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 افتتاحیّة
 

،  2015أعادَت أزمة النفایات التي تفاقمت مع مطلع العام 
واستمَرت طوالھ، تسلیط الضوء على ما عاناه ویُعانیھ 

المواطن اللبناني ِمن فساد وإھمال وال ُمباالة، وقَع ضحیتھا 
في ظل حكم سلطة سیاسیة قاصرة عن تأمین الحد األدنى 

 لمعیشتھ.
 

فعلى وقع ما وصلت إلیھ البالد، تداعت مجموعات شبابیة 
ال طائفیة إلى إطالق حراك ضاغط رفَع َمطلب ُمحاسبة 
المسؤولین، وعبََّر من خالل نبض الشارع الُمشتعل عن 

ُمعاناة الناس والغضب الذي یتملكھم من ُممارسات الطبقة 
  آذار. 8 و14السیاسیة بقطبیھا 

 

سنُحاول من خالل ھذا العدد عرض مسیرة الحراك منذ 
انطالقتھ، ُمروراً بالمظاھرات والتحركات واالجتماعات 
التي نُظمت في إطاره، وصوالً إلى النتائج التي تمّخضت 

 عنھ.
 

نُھِدي ھذا اإلصدار الخاص إلى جمیع َجرَحى وَموقوفِي 
ُمواجھات الحراك مع القوى األمنیة أثناء مظاھرات 

واعتصامات الحراك وعلى رأسھم الطالب دمحم قصیر الذي 
، كما 23/8/2015أصیب إصابةً خطرة في اعتصام 

نُھدیھ إلى الناشِطین في تیار المجتمع المدني جاد یاسین 
وباسل صالح وأحمد العربي الذین أصیبوا أیضاً بالرصاص 

 المطاط وبالھراوات في ُمواجھات ذلك الیوم.
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أزمة النفایات تعود 
ى ـإلان ـنـبـفي ل
 اتـنـيـعــل تســـأوائ

 بعد الـقـرن الماضي
رب ـحــاء الـــهــتــان

األھلیة، عندما أُلِغَي 
النورماندي في  َمكبُّ 

بیروت ونُِقل إلى 
منطقة برج حمود، 

 العامینوذلك ما بین 
 . 1993 و1992

 
بعد أربع سنوات على اعتماد ھذا المكّب الجدید، نشأت اعتراضات شعبیة علیھ، انتھت إلى وضع 

 بَِكنس وجمع 1997تلزیم مجموعة سّكر للھندسة (سوكلین) في العام الحكومة خطة ُمؤقتة قضت ب
 مناطق  بتصرفھا معامل الفرز فيت وُوِضعَ ،ونقل ومعالجة وطمر نفایات بیروت وضواحیھا

 بناًء على خطة ، وذلك الناعمة وبصالیميوالعمروسیة ومعمل الكورال للتسبیخ وَمطمرَ  الكرنتینا
% من النفایات.  60تسبیخ وتدویر حوالي في نھایتھا  یتم ،طوارئ للنفایات لمدة ثالث سنوات

 
% من النفایات بنھایة فترة العقد، غیر أن 20ورغم أن نسبة ما تم تسبیخھ وتدویره لم یتجاوز 

د عقد مجموعة سكر للھندسة (سوكلین) حتى يمداستمرت بتالحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحین، 
% من النفایات تُرَسل إلى مطمر الناعمة بخالف ما كان 80  من. فكانت أكثر2015 تموز 17

ملیوني طن بلغت  األساسي ه االستیعابیة بحسب تصمیمتُھقُدرَ  أن یستوعب، فُمخططاً لھذا المطمر
 تّم طمر أكثر ، وبعد توسیع منطقة عمل سوكلین والتمدید لھا عدة مراتاً .من النفایات الُمعالَجة حالي

معالجة في ھذا المطمر. ال ملیون طن من النفایات غیر 15من 
 

مجموعة سكر للھندسة  أُقفل مطمر الناعمة، وانتھى عقد الحكومة اللبنانیة مع 2015 تموز 17في 
 رأسھا نقل النفایات بشكل ُمؤقت إلى ، والتي كان علىوبدأت السلطة باقتراح الحلول ،(سوكلین)

ات في مناطق لبنانیة أخرى، غیر أن السلطة ُجوبھت ھذه المرة برفض أھالي تلك المناطق بّ َمك
بشكل قطعّي استقبال النفایات. 

 
 في التوصُّل إلى حلول أخرى. كما فشلت ست شركات خاصة  على مدى أشھرأخفقت الحكومة
ھذه  بالفوز بعقد رفع النفایات، إذ اتضح أن ما طلبتھ بزعماء الطوائف في لبنانتربطھا صالت 

أیضاً أمام جمیع اللبنانیین،  للعیان ت وظھر، أعلى من قیمة عقد سوكلین ھومن ُرسومالشركات 
 .لطائفیة وتقسیمھا بینھمبالزعامات ا ھذه الشركات  ارتباطفضیحة

 

 تاریخ وواقع أزمة النفایات
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تكدّست النفایات في شوارع العاصمة بیروت وبلدات جبل لبنان، وانبعثت منھا الروائح الكریھة 
وقٍت كانت الحكومة  ، في2015  وآب تموزيوالغازات السامة مع ارتفاع درجات حرارة شھر

اللبنانیة تغرق ومعھا الطبقة السیاسیة الحاكمة في النزاعات، ظانّة أنھا ستتمكن ِمن طي ملف 
أیضاً كما النفایات كما طَوت ُحكوماٌت سابقة العدید من ملفات الصفقات والفساد، وأنھا ستتمكن 

 ھذا  تقاسم أرباحتمریر صفقة جدیدة في آخر لحظة تَضمُن ألقطاب الحكم في لبناناعتادت، من 
 بصحة وحیاة الناس. ةً الملف وغنائمھ، ُمستھتر

 

 النفایات تحت أحد جسور العاصمة
 

أمام تقاُعس الطبقة السیاسیة الحاكمة في أداء واجباتھا وفي مواجھِة أزمٍة بدأت مالمحھا تتِّضح 
 (ولم تنتھ مع الحكومة اللبنانیة في نھایة العام إال 2015على أرض الواقع ابتداًء من شھر تموز 

باقتراحات لترحیل النفایات إلى الخارج بتكالیف باھظة)، انطلق الشباب اللبناني بِحراكھم المدني، 
 فَوقفُوا بوجھ استھتار السلطة بأمر الناس وبوجھ فساد ُمؤسساتھا. 

 
شّكَل ھؤالء قوةً ضاغطة أضاءت على حقوق المواطن اللبناني الُمختَزلة على مدى سنواٍت طوال 

 َمضت، كما وضعَت السلطة السیاسیة أمام مسؤولیاتھا.
 

*** 
 

3 
 



 عن تلك المسیرة التي انطلقت قبل ذلك 2015ال یمكن فصل الحراك المدني الذي انطلق في العام 
بأعوام، بأطر تنسیق ُمتنّوعة، والتي حملت لواء محاسبة الطبقة السیاسیة الحاكمة في لبنان عن 

التحریض الطائفي وتعطیل المؤسسات والفساد الذي یتآكل الدولة اللبنانیة منذ أعوام طوال.  
 

بخطوتھا الكبیرة الُمتمثلة بالحراك المدني  2015وتطورت في العام  ھذه المسیرة استمّرت
 .والشعبي في مواجھة تقاعس السلطة السیاسیة في معالجة أزمة النفایات

 
ھذا الحراك الجدید جاء لیُطاِلب بإعادة النظام اللبناني إلى دوره الطبیعي في تطویر حیاة اإلنسان 

 .وتحسین ظروف معیشتھ
 

 مجموعات عدیدة في تشكیل ما أُطلق علیھ الحقاً تسمیة الحراك المدني أو الحراك الشعبي. ساھمت
االنطالقة والخطوات األولى، فنَعُرُضھا بتسلسلھا الزمني فیما یلي:  التحركات التمھیدیة وأما 

 

 2014ان ـامـعـد الـهــش
ة من ـلــسـلــ س2015و

انطلقت االعتصامات التي 
 والتي 17/1/2014فـي 

نظمتھا حملة إقفال مطمر 
بالـتـعـاون مـع اعمة ـنـال

الحركة البیئیة اللبنانیة 
والحراك المدني للمحاسبة 
ومجموعات بیئیة أخرى، 

طالبت بإقفال مطمر والتي 
الناعمة ومھدت لتحركات 

ي ــي فــدنـمـراك الــالح
 ان ـكو .اتــايـفـوع النـوضـم

 
 من أحد المؤتمرات الصحافیة لحملة إقفال مطمر الناعمة

في المدني والذي نُّظم  الحراك واكب انطالق الذي ات، االعتصام االعتصام ھذهآخر
 موعد انتھاء عقد الدولة مع 17/7/2015 وحذّر من تمدید العمل في المطمر بعد 17/6/2015

رفض تمدید العمل   حملة إقفال مطمر الناعمةتضمنت كلمةمجموعة سكر للھندسة (سوكلین). وقد 
ر وزارة البیئة من أي مماطلة في ھذا الموضوع أو يحذ، وت2015  تموز17في المطمر بعد 

 أن األھالي بعد ھذا التاریخ لن ت الكلمة علىّكدأالُمساومة على حساب األھالي وصحتھم، و
والمجموعات   إقفال مطمر الناعمةلى المطمر. وقد تابعت حملةإیسمحوا بمرور أي شاحنة نفایات 

فیما خص أزمة النفایات،  متحركاتھالبیئیة األخرى والحراك المدني للمحاسبة، بعد ذلك، 
 الحراك المدني.  مجموعاتمنأساسیة  مجموعاتك

 خطوات الحراك األولى

 2015 و2014تحركات حملة إقفال مطمر الناعمة في العامین 
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اء ــشـى إنـلـعاً ـاجـجـتـإح
مركز وات ـايـفـنـلـر لـمـطـم

إلنتاج الوقود البدیل في 
، انطـلـقــت     نـيـلـبـمنطقة س

 سلسلة 14/12/2014فـي 
ِمـــن الـــتـــحـــــركـــات 

االحـتـجـاجــیـة فــي منطقة 
إقلیم الخروب، وتحدیداً في 

برجا، ألھــالــي الـمـنـطـقة، 
أنّھم لن أكدوا خاللھا 

 د ـــیكونوا مكسر عصا ألح
دول عن ـعُ ـالب وطالــبــوا

 26/7/2015منع شاحنات النفایات من المرور یوم ادر ـصـ ال46 رارـقلـُملحق ا
 

إقامة مطمر ومكب ومحرقة  ُمعتبرین مشروع، 2014 تشرین األول 30عن مجلس الوزراء في 
 لبلدة برجا ولقرى اإلقلیم.یجلب الموت للنفایات بین بلدتي برجا وسبلین، مشروعاً 

 
عند بقیام شبّان تجمعوا  أما آخر تحركات أھالي برجا التي واكبت انطالق الحراك المدني، فتمثلت

منع ب ،26/7/2015 صباح یوم راد الساحلي بین الجیة وبرجاـتـسـى األوتــلـمفارق عدة ع
 التي تنقل النفایات إلى سبلین من المرور، وقد استمرت ھذه االحتجاجات ألیام. الشاحنات

"طلعت ریحتكم"، مجموعة تأسست مع بدایة أزمة النفایات وتألفت من عدد من الشبان والشابات 
ظھرت ھذه المجموعة على مواقع التواصل االجتماعي من خالل صفحة أساسیة على الناشطین. 

 ُمتابعاً، كما ُعرفت من خالل ھاشتاغ 190,000 حوالي 2015الفایسبوك جمعت إلى نھایة العام 
قِھا وفعالیتھا على صعیدي وسائل التواصل  #طلعت_ریحتكم. تمیّزت ھذه المجموعة بتفوُّ

 االجتماعي والتحركات النوعیّة المبتكرة.  
 

، حیث أطلق 2015 تموز 21نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" تحّركھا األول یوم الثالثاء 
عشرات الشبان والشابات اعتصاماً رمزیاً في ساحة ریاض الصلح وسط العاصمة بیروت، وقاموا 

برمي أكیاٍس من النفایات خلف الشریط الشائك باتجاه السراي الحكومي في محاولة لالعتراض 
 الوضع ترفُض الفتات وشعارات ناشطونحمل العلى أداء السلطة السیاسیة في ملف النفایات، و

زارة ولضغط على الحكومة والسیما االتحرك  واعتبروا ھدف الُمذري الذي آلت إلیھ أزمة النفایات

 2015 تموز 21تحرك مجموعة "طلعت ریحتكم" أمام السراي الحكومي یوم 
 

 التحركات االحتجاجیة ألھالي برجا
 

5 
 



برمزیتھ ھو من أجل تحقیق المطالب األساسیة لحل أزمة عتصامھم  وأكد الُمعتصمون أن ا،البیئة
 .النفایات وحل كل الُمشكالت األخرى العالقة في البالد

 

 
 من اعتصام مجموعة "طلعت ریحتكم"

 

 

 شارك عشرات الشباب في االعتصام الذي نظمھ اتحاد الشباب الدیمقراطي 24/7/2015بتاریخ 
رفضاً ) وقد جاء االعتصام الزیتونة باياللبناني الساعة السادسة مساًء عند خلیج مار جریس (

ألزمة النفایات المفتعلة التي تقوم بھا شركة سوكلین وقوى السلطة من أجل الضغط على الناس 
ً 130إلعادة فتح المطامر وتجدید عقد الشركة البالغ حوالي   وقد نظم ناشطوا . ملیون دوالر سنویا

إتحاد الشباب الدیمقراطي اعتصامات أخرى الحقاً تحت شعار "بیروت الزم تُنضف" أمام 
 مصرف لبنان ومصارف أخرى ُمعتبرین أن المصارف شریكة في الفساد مع النظام القائم.

 
الحراك المدني للمحاسبة ھو تجمٌع لعدد من قوى المجتمع المدني، قاد الُمواجھات الرافِضة لتمدید 

 .2014 و2013مجلس النواب اللبناني لنفسھ َمّرتین في العامین 

 24/7/2015تحرك اتحاد الشباب الدیمقراطي اللبناني في 

  والدعوة إلى تحرك عام24/7/2015اجتماع الحراك المدني للمحاسبة في 

6 
 



 24/7/2015من اجتماع الحراك المدني للمحاسبة تاریخ 
 

 اجتماعاً في مركز تیار المجتمع المدني 24/7/2015نظم الحراك المدني للمحاسبة یوم الجمعة 
في بدارو لبعض القوى الُمنضویة في ھذا الحراك، وھي الجمعیة اللبنانیة لدیمقراطیة االنتخابات 
واتحاد الشباب الدیمقراطي اللبناني والحركة البیئیة اللبنانیة وتیار المجتمع المدني، باإلضافة إلى 

ُممثّلین عن حملة إقفال مطمر الناعمة ومجموعة "طلعت ریحتكم" ولقاء الطالب العلمانیین وأفراد 
ُمستقلون، تباحثوا خاللھ في واقع أزمة النفایات، واتفقوا إثَرهُ على تنظیم تحرك یوم الثالثاء 

 عند الساعة العاشرة صباحاً في موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة 28/7/2015
لبحث موضوع أزمة النفایات ِمن باب إمكانیة إعادة فتح مطمر الناعمة. وقرر الُمشارُكون عقد 

، 28/7/2015 للدعوة لتحرك الثالثاء 27/7/2015مؤتمر صحفي للحراك المدني للمحاسبة في 
وقرروا أیضاً المشاركة في تحرك مجموعة "طلعت ریحتكم" الذي كانت قد حددتھُ ھذه األخیرة 

 .25/7/2015یوم السبت في 

 مجموعة "طلعت ریحتكم" یوم  الذي نظمتھعتصاماالشارك حوالي خمسمایة شاٍب وفتاة في 
 صدرت، وقد أ أمام السراي الحكوميبعد الظھرمن  الساعة الخامسة 25/7/2015السبت 

 ُمعتبرةً أنھ یقتضي نقل ،ستھتار الحكومة على اأّن تحركھا ھو ردٌ بیاناً أكدت فیھ المجموعة 
ن نبقى َمكتُوفي أنھ "ال یجوز ألى أماكن تواجد المسؤولین عن األزمة، وشدّدت على إالنفایات 
 ،نتیجةً لتراكم النفایات وما ینتج عنھا من ضرر صحي وبیئي صابتنا باألمراضإلى حین إاألیدي 

  وقد استُكمل االعتصام بمسیرة في شوارع وسط بیروت..وانتشار الحشرات والقوارض"
 

ك مجموعة "طلعت ریحتكم" أمام السراي الحكومي في   2015 تموز 25تحرُّ
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  عند انطالق المسیرة في شوارع وسط بیروت25/7/2015من تحرك 

 
 في مركز الحركة البیئیة 27/7/2015عقَد الحراك المدني للمحاسبة مؤتمراً صحفیاً یوم اإلثنین 

 صباحاً أمام 28/7/2015اللبنانیة في بعبدا، تُِلَي خاللھ بیان الحراك والدعوة إلى تحرك الثالثاء 
السراي الحكومي، وذلك بمشاركة ُممثلین عن الحركة البیئیة ومجموعة "طلعت ریحتكم" وحملة 

 إقفال مطمر الناعمة.
  

وقد جاء في البیان: "شوارع بیروت تفّح برائحة السلطة، ھي سخریة القدر ربما أن تكون رائحة 
عفن النظام قد فاحت من النفایات المنتشرة على طرقات المدینة. لنا مع ھذه السلطة اختباٌر طویل 
أثبتت خاللھ فشلھا في تحقیق االستقرار السیاسي واستھتارھا التام بھموم المواطنین وحقوقھم. لقد 

ناتھا ومن دون استثناء، وعن سبق إصرار وتصمیم، في تحقیق  ساھمت ھذه السلطة بكافة ُمكّوِ
الشلل التام في مؤسسات الدولة وإحباط كل اآلمال بالتغییر والتنمیة والتقدم. فالتمدید غیر 

الدستوري للمجلس النیابي والفراغ الرئاسي وتعَطل العمل الحكومي أوضح أمثلة على ذلك. ولقد 
ندّدنا في أكثر من مناسبة باالرتھان للخارج وتقدیم االرتباطات االقلیمیة على أولویات المصلحة 

الوطنیة العامة. كلنا الیوم أمام قـضـیـة لـیـس للـخـارج فـیـھا دور أو امالءات، فـأركـان الســلـطـة 
والقیُمون على مصالح الناس ھم ُمرتـھـنـون بجشعھم على ما تبقى من حصص في جثة الدولة شبھ 

الھامدة. إنھا المرة الثانیة في أقل من سنة التي تنتشر فیھا رائحة الصفقات من مكبات النفایات ... 
إّن النفایات بدورھا قد تحّولت إلى آلیة الستنزاف المال العام وتكدیس األرباح على حساب حق 
 مـنـحالمواطنین دافعي الضرائب في الصحة والتنمیة والبیئة النظیفة... عندما َمدّد البرلمان لنـفسھ، 

  والدعوة للتحرك27/7/2015مؤتمر صحفي للحراك المدني للمحاسبة في 
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  في مركز الحركة البیئة اللبنانیة27/7/2015المؤتمر الصحفي للحراك المدني للمحاسبة یوم 

 
نفَسھ عقداً غیَر ُمحدّد الُمدّة للعبَث بحقوق المواطنین وعَكس ھذا التمدید استھتاراً واستخفافاً بكل 
دنا  لبناني ولبنانیة منّا ... نُؤكد أننا لن نرضخ ألھواِء ُسلطٍة تُسلّط علینا الیوم سالح النفایات وتُھدِّ

بالمرض والموت. غداً تنعقد جلسة مجلس الوزراء للبت في ھذا الملف. أملنا شبھ معدوم فیما 
 . ً  سیخرج عنھا، فالتمدید لمطمر الناعمة مرفوض، وإنشاء المكبّات في المناطق مرفوض أیضا

 
الحل الوحید ھو وضع استراتیجیة لمعالجة النفایات وخطط تنفیذ تبدأ بالتخفیف من إنتاج النفایات 

وإعادة استعمالھا، یلیھا التدویر والتسبیخ ِلما تبَقّى منھا على أن تكون المحارق والمطامر الصحیة 
ھي العملیّة األخیرة لمعالجة القسم المتبقي منھا. نُرید تطبیق القوانین وإعادة صالحیة ُمعالجة 

 والذي دعم 15/11/2002 الصادر بتاریخ 9093النفایات إلى البلدیات وتطبیق المرسوم رقم 
 مالیاً ُمبادرات ُمعالجة النفایات من قبل أي تجمع للبلدیات...".

 
بناًء على دعوة الحراك المدني للمحاسبة لالعتصام أمام السراي الحكومي، وُمشاركة مجموعة 

 الساعة 28/7/2015"طلعت ریحتكم" في الدعوة لھذا االعتصام، توافد مئات الشباب یوم الثالثاء 
العاشرة صباحاً إلى ساحة ریاض الصلح بمحاذاة السراي الحكومي، في الوقت الذي كان یُفترض 
أن یُعقد خاللھ اجتماع مجلس الوزراء للبت في موضوع أزمة النفایات والبحث في مدى إمكانیة 

فتح مطمر الناعمة من جدید. غیر أّن اجتماع مجلس الوزراء لم یُعقد في ذلك الیوم، وتّم تأجیلھ في 

رات الشارع28/7/2015تحرك الحراك المدني للمحاسبة في    وتَُساُرع تطوُّ
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الساعات األخیرة، ما دفع المجموعات الداعیة للتحرك إلى االنطالق في مسیرة جابت شوارع 
وسط المدینة، نَدّدُوا خاللھا بعدم ُمباالة الطبقة الحاكمة في لبنان بھذه األزمة. وقد خرجت المسیرة 

ِمیھا لتمتدّ إلى منطقة الحمرا، حیث ُصودف ُمرور وزیر الشؤون  في نھایتھا عن مسار ُمنّظِ
االجتماعیّة رشید درباس بسیارتھ في أحد الشوارع، فحصلت ُمواجھة بین َموِكبِھ والُمتظاھرین 

الذین رشقوا سیارتھ بأكیاس النفایات. وقد نتَج عن ھذه المواجھة توقیف القوى األمنیة لمجموعة 
 من الُمتظاھرین.

 

 
  یَُجوُب شوارَع وسط بیروت28/7/2015  الحراك المدني فيتحرك

شّكل ھذا الیوم ُمنعَطفاً في مسیرة الحراك المدني، حیث انطلقت، منذ مساء ذلك الیوم، عدّة 
اعتصامات یومیة للُمطالبة بإطالق سراح الموقوفین لدى األجھزة األمنیة، وبدأت سلسلة تحركات 

لمجموعات عدیدة بالظھور لتأخذ َمساراً جدیداً في مواجھة الطبقة السیاسیة الحاكمة، وھي التي 
َجت الحقاً بالمظاھرات الكبیرة التي نظمھا الحراك في بیروت.  تُّوِ

أدّت ھذه االعتصامات والتغطیة اإلعالمیة التي حظیت بھا، إلى اإلفراج بعد أیام، عن آخر 
موقوفَین في حادثة الُمواجھة مع الوزیر درباس، وھما طارق المالح وفراس زین الدین بُِجھٍد من 
المحامین الذین شكلوا الحقاً، بمبادرة من المحامي نزار صاغیة مؤسس "المفكرة القانونیة"، لجنة 

محامین خاصة بالحراك، وھذه اللجنة ھي التي عملت فیما بعد على ُمتابعة معظم قضایا الموقوفین 
 في تحركات الحراك. 

ــد للـمـظاھـرات الكبیرة والـتـحــركـات النوعیّة  تفاعلت التحركات أكثر لتأخذ طابعاً أوســع َمـھَّ
لُھا في العنوان التالي.2015الـتـي شـھـدتھا األشھر الالحقة من العـام   ، والتي سنُفّصِ

 

*** 
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تمیّز الحراك المدني بنوعین من التحركات، أولى جماھیریة، وھي التحركات التي تعاونت على 

تنظیمھا ُمختلف المجموعات الناشطة في الحراك، وثانیة نوعیّة ورمزیة، وھي التي أطلقتھا 
 المجموعات الناشطة في الحراك، كٌل على حدا.

وسنستعرض فیما یلي وبحسب التسلسل الزمني كبرى التحركات وأھم االجتماعات بعد تحرك 
  اآلنف الذكر، باإلضافة إلى أھم التحركات المیدانیة والنوعیة:28/7/2015

  من أمام وزارة الشؤون باتجاه وزارة العدل:30/7/2015مسیرة  

 30/7/2015دعت المفكرة القانونیة والحراك المدني للمحاسبة ومجموعة "طلعت ریحتكم" یوم 
إلى اعتصام أمام وزارة الشؤون االجتماعیة في بدارو، للمطالبة بإطالق سراح الموقُوفین لدى 

، وقد استُكمل ھذا االعتصام بمسیرة سار فیھا حوالي 28/7/2015األجھزة األمنیة في مظاھرة 
خمسمایة ُمشارٍك من أمام وزارة الشؤون إلى وزارة العدل. وقد جاءت ھذه المسیرة بعد سلسلة من 

 والتي أدت في نھایتھا، كما 2015 تموز 30 و29 و28االعتصامات الیومیة التي نُظمت في 
 أشرنا في العنوان السابق، إلى إطالق سراح آخر الموقوفِین لدى األجھزة األمنیة.

 
  في ساحة الشھداء:8/8/2015اعتصام لمجموعة "طلعت ریحتكم" یوم  

 
 8/8/2015من اعتصام 

 أھم تحركات الحراك المدني
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استقالة  للُمطاِلبَةً ب8/8/2015نّظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" ھذا االعتصام مساَء یوم السبت 
وزیر البیئة ومحاسبة المسؤولین عن ھدر المال العام. وقد جاء في بیان الدعوة إلیھا: "ولما كانت 
السلطة السیاسیة تتمادى في تجاھل مطالبنا وتمییع األزمة في محاولة لكسب صفقات وسمسرات 
على حساب حیاتنا، نرى أن كافة الخیارات وسبل النضال السلمي باتت مفتوحة أمام المواطنین، 

لكن ھذه المرة لن یكون خیاُرنا التظاھر فقط، بل إن التحرك سیكون مؤلماً وغیر متوقع لھذه 
. وقد تبع ھذا االعتصام مسیرة غیر ُمقررة مسبقاً  ُمستمرون..."  السلطة الفاسدة، انتظرونا فنحن

باتجاه السراي الحكومي. 

  لالعتصام أمام مجلس  19/8/2015دعوة من مجموعة "طلعت ریحتكم" یوم األربعاء
اإلنماء واإلعمار في وسط بیروت: 

 

  19/8/2015مواجھة ناشطي مجموعة "طلعت ریحتكم" خراطیم المیاه في اعتصام 
 

 آب 19نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" اعتصاماً أمام السراي الحكومي یوم األربعاء في 
 ، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس اإلنماء واإلعمار لبحث عروض ُمناقصات إزالة النفایات.2015

ولدى ُمحاولة بعض الناشطین نزع الشریط الشائك الذي یفصلھم عن السراي الحكومي، بادرت 
ھم بخراطیم المیاه، ثم لجأت إلى العنف والضرب بالھراوات ما أدى إلى  القوى األمنیة إلى َرّشِ

جرح بعضھم وإصابة بعضھم اآلخر بحاالت إغماء. كما أوقفت القوى األمنیة بعض الناشطین. إثَر 
ذلك دعت مجموعة "طلعت ریحتكم" والحراك المدني للمحاسبة للنزول إلى ساحة ریاض الصلح 

حتى إطالق سراح آخر ثالثة ناشطین أُبقوا قیدَ  للتضامن مع الموقوفین، واستمّرت ھذه الوقفة
التوقیف إلى ساعات متأخرة من اللیل. وقد فَّض الُمشارُكون اعتصامھم بعد إطالق سراح ھؤالء 

 الناشطین.
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  "رمي النفایات أمام منزل وزیر البیئة": وتحرك رمزي لمجموعة "طلعت ریحتكم

تحركاً رمزیاً قام خاللَھُ بعض الناشطین ، 13/8/2015نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" یوم 
برمي النفایات عند بوابة مبنى وزیر البیئة، ضمن إطار ما سبق وأعلنتھ المجموعة في بیانھا ِمن 

نیتھا نقل النفایات من أمام منازل الناس إلى أمام منازل المسؤولین. 
 

  في ساحة ریاض الصلح: 2015 آب 22اعتصام السبت 
 

 2015 آب 22من اعتصام 
 

، الساعة السادسة 22/8/2015یوم السبت في دعت مجموعة "طلعت ریحتكم" إلى ھذا االعتصام 
، وقد تعاون الناشطون في مجموعات الحراك المدني على التحضیر لھذا االعتصام والحشد مساءً 
لھ.  

 
استعماالً ُمفرطاً مساء ذلك الیوم ، وشھد شارك حوالي عشرة آالف شخصاً في ھذا االعتصام

فّضِ االعتصام وإبعاد المعتصمین ل ةٍ  في محاولللعنف من قبل األجھزة األمنیة بوجھ المعتصمین،
والغاز والحي الرصاص المطاط وقد استُعِمَل خالل ھذا االعتصام عن محیط السراي الحكومي، 

ما أدى إلى ، الُمسیل للدموع للمرة األولى في تاریخ التحركات المدنیة بعد نھایة الحرب األھلیة
  . في صفوف الُمعتصمین كثیرةوقوع إصابات
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إلقاء قنابل الغاز الُمسیل للدموع على المعتصمین (تصویر سعادة سعادة) 

 
الُمعتصمون الخیم تلك اللیلة في ساحة ریاض الصلح تأكیداً على استمرار االعتصام بعد وقد نصَب 

تلك الُمواجھات وطالبوا بمحاسبة األجھزة األمنیة ووزیر الداخلیة نھاد مشنوق عن االعتداءات 
  وعن إطالق النار غیر المبرر.

 

 (تصویر سعادة سعادة)2015 آب 22خراطیم المیاه باتجاه المعتصمین في  
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  للمجموعات األساسیة في الحراك 23/8/2015 ساحة ریاض الصلح یوم قرباجتماع 
المدني، واالتفاق على إطار عمل جماعي تحت اسم "حملة طلعت ریحتكم": 

 
 لقاًء في ساحة ریاض الصلح بین المجموعات التي شاركت في 23/8/2015شھد ظھر یوم األحد 

الدعوة لتحركات الحراك المدني، للنظر في كیفیة مواجھة أعمال العنف التي تعّرَض لھا الناشطون 
  ، وللتداول في آلیٍة للعمل المشترك.22/8/2015في 

 
 23/8/2015 اجتماع ضمّ 

ُممثِلین عن عشر مجموعات 
ناشطة في الحراك المدني، 

ھي التالیة: 
 

- مجموعة "طلعت 1
ریحتكم" 

- اتحاد الشباب 2
الدیمقراطي اللبناني 

- حملة إقفال مطمر 3
الناعمة  

یة ـئـيـبـة الـركـ- الح4
یة  ـانـنـبـالل
ي ـع المدنـمـتـمجـار الـيـ- ت5
ة ـيـانـبنـلـة الـيـعـمـجـال- 6
االنتخابات  ةـيـراطـقـدیمـل
- المفكرة القانونیة 7
وعة "نحو ـمـ- مج8
 (علماً دیدة"ـة جـوريـمھـج

أّن ُممثل ھذه المجموعة 
دُعي أیضاً كممثل لمجموعة 
"بدنا نحاسب" التي كانت ما 

 تزال قید اإلنشاء حینھا)
- النادي العلماني في 9

الجامعة األمیركیة 
- مجموعة "شباب ضد 10

 .النظام"
 

 
(تصویر سعادة سعادة)   لمجموعات الحراك23/8/2015اجتماع 

 بصفتھ في االجتماعالصحافي حسان الزین  إلى ممثلي ھذه المجموعات، شارك * باإلضافة
 إعالمیاً ناشطاً في الحراك.

 
  االتفاق على ما یلي: اللقاءجرى في ھذا
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ساھم وقد  ." تحت اسم "حملة طلعت ریحتكم المدني الحراكلمجموعاتتفعیل العمل المشترك - 1
في تبنِّي اسم "طلعت ریحتكم" كعنوان للحملة سھولة استعمال االسم وقربُھ من الناس وارتباطھ 

 "الحراك المدني  مجموعاتأغلبیةبأزمة النفایات. وقد شھد ھذا االجتماع من جھة، توافق 
التي أطلق علیھا في ھذا االجتماع  على االنضواء كمجموعات تحت اسم الحملة الجدید للمحاسبة"

الحراك " "حملة طلعت ریحتكم"، توحیداً من ھذه المجموعات لعمل َوُجھود الناشطین في اسم
، في حملٍة ُموّحدةوفي المجموعات األخرى  وفي مجموعة "طلعت ریحتكم" "المدني للمحاسبة

 بینما القى بالمقابل استعمال اسم "طلعت ریحتكم" كعنوان للحملة تحفظ البعض. 
 

 نفس ذلك الیوم أي یوم األحد مساء  حاشداعتصامإلى توافَق المجتمعون على الدعوة - 2
 االعتصام وقد شارك المجتمعون بعد انتھاء االجتماع في صیاغة بیان ھذا .23/8/2015

 واستكمال التحضیرات العملیّة لھ والدعوات إلیھ.
 

 التاریخ ، وھو25/8/2015  في الثالثاء یُنّظم یوم ثانٍ على الدعوة العتصام المجتمعون  اتفق-3
تّم  الدعوةھذه ، غیر أن  ُمناقصات النفایاتلفض عروضمن قبل وزیر البیئة دمحم المشنوق الُمقرر 

 إثَر تبلغ الناشطین خبر ،24/8/2015 لى یوم االثنینإ قریبھا بالتوافق بین مجموعات الحملةت
. لكن مجموعة "طلعت ریحتكم" من یوم الثالثاء إلى یوم اإلثنینتقریب موعد فض العروض 

لیل ة منھا فرديھذه الدعوة بُمبادرة الحقاً ألغت الُمنضویة في الحملة التي أصبحت تحمُل اسمھا، 
التطور األمني وسقوط عدد كبیر من الجرحى في اعتصام مساء یوم ، بعد 23/8/2015  األحدیوم
ت في دعوتھا إلى 23/8/2015 . ھذا اإللغاء لم یسِر على مجموعات الحملة األخرى، التي استمرَّ

 ونفذتھُ أثناء جلسة فض العروض (وسوف نتطرق إلى ھذا 24/8/2015 اعتصام یوم اإلثنین
 التحرك الحقاً في سیاق العرض).

 

تقدیم الُمعتصمین الورود البیضاء إلى القوى األمنیة قرب السراي الحكومي (تصویر سعادة سعادة)  
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  23/8/2015 یوم األحد اعتصامإصابة عشرات المتظاھرین في :
 

 جولةً جدیدةً من االستعمال الُمفِرط للعنف من قبل األجھزة 23/8/2015شھد اعتصام یوم األحد 
 24استُعمَل خاللھا ُمجدداً وفي ظرف  االعتصام،  ھذافضل ةٍ  في محاولاألمنیة بوجھ المعتصمین،

وخراطیم المیاه، وقد نجم عن الرصاص المطاط والغاز الُمسیل للدموع  آب، 22ساعة من ُمواجھة 
ض إلصابة خطرة، وتعرض عشرات المعتصمین إلصابات لطالب دمحم قصیر ا ھذا العنف تعرُّ

كما شھدت آخر ساعات  .بالرصاص المطاط وبحاالت االختناق نتیجة تنشق الغاز المسیل للدموع
ر أعمال الشغب تلك اللیلة  ھذا الیوم الطویل ظھور عناصر غریبة عن الحراك، شاركت في تطوُّ

في ساحة ریاض الصلح. 
 

 
 2015 شھر آب  اعتصاماتبوعيِمن مواجھات ساحة ریاض الصلح في أس

 االثنینأیام واتحاد الشباب الدیمقراطي اللبناني" بدنا نحاسب"مجموعة  لة ُمتتاليتاعتصاما  
:  ولمجموعة "طلعت ریحتكم" یوم األربعاء2015آب  26 و25و 24 والثالثاء واألربعاء

 
مجموعات شبابیة من ، وتألفت من 24/8/2015إلى العلن یوم "بدنا نحاسب"، مجموعة ظھرت 

حركة الشعب وحزب الطلیعة والحزب القومي السوري - انتفاضة ومجموعات یساریة ُمتفرقة 
 باإلضافة إلى مجموعتي "نحو جمھوریة جدیدة" و"شباب ضد النظام" اللتین كانتا ،وُمستقلین

 باسمھما الخاص. 23/8/2015یوم ُمَمثَّلتین في لقاء المجموعات العام 
 

بدعوة مشتركة منھا ومن اتحاد الشباب  24/8/2015نظمت ھذه المجموعة أولى تحركاتھا یوم 
 ُمناقصات لفض عروض الذي حدّدهُ وزیر البیئة دمحم المشنوق الدیمقراطي اللبناني في الیوم

مسیرةً انطلقت  26/8/2015، ونظمت في 25/8/2015، كما دعت إلى االعتصام في النفایات
من ساحة ریاض الصلح إلى مستشفى الجامعة األمیركیة في بیروت حیث یُعالج الجریح دمحم قصیر 
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بمحاسبة في ھذه المسیرة ، وطالبت 23/8/2015الذي أصیب اإلصابة األخطر في اعتصام 
 آب 23و 22 يالمسؤولین عن إطالق الرصاص والغاز الُمسیل للدموع على المعتصمین یوم

2015 .
 

 في 26/8/2015من جھتھا نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" وقفة إضاءة شموع یوم األربعاء 
 ساحة ریاض الصلح، تضامناً مع جرحى الحراك المدني.

 
 شھد تشییدَ جداٍر اسمنتي حول السراي الحكومي، 24/8/2015ال بدّ ھنا من اإلشارة إلى أّن یوم 

 ساعة 24ُعرف بـ "جدار العار"، ما لبث أن أزیل بقرار من رئیس الحكومة اللبناني في أقل من 
.( ً  من زمن تشییده (وسوف نتطرق لھذا الجدار في عنوان خاص بھ الحقا

 

 ع مجموعات الحراك وھاشتاغاتھا : تكاثر وتنوُّ
 

، كما 23/8/2015 الحراك بعد اعتصام بدأ نوٌع من التباین في المواقف بالظھور بین مجموعات
ن ناشطة بدأت مجموعات جدیدة  ُعرفت بھاشتاغاتھا على وسائل تنوعة تحت تسمیات مبالتكوُّ

"بدنا تي "طلعت ریحتكم" (#طلعت_ریحتكم) و مجموع. فباإلضافة إلىالتواصل االجتماعي
 سبق إلى الظھور بعد أن "حلوا عنا" (#حلوا_عنا) ة مجموععادت ،نحاسب" (#بدنا_نحاسب)

 آب" 22مجموعة "كما ظھرت ، 2011وشاركت في حراك إسقاط النظام الطائفي في العام 
، ومجموعة "الشعب یرید" (#الشعب_یرید)، 22/8/2015_آب) التي انبثقت إثر تظاھرة 22(#

 29 وحملة "ومجموعة "جایي التغییر" (#جایي_التغییر)، ومجموعة "عالشارع" (#عالشارع)
 _آب)، باإلضافة إلى مجموعات أخرى.29آب" الحقاً (#

 

  29/8/2015والدعوة للتحرك األكبر في  28/8/2015في مجموعات الحراك مؤتمر صحفي ل
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إلى جانب ھذه المجموعات التي نشطت في بیروت وضواحیھا، ظھرت مجموعات أخرى عدیدة 
 من مختلف المناطق اللبنانیة، لن نتمكن لكثرتھا وخوفاً من إغفال إحداھا، من تعدادھا ھنا.

  29/8/2015تحرك الحراك المدني األكبر یوم السبت :
 

 یوم التحرك الشعبي األكبر، إذ تخطى عدد المشاركین في اعتصام ساحة 29/8/2015شّكل یوم 
 في التحضیر لھذا التحرك. الحراكالشھداء الستین ألف متظاھر، وشاركت جمیع مجموعات 

 
تظاھرتین باتجاه ساحة الشھداء، أولى من منطقة الصنائع قرب وزارة ذلك الیوم،  ،وقد انطلقت

الداخلیة وأخرى من منطقة الجمیزة، صبّتا في االعتصام الكبیر. 
 

  في ساحة الشھداء29/8/2015التحرك األكبر یوم 
 

أجل تحقیق مطالبھ   ساعة للحكومة من72 مھلة ، من خالل بیان ھذه التظاھرة، الحراكأعطى
الُمتمثلة باستقالة وزیر البیئة دمحم المشنوق ومحاسبة وزیر الداخلیة وكل من أصدر األوامر بإطالق 

النار على المتظاھرین وإجراء انتخابات نیابیة جدیدة وإیجاد حل بیئي ُمستدام لملف النفایات في 
لبنان یتضمن تحریر أموال البلدیات من الصندوق البلدي المستقل وإصدار نتائج تحقیق المدعي 

 العام المالي في ملف النفایات.
 

 قبل في ساحة الشھداء بتشیید خیم للناشطین 29/8/2015تحرك ل مجموعات الحراك مّھدتوقد 
. لیلة من یوم ھذا التحرك

 
 ُمنعطفاً كبیراً في مسار الحراك، فقد شعَرت السلطة الحاكمة إثره 29/8/2015شّكل تحرك 

باإلرباك، بینما ازداد العبء والمسؤولیة على المجموعات الناشطة في الحراك المدني.  
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  :توسُّع نطاق المجموعات المشاركة في اجتماعات الحراك المدني
 

غلَب اسم "مجموعات الحراك المدني" على اسم "حملة طلعت ریحتكم" في اللقاء العام الالحق 
 في الحراك، والذي عقد في مركز المفكرة القانونیة في بدارو. ةمجموعات الناشطل آب ل29لتحرك 

اسم "حملة بوقد ساھمت التبایُنات في المواقف التي ظھرت بین المجموعات في إعادة النظر 
طلعت ریحتكم" كعنوان جامع للمجموعات.  

 
مجموعة "طلعت ریحتكم" وباإلضافة إلى المجموعات األساسیة التي تابعت سابقاً اللقاءات، وھي 

واتحاد الشباب الدیمقراطي اللبناني (الذي بات یُشارك تحت إسم مجموعة "جایي التغییر") 
والحركة البیئیة اللبنانیة وتیار المجتمع المدني والجمعیة اللبنانیة لدیمقراطیة االنتخابات والمفكرة 
القانونیة وحملة إقفال مطمر الناعمة والنادي العلماني في الجامعة األمیركیة والمنتدى االشتراكي 

الھیئات البیئیة وجمعیة فرح للعطاء والتیار والُممثِّل عن اإلعالمیین، انضمت إلى المجتمعین 
 "عالشارع"و"بدنا نحاسب" (و آب" 22النقابي الحر ومجموعات "حلو عنا" و"الشعب یرید" و"

ً )، كما شارك الوزیران السابقان شربل نحاس و زیاد بارود والنقابي و"من أجل الجمھوریة" الحقا
حنا غریب في عدد من اجتماعات لقاء مجموعات الحراك. 

 
عمَل الناشطون على محاولة تشكیل ائتالف یضم جمیع ھذه المجموعات على المبادئ المشتركة 

 آب" التي 29"لجنة متابعة حراك  التي سبقت وأقرت عند تشكیل "حملة طلعت ریحتكم"، فظھرت
لم تتمكن من تنظیم  اللجنة  المشتركة، غیر أّن ھذهئھھدفت إلى تنظیم الحراك وتوسیع ورقة مباد

العمل المشترك للمجموعات، وانتھى األمر إلى بقاء االجتماعات بین المجموعات ضمن إطار 
وكان ھذا التنسیق یظھر جلیاً تحدیداً أثناء التحضیرات لالعتصامات  التواصل والتنسیق،

 والمظاھرات الكبیرة المشتركة ثم یخبو بعدھا.
 

، عندما انسحبت مجموعة 2015استمر األمر على ھذه الحال حتى نھایة شھر تشرین األول 
 من 29/10/2015"طلعت ریحتكم" من لقاء المجموعات، ونظمت مظاھرتھا الخاصة في 
 1/11/2015 في  أخرىالمتحف باتجاه عین المریسة، بینما نظمت مجموعات الحراك مظاھرة

الحقاً في سیاق  ھاتین المظاھرتین أتي على ذكرمن سد البوشریة باتجاه نھر بیروت (وسوف ن
). العرض

 

  واالعتصام 1/9/2015دخول ناشطین من مجموعة "طلعت ریحتكم" وزارة البیئة في 
داخلھا: 

 
 آب للحكومة لتنفیذ 29 ساعة التي حددھا تحرك 72، ومع انتھاء مھلة الـ 1/9/2015بتاریخ 

"طلعت ریحتكم"، في تحرٍك نوعي لَْم تعلم بھ باقي  مجموعة مطالب الحراك، أقدم ناشطون من
دخول مبنى  مجموعات الحراك التي كانـت ُمشـاركة في اجـتـمـاع عـام في الوقت عینھ، إلى

وزارة البیئة في وسط بیروت واعتصموا في الطابق الذي یضم مكتب وزیر البیئة ُمطالبین 
 لكنّ باستقالة الوزیر دمحم المشنوق. فما كان من الوزیر إال أن أعطى الُمحتّجین مھلة إلخالء المبنى، 

 على ما ھو علیھ حتى ساعات المساء، ولم تتمكن القوى األمنیة من إخراج الُمحتجین من  بقياألمر
 . وبالقوة ، لیالً العاشرةالوزارة إال حوالي الساعة 
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 ناشطون من مجموعة "طلعت ریحتكم" في وزارة البیئة

علماً أن مجموعات الحراك المدني دعت بعد ساعات من تنظیم تحرك مجموعة "طلعت ریحتكم" 
إلى االعتصام أمام مبنى وزارة البیئة في وسط المدینة لمواكبة الناشطین الُمَحاَصرین في مبنى 

الوزارة من قبل القوى األمنیة، واستمر ھذا االعتصام حتى ساعة إطالق سراحھم لیالً .  
 

 
 
 عن الطعام:نإضراب ناشطي  

 
اإلضراب عن الطعام في الِخیم التي نُصبت أمام وزارة البیئة في  3/9/2015قّرر ناشطون یوم 

 لم یقم بواجباتھ ولم  ھذا األخیروسط بیروت إلى حین استقالة وزیر البیئة دمحم المشنوق، بحجة أن
، وتخللھ اعتصام 15/9/2015یضع حالً ألزمة النفایات. وقد استمر ھذا اإلضراب حتى یوم 

 22 لمجموعات "طلعت ریحتكم" و"الشعب یرید" و"13/9/2015صامت أمام وزارة البیئة في 
21 

 



 تضامناً مع الُمضربین عن الطعام واالنطالق بمسیرة في 14/9/2015آب"، وإضاءة شموع في 
محیط وزارة البیئة. 

 

 
 13/9/2015من االعتصام الصامت أمام وزارة البیئة في 

 
 وفي المناطق لمجموعات الحراكاعتصام أمام وزارة العمل : 
 

َي "لجنة متابعة حراك نظمت   3/9/2015 آب" في 29مجموعات الحراك ضمن ما ُسّمِ
 في اعتصام وزارة العملتُلي وقد  . أمام وزارة العملات عدیدة في المناطق، منھا اعتصامٌ اعتصام

كل من أعطى األمر باستخدام العنف ضد المتظاھرین السلمیین وبیاٌن طالَب بمحاسبة السلطة 
وإعادة أموال الصندوق البلدي المستقل إلى البلدیات من أجل لعب دورھا في معالجة النفایات 

فتح باب التوظیف خارج المحاصصة الطائفیة، ودعم ووتنمیة المناطق وإیجاد فرص عمل للشباب 
 .الزراعة والصناعة وإجراء انتخابات نیابیة الستعادة دور المؤسسات بما یخدم مصالح الشعب

 
 :بدنا نحاسب" وتعطیل عدّادات مواقف "البارك میتر" على الكورنیش البحري" 
 

 قام ناشطون من مجموعة "بدنا نحاسب" بتعطیل عدّادات مواقف السیارات 3/9/2015بتاریخ 
 ، وأعلن"البارك میتر" التي تّم تركیبھا في نفس ذلك الیوم على الكورنیش البحري في بیروت

 وقد شھد ھذا التحرك . رفَض خصخصة المواقف الواقعة بمحاذاة رصیف الكورنیشالناشطون
 ، اعتصاماً أمام وزارة الداخلیةھذه األخیرة، ما استدعى تنظیم المجموعةتوقیف أحد ناشطي 

إطالق سراحھ. حتى  استمرَّ 
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 :تحرك قبل الفجر أمام منزل رئیس مجلس الوزراء تمام سالم 
 

ات ـمـت مـجـمـوعــظـن
"طـلعــت ریـحـتـكـم" 

و ـلـ آب" و"ح22و"
 عنا" و"بدنا نحاسب"

 فجَر و"جایي التغییر"
 تحركاً 7/9/2015یوم 

نوعیاً، انطلقت فیھ 
ن ـــة مــوعـمـــمـجـ

 الســاعـة ننـاشــطــيال
الرابعة فجراً من الكوال 

 زل  ـنـرة إلى مـيـسـفي م
ھتافات المجموعة لتدعوه إلى عقد جلسة خاصة  ومـة في المصیطبة حیث علتــكـحـس الـيـرئ

 إلى ساحة ریاض الصلح واعتصموا  بعدھا انتقل المشاركون في المسیرة وقد.بأزمة النفایات
 . یوم انعقاد جلسة الحوار الُمقررة في مجلس النوابةحي ھذا الحراك صب أتى تنظیمھناك.

 
 :اعتصام أمام شركة كھرباء لبنان 
 

 الساعة السادسة 8/9/2015 "بدنا نحاسب" اعتصاماً أمام شركة كھرباء لبنان یوم ةنفذت مجموع
 على خلفیة وجود فساد كبیر في قطاع الكھرباء، وقد تخلل االعتصام مساًء في شارع مار مخایل،

ھت إلى القضاء اللبناني عن فساد قطاع الكھرباء  كلمة جاء فیھا: "ھناك الكثیر من المعلومات ُوّجِ
 ملیار دوالر على الكھرباء، والناس ال 30منذ التسعینیات وحتى الیوم، وأكبر فضیحة أن یُصرف 

 تزال تعیش على نور الشمعة".
 

  9/9/2015في ساحة الشھداء یوم لمجموعات الحراك اعتصام: 
 

عاصفة اعتصاماً عاماً في ساحة الشھداء.غیر أّن ال 9/9/2015یوم ات الحراك نظمت مجموع
الرملیة التي شھدھا ھذا الیوم قلصت من أعداد المشاركین إلى حوالي األلف معتصم. كما لم یشھد 

كبیرة مع القوى األمنیة.  ھذا الیوم مواجھاتٍ 
 
  :تحرك مجموعة "جایي التغییر" األول عند خلیج مار جریس وفي منطقة الدالیة
 

 اتحاد الشباب الدیمقراطي اللبناني وعدداً من شباب من"جایي التغییر"، مجموعة ضمت ناشطین 
المجموعة تحركھا األول بالتعاون مع التیار النقابي المستقل في  الیساري. نظمت ھذه

 عند خلیج مار جریس الُمصادر من قبل السولیدیر والذي أُطلق علیھ اسم "الزیتونة 12/9/2015
 3باي"، وقد جاء في دعوة مجموعة "جایي التغییر" لھذا التحرك ما یلي: "نازلین السبت الساعة 

ي نھار ،حد موقف الیخوت، عالرصیف الخشبي،وآخذین أكلنا وشربنا وفایتین لجوا عالبحر  لنقّضِ
 وكل واحد یجیب أكالتھ ،ومندعي الكل یكون معنا عالغداء كلنا سواعلی أمالكنا العامة، مندعیكن

معھ. كرمال تحریر األمالك العامة رح ننزل". تبَِع ھذا التحرك، تحرك آخر ُمفاجئ لمجموعة 
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"جایي التغییر" باتجاه منطقة الدالیة في الروشة حیث أقدم ناشطون في المجموعة على االعتصام 
الذي منع عامة الناس من الوصول إلى شاطئ الدالیة. و ، منطقة الدالیة المستحدث حولُسورالأمام 

قام ھؤالء الناشطون بتحریر منطقة دالیة الروشة من األسوار التي قیدتھا واعتصموا ھناك 
 رافضین تخصیصھا ومنع الناس من الوصول إلیھا. 

 

 12/9/2015تحریر الدالیة یوم 
 
  :ُمحاولة ناشطي مجموعة "بدنا نحاسب" دخوَل وزارة المالیة
 

 إلى وزارة المالیة - مبنى الواردات، 15/9/2015توّجھ ناشطون من مجموعة "بدنا نحاسب" یوم 
وحاولوا اقتحامھا، غیر أّن القوى األمنیة وقفت بوجھھم ومنعتھم من ذلك. وقد نفّذ الناشطون عند 

 وزیر المالیة بوقف تحویل رواتب النواب. خاللھذلك اعتصاماً أمام مبنى الوزارة طالبوا 

  أمام مبنى النھار في وسط العاصمة واعتقال مجموعة من 16/9/2015مواجھات یوم 
ناشطي الحراك: 

تزامناً مع اجتماعات طاولة حوار الزعماء السیاسیین في مجلس النواب، اعتصم مجموعة من 
، وُمطلقین شباب وشابات الحراك المدني قرب مبنى جریدة النھار، ُمحتجین على أزمة النفایات

 المجتمعة في مجلس النواب. وقد شھد االعتصام مواجھات شعارات ُمطاِلبة برحیل الطبقة السیاسیة
 مع القوى األمنیة التي الحقت الُمتظاھرین ُمستخدمةً القوة الُمفرطة معھم واعتقلت العدید منھم
وتحدیداً من الناشطین األساسیین في الحراك، بینما أصیب عدد آخر بجروح، وقد عمل الدفاع 

القوى توسعت ُمالحقات بینما ،  إلى المستشفیاتالمدني والصلیب األحمر على نقل الُمصابین
 ن إلى ساحة الشھداء. ناشطيلبعض الاألمنیة 
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  وضرب المتظاھرین قرب مبنى النھار16/9/2015مواجھات 

بلغ عدد الموقوفین ذلك الیوم نحو ثالثین ناشطاً، وقد نظم الحراك المدني مساًء اعتصاماً تضامناً 
مع الموقوفین، وقد استمر ھذا االعتصام إلى حین إطالق سراحھم. وقد ھاجم شباٌن ُموالون لحركة 

المعتصمین في خیَم الحراك قرب وزارة االقتصاد على خلفیة سماعھم أحد ذلك الیوم،  ،أمل
المعتصمین یُطلق تصریحاً على التلفاز ضد رئیس مجلس النواب نبیھ بري، ولم تتحّرك القوى 

رة، ما أدّى إلى وقوع جرحى بین المعتصمین.  األمنیة أمام ھذا االعتداء إال ُمتأّخِ

 :اعتصامان أمام مطمر الناعمة 
 

  أمام مطمر الناعمةاتاالعتصامأحد من 
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 ات عدة أبرزھانظمت قوى الحراك بالتعاون مع حملة إقفال مطمر الناعمة وحراك الجبل، اعتصام
 أمام مكب النفایات في منطقة الناعمة، طالبوا خاللھ بأن ال یعود ھذا المكب إلى 18/9/2015یوم 

 .27/9/2015أمام مطمر الناعمة یوم أكبر  آخرالعمل مجدداً . كما تّم تنظیم اعتصام 
 
 :سوق أبو رخوصة في وسط بیروت 

 

 
 19/9/2015سوق أبو رخوصة في 

 
 رئیس جمعیة تجار بیروت نقوال الشماس في المؤتمر الصحفي ى بھرداً على التصریح الذي أدل

صل في خلیج مار  ـرك الذي حـحـتـللھیئات االقتصادیة، والذي ھاجم فیھ بشدّة الیسار ورفَض فیھ ال
 

 
 24/9/2015كرمس العید في 
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جریس وتحویل سوق وسط بیروت إلى "سوق أبو رخوصة"، نظمت مجموعات شبابیة أبرزھا 
  تحركاً جدیداً في ساحة ریاض الصلح، ولكنھ تحركٌ 19/9/2015مجموعة "بدنا نحاسب" یوم 

عرض مجموعة بتمثّل  وعنوان "سوق أبو رخوصة"،المنظمون أطلق علیھ إذ ُمختلف ھذه المّرة، 
من البائعین منتجاتھم وأغراضاً متنوعة للبیع أمام الجمھور بأسعار رخیصة. وقد جاء في دعوة 

ع وسط البلد للناس ِمن كل واحد سرق البلد من أھلھا، ساحة البرج  المجموعة للتحرك: " بدنا ْنَرّجِ
 .واألسواق راجعین"

 

مماثالً في ساحة ریاض الصلح   تحركاً آخرَ 24/9/2015كما نظمت مجموعة "جایي التغییر" في 
بمناسبة عید األضحى عبارة عن "كرمس العید"، قامت خاللھ بعرض منتجات وسلع للبیع. وقد 

شھد ھذان النشاطان إقباالً كبیراً من عامة الناس. 
 

  والتقدم باتجاه ساحة النجمة: 20/9/2015تظاھرة 
 

 انطلقت من منطقة برج حمود نحو ساحة النجمة في 20/9/2015نظم الحراك المدني تظاھرة یوم 
وسط بیروت، ُمرورا بمؤسسة كھرباء لبنان. وقد حاول المتظاھرون المتجمعون أمام مبنى جریدة 

عالساحة بدنا ... توت "النھار" اختراق الحاجز األمني رافعین أیدیھم وھم یھتفون "توت توت
 سلمیة". فتراجعت القوى األمنیة إلى الوراء وتمكن .في إشارة إلى ساحة النجمة و"سلمیة.. نفوت"

الُمتظاھرون من التقدم من أمام مبنى جریدة النھار بمحاذاة ساحة سمیر قصیر والوصول إلى 
  محیط الجامع العمري الكبیر بالقرب من ساحة النجمة، وانتھى التحرك لیالً عند ھذه الحدود.

 

 (تصویر سعادة سعادة) 20/9/2015في تظاھرة المسیرة باتجاه ساحة النجمة 
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  :فرح للعطاء وحملة توضیب النفایات في المناطق
 

ي األمراض ،أطلقت جمعیة "فرح العطاء" في شھري أیلول وتشرین األول  حملة للحدّ ِمن تفّشِ
نتیجة أزمة النفایات تحت شعار "بِكفي"، وقدمت "فرح العطاء" نموذجاً سھالً وبسیطاً یمكن 

اعتماده على الصعید الوطني للحدّ من تفّشي األمراض، ِعمادُه األساسي ھو الفرز من المصدر 
 لتوضیب النفایات حمالتوتولّي البلدیات عملیة توضیب النفایات وفرزھا. وقامت الجمعیة بتنظیم 

.  اللبنانیةفي كثیر من المناطق
 
  :تنظیف وتوضیب النفایات في مجرى نھر بیروت
 

نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" یوم عمل في تنظیف وتوضیب النفایات من مجرى نھر بیروت 
، وقد شِھد ھذا الیوم أمطاراً غزیرة أعاقت عملھم بشكل كبیر. 2015/ 25/9في 

 
 :اعتصام أمام دالیة الروشة 

 
نفّذت مجموعات "الشعب یرید" و"المفكرة القانونیة" و"الحملة األھلیة للحفاظ على دالیة الروشة" 

 أمام دالیة الروشة لتأكید استمرار فتح منطقة 3/10/2015و"جایي التغییر" اعتصاماً في 
"الدالیة" أمام جمیع الناس. 

 

 
" من االعتصام امام "دالیة الروشة

 
وقد أعلن بیان المجموعات أّن "تمادي السلطة في قمعھا وعنفھا سببھ األول غیاب التحقیق الشفاف 

والمحاسبة الجدیة في االعتداءات الُمتكّررة على المتظاھرین ما سمح بالمزید من االعتداءات"، 
وأكدت أن "ھذا العنف األمني المباشر ضد الحریات العامة یتقاطع مع عنف تاریخي تُماِرُسھ 

السلطة ذاتھا ضد المساحات العامة، وأّن السلطة القائمة على الفساد والمحاصصة ھي التي تضرب 
الحریات العامة وحریة التظاھر والعمل النقابي وتضرب المساحات العامة من أجل تعطیل 

إمكانیات التجمع الشعبي والعمل السیاسي". 
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 :طلعت ریحتكم" ومسیرة األسھم" 
 

، 6/10/2015 مجموعة "طلعت ریحتكم" تحركاً نوعیاً ورمزیاً في آن، في مننظم ناشطون 
قاموا خاللھ برسم أسھم من مقر وزارة المالیة باتجاه مصرف لبنان لدّلِ وزیر المالیة على المكان 
الذي یجب أن ترسل إلیھ أموال البلدیات. وقد شِھدَ ھذا النشاط اعتقال الناشط في مجموعة "طلعت 

ریحتكم" أسعد ذبیان قرب وزارة الداخلیة، بعد كـتـابـتـھ عبارة "طلعت ریحتكم" على العلم اللبناني 
  وزارة الداخلیة، وقد تّم إطالق سراحھ الحقاً في الیوم نفسھ.حائطالمرُسوم على 

 
 :بدنا نحاسب" أمام قصر عدل بیروت" 
 

 تخللھ لقاء 7/10/2015نظمت مجموعة "بدنا نحاسب" اعتصاماً أمام قصر العدل في بیروت یوم 
المجموعة إخباراً حول ما جرى في لجنة  حیث قدَّمت القاضي علي ابراھیم،مع النائب العام المالي 
ِمن تبادل لالتھامات بین أطراف اللجنة بالسرقة والفساد في ملف الكھرباء. األشغال العامة النیابیة 

 

 
 (تصویر سعادة سعادة) ِمن احدى اعتصامات الحراك في ساحة الشھداء

 8/10/2015 في مظاھرة واعتصام في ساحة الشھداء: 
 

 . ً نظم الحراك المدني ُمظاھرةً واعتصاماً في ساحة الشھداء شارك فیھ حوالي ثالثة آالف مشاركا
اتخذت القوى األمنیة عدة إجراءات واحتیاطات أمنیة، فأغلقت بعض الشوارع الُمؤدیة إلى بالمقابل 

ساحة النجمة حیث مجلس النواب، وأبرز إجراءاتھا كان رفعھا حاجزاً اسمنتیاً أمام مبنى جریدة 
ساحة النجمة عن ساحة الشھداء. عازلة  عازلةً بذلك الشارع المؤدي إلى أسواق بیروت و،النھار

بلغ التجمع أقصاه عند الساعة الخامسة عصراً وأُلِقیت كلمة موحدة بالنیابة عن جمیع مجموعات 
الحراك المدني دعت إلى "استقالة وزیر البیئة دمحم المشنوق ورفع النفایات من الطرق واإلفراج 

عن أموال البلدیات وعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تُوقِف عقود شركة سوكلین، وتشغیل 
وعدم استخدام سیارات الكبس التي تمنع فرز النفایات، باإلضافة إلى حّل ملف معامل الفرز، 

العسكریین المخطوفین في جرود عرسال، وإجراء انتخابات نیابیة في أسرع وقت ممكن ِوفق 
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ما بین المتظاھرین والقوى األمنیة بعد  قانون انتخابي عصري". وقد شھد ھذا التحرك ُمواجھاتٍ 
ُمحاولة بعض الُمتظاھرین تخطي الجدار الذي وضعتھ القوى األمنیة (علماً أنھ الجدار الثاني الذي 

تفریق قامت خاللھ القوى األمنیة بیُرفع بعد جدار السراي الحكومي)، وقد حصل ھرج ومرج 
المتظاھرین بَِرّش المیاه واستخدام الغاز الُمسیل للدموع، كما أَوقَفت بعض الناشطین وَعِملَت على 

 نقلھم إلى مخافر العاصمة والضواحي. وظّل الكر والفر حتى ساعات ُمتأخرة لیالً .
 

لھذا التحرك في متابعة الموقوفین لدى األجھزة  انھمَك ناشطو الحراك خالل األسبوعین التالیین
وأمام  ،سلسلة من االعتصامات أمام المخافر حیث احتُِجَز الناشطون األمنیة. وقد نظم الحراك

 سمیر حمود، وأمام وزارة الداخلیة. كما نظم الحراك اعتصاماً منزل مدعي عام التمییز القاضي
استمر ألكثر من أسبوع أمام المحكمة العسكریة في بیروت لھذا الغرض، َجرى فّكھ یوم 

 بعد اإلفراج عن آخر موقوفَین نتیجة ھذه األحداث وھما وارف سلیمان وبیار 19/10/2015
ً 17/10/2015علماً أن یوم  حشاش. لمجموعات الحراك المدني في ساحة ریاض   شھد تحركا

ً ،الصلح قاموا خاللھ   بھز الشریط الشائك سلمیاً للتعبیر عن رفض اعتقال ناشطي الحراك.، َرمزیا
 

 
 8/10/2015من مواجھات 

 
 :فاتورة مش فاتورتین 
 

 أمام 22/10/2015 آب"، اعتصاماً في 22نظمت مجموعات "بدنا نحاسب" و"الشعب یرید" و"
تحت شعار "فاتورة مش فاتورتین"، طالبت خاللھ بوقف السرقة في مؤسسة كھرباء لبنان 
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 اً آخرالمؤسسة، وقد توجھت المجموعات بعدھا إلى مقر شركة "سوكلین" حیث نفذت اعتصام
 ھناك، فأقفلت مداخل الشركة لساعات، مانعة شاحنات الشركة من الدخول إلیھا.

 
  :اعتصام على إثر الفیاضانات التي اجتاحت شوارع بیروت نتیجة تكدس النفایات

 
، نظمت مجموعة والفیاضانات التي حصلتبعد ھطول األمطار بغزارة للمرة األولى في بیروت 

ً 25/10/2015ون مع مجموعتي "بدنا نحاسب" و"حلو عنا" یوم ا"جایي التغییر" بالتع   اعتصاما
في ساحة ریاض الصلح ومسیرةً لیلیة من السراي الحكومي إلى منزل رئیس الوزراء تمام سالم. 

ل   الحكومة مجتمعة مسؤولیة أزمة النفایات التي أغرقت بیروت اتالمجموعبیان وقد حمَّ
 والمناطق.

 

 
الفیضانات والنفایات في شوارع بیروت في الیوم األول من ھطول األمطار بغزارة 

 
  29/10/2015مسیرة مجموعة "طلعت ریحتكم" البیضاء في: 
 

بعد انسحابھا من لقاء مجموعات الحراك، نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" مسیرة أطلق علیھا 
المنظمون تسمیة "المسیرة البیضاء"، انطلقت من المتحف باتجاه كورنیش عین المریسة في 

بیروت وضّمت أكثر من ألف متظاھر. 
 

ونحنا   "جینا لنقول إنو كلنا یعني كلنا رافضین تقاعسھم كلن یعني كلنوقد جاء في بیان المسیرة: 
متمردین ضد المحاصصة والفساد، وضد الـ "التجاذبات السیاسیة" یلي ِمن وراھا ما نتج أي حل 

بیئي وُمستدام لملف النفایات من الحكومة حتى اللحظة، وللضغط عالحكومة إنو تقوم بواجباتھا 
 ا...".وتجتمع وتقّر المراسیم الیوم قبل بكرا، ألنو الكولیرا عالبواب وتقاعسھم قاتل إلنا كلن
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 29/10/2015المسیرة البیضاء في  
 
  :بدنا نحاسب" أمام مبنى الضریبة على القیمة المضافة"
 

 اعتصاماً أمام مبنى الضریبة على القیمة 31/10/2015 مجموعة "بدنا نحاسب" في نظمت
المضافة للمطالبة بالتحویل الفوري ألموال البلدیات ضمن خطة سریعة لمعالجة النفایات، وقد 

 .% من كلفة سلسلة الرتب والرواتب40تسدُّ  TVA اعتبر بیان المجموعة أن السرقة في الـ

 1/11/2015تاریخ   نھر بیروت "ضد المرض" - ظاھرة سد البوشریةت :
 

 
من مظاھرة سد البوشریة- نھر بیروت 
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نظمت مجموعات الحراك المدني تظاھرةً انطلقت من منطقة سد البوشریة في المتن باتجاه نھر 
"أزمة النفایات لیست بیروت شارك فیھا حوالي ألف ُمتظاھر، وقد جاء في بیان ُمنظمي المسیرة: 

فشلكم األول، فِشلتُم في تأمین الحد األدنى من مقومات العیش الكریم، حتى بعد خمسة وعشرین 
عاماً على انتھاء حروبكم بأشكالھا المختلفة والتي أنھكت اللبنانیین ... ھذا من دون الحدیث عن 

التعدیات على األمالك العامة والتي باتت بمثابة غنائم. وضعتم یدكم على مؤسسات الدولة 
ومواردھا ووظائفھا ولم تسلم أموال البلدیات من قبضتكم. وتالشت حقوق المواطنین بالصحة 
واألجر العادل والتعلیم والمحاكمة العادلة حتى كادت تضمحل. وعندما ُكِشف فسادكم واجھتم 

م ـالناس بالرصاص وكافة أنواع التنكیل واعتقلتم الناشطین وحّرضتم طائفیا وسیاسیا علیھم وفَْبَركتُ 
 متم الدین العـام حتى شـارف المایة ملـیار دوالر، والكھرباءـم. راكـهـتـعـمــل من سـيـنــاً للـقـصص

رة بسبب سیاساتكم االستھتاریة الجشعة، ھذا ولن ننسى ما مّر  مقطوعة والمیاه شحیحة. وبیئتنا ُمدمَّ
بھ اللبنانیون من موت وخوف بسبب نزاعاتكم وانقساماتكم الدمویة. وفوق ھذا كلھ، مدّدتم ألنفسكم 

مرتین ومن دون وجھ حق، غیر آبھین بالدستور وال بكرامة وحقوق اللبنانیین. وانتھكتم القضاء 
طوالً وعرضا لتحصین ذواتكم ضد أي ُمساءلة أو ُمحاسبة ولتجرید المواطن من الحمایة فیبقى 

ً . لم تأبھوا إال لمصالحكم الخاصة. أما  ھشاً یحیا تحت حماكم ورحمتكم. أنتم لم تأبھوا لحقوقنا یوما
مصالح المواطن فال مكان لھا. طالبناكم بفرز النفایات بین عضویة وقابلة للتدویر، ففرزتُموھا 

 ً معركة استرجاع المیادین والكرامة والحقوق مستمرة حتى نبني الدولة المدنیة ... طائفیا
والدیمقراطیة والعادلة... نتوجھ في مسیرة من المكب المستحدث في سد البوشریة إلى جبل النفایات 

الذین، كما كل اللبنانیین، ُمعّرُضون  بمحاذاة نھر بیروت، لنتضامن مع أھالي سدّ البوشریة،
للمرض نتیجة ُسموم المحارق والغازات الُمنبعثة ِمن تحلل النفایات وتسّرب عصائرھا إلى المیاه 

المرض یُحاصرنا والمسؤولون ال یتوانون عن إعطاء الوعود  الجوفیة ومن تفشي الجراثیم...
الكاذبة التي ال ھدف منھا سوى امتصاص النقمة وإسكات صوت الحراك". 

  22/11/2015تحركات مجموعات الحراك المدني في یوم ذكرى عید االستقالل في :
 

 
من تحرك یوم عید االستقالل في ساحة الشھداء 
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شارك الحراك المدني بمختلف مجموعاتھ في یوم عید االستقالل، فنظمت مجموعات الحراك 
تحركاً وعرضاً تحت عنوان "عید استقالل الشعب" جرى خاللھ عرض مدني لمطالب مجموعات 

قد جاء في  و  حلَّ محل العرض العسكري التقلیدي الذي لم تقم بھ الدولة في ھذه السنة.،الحراك
یأتي عید االستقالل الیوم والوطن یرزح تحت نیر سلطة فاسدة ظالمة وغیر كلمة المجموعات: "

یأتي عید االستقالل  مبالیة بمواطنیھا، أبت إال أن تدفع بھؤالء نحو الیأس والھجرة والتشرذم.
والنفایات تطُمرنا برائحتھا وأمراضھا كما تطمرنا ھذه الطبقة السیاسیة الحاكمة بإھمالھا وال 

ُمباالتھا، ُمصفّیةً ما بقي لنا من أمل في دولة تحترم اإلنسان وتسعى للحفاظ على حقوقھ وعلى 
خارج اصطفاف السلطة، المرتھنة بطرفیھا لمشاریع نعم لبناء دولة مدنیة  عیشھ الكریم في وطنھ.

نعم لبناء دولة مدنیة تقطع رأس الفساد وتحّل أزمات المواطن الُمتراكمة من نفایات وماء  خارجیة.
نعم لدولة مدنیّة دیمقراطیة تحترم الدستور والقوانین واستقاللیة القضاء،  وكھرباء وسكن وھجرة...

ن للمواطن اللبناني حق انتخاب ُممثلیھ بحریة وشفافیة على أساس قانون عادل یعتمد النسبیة،  تَُؤّمِ
وال تسمح بتمدید مجلس النواب لنفسھ، وتمنع الفراغ في رئاسة الجمھوریة. نعم لبناء دولة مدنیة 

تحترم حقوق األشخاص المعوقین الذین یُعانون من الفقر الُمدقع بسبب االقصاء والتمییز الھیكلي... 
بھذه المطالب نبني الدولة المدنیة، وبالتالي نبني شخصیة الُمواطن الالطائفي، الشخصیة األساس 

لحمایة الوطن والحفاظ على استقاللھ وتعزیز انتماء أفراده لھ".   
 

 من تحرك یوم عید االستقالل في ساحة الشھداء 
 

وقد استقبلت مجموعات الحراك المدني تظاھرةَ جمعیة فرح للعطاء التي انطلقت من بعبدا باتجاه 
ساحة الشھداء وتظاھرة التیار النقابي الحر، ونصبت المجموعات المشاركة في تحرك عید 

 أضاءت فیھا على المشاریع التي تعمل علیھا لبناء الدولة ،ِخیَماً في ساحة الشھداءاستقالل الشعب 
المدنیة.  

 
نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم" اعتصاماً في المكان نفسھ، ونظمت مجموعة "بدنا  من جھتھا

نحاسب" تظاھرة انطلقت من المتحف باتجاه ساحة ریاض الصلح. 
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  :"مسیرة َمشاعل لمجموعة "بدنا نحاسب
 

 من أمام وزارة الصحة 5/12/2015نظمت مجموعة "بدنا نحاسب" مسیرةً مساء یوم السبت 
تحت عنوان "بیئتنا صحتنا" لإلشارة إلى أّن على وزارة البیئة تحّمل  باتجاه وزارة البیئة

مسؤولیاتھا في حل أزمة النفایات وحمایة صحة اللبنانیین، ولتسلیط الضوء ُمجدّداً على أن األزمة 
انتقلت المجموعة إلى خیم أھالي  بعدھا .تطال كافة اللبنانیین بجمیع انتماءاتھم الحزبیة والطائفیة

 .العسكریین المخطوفین لدى "داعش"، ُمؤكدة على التضامن معھم
 
  2015 كانون األول 19اعتصام لـ "طلعت ریحتكم" في :

 
یوم نظمت مجموعة "طلعت ریحتكم اعتصاماً في ساحة ریاض الصلح أمام السراي الحكومي 

 ملغومة.العروض ل للمطالبة بحل بیئي ومستدام الزمة النفایات ورفضا ل19/12/2015
 
 :تحركات مجموعات الحراك في المناطق 
 

باإلضافة إلى جمیع ھذه 
ت ـمــظـات، نـركـــحــتــال

مجموعات ُمتنوعة في جبل 
ور ـدا وصـيـان وصـنـبـل

والنبطیة وبعلبك والبترون 
رھا ـيـار وغـوطرابلس وعك

اٍت ــركـحـق، تـمن المناط
میدانیة واكبت الـتـحـركـات 

الـمـركـزیّة التي نظمتھا 
راك في ــحـات الـوعـمـجـم

 بیروت وجبل لبنان.  
 "عكار منا مزبلة"تضامن حملة اقفال مطمر الناعمة مع حملة 

 

 
وقد نشأت كثیٌر من ھذه 

المجموعات بشكل ُمستقل عن 
الحراك، وجرى الحقاً التنسیق 

معھا من خالل االجتماعات 
 وقد .المناطقیة لمجموعات الحراك

أسفرت ھذه االجتماعات تنظیَم 
وم ـة يـنـزامـتـات مُ ـامـصـتــاع

ف ـلـتـخـي مـ ف21/11/2015
المحافظات اللبنانیة تمھیداً لتحرك 

مجموعات الحراك المدني یوم 
 في ساحة 22/11/2015األحد 

الشھداء. 

 

 
 من تحرك مجموعة "ال للفساد" في صیدا
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D8%A8%D9%84%D8%A9


 
 

ِمن الطرائف التي واكبت تحركات الحراك المدني، حالة اإلرباك التي وقعت فیھا السلطة السیاسیة 
، بعد إنشاء الجدار العازل أو "جدار العار" الذي 2015 آب 24الحاكمة في لبنان یوم اإلثنین 

عقب المظاھرات الواسعة ضد  استحدثتھ في محیط السراي الحكومي في ساحة ریاض الصلح،
في محاولة منھا لفصل محیط السراي الحكومي عن  الفساد وبعد تفاقم أزمة النفایات في البالد،

المتظاھرین. 
 

 الجدار العازل (تصویر سعادة سعادة)

 جدار العار
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الناشطون یرسمون على الجدار العازل فور تركیبھ (تصویر سعادة سعادة) 

 
َھت إلى ھذه الخطوة الخاطئة، وبعد 24غیر أّن ھذا الجدار لم یدم   ساعة بفعل االنتقادات التي ُوّجِ

 منذ اللحظات األولى لبنائِھ، إلى منبر حر ومنّصة لكتابة شعارات الشبابأن تحّول الجدار، 
 وفي والتعبیر عن آرائھم في الطبقة السیاسیة وفي الفساد وفي سرقة المال العام منذ عشرات السنین

زعامات الطوائف الذین ُرِسَمت رموُزھم على الجدار بعد أولى لحظات تثبیتھ.  
 

وقد اضُطرت القوى األمنیة 
ُمـكـرھـة، یـوم الـثـالثـاء 

، وبناًء على 25/8/2015
قرار مباَشر من رئیسھا تمام 

سالم، إلى إزالة الجدار 
االسمنتي الذي كانت قد بنتھ 

 وقد أصدر .حول مقرھا
سالم تعلیماتھ برفع الجدار 
فوراً بعدما ظھرت الرسوم 

علیھ. وقد بدأت اآللیات برفع 
ر  ــهُ ـمـجــل تـي ظـدار فـجـال

 

 
عـشـرات الناشطین والناشطات الذین واكـبُـوا إزالة كل حجـر منھ بالـتصفیق والـصیحات. 

 

*** 
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شّكل ھذا الحراك بمظاھراتھ وتحركاتھ، تجربة فریدةً تمیزت عن سابقاتھا بما یلي: 
 

- أنھ لم یكن ولید أو صنیع زعامات سیاسیّة أو إرادات دولیّة خارجیة، رغم أنّھ اتُھم أحیاناً، 
كما أنھ لم  بالتمویل الخارجي وبالدعم من قبل جھات سیاسیة لبنانیة. بغرض تشویھ صورتھ،

یُرتھن ألي من سیاسیي الطبقة الحاكمة في لبنان، بل واجھھم وأضاء على فسادھم. 
 

 آذار). 8 و14- أنھ رفع شعارات واضحة في مواجھة الطبقة السیاسیة في لبنان (اصطفاف 
 

- أنھ ربط أزمة النفایات ربطاً واضحاً بموضوع فساد الطبقة السیاسیة، وأظھر دور ھذه الطبقة في 
تعطیل ملف حل أزمة النفایات. 

 
- أنھ نظم تحركات مدنیة شعبیة غیر مسبوقة لجھة حجمھا، كما شھد تحركات میدانیة نوعیّة 

ُمبتكرة. 
 

- أنھ تمیز بتنوع كبیر ضّم مختلف شرائح المجتمع اللبناني في نشاطاتھ. 
 

إلى التمویل الكبیر، بل اعتمد فقط على الُمساھمات الُمتواضعة والتبرعات الصغیرة.  - أنھ لم یَحتَجْ 
 

.  من قبل سابقمدني- أنھ استطاع أن ینال تغطیة إعالمیة واسعة لم یشھدھا حراك 
 

- أنھ أحرَج الطبقة السیاسیة الحاكمة، فاضُطرت تحت الضغط الشعبي إلى التراجع عن مجموعة 
من قراراتھا. 

 
- أنھ باإلضافة إلى مالحقتھ أزمة النفایات، رفع مجموعة من المطالب الحقوقیة والمعیشیة الُمحقة 

ح عالقة الدولة بُمواطنیھا.  من شأنھا أنالتي  تُصّحِ
 

- أن بعض المجموعات الناشطة فیھ قد تمكنت من استعمال وسائل التواصل االجتماعي بشكل 
مھني كبیر، نجح في خدمة تحركات الحراك.  

 
- أنھ أظھر تطوراً في عمل الناشطین من خالل االنضمام إلى مجموعات تعبر عن تطلعاتھم، 

 والعمل في إطارھا ومن خاللھا في الحراك المدني.
 

، على 2011- أنھ شكل خطوة شعبیة متقدمة ثانیة بعد حراك اسقاط النظام الطائفي في العام 
طریق بناء الدولة المدنیة، ومّھد لما یمكن أن یُشكل في المستقبل تكتالً سیاسیاً مدنیاً خارج الطبقة 

 آذار. 8 و14فریقي خارج اصطفاف السیاسیة الحاكمة و
 

*** 

 نجاحات الحراك
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 إخفاقات أدّت إلى تراجعھ، نذكر منھا: شاب تجربة الحراك المدني

 

- عـدم الـنـجـاح في تحقیق 
انتصارات كبیرة، فوزیر البیئة لم 

یستقیل رغم المطالبة باستقالتھ، 
طالق أمرت بإوالقیادات األمنیة التي 

على  والھراوات الرصاص المطاط
لم بشكل ھستیري المتظاھرین 

تُحاِسب، وأزمة النفایات راوحت 
مكانھا، رغم النجاح في منع صفقة 
فوز الشـــركـات الـمـدعـومـة من 

الزعامـات الطائفـیـة بـمعـالـجـة 
 النفایات. 

 

- الصورة اإلعالمیة التي ظھرت فیھا بعض التحركات إثَر استعمال العنف من قبل القوى األمنیة 
وَردّات الفعل علیھا، ما أدّى إلى تراجع المشاركة في التحركات الكبیرة من قبل عامة الناس بنتیجة 

الخوف من نتائج المشاركة. ومصدر َردّات الفعل ھذه عوامُل ثالثة، أولھا، ظھور مجموعات 
غریبة دخلت على خط االعتصامات ومارست الشغب، وثانیھا، بعض القرارات الخاطئة في 

 توجیھ المظاھرات على األرض من قبل بعض المنظمین، وثالثھا، َردّات فعل بعض المتظاھرین
 المشاركین بوجھ، بعد استعمال القوى األمنیة الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي الفردیّة

في التحركات. 
 

- نجاح السلطة في رمي الُكرة في ملعب الحراك والضغط علیھ أمام الرأي العام بالطلب منھ 
إعطاء الحلول البدیلة ألزمة النفایات، رغم أّن دوره ما كان یجب أن یتخطى دور المراقب للخطط 

المطروحة والُمقیِّم لھا والُمحاسب للسلطة عن تلكئھا في حل األزمة. وقد انقسم الحراك على ھذه 
 وقدّم الحلول البدیلة واتُِھم أمام الرأي العام تبعاً لذلك، بتعطیل حل أزمة النفایاتالخلفیة بین رأیین 

.  لمطالبتھ بمعالجة النفایات ورفضھ الحرق وتصدیر النفایات إلى الخارج
 

- دور بعض وسائل اإلعالم السلبي، كٌل من منطلق الفریق السیاسي الذي یُمثلھ في تصویر 
الحراك بصور سلبیة عدیدة، منھا الزعم أنھ ممول من دول عربیة أو أجنبیة، أو أنھ صنیعة بعض 

. ما ساھم في تشویھ صورة الحراك لدى بعض الناس القوى السیاسیة اللبنانیة،
 

المجموعات.  الناشطین في  ظھور ُمنافسة وتَسابُق على الظھور اإلعالمي بین بعض األفراد -
 

عة الُمشاركة في  وفشل المجموعاتوجھات النظر لدى منظمي الحراك - التجاذب في  الُمتنّوِ
في تشكیل عمل و  ُمَوّحد التوافق على مبادئ مشتركة تجمعھم في إطار ائتالف عامفيالحراك 

مشترك ُمنّظم ومستمر من شأنھ تطویر الحراك الذي جمعھم. 
 

*** 
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ال شك أّن الحراك المدني 

والشعبي الذي انطلق في العام 
 شّكل خطوة أساسیّة 2015

على ُسلّم العمل المدني الشبابي 
في لبنان، وساھم بفعالیة في 

اب ـبـشـاالت الـضـة نـعـابـتـمُ 
العلماني والالطائفي نحو بناء 

الدولة المدنیة. كما اسـتكمل 
مسـیرةً نضالیة بدأت منذ أعوام 

وتبلورت من خالل تحركات 
بنَّاءة وضاغطة ُمتنوعة. 

 
 الشریط الشائك (تصویر سعادة سعادة)

 
، وتحركات "تنذكر 2006فبعد مؤتمر العلمانیین الذي وضع أسس بناء الدولة العلمانیة في العام 

، واللقاء العلماني في 2009  و2008 و 2007َت ما تنعاد" في ذكرى الحرب في االعوام 
، و"حراك 2011 و2010، ومسیرة العلمانیین في العامین 2010 و2009 و2008األعوام 

الذي شّكل خطوة شعبیة كبیرة طالبت ببناء الدولة المدنیة  (2011إسقاط النظام الطائفي" في العام 
، والحراك المدني للمحاسبة في 2012، والحملة المدنیة لإلصالح االنتخابي في العام )العلمانیة
، وتحركات ھیئة )الذي وقف بوجھ تمدید مجلس النواب لنفسھ مّرتین( 2014 و2013العامین 

 2013 و2012 اموالتي طالبت بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في األع (التنسیق النقابیة
التي عملت على عقد أولى الزیجات ( 2015، والھیئة المدنیة لحریة االختیار في العام )2014و

الذي عمل على تأسیس نوادي ( 2015، ولقاء الطالب العلمانیین في العام )المدنیة في لبنان
، وبعد الحراك المدني الیوم الذي شّكل الخطوة الشعبیة الكبیرة الثانیة بعد )علمانیة في الجامعات

"حراك اسقاط النظام الطائفي" على طریق بناء الدولة المدنیة ومحاسبة الطبقة السیاسیة الفاسدة، 
 تتبلور في المستقبل من خالل خطوة ثالثة حاسمة لبناء جبھة مدنیة تستمر المسیرة على أمل أن

ل حالة جدیدة نابذة للطائفیة ،َسلّتي مطالب حقوقیة ومعیشیةبوسیاسیة   تنال ثقة المواطن، وتُشّكِ
  آذار.8 و14 الطبقة الحاكمة في لبنان، بقطبیھا بوجھوالفساد واالرتھان للخارج، تفرض نفسھا 

 
*** 

 

مجموعتنا على الفایسبوك: صفحتنا وللمشاركة في العدد القادم من "تواصل مدني" تابعونا عبر 
 /facebook.com/tawasolmadani صفحة تواصل مدني

facebook.com/groups/tawasolmadani/ مجموعة تواصل مدني 
 03587346 /01387577العنوان: بیروت - بدارو - ھاتف وفاكس 

 secularist.org/ الموقع: info@secularist.orgالبرید إلكتروني: 
facebook.com/tayarmadani/    twitter.com/CivilSocietyMov 
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