
  آب/ أغسطس 2016

أرسة التحرير:

باسل عبدالله

أديب محفوض

أنجال مراد

بيار خوري

شادي ذبيان 

عيل الحمود

رميا منصور

تنفيذ التصميم:

أريج مغربل

صورة الغالف: 

عيل علوش

تصدر عن:

تيار املجتمع املدين

العدد رقم 17

 آب/ أغسطس 2016

افتتاحّية العدد

جاءت نتائج االنتخابات البلدية التي شهدها لبنان يف شهر أيار 2016 يف بريوت واملناطق 

وجوه  حملتها  التي  التنموية  والخيارات  املشاريع  وتأييدهم  للتغيري،  الناس  توق  لتؤكد 

شابة رفضت االنصياع والخضوع ملحادل السلطة السياسية الطائفية املُهيمنة عىل القرار 

السيايس يف لبنان.

متّكن عدٌد من الشباب من أصحاب املشاريع واألفكار التغيريية، من خرق لوائح السلطة يف 

عدد من املجالس البلدية أو من تشكيل حالة منافسة جديّة تقف بوجه ُمرشحي السلطة.

وإذا كان املواطن اللبناين ُمتّهامً بأنه "طُول عمره هيك بينتخب نفس الناس"، فهذا االتهام 

يأخذ طريقه إىل السقوط والزوال يوماً بعد يوم، مع تضاعف الوعي بني الناس عىل فساد 

الطبقة السياسية ومسؤوليتها عن الحالة املعيشية الصعبة التي يعيشونها وعىل دورها يف 

تسارع انهيار النظام الدميقراطي بعد تعطيل معظم املؤسسات الدستورية يف لبنان.

البقاعية والجنوبية والشاملية،  البلدية، خاصة يف املناطق الحدودية  بحصول االنتخابات 

االنتخابات  وبتأجيل  النواب  ملجلس  التمديد  بفرض  السياسية  السلطة  ذريعة  سقطت 

النيابيّة مراراً وتكراراً منذ أعوام بحجة وجود واقع أمني يحول دون ذلك، وتأكدت حقيقة 

دون  حاال  اللذين  األساسيني  السببني  كانا  الدويل  اإلقليمي  والقرار  السياسية  املصالح  أن 

إجراء االنتخابات.

ترشح  فإّن  البلدية،  لالنتخابات  املرشحني  تجربة  نضوج  اكتامل  عدم  ورغم  املحصلة،  يف 

انطالقة جديدة  فرديّة، شّكل  مببادرات  ولو  االنتخابات  إىل  املدنيني  الناشطني  الكثري من 

أداة  كان  الذي  الشارع  يف  الضاغط  امليداين  العمل  طبيعة  عن  مختلفة  املدين،  للحراك 

التغيري من خالل  قيادة  املدين  الشباب  إمكانية  وأكد  والتنفيذ،  التعبري  األوىل يف  الحراك 

الناس وتطلعاتهم  تلبي حاجات  املرة، ومن خالل مشاريع  السيايس واملدين هذه  العمل 

الحقوقية واملعيشية.

الجديدة  الجهود، من شأن هذه االنطالقة  التنظيم والعمل املشرتك، وبتظافر  مبزيد من 

له أثره يف العمل التنموي يف  أن ترتقي بالعمل البلدي نحو معادلة جديدة تثمر تغيرياً 

بعد  القادمة ال محالة، خاصة  النيابية  االنتخابات  لعمل سيايس مشرتك يف  لبنان، ومُيهد 

فشل السلطة السياسية يف تغطية تأجيالتها املتتالية لالنتخابات واملبنية عىل أسباب واهية.

ُمحتوى العدد

افتتاحية العدد ---------------------------------- ص. 1                                                                  خلف الخط األحمر-------------------------- ص. 15

مشاهد: االنتخابات البلدية 2016  -------------- ص. 2                                                                  آراء وصور ورسومات حرّة --------------------ص. 16

نشاطات وتحركات مدنية -----------------------  ص. 3                                                                  كتاب وُمؤلف: نيميسيس لفيليب روث ------ ص. 19

الوزير زياد بارود: ال أمل يف النظام -------------- ص.7                                                                   تحّية إىل جورج طرابييش -------------------- ص. 20 

نفايات لبنان: بني أزمة السلطة ومآل الحراك ---  ص. 11

inside done (10).indd   1 10/5/2016   11:40:00 AM



تواصل مدين

2

حفل إطالق الئحة »بريوت مدينتي« عند شاطئ عني املريسة

مشاهد

من االنتخابات البلدية 2016 
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نشاطات وتحركات مدنية

وقد أحدثت هذه الالئحة، رغم عدم نجاح أعضائها 

املنظم  عملها  صعيد  عىل  مفاجأة  االنتخابات،  يف 

ومرشوعها، وعىل صعيد نسبة األصوات الكبرية التي 

املوحدة  شبه  الالئحة  حساب  عىل  عليها  حصلت 

للسلطة السياسية.

حيث  اللبنانية،  املناطق  باقي  يف  اختلفت  التجربة 

الذين سبق وشاركوا  املرشحني  كبري من  شارك عدد 

يف الحراك املدين، يف االنتخابات البلدية بشكل فردي، 

انتخابات  يف  النجاح  من  منهم  عدد  متكن  حيث 

املجالس البلدية يف بلداتهم، بينام متكن آخرون من 

تشكيل منافسة جدية يف مواجهة لوائح السلطة.

من جهته شكل الوزير السابق رشبل نحاس بالتعاون 

مع مجموعة من املرشحني لالنتخابات البلدية حركة 

»مواطنون ومواطنات يف دولة« والتي رّشحت عدداً 

من الناشطني والناشطات فيها إىل االنتخابات البلدية 

يف كثري من املناطق اللبنانية.

ال شك أن اإلشاعات التي كانت سائدة قبل االنتخابات 

والتي  االنتخابات،  تأجيل هذه  إمكانية  البلدية من 

ظلت ترتدد حتى أيام قليلة قبل انطالق موعد أول 

دورة من االنتخابات، مل متكن القوى واألفراد املنادين 

لالنتخابات  برتشيحاتهم  تقدموا  والذين  بالتغيري 

بشكل  عملهم  وتنظيم  جهودهم  ضم  من  البلدية، 

أفضل تحت عناوين ولوائح مشرتكة.

لبنان  شهده  الذي  املدين  الحراك  فإّن  املحصلة،  يف 

لجميع  كبرياً  دافعاً  شك،  ال  أعطى،   2016 العام  يف 

القائم،  السيايس  لالصطفاف  الرافضني  املرشحني 

لتقديم خيارات مختلفة تنموية وسياسية يف بلداتهم 

وهو  ملناطقهم،  وتطويرية  تغيريية  عناوين  تحت 

الوطنية  االستحقاقات  يف  يقّدم  سوف  أيضاً  شك  ال 

القادمة عمالً أكرث جدية وُمثمراً بنتائجه. 

السلطة  أزالم  املرشحني مواجهة  استطاع هؤالء  لقد 

واألموال التي ُسخِّرت لصالح نجاحهم يف االنتخابات، 

خاصة بعد الفضائح التي ظهرت عىل اإلعالم املتعلقة 

بعمليات رشوة كبرية شهدتها هذه االنتخابات.

حفل إطالق الئحة »بريوت مدينتي« عند شاطئ عني املريسة

إعداد أنجال مراد وباسل عبدالله

االنتخابات البلدية يف لبنان: قوى مدنية يف مواجهة االصطفاف السيايس الطائفي

التي  اليسارية  أيار 2016 مشاركة فعالة من املجتمع املدين والقوى  لبنان يف  البلدية يف  االنتخابات  شهدت 

خاضت الحراك املدين األخري يف العام 2015. وكانت أبرز تجلياتها يف بريوت، حيث شّكل بعض الشباب املتطوع 

الئحة كاملة تحت عنوان "بريوت مدينتي" حملت مرشوعاً إمنائياً متكامالً للمدينة مع أبعاد سياسية، تضّمن نقداً لسوء 

أداء الطبقة السياسة يف لبنان.
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أما عىل صعيد مراقبة املجتمع املدين لالنتخابات 

أجل  من  اللبنانية  الجمعية  شاركت  فقد  البلدية 

دميقراطية االنتخابات بالتعاون مع قوى املجتمع 

ويف  االنتخابات.  هذه  ومراقبة  متابعة  يف  املدين 

هذا اإلطار نظم تيار املجتمع املدين ولقاء الطالب 

من  اللبنانية  الجمعية  مع  بالتعاون  العلامنيني 

تدريبيني  لقاءين  االنتخابات  دميقراطية  أجل 

البلدية،  االنتخابات  مراقبة  يف  الراغبني  للطالب 

األول، يف بدارو بتاريخ 2016/4/29 قدمه املدرب 

ص لتدريب املراقبني يف بريوت  محمد عيتاين ُخصِّ

بتاريخ  الجنوبية  أنصار  بلدة  يف  والثاين،  والبقاع، 

وأديب  صباغ  املُدّربان ضحى  قدمه   2016/5/16

ص لتدريب املراقبني يف الجنوب. محفوض ُخصِّ

وحملة  اللبنانيني  املقعدين  اتحاد  من  كل  تابع 

وعقدا  لالنتخابات،  املواكبة  التحضريات  حقي 

مؤمتراً صحافياً يوم 2016/5/5 أعلنت فيه رئيسة 

رصد  اللقيس  سيلفانا  اللبنانيني  املقعدين  اتحاد 

املعوقني،  الناخبني  حقوق  طالت  انتهاك   300

ُمذكرة بأن مراكز االقرتاع تفتقر للمواقف واألماكن 

والوسائل املجهزة للمعوقني، وقد أكدت أن ذلك 

عن  املواطنني  من  باملئة   15 اقصاء  إىل  سيؤدي 

باإلرساع  مطالبة  االنتخاب،  يف  حقهم  مامرسة 

وتفعيل  والخاصة  الرسمية  املدارس  تجهيز  يف 

تحسني  إىل  ودعت  االجتامعية،  الشؤون  وزارة 

بإعداد  املعوقني. وطالبت  لتاُلئم  الهندسية  البيئة 

لتسهيل  التنوع  تلحظ  التي  العامة  املوازنات 

الوصول إىل بيئة هندسية دامجة.

ورشة عمل للقاء الطالب العلامنيني 
وسائل  حول  املدين  املجتمع  وتيار 

وأدوات عمل الطالب يف الجامعات

تيار  مع  بالتعاون  العلامنيني  الطالب  لقاء  نظم 

ورشة  ايربت  فريدريش  ومؤسسة  املدين  املجتمع 

و17   16 واألحد  السبت  يومي  برمانا  يف  عمل 

نيسان 2016 لطالب ناشطني من جامعات مختلفة 

العلامنية  مفهوم  حول  رشحاً  تناولت  لبنان،  يف 

ووسائل عمل الطالب العلامنيني يف الجامعات.

قّدمه  عرضاً  األول  جزئها  يف  الورشة  تضمنت 

يعاين  التي  الحياتية  املشاكل  عبدالله حول  باسل 

النظام  بواقع  واملرتبطة  لبنان  يف  املواطن  منها 

الطائفي ودور العلامنية يف إمكانية تصحيح هذا 

وتناول  لبنان.  يف  الدولة  أسس  متتني  ويف  الواقع 

وكيفية  الجامعات  العمل يف  تقنيات  الثاين  الجزء 

إنجاح  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  استعامل 

تناول  الجامعي، فقدم خرض سالمة عرضاً  العمل 

االجتامعي  التواصل  مواقع  استخدام  وسائل  فيه 

لنرش مفاهيم العلامنية، كام قدم روين مطر عرضاً 

حول تقنيات تعريف الطالب عىل قضايا الشباب، 

الطالب  إدارة  لكيفية  عرضاً  طبش  عفيف  وقدم 

للنشاطات واملشاريع.

وقد شهدت الورشة مناظرات تدريبية بني الطالب 

االنتخابات  وقانون  املدين  الزواج  مواضيع  حول 

وحق املرأة يف إعطاء الجنسية ألوالدها وخصخصة 

الكهرباء، وقد قدم كل من أديب محفوض وغادة 

مداخالت  جعفر  ربيع  و  عبدالله  ورميا  مراد  أبو 

رشحت هذه املواضيع وأضاءت عليها.

تدريب حول مراقبة انتخابات البلدية يف بدارو
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من ورشة عمل لقاء الطالب العلامنيني يف برمانا

من ورشة عمل لقاء الطالب العلامنيني يف برمانا

ورشة عمل للطالب يف النبطية حول وسائل االتصال والتواصل
نظم تيار املجتمع املدين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت ورشة عمل للطالب يف منطقة النبطية يوم 

الجمعة 2016/4/29 حول وسائل االتصال والتواصل، استهلت بكلمة ألديب محفوض الذي أعطى موجزاً عن تيار 

املجتمع املدين ومبادئه، تلت كلمته تدريبات حول موضوع الورشة مبشاركة 40 طالبة وطالباً، قدمها كل من غادة 

أبو مراد وعمر حسامي.
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من ورشة عمل النبطية

ورشة عمل حول مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية

نظم تيار املجتمع املدين بالتعاون مع التجمع النساء الدميقراطي ونادي نارص يف البقاع، ورشة عمل يف منطقة برالياس يوم 2016/3/11 تحت 

عنوان "مشاركة املرأة يف االنتخابات البلدية ". افتتحت الورشة بكلمة لرميا عبدالله باسم تيار املجتمع املدين، ثم قدمت غادة أبو مراد الورشة.

ورشة عمل ألساتذة املدارس يف النبطية

 نظم تيار املجتمع املدين بالتعاون مع  مؤسسة فريدريش ايربت ورشة عمل يف النبطية يوم االحد 2016/4/3 ألساتذة   املدارس الثانوية، استكامالً 

للورش السابقة،  والتي تناولت كيفية إنشاء مدونات تربوية  وبلوغات. وقد افتتحت الورشة بكلمة لتيار  املجتمع املدين قدمها أديب محفوض، ثم   قام 

املدرب مصطفى عيتاين بتقديم الورشة، التي أمثرت يف نهايتها إنشاء األساتذة ملوقعٍ تربوٍي متخّصص تحت عنوان "تربية وتعليم – نحو املواطنية "، يُعنى 

بنرش ثقافة املواطنة من خالل آليات دعم املواد الدراسية يف املناهج الرتبوية، والتي يتضّمنها املوقع، إضافًة إىل تعيني الهيئة االدارية للموقع املذكور.

من افتتاح اللقاء التدريبي يف النبطيةمن لقاء بر الياس

الوزير زياد بارود: ال أمل يف هذا النظام!
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أجرى املقابلة أديب محفوض 

وزير الداخلية السابق زياد بارود، الناشط يف املجتمع املدين، الذي وفد إىل الحكومة وتوىّل وزارة الداخلية من خارج نادي املرشحني لتوّل 

هكذا مراكز سياسية هامة، دخل اىل نظاٍم يرفضه ويطمح إىل إصالحه إذا تعّذر تغيريه، علّه يكمل قدر اإلمكان من الداخل، ما عمل عليه 

من الخارج، من توّجهات إصالحية لبنية النظام، عرب إصالح النظام االنتخايب، حيث كان أمينا عاما للجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية 

االنتخابات، وعضو اللجنة الوطنية الخاصة بقانون االنتخابات النيابية.

تصادم مع هذا النظام يف محطّاٍت عديدة أثناء توليه الوزارة، ما دفعه إىل تقديم استقالته. 

وبعد خروجه من الوزارة والحكومة زاد قناعًة بوجوب تغيري النظام السيايس اللبناين جذريّاً.

عن رؤية الوزير بارود للنظام السيايس املرتنح تحت وزر أزماته التي ال تنتهي، وعن الحراك الذي وصل إىل لحظة هز بنيان السلطة، كان 

ملجلة تواصل مع الوزير زياد بارود املقابلة التالية:

* استلم زياد بارود وزارة الداخلية باعتباره أحد وجوه املجتمع املدين. هل ميكن الوصول إىل السلطة من هذا املنطلق، وبدون وجود تحالف 

سيايس مع إحدى جهاتها؟ مبعنى آخر، هل فعالً تقبل الطبقة السياسية بإدخال ناشطي املجتمع املدين إليها فقط باعتبارهم كذلك، علامً بأن 

هؤالء الناشطني يُفرتض بهم أن يكونوا خصوماً لها؟

الخصومة املفرتضة بني املجتمع املدين والسلطة هي بسبب أداء هذه األخرية ألنها أمعنت طوال سنوات يف الرشخ وأمعنت يف التفرّد، وجعلت 

من املواطنني زبائن يف حلقة فساد هائلة وخدمات لقاء الوالء لها. وبالتايل، من الصعب فعال تصّور دخول ناشطني من املجتمع املدين دائرة 

السلطة بهذا املعنى. 

ُمقابلة

الوزير زياد بارود: ال أمل يف هذا النظام!
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بغري مذكرة جلب  الداخلية  وزارة  إن دخويل  اعتقادي  ويف 
أو إحضار كان نتيجة أمرين: حاجة اللحظة السياسية يومها 
وظروفها بعد اتفاق الدوحة إىل وزير داخلية يقبل به طرفا 
حيادية،  بصورة  االنتخابات  إدارة  بتوليه  ويقبالن  النزاع، 
راكْمته من تجارب عىل مدى سنوات  ما  الثاين كان  واألمر 
يف الجمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات ويف هيئة قانون 
االنتخاب ومحطات أخرى، فتقاطع األمران وعززتهام رغبة 
الرئيس سليامن مبنحي ثقته، موافقة سائر القوى السياسية. 

ال أكرث وال أقل.

من  باعتبارك وجهاً  تّم  للداخلية  وزيراً  تعيينك  كان  إذا   *
وجوه املجتمع املدين ومن رموز النضال من أجل املواطنة 
والحريّات العامة، عندما بدأت ُتارس مهامك رسمّياً، كنت 
تشعر بأنك ممثل للمجتمع املدين أم للجهة السياسية التي 

اختارتك من ضمن حّصتها يف الحكومة؟

منذ اللحظة التي توليُت فيها الداخلية، مل يعد يحّق يل أن 
املدين  املجتمع  ألن  أوال  املدين.  املجتمع  إىل  االنتامء  أّدعي 
مل يكلّفني باملهمة، وبالتايل ال يجوز أن أّدعي متثيله، وثانيا 
ألن املجتمع املدين ال ميكن أن يكون جزءا من السلطة وإاّل 
عن  تخليُت  أنني  يعني  ال  هذا  ولكن  دوره.  عن  انحرف 
أجله  من  وناضلُت  دافعت  عاّم  أو  معه  العضوية  عالقتي 
أن  أنقل همومه ومطالبه من دون  أن  بل حاولُت  ضمنه، 
إىل  معي  نقلتها  التي  املواضيع  هي  كثرية  متثيله.  أّدعي 
الداخلية، أذكر منها شطب القيد الطائفي وإدخال الحملة 
مع  والتعاون  الوزارة  أروقة  إىل  االنتخايب  لإلصالح  املدنية 
جمعيات مختلفة يف أكرث من مجال واالستعانة باملتطّوعني. 

* من انجازاتك يف الوزارة، والتي من خاللها جّسدت هدفاً 
تعميامً  إصدارك  املدين،  املجتمع  هيئات  لبعض  نضالياً 
مبوجبه يحّق لكّل مواطن لبناين أال يرّصح عن القيد الطائفي 
يف السجالت الشخصّية )شطب القيد الطائفي( إضافًة إىل 
هذا اإلنجاز، ما هي االنجازات التي يعترب الوزير بارود أنه 

حققها خالل توليه الوزارة؟
ليس مثة إنجازات! اإلنجاز هو أن تقوم بأمر خارج املألوف 
األدىن  والحد  واجبي  فقط  كان  به  قمُت  ما  التميّز.  وفائق 
إال  يقوم  ال  ملسؤول  الناس  يصفق  كيف  غريب  املطلوب. 
الناس  أعطى  ألنه  إال  ألمٍر  ال  اليافطات  له  فرُتفع  بواجبه 
حقهم عىل الدولة. أرفض الكالم عن إنجازات وال بّد لنا من 
وقف التبخري ملن يقوم مبا عليه أصال. طبعا مثة أمور أعتزُّ 
الترصيح  الترصيح أو عدم  بأنني قمُت بها وحققتُها كحق 

عن القيد الطائفي مبواكبٍة من املركز املدين ومطالبة مزمنة 
أيضا  أعتز  الحسيني.  السيد طالل  رأسهم  كثريين عىل  من 
بإجراء االنتخابات النيابية عام 2009 يف يوم واحد وبإدارة 
جيدة وشفافة لالنتخابات مع فريق عمل نشيط وفّعال، مع 
تسجيل أسفي لشق اإلنفاق املايل يف القانون الذي ال بّد من 

تعديله ورفع الرسيّة املرصفية عن كّل حسابات املرشح.
 

الذي  البلديات  إقرار مرشوع قانون  الذي حال دون  * ما 
عملت عىل وضعه أثناء تولّيك وزارة الداخلية؟

املرشوع أقر يف مجلس الوزراء بعد خمس جلسات طويلة 
يتمثّل  برأيي  مهم  خرق  إحداث  تم  وقد  له،  ُخّصصت 
بالنسبيّة وبأمور إصالحية أخرى. املرشوع اليوم يف املجلس 

النيايب وقد يُبنى عليه يف املستقبل.

إيجابيات  أية  األخرية،  البلدية  االنتخابات  تُقيِّم  كيف   *
وسلبيات ترتّبت عىل إجرائها؟

أهم االيجابيات أن االنتخابات حصلت يف موعدها يف زمن 
التمديد الرديء وال سلبيات يف إجرائها. وحسناً فعلت وزارة 
الداخلية والحكومة باإلرصار عىل االنتخابات. تداول السلطة 
إيجايب وكذلك تجديد الثقة باملنتخبني أو حجبها عنهم. طبعا 
يبقى القانون بحاجة إىل تطوير السيام لجهة اعتامد النسبيّة 
التي ستتيح مشاركًة أوسع. ما رأيناه يف مناطق عّدة، مبا فيها 
بريوت، يدّل عىل وجود عنارص شابّة ومجتمع مدين حّي يف 
البلديات ال بّد من إعطائهم فرصة ال يتيحها النظام األكرثي.

 
ولوالية  مرتني  النواب  ملجلس  للتمديد  توصيفك  هو  ما   *

كاملة؟
متديد مخجل ومخزي وال يشء يرّبره. وإذا كان رأيي فرديا، 
رّده  من  رغم  عىل  الذي،  الدستوري  املجلس  عن  فامذا 
لجهة  تعليله واضح  أن  إال  الثاين 2014،  الطعن يف ترشين 
التمديد؟ وللتذكري، فإن قرار املجلس  قوله بعدم دستورية 
االنتخابات  إجراء  برضورة  وضوح  بكل  قال  الدستوري 
زالت مبجرد  االستثنائية« وقد  »الظروف  النيابية فور زوال 

نجاح إجراء االنتخابات البلدية.

* بصفتك عضو يف الهيئة الوطنية الخاصة بقانون االنتخابات 

فؤاد  بلجنة  وُعرفت   2005 العام  يف  ُشكِّلت  التي  النيابية 

الذي وضعته  القانون  تتبّنى مرشوع  زلت  ال  بطرس، هل 

تلك الهيئة )املختلط( أم أنه تولّدت لديك قناعات جديدة؟
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ما انتهت إليه الهيئة يف أيار 2006 كان نتيجة مناقشات 

من  زلت  وما  كنت  شخصياً  الهيئة.  أعضاء  بني  وتوافق 

محبّذي النسبيّة الكاملة، وقد أعددُت مع فريق العمل 

يف الوزارة عام 2011، مرشوعا متكامال يعتمد النسبيّة يف 

15 دائرة مل يُكتب له أن يناقش يف ظل اللحظة السياسية 

باملعنى  تسوية  يشّكل  أن  فيمكن  املختلط  أما  آنذاك. 

يف  ما  »أفضل  الباحثني،  أحد  قال  كام  فيجمع،  اإليجايب 

العاملني«.

يف  النيابية  االنتخابات  ستجري  هل  تقديراتك،  وفق   *

مواعيدها؟ وإذا جرت فعىل أساس أي قانون؟ 

االستحقاقات  إمتام  يف  دامئا  التشكيك  املقبول  غري  من 

أنها ليست فعال يف موعدها بعد  يف مواعدها، خصوصا 

قبل  االنتخابات  تجري  أن  يجب  نعم  متديدين طويلني. 

20 حزيران 2017 وبقانون جديد، وهذا أمر ممكن حتى 

اآلن إذا صفت النوايا. أما إذا تخطّينا آخر السنة الحالية 

ويكون  الخطر،  دائرة  دخلنا  فنكون  تقدير  أبعد  عىل 

بكل  هو،  الستنّي  بقانون  املعروف   200٨/25 القانون 

أسف، الساري املفعول. بكل أسف. 

* كيف واكب الوزير بارود الحراك املدين الذي نشأ عىل 

خلفية أزمة النفايات؟ 

الجميع  داعياً  تويرت  عرب  غرّدُت  األوىل،  اللحظات  منذ 

من  استغالل  أي  دون  من  للناشطني  الساحة  ترك  إىل 

السياسيني »مّني وُجّر«، لقناعتي برضورة إعطاء حيٍّز لهذا 

التحرّك الالطائفي الذي جمع اللبنانيني واللبنانيات حول 

مشرتكات. واكبت التحرك الشعبي بدعم غري ملتبس مع 

نأي بالنفس عن أي استغالل له. 

الحامية  ظل  يف  حراك  فاعلية هكذا  مدى  ما  برأيك،   *

الشعبية الطائفية لرموز الفساد يف السلطة؟

التحرّك كرس هذه الحامية املطلقة وجعلها نسبيّة. مل تعد 

الزبائنيّة بالفعاليّة ذاتها، وقد فرض التحرّك تغيريا جوهريا 

يف طريقة تعاطي أهل السلطة مع الناس وقضاياهم. مثّة 

يشء تغرّي. وأجزم أن الطبقة السياسية كانت يف حالة قلق 

كبري يف األيام األوىل للتحرّك الذي أربك استقرارها. لكن 

عامل الوقت كان لألسف لصالح السلطة.

تحقيق  دون  حال  تعتربه  الذي  األسايس  السبب  ما   *

أهداف الحراك يف كل محطاته؟

السلطة،  أهل  من  املشرتكة  املصالح  أصحاب  تحالف 

وقدرتهم عىل إحداث الفوىض والتخوين واستنفاذ عامل 

الوقت من جهة، والحاجة ضمن التحرّك لخارطة طريق 

مل يكن الوقت متاحا لالتفاق عليها وتنفيذها، من جهة 

أخرى.

املجتمع  هيئات  تحقيق  بإمكانية  متفائل  أنت  هل   *

املدين والقوى السياسية غري املنضوية يف السلطة، لخرٍق 

ما يف جدار هذا النظام؟

أنا دائم التفاؤل ألن قدرات مجتمعنا هائلة. الخرق لن 

يأِت إال بالضغط والتحالفات املطلبية الواضحة وبتخطّي 

ليست  االنتخابات  أن  بذلك  وأعني  السياسية،  اللحظة 

بالرضورة املحطة األهم.

الطائفية  مبكوناتها  السياسية  السلطة  أن  ترى  هل   *

قد وصلت إىل حاٍل من الضعف يفرض عليها أن تقبل 

بديالً  نفسه  يطرح  من  قبل  من  البلد،  إدارة  مشاركتها 

عنها، وبالتال يُهّدد وجودها ويُعكّر عليها صفو فسادها؟

ليس بعد لألسف. يكفي النظر إىل كيفية إدارتهم ملف 

خرٍق  ألي  مجتمعني  مامنعتهم  ومدى  االنتخاب  قانون 

إال  السلطة  جانب  من  رشاكة  ال  املستوى.  هذا  عىل 

النادي  خارج  من  أحدا  يرُشكوا  لن  والضغط.  باالضطرار 

إالv قرسا وجربا.
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مشاركة الوزير بارود يف ورشة عمل تيار املجتمع املدين يف 2009/10/10 التي تناولت موضوع قانون االنتخابات

الغريبة:  الظاهرة  تفّس هذه  * كيف 

فساد مسترشي يف كامل جسم الدولة 

وهدر  ونهب  ورسقة  ومؤسساتها، 

وُعنف..،  ومحسوبيات  العام  للامل 

خط  تحت  بأكرثيته  يرزح  وشعب 

من  فعل  ردة  أي  ترُصد  وال  الفقر، 

معظم الفئات املُهّمشة؟

علينا؟ ضحايا  ليس  الحق  إن  قال  من 

ظاهرة  من  يعانون  باتوا  الفساد 

 le syndrome de( »ستوكهومل« 

الفساد  دائرة  واتّسعت   ،)Stokholm

الصفوف  مندويب  انتخابات  ودخلت 

املوضوع  فبات  االبتدائية!  املدارس  يف 

لألسف ثقافيا. أضف إىل ذلك اإلضعاف 

الرقابية.  للهيئات  واملقصود  الشديد 

تنظيم  إىل  يحتاج  الشعبي  التحرّك 

تحرّك  مثال:  طويل.  ونفس  ومنهجيّة 

ألنه  الثناء  يستحّق  نحاسب«  »بدنا 

استمّر يضغط ويطرح الصوت عاليا.

حملت  األخرية  مقاالتك  إحدى   *

وحدها«ما  بالنسبية  »ليس  عنوان: 

النسبي  االقرتاع  نظام  اعتامد  أهمّية 

إىل  لبنان؟  يف  ُمقبلة  انتخابات  أي  يف 

ماذا نحتاج إضافة إىل النسبية إلصالح 

النظام السيايس؟

أهمية النسبية أنها ال تلغي متثيل أحد 

أنها  أهميتها  أحد.  متثيل  تضّخم  وال 

تحمي األقليّات السياسية قبل الطائفيّة 

أفضل  أنها  أهميتها  التهميش.  من 

وسائل إدارة التنّوع بكل أشكاله.لكنها 

النظام  تصلح  أن  تستطيع  ال  وحدها 

السيايس. هي وسيلة 

ورشة  النظام  إصالح  غاية.  وليست 

كبرية جزء منها دستوري وآخر إداري، 

واإلصالح  مناخ  اإلصالح  أن  ننىس  وال 

إصالحيني صادقني.

الطبقة  من  حل  أي  تتوّقع  هل   *

السياسية الحالية، وهل هناك أي أمل 

من النظام السيايس الحال؟

إطالقا. حتى أبناء هذه الطبقة أنفسهم 

ال يؤمنون بقدرتهم عىل ذلك. النفايات 

منوذج!

* ما رأيك بالحّل الذي وضعه املطران 

اللبنانية،  للمعضلة  حّداد  غريغوار 

بكلمتني:«العلامنية  يتلّخص  والذي 

الشاملة«؟

الربيّة.  يف  صارٌخ  حداد صوٌت  املطران 

إىل  تأخذنا  أن  ميكن  محطّات  مثة 

املدنيّة.  الدولة  طريق  عن  العلامنية 

الذي  الشيوخ  مجلس  أنشئ  هل 

اعتمدنا  هل  الطائف؟  اتفاق  به  قال 

الطائفي  الكالم  يزّك  ال  انتخابيا  قانونا 

والتهميش؟  االستهداف  خلفيّة  عىل 

املسار طويل واملطلوب خارطة طريق 

ومجموعات منظّمة لديها رؤيا ونفس 

طويل.  
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تحقيق

أزمة  بني  لبنان:  نفايات 
السلطة ومآل الحراك

يكون  أن  يكفيهم  ال  اللبنانيني  كأن 

حتى  أزماٍت  واّلد  السيايس  نظامهم 

دامئاً  املأزومة  السلطة  إليها  تُضيف 

النفايات  أزمة  هي  فها  منها.  املزيد 

هذه  اللبنانيني،  أنفاس  عىل  تُطبق 

األزمة التي ليست إال صناعة السلطة 

مبختلف أطيافها، إما لغاية نيل حّصٍة 

من ذهب عائداتها، أو إهامالً وعدم 

يتوىل  من  واجبات  ألبسط  اكرتاث 

إدارة شؤون ومصالح الناس. 

إن ازمة النفايات التي يشهدها لبنان 

ابتداًء من صيف العام 2015، ليست 

نتيجة  هي  بل  الفرتة  هذه  وليدة 

عىل  توالت  التي  الحكومات  فشل 

الحرب  وبعد  قبل  لبنان  يف  الحكم 

الطرق  إيجاد  يف  اللبنانية،  األهلية 

كام  النفايات،  مع  للتعامل  املناسبة 

هو الحال مع الدول املتقّدمة. 

لنشوب  الرئييس  السبب  ويعود 

رشكة  تقاعس  إىل  الحاليّة  األزمة 

سكر للهندسة )سوكلني( عن تسبيخ 

من  عليها  املتفق  النسبة  وتدوير 

النفايات التي كانت تنقل إىل مطمر 

الناعمة، فبنهاية األمر كانت نسبة ما 

تم تسبيخه 20%، فيام النسبة املتفق 

عليها تصل اىل %60.

عدنان  الدكتور  البيئي  الخبري  ويرد 

الفساد  إىل  األزمة  أسباب  مليك 

الشعور  وعدم  األوىل،  بالدرجة 

باملسؤولية من قبل الجهات املعنية، 

أسايس  بشكل  البلديات  وهم: 

ألنهم  والداخلية،  البيئة  ووزاريت 

فعليا هم املسؤولون حسب الدستور 

واملسؤولية  والقوانني.  واملراسيم 

ثم  البلديات  عاتق  عىل  تقع  األوىل 

عىل الوزارات املعنية.

بهذه  اللبنانيون  يهتم  مل  وكالعادة، 

حيث  شيئا،  لهم  تعني  فلم  األزمة، 

هذه  يتحمل  الناعمة  مطمر  كان 

أْن  إىل  النفايات،  الهائلة من  الكمية 

أقفل هذا األخري يف 2015/7/17 مع 

انتهاء عقد رشكة سكر مع الحكومة 

أبوابهم.  النفايات  فطرقت  اللبنانية، 

مراحل تطور األزمة 

اللبنانيون  وغرق  انفجرت،  املشكلة 

التي  النفايات  من  جباٍل  وسط 

هذه  أن  إال  الطرقات.  يف  تكدست 

كان  إذ  مفاجئة،  تكن  مل  األزمة 

ُمتوقعاً ذلك مع انتهاء عقد سوكلني، 

حيث  بنوده،  بكامل  تلتزم  مل  والتي 

تدوير  وإعادة  فرز  إجراء  ينص عىل 

ورغم  ومعالجتها.  املنزلية  النفايات 

أنها تعهدت بطمر 20% من العوادم 

بطمر  تقوم  كانت  أنها  إال  فقط، 

النفايات دون  حوايل ٨0% من هذه 

الخيالية  االسعار  عن  فضالً  معالجة، 

العقود  يف  االحتكاري  الطابع  ذات 

املربمة مع الدولة. 

مع  سوكلني  عقد  انتهاء  تالزم  وقد 

إقفال مطمر الناعمة الذي ابتلع أكرث 

من عرشين مليون طن من النفايات 

ووصل حد التخزين األقىص، ما جعل 

ويتظاهرون،  يعتصمون  األهايل 

ومتديد  فتحه  ليعاد  رمزياً  فأقفل 

أقفل  أن  إىل  أشهر  لستة  العمل 

متوز،  من  عرش  السابع  يف  املطمر 

مسبباً أزمة نفايات كارثية.

المباالة  األزمة،  تفاقم  يف  زاد  وما 

التي  واملراوغة  السياسية  السلطة 

املناسبة.  الحلول  إيجاد  اعتمدتها يف 

غري  حلول  مترير  حاولت  فقد 

عىل  وقامئة  البيئية،  للمعايري  مالمئة 

الفاسدة،  والصفقات  املحاصصة 

املسؤوليات  من  التهرب  عن  فضالً 

كام فعل وزير البيئة محمد املشنوق 

بالتنحي عن اللجنة الوزارية املُكلّفة 

معالجة األزمة.

يف  تغيري  أي  مليك  الدكتور  يرى  وال 

املجال،  هذا  يف  السلطة  سياسات 

والتي استمرّت يف إتباع نفس املنهج 

التي كانت تتبعه سابقا. فالحل الذي 

مواجهة  يف  االخرية  هذه  اعتمدته 

عدة  إىل  مليك  الخبري  يرّدہ  األزمة 

مراحل:

هو  السلطة  اعتمدته  حل  أول  أن 

خطة الوزير شهيب، وهي عبارة عن 

نسخة جديدة مستنسخة عن خطة 

التسعينات والتي كان وقتها شهيب 

وزيرا للبيئة. اآلن، الخطة مدتها سنة 

ونصف بدالً من ثالث سنوات، وكل 

ما تغري هو عدد السنوات.

تحقيق أديب محفوض وعيل حمود ورميا منصور
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واملشكلة يف هذه الخطة بحسب الدكتور مليك هي أنها مبنية عىل االفرتاضات، فكيف للمواطن أن يثق بهذه الخطة، وهو 

ال يستطيع أن يقيّم األمور حسب التجربة السابقة، حيث هناك نفس الوعود ونفس الخطة ولكن شيئا مل يحدث.

وأخذت السلطة تنتقل من خيار يسء إىل أسوأ، إىل ان اتخذت قرار التصدير إىل الخارج. فمن دون أي إعالن أو مناقصة أو 

حتى استدراج عروض، قررت الحكومة التعاقد مع رشكتني لتصدير النفايات إىل الخارج، دون مراعاة أحكام قانون املحاسبة 

املعايري  الباقية وال  العروض  لتختار عرضني دون أن تذكر أسباب رفض  اعتمدت عىل عروض رجال أعامل،  العمومية، بل 

التي اعتمدتها. ولكن تّم الحقاً إلغاء املناقصات، وبدأ الوزير أكرم شهيب، مكلفاً من مجلس الوزراء بدالً من الوزير محمد 

املشنوق، دراسة إمكانية انشاء مطامر يف املناطق اللبنانية بحسب التوزيع الطائفي.

وللتخلص من النفايات يف املناطق الواقعة خارج نطاق عمل سوكلني، لجأت الدولة إىل الرمي العشوايئ يف املكبات والحرق، 

األمر الذي شكل تهديدا جدياً للصحة العامة بسبب انتشار األوبئة والحرشات وتلوث املياه والهواء.

واالقتصادي  السيايس  الصعيد  عىل  كارثية  نتائج   2015 العام  صيف  من  ابتداًء  لبنان  شهدها  التي  النفايات  ألزمة 

ويف  الطرقات  جوانب  عىل  النفايات  فرتاكم  ومدمرة،  خطرة  بيئية  أثاراً  للنفايات  فإن  معروف  هو  فكام  والبيئي. 

لإلصابة  وبالتايل  والفطريات،  والجراثيم  البكترييا  أنواع  كل  النتشار  األسايس  السبب  كان  كبري  بشكل  الحاويات 

جداً خطرية  تداعيات  إىل  أدى  ما  وهذا  املناطق  من  كبري  عدد  يف  النفايات  حرق  عن  فضالً  األمراض.  من  بالعديد 

دخول  تبعات  أما  رائحة.  دون  من  غاز  وهو  الكربون  أوكسيد  أول  غاز  انبعاث  إىل  يؤدي  النفايات  فحرق 

والقلب. والدماغ  الجسد  أطراف  إىل  األوكسجني  وصول  مينع  فهو  جدا.  فخطرية  الرئة  يف  الغاز  هذا 

إضافة إىل انبعاث غاز الديوكسني: السم القاتل البطيء. وهو مادة مرسطنة. واستنشاق هذه الغازات أو تعرّض الجسد لها 

الكبد وارتفاع ضغط  العضالت واختالل يف عمل  الجلدية وضمور يف  الكبد والرئة وااللتهابات  يؤديان إىل االصابة برسطان 

الدم. وتعترب سببا رئيسياً للعقم، حيث ثؤثر عىل الجنني والخصوبة فمن املمكن أن يولد الطفل وعضوه التناسيل غري مكتمل 

النيرتوجني، انبعاث أكسيد  باإلضافة إىل  النفايات.  التأثريات األساسية الستنشاق دخان حرائق  الحاالت وهذا من  يف بعض 
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املواد  من  وغريها  الثقيلة  واملعادن  الزئبق  الرصاص،   

السامة. وقد أثبتت دراسة علمية حديثة أن الحرق يؤدي 

إىل زيادة املرسطنات بنسبة %2300.

النفايات وتكدسها، هناك أرضار  وفضالً عن مشكلة حرق 

صحية،  والغري  العشوائية  املطامر  عن  ناتجة  ومشاكل 

والجوفية  السطحية  املائية  واملصادر  الرتبة  تؤذي  فهي 

امليثان  كغاز  متبخرة  سامة  مواد  انبعاث  إىل  باإلضافة 

وثاين أوكسيد الكربون. )كمطمر الناعمة وما نتج عنه من 

ومحيطها( الناعمة  منطقة  أصابت سكان  أمراض خطرية 

تفاقام  ازدادت  بل  الحد،  هذا  عند  املشكلة  تقف  ومل 

بسبب عدم لجوء الحكومة، إىل اعتامد الوسائل اإليجابية 

للتخلص من النفايات، والتي يلخصها الدكتور مليك بثالثة 

حلول، وهي:

والتدوير. االستعامل  إعادة  - تشجيع سياسات 

وإعادة  نستعملها،  لن  التي  املنتجات  رشاء  تخفيف   -

االستعامل.

جدا  مهمة  عملية  وهي  املصدر.  من  النفايات  فرز   -

سياسات  عىل  يعتمد  وهذا  النفايات  أزمة  من  للتخفيف 

عىل  فيجب  والحكومة،  البلديات  بها  تقوم  أن  يجب 

العضوية،  غري  النفايات  عن  العضوية  النفايات  فرز  األقل 

ومبعنى آخر الرطبة عن النفايات غري الرطبة، أو النفايات 

التي تصدر رائحة عن التي ال رائحة لها. 

أمرها  تتوىل  لها،  رائحة  ال  التي  النفايات  فإن  وبالتايل 

الثاين  النصف  وبيعها.أما  فرزها  يتم  حيث  البلدية 

للرتبة،  مغذيات  إىل  وتحويلها  تسبيخها  فيتم  )العضوية( 

األحراش  يف  إما  استعاملها  يتم  التسبيخ  طريقة  وحسب 

أو يف اإلنتاج الزراعي.

الطاقة  بتوليد  املتمثل  الحل  بأن  مليك،  الدكتور  ويضيف 

وذلك  لبنان  يف  تطبيقه  ممكن  غري  النفايات،  حرق  من 

التالية: لألسباب 

متطورة،  وتقنيات  معدات  إىل  يحتاج  الطاقة  توليد  ألن 

فإن  ذلك  عن  ناهيك  جداً.  املكلفة  الصيانة  إىل  باإلضافة 

وسام  ملوث  رماد  هو  النفايات  حرق  عن  الناتج  الرماد 

القدرة عىل معالجته. جداً، ونحن ال منلك 

العضوية،  النفايات  من  الطاقة  توليد  مينع  ال  هذا  ولكن 

ففي لبنان هناك مشاريع يف العديد من املناطق، البزالية 

البقر،  روث  من  الطاقة  توليد  عىل  عملوا  حيث  مثال. 

والطبخ.  للتدفئة  امليثان  غاز  وإصدار  بتسبيخه  وقاموا 

ناجحة جدا. تجربة  وكانت 

الحراك النفايات وأزمة  بني أزمة 
مجموعة  انتفاض  دون  لتمر  الخطرة  األزمة  هذه  تكن  مل 

إليها  وصل  التي  املزرية  للحالة  الرافض  الشباب  من 

الشعب اللبناين بفعل إهامل وفساد هذه السلطة التي مل 

تعد تجاوزاتها تقف عند حد. ورفضا لهذا الوضع املأساوي 

حاجز  كرس  من  متكن  الذي  الشباب  بعض  صوت  ارتفع 

التغيري، مؤكداً عىل  اللبنانني الذي يحمل نية  الخوف عند 

تجىل  وقد  املستبدة.  السلطة  لهذه  »ال«  قول  امكانية 

تسميته  عىل  اصطلح  فيام  الرافض  الشعبي  املوقف  هذا 

قوياً  منعطفاً  وتحركاته  مبظاهراته  شكل  الذي  بالحراك، 

وليد  كان  فهو  تحركات.  من  سبق  ما  كل  عن  به  متيز 

نهضة الشباب دون االرتهان ألي جهة سياسية داخلية أو 

بالتواطؤ  االعضاء  بعض  اتهام  تم  أنه  العلم  مع  خارجية. 

لدى  صورتهم  تشويه  بهدف  وذلك  أجنبية  سفارات  مع 

العام. من جهة أخرى، فإن األسلوب القمعي الذي  الرأي 

وبني  بينها  الحواجز  ووضع  السياسية  السلطة  اتبعته 

حيث  مواجهتهم؛  يف  وارتباكها  ضعفها  برهن  املتظاهرين، 

يعني  )كلن  أحداً  تستثني  مل  التي  بالشعارات  واجهوها 

كلن(.

وأزمات  مشاكل  طرح  تم  النفايات،  ازمة  إىل  وباإلضافة   

أخرى اجتامعية واقتصادية وسياسية )مثل الغاء الطائفية 

واملطالبة  والرواتب  الرتب  سلسلة  واقرار  السياسية 

للجمهورية(.  رئيس  بانتخاب 

املجتمع  فئات  مختلف  من  املشاركني،  حجم  وساهم 

ترتاجع  السلطة وجعلها  الضغط عىل  وتنوع وجهاتهم، يف 

البيئية الصحية  عن بعض القرارات، التي مل تراِع الرشوط 

مترير  يف  الدولة  فشلت  وبالتايل  طائلة  مبالغ  وتكلف 

الفاسدة  والصفقات  املحاصصة  عىل  القامئة  القرارات 

بسبب تناقض مصالح وجشع فئات من السلطة الحاكمة. 

كان  فام  الحالة،  هذه  من  يستفد  مل  »الحراك«  أن  إال 

املناطق  بعض  يف  املطامر  حل  إىل  تعود  أن  إال  للدولة 

بالضغط وفرضها  حمود(  برج  الناعمة،  )الكوستابرافا، 
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خفت،  وهكذا  والرتهيب.  الرتغيب  أسلوب  واستعامل 

إىل  لتنتقل  املركزية  التظاهرات  صوت  تدريجياً، 

املطامر. التي تعاين من حل  املناطق 

األسباب التي أدت إىل فشل الحراك

السلطة  أطراف  كامل  وتوحد  اصطفاف  بأن  شك  ال 

بإضعافه  ساهم  ومحاربته،  الشعبي«  »الحراك  بوجه 

عرب  وتفريقه  قمعه  يف  السلطة  ونجحت  وتفككه. 

لألذى  املتظاهرين  وتعرض  الكبرية  االعتقاالت 

مع  املبارشة  واملواجهة  املياه  خراطيم  من  الجسدي 

األمنية.  القوى 

املشاركة  عىل  الناس  قدرة  عدم  إن  أخرى،  جهة  من 

ساهمت  يومية،  متابعة  تتطلب  التي  التحركات  يف 

أن  إىل  الشارع.  زخم  من  التخفيف  يف  كبري  بشكل 

املركزية،  التظاهرات  وتوقف  الركود  مرحلة  إىل  وصل 

يستقيل  مل  البيئة  فوزير  كبرياً،  انتصاراً  يحقق  مل  إذ 

التي أمرت  رغم املطالبة باستقالته، والقيادات األمنية 

املتظاهرين  عىل  والهراوات  املطاط  الرصاص  بإطالق 

راوحت  النفايات  وأزمة  تحاسب،  مل  هستريي  بشكٍل 

الرشكات  فوز  صفقة  منع  يف  النجاح  رغم  مكانها، 

النفايات،  مبعالجة  الطائفية  الزعامات  من  املدعومة 

والتي يُتوقع أن تعود هذه االزمة الحقاً ألنه مل يوضع 

والبيئية. الصحية  الرشوط  يتوافق مع  حل جذري 

قد  بحقوقه  واملطالبة  التظاهر  يف  املواطن  حق  إن 

األوىل  فللمرة  الفاسدة.  الحكومة  عىل  خطراً  شكل 

هذا  الفاسدين،  السياسيني  قلوب  يف  الرعب  يدب 

األمر  بالخطر.  الشعور  معه  أصطحب  الذي  الرعب 

السلطة  قبضة  من  األمور  زمام  افالت  إىل  أدى  الذي 

وحرشها  الشعبي  الغضب  أمام  عاجزة  بدت  التي 

وراء  املختبئة  الوحشية  ذلك  ففّجر  اليك.  خانة  يف 

بهام  تتغنى  اللذان  والحرية  الدميقراطية  شعارات 

السلطة. هذه 

الوجه  عن  كشف  اللبناين  الشارع  غضب  إن 

قناع  وراء  املختبئ  الحكومة  لهذه  الديكتاتوري 

استعملت  التي  الوحشية  فاألساليب  الدميقراطية. 

بوجه عدو! فوحشية  لتستعمل  كانت  ما  الشعب  ضد 

زرع  يف  رئيسياً  سبباً  كان  املتظاهرين  قمع  السلطة يف 

الخوف يف قلوب املتظاهرين األمر الذي أدى إىل سري 

الفشل.  نحو طريق  الحراك 

يف  السيايس  االنقسام  عدوى  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 

البلد انتقلت وبرسعة إىل بعض قيادات الحراك الذين 

مصالحهم  أجل  من  يناضلون  أنهم  الواضح  من  كانوا 

كل   « القائل:  للمثل  مخلصني  جد  فكانوا  الشخصية 

يغني عىل لياله ».

ناشطي  بعض  اتبعها  التي  السياسة  هذه  نتيجة  إن 

وعدم  إدارته  عىل  القدرة  افتقار  أوضحت  الحراك 

إىل  باإلضافة  والكايف،  املطلوب  بالشكل  تنسيق  وجود 

والتي  موحدة  تكن  مل  التي  والشعارات  املطالب  كرثة 

الهدف. أضاعت 

التشتت  هذا  استغلت  الحكومة  فإن  ذلك  عىل  وبناًء 

بإفشال  لإلرساع  العام  الرأي  أمام  الواضحني  والتفكك 

الحراك.

عىل  القدرة  بعدم  مصحوبا  كان  الواضح  التفكك  هذا 

وذهبت  املتظاهرين،  من  أكرب  عدد  لجذب  التفاعل 

تناقص  إىل  أّدى  الذي  األمر  املعاكس،  باالتجاه  األمور 

أن  إىل  مظاهرة.  كل  يف  فأكرث  أكرث  املتظاهرين  عدد 

الناس، وعال صوت السلطة من جديد. خفت صوت 
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فكرة وتصميم شادي ذبيان

كاريكاتري باسل عبدالله
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أسئلة
خواطر

فراس حريري

مع كلِّ زواٍل للشمِس أراين
أركض كسؤاٍل مذعوٍر

ثمَّ أحطُّ عىل أغصاِن عرايئ
هل حقاً أنعُق مثل غراْب!

هذا التكوين خراْب..

هذا التكوين خراْب..
أركض مثل الريحِ وتلعقني ألسنة األنحاْء

أبحُث عن وحٍي يُسِكُت يفَّ شياطيني!
أم بني حجارة شيك وصخوري

أُنِشُد كّوَة غاٍر كِحراْء
ال أبرِص إال أسئلًة

وعالماِت استفهاٍم كربى وظنوين
ال يشء سوى أرقي يرصخ يف وجهي

يطردين من ذايت ويفجرين
ويبعرثين أشالْء..

العامل بيت قبٍو ملطلْق
يف الداخل ضوء يتألْق
وأنا يف الخارجِ مرتوك

تعوي يف وجهي أسئلتي
العامل يرفض إيوايئ

يلفظني
ويسدُّ بوجهي كلَّ األبواْب..

أين سأميش!
إن وَشَم الليُل الوحشَة
فوق األرصفِة العريانْه؟
وذراها تلهث يف عتمتِه

مثَل ذئاٍب َجوعانْه!
تعوي، وتيضء قناديُل الذعِر بأعينها

فانوَس الشعراء املكفوفنْي
كيف أرى!

وطريقي يسكنها املوىت
وتُعبِّدها رَصَخاُت املفقوديْن

وضباٌب روحٌي يرفع فيك ملكاٍن جدرانْه!
وأريد خاليص؟!

هل يُعَقُل أن هناَك خالْص!
وجنان فيها أنهاٌر من لنٍب، ونساٌء،

أو فيها تفاح وإجاْص!..
أَلن تستيقَظ بعد املوِت ورِجالَك ِعظاْم

وحدَك، والوعي الشقيان حطاْم..

تستيقظ والعجاموات نياْم
لَهو ِقصاٌص ما أعظَم منه قصاْص

ما وراء الكون
خواطر

دميا منصور

ً انتصب الريح واقفا
بني اآلهات؛ فوق الوجوه

ويف همس الحكايا الرّصنِي
يا حياة اذهبي واتركيني

ما وراء الكون
ما وراء نقاب امرأة عربية

ما وراء فصول نذرت أحالمها
لنبّي أمجد

اذهبي واتركيني
علّقيني شمساً يف ظلٍّ مييل ويتاميل

ذكرى مدلّلة عىل باب »بريويتّ«
نجمة معلّقة يف حلم

علّقيني
يا حياة 

يف عطر ترسبل بالشوق
شوق ترسبل بآيات الكريس

هناك يف غبار الرّساب
انسيني

كُسّكرة يف قهوة »شاميّة«
بربّك ذّوبيني

مرّغت جبيني بخّد القصائد بزيت »القدس
بالناي عزفت شهاديت

وعّفرت بالدماء جبيني
أنا؟! من أنا؟!

طري تُغرقه أمواج النسامت
سمكة كرس الغيم جناحها

أنا بسمة يف هالة دعاء حزيِن
وحملت كل القضايا فوق زماين

مضيت حافية فوق جبني الشمس 
عارية يف درب عشق مبنِي

مضيت بائعة يف أسواق األماين
أحمل سلّة قصائدي

أبيع الفكرة بسعر رائحة ياسمينة
والقافية سعر ضوء نجمة املسكنِي

فال تعجب من أنوثتي ورجولتي
ففي بالدي حامم يسكب الرصاص بني وجعني

ودم الشعراء لون ثورة كل سجنِي
ال تعجب؛فأنا تلك الطفلة التي قالت:

»لكم دينكم ويل قضيتي«
لكم دينكم ويل ديني

 
ثغرك املبتسم

خواطر
نغم الحسني

ثغرك املتبسم
يلبس كياين

يحيك من كالم الحب
أرقى املعاين

وقع همسك عىل قلبي 
جرعة من األلحان

يكفي أن تنطق باسمي
حتى تبتدأ سمفونية

النبض واالرتعاش
******

عينيك اللوزية 
تبرّش بربيع عشقي
نقاء األبيض فيهام
يصّور نقاء ثلجي

بريق عينيك ملهمي
يعلن إرشاقة

يوم صيفي
حينام تدمعان

يهطل املطر خجول
من غيمتني حبلتني

بهيام شتايئ
وإن سقط رمش منهام

أسقط قلبي معه متاميال
كورق خريفي

ما أجملهام بكل تلك الفصول
ورق، مطر، شمس وورود

نظرة منهام
كفيلة بقتيل عشقا لعقود

حينام تغفوان
يصمت ضجيج النبض

وتنجيل الفصول ...

تدقيق أديب محفوضآراء حرّة
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إبحار -  فاطمة زيتون

ردينة صربا – والدة القوة

انتصب الريح واقفاً

خواطر

دميا منصور

ً انتصب الريح واقفا

بني اآلهات؛ فوق الوجوه

ويف همس الحكايا الرّصنِي

يا حياة اذهبي واتركيني

ما وراء الكون

ما وراء نقاب امرأة عربية

ما وراء فصول نذرت أحالمها

لنبّي أمجد

اذهبي واتركيني

علّقيني شمساً يف ظلٍّ مييل ويتاميل

 ذكرى مدلّلة عىل باب "بريويتّ

نجمة معلّقة يف حلم

علّقيني

يا حياة؛أشعيل من أصابعي شموعاً

ويف عرق الصبابة عىل وجه النوى

هناك ضعيني

يف زَخات صالة فجرية "شاعرية" معتّقة

يف حزن ورٍق مزّقه حرب أسود

هناك كالحرف انرثيني

يف عطر ترسبل بالشوق

شوق ترسبل بآيات الكريس

هناك يف غبار الرّساب

انسيني

كُسّكرة يف قهوة" شاميّة بربّك ذّوبيني

مّرغت جبيني بخّد القصائد بزيت "القدس

بالناي عزفت شهاديت

وعّفرت بالدماء جبيني

 أنا؟! من أنا؟

طري تُغرقه أمواج النسامت

سمكة كرس الغيم جناحها

أنا بسمة يف هالة دعاء حزيِن

أضعت قالديت ووالديت

أضعت مالمحي وعروبتي

ما عدت أعرف يساري من مييني

وحملت كل القضايا فوق زماين

 مضيت حافية فوق جبني الشمس

عارية يف درب عشق مبنِي

مضيت بائعة يف أسواق األماين

أحمل سلّة قصائدي

أبيع الفكرة بسعر رائحة ياسمينة

والقافية سعر ضوء نجمة املسكنِي

فال تعجب من أنوثتي ورجولتي

بني الرصاص  يسكب  حامم  بالدي   ففي 

وجعني

ودم الشعراء لون ثورة كل سجنِي

ال تعجب؛ فأنا تلك الطفلة التي قالت

"لكم دينكم يل قضيتي"
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لِك

خواطر

  نغم مرمر

 اسمحي يل أن أطرق ريح دماغك مبِعَول وأخدش منتصف

جبينِك مبنجل

 أهزَّ جذع قامتك

وأحشو أذنيِك بذبذباٍت مفرتسة منقرضة

وأجرِبِك عىل يقظة الجنون

عودي كام ُصوِّريت

أو صريي كام مل تكوِن

بقدسيتِك

 زيدي ذاك العجوز املعِتم عمرًا

ثبِّتي باصبعيِك الناعمني ، ضحكة طفل طريّة

حرِّري حضنك من األرسار

وكّل ما بلعه حلقومك من أرسى

ي بالصالة  استلذِّ

استحّمي بلُعاِب الغيم الحميّض

تعّري يف يوٍم جليديٍّ بامتياز

وامريض

.. هناك، حيث ترشِق القصيدة

لوحة آية دبس 

وتداوي بكتاٍب عريبٍّ يُجاِمع الُعّث املتطّفل

وتطفَّيل أنِت

 زوري املقابر وابصقي عىل املوت

استغيبي بقلمك، بأسامء خرافية وأحداث واقعية

اغضبي

واجهي اللؤم بصفعة

 ارسقي قلبًا

وأَجرِمي بعذريَة

اريِش حرضة الُكريس ببضع كلامت واعدة

فيُكِّ قيدِك

واهريب من الوعد

استلّذي بالصفاء

أنهي كّل جنونك هذا

 وال تنيس استنشاق الورد املخبّأ بني نهديِك

استفيقي

ثّم عودي اىل منفاِك األصيل
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كتاب ومؤلف
يُدعى  شاب  عن  روس  لفيليب  "نيميسيس"  كتاب  يتحدث 

"باك"عاش يف مدينة "ويكاهيك"إحدى مدن الواليات املتحدة 

االمريكية، وكان حلمه أن يصبح جندياً مقاتالً يف الجيش االمرييك، 

إال ان ضعف نظره منعه من تحقيق هذا الحلم. وقد عمل "باك" 

كناشط ومدرب يف ناٍد ريايض، إىل أن بدأ مرض "شلل األطفال" 

يفتك بأهل املدينة وينترش بني الناس، فشارك "باك" أهل املدينة 

يف محاربة املرض، إىل أن طلبت منه حبيبته االلتحاق بها يف 

مدينة أخرى. وهناك، ومع وصوله، بدأ انتشار املرض يف املدينة، 

ليتبني بعدها أن "باك" هو مصدر تفيش املرض. بعد ذلك، يتطور 

املرض ببطل الرواية ويؤدي إىل برت رجليه، فيدخل حالة من اليأس 

واالستسالم.

يضعنا الكاتب أمام سببني يف حياة البطل أّديا إىل القنوط. األول، 

بالجيش،  بااللتحاق  يتمثل يف عدم تحقيق هذا األخري حلمه 

والثاين، شعوره بالذنب طوال حياته لتسببه يف تفيش املرض يف 

املدينة التي انتقل إليها.

هي حالة االستسالم والخضوع لحوادث مل نصنعها بأنفسنا وال 

نريدها لغرينا، نعيش أحيانا يف عقدة الذنب منها، فنخلد للأمساة 

ونجلد أنفسنا ونتحول وقوداً لواقع مل نصنعه ومل ننتجه، لكننا 

خضعنا له حتى فتك بنا، ونبقى نتساءل: من هو هذا "املجهول" 

الذي يفرض واقعاً ال نريده رغام عنا؟

Philip Roth فيليب روس

روايئ أمريك، ُولد يف 19 آذار من العام 1933 يف نيو جرييس )الواليات املتحدة األمريكية(. 

دخل الجيش األمرييك لعدة سنوات. حصل عىل شهادة ماسرت يف األدب االنكليزي. تزوج 

مرتني. معظم كتاباته ترتكز عىل العائلة واملوت والجنس. اعتربه الكثري من النقاد كاتبا 

ُمشاغبا يتناول بصورة دامئة من خالل كتاباته االضطرابات العائلية والثقافية يف املجتمع. 

تنامت شهرته مع بدايات عام 1959 عندما كتب رواية »وداعا كولومبوس«، وهي صورة 

عن الحياة اليهودية األمريكية، والذي حصل بها عىل الجائزة األمريكية القومية للكتاب 

والرواية. 

حصل مرتني عىل جائزة الكتاب الوطني، ومرتني عىل جائزة النقاد الوطنية للكتاب، 

وثالث مرات عىل جائزة PEN  فولكرن. كام حصل عىل جائزة بوليتزر للعام 1997، كام 

نال جائزة املان بوكر يف العام 2011. يُعترب روس من أهم الكتاب األمريكيني من بني جيله، 

ح مراراً يف الفرتة األخري لجائزة نوبل لآلداب، غري أنه مل ينلها. وقد رُشِّ

من أهم رواياته: الوداع يا كلومبوس )1959(، شكوى بورتنوى )1969(، الكاتب الشبح 

)1979(، مرسح ساباث )1995(، الراعي األمريك)1997(.  
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تحية إىل ...   

... جورج طرابييش

رحل صاحب املقولة الشهرية: »العقل ال يكون عقال إال 
إذا كان نقديا«. هو املفكر والناقد جورج طرابييش، الذي 
غادرنا يوم األربعاء يف السادس عرش من شهر آذار عام 
2016، عن عمر يناهز السبعة وسبعني عاما، تاركا وراءه 

كامًهائال من الكتب الناقدة التي تخلد ذكراه.

ولد جورج طرابييش يف مدينة حلب عام 1939، نال إجازة 
يف اللغة العربية من جامعة دمشق.

مارس مهنة التعليم يف الثانوية التي تعلم فيها كُمدرِّس يف اللغة العربية.

دخل طرابييش السجن كمعارض سيايس لنظام حزب البعث، بعد سنة من استقالته من الحزب. الحقا انتقل إىل لبنان حيث عمل 
رئيسا لتحرير مجلة دراسات عربية )1972-19٨4(، ثم سافر إىل باريس بسبب الحرب األهلية اللبنانية حيث تفرغ للكتابة وعمل 

أيضا محررا ملجلة الوحدة )19٨4- 19٨9(.

مواقف كثرية يف حياة طرابييش، يف طفولته ويف شبابه، حتى أن تجربته يف السجن جعلته متأكدا بأن القضية ليست قضية تغيري 
سياسة أو وزارة، أو قضية مسلمني أو غري مسلمني، مسيحيني أو غري مسيحيني، فالقضية أعمق من ذلك بكثري، هي أوال ورمبا أخريا 

قضية بنى عقلية.

لطرابييش الكثري من املقاالت واملؤلفات والرتجامت، فله ما يقارب الخمسامئة مقال، وأكرثمن مئة كتاب مرتجم، وما يقارب الثالثني 
مؤلفاً، نذكر بعضاً منها: »نقد نقد العقل العريب« بأجزائه األربعة، »رشق وغرب، رجولة وأنوثة«، »عقدة أوديبفي الرواية العربية«، 

»من إسالم القرآن إىل إسالم الحداثة«، »الرجولة وأيديولوجيا الرجولة يف الرواية العربية«، »املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم«.

كتب طرابييش مقالته األخرية قبل وفاته، حيث ختمها بقوله: »إن شليل عن الكتابة، أنا الذي مل أفعل شيئاً آخر يف حيايت سوى أن 
أكتب، هو مبثابة موت.ولكنه يبقى عىل كل حال  موتاً صغرياًعىل هامش ما قد يكون املوت الكبري الذي هو موت الوطن«.

إعداد عيل الحمود
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