائفية ال�شيا�شية اأو حتجيمها بعد زوال 

اأ�شبابها اأو تراجعها.  

باملقابل، ُيخ�شى اأن يوؤدي اإعتماد  �شعار »اإلغاء الطائفية 

اإىل  انتباه  اأي  الزعماء  نظام  اإعارة  دون  من  ال�شيا�شية« 

يخرج  اأن  �شاأنه  فمن  به.  نرغب  ملا  متاما  معاك�شة  نتائج 

تنق�شم  نقا�س  اإىل  ليتحول  املواطني  اإطاره  النقا�س من 

عليه  يغلب  نقا�س  الأحجامها،  وفقاً  الطوائف  حوله 

العقم ورمبا الع�شبية. فاأال يخ�شى اأن يوؤدي �شبح اإلغاء 

الطائفية ال�شيا�شية اىل تعزيز م�شاعر اخلوف واله�شا�شة 

ف�شال  ال�شغرى  الطوائف  اىل  املنتمني  املواطنني  لدى 

ذلك،  موازاة  ويف  الكربى،  الطوائف  زعماء  نفوذ  عن 

بذاته  هو  الذي  الطائفي  اال�شتقطاب  ومعها  الع�شبية 

من�شف لنظام احلقوق واملواطنة؟ 
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بالهدم المهددة  واألبنية  اإلخالء  يطة  خر الجديدة:  يق  طر

م�شروع-»اأن-نر�شم-بريوت-من-روايات-م�شتاأجريها«-

بريوت،- يف- ال�شكن- اإمكانيات- ملناق�شة- مبادرٌة- هو-

وفهمها-�شمن-�شياقها-التاريخي-واالجتماعي.-

على  نرّكز  عامة«،  »اأ�شغال  الأ�شتوديو  امل�شروع  هذا  يف 

ال�شكن يف  تاأمني  يف  القدامى  امل�شتاأجرين/ات  جتارب 

بريوت، وعلى املحاوالت امل�شتمرة الإخالئهم/ن، �شواء 

عن طريق قانون االإيجار اجلديد، اأو من خالل عمليات 

و�شغوط ال�شوق العقاري. فمنذ �شدوره يف �شهر ني�شان 

2014، اأطلق قانون االإيجار اجلديد �شل�شلًة من النقا�شات 

ملمار�شة  رمزيٍة  اأداٍة  مبثابة  وكان  ال�شكن،  احلق يف  حول 

والنف�شي  االجتماعي  والعنف  التهمي�س  من  املزيد 

على امل�شتاأجرين/ات القدامى. واأ�شارت تقارير عّدة اأن 

اجلهات الرئي�شة الفاعلة يف �شياغة قانون االإيجار اجلديد، 

وامل�شتفيدة االأوىل من عمليات االإخالء، هي حفنٌة من 

امل�شتثمرين واملطّورين العقاريني الذين لطاملا القوا الدعم 

من ال�شلطات العامة واملحلية.

ويف �شوء الواقع املذكور، يهدف هذا امل�شروع اإىل اإعادة 

وطرح  وال�شكن،  االإيجار  قوانني  النقا�س حول  �شياغة 

وجهات نظٍر جديدٍة انطالقاً من مفهوم احلق يف املدينة، 

م�شاحٍة  واإيجاد  القائمة،  ال�شغوط  مواجهة  اأجل  من 

ملناه�شة ال�شيا�شات املدينية احلالية. 

يتاألف امل�شروع من ور�س عمل تتوّجه مع جمموعٍة من 

ال�شبان وال�شابات، نخو�س من خاللها جتربًة جماعيًة يف 

البحث امليداين ويف النقا�شات التي تعقبه. يف ما يلي 

طريق  مبنطقة  اخلا�شة  االأوىل  العمل  ور�شة  نتائج  بع�س 

اجلديدة. للمزيد من املعلومات:

www.publicworksstudio.com

يطة اإلخالء واألبنية المهددة  خر
يق الجديدة بالهدم في طر

ي�شكن يف طريق اجلديدة اليوم حوايل ربع مليون ن�شمة، 

معظمهم من امل�شتاأجرين القدامى.

لقد خ�شغ الن�شيج العمراين القدمي لطريق اجلديدة اىل 

بكاملها.  بريوت  على  طراأت  التي  املدينية  التحّوالت 

عمل  واإجراء  املنطقة  �شمن   
ّ

حي اختيار  خالل  من 

 مت هدمها 
ّ

25% من مباين احلي اأن  ميداين فيه، نرى 

ال�شنة   :1992 العام  بعد  جديدة  باأبراج  وا�شتبدالها 

احلد  زيادة  اإىل  اأدى  بناء  قانون  �شدور  فيها  مت  التي 

العام  املباين يف بريوت.  به الرتفاع  امل�شموح  االأق�شى 

بعد  املدينة  الإعمار  مرحلة جديدة  معه  انطلقت  الذي 

احلرب مرتكزة على اال�شتثمار وجتارة العقارات.

حتّدد هذه اخلريطة ال�شقق واالأبنية التي مت ويتم اإخالوؤها 

املهددين  معظم  اجلديدة.  طريق  �شمن   
ّ

احلي هذا  يف 

عملية  ولكن  القدامى،  امل�شتاأجرين  من  هم  باالإخالء 

امل�شتاأجرون  فبع�س  عليهم.  تقت�شر  ال  هذه  االإخالء 

�شون اأي�شاً لالإخالء. 
ّ
اجلدد كما املالكون القدامى معر

من جهة، يعاين املالكون القدامى من م�شاكل الورثة، 

نتيجة ل�شغوطات ال�شوق وقوانني البناء وارتفاع اأ�شعار 

وبيع  �شكنهم  عن  يتخلون  هم  بريوت،  يف  االأرا�شي 

املبنى اىل م�شتثمر. من جهة اخرى، يعاين امل�شتاأجرون 

اجلدد من عقد »االإ�شتثمار« الذي ي�شرع االإخالء بعد 

ثالثة �شنوات من ال�شكن اذا كان املالك يرغب بذلك، 

ويف الكثري من االأحيان تكون الغاية من االإخالء هي 

هدم املبنى.

»اأن  عمل  ور�شة  يف  امل�شاركون  امليداين  بالعمل  قام 

وهم:  م�شتاأجريها«،  روايات  من  جديدة  طريق   نر�شم 

حالب،  رميا  قبالوي،  زياد  �شالمة،  دنيا  عوي�شق،  األينا 

ور، علي ر�شيد، خليل حريري،  ن�شّ مرمي حّجار، موهانا 

مرمي االأمني، تاال عزام، جاد بعقليني، حنني غطا�س.

مقابلة مع أحد السكان القدامى
علي رشيد

الطريق اجلديدة جمدداً.  منطقة  اىل  اأدخل  اليوم  اأنا  ها 

هذه املرة اأدخل ويف خميلتي �شورة ر�شَمتها امراأة م�ّشنة 

التقيت بها يف عمل كان يتطلب بحثاً ميدانياً. توجهت 

يعده  والذي  �شنة  �شتني  يتجاوز عمره  الذي  املبنى  اىل 

 من املباين االأ�شا�شية يف هذه املنطقة. 
ّ

القاطنون يف احلي

فتحت بوابة املدخل احلديدية و�شمعت اأنني الباب الذي 

 الزمان. خطوُت داخل البهو 
ّ
يعاين من االإهمال على مر

الأم�شي على املاء واأ�شمع خريرها، فاخلزانات معطلة واملاء 

تهدر على االأر�س، واملدخل مكتظ مب�شتوعبات احلديد 

و�شرطان الكهرباء التي تتداخل مع بع�شها، باالإ�شافة اىل 

هذا االإح�شا�س بالربودة التى تت�شبب بها الرطوبة العالية 

التى تكاد اأن تختنق من �شدتها.

�شدر  وبرحابة  عليه،  وقرعُت  الباب  اأمام  و�شلُت 

ا�شتقبلتني. هي امراأة يف عمر ال�شتينات جتاوز تاريخها 

هنا يف هذه  ُولدت  فهي  عاماً.   اخلم�شني 
ّ

يف هذا احلي

قليلة عن م�شكن زواجها  اأمتاراً  يبعد  املنطقة يف منزل 

ويواجه م�شكن جدتها التي تكلمت عن ذكرياتها معها 

وهي تتب�شم يف كل مرة تذكر فيها كم كانت حمظوظة 

 .
ّ

الأنها ترعرعت يف هذا احلي

عن  واعتذرت  احلديث  لنكمل  الدخول  مني  طلبت 

فقر منزلها قائلة: »هو كذلك، فنحن اأبناء هذه اجلدران 

اليوم.  نعي�شها  التي  واأحوالنا  فقرنا  رغم   
ّ

احلي وهذا 

اأتعلم، لو اأعطيتني م�شكناً على البحر لقلت لك ال، فاأنا 

 .»
ّ

ال اأنكر جميل املنطقة علي

بع�س  عليها  علقت  التي  اجلدران  على  حويل  نظرت 

عن  يعرّب  الذي  االأثاث  ومتعنت يف  الب�شيطة  اللوحات 

الذوق الب�شيط الذي نرى تاريخاً يف ت�شاميمه. يتاألف 

هذا البيت من ثالث غرف، ت�شكن فيه هي مع زوجها 

 
ّ

ال�شتيني وابنتها باالإيجار القدمي. كانت ترتدد اىل احلي

وعند  هنا.  جدتها  بيت  وجود  ب�شبب  طفولتها  منذ 

زواجها، انتقلت مع زوجها اىل ليبيا، ومن ثم عادوا اىل 

لبنان و�شكنوا يف طريق اجلديدة منذ 35 عاماً. 

منزل  بني  طفولتها  اأيام  اأجمل  عا�شت  اأنها  اىل  ت�شري 

والدها وجدتها. ولو ا�شطرت اىل ترك بيتها، »�شاأبحث 

جاهداً الأجد م�شكناً يف الطريق اجلديدة رغم اأين اأعلم 

اأنه ال قدرة لدّي على االإيجار اجلديد. مالك املبنى من 

اأقربائنا واأوالده كانوا مع ابنتي يف ذات املدر�شة. وجميع 

االأقرباء ي�شكنون من حولنا: اأختي واأخت زوجي واأخ 

البناية  جلنة  رئي�س  كان  زوجها  اأن  وتروي  زوجي.« 

كانت  القدرة  ولكن  عليه.  قدر  ما  اإ�شالح  حاول  واأنه 

احلاجة،  ح�شب  فيه  تغرّي  فهي  البيت،  اأما  حمدودة. 

ولكنها حتاول اأن ال تدفع عليه كثرياً الأنه مهما ح�شل 

�شيبقى املنزل ملكاً الآخر.

و�شبقني  وبكى  »�شربني  لعبة  ميار�س  امللك  و�شاحب 

يوقعهم  لكي  االإيجار  اأخذ  عن  ميتنع  فهو  وا�شتكى«. 

بفخ املحاكم متاأماًل اأن يتمكن من احل�شول على اأكرب 

فائدة ممكنة. حتى اأنهم مل ينكروا حق املالك االأ�شا�شي 

ولكنهم عاجزون عن حتمل عبء ال�شكن. 

بني  االإخالء  فر�شية  و�شعت  املحادثة  من  اآخر  ب�شق 

اأن  جمال  »ال  �شديد:  بتاأثر  جتيبني  بها  واإذ  ال�شطور. 

اىل  نذهب  قد  غرينا،  فعل  فمثلما  بريوت.  يف  ن�شكن 

فالكثري من  االيجار،  فيها بدالت  تتدنى  التي  املناطق 

اأهلنا واأ�شحابنا تركونا وذهبوا اىل مناطق مثال ب�شامون 

وعرمون.« وهنا تدرك اأّن املدينة مل تعد ملكاً ملن لطاملا 

�شكنها؛ فهي اأحت ملكاً خا�شاً لذوي الدخل املرتفع. 

اأ�شتطيع االإرتكاز  وعند نهاية املقابلة طلبت منها جملة 

اأن  عليها يف مو�شوعي، فقالت يل: »األي�س لدي احلق 

حق  هو  املواطنني؟«  من  األ�شُت  منزل؟  عندي  يكون 

ال�شكن وحقوق ُتهدر وُتخفى بني االأوراق.
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استوديو أشغال عامة:
يها وايات مستأجر يق الجديدة من ر أن نرسم طر

5 طوابق، 9 �شقق، مت اإخالء جميع 
ال�شقق من ال�شكان. مهدد بالهدم.

1. رقم العقار 1655

3 طوابق، االأر�شي حمل جتاري، ويف 
خالية.  �شقق   4 االأخريين  الطابقني 

بالهدم. مهدد 

5. رقم العقار 1668

طابقني، مهدد بالهدم.

رقم العقار 1669

6. رقم العقار 1669

4 طوابق، مت اإخالءه وبيعه. مهدد بالهدم.

7. رقم العقار 1688

طابقني، بني عام 1925، ا�شرتاه املالك 

عام 1972 واأّجر ال�شقق. مت اإخالء 

ال�شكان موؤخراً بخلو 50 األف دوالر، ويتم 

اإخالء املحالت االآن ا�شتعدادا للهدم 

ولبناء مبنى من 8 طوابق

8. رقم العقار 1616

3 طوابق، 6 �شقق، 5 �شقق منها ي�شكنها 
م�شتاأجرون قدامى و�شقة خالية. حماكم 

الإخالء امل�شتاأجرين منذ �شنني.

9. رقم العقار 1687

طابقني، خال.

18. رقم العقار 3146

طابقني، خال.

17. رقم العقار 1396

5 طوابق، 10 �شقق، 5 منها اأجار جديد 
و5 ملك ومت اإخالء �شقة �شابقاً.

13. رقم العقار 4956

طابقني، خال، مهدد بالهدم.

طابقني، خال، مهدد بالهدم.

4 طوابق، خال، مهدد بالهدم.

14. رقم العقار 4210

15. رقم العقار 1897

16. رقم العقار 1797

4 طوابق، 3 �شقق اإيجار قدمي و3 ملك. 
وقد مت اإخالء اأول طابق.

12. رقم العقار 1741

 5 طوابق، مت بيعه و�شيتم هدمه. 
ي�شكنه حالياً عّمال.

11. رقم العقار 2800

3 طوابق، �شقتني خاليتني وواحدة فيها 
م�شتاأجر قدمي يوجد بينه وبني املالك 

حماكم االآن. مهدد بالهدم.

10. رقم العقار 1688

5 طوابق، 5 �شقق، االأر�شي اإيجار قدمي 
ويتم اإخالوؤه اأما باقي الطوابق ملك 

الأخوة.

19. رقم العقار 4278

طابقني، خال.

26. رقم العقار 5464

3 طوابق، ورثه اأخوة واتفقوا جميعاً على 
هدمه.

27. رقم العقار 2482

3 طوابق، 6 �شقق، 3 ملك و3 اإيجار 
قدمي. ا�شرتاها من الورثة متعهد اأ. ورفع 

دعاوى على امل�شتاأجرين.

28. رقم العقار 4229

طابقني، ا�شرتى املبنى م. ب. منذ �شنتني 

ويعمل على �شراء املبنى املجاور لهدمهما 

معاً لبناء مبنى جديد. مت اإخالءها وقد 

رحل �شكانها اإىل �شيدا.

29. رقم العقار 1862

3 طوابق، 9 �شقق، هناك حماوالت 
ل�شرائها وتهديد لل�شكان من قبل م.ب.

30. رقم العقار 1861

8 طوابق، 28 �شقة، 26 اإيجار قدمي و2 
اإيجار جديد. معظم ال�شكان م�شنني اأو 

اأرامل بينهم امراأة م�شنة مقعدة ت�شكن مع 

اأوالدها. يتم التهديد باالإخالء من قبل 

امل�شتثمر ي. ح.

31. رقم العقار 1853

7 طوابق، 18 �شقة، 15 �شقة اإيجار قدمي و3 
ملك. مالك العقار يرف�س قبول االإيجار 

من ال�شكان لتاأمله بزيادته.

32. رقم العقار 4250

3 طوابق، 3 �شقق، جميع ال�شقق اإيجار 
جديد، ويخطط لهدم البناء.

20. رقم العقار 4197

 5 طوابق، يتم تاأجري �شقق من دون عقود. 
دعاوي م�شتمرة ومت �شابقاً اإخالء الطابقني 

االأخريين لهدم املبنى.

21. رقم العقار 4198

4 طوابق، 4 �شقق، الطابق االأول خايل، 
وبقية الطوابق ح�شلوا على اخللو ليغادروا 

قريباً ليتم هدم البناء.

22. رقم العقار 4276

5 طوابق، 5 �شقق، مت اإخالوؤه منذ 4 
اأ�شهر ومت نزع جميع مالبن االأبواب 

وال�شبابيك  لل�شقق.

رقم العقار 1748

23. رقم العقار 1748

5 طوابق، 7 �شقق، 2 اإيجار قدمي و5 
اإيجار جديد. مت اإخالء م�شتاأجرين قدامى 

وا�شتثمار ال�شقق بعد تق�شيمها اىل 

غرف حلني �شدور رخ�شة الهدم. متوقع 

االإخالء عند نهاية املو�شم ال�شيفي.  

24. رقم العقار 4083

4 طوابق، مت اإخالوؤه منذ عدة اأ�شهر من 
امل�شتاأجرين وحالياً الباب الرئي�شي مغلق 

مع الئحة ممنوع االقرتاب.

25. رقم العقار 4082

3 طوابق، بعد اإخالء ال�شكان القدامى، 
ي�شكن 4 �شقق عّمال يف ور�س جماورة. 

مهدد بالهدم.

2. رقم العقار 1658

املالكني  من  اأ�شا�شاً  �شكانه  طوابق،   3
ال�شقق  معظم  ولكن  القدامى 

خالية. اأ�شبحت 

3. رقم العقار 1659

طابقني، �شقة ملك قدمي والثانية اإيجار. 

املالكون يفاو�شون م�شتثمر على البيع 

مقابل �شقق يف املبنى اجلديد.

4. رقم العقار 1666
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