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بيروت

الحــراك المــدنــي فــي عيــون النـــاس

فايزة دياب - بيروت

يف ب��روت تباين��ت الآراء ح��ول احل��راك وحياديت��ه 
وا�ستخدام القوى ال�سيا�سية املتنازعة له.

ع��زة ا�سكندراين وعلى �لرغم م���ن تاأييدها للحر�ك �إال �أنها 
مل ت�ض���ارك ب�ضبب �ضيق وقتها، �إذ �أنه���ا موظفة بدو�م كامل وعليها 
م�ضوؤولي���ات منزلي���ة، لكنها تنتظ���ر منه �ملزيد م���ن �حلمالت على 
�لزعم���اء و�أ�ضحاب �لكر��ض���ي �لذين يتحكمون بالبل���د. وعما فعله 
�حل���ر�ك حت���ى �الآن كل �لبلد ال يهمن���ي قالت: "مقب���ول ولكن كان 
باإمكان���ه عمل �ملزيد عن طريق �لت�ضعي���د �ل�ضلمي. و�أهم �ضيء �أنه 
�أ�ضع���ر �لزعماء بوجود مو�طنني يطالبون بحقوقهم، وهذ� �حلر�ك 
طامل���ا هو م�ضتمر طاملا يكون غري مرتهن الأي���ة جهة". وحول �ولوية 
�ملطال���ب �أ�ضافت ��ضكن���در�ين: �الأولوي���ة يف حل م�ضكل���ة �لنفايات 
و�نتخ���اب رئي����س للجمهوري���ة وجمل����س ن���و�ب جديد وفت���ح ملفات 

�لف�ضاد".
ريان ملح��م مل ت�ضارك يف �حلر�ك لكنه���ا وكما قالت: "�أحب 
�مل�ضارك���ة، لكن و�ضع���ي �لعائلي مينعني، الأن �حل���ر�ك هو �لطريق 
لتحقيق مطالب �ل�ضعب، وما حققه �أنه ��ضتطاع لفت نظر �ل�ضلطات 
�إىل �ملطال���ب وعلي���ه �ملثاب���رة لتحقيقه���ا وقوته تكم���ن يف حياديته، 

و��ضتمر�ره للو�ضول �إىل �إ�ضالح �ضيا�ضي حقيقي".
لك���ن ري���ان دياب �ضارك���ت مرة و�ح���دة يف �إح���دى �لتظاهر�ت 
وه���ي م�ض���رة على �لتح���رك لتحقي���ق �ملطال���ب ور�أت �أن ما ح�ضل 
ي�ض���كل جم���رد بد�ي���ة، وعل���ى �لتح���رك �ملثاب���رة. لكنه���ا ت�ض���كك 
بحياديت���ه، "�أعتقد �أنه على عالقة بجهة معينة كما باقي �لفعاليات 
و�الأح���ز�ب". وحول �الأولوية �أ�ض���ارت �إىل �نتخاب رئي�س للجمهورية 
باأ�ضرع وق���ت ممكن، و�إقر�ر �ضل�ضلة �لرت���ب و�لرو�تب مع فتح ملف 

�لكهرباء.
�أما حممد علي املقداد فقد �ضارك يف �لعديد من �لتظاهر�ت 
"الأن م���ا يطرح���ه ه���و ح���ق يل كمو�طن وعل���ّي �ملطالبة ب���ه. وعلى 
�حلر�ك �أن يفّعل �أن�ضطته ع���ر طرح �ملطالب �ملعي�ضية، وخ�ضو�ضًا 

بعد �أن ��ضتطاع تعطيل �ضفقة �ملناق�ضات الأزمة �لنفايات".
و�أ�ض���اف: "حاول���ت �ل�ضلط���ة جتي���ري �حل���ر�ك مل�ضلح���ة �أحد 
�أطر�فه���ا، لك���ن وحتى هذه �للحظ���ة يبدو �أنه م���ا ز�ل يحافظ على 
حياديت���ه، و�أن�ضح���ه �اللت���ز�م بالق�ضاي���ا �ملطلبي���ة و�البتع���اد عن 
�ملطالب �لطوباوية و�أطالبه بفتح ملف �لكهرباء �مللف �الأكرث ف�ضادً� 

يف �لبلد".
و�ضاركت حال ن�س��ر اهلل يف �حلر�ك الأنها ت�ضعر "�أن حقوقي 

مهدورة وعلي �لتحرك للو�ضول �إىل حقوقي. و�أن ��ضتمر�ر �حلر�ك 
�ضي�ضاه���م يف دف���ع �ملو�طن���ني للخ���روج م���ن حال���ة �ل�ضم���ت �لتي 
يعي�ضونها منذ فرتة". لكن ن�ضر �هلل ت�ضعر �أنه مرتبط بجهة ما "ال 
يهمن���ي ذلك،�ملهم ��ضتمر�ر �حلر�ك للو�ض���ول �إىل �حلقوق. لذلك 
�أن�ضح���ه �ال�ضتم���ر�ر باال�ضتقاللي���ة و�حليادي���ة و�جل���ر�أة على فتح 
ملف���ات �لف�ضاد. "�أما عن �أولوية �ملطال���ب ر�أت ن�ضر �هلل �أن �الأهم 

جديد". نيابية  �نتخابات  �إىل  "�لدعوة 
كم���ا �ض���ارك و�س��ام الأم��ن باحل���ر�ك م���ن �أجل �إيج���اد حل 
للنفاي���ات وك�ض���ف ملفات �لف�ض���اد يف �ل�ضلطة �لقائم���ة على �أ�ضا�س 
�ملحا�ض�ض���ة، وه���ذ� ما جنح فيه م���ن خالل ف�ضح �لفئ���ة �حلاكمة 
�لفا�ض���دة. وح���ول حيادي���ة �حل���ر�ك �أ�ض���ار �الأم���ني �إىل �أن "بع�س 
�أع�ض���اء �حلر�ك لهم ميول �ضيا�ضية لكن ذل���ك ال يوؤثر على �لطابع 
�لع���ام �حليادي. و�أن�ضحه �أن ال ير�ض���خ للرتغيب و�لرتهيب وي�ضر 

على �الإ�ضالح �ل�ضيا�ضي، و�الأولوية ملطالب �لنفايات و�لكهرباء".
�أم���ا �سه��ى جفال فل���م ت�ضارك يف �حل���ر�ك، "م���ع �أين �أو�فق 
عل���ى �ملطالب �لت���ي رفعها لكني مل �أقتنع �أنه حي���ادي وخ�ضو�ضًا �أن 
�الأح���ز�ب �ضاركت حتت ��ضم حمالت وجمعيات. و�أعتقد �أن �لو�ضع 
يف لبن���ان ميوؤو����س منه. عندم���ا تنتقد �أي زعيم تتح���رك �لع�ضبية 
�لطائفي���ة. لكن���ي �أنظ���ر باإيجابي���ة �إىل �حل���ر�ك �ل���ذي ��ضتط���اع 
فر����س معاجلة جدي���دة الأزم���ة �لنفايات عر جلن���ة �ضهيب". لكن 
يب���دو �أن موقف جفال م���ا ز�ل مرتددً� حول حيادي���ة �حلر�ك الأنها 
�أ�ضارت �إىل م�ضاركة جماهري غف���رية يف �حلر�ك. ون�ضحته قائلة: 
"��ضتم���ر باحلر�ك لكن بدون عنف، و�أن �الأولوية مللف �لنفايات ثم 

�لكهرباء".
ومل ت�ضارك حن���ان عبود باحلر�ك، "الأن �ملو�ضوع بد�أ باملطالبة 
بحق���وق �ملو�طن���ني وبعده���ا �أ�ضب���ح �حل���ر�ك م�ضي�ضًا، لذل���ك �أرى 
�أن يتح���دد �ملطل���ب بالنفايات وال يف�ض���ح �ملجال �أم���ام �أي مند�س، 
خ�ضو�ض���ًا �أن ق�ضم���ًا من���ه حمايد وق�ض���م مرتبط بجبه���ات �أخرى. 

لذلك �أن�ضحه باال�ضتمر�ر �ضلميًا و�أن تكون �الأولوية للنفايات.
�أما عب��ر ا�سكندراين فلم ت�ضارك باحل���ر�ك، "الأين ال �أوؤيد 
�أن�ض���اف �حللول، يجب ت�ضعيد �حلر�ك وتعطيل �لبلد للو�ضول �إىل 
ح���ل متكام���ل �أو ال حترك. الأنه حتى �للحظ���ة مل يحقق �ضيئًا، وعلى 
�لرغ���م �أن �حلر�ك يبدو حياديًا �إال �أين �أ�ضك بذلك. و�الأولوية مللف 

�لنفايات، �لطبابة و�لتعليم.
�أم���ا رامية ال�سيد فقالت: مل �أ�ضارك باأي حترك، الأن �الأمر ال 

يهمني، وكل �لبلد اليهمني.

للتنمية  ال�������س���راك���ة  م���رك���ز  ي��ب��ت��غ��ي 
والدميقراطية من خالل اإ�سدار هذه الن�سرة 
اأم��ام  الفر�سة  باإتاحة  وذل��ك  املو�سوعية، 
نخبة من ال�سباب ال�سحافين لنقل احلقيقة 
كما هي دون ال�سطرار اإىل تدوير الزوايا اأو 

اإر�ساء لإمالءات اأحد.

• اأن تكون 	 �ستحاول  راأيك" ن�سرة  "�سو 
تنوعاته  بكل  ال�ساب  املواطن  �سوت 
عنها  وغ��اب��ت  ه���ي،  ك��م��ا  نقلت  وق���د 
الواقع  لتعك�س  ال�سحافين  حتليالت 

كما هو دون زيادة اأو نق�سان.

• م�ساحة 	 �ستكون  ن�سرة  راأيك"  "�سو 
من  ال�سباب  اآراء  فيها  تتجمع  عامة 
خمتلف  وم���ن  امل��ح��اف��ظ��ات،  خمتلف 
لبنان  ه��و  ه��ذا  لتقول  الن��ت��م��اءات، 
املتنوع الأقدر على حتمل الجتاهات 
الختالف  اإدارة  اأح�سنا  اإذا  كافة، 

والتنوع.

• ال�سباب 	 �ستدفع  ن�سرة  راأيك"  "�سو 
قد  ق�سايا  يف  راأيه  باإبداء  للم�ساركة 
املكونات  بن  اختالف  مو�سوع  ت�سكل 
ب�سورة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 

حمايدة و�سفافة وم�ستقلة.

• ال�سباب 	 �ستجعل  ن�سرة  راأيك"  "�سو 
من  غرهم  لآراء  وا�سع  اط��الع  على 
اأخ��رى  مناطق  اإىل  املنتمي  ال�سباب 

وطوائف ومذاهب اأخرى.

• "�سو راأيك" ن�سرة �ستجعل من الدولة 	
من  اإعالميًا  هدفًا  املن�سودة  املدنية 
حتته  ين�سوي  �سقفًا  تكون  اأن  اأج��ل 
واملذهبية  املناطقية  الجتاهات  كل 

والطائفية والوطنية.
الإدارة

لماذا هذه النشرة؟

األف باء املدافعة

كتاب يحكي عن 
التخطيط حلمالت 
املدافعة وحت�سيل 

احلقوق
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البقاع

ليلى عبد الغني -البقاع األوسط
ويف البق��اع الأو�س��ط، تفاوتت اآراء 
املواطن��ن يف احلراك املدين وال�سعبي، 
منه��م من ه��و موؤيد بق��وة، ومنهم موؤيد 
بتحف��ظ، ومنه��م م��ن عار���س احلراك 

ومطالبه.
�ض���ارك ربي��ع احل�سيم��ي م���ن زحلة – 
�لبق���اع يف تظاهر�ت �حل���ر�ك الأنه بر�أيه: هو 
م�ضاح���ة ما بني ه���دف �لتغيري وهدف �حلكم 
�لع�ضك���ري لنعر عن ر�أين���ا وخ�ضو�ضًا ب�ضبب 
�لو�ض���ع �القت�ض���ادي. وننظ���ر م���ن �حلر�ك 
�ال�ضتمر�ر و�ضواًل �إىل ح���ل �مل�ضاكل. و�أ�ضاف 
�حل�ضيم���ي: �حلر�ك بحاج���ة �إىل تنظيم وما 
فعله حتى �الآن جيد، لكنه مل ي�ضل �إىل حتقيق 
�أهد�ف���ه. و�أعتقد �أن �حلر�ك حيادي وهذ� ما 

الحظت���ه م���ن خ���الل م�ضاركت���ي بالتظاه���ر�ت 
و�العت�ضامات".

وع���ن �الأولوية �لتي على �حلر�ك �أن يطالب بها، �أجاب: �أواًل، 

�إنه���اء مو�ضوع �لنفايات، ثانيًا، ��ضتقالة �حلكومة. ثالثًا �لتخل�س 
من �لزعماء �لطائفيني.

�أي���د و�سيم احل�سيمي ما قاله ربي���ع، وقال: نعم �ضاركت يف 

�لتح���ركات الأن �حلر�ك هو تعبري من مطالب 
�ل�ضعب �للبناين. وما فعله �حلر�ك هو خطوة 
و�ح���دة على طري���ق �الألف ميل نح���و �لتغيري. 
�أم���ا �إذ� كان �ل�ض���وؤ�ل م���اذ� حقق���ه �حلر�ك 
عمليًا فال �ضيء، الأن �ل�ضلطة ال تريد �أن حتقق 
�ضيئًا وق���وى 8 و14 �آذ�ر ال يري���دون �أن ينجح 
�حلر�ك. وخ�ضو�ضًا �ن �لق���وى �الأ�ضا�ضية يف 
�حلر�ك ه���ي حيادي���ة. و�أطالب ب���اأن ي�ضتمر 

�حلر�ك و�أن يتابع خطو�ته.
ومتّنت نبيل��ة )بر�ليا����س – �لبقاع( لو 
كان با�ضتطاعته���ا �مل�ضارك���ة يف �لتظاهر�ت، 
لك���ن مل ت�ضتط���ع �مل�ضاركة، وم���ا تريد هو "�أن 
يزيل �حلر�ك �لطبق���ة �ل�ضيا�ضية �لفا�ضدة". 
الأن هذ� �حلر�ك عظيم، �ضحيح �أنه مل يحقق 
نتائ���ج ملمو�ضة لكنه ب���اٍق رغم �ل�ضغوط. لقد 
ك�ض���ر �ضم���ت �للبناني���ني. و�أعتقد �أن���ه حيادي 
وح���ّر مئ���ة باملئة. و�أن���ا �أن�ضح���ه باملثابرة وع���دم �لرت�جع. وعن 
�أولوي���ة �ملطال���ب قالت نبيلة: �أري���د �إقالة وزي���ر �لبيئة و�حلكومة 

نانو غصن - البقاع
ل تختل��ف منطق��ة البق��اع ع��ن غره��ا م��ن املناط��ق 
اللبناني��ة، ي�سكنه��ا اأنا���س اأي��دوا احلراك و�سارك��وا فيه، 
واآخري��ن كان لهم موقف��ًا �سلبيًا منه ول ي��روا فيه فائدة 

�سوى الفو�سى وال�سدام مع القوى الأمنية.
وعل����ى �لرغ����م �أن ح�س��ن يزب��ك )�ضم�ضط����ار( مل ي�ضارك يف 
�حلر�ك، لكن����ه ن�ضح �جلميع بامل�ضارك����ة "الأن م�ضاركتهم �ضتعطى 
نتائج �إيجابية وجيدة الحقًا، و�أن�ضح م�ضوؤويل �حلر�ك باال�ضتمر�ر 
ودف����ع �لنا�����س للم�ضاركة بفعالية �أك����ر، وخ�ضو�ضًا �أن����ه حيادي وال 

ينحاز الأي طرف من �أطر�ف �ل�ضلطة".
ورغ����ب علي املقداد )بعلب����ك( يف �مل�ضاركة يف �حلر�ك، لكنه 
مل ي�ضتط����ع ونظر �إليه كخطوة �إيجابي����ة "وبتكاتف �جلماهري ميكن 
�أن حتقق �ضيئًا و�أعتقد �أنه حيادي لذلك هو قوي". ون�ضح م�ضوؤويل 

�حلر�ك �ال�ضتمر�ر بالن�ضاط و�ضواًل �إىل حتقيق مطالب �لنا�س.
وقال حممد يزبك )حو�س �لر�فعة(: "مل �أ�ضارك يف �حلر�ك 
ولكن يجب على �جلميع �مل�ضاركة و�أولهم �أنا، الأن ذلك و�جب علينا. 
الأن كل خط����وة يف هذ� �ملجال �ضتعطي نتائ����ج �إيجابية لذلك �أن�ضح 

باال�ضتمر�رية وخ�ضو�ضًا �أنه حيادي وال يرتبط مع �حد".
�أم����ا هالل �سومان )�لبقاع( فه����و مل ي�ضارك يف �حلر�ك لكنه 

كما قال: "�أنتظر كي يحقق �حلر�ك �أهد�فه".
يف ح����ني �ضاركت ل��ورا �س��رمي )زحلة( بتظاه����ر�ت �حلر�ك 
وتنتظ����ر من����ه �أن يح����دث تغيريً� يف �لبل����د، لذلك "�أطل����ب من قوى 
�حل����ر�ك �ال�ضتمر�ر من �أجل حت�ضني �لو�ضع �ملعي�ضي وهو قادر الأنه 

حيادي".
و�ضارك مالك فرحات )�لبق����اع( يف �لتظاهر�ت، الأين �أوؤمن 
�أن �ل�ضاك����ت عن �حلق �ضيطان �أخر�����س، و�إذ� مت تن�ضيط �لتحركات 
رمب����ا نحقق مطالب. و�أ�ض����اف فرحات: "نع����م �أن �حلر�ك حيادي 
ق����د يدعمه بع�س �الأحز�ب لكن ذلك الينال من حياديته، و�أن�ضحه 
باال�ضتم����ر�ر لك����ن م����ن دون �ل�ضماح بح����دوث �أي �ضغ����ب. ويكون يف 

مقدم �أولوياته ملف �لنفايات و�ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب".
مل يت�ض����ن لب�ضرى زين )بعلب����ك( �مل�ضاركة يف �حلر�ك، "لكني 
�أنظر �إليه خطة جي����دة يف بلدنا، وخ�ضو�ضًا �أنه حيادي لذلك عليه 

�ال�ضتمر�ر من �أجل �لتغيري".
ووظيفة ع.ز. )تعلبايا( متنعه من �مل�ضاركة يف ن�ضاط �حلر�ك 
�لذي يعلق عليه �أمال كبرية، "وخ�ضو�ضًا �أنه حيادي ونابع من وجع 
�ل�ضع����ب، لكن �أن�ضح م�ضوؤوليه عدم �الجنر�ر �إىل �ل�ضغب، و�ضرورة 

�إعطاء �الأولوية النتخاب رئي�س للجمهورية".
�أما زينب النج��ار فلم ت�ضارك ب�ضبب عدم �إمكانية على ترك 
�أوالده����ا لوحدهم، "لكنه �ضيوؤدي حتمًا �إىل نتيجة/ على �لرغم من 
ت�ض����ارب �ملطالب وعمومية �الأهد�ف". لكنها ترى �أن �حلر�ك غري 
حي����ادي "�أنه مرتبط ببع�س �الأح����ز�ب لذلك �أن�ضحه بعدم �ل�ضغب 

و�إعطاء �الأولوية مللف �لنفايات و�ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب".
وو�ض����ع مهيبة �سلوم )كفرزبد( ال يختل����ف عن و�ضع �لنجار، 
�إنه����ا ربة �أ�ضرة وال ترتك �أوالدها. لكنه����ا تنتظر �أن يحقق �حلر�ك 
مطال����ب �ل�ضعب وتن�ضحه باال�ضتمر�ر وتوؤكد على حياديته وترى �أن 

�الأولوية مللف �لنفايات.
ومهن����ة عالم حمزة )جمدل عنج����ر( ال ت�ضمح له بامل�ضاركة، 
"لكن����ي مع �حلر�ك قلب����ًا وقالبًا و�أنتظر �أن يحقق �ملطالب �ملحقة 
من خالل ��ضتمر�ريت����ه، و�أن�ضحه بعدم �للجوء �إىل �ل�ضغب" وقوته 

بحياديته، و�أطالبه بحل ملف �لنفايات و�لكهرباء".
و�أ�ض����ار يو�س��ف لطي��ف �إىل �ضعوب����ة �أن يوؤدي �حل����ر�ك �إىل 
نتيجة، مع �أنه خط����وة جيدة الأنه حّرك ق�ضم من �ل�ضعب، و�أن�ضحه 
باال�ضتم����ر�ر و�لتاأكي����د على مل����ف �لنفايات. لكن لطي����ف �أ�ضار �إىل 

�رتباط �حلر�ك بجهة خارجية.
وترمي اإك��رام احلاج ح�سن )�ضم�ضط����ار( �للوم على �ضكنها 
يف �لبقاع، " �ضكني منعني من �مل�ضاركة".. وتاأمل �أن يوؤدي �حلر�ك 
�إىل نتائ����ج �إيجابي����ة، "�إذ� �ح�ض����ن �لتنظي����م وكان نف�ض����ه طوياًل". 
ونطال����ب �حل����ر�ك باال�ضتمر�ري����ة و�البتعاد عن �ل�ضغ����ب وتوؤكد �أنه 

حيادي بامتياز وعليه �لتاأكيد على تنفيذ �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب.
وعلى �لرغم من تاأييد �حلر�ك، مل ي�ضارك جمال احل�سيني 
)�ضم�ضطار( ب�ضبب �أعمال �ل�ضغب، ون�ضح �حلر�ك باال�ضتمر�ر، �إنه 
حر�ك حيادي و�أعتقد �أن �الأولوية يجب �أن تبقى مللف �لنفايات"".

يف ح����ني �ضارك ح�س��ن العزيز )�ضم�ضط����ار( باحلر�ك الأنه 
موؤم����ن بالق�ضي����ة �لتي يحمله����ا. "لذل����ك �أنتظر حتقي����ق مطالبنا، 
وم����ا فعله حت����ى �الآن �أنه �أ�ض����اء �لطريق �أمام �لنا�����س، لذلك علينا 

�ال�ضتمر�ر باحلر�ك وقوتنا �أننا حياديون".
�أم����ا �سانت��ال �س��رمي )زحل����ة( فق����د �ضاركت م����رة يف �إحدى 
�لتظاه����ر�ت، "و�إذ� كان مل يحقق �ضيئًا حتى �الآن فاليعني �أنه على 
خط����اأ �أن�ضحه �أن يكون منظمًا �أكرث ولديه �إر�دة �لتغيري وخ�ضو�ضًا 
�أن �حل����ر�ك حيادي". �أما �الأولويات، فر�أت �ضرمي �أنها ملياه �ل�ضرب 

يف زحلة.
ومثله����ا رواد �سليبا )�لبقاع( �ضارك م����رة الأنه مقتنع باهمية 

�حل����ر�ك لتحقيق �ملطالب. ويع����ود �ضليبا ليقول: مل يحقق �حلر�ك 
�ضيئ����ًا حت����ى �الآن الأنه مرتب����ط باأحز�ب �ضيا�ضية لذل����ك �أن�ضحه �أن 
يك����ون حيادي����ًا. وعن �الأولوي����ات، يحدده����ا �ضليبا �لنفاي����ات، مياه 

�ل�ضرف �ل�ضحي و�ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب.
�أما حمم����د مو�سى حمي�سن )�لبقاع( فقد �ضارك يف �حلر�ك 
وتعر�س لل�ضرب من قوى �الأمن، "لذلك يجب �أن ي�ضتمر خ�ضو�ضًا 

�أنه حيادي، ويحمل هم ملف �لنفايات ومياه �ل�ضرب.
ور�أى ح�س��ن بل��وق )�لبق����اع( �أن �حل����ر�ك مرتب����ط بجه����ة 

خارجية وال ينفع ل�ضيء.
ومل ت�ضارك غادة العزير )�ضم�ضطار( يف �حلر�ك الأنه جتاوز 

حدوده وتعدى على �الأجهزة �الأمنية.
وتت�ض����اءل غادة حمية )طاريا( ع����ن توجه �حلر�ك، "حتى 
�الآن مل �أع����رف نو�ي����اه، و�إذ� �أر�د فع����ل �ض����يء جي����د ليغ����ري �أم����ر�ء 

�حلرب".
وب�ضب����ب �أعم����ال �ل�ضغب �لت����ي ر�فقت بع�س �أن�ضط����ة �حلر�ك، 
مل ي�ض����ارك حمم��د يو�س��ف احلج��ري )عر�ضال( ب����اأي ن�ضاط 
خ�ضو�ض����ًا �أنه مل يفع����ل �ضيئًا �ضوى �ل�ضد�م مع ق����وى �الأمن، "وهو 

غري منظم، عليهم �ل�ضغط النتخاب رئي�س للجمهورية".
وع����دم م�ضاركة زياد اأبو ع�سكر )بر�ليا�س( يعود لقناعته �أن 
ه����ذ� �حل����ر�ك لن يوؤدي �إىل نتيجة. "كل ما فعل����ه �ل�ضد�م مع قوى 
�الأمن، �أن����ه غري حيادي الأنه مرتبط بق����وى 8 �آذ�ر و�أن�ضحه بوقف 

ن�ضاطه.
وي�ض����ارك اأم��ن لي��ان )زحلة( �أب����و ع�ضكر ر�أيه ب����اأن �حلر�ك 
ل����ن يوؤدي �إىل نتيجة "فقط �ضغب وم�ض����اكل، وتخريب و�عتد�ء على 
�ملوؤ�ض�ض����ة �لع�ضكرية". ويوج����ه ليان �أ�ضابع �الته����ام �إىل حزب �هلل 
وحرك����ة �أم����ل بانهما ي�ضجعان �ل�ضب����اب على �خل����روج �إىل �ل�ضارع، 

لذلك �ن�ضح بوقف �لن�ضاط.
تو�فقه اأنطونيت ليان على �آر�ئه.

وال ت����رى هدي��ل الزعب��ي )�لبق����اع( م����ن �لبق����اع �إال �ل�ضغب 
و�لعب����ث، وترى �أن �حل����ر�ك متاأثر باالأح����ز�ب و�لطو�ئف لذلك لن 

يحقق �ضيئًا، "و�أن�ضحه �أن يطالب مبطالب تغيريية.
وال ينتظ����ر ركان ج��ر )�لبقاع( �أي �ضيء م����ن �حلر�ك "الأنه 
ل����ن يوؤثر على مو�قع �لقر�ر وه����و ع�ضو�ئي و�أطالبه �أن يبقى مم�ضكًا 

مبلف �لنفايات.

ما بـيــن التغــيير واالعتــداء على المؤسسة العسكـريـة

مؤيد بقوة ومؤيد بتحفظ

2015 الأول  كانون   - الأول  العدد   -  PCDD والدميقراطية  للتنمية  ال�سراكة  مركز  عن  ت�سدر   - دورية  غر  2ن�سرة 



البقاع

جبل لبنان

ق�سم كبر ممن التقينا بهم، اعتذر عن اإجراء املقابلة عند ما طلبنا منه رقم الهاتف اأو اقرتحنا ت�سويره. كانت الإجابات متقاربة ومعظمهم اأّيد 
احلراك باملقابل طالب بتحديد الأهداف واعتقد ان العامل املذهبي والطائفي هو الذي حكم اآراء الذين التقيت بهم. 

نانو غصن

و�إعادة ت�ضكيل حكومة تلبي مطالب �ل�ضعب.
ومل ت�ض���ارك ليليان عبد الغن��ي بر�ليا�س( يف �أي تظاهرة 
للح���ر�ك، "الأين مل �أثق باحلر�ك و�إمكاني���ة حتقيق �ضيء. و�الآن 
�أنتظ���ر من �حلر�ك �أن ي�ضوب �لبو�ضلة �إذ� كان بريئًا. لكني من 
جهة �أخرى �أرى �أن �حلر�ك �ضجع �ل�ضعب على �ملطالبة بحقوقه، 
يف نف����س �لوقت زرع �خلوف يف نفو�س �لنا�س". ور�أت عبد �لغني 
�أن �لن�ضب���ة �الأك���ر من �حلر�ك م�ضي�س وتنفذ م���ا يطلب منها". 
و"�أن�ضح���ه باأن يعود لل�ضع���ب ويكون من �ل�ضع���ب". وز�دت: و�أن 

يطالب بانتخاب رئي�س للجمهورية.
ولأم��ر )بر�ليا����س – �لبق���اع �لغرب���ي( موق���ف �ضلبي من 
�حل���ر�ك، لذل���ك مل ي�ض���ارك يف �أي حترك "و�حل���ر�ك مل يفعل 
�ضيئًا يقنعني �أنه مدين بامتياز، مل يفعل �ضيئًا ومل يغري �ضيئًا، كما 
�أنه غري حي���ادي فاحلر�ك مرتبط بال�ضيوعي���ني. لذلك �أن�ضحه 
بالتخل����س من �أية عالقة مع جهات حزبي���ة و�أن يهتم بالنفايات 

فح�ضب.
وتعار�س رهف، اأمر مع �أنهما من نف�س �لبلدة، �إذ توؤكد �أنها 
�ضارك���ت بعدة حتركات وذلك عن قناع���ة تامة باأهمية �حلر�ك. 
"و�أنا �أنتظر منه �ل�ضعي �إىل �إ�ضقاط �لنظام، وحتمًا �حلر�ك غري 
حيادي �إنه منحاز �إىل جانب �ل�ضعب �حلر. و�أن�ضحه باال�ضتمر�ر 

من �أجل دولة مدنية علمانية".
ومل ي�ضارك حمم��د عمر عراج��ي )بر�ليا�س( باحلر�ك 
الأن���ه كان م�ضاف���رً�. "وم���ا �أنتظره من �حل���ر�ك �أن ينجح بتغيري 
�لطبقة �ل�ضيا�ضية �لفا�ضدة فيلبنان، وما فعله حتى �الآن كان جيد 
ن�ضبي���ًا وهو حي���ادي كليًا وما �أن�ضحه �أن يبق���ي حتركاته �ضلمية. 
وعن �أولوية �ملطالب ر�أى عر�جي: يجب �نتخاب رئي�س جمهورية 

فورً�.
و�ض���ارك اأحم��د عراج��ي بالتح���ركات لتح�ض���ني �لو�ض���ع 
�ملعي�ضي يف لبن���ان، ور�أى "�أن ينجح �حلر�ك ب�ضم فئات جديدة 
من �ل�ضعب �للبنانيله. على �لرغم من �أنه مل يحقق �ضيئًا ملمو�ضًا 
حت���ى �الآن. و�أ�ضاف عر�جي: "�أنه حر�ك حي���ادي، لكن �لبع�س 
يح���اول ت�ضتي���ت حياديت���ه. و�أرى �أن �ال�ضتم���ر�ر باملطالب���ة يوؤكد 

حياديته، وال �أولوية �ضوى حل ملف �لنفايات".

ومتنى حممود ال�سلح �مل�ضاركة يف �حلر�ك لكن ظروفه مل 
ت�ضم���ح له، وقال: "�أرجو �أن يفعل �حلر�ك ما مل ي�ضتطع �أن يفعله 
غريه خالل ن�ضف �لقرن �ملا�ضي، وهو تغيري �لطبقة �ل�ضيا�ضية. 
لق���د ��ضتط���اع �حل���ر�ك ت�ضلي���ط �ل�ضوء عل���ى م�ضاكلن���ا وطالب 
باحلق���وق �ملهدورة لكنه مل ي�ضتطع �ن يحقق �ضيئًا ملمو�ضًا، و�أرى 
�أنه حي���ادي، لذل���ك �ن�ضحه بع���دم �ال�ضت�ض���الم و�ال�ضتمر�ر يف 

تاأمني حياة كرمية للمو�طنني".
ور�أت ريت��ا مدلل��ة �أن م�ضاركتها يف �حلر�ك ياأتي يف �ضياق 
حقه���ا كمو�طنة لبنانية تتمنى �الأف�ضل لبلدها. وقالت: �أنتظر �أن 
ينظ���ف �حلر�ك لبنان من كل �لنفايات عل���ى �أنو�عها. لقد ك�ضر 
حاج���ز �خلوف و�ل�ضمت ودف���ع �لنا�س للتعبري ع���ن �آر�ئهم. �إنه 
حي���ادي وهذ� ما �أعطاه �لقدرة عل���ى �لنجاح. و�أن�ضحه باملثابرة 

و�ال�ضتمر�ر حتى �نتخاب رئي�س �جلمهورية وحماربة �لف�ضاد".
ع���زت ن��دى �سالمة ع���دم م�ضاركته���ا باحل���ر�ك ل�ضعوبة 
�ملو��ض���الت "لكن �أوؤيد �حلر�ك للح�ضول عل���ى مطالب �لنا�س. 
لقد ك�ضر �ل�ضمت ودفع �لنا�س للمطالبة بحقوقهم، وعلى �لرغم 
م���ن وجود مند�ضني يف �حلر�ك ��ضتم���ر �حلر�ك حياديًا و�أن�ضح 
�حل���ر�ك: �ال�ضتم���ر�ر بالن�ضال م���ن �أجل حل م�ضكل���ة �لنفايات 

و�إيجاد فر�س عمل.
ومل ي�ض���ارك عثمان باحل���ر�ك لوجوده خ���ارج لبنان خالل 
�لتظاه���ر�ت، لكنه �أمل باإ�ضقاط �لطبق���ة �حلاكمة. وعلق عثمان 
عل���ى �حلر�ك قائ���اًل: "�أنه حترك خجول بحاج���ة �إىل مزيد من 
�لدع���م �ل�ضعبي. و�أن حتقيق �أي مطلب بحاجة �إىل نف�س طويل". 
وعلى �لرغم من �أن عثمان يقول �أن �حلر�ك حيادي، "لكن ذلك 
ال ينفي وج���ود طابور خام�س. و�أن�ضح �حل���ر�ك حتديد �أولويات 
�الأه���د�ف وقيادة موحدة من �أجل �إ�ضقاط رم���وز �ل�ضلطة �لذين 

هم �أ�ضا�س م�ضاكل �لبلد".
و�ضاركت لي��ا الطلباين باحلر�ك "الأنه يعر عن قناعاتي، 
و�أرج���و �أن يعمد �حل���ر�ك �إىل تعبئة وتوعي���ة �لنا�س ب�ضكل �أكر. 
وحالي���ًا ��ضتطاع ك�ض���ر حاجز �ل�ضمت ونزل �لنا����س �إىل �ل�ضارع 

يطالبون بحقوقهم".
وو�ضف���ت �لطلب���اين �حل���ر�ك باحلي���ادي، "م���ع �أن بع����س 

�ملند�ضني حاولو� ��ضتغالله. و�أن�ضحه �أن اليكتفي بطرح �مل�ضكلة، 
بل �أي�ضًا يطرح �حللول �ملمكنة".

و�ض���ارك حمم��د اإبراهيم باحل���ر�ك رغبة من���ه الإ�ضقاط 
�لطبقة �لفا�ضدة. وقال: "�أن ما �أجنزه �حلر�ك عظيم جدً�، لقد 
ك�ض���ر حاجز �ل�ضمت عند �لنا�س، وبنى ر�أيًا عامًا حول �مل�ضاكل. 
و�أعتق���د �نه على �لرغم من بع�س �ملت�ضلقني فاإنه حترك حيادي. 

لذلك �أن�ضحه باال�ضتمر�ر بالتقدم وعدم �لرت�جع".
كذل���ك متنى زي��اد فه��د �أن ي�ضارك يف �حل���ر�ك الأنه طرح 
ق�ضية يحلم بها وهي �لتغيري "لكن وقتي مل ي�ضمح يل بامل�ضاركة. 
�أهمي���ة �حل���ر�ك �أنه ك�ض���ر حاجز �ل�ضم���ت. �أنه حي���ادي وعليه 
�لتحل���ي بال�ض���ر يف مو�جهة �لفئة �حلاكم���ة و�أعتقد �أن �لهدف 

�الأ�ضا�ضي حل م�ضكلة �لنفايات.
م���ن جهة �أخرى �أعرب �أربعة مو�طن���ني عن موقفهم �ل�ضلبي 
من �حل���ر�ك، منهم من �أعط���ى �الإ�ض���م �الأول ومنهم من رف�س 

�إعطاء ��ضمه.
ف���اإن حمم��د مل ي�ضارك يف �حل���ر�ك "الأين ال �أثق باحلر�ك 
وال �أنتظر منه �ضيئًا، و�أن ما فعله يف �ل�ضارع �أطفاأ �أمال �للبنانيني 
ب�ضب���ب �ضيا�ض���ة �ل�ضغ���ب، وحترك���ه ت���رك �لكث���ري م���ن عالمات 
�ال�ضتفهام حول �إنه م�ضي�س، معظم قادته �ضيعة ودروز، �ن�ضحهم 

بعدم �حتال ل �ضا�ضات �لتلفزة.
�أما عبد املجيد فاأجاب: ال ي�ضرفني �أن �أ�ضارك يف �حلر�ك 
�ل���ذي مل يفع���ل ومل يحقق �ضيئًا �أنه ممول م���ن �خلارج و�أن�ضحه 
باأن يرف���ع �ضره عن �لبالد و�لعباد. وهو غ���ري خمول باأن يطالب 

ب�ضيء.
مواط��ن اآخ��ر و�ضف �حل���ر�ك �أنه "نوع �آخ���ر من �لفو�ضى 
ل�ضن���ا بحاجة �إليها و�أن على قادت���ه �لتو��ضع قلياًل بعد �أن حادو� 
ع���ن �أهد�فه���م، �أن���ه لي����س حياديًا ب���ل مرتبط مب���ن �ضنعه. كل 

م�ضكلتنا هي �لبيئة فيجب �أن نبقى يف ميد�ن �لبيئة.
مواط��ن اآخر ق���ال: ال عالق���ة يل مبو�ضوع �حل���ر�ك �لذي 
ي�ضع���ى الإ�ضق���اط �لنظ���ام و�الإتي���ان بنظ���ام ع�ضكري. �إن���ه يريد 
تخريب �لبلد، وهناك من ي�ضتخدمه ويحركه و�أن�ضحه بعدم جر 

�لبلد �إىل �لفتنة.

الملفـات متــراكـمـة ليست النفايــات فحسـب..
منال مالعب - عاليه

احل��راك امل��دين ه��و الن�سخ��ة اللبناني��ة م��ن الربي��ع 
العرب��ي كم��ا ي��راه البع���س، اإل اأن الآراء تفاوت��ت ب��ن 
ال�سباب حول��ه وحول اأهدافه وقدرت��ه على التغير، ويف 

جولة على بع�س ال�سباب كانت هذه النتيجة:
ق����ال فادي عب��د الباقي )22 عامًا – �أع����زب وموظف(: �أنا 
�ض����اب �أحلم بالتغي����ري، و�أتى �حل����ر�ك �ملدين ليعلي �ل�ض����وت ناقمًا 
عل����ى كل �لطبقة �ل�ضيا�ضية برموزها كافة. لذلك �أوؤيد كل �حلركات 
�ملدنية م����ن �أجل �لتغيري، على �لرغم �أن �الأمل �ضعيف للو�ضول �إىل 
�لنتيج����ة �ملطلوبة. لقد تدخل �لبع�����س و��ضتغل �حلر�ك �ملدين مما 

�أفقده خ�ضو�ضيته وحقه �مل�ضروع يف وطن �أف�ضل.
و�أيد عالء عبيد )28 عامًا – �أعزب و�ضاحب حمل حالقة(: 
�حل����ر�ك مئة باملئة. "لكن����ي مل �أ�ضارك �أي ن�ضاط على �الأر�س خوفًا 
من تدخل طابور خام�س ال�ضتغالل �حلر�ك خدمة الأجندة �ضيا�ضية 

معينة تغري م�ضاره وتبعده عن �أهد�فه".
�أم����ا غادة اخلطيب )30 عامًا( و�لتي توؤيد كل حركة مطلبية 
�ضعبي����ة وعلى �لرغم من �الأمال �لتي بنتها على �لتحركات �الأخرية، 
�إال �أنه����ا ت�ضتب����ه بتدخل ي����د �ضيا�ضي����ة فا�ضدة حل����رف �حلر�ك عن 

�أهد�ف����ه خدمة جلهة معين����ة، "وال �أ�ضارك باأي حترك على 
�الأر�س حتى ال �أكون كب�س حمرقة لوجود مند�ضني لزعزعة 

�ضلمية �حلر�ك".
واأده��م اأبو غنام )25 عام����ًا – جامعي( هو نا�ضط 
يف "عرم����ون بلدت����ي" لكنه ي�ضكك يف �لو�ض����ول �إىل �لهدف 
�ملر�ض����وم من �حل����ر�ك �مل����دين. "فخو�ري����ف �لزعماء" ما 
ز�لت كثرية وه����ي تعيث ف�ضادً� �أينما حل����ت، باالإ�ضافة �إىل 
طابور خام�س نزل على �الأر�س لتغيري م�ضار �لتحرك خدمة 

الأجندة �ضيا�ضية معينة مما يدفعنا �إىل طريق م�ضدود".
ودعم����ت ن�سري��ن مالع��ب )36 عام����ًا – مدر�ض����ة( 
�حل����ر�ك �ضرط �أن تك����ون �أهد�ف����ه و��ضح����ة، "و�أعتقد �أن 
�حلر�ك حي����ادي بدليل �لتن����وع بني �مل�ضارك����ني"، �ملطالب 

حمقة و�لو�ضع و�ضل �إىل مرحلة ال بد من �لتحرك و�إال غرق 
�لبل����د �أكرث. لكنها ت�ضكك باإمكاني����ة حتقيق �أهد�ف �حلر�ك لغياب 

�لتنظيم وعدم وجود روؤية و��ضحة له.
ور�أى جه��اد العري�س��ي )28 عامًا( �أن هناك ق����وى �ضيا�ضية 
حتاول ��ضتغالل �حل����ر�ك لتغيري م�ضاره ومطالب����ه، "لكن �حلر�ك 
بح����د ذ�ته مك�ضب وهو حق لنا ويج����ب �أن يتحول �حلر�ك �إىل ثورة 

�ضعب كامل".
و�أ�ض����ارت �لنا�ضطة منال مالعب )35 عامًا( �إىل دور �ملجتمع 
�ملدين �ل����ذي ال ينف�ضل عن �لو�قع ح�ضب تعبريها، "وعلى �ملو�طن 
�أن يتخلى عن دور �ملتفرج ويك�ضف �لعري �ل�ضيا�ضي �لذي و�ضل �إليه 
�حلال يف لبنان. �مللف����ات مرت�كمة لي�س ملف �لنفايات فح�ضب، بل 

كل نفايات �ل�ضيا�ضة من دون متييز بني فئة �أو زعيم.
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جبل لبنان

هديل سهلي – الناعمه

مل يك��ن 18 مت��وز 2015 تاري��خ 
اإغ��الق مطمر الناعمة " يف لبنان، 
تاريخ��ًا عاب��رًا ب��ل كان ال�س��رارة 
واملحرك لكل ما حدث، وت�سارعت 
الأي��ام وُنّظم��ت اأول حملة حتمل 
يف طّياته��ا معاين كث��رة: "طلعت 
ريحتكم" وتوال��ت احلمالت ونزل 
اللبناني��ون اإىل ال�س��وارع  واأًعل��ن 
ر�سمي��ا يف 29 اآب 2015 م��ا ي�سمى: 

اللبناين". ال�سعبي  "احلراك 
تفاوتت اآراء ال�س��ارع اللبناين 
ومعار���س  للح��راك  م��وايل  ب��ن 
وغر اآبه، اأو له بع�س التحفظات.

خالل جولتنا يف منطقة �سيدا 
ووادي الزين��ة والناعم��ة، التقينا 

عدد من اأ�سخا�س. 
قالت �إح����دى �ل�ضاب����ات  �ملنظمات للح����ر�ك �للبناين وطالبة 
ماج�ضت����ري �إنت����اج �أفالم –  �س.م. )29 عام����ًا(: "هذ� �أف�ضل ما 
يحدث يف لبنان حاليًا، خرج����ت الإكمال تعليمي يف �ل�ضويد لكنني 
رجعت منذ �ضهرين الأكون من �مل�ضاركني يف �حلر�ك �ملدين، �ضد 
�لف�ض����اد �مل�ضت�ضري لنعلن رف�س �لف�ضاد و�لطائفية بحمل يافطات 

تدعو الإلغاء �لطائفية". 
ع����ن �أكرث م����ا �أزعجه����ا  و�أعجبها يف �حلر�ك قال����ت: "حينما 
�ض����ارك بع�س �الأح����ز�ب ودعا جماعته للم�ضارك����ة وبهذ� خفت �أن 
يتح����ول �مل�ضار �ل�ضعبي، �أكرث ما �أعجبني يف �حلر�ك هو بروز دور 
�ملر�أة و حمل �ضعار�ت عدة رمبا �أجملها "فاهيتا طاووق، �رحل يا 

م�ضنوق". 
و�أ�ضافت �س.م: "�أنا كاإن�ضانة علمانية مدنية مطلبي �الأهم هو 
�إلغ����اء �لطائفية وبناء طبقة �ضيا�ضية فيه����ا �أقليات ومتثيل ن�ضائي 

وطبعًا مع تغيري �حلكومة وكل �مل�ضوؤولني جذريًا". 
وقال����ت دان��ا جعف��ر �أم لثالث����ة �أطف����ال من ب����ريوت ت�ضكن 
و�دي �لزين����ة – �إقليم �خلروب، عن �حل����ر�ك �ل�ضعبي: "�أنا �أوؤيد 
�حلر�ك �ملدين 100 % الأن هذه �لدولة بكل مر�كزها وم�ضوؤوليها 
زبالة وي�ضتحقون  مقولة "طلعت ربحتكم" مع �حلر�ك قلبًا وقالبًا 
لكني مل �أنزل �إىل �الآن الأ�ضارك معهم نتيجة ظرويف �الجتماعية".

�أك����رث ما يزعج جعف����ر يف �حلر�ك هو تدّخ����ل بع�س �الأحز�ب 
وحماولة حتويله �إىل حر�ك غري �ضلمي. و�أكرث  ما القى ��ضتح�ضانًا 

لديها هو �ضعار "بدنا نحا�ضب". 
و�أكدت جعف����ر �أن لديها �الأمل باأن هذ� �حلر�ك �ضيغري �ضيئًا: 
�أري����د �لعي�س ب�ضالم وبدون  �أنا كلبنانية،  "ه����و لي�س هّبة وت����زول 
طائفي����ة و�إذ� خرجت �إىل �لتظاهر �ضاأرفع الفتة كتب عليها "�أريد 
للمر�أة �إن�ضافًا �أكرث يف �لقانون �للبناين" �أهم ما �أنتظره �الآن من 
�حل����ر�ك هو بناء دول����ة مدنية، حل �الأحز�ب يف ح����زب و�حد هو 

حزب �ل�ضعب، حل م�ضكلة �لزبالة وتغيري عدة م�ضوؤولني. 
�أم����ا �سامية م�سباح الطويل، وهي �م����ر�أة لبنانية متزوجة 
م����ن فل�ضطيني و�أم ل�ضاب، ربة منزل، بريوتية �الأ�ضل وتقطن منذ 
فرتة يف و�دي �لزينة – �إقليم �خلروب فقالت: "يجب �لتحرك يف 
�ل�ض����ارع �للبناين الأن هناك نق�س يف كل �ضي ماء كهرباء، طبابة، 
�نع����د�م �لتاأمينات �ل�ضحية ولي�����س �لزبالة فح�ضب هناك �نتهاك 

حتى لكر�مة �الإن�ضان".
�أكرث ما لفت نظر �لطويل يف �حلر�ك هي حملة "بدنا نحا�ضب 
�لكر��ضي "يا يغريو طريقنت يا  على  يجل�س  " يجب حما�ضبة من 
يفل����و ويريحون����ا". ما يخي����ف �لطويل ه����و تدخل بع�����س �لتيار�ت 

بالعمل �ل�ضعبي وعر�س ع�ضالته يف هذ� �لوقت. 
و�أ�ضاف����ت �لطوي����ل: "من �لتحفظ����ات على ه����ذ� �حلر�ك هو 
مقول����ة " �ل�ضع����ب يري����د �إ�ضق����اط �لنظ����ام" ه����ذه مقول����ة خاطئة 
ب����كل �ملعايري الأنه����ا �ضتخلق فو�ض����ى نحن بغنى عنه����ا من �ملمكن 

��ضتبد�له����ا باإ�ض����الح �لنظام ولي�س ��ضقاط����ه الأنه يجب �ن منتلك 
دولة".

و�لطوي����ل تاأمل باحل����ر�ك على �لرغم من �أن����ه مل يحقق �ضيئًا 
و�ال�ضتمر�ر بالتحرك ولي�س �خلمود.

مل ت�ض����ارك �لطوي����ل يف �ملظاه����ر�ت، لكنه����ا م����ن �ملتابع����ني 
وت�ضايقها ن�ضبة �لنا�س �لقليلة يف حر�ك �ضعب باأكمله. 

وعم����ا تري����د من �حل����ر�ك، �أجاب����ت �لطويل: "�أري����د كلبنانية 
�أن يح����ق يل جتني�����س �أبنائ����ي بجن�ضيت����ي، �أح�س بنق�����س لبنانيتي 

و�لقانون ال ين�ضفني �أنا و�ضبيهاتي".
رن��ا .ج )اأم العب��د(، �م����ر�أة عاملة يف جم����ال �ملبيعات و�أم 
لثالث����ة �أطفال – بريوتية �الأ�ضل ومن �ض����كان منطقة د�وود �لعلي 
ر�أت يف �حلر�ك: "ال يوج����د �ضمان �ضحي ال  – �إقلي����م �خل����روب 
يوج����د معا�س �ضيخوخ����ة ال تاأخذ حقك كام����ال يف �لعمل، ال دو�ء، 
�أق�ضاط �ملد�ر�س مرتفعة، وكل هذ� وال يوجد رئي�س جمهورية. نعم 
�أن����ا مع �حلر�ك �ل�ضعبي لتحقيق كل �ملطالب �مل�ضروعة ولي�س حلل 

م�ضكلة �لزبالة فح�ضب". 
مل ت�ضارك رنا يف �ملظاهر�ت وهي تاأمل كثريً� يف �حلر�ك الأنه 
كم����ا تق����ول: "�أن �ل�ضعب �للبناين معتاد عل����ى �أن يهب ثم ينطفئ. 

�أكرث ما يخيفها هو تدخل �الأحز�ب يف �ل�ضارع �ل�ضلمي. 
وعم����ا تريد من �حلر�ك، �أجابت: "مطلبي هو �أن يكون هناك 
رئي�����س �أوال وتغي����ري كل �مل�ضوؤول����ني ب�ضب����اب ال بنتم����ون الأي طائفة 

وعلمانيني، قرفتنا �لطائفية و فرقتنا". 
وقالت عريفة حممد اأ�سما )اأم ح�سن( – 43 عاما – ربة 
منزل و�أم لطفل – بريوتي����ة ومنذ زو�جها تعي�س يف و�دي �لزينة: 
بال�ضيا�ضة لكني �تابع �أحد�ث �حلر�ك، نعم  "ل�ضت مهتم����ة كثريً� 
�إنه حر�ك حق ل�ضعب على حق يريد �أن يغري �حلكومة". لكن �أ�ضما 
لي�����س لديها �أمل يف هذ� �حلر�ك وهو مل يغ����ري �ضيء كما قالت... 
"لك����ن �أمتن����ى �ن حت����دث نتيج����ة". و�أ�ضاف����ت: "يف ح����ال تغريت 
�حلكومة �لفا�ض����دة وحدثت نتيجة �أمتن����ى �أن حتل عدة م�ضكالت 

كالكهرباء و�لطبابة و �ملاء ، نحن بلد �ملياه وال منلكها".
وت�ضاءل����ت فاطمة عمر – م����ن �ضكان و�دي �لزينة  - �أ�ضلها 
من عكار – 48 عامًا – عاملة يف م�ضغل للخياطة عند �ضوؤ�لها عن 
�حل����ر�ك: "حر�م �أن يك����ون يف بلدي رئي�س؟ حر�م �أن حتل م�ضاكل 
�لزبالة و�ملياه و�لكهرباء؟ �أمل منل من �لطائفية �حلقرية؟ نعم �أنا 
مع �حلر�ك �ل�ضعبي على �لرغم من �أين مل �أ�ضارك به نظرً� لعمري 

لكني �أ�ضعر باحلما�ضة حينما �أرى �ضابًا يهتف ب�ضوته �لعايل". 
�أك����رث م����ا �أحبت����ه عم����ر يف �حل����ر�ك هو تن����وع  فئ����ات �ل�ضعب 
�مل�ضارك����ة وحمل����ة "طلعت ريحتك����م" و"بدنا نحا�ض����ب"  و�أكرث ما 
تخ�ض����اه هو دخول جماعات بع�س �الأحز�ب لتغيري م�ضاره وحتويله 

�إىل غري �ضلمي.
�حل����ر�ك �ل�ضعب����ي كا و�ضفته عم����ر مل يغري �ض����يء لالآن، هي 
تخ����اف �أن ميل �ل�ضعب �للبناين وي�ضيع �حل����ر�ك على �لرغم من 
تاأييده����ا. وتاأمل �أن �حل����ر�ك �ضيزيل كل روؤ�ضاء �الأحز�ب وال مانع 
لها من �إز�لة رئي�س طائفتها الأنها كما تقول: "�أنا �أكره كل �الأحز�ب  

حتى لو من طائفتي، مل يخدمونا ب�ضي، 
بلدنا طائفي وكل و�حد يعمل مل�ضلحته، 

�أريد �إنهاء �لطائفية كلبنانية". 
اأم��ا اإمي��ان فخ��ر الدي��ن - �إمر�أة 
عاملة لبنانية وتقطن قرب مطمر �لناعمة 
"�أن����ا مع �حل����ر�ك �ل�ضعبي الأن  – قال����ت: 
�لنا�����س مر�ضت من �لزبال����ة  و�لكثري من 
�لزعم����اء زبال����ة �أي�ض����ًا". فخ����ر �لدين مل 
ت�ضارك يف �ملظاه����ر�ت لكنها تتابع �أخبار 

�حلر�ك. 
�لدي����ن  لفخ����ر  ال مطال����ب خا�ض����ة 
من �حل����ر�ك وعلقت قائل����ة: "هذه هّبة 
وما�ضي����ة و�ضتنطفئ لكن����ي معها، �أمتنى 
ر�ح����ة �لب����ال – ال نريد ح����رب وم�ضاكل 
وطائفي����ة  مثلي ككل �للبنانيني – لبنان 

لي�س الأحد". 
�لناعم����ة و �أم لطفلني  و�أّي����دت كف��اح مزهر – لبناني����ة من 
)40 عام����ا ً(: "�حل����ر�ك �للبن����اين يف �ضاح����ة �ل�ضه����د�ء وحي����ث 
ت�ضامن بع�س �ملناطق م����ع �ل�ضارع �لبريوتي. "و�أمتنى �أن �أ�ضارك 
ل����و �ضنحت يل �لفر�ض����ة – و�أتابع �حلر�ك دقيقي����ة بدقيقة كوين  

مهتمة بال�ضيا�ضة وباأخبار �لبلد".
وع����ن �ضوؤ�لنا حول حل م�ضكلة �لزبال����ة، جتيب: "�أنا مع �حلل 
�لوطن����ي �إذ� مت �لعم����ل عليه �أكرث من قب����ل �الخت�ضا�ضيني  ولي�س 

بيع �لنفايات".
واأّي��دت ملك��ة اخلطي��ب – بريوتي����ة �الأ�ض����ل م����ن �ضكان 
�لناعم����ة – �ضاب����ة تبل����غ من �لعم����ر 33 عام����ًا و�أم الأربع����ة �أطفال 
�حلر�ك �ل�ضعبي �للبناين و�آملت �أن يغري �ضيئًا لكن "ال �أ�ضارك يف 
�ملظاهر�ت نظر� ل�ضيق وقتي و�ن�ضغايل باأوالدي – رمبا لو حدثت 

مظاهر�ت �أقرب من بريوت �ضاأ�ضارك".
و�أ�ضاف����ت �خلطي����ب: "�حل����ر�ك ك�ضر حاجز �خل����وف، ل�ضت 
متحفظ����ة عل����ى �ض����يء، كل �ل�ضعار�ت حمق����ة و�أف�ضله����ا "�ل�ضعب 
يريد �إ�ضق����اط �لنظام" الأين ل�ضت منح����ازة الأحد و�ضد �لكل دون 

��ضتثناء".
م����ن �ملطالب �لتي تتمن����ى �خلطيب �ن ي�ضاع����د �حلر�ك على 
حتقيقه����ا هي: وتاأمني فر�س عمل و�لطبابة �ملجانية لكل �للبنانني 

وحل م�ضكلة �ملاء و�لكهرباء".
قال��ت )اأم حمم��د( هي �ضابة تبلغ م����ن �لعمر 29 عامًا و�أم 
لثالث �أطفال – �ضكنت حديثا يف �لناعمة وكانت من �ضكان �ضيد�: 
"ل�ضت مهتمة بال�ضيا�ضة لكني مهتمة باأخبار �لبلد، باحلر�ك لكني 

مل �أ�ضارك الأن �أوالدي يقيدوين، طبعًا �أنا مع �حلر�ك". 
و�أم حمم����د مقتنعة باأن هناك �أمل يف هذ� �حلر�ك، "رمبا مل 

يغري �إىل �الآن �ضيء لكن يجب �ال�ضتمر�ر" . 
وطالب����ت �أم حممد �حلر�ك بان ي�ضتمر م����ن �أجل حل م�ضكلة 
�لقمام����ة، �لكهرب����اء، �ملياه، �لتاأمين����ات �الجتماعية، تاأمني جميع 

حقوق �الأطفال من �حلليب وحتى �ملد�ر�س �ملجانية. 
�أم���ا �سهي��ل �سليم مزهر – 52 عام���ا – �أب لثالث �ضباب – 
فني زر�عي – فقال: "�أنا مع �حلر�ك �ل�ضعبي لي�س لق�ضية �لزبالة 
فح�ضب بل �ض���د كل �ضيء، نريد تغيري جذري يف هذ� �لبلد و�إعد�م 
جمي���ع �مل�ضوؤول���ني ولي�س فق���ط تغيريه���م. و�أ�ض���اف: "�ضاركت يف 
مظاهر�ت بريوت جميعها ويف �عت�ضامات مطمر �لناعمة الأين من 
�ملهتمني بال�ضيا�ضة و باأخبار �لوطن، طبيعتي علمانية لذلك �أنا �ضد 
�لطائفية ومع �لدولة �ملدنية ومع دولة يحكمها �لقانون وقادرة على 
حما�ضب���ة كل من يخطئ". ور�أي مزهر �أن �أكر م�ضكلة هي �لنظام 
�أو ب�ض���كل �أ�ضح عدم وجود �لنظام وبذلك �ضتظهر كل �مل�ضائب من 
طبابة وتعليم و�أكل ومد�ر�س باأق�ضاط غالية جد�". و�أ�ضاف: �أمتنى 
��ضتم���ر�ر �حلر�ك الأنه ال عودة بع���د ذلك، وبيع �لزبالة هو حل من 
�خ���رت�ع �حلكومة لت�ضتطيع �ل�ضرقة من ور�ئه لذلك �أمتنى �أن جند 

حلواًل د�خل �لبلد.

مطمر الناعمة كان الشرارة
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جبل لبنان

إلى استمرار الحراك من دون شغب
فايزة دياب – إقليم الخروب

 
دخ��ل لبنان مرحل��ة جديدة يف ال�سابع ع�س��ر من متوز املا�سي بع��د انتهاء عقدي 
مطم��ر الناعمة و�سركة �سوكل��ن، وكان نتيجتهما اإغراق �س��وارع بروت وجبل لبنان 
بالنفاي��ات. مم��ا دفع "احلراك املدين" مع حملة "طلعت ريحتكم" بالنزول اإىل �سارع 
ليطال��ب بح��ّل اأزم��ة النفاي��ات. عدد املتظاهري��ن ف��اق كّل التوقعات حت��ى توقعات 
ت ال�س��وارع بالغا�سبن من ممار�س��ة ال�سلطة..كرثت عناوين احلمالت  الداع��ن، غ�سّ
والتحركات ثّم ت�ساءلت اأعداد امل�ساركن. فبعد اأ�سهر على بدء "احلراك" ما هو راأي 
اأبناء اإقليم اخلروب به، وماذا يقول �سباب و�سابات الإقليم اخلروب وما هي نظرتهم 

للحراك املدين.  
 

قالت �سميح��ة ال�سي��د )28 عاًم����ا( )مل ت�ض����ارك يف �حل����ر�ك(، "�أن����ا ال �أح����ب �لن����زول �ىل 
�ملظاه����ر�ت، ال �أنتظر من �حلر�ك �أي �ضيئ الأن لبنان يحتاج �ىل معجزة لت�ضحح �أحو�له، و�أرى �أن 
ما فعله �حلر�ك حتى �الآن هو جيد  و��ضتطاع لفت �أنظار �مل�ضوؤولني، كما �عتقد �أن �حلر�ك حيادي، 

و�أن�ضحه باملثابرة".
�أم����اين فار�����س )25 عاًما( مل ت�ضارك يف �حلر�ك، "الأن �لفر�ضة مل ت�ضمح يل كذلك �أخاف من 

رد�ت فع����ل �ل�ضلطة �ل�ضلبية"، وعّم تنتظره من �حلر�ك قالت "�أنتظر منه حتقيق مطالب �ملو�طنني 
�الجتماعي����ة يف �ملقام �الأول"، ور�أت �أن ما فعله �حل����ر�ك حتى �الآن هو جيد ولكن بر�أيها يحتاج �ىل 
تنظي����م نف�ض����ه"، و�أكّدت �أّن �حلر�ك من �لناحي����ة �ملعنوية قد حقق �ضيًئا، فق����د �أجر �مل�ضوؤولني �ىل 
�لنظ����ر ملطال����ب �ل�ضعب"، وع����ن حيادية �حلر�ك قال����ت "نعم هو حيادي هو �ضرخ����ة يف وجه �لظلم 
و�حلرم����ان"، ون�ضح����ت �حل����ر�ك �أن يو��ض����ل ما بد�أ ب����ه و�أن يتم�ض����ك بالروح �حل�ضاري����ة"، ووعن 
�الأولوي����ات قالت �حلق����وق �الجتماعية،�ضمان �ضيخوخة، �ضمان �جتماعي، �عط����اء للمر�أة �للبنانية 

�جلن�ضية الأبنائها..".
اأمين��ة نا�س��ر )28 عاًما( م����ن بلدة مزبود �إنها مل ت�ضارك يف �حل����ر�ك الأنها ال توؤيده، وعن ما 
تنتظره  تنتظر من �حلر�ك قالت: " �أن يعودو� �إىل منازلهم ويرتكو� �ل�ضارع لكي ي�ضتقيم �لو�ضع يف 
�لبالد" �أّما عن ر�أيها بالذي فعله �حلر�ك حّتى �الآن "�لتخريب �ملمنهج �أظهر باطن نو�ياهم وك�ضف 

�أهدلفهم وهو �لتخريب لي�س �أكرث" و�أكّدت نا�ضر �أّن �حلر�ك مل يحقق �ضيًئا حّتى �الآن.
وعن ر�أيها �إن كان �حلر�ك حمايد �أومرتبط بجهة ما قالت "بالطبع هو مرتبط ال �ضيما �أّنه حتى 
�الآن �ض����ّب كل غ�ضب����ه باجتاه و�ح����د و�متنع عن رفع �أ�ضماء معنية و�تهامه����ا بالف�ضاد" ومبا تن�ضحه 
ر�أت "ه����و لي�����س بحر�ك لذ� مل �أوجه له �لن�ضيحة"، وعن �أولوي����ة �ملطالب �لتي عليه �أن يطالب فيها 
ختم����ت �أمين����ة "مبا �أين ال �أوؤمن باحلر�ك، بالق�ضية �لتي ين����ادي بها �حلر�ك �أو ما ي�ضمى باحلر�ك 
ل����ن �أطلب من����ه �ضيئا الأّن كل �ملطالب �لت����ي �أخذها على عاتقه �أو �دعى �أن����ه ي�ضعى �إىل حتقيقها هي 
مطالب كل �لنا�س، و�الآليات �لتي من �ملفرت�س �تباعها لتحقيقها مل يجروؤ �حلر�ك على �ملطالبة بها 
و�أوله����ا �ضحب �ل�ضالح غري �ل�ضرعي، و�أن تك����ون �ضلطة �لدولة مفرو�ضة على جميع �ملناطق �للبنانية 

دون ��ضتثناء".
����ا يف �حلر�ك "رغم  كذل����ك حكمت عب��د امللك )22 عاًما( من بل����دة كرتمايا مل ت�ضارك �أي�ضً
�أنن����ي �أتبن����ى �ملطالب �لتي يرفعها لكنن����ي �أرف�س ممار�ضاته غري �ل�ضلمي����ة يف �لتعبري عن مو�قفه"، 
وقال����ت عب����د �مللك �أّنها تنتظر من �حل����ر�ك حّل �أزمة �لنفايات، �أّما ع����ن ر�أيها بالذي فعله �حلر�ك 
حّت����ى �لي����وم قالت "�حلر�ك �ل�ضعبي مبفهوم����ه �ل�ضحيح �ضلمي ومدين، يحم����ل مطالب وي�ضعى �ىل 
�الإع����رت�ف بحقوقه، لكنه مل ميار�����س حقوقه بالتغيري ب�ضورة ح�ضارية و�ضلمي����ة بل �جته �ى �أعمال 
�ل�ضغ����ب و�لتك�ض����ري ون�ض����ي �أهم �ملطال����ب" كذلك مل تر حكم����ت �أن �حلر�ك قد حق����ق �أي �ضيئ حتى 
�ل�ضاع����ة فالنفايات �أ�ضبح����ت جبااًل على �لطرقات، و�لف�ض����اد �زد�د، وم�ضري �لبلد ال يز�ل ي�ضري يف 

�لطريق �ملجهول".
وع����ن ر�أيه����ا �إذ� كان �حلر�ك حي����ادي �أم ال قالت "ه����و حيادي لكنه مقّي����د" ون�ضحت �حلر�ك 
ب����اأن ميار�����س حق �لتظاهر و�لتعبري عن �ل����ر�أي بح�ضارة، وعن �أولوية �ملطال����ب "حل �أزمة �لنفايات 

و�نتخاب رئي�س للجمهورية لردع حالة �لفو�ضى وعدم �ال�ضتقر�ر �لتي مير فيها �لبلد".
حمم����د ف����وزي عالء �لدين )25 عاًما( من كرتمايا مل ي�ضارك يوًما يف �حلر�ك الأّنه بر�أيه ياأخذ 
�لتعليم����ات م����ن جهات �ضيا�ضية، وع����ن ما ينتظره من �حل����ر�ك قال "�أن يتح����رر و�أن ي�ضع م�ضلحة 
�ل�ضعب يف �أول �أولو�يته"، ور�أى عالء �لدين �أّن �حلر�ك مل يفعل �ضيًئا حتى �ل�ضاعة ب�ضبب ت�ضرذمه"، 
وع����ن حيادي����ة �حل����ر�ك قال "�حل����ر�ك لي�س حيادي����ا وهو تابع جله����ات �ضيا�ضية معروف����ة"، ون�ضح 
�حل����ر�ك بالتحرر من �ل�ضيا�ضيني �لذين يقيدون حريته، وعن �الأولويات ر�أى عالء �لدين �أّن �لبد�ية 
يج����ب �أن تك����ون بحّل ملف �لنفايات وثانًيا �ضل�ضلة �لرتب و�لرو�ت����ب، ثم �نتخاب جمل�س نيابي جديد 

�لذي ينتخب بدوره رئي�ضًا للجمهورية.
و�س��ام ن�س��ر الدين من بل����دة �لزعرورية مل ي�ضارك يف حتركات �حل����ر�ك ب�ضبب قناعته بعدم 
وج����ود �أي حر�ك �ضعب����ي غري م�ضي�س، وقال "�حل����ر�ك ظاهرة ظرفية لن ت�ضتمر ل����ذ� ال �أنتظر منه 
�ضيًئ����ا"، وع����ن ر�أي����ه مبا فعله �حلر�ك حت����ى �الآن قال"غ����ري �لفو�ضى وعدم �ال�ضتق����ر�ر مل يقدم �أي 
�ضي����ئ"، ور�أى ن�ض����ر�هلل �أّن "نتائ����ج �حل����ر�ك و�لطريقة �لت����ي ��ضتخدمها تدل �أّن����ه مرتبط باأجندة 
خارجي����ة لذلك فه����و بالتاأكيد م�ضي�س"، ون�ض����ح �حلر�ك باملو�ضوعية"، وع����ن �الأولويات ختم و�ضام 

"رئا�ضة �جلمهورية، وحت�ضني �لو�ضع �القت�ضادي".

�أم����ا رزان عب��د العزيز )21 عاًما( من بلدة كرتمايا مل ت�ضارك يف �حلر�ك الأّنه مل يكن هناك 
�أي فر�ض����ة، وعم����ا تنتظر من �حل����ر�ك قالت "�لتو�جد يف كل �ملناطق و�خل����روج باملطالب �ىل �أو�ضع 
نط����اق" وعن ر�أيها مبا فعله �حلر�ك حتى �الآن قال����ت "يحتاج �ىل توحيد �الأهد�ف و�ملثابرة"، وعن 
ر�أيه����ا �إن كان �حل����ر�ك ق����د حقق �ضيئا حت����ى �الآن "نعم ج����زء ب�ضيط وهو �إجب����ار �حلكومة بالبحث 
ع����ن حلول الأزم����ة �لنفايات، ولكن �جل����زء �الأهم مل يتحقق بع����د وهو �إز�لة �لنفايات م����ن �ل�ضارع"، 
ور�أت عب����د �لعزيز �أن �حلر�ك حيادي لكن تن�ضح����ه بتوحيد �ضفوفه الأن بالتوحيد ي�ضتطيع �أن يعزز 
فر�ضية �لو�ضول �إىل حتقيق �الأهد�ف، و�أولوية �ملطالب �لتي على �حلر�ك �أن يبد�أ بها بر�أيها"تنمية 

م�ضتد�مة جلميع �ملناطق �للبنانية".
وق����ال ط��ارق عط��ار )22 عاًما( من بل����دة كرتمايا "مل �أ�ض����ارك يف �حلر�ك الأنه����م مل يرفعو� 
�ضع����ار�ت و�أه����د�ف موحدة، ومل يكن هناك تنظي����م �إ�ضافة �إىل �أعمال �ل�ضغ����ب"، وعن ماذ� ينتظر 
م����ن �حل����ر�ك  " �ضر�ح����ة مل �أنتظر منهم �ضيًئا �ضوى �لف�ضل"، ورف�����س �لتعليق على ما فعله �حلر�ك 
حت����ى �ليوم، وع����ن ر�أيه �إذ� كان يرى �حلر�ك حياديا �أو مرتبط بجه����ة ما قال "نعم مرتبط بجهات 
وه����ذ� و��ضح من خالل �أهد�فه����م �لتي ت�ضتفيد منها �جلهات �لتي تدعمه����م بطريقة غري مبا�ضرة، 
و�إ�ضافًة �ىل بع�س �ملنظمني �ملعروفيني بانتمائهم �ىل جهات �ضيا�ضية معينة" ون�ضح عطار �حلر�ك 
�أن يطالب����و� بحقوقهم بح�ضاري����ة لكي يك�ضبو� ثقة �لنا�س، و�أولوية �ملطالب بر�أيه "دولة مدنية بعيدة 

عن �ملح�ضوبية".
�أم����ا رن��ا حممود دروي���س )19 عاًما( من بلدة �ضحيم فقد �ضارك����ت عّدة مر�ت يف مظاهر�ت 
�حل����ر�ك �مل����دين ب�ضبب �أزمة �لنفايات �لتي مل تعد حتتمل بر�أيه����ا، وهي تنتظر من �حلر�ك "�لعمل 
على تغيري �لنظام �لطائفي" ور�أت �أن �حلر�ك مل ي�ضتطع �أن يغري �ضيًئا حتى �الآن، و�أكّدت �أّنه حيادي 

ون�ضحته �أن يلتزم بال�ضلمية و�ملثابرة، و�أوىل �ملطلب "تنظيف �لطرقات من �لنفايات". 
ومل ت�ضارك اأم��اين عوي��دات )24 عاًما( من بلدة �ضحيم الأنه����ا ال توؤمن �أن �لتظاهر يف لبنان 
ي����وؤدي �إىل نتائج "ب�ضبب حيتان �ملال �لذين ال ي�ضتطيعون �لتخلي عن كر��ضيهم من �أجل تاأمني حياة 
ب�ضيطة للمو�طن"، وهي تنتظر من �حلر�ك �لتغيري لكنها ت�ضتبعد ح�ضوله يف �لوقت �لقريب، ور�أت 
�أّن "مافعل����ه �حلر�ك حتى �ليوم ال باأ�س ب����ه، فقد �أيقظ �للبنانيني من حالة �لتبعية �لذين يتخبطون 

فيها، و�ضلط �ل�ضوء على �لف�ضاد وعلى �ضرورة �نتخاب رئي�س للجمهورية وحّل �أزمة �لنفايات، ".
و�أك����ّدت عوي����د�ت �أّن "�حلر�ك حي����ادي حتى �الآن ولكن هناك مند�ض����ني يدخلون يف �ملظاهر�ت 
لك����ي يخربوها وي�ضوهو� م�ضروع �حلر�ك"، وتن�ضح �حل����ر�ك ب�"�ال�ضتمر�رية ولكن يف لبنان عليكنا 
�النتظ����ار طويال للو�ضول �ىل �لهدف و�لتظاهر �ضلمًيا"، وع����ن �الأوليات ر�أت �أماين �أّن �أهم �ملطالب 
�نتخاب ن�ضبي، حّل �أزمة �لنفايات �إلغاء �لطائفية �ل�ضيا�ضية". قانون  للجمهورية،  رئي�س  "�نتخاب 

و�ض����ارك ط��ارق اأبو �سال��ح 30 عاًما من بل����دة بعا�ضري يف �حلر�ك �أكرث من م����ّرة ولكنه قاطع 
�حل����ر�ك عندم����ا �أ�ضب����ح م�ضي�س، وق����ال "�أنا مع �ضعار )كل����ن يعني كلن(، ولكن دخ����ل على �حلر�ك 
حمالت كثرية �ضوهت مطالبه �ملعي�ضية و�أ�ضبحت كل �تهاماتهم ت�ضب نحو جهة و�حدة"، وعن ماذ� 
ينتظ����ر من �حلر�ك "�إعادة ت�ضويب �مل�ضار و�الأهد�ف وعدم ��ضتثناء �أي طرف �ضيا�ضي من �لف�ضاد 
وخا�ضة حزب �هلل وحركة �أمل"، وعن ر�أيه مبا فعله �حلر�ك حتى �الآن "�رتكبو� �أخطاء كثرية و�أولها 
ع����دم ت�ضمي����ة �ملند�ضني باأ�ضمائهم". كذلك ر�أى �أبو �ضالح �أن �حلر�ك مل يحقق �ضيًئا حتى �الآن، عن 
حيادي����ة �حل����ر�ك قال "هناك حم����الت م�ضي�ضة هم "حلو عنا" و "بدنا نحا�ض����ب"، و�أولوية �ملطالب 

بر�أيه هي �إز�لة �لنفايات من �ل�ضو�رع.
م����ن جه����ة �أخرى مل ت�ضارك زان��ة ه�سام ال�سيد 25 ع����اًم من بلدة كرتماي����ا  باحلر�ك الأنها ال 
توؤمن بح�ضول �لتغيري والأنها �مل�ضوؤولني بر�أيها ال يهتمون مبطالب �ل�ضعب بل كل همهم جمع �الأمو�ل 
�إىل جيوبه����م، وتنتظ����ر من �حلر�ك �أن يرمو� �لنفايات على �أبو�ب �لن����و�ب و�لوزر�ء، وعن ر�أيها �إذ� 
��ضتط����اع �حل����ر�ك �أن يحقق �ضيًئا حت����ى �الآن قالت "هم يحاولون لكن يج����ب �لتكاتف معهم الإجناز 
�لتغيري"، ور�أت ز�نة �أن �حلر�ك مل يحقق �ضيًئا حتى �الآن الأن �لنفايات ال تز�ل يف �ل�ضو�رع، ون�ضحت 

�حلر�ك باملثابرة، و�الأوليات بر�أيها هي �أزمة �لنفايات و�لكهرباء".   
 �أّما راميا ال�سيد فف�ضلت عدم �لتعليق "الأّن �الأمر ال يعنيها" بح�ضب ما قالت.
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النبطية

عباس الحاج أحمد

النبطي��ة تتن��وع  يف منطق��ة 
املوقف من احلراك املدين، بع�س 
م��ع احل��راك موقف��ًا  املواطن��ن 
الآخ��ر  والبع���س  وم�سارك��ة، 
ي�ستط��ع  لكن��ه مل  م��ع احل��راك 
خمتلف��ة.  لأ�سب��اب  امل�سارك��ة 
الآخ��ر  البع���س  اأب��دى  يف ح��ن 
معار�ست��ه للح��راك حت��ت ذرائع 
واأ�سباب خمتلف��ة كان اأبرزها اأن 
البع�س ق��ال: اأنه حزب��ي ملتزم 
مل  وبالت��ايل  حزب��ه  مبوق��ف 

ي�سارك ولن ي�سارك.
�أن �حل���ر�ك  ردين��ة العل��ي  ر�أت 
�ل���ذي توؤي���ده يعطي �ض���ورة جيدة عن 
�لوط���ن، "و�أنا ال �أنتظ���ر منه �أكرث من 
دق جر����س �ال�ضتيق���اظ للمجتمع. و�أن 

�أهمية �حلر�ك الأنه حيادي و�أن�ضحه باال�ضتمر�ر".
وو�فقته���ا كتين��ة املو�سوي �ل���ر�أي بتاأييد �حل���ر�ك "الأن 
�لوط���ن �ضار يف حالة جم���ود وباأ�س". و�أ�ض���ارت �ملو�ضوي �إىل 
�أن �حل���ر�ك يح���رر �لوط���ن من حماول���ة متلكه م���ن �لبع�س 
"وخ�ضو�ض���ًا �أن���ه حي���ادي و�أن ه���ذ� �ملوقع يدفع���ه للحر�ك 

با�ضتمر�ر".
"من يعي�س مر�رة هذ� �لو�ضع عليه �لنهو�س و�حلر�ك". 
هك���ذ� عّرت وف���اء علي �ض���ر�رة ع���ن موقفه���ا �الإيجابي من 
�حلر�ك �لذي ر�أت يف م�ضريته كل �ضيء �إيجابي، "وخ�ضو�ضًا 
موقفه غ���ري �ملنحاز لفريقي �لنز�ع. وطالبت �حلر�ك بنوعية 

�ل�ضعب وتوحيد �ل�ضفوف �ملعار�ضة".
لك���ن نعمة ح�ضن غندور وعلى �لرغم من تاأييده للحر�ك، 
مل ي�ض���ارك يف �أي من فعاليات، وه���و يبني �أمااًل على �حلر�ك 
وين�ضح���ه بك�ضف �ملزيد من ملف���ات �لف�ضاد، "وخ�ضو�ضًا �أنه 

طرف حيادي"، و�أعتقد �أن �أهم �أولوية توعية �لنا�س.
و�أت���ت م�ضارك���ة فاطم��ة طباج��ة يف ن�ض���اط �حل���ر�ك 
"الأين �أوؤمن بالتغيري و�الإ�ضالح، و�أعتقد �أنه يجب �ال�ضتمر�ر 
و�لتنظيم ب�ضورة �أف�ضل، وما يعطي �حلر�ك �أهمية ��ضتثنائية 
�أنه حيادي، لذلك من �الأهمية مبكان �أن ي�ضتمر بتوعية �ل�ضعب 

و�أن يعمل من �أجل �إلغاء �لطائفية و�لتمييز �ملذهبي".
مل يكن لدى نورمان اأحمد �سعيب �لوقت �لكايف للم�ضاركة 
يف فعالي���ات �حلر�ك، "لكن���ي �أوؤيده و�أنتظ���ر �أن يعمل لتغيري 
�ل�ضلط���ة �ل�ضيا�ضية وم���ا ي�ضاعد و�أنه حي���ادي و�أرجو �أن يو�ضع 

من رقعة مطالبه وال تقت�ضر على ملف �لنفايات.
�أه���ل اإيلدا مزهر منعوها م���ن �مل�ضاركة، على �لرغم من 
تاأييدها للح���ر�ك �لذي ننتظر منه �أن ي�ضع���ى لتغيري �ل�ضلطة 
م���ن خالل م���ا حققه م���ن توحي���د �للبنانيني. و�أك���دت مزهر 
على حيادية �حل���ر�ك وطالبته باال�ضتمر�ر و�ض���واًل �إىل �إلغاء 

�لطائفية.
ومل ت�ض���ارك ح�سنية مغربل يف ن�ض���اط �حلر�ك الأنها ال 
متلك �لوق���ت �لكايف لذل���ك ب�ضبب عملها �لوظيف���ي وو�ضعها 
�لعائلي. وقالت: �أعتقد �أن �حلر�ك ي�ضعى �إىل حت�ضني �لو�ضع 
�لع���ام يف �لبل���د وخ�ضو�ضًا �أنه ك�ضر حاج���ز �خلوف و�ضجعنا 
عل���ى �إب���د�ء �آر�ءن���ا. و�أن�ضحه �ال�ضتم���ر�ر بالتح���ركات �لتي 
يزيدها ق���وة �أنه حيادي وي�ضعى �إىل توحي���د �ل�ضعب مبو�جهة 

�لزعماء جميعًا".
و�ض���ع مرمي حوم���اين ال يختلف عن و�ض���ع ح�ضنية مغربل 

فه���ي ربة منزل وال ت�ضتطيع ت���رك �أوالدها "لكني مع �حلر�ك 
قلب���ًا وقالب���ًا، و�أرج���و �أن يح�ضن �خلدمات �لعام���ة". وتن�ضح 
�حل���ر�ك بتو�ضيع نطاق حتركه، و�أن �الأولوية الإلغاء �لطائفية. 
ور�أت حوماين �أن ق�ضم���ًا من �حلر�ك حيادي وق�ضم �آخر غري 

حيادي.
ور�أت نايف��ة اإ�سماعي��ل يف �حل���ر�ك فر�ض���ة لبناء وطن 
�أف�ض���ل الأبنائها"، وم���ا �أنتظره ه���و تغيري �لعقلي���ة �للبنانية، 
و�حل���ر�ك وّح���د �ضف���وف �للبناني���ني يف وجه �ضلط���ة �لف�ضاد 
�إ�ضماعي���ل" حي���ادي بامتي���از، و�أن�ضحه  ب���ر�أي  "و�حل���ر�ك 
باال�ضتم���ر�ر. ودع���ت �إىل �إج���ر�ء �النتخاب���ات �لنيابي���ة على 

�أ�ضا�س �لن�ضبية باأ�ضرع وقت ممكن.
وو�ض���ف مه��دي ك��رمي �حل���ر�ك بوقفة �ضمري م���ن �أجل 
�لوح���دة، تعب���ريً� عن تاأييده ل���ه "وخ�ضو�ضًا �أن���ه حيادي بني 
�الأطر�ف �للبنانية و�أن�ضحه بزيادة توعية �ل�ضعب ليتحرر من 

�لظلم".
وجاءت م�ضاركة ح�سن علي الأخر�س يف �حلر�ك تعبريً� 
ع���ن �إميانه بالتغيري، كما قال: "وميكن �أن يغرّي �حلر�ك �ضيئًا 
يف �لعقلية �للبنانية، وك�ضر حاجز �خلوف". و�أ�ضاف: "بع�س 
�حلم���الت حيادي���ة بامتياز و�لبع����س �الآخر مرتب���ط بجهات 
خارجية. و�أن�ضح �حل���ر�ك بو�ضع خطة طويلة �ملدى". وحول 
�الأولوي���ات حدد �الأخر�س ملف���ات �لكهرباء و�مل���اء و�لنفايات 

كاأولوية.
مل ي�ض���ارك الدكتور زاهي خليل بالن�ضاط وقال: "�أنتظر 
من���ه �أن يوحد �ضعار�ت���ه ويحدد �أولويات���ه. وقد جنح �حلر�ك 
يف ط���رح �مل�ض���اكل �لعالقة وف�ض���ح �لنظام �لقائ���م". وو�ضف 
�حل���ر�ك باجل�ضم �ملتنوع فيه �لكثري من �ل�ضادقني وعدد من 
�مل�ضبوهني و�لو�ضوليني. لذلك "�أن�ضح �مل�ضوؤولني �لتن�ضيق مع 

�لقوى �الأمنية لك�ضف �ملند�ضني".
وحدد خلي���ل �الأولوي���ات باملطالبة بالدول���ة �ملدنية و�إلغاء 
�لطائفي���ة �ل�ضيا�ضية و�إقر�ر قان���ون لالنتخابات �لنيابية على 

�أ�ضا�س �لن�ضبية.
موق���ف عبد اللطيف فوع��اين رمادي، هو مل ي�ضارك يف 
�حلر�ك و�أن ما ينتظره منه، هو جمرد تغيري�ت ب�ضيطة، و�أن 
�حل���ر�ك �كتفى برفع �ل�ضوت. وقد طالب���ه بقائد ي�ضتطيع مل 
�ل�ضمل. وعن موقع �حل���ر�ك �أجاب فوعاين: "�لبع�س حيادي 
وبع�ض���ه �الآخر مرتبط بجهات. وما �أطالب���ه �أن تكون �أولوياته 

�إلغاء �لطائفية و�إجر�ء �نتخابات على �أ�ضا�س �لن�ضبية".
مل ي�ض���ارك يو�ض���ف خلي���ل يف �حل���ر�ك "النع���د�م �لتنظيم 

وغياب �خلطط على �مل���دى �لبعيد". لكنه 
قال: لق���د ��ضتط���اع �ل�ضغط عل���ى �لطبقة 
�حلاكمة، الأنه حيادي بني �أطر�ف �ل�ضلطة، 
و�أن�ضح���ه توحيد �ل�ضف���وف ورفع مطالب 
و��ضحة. و�أن �الأولوية لالنتخابات �لنيابية.
موق���ف علي حم��زة كان تعب���ريً� عن 
�إحباط كبري. نعم �ضاركت يف �حلر�ك الأين 
كرهت هذه �حلياة يف لبنان وعلى �حلر�ك 
�لعم���ل الإ�ضق���اط �لنظام. بع���د �أن ��ضتطاع 
جم���ع �للبنانيني يف وج���ه �لف�ضاد،وقوته �أنه 
حيادي و�أن�ضح���ه باال�ضتمر�ر حتى �لنهاية 

الإ�ضقاط �لنظام.
عبا���س احل��اج اأحم��د يف  و�ض���ارك 
و�لكلم���ة  �ملوق���ف  �أن  الإميان���ه  �حل���ر�ك 
توؤ�ض����س للعم���ل ومل�ضو�ر �الأل���ف ميل �لذي 
حاج���ز  ك�ض���ر  "�حل���ر�ك  يبد�أبخط���وة. 
�خل���وف و�أ�ض�س ملجتمع يع���رف حقوقه". 
وو�ض���ف �حل���ر�ك باأن���ه حي���ادي "غ���ري 
مرتب���ط يف �أي جه���ة، و�أن�ضحه بتوحي���د �لعناوين و�حلمالت 
�الإعالمي���ة" وع���ن �الأولوية، ق���ال حاج �حم���د: "�أنه���ا الإلغاء 

�لطائفية �ل�ضيا�ضية".
وينتظر اأحمد علي العزي �لتغيري و�الإ�ضالح من حتركات 
�ل�ضب���اب، و�لت���ي مل ي�ض���ارك فيها رغ���م تاأييده له���ا. وو�ضف 

�حلر�ك �أنه حيادي و�أن �الأولوية الإلغاء طائفية �لدولة.
وو�ضفت جهينة اأبو خدود �حلر�ك �أنه "غري جمدي نفعًا 
وال �أنتظ���ر منه �ضيئًا. "لذلك مل �أ�ضارك باأي ن�ضاط. لكن �أعرتف 

�أنه حيادي، و�أن�ضحه �أن يكون �ضد �لطائفية و�إ�ضالح �لدولة".
و�ضاركته���ا مايا الأخر�س ر�أيه���ا، "ال فائدة من �حلر�ك 
ومل يحق���ق �ضيئ���ًا و�أن�ضحه بتغي���ري �أ�ضاليب �لعم���ل و�أن يعمل 

الإلقاء طائفية �لدولة.
ومل ي�ضارك اأحمد عطوي باحلر�ك، "الأنه غري جمد ومل 

يحقق �ضيئًا و�أن�ضحه �لتفكري باأ�ضلوب �آخر".
والأن ح�ضني �إ�ضماعيل غري مقتنع باأهد�ف �حلر�ك، لذلك 
"مل �أ�ضارك في���ه، وال �أنتظر منه �ضيئًا، ولن يحقق �ضيئًا، لكنه 

حر�ك حيادي".
�أم���ا علي غندور، مل ي�ض���ارك يف �حلر�ك، "الأين ال �أوؤمن 
بالتغي���ري، و�حل���ر�ك جم���رد هي�ض���ة �إعالمية وه���و مرتبط 
بجه���ات خارجية، لكن ذلك ال ينف���ي وجود بع�س �ل�ضادقني، 
لذل���ك �أن�ضح �حلر�ك فهم �لعقلية �للبنانية و�أرى �أن �الأولوية 

للهجرة وترك �لبلد.
ور�أى ي.ف. يف �حل���ر�ك بد�ي���ة تغيري، لكن���ه مل ي�ضارك 
"الأين �أنتمي �إىل موؤ�ض�ضة ع�ضكرية". وحول ما فعله �حلر�ك، 
ق���ال: جي���د حتى �الآن الأن���ه ال ي�ضتطيع تقدمي �أك���رث من ذلك، 
و�أعتق���د �أن قوته بحياديته". ون�ضح �حل���ر�ك بتو�ضيح روؤيته 
وحتدي���د �أهد�ف���ه و�أن �الأولوية لقانون �نتخاب���ات على �أ�ضا�س 

�لن�ضبية وملف �لكهرباء و�إلغاء �لنظام �لطائفي.
�أح���د �ملو�طنني رف�س �لك�ضف ع���ن هويته قال: مل �أ�ضارك 
يف �حل���ر�ك الأين حزب���ي و�أنتم���ي �إىل �أح���د �الأح���ز�ب، وهذ� 
�حل���ر�ك ينف���ذ �أجندة خارجية وكل ما فعل���ه �ضيء ومل يحقق 

�ضيئًا و�أن�ضحه بالتوقف عن "دق �ملاء" فمحاولتهم عبثية.
و�آخ���ر �أي�ض���ًا قال:�نتمائي �حلزبي منعني م���ن �مل�ضاركة، 
لكني �أمتنى �أن يحقق تغيريً� ما، لكن ال �أظن ذلك الأن �ل�ضلطة 
فا�ض���دة جدً�. لق���د ك�ضر �حل���ر�ك حاجز �خل���وف و�أثبت �أن 
�لطائفي���ة هي لعبة �ل�ضلطة". ور�أى �أن �حلر�ك بع�ضه مرتبط 

بجهة خارجية وطالبه بتحديد �أهد�فه.

انتمائي الحزبي منعني من المشاركة
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فالنتين نسر- صور

ويف منطق��ة �س��ور، فاإن معظ��م من التقينا به��م من ال�سباب 
اأبدى حما�س��ة زائدة تاأييدًا للحراك امل��دين، ومعظم ال�سباب 
�س��ارك يف التحركات اإل م��ن مل ت�سمح ظروفه اأو غياب و�سيلة 

نقل كان مانعًا للم�ساركة.
بحما�ض���ة قالت �سهى دي��اب )18 عامًا(: "نع���م �ضاركت باحلر�ك 
الع���ّر عن ر�أيي باأن �ل�ضلطة فا�ضلة �أفقرت �ل�ضعب، وما يهم �أقطابها هو 
�لنهب للم���ال �لعام، وال تقدم �ضيئًا من حقوق �ل�ضعب، هذه �ل�ضلطة �لتي 
مل ت�ضتط���ع �أن جت���د حاًل الأزمة �لنفايات، كيف ميك���ن �أن توؤمن م�ضتقباًل 

لنا نحن �ل�ضباب"؟
و�أ�ضاف���ت: علين���ا �إكمال �مل�ضرية �ض���د "�حلر�مية" كل���ن يعني كلن 
ولي�س �ض���د ق�ضم منهم. لقد �أعاد �حلر�ك �لثق���ة لل�ضباب. وك�ضر ثنائية 
8 و14 �آذ�ر، وك�ض���ر �ضاحاتهم���ا و�أن�ضاأ �ضاحات عام���ة جلميع �ملو�طنني. 
و��ضتط���اع �إف�ضال �ضفقات معاجل���ة �لنفايات و�ملحا�ض�ض���ة بني �أطر�ف 

�ل�ضلطة.
ور�أت دي���اب �أن �حل���ر�ك حيادي "الأنه ��ضتط���اع جمع كل �لنا�س من 
كل �لطو�ئ���ف و�ملناطق. و�أن�ضح �حل���ر�ك بتوعية �ل�ضباب �أكرث. من �أجل 

�إيجاد حل منا�ضب مل�ضكلة �لنفايات ب�ضفتها �أولوية مطلقة حاليًا".
و�أ�ضار رامي خ�ساب )20 عامًا( �إىل �أن م�ضاركته يف �حلر�ك، "هو 
و�ج���ب، كمو�طن لبناين، علي �أن �أحترك ك���ي ت�ضتقيم �الأمور. هو خطوة 
من �ج���ل �لتغيري وحتقيق �لعد�ل���ة". و�أ�ضاف: "مل يفع���ل �حلر�ك �ضيئًا 
لكنه �ضلط �الأ�ضو�ء على �مل�ضاكل يف �لبلد، و��ضتطاع جمع �ملو�طنني نوعًا 
ما. ويعود ذلك الأنه حيادي بني �الجتاهات �ل�ضيا�ضية و�أرى �أن �أهم �ضيء 

منار�ضه هو عدم �ال�ضت�ضالم و�ال�ضتمر�ر بالن�ضال.
وو�فق���ه ب�س��ار بح�س��ون )21 عام���ًا( عندما ق���ال �أن م�ضاركته يف 
�حل���ر�ك تاأكي���دً� على حق���ه يف �لتعب���ري عن ر�أي���ه. و�أو�ضح قائ���اًل: "�أن 
�حل���ر�ك بد�ية �لتغيري، و�أنه حمط���ة وتر�كم للوعي. لق���د ��ضتطاع ن�ضر 
ثقاف���ة �لرف�س وهز �أركان �لنظ���ام ورفع مطالب �لنا����س، و�لتاأكيد على 

حياديته هو �مل�ضاركة �ل�ضعبية �لو��ضعة".
ون�ضح بح�ضون �حلر�ك مبزيد من �لتن�ضيق وعدم ت�ضيي�س �حلر�ك. 
و�أك���د على �أهمية �إيجاد ح���ل مل�ضكلة �لنفايات و�إقر�ر قانون �نتخابي على 

�أ�ضا�س �لن�ضبية ومكافحة �لف�ضاد.

مل ت�ض���ارك بي�س��ان ن�س��ر )20 عام���ًا( باحل���ر�ك، ب�ضب���ب �لعم���ل 
و�جلامع���ة "لك���ن ذل���ك ال يعني �أنني ال �أوؤي���ده، بل �أدعمه بق���وة من �أجل 
تغيري �لطاق���م �ل�ضيا�ضي �حل���ايل. وخ�ضو�ضًا �أنه ك�ض���ر حاجز �ل�ضمت 
عن���د �ل�ضع���ب وحاجز �خلوف، �إال تذك���رو� ما ح�ضل يف د�لي���ة �لرو�ضة؟ 
ون�ضح���ت ن�ض���ر �حل���ر�ك باال�ضتم���ر�ر وخ�ضو�ض���ًا �أنه حي���ادي ال يتاأثر 

بال�ضغوط �ل�ضيا�ضية وطالبته بطرح جميع �لق�ضايا �لتي تهم �ل�ضعب.
و�ضارك مار�سيل حدرج )18 عامًا( باحلر�ك "الأين �ضد �لطائفية 
و�أه���دف ال�ضتع���ادة حقوق �لنا����س �ملهدورة. و�أطالب �حل���ر�ك بخطو�ت 
�أكر، بع���د �أن ك�ضر حو�جز �ل�ضمت و�خلوف و�أع���اد �ملعنويات لل�ضباب. 
وف�ضح ف�ضاد �ملم�ضكني بال�ضلطة وهذ� كله يثبت �أنه حيادي لبناين وطني 

مئة باملئة".
ور�أى وئ��ام ح��درج )19 عامًا( �أن م�ضاركته �أت���ت لك�ضف �لف�ضاد، 
وطال���ب بالت�ضعيد بتح���ركات �أكر، بع���د �أن ��ضتطاع �حل���ر�ك جتيي�س 
�ل�ضعب وه���و حيادي على �لرغم من كل حم���اوالت �ل�ضلطة التهامه زورً� 
بع���دم حياديته. وختم قائاًل: "�أدعو �حلر�ك �إىل �إكمال �لن�ضاط �لوطني 

من �أجل �لو�ضول �إىل �أهد�فنا �ملحقة".
وحدد اأ�سامة دي��اب )21 عامًا( �أ�ضباب م�ضاركته باحلر�ك، "من 
�جل ح���ل م�ضكلة �لنفايات و�ملطالبة بحقن���ا بالكهرباء و�ملاء. لذلك ر�أى 
دي���اب �أن عل���ى �حلر�ك "�أن يق���وم بخطو�ت �أكر و�لتح���رك �لد�ئم من 
�أج���ل ك�ضف �لف�ض���اد �لذي لعب �حلر�ك دورً� يف ك�ضفه". و�أكد دياب على 
حيادية �حلر�ك ون�ضحه بزيادة توعية �ل�ضباب و�أن �ملهمة �الأ�ضا�ضية حل 

م�ضكلة �لنفايات.
وطال���ب با�س��ل ن�س��ر )21 عامًا( �حل���ر�ك مبزيد م���ن �لتحركات 
وتو�ضيعها "من �أجل ��ضرتج���اع حقوقنا يف �لبلد كمو�طنني". وقال ن�ضر: 
"��ضتط���اع �حلر�ك �إف�ضال �ضفق���ات �لنفايات وك�ض���ف �لف�ضاد و�ل�ضرقة 
�لت���ي متار�ضه���ا �أط���ر�ف �ل�ضلطة". و�أ�ض���اف: "رغ���م كل �التهامات فاإن 

�حلر�ك حيادي ال يرتبط باأي طرف �ضيا�ضي �ضلطوي".
ون�ض���ح ن�ض���ر �أركان �حل���ر�ك �البتع���اد ع���ن �ضيا�ض���ة �لتناف�س بني 
�حلمالت و�أن �لهدف �الأ�ضا�ضي �ملطروح حاليًا هو حل م�ضكلة �لنفايات.

ومل ت�ضتط���ع مايا دلباين )18 عام���ًا( �مل�ضاركة يف �حلر�ك لغياب 
نقلي���ات موؤمن���ة م���ن �جلنوب �إىل ب���ريوت. "لكن���ي �أمتن���ى �مل�ضاركة �إذ� 
�ضنح���ت �لظروف و�أمتنى �ال�ضتمر�ر باحلر�ك الأنه �ضكل �ضحوة جماعية 
و��ضتط���اع توحيد �لنا�س من جميع �الجتاهات حول م�ضكلة �لنفايات �لتي 

مت�س �جلميع.
ور�أت دلباين �أن ق���وة �حلر�ك تكمن يف حياديته، ون�ضحت �حلر�ك 

�أن ي�ضع خطة بديلة الأزمة �لنفايات �لتي ت�ضكل �لهدف �الأ�ضا�ضي �الآن.
�أم���ا عزيزة ح��درج )30 عامًا( ف���اإن عملها منعها م���ن �مل�ضاركة 
باحل���ر�ك �ملدين �ل���ذي توؤي���ده: "الأنه يطال���ب بحق���وق كل �ل�ضعب، وقد 
��ضتط���اع توحي���د �ضفوف �ل�ضب���اب و�أوجد م�ضاح���ات م�ضرتكة وذلك من 

خالل �ملطالب وحياديته".
ون�ضح���ت ح���درج �حل���ر�ك بع���دم �لتوقف وع���دم �ل�ضم���اح الأعمال 

�لتخريب وحتديد �لهدف �الأ�ضا�س بحل �أزمة �لنفايات.
وو�ضف عدي فرج )35 عام���ًا( م�ضاركته باحلر�ك الأن ذلك "حق 
م���ن حقوق���ي �أن �أتظاهر من �أجل مطالب �ل�ضع���ب. لذلك يجب �لتو��ضل 
م���ع كل فئات �ل�ضع���ب لتو�ضيع �حلر�ك. �لذي زرع �أم���اًل جديدً� يف عقول 
�ل�ضباب وقوة �حلر�ك تكمن يف حياديته وعدم ��ضتخد�م �لعنف". وحدد 

فرج �أن م�ضكلة �لنفايات هي �لهدف �الأ�ضا�ضي.
لك���ن خلي��ل دي��اب )20 عامًا( مل ي�ض���ارك يف �حل���ر�ك الأنه غري 
مهتم، وال ي���رى �أن �حلر�ك قد حقق �ضيئًا، و�ضكك بحيادية �حلر�ك من 
خ���الل �لق���ول �أنه مل يعل���م �إن كان حيادي���ًا �أم ال. وقال" يج���ب حل �أزمة 

�لنفايات وال يهم كيف؟
ور�أت ليل��ى ال�سب��اغ )40 عام���ًا( �أن م�ضاركته���ا يف �حل���ر�ك هي 
حماول���ة لك�ضف ف�ضاد �ل�ضلط���ة. وو�ضفت �حل���ر�ك ب�ضرخة لن ت�ضمت 
و�أك���دت �أنه حي���ادي وطالبت���ه �ال�ضتم���ر�ر وبال�ضر�خ الإيق���اظ �ل�ضمائر 

�لنائمة.
وقال ح�سن دلباين )40 عام���ًا(: م�ضاركتي يف �حلر�ك لقناعتي 
ب�ض���رورة �لن�ضال م���ن �أجل دول���ة دميقر�طي���ة علمانية. لذل���ك �أطالب 
�ال�ضتم���ر�ر يف �لتح���ركات من خ���الل ك�ضف �لف�ضاد وتعطي���ل �ل�ضفقات 
�مل�ضبوه���ة. "يتهمون �حل���ر�ك باأنه تابع، �أ�ضاألهم ه���ل هم حياديون؟ هل 
يك�ضف���ون م�ضاريفهم ومد�خيلهم كما يفعل �حل���ر�ك"؟ و�أكد دلباين �أن 

حل �أزمة �لنفايات ب�ضكل �لهدف �الأ�ضا�ضي.
و�أ�ض���ار عم��ران ن�سر )18 عام���ا؟( �إىل �أن �حلر�ك ط���رح ق�ضايا 
مهم���ة. "لذل���ك �ضاركت يف �حل���ر�ك من �أج���ل �ل�ضغط عل���ى �مل�ضوؤولني 
الإيجاد حلول للم�ضاكل. و�أن �أهم �إجناز للحر�ك هو �إيجاد حالة وعي عند 
�ل�ضباب، وقوته تكمن يف حياديته. وطالب ن�ضر باإكمال �مل�ضرية �لن�ضالية 

من �أجدل مطالبنا وحقوقنا �ملهدورة.

صور

صيدا

نشوى حماد - صيدا

اأزم��ة معاجل��ة النفاي��ات وعج��ز ال�سلط��ات ع��ن تق��دمي 
احلل��ول املنا�سب��ة لها، دفع��ت باللبناني��ن للن��زول اإىل ال�سارع 
والتعب��ر عن احتجاجاتهم، ولقيت دع��وة حمالت مثل طلعت 
ريحتكم، وبدنا نحا�سب، جاي��ي التغير لالعت�سام والتظاهرة 
حما�س��ة �سدي��دة من ال�سب��اب والأهايل. لكن ه��ذه التحركات 
�سهدت اأعمال عنف من بع�س املواطنن من جهة ومن الأجهزة 
الأمني��ة من جه��ة اأخرى، ما دف��ع بع�س النا���س اإىل ال�ستباه 
ب��اأن احلراك له عالقة بطرف �سيا�سي ي�ستخدمه �سد اأطراف 

�سيا�سية اأخرى.
يق���ول �ملو�طن م.ن. من �ضي���د�: كان �حلر�ك يف بادئ �الأمر �ضعبيًا 
وح���رً�، لك���ن �ل�ضلط���ة د�ض���ت �أ�ضخا�ضًا يف �لتح���ركات لت�ضوي���ه �حلر�ك 

و�الإ�ضاءة الأهد�فه".
وي�ضيف: "لذل���ك �أ�ضتبعد، يف �للحظة �لر�هن���ة، �أن يحقق �حلر�ك 

مطالبه. 
وي�ض���ف �ملو�ط���ن ج.د. �حل���ر�ك باأن���ه "جتمع �ضباب���ي متحرر من 
�إم�ض���اك �ل�ضلط���ة، وه���و يوؤك���د �إذ� �ل�ضعب يوم���ًا �أر�د �حلياة ف���ال بد �أن 

ي�ضتجيب �لقدر".

وتخ���وف �ملو�طن ك.ك. م���ن حتول �ضاح���ات �لتحرك �إىل 
�ضاح���ات �ضغب ما ي�ضد �لباب �أمام حتقيق �ملطالب �ملتعلقة بازمة 

�لنفايات ولن يزيد من م�ضاحة �حلريات يف �لبلد.
ويتف���ق �ملو�ط���ن ر.ك. و�ملو�طن غ.م. عل���ى �أن �حلر�ك لن 
ي�ضتطيع �أن يحقق مطالبه �الآن، �إال �أن �الأخري ر�أى فيه �أماًل جليل 

و�ٍع �ضي�ضتمر باملطالبة بحقوقه.
�أم���ا �ملو�طن �س.ط. في�ض���ري �إىل �أنه "يف �لبد�ي���ة حترك �ل�ضباب 
م���ن كل �لطو�ئ���ف و�ملناط���ق، لك���ن �حلمالت ع���ادت و�نق�ضم���ت ب�ضبب 
خالف���ات د�خلية فئوية، و�إذ� كانت �ملطالب لن تتحقق، �إال �أن �لتحركات 

و�العت�ضامات �ضترتك �أثرً� على �ل�ضلطة و�أد�ئها.
وت���رى فاتن جبيل��ي �أن �حلر�ك هو جتمع �ضباب���ي حر، "وكان يل 

�أمل بتحقيق مطالبه،الأنه �لوحيد �لذي وّحد �للبنانيني". 
ويته���م ع��الء �سنجر �حلر�ك باأنه م�ضي����س و�أن هناك هدف خفي 

ور�ءه "و�أن هذه �حلمالت �ل�ضبابية هي طابور خام�س منظم".
وتتهم غنى ال�سكايف �حلر�ك �ل�ضبابي باأنه ي�ضعى لتعطيل و�ضط بريوت 

حتول �إىلحر�ك �ضيا�ضي". �أن  بعد  �ضيء  �أي  حتقيق  على  غريقادر  "وهو 
ويتف���ق معه���ا �ل�ضاب ع.ع. قائ���اًل: "�حلر�ك لي�س عفوي���ًا، له مدبر 
كبري ل���ه خمططه �لتي ي�ضعى لتحقيقها، و�إذ� كنت �ضد �حلر�ك ال يعني 

�أين مع �ل�ضلطة الأنها م�س مق�ضرة ب�ضرقتنا.

وت�ضف د.غ. احلر�ك �أنه تعبري عن �لر�أي لي�س �أكرث، "و�أن �ل�ضباب 
ل���ن ي�ضكت���و� عن حقوقه���م، و�أعتق���د �أن بع�س �حلمالت حي���ادي و�الآخر 
مرتب���ط بجهات �ضيا�ضية، لك���ن �ملهم �ال�ضتمر�ر بالتح���رك الأنه �لطريق 

�لوحيد �لذي يف�ضل ما بني �لقمح و�لزو�ن.
وت���رى اأ.�س. �أن �حل���ر�ك �ضلط �ل�ضوء عل���ى �لق�ضايا �الجتماعية 

فح�ضب، و�أهميته �أنه حيادي، ويجب عليه �ال�ضتمر�ر بالتحركات.
وتعتق���د �سعاد ح�س��ن �أن و�جبها �مل�ضاركة يف �حل���ر�ك، "لذلك �أنا 
�أ�ض���ارك بالتح���ركات و�أمتنى �أن نحقق ما ن�ضب���و �إليه، و�حلر�ك حيادي 

مبعنى عدم �رتباطه باأطر�ف �ضيا�ضية لكنه منحاز لل�ضعب وق�ضاياه".
�لنا�ض���ط يف حمل���ة بدن���ا نحا�ضب مك��رم كامل يوؤكد عل���ى حيادية 
�حل���ر�ك "�إن���ه حر ولي����س تابعًا �ضيا�ضيًا الأح���د، �إذ� كان تابع���ًا، هل كان 
قادرً� على ح�ض���د كل هوؤالء �لنا�س". وعن �إجناز�ت �حلر�ك ي�ضري كامل 
�إىل ف�ض���ل حماوالت �ل�ضلطة تلزمي �لنفاي���ات �إىل �ضركات موزعة طائفيًا 

ت�ضتفيد منها زعامات �ضيا�ضية طائفية.

حذار من الطابور الخامس
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التقى اأع�ساء هيئ��ة حترير "�سو راأيك" نحو مئتي 
�ساب��ًا و�سابة من خمتلف املناط��ق اللبنانية، وتوجهوا 
اإليه��م باأ�سئل��ة عدي��دة تتعل��ق مب�ساركته��م بن�س��اط 
احل��راك، و�سعه احلايل، وما هي الن�سيحة التي ميكن 

تقدميها للحراك، وما يطلبون منه.
الأ�سئل��ة  عل��ى  والإجاب��ات  الفع��ل  ردود  ج��اءت 
املطروحة متفاوتة ومتباينة ح�سب املناطق اللبنانية 

وح�سب معتقدات الأ�سخا�س الذين مت اللقاء بهم.
فف��ي مدين��ة �سي��دا كان %70 م��ن ال�سب��اب موؤيدًا 
للح��راك ويعتقد اأنه حيادي ويطالبه بال�ستمرار، يف 
حن اأن نحو %20 و�سفوه باحلراك امل�سي�س ون�سحوه 
بالتخل��ي عن اللتحاق بقوى �سيا�سية. معظم موؤيديه 
راأوا يف احل��راك خط��وة ك�س��رت حاج��ز اخل��وف عند 
اللبنانين واأكدوا على �سرورة متابعة ملف النقابات.
ويف منطق��ة �س��ور، اأك��رث م��ن %90 مم��ن مت اللقاء 
به��م اأك��دوا عل��ى حياديت��ه ودع��وه اإىل ال�ستم��رار 
يف احل��راك، عل��ى الرغ��م اأن ق�سم��ًا منه��م مل ي�ستطع 
امل�سارك��ة ومعظمهم طالب متابعة مل��ف النفايات واأن 
يج��ري التن�سيق ب��ن احلمالت، واأن احل��راك ا�ستطاع 

ك�سر حاجز اخلوف عند اللبنانين.
اأم��ا يف منطق��ة الناعم��ة، حيث بداأ احل��راك، فاإن 
معظم من مت اللقاء بهم اأكدوا دعمهم للحراك ودعوه 
اإىل ال�ستمرار يف ن�ساله وو�سفوه اأنه حراك حيادي، 
اإل اأن اأح��دًا و�سف��ه باأن��ه هب��ة و�ستنطف��ئ، وح��ول 
املطال��ب طرح��وا مطال��ب عدي��دة اإ�ساف��ة اإىل مل��ف 

النفايات.
اأم��ا يف ال�سم��ال فاإن معظم من مت اللق��اء بهم كانوا 
�س��د احل��راك واتهم��وه بعالق��ة م��ع ق��وى خارجي��ة 
وطالبوه بالتوقف عن اأعمال ال�سغب التي يرعاها، اإل 

اأن اثنن اأّيدا احلراك وطالباه بال�ستمرار.
ويف منطق��ة عالي��ه وعل��ى الرغ��م م��ن تاأييده��م 
للح��راك اإل اأن من التقينا به��م اتهموا طابورًا خام�سًا 
احلم��الت  وطالب��وا  احل��راك،  لإف�س��ال  بالتدخ��ل 

بال�ستمرار بن�سالها. 
ولف��ت النظ��ر ظاه��رة يف النبطي��ة، عندم��ا اأعل��ن 
ق�س��م من ال�سباب اأنه �سد احلراك لأنه حزبي ويلتزم 
موق��ف حزبه مع العل��م اأن اأكرثي��ة الأ�سخا�س اأبدوا 
احلراك وو�سفوه باحلي��ادي وطالبوه بال�ستمرار، يف 

حن اأن بع�س الأ�سخا�س اأعلنوا اأنهم �سد احلراك.
اأم��ا يف اإقلي��م اخلروب ف��اإن نحو ن�س��ف الأ�سخا�س 
وممار�س��ة  بال�ستم��رار  وطالب��وه  احل��راك  اأي��دوا 
ال�سغ��وط عل��ى ال�سلط��ات يف ح��ن اأن الن�س��ف الآخر 

اأعلن جهارًا معار�سته للحراك وو�سفه بامل�سي�س.
%75 قال��وا اأنه��م م��ع  ويف البق��اع ال�سم��ايل ف��اإن 
احل��راك وم��ع ا�ستمراريت��ه، يف ح��ن اأن %25 اأعلنوا 

اأنهم �سد احلراك واأنه مرتبط بجهات خارجية.
موؤي��دي  ع��دد  يتج��اوز  مل  الأو�س��ط  البق��اع  ويف 
احل��راك %40 ممن مت اللق��اء بهم يف حن اأعلن 60% 
معار�سته��م للح��راك وو�سف��وه بغ��ر احلي��ادي واأن��ه 
ملتحق باأط��راف خارجي��ة وو�سفه موؤي��دوه اأنه ك�سر 

حاجز اخلوف عند اللبنانين.

الحراك غير حيادي 
وننصحه بالذهاب إلى البيت

الكل مرتبط وليس الحراك وحده
دانية غنايم

يف اأحد الفروع اجلامعية يف مدينة �سيدا تباينت 
اآراء بع���س الط��الب ومواقفه��م م��ن احل��راك املدين 
وال�سعب��ي، كذلك ح��ول الظروف الت��ي منعت البع�س 

من امل�ساركة.
تقول رغدة غن��ام: مل �أ�ضتطع �مل�ضاركة، الأن �أهلي خافو� 
م���ن تعر�ضي مل�ضكلة، م���ع �أن �ملو�ضوع مه���م ونحن بحاجة �إىل 
��ضتمر�ري���ة �حلر�ك حل���ل م�ضكلة �لنفاي���ات. ويجب �أن ي�ضل 
�حلر�ك �إىل �ض���يء ملمو�س وال يكتفي بالكالم. حتمًا �حلر�ك 

حيادي وحياديته هي قوته.
لك���ن �لفر�ض���ة مل ت�ضنح لآمن��ة دميا�س��ي للم�ضاركة يف 
�حلر�ك "مع �أين موؤيدة للحر�ك والأهد�فه". وت�ضيف �آمل �أن 
يح���ل م�ضاكل �لبلد ولي����س �لنفايات فح�ض���ب و�أرى �أنه حيادي 

جتاه �لقوى �ل�ضيا�ضية �الأخرى.
وال تعلق نان�سي ال�سامي �أمااًل على �حلر�ك، "الأنو لو بدو 
يحقق �ضيء لتحقق، ومل �أ�ضارك الأن �حلر�ك يف بريوت و�أعتقد 
�أن���ه على عالقة بجهات معينة. و�أن�ضح م�ضوؤوليه �أن يفكرو� �أو 
يحددو� �أهد�فهم م�س ي�ض���ري خبي�ضة". وعن �الأولويات ترى 

�ل�ضامي: �الأولوية للنفايات ثم رئا�ضة �جلمهورية.

وكل �حل���ر�ك و�أهد�فه ال يهم حمم��ود عيتاين ويت�ضاءل: 
هل �حلر�ك حيادي؟ �إذ� كان كل لبنان مرتبط بجهات �أجنبية، 
وقف���ت على �حلر�ك. لذل���ك �أن�ضحه �أن يكون حيادي���ًا �إذ� �أر�د 
�ال�ضتمر�ر. وعن �الأولويات، يرد عيتاين �أنها لرئا�ضة �جلمهورية.

واليعلق خالد �أماًل على �حلر�ك �إذ� �قت�ضر ن�ضاطه على 
"ينزلو� يومني وبيوقفو�، ع�ضان هيك لن يتحقق �ضيء". لذلك 

ين�ضح �حلر�ك باال�ضتمر�ر و�أن يبقي حياديًا.
ومل ي�ض���ارك اأ�سام��ة ف��رخ باحل���ر�ك، "الأن���ه م�ضي�س"، 
ومرتبط بجهات خارجية"، وين�ضح فرخ �حلر�ك، "��ضتمر�ر 
�لتح���ركات وال يتدخل على �ل�ضيا�ض���ة، واليكون مع طرف �ضد 

�آخر".. �أما �الأولوية فهي النتخاب رئي�س �جلمهورية.
وي�ض���ارك فرخ طال��ب �آخر هو "مع���روف" �لذي مل يوؤيد 
�حلر�ك "الأن هن���اك جهة جمهولة خلف هذ� �حلر�ك، لذلك 
ال �أنتظ���ر منه �ضيئًا ول���ن يحقق �ضيئًا، ل���ن �أن�ضحه ب�ضيء الأنه 

غري جدي.
لك���ن وليد �أك���د م�ضاركته يف ن�ضاط �حل���ر�ك وذلك "من 
�جل لبنان �أف�ضل" وي�ضيف: لقد حقق �إجنازً� عندما ��ضتطاع 
�إلق���اء مناق�ضات معاجل���ة �لنفايات وهذ� لي����س بقليل، وقوته 
�أن���ه حيادي و�أن�ضحه باال�ضتمر�ر وع���دم �إثارة �ل�ضغب". وعن 

�الأولوية يقول: �لنفايات �أواًل.

صيدا

الشمال

صالح حامد- الضنيه

التقين��ا  م��ن  كل  اأجم��ع 
ال�سم��ال  منطق��ة  يف  به��م 
على ع��دم حيادية احلراك 
ال�سعبي احل��ايل، وال�ستباه 
�سيا�سية  باأط��راف  بعالقته 
عائ�س��ة  قال��ت  خمتلف��ة. 
املا�س��ي: "احل��راك م�سي�س 
ال�سيا�س��ة  باه��ل  ومرتب��ط 

الطائفية".
و�سي��م  ي����رى  ح����ني  يف 

الرتكماين �أن �حلر�ك مرتبط بجهات عدة ولي�س بجهة و�حدة. 
وحتاول ر�وي����ة �ملرعبي مقارنته بالتنظيم����ات �الأخرى، �أن تقول: 
�ملنظم����ات و�الأحز�ب مرتبطة بجهات معينة، وال �ضيء ياأتي  "كل 

من �لفر�غ، حتمًا فاحلر�ك على عالقة بجهة د�عمة خارجية.
ومعظ����م من حتدثنا �إليه����م مل ي�ضارك يف �حل����ر�ك الأ�ضباب 
خمتلف����ة، �إك����ر�م �حللبي ت����رى �أن �ملو�ضوع ال يعنيه����ا، �أما �ضالح 
حام����د ف����ال يرت����اح خللفي����ة �ملنظمني، و"هن����اك �ضبه����ات حتوم 

حولهم".
وتعتق����د عائ�س��ة العبود �أن م����ا فعله �حلر�ك ه����و �لظهور 
يف و�ضائ����ل �الإع����الم وتتهم زينب �ل�ضبقجي �حل����ر�ك باأنه "حقق 
�لفو�ض����ى يف �ل�ضارع و�ل�ضج����ار و�ل�ضد�م ب����ني �الأخوة و�جلري�ن 

و�الأقارب".

العم��ر  كن��وز  وتن�ض���ح 
"�رحم���و�  �حل���ر�ك  �أ�ضح���اب 
لبن���ان و�للبناني���ني وال تدخلونه���م 
يف متاه���ات. وال تزج���وه يف وج���ه 

�لدولة".
وطالبت����ه ب�س��رى حام��د 
بالرحي����ل ع����ن حي����اة �ملجتم����ع 
و�ض����ّوه  �ضرب����ه  �ل����ذي  �مل����دين 

�ضورته".
وعلى رغم قناع����ة �لبع�س 
ب����اأن �حل����ر�ك غ����ري حي����ادي، 
فق����د �ض����ارك ه����ذ� �لبع�س يف 
�لتظاه����ر�ت، تق����ول زكي��ة ال�سخ��ي: "نع����م �ضاركت م����ن �أجل 
�لتغي����ري و�الإ�ض����الح" وتنتظر هال �أيوب من �حل����ر�ك، "مطالبته 

بحقوق �لنا�س وتقدمي �ملبادر�ت حلل �أزمة �لبلد".
وت����رى �سه��ام احلجة �أنه ف�ض����ح �الإهم����ال و�حلرمان �لذي 
يعاين منه �ملو�طن �للبناين جر�ء تقاع�س �مل�ضوؤولني وتخليهم عن 

و�جباتهم و��ضتطاع �إي�ضال �ل�ضوت و�الإ�ضاءة على �ملعاناة.
وتن�ضح رميا املبي�س �حلر�ك باملثابرة و�لعمل من دون كلل 

للو�ضول �إىل حقوقنا.
�أما منتهى ال�سيداوي فتقول: "�ضاركت يف ن�ضاط �حلر�ك 
الأين منت�ضب����ة �إىل �إح����دى �جلمعيات". لكنه����ا ال ننتظر منه �ضيئًا 
وت�ضيف: "�أن�ض����ح �حلر�ك �أن يوفر على نف�ض����ه كتابة �ليافطات 

وح�ضد �لنا�س و�أن يذهب �إىل �لبيت".
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