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مجتمع وإقتصاد
تقرير

القصة مش بس زبالة
القصة النظام البالي

يختصر الشعار الذي ُرفع ،أول من أمس ،في تظاهرة «الفرصة األخيرة»
التي نظمها ّ
تحرك «طلعت ريحتكم» ،الدافع األبرز لغالبية المشاركين
في االعتصام« .القصة مش بس زبالة ،القصة النظام البالي» من
رفعوا هذا الشعار لم يفصلوا ازمة النفايات عن بقية االزمات التي
«أفرزها» النظام الطائفي القائم على النهب والمحاصصة
هديل فرفور ,حسين مهدي
ت ـل ـت ـق ــي حـ ـمـ ـل ــة «طـ ـلـ ـع ــت ري ـ ـح ـ ـت ـ ـكـ ــن» ،وب ـق ـي ــة
املـجـمــوعــات الـشـبــابـيــة الـتــي سـعــت ال ــى الحشد
ّ
للتظاهرة ،بـ «التسليم» بــأن القضية ال تتعلق
بــأزمــة الـنـفــايــات فـحـســب ،وبــالـتــالــي اعـتـبــار ان
«الزبالة» هي الشرارة التي أوقدت مسارا طويال
من الغنب املمنهج من هذا النظام ،مشيرين الى
ّ
أنهم ،وإن ركزوا على ازمة النفايات ،فإن الهدف
األس ـم ــى م ــن ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـرك يـبـقــى ال ـق ـضــاء على
النظام ،منتج األزمات املتكررة.
اال ان الخالف الــذي دار بني الحملة ومكوناتها
م ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــات ب ـي ـئ ـي ــة ونـ ــاش ـ ـطـ ــن م ـس ـت ـق ـلــن
وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـش ـبــاب ـيــة امل ــؤل ـف ــة م ــن :امل ـن ـتــدى
االشـتــراكــي ،نــاشـطــون/ات مستقلون/ات ،رفــاق
فــرج الله حنني في الجامعة اللبنانية ،وناديي
الـعـلـمــانــي وال ـس ـنــديــانــة ال ـح ـمــراء ف ــي الـجــامـعــة
ّ
األميركية  -بيروت ،يتعلق بكيفية ترجمة هذا
املبدأ املتفق عليه.
تريد هذه املجموعات من الحركة أن «ترفع سقف
امل ـطــالــب» ،وأن يـجــري «تـطــويــر الـخـطــاب لرسم
حراك يشمل خارطة طريق تضم أزمات الكهرباء
وامل ـيــاه واالمـ ــاك العمومية وغ ـيــرهــا» ،وف ــق ما
ي ـقــول الـعـضــو فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
عطاالله السليم لـ «األخبار» ،فيما يشير العضو
فــي ال ـن ــادي الـعـلـمــانــي فــي الـجــامـعــة االمـيــركـيــة
في بيروت علي زين الدين الى «ضــرورة خروج
الحراك من وسط بيروت ،ليتمدد ويشمل شوارع
وأحياء بهدف مخاطبة الناس مباشرة ،وحثهم
على املشاركة في االحتجاجات الشعبية».
يــأتــي ك ــام الـسـلـيــم وزيـ ــن ال ــدي ــن ض ـمــن سـيــاق
االنتقادات التي الحقت الحملة حول محاولتها
حـصــر الـخـطــاب بــأزمــة الـنـفــايــات ،ذل ــك أن بيان
الناشطة فرح الشاعر اقتصر
الحملة التي ألقته ّ
على ثالثة مطالب تمثلت بـ»استقالة وزير البيئة
ووضع سياسة بيئية ومحاسبة املسؤولني عن
هذه األزمة» ،وهو ما أثار حفيظة بعض الشبان
املندفعني ،الذين كانوا يرغبون في رفع مطالب
تـصـعـيــديــة تــرت ـقــي الـ ــى ح ـجــم ال ــواق ــع املـ ـ ــأزوم.

ه ـ ــؤالء ،اس ـت ـطــاعــو ان ي ـفــرضــوا «أجـ ـن ــدة» على
الـتـحـ ّـرك ،تمثلت بتنظيم مسيرة نحو السرايا
الحكومية قبل ان ينقسم املشاركون بني من يريد
«االن ـج ــرار» مــع املتحمسني وم ــن يــريــد االل ـتــزام
بخطوات الحملة «املدروسة».
ال يستطيع لــوس ـيــان بــو رج ـي ـلــي ،ال ـنــاشــط في
الحملة ،اال أن يتفهم غضب الناس واحتقانهم
مــن هــذه الطبقة السياسية .فـيــوافــق املنتقدين
ع ـلــى ان ال ـح ـم ـلــة ي ـف ـتــرض ب ـهــا ان ت ــرف ــع سقف
خطابها ليشمل قضايا أساسية اضافية ،لكنه
ّ
يفضل أن ّ
تتروى الحملة في هذه املرحلة ،لتركز
عـلــى قضية الـنـفــايــات لتحقيق ان ـجــاز ي ــرى بو
رجيلي أن من املمكن تحقيقه« ،كي نربح جولة
ضد الطبقة السياسية» .تراكم هــذه االنـجــازات
في قضايا عدة يمكنه أن يؤسس لحراك شعبي
أوس ــع .الــافــت فــي حــديــث بــو رجـيـلــي اعـتــرافــه
بـبـعــض االخ ـط ــاء ال ـتــي حـصـلــت خ ــال الـتـحــرك،
معتبرا النقاش الذي حصل خالل وبعد التحرك
ّ
ّ
وصحي جدا« ،واألهم أن نستمر ونثابر مع
بناء
أجل تحقيق أهدافنا املشتركة».
ّ
وكــانــت املـجـمــوعــات الـشـبــابـيــة قــد نــظـمــت ثــاث
بتوقيت متزامن (عند الرابعة
مسيرات انطلقت
ً
والنصف عصرا) ،متجهة نحو ساحة الشهداء:
م ـس ـي ــرة ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن ق ـص ـق ــص ق ـ ــرب م ــدرس ــة
املقاصد ،حيث كانت نقطة ّ
تجمع لشباب الشياح
والغبيري وطريق الجديدة وقصقص والبربير
وال ـنــويــري والـبـسـطــة وسـلـيــم س ــام وب ــرج ابــي
حيدر ورأس النبع ،وأخــرى لشباب بــرج حمود
وال ـ ـ ــدورة وال ــدك ــوان ــة واالش ــرفـ ـي ــة ،انـطـلـقــت من
كــرم الــزيـتــونّ .أم ــا الـثــالـثــة ،فانطلقت مــن شــارع
الحمرا لشباب راس بيروت والصنايع وكركول
الدروز وعائشة بكار ومار الياس ورمل الظريف
والحمرا .الهدف من املسيرات كان دعوة الناس
إلى املشاركة في التظاهر .مشهد «الــدعــوة» في
قصقص ،كما في الحمرا وكــرم الزيتون نفسه،
شاب مندفع يحمل مكبرالصوت ،يشكو الواقع
املأزوم ويحاول التحريض على النظام الطائفي،
«الكهربا مقطوعة علينا وعليكم ،انــزلــوا على
الـ ـش ــارع» ،ي ـصــرخ ال ـشــاب فــي مـسـيــرة قصقص

تكمن اهمية
التظاهرة
في أنها
تأتي خارج اي
نطاق حزبي
وسياسي
(انور عمرو ــ
أ ف ب)

مـحــاوال الـحـشــد ،يتكرر املشهد فــي كــل مــن كرم
الزيتون والحمرا .التحريض على النظام ترجم
ايضا عبر بيان وزع على املشاركني ،يدعو الى
اسقاط النظام .وعلى الرغم من ان هذه املسيرات
ال ـث ــاث ل ــم تـنـجــح كـثـيــرا ف ــي اسـتـقـطــاب الـنــاس
ال ــذي ــن مـ ـ ّـرت بــال ـقــرب م ــن م ـنــازل ـهــم ،واق ـت ـصــرت
أع ـ ــداده ـ ــا ع ـل ــى املـ ـش ــاركـ ـي ــن «األص ـ ـل ـ ـيـ ــن» ،اال

ُ
المؤدية
الطريق
قطع
ست
إلى شركة سوكلين إذا ّ
مدد لها مجددا
ان ـه ــا اس ـت ـطــاع ــت ،فـ ــور وص ــول ـه ــا الـ ــى ال ـســاحــة
ّ
وانضمامها الــى املجتمعني هناك ،أن «تغطي»
ساحة الشهداء التي ّ
غصت باملشاركني.
ال ـع ــدد ك ــان «م ـق ـب ــوال» ،بــالـنـسـبــة إل ــى كـثـيــريــن،
ّ
التحرك «النوعي» ،يأتي خارج
ممن رأوا ان هذا
النطاق الحزبي ،وبالتالي يستطيع ان يحدث
ت ـغ ـي ـيــرا اذا م ــا جـ ــرى ال ـع ـم ــل ع ـل ــى خ ـط ــة عـمــل
واضحة الستثماره.
يــرى الصحافي حـ ّـســان الــزيــن أن الـعــدد مقبول
«وه ــذا ليس مـكــابــرة ،لكنه يمثل مـبــادرة مهمة
لكونه الـتـحـ ّـرك األول خ ــارج االنـقـســام الطائفي

ّ
التحركات
الحاصل» ،الفتا الى انه إذا استمرت
ب ـه ــذه ال ــوت ـي ــرة «واس ـت ـط ــاع ــت ان ت ـحــافــظ على
ثوابتها ،فهو أمر جيد».
وأل ـقــى رئـيــس الـحــركــة البيئية ب ــول أب ــي راش ــد،
كلمة أعلن فيها طرح الحركة «البيئي بامتياز»،
الــذي ال يتضمن «ال حرق وال ردم وال تصدير»،
والذي من شأنه أن يوفر على الصندوق البلدي
املستقل حوالي  100مليون دوالر .ويقوم الحل
على تقليص كمية الـنـفــايــات الـتــي تحتاج الى
املعالجة ،عبر الفرز من املصدر.
ت ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــات «طـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــت ريـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــم» مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة،
بالتظاهرواالعتصامات ،والتحركات املباشرة،
وف ــق مــا يــؤكــد الـنــاشــط فــي الحملة عـمــاد بــزي.
وأعـلــن األخـيــر عــن خـطــوات مقبلة تتمثل بقطع
الطريق املؤدية الى شركة سوكلني إذا مـ ّـدد لها
م ـج ــددا ،واغ ـ ــاق ال ـطــريــق أمـ ــام ال ـشــركــات الـتــي
ّ
يمكن الحقا أن تلزم طمر أو حرق النفايات« ،ما
ح ينزل فيها وال كيس زبــالــة واحــد ،نحن هون
مستعدين لكل السيناريوات وما حدا يجبرنا».
ب ــزي ال ــذي ي ـعـ ّـول عـلــى ال ـح ـشــود ال ـتــي حـضــرت
مل ـنــع ت ـمــريــر ال ـص ـف ـقــات ،ت ــوج ــه ال ــى امل ـســؤولــن
السياسيني بالقول إن هذه الصرخة هي بمثابة
االن ـ ـ ــذار ال ـن ـهــائــي واألخـ ـي ــر« ،ألن ـن ــا مـسـتـمــرون
مــا اسـتـمــر الـظـلــم وال ـف ـســاد فــي كــل امل ـل ـفــات ،من
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«ضمان» بنت جبيل« :زوروني كل شهر مرة»!
داني األمين

تبعد فرون
عن مركز
القضاء في
بنت جبيل 45
كلم ،وهي
أقرب إلى
مرجعيون
(هيثم
الموسوي)

يعاني أبـنــاء قضاء بنت جبيل مــن ســوء خدمة
فرع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في
املنطقةُ ،
وس ِّربت شائعة عن احتمال توقف الفرع
ّ
عــن العمل بسبب غياب الطبيب املكلف توقيع
املعامالت واإلشراف عليها ،إذ إن حضوره ليوم
كاف،
واحد كل أسبوع أو أسبوعني أو ثالثة غير ٍ
ّ
ويؤخر إنجاز معامالت املواطنني املضمونني.
يؤدي عدم حضور الطبيب إلى تمديد املرضى
لفترة مكوثهم في املستشفيات ،ريثما ُت َ
نجز
أوراق الضمان ،أو إلى دفع مبالغ مالية كبيرة
للمستشفيات كتأمني إلى حني انتهاء املعاملة،
مــا يضطر الكثيرين مــن الفقراء إلــى استدانة
األم ـ ـ ــوال ل ـتــوف ـيــر امل ـب ـل ــغ .وي ـش ـكــو أبـ ـن ــاء بنت
ّ
جبيل أيـضــا مــن قــلــة ع ــدد املــوظـفــن العاملني
فــي فــرع الـضـمــان االجـتـمــاعــي فــي بـنــت جبيل
ال ــذي ت ــراج ــع م ــن  12مــوظـفــا إل ــى  7مــوظـفــن،

رغ ــم تـقــديــم كـتــاب رسـمــي إل ــى إدارة الـضـمــان
ّ
قـبــل أك ـثــر مــن  6أش ـهــر .وب ـمــا أن املـقـيـمــن في
منطقة بنت جبيل هم بأغلبهم من املوظفني أو
مزارعي التبغ ،الذين يستفيدون من تعاونية
موظفي الدولة أو الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،فقد وافقت إدارة تعاونية موظفي
ال ــدول ــة ع ـلــى ف ـتــح فـ ــرع ل ـهــا ف ــي ب ـنــت جـبـيــل،
للتخفيف من املعاناة التي يتكبدها املوظفون
عند إنجاز املعامالت الخاصة بالتعاونية ،في
فرعها في مدينة النبطية ،التي تبعد نحو 30
كلم عن املنطقة.
يشكو املوظف محمد إبراهيم من «بعد املسافة
عن مركز املحافظة في النبطية ،ألن أي معاملة
ّ
ط ـب ـيــة ط ــارئ ــة ت ـت ـطــلــب االن ـت ـق ــال إلـ ــى الـنـبـطـيــة
للحصول على املوافقة املسبقة أو غير املسبقة،
وأحيانًا نحتاج إلى الذهاب أكثر من مرة إلنجاز
معاملة واحــدة» ،الفتًا إلى أن «معالجة األسنان
على سبيل املثال على نفقة التعاونية ،يتطلب

