
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

هناك من يعتقد، أن ربيع لبنان أو ربما ربيع الطوائف في لبنان وإن كان قد تأخر عدة سنوات عن مواكبة ربيع الثورات 

 ،قبل سنوات مظاهرات تطالب بتجاوز المحاصصة الطائفية ا إلى بيروت، بيروت التي شهدتنه قد وصل أخيًرأالعربية، إال 

 مة بدقة واتصاالتفيه عبر توافقات مرسو ءشيورفعت مطالب لمزيد من الحقوق المدنية والسياسية في بلد يتم كل 

 تصل في أغلب األحيان لعواصم عربية أو إقليمية. عابرة للطوائف 

 أزمة النفايات

 5102تقريبا في بدايات آب ، بالشأن البيئي في لبنان وعبر وسائل التواصل االجتماعيتنادى مجموعة من المهتمين 

 ا من معالمًمَلع  وأصبحت َم  ،لالحتجاج على تردي الخدمات في مجال رفع النفايات التي تراكمت أكثر من شهر تقريًبا،

كومة جادة في التحرك إلزالة هذه النفايات أن الح بُدولم يَ  ،نيا من حياة البيروتيوعطلت جزء   ،بيروت خالل هذه المدة

نه سرعان ما انضم إليها متظاهرون ينتمون إلى جهات أاجات بدأت قليلة العدد أول األمر، إال أن هذه االحتج ومعا، قريًب

ولكن للمطالبة باستقالة وزير  فقط، يريدون أن يتظاهروا ليس لالحتجاج على تراكم هذه النفايات ،سياسية وطائفية

 على تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية.احتجاًجا ، وأيًضا لبيئة محمد المشنوقا

 تطور األمر إلى أزمة سياسية

أزمة تراكم النفايات في بيروت،  إنهاءاذ قرارات بشأن تخاس الوزراء تمام سالم للتباحث وتم اجتماع الحكومة برئاسة رئي

بغياب وزراء حزب اهلل عن هذه ُفوجئ البعض  أناالجتماع إلغاء العطاءات السابقة بشبهة الفساد، إال  اوتم في هذ

لوزراء المحسوبين على الجنرال ميشيل عون، بحجة أن الوضع في لبنان يحتاج إلى بحث القضايا باإلضافة لاالجتماعات، 

يث ح ،األمر كان قد ارتبك قبل ذلك بقليل في الشارع أن، إال فقط موضوع النفايات منها وليسالسياسية  خاصًةكلها و

 زجاجات المولوتوف على قوات األمن بتاريخ بقيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة وبعض خرجت المظاهرات عن سلميتها

حام على محاولة اقتاألمن للرد على ذلك، وللرد رجال األمن. األمر الذي استدعى إصابة بعض إلى  أدى، مما 55-8-5102

 على ذلك إصابة واعتقال العشرات من المحتجين.  وترتب ،الحكومي()السراي الوزراء مبنى رئاسة 

تم ومن المظاهرة،  بالمندسين إخراج َمن أسموهم حاول المنظمون لهذه المظاهرات إعادة ترتيب المشهد، حيث حاولوا

بأن هذه نفايات باألساس، ولكن هناك من قال أن هذه االحتجاجات سلمية وتتعلق بموضوع العلى التأكيد واإلعالن 

ن سئموا من تردي األوضاع السياسية واالقتصادية ون عاديوبل هم مواطن المظاهرات ال تواجد للمندسين فيها،

والمعيشية، ويجب أن تسمع أصواتهم التي تطالب بتصحيح الوضع. وزادت المطالبات إلى حد المطالبة باستقالة 

للمواطنين. وردت الُمقدمة الحكومة برئاسة تمام سالم، على اعتبار أن الحكومة هي المسؤولة األولى عن تردي الخدمات 



 
 
 
 
 
 
 

مة بدورها بأن هذه المطالبات تنطلق من جهة معروفة ومن فصيل سياسي واحد، وإن كان القصد حزب اهلل الحكو

 وحركة أمل وأنصار الجنرال عون.

من تجاوز من قبل رجال  لما حصأنها تؤيد هذه التظاهرات إذا التزمت بسلميتها، وأن بلم تكف الحكومة عن التصريح 

كن ا بالسلطة ولرئيس الوزراء تمام سالم، ليس تشبًث لما قاستطيع االستقالة حسب وأنها ال ت ،األمن سيتم معالجته

بسبب عدم التوافق على  ؛ن منصب رئيس الجمهورية شاغر منذ أكثر من سنةإيحصل فراغ في السلطة، حيث  لكيال

 اء، والتجاذباتالحكومة شبه معطلة نتيجة الخالفات السياسية بين الفرقلكون و ،تسمية شخصية يقبلها الجميع

ن البعض ينظر الستقالة الحكومة كنوع من تفرد إ، بل األسباب ذاتهاالطائفية، والبرلمان منقسم على نفسه نتيجة 

 في نن هذا األمر لن يقبل به مَ أن، وإحكام سيطرتهم على السلطة، وطيف سياسي وطائفي وهو حزب اهلل وأنصار عو

 الطرف اآلخر. 

داعوا ية، تفي طرابلس في الشمال حيث األغلبية السن خاصةالبعض من أنصار تيار المستقبل و بل تجاوز األمر أن تداعى

بل المتظاهرين، حيث شكك هؤالء بهذه التظاهرات معتبرين إياها من أي اعتداء عليه من ِق لحماية رئاسة الوزراء

حيث يعتبر ، يرين من هؤالء المحتجينوما االحتجاجات على تراكم النفايات إال غطاء للكث ،تهدف لزعزعة أمن البلد

 بنانية.نهى الحرب اللأية بما تضمنه اتفاق الطائف الذي منصب رئاسة الوزراء المنصب األهم للسنة في المحاصصة اللبنان

 تباين في وجهات النظر

لب اللبنانيين على مط ُدح  َوتُ  ،والمظاهرات التي تبعتها ،بدا للوهلة األولى أن االحتجاجات على تراكم النفايات في بيروت

اتضح أن هذه  ا عن أمور السياسة، لذا من الممكن أن يجتمعوا عليه، ولكناعتقد الكثيرون أنه بعيد ولو نسبًي

وحق المواطنين بخدمات تليق بسمعة  ،بعد سياسي عميق رغم صلتها المباشرة بالبيئة االحتجاجات في الحقيقة ذات

 عربي ومتوسطي.بيروت كمركز حضاري وإشعاع ثقافي 

لى وجهات النظر حتى ع هأن تتباين في ،ا في بلد مثل لبنان يقوم على التوافقات والتسويات بين الطوائفلم يكن غريًب

التظاهرات التي تحتج على تراكم النفايات، حيث أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبالط أن هذه المظاهرات خرجت عن 

وأنها لم تعد احتجاجات سلمية. وبالتأكيد كان ، المطالب األساسية لها وأنه تم تسيسها، وأعلن انه سيسحب تأييده لها

 .عون موأنصار الزعيخرجها عن سلميتها هم حزب اهلل وحركة أمل ن من خطف المظاهرات وأأيقصد 

أما بالنسبة للزعيم المسيحي سمير جعجع، فهو ال يريد استقالة الحكومة تحت وطأة هذه المظاهرات بحجة أن ذلك و

أو  آذار يستولون على السلطة بشكل-8سوف يزيد من الفراغ الدستوري الحاصل في لبنان ويجعل حزب اهلل وجماعة 



 
 
 
 
 
 
 

للبنان. ومن المعروف أن جعجع  رئيسودعا أن تكون هذه المظاهرات للضغط على القوى السياسية النتخاب  ،بآخر

ما أيطرح نفسه كمرشح رئيسي في االنتخابات الرئاسية اللبنانية وينافسه من الفريق اآلخر الجنرال ميشيل عون، 

ن هذه المظاهرات أهناك من يعتقد ف نبيه بري، لبنانيةبالنسبة لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشيعية ال

من هذه المظاهرات يقوم على التنديد  وجزء   منذ مدة طويلة، نه يترأس البرلمانإربما تهز عرشه السياسي، حيث 

 اهرالتظ نصاره المحتجين منأوعدم فاعلية األجهزة السياسية والخدمية في الدولة، لذا حّول بعض  ،بالجمود السياسي

 إلى التظاهر أمام رئاسة الوزراء.أمام البرلمان 

من خالل مناصريه المتواجدين في هذه المظاهرات أو  هذه االحتجاجات فرصة للضغطفي أما حزب اهلل، فقد وجد 

على أساسه تقاسم تم ومحاولة توضيح أن اتفاق الطائف الذي  ،لتأكيد على قوته، واالذين تم الدفع بهم الحقا إليها

، والذي كانت فيه رئاسة البرلمان من حصة ينيت األساسية الثالث في لبنان بين الشيعة والسنة والمسيحالسلطا

أن هذه القسمة على ربما أراد أن يؤكد  ،رئاسة البرلمان من حصة الشيعةفيه كانت الذي و ا،ربما لم يعد صالًح الشيعة

فيها أشياء كثيرة، حيث أصبح الشيعة الالعب األقوى لم تعد مناسبة اآلن بعد مضي حوالي ربع قرن عليها، تغيرت 

من مفاوضاتها النووية  -األساسينصير حزب اهلل -ا، وخرجت إيران كثر سكاًنو الطائفة األ ،ا عن طريق حزب اهللعسكرًي

فرصة لتأكيد وضعه الهذه المظاهرات في وربما وجد حزب اهلل ، ب دوليكالعب مركزي في الشرق األوسط، وكقط

عبر سقوط  فيهاولحصد مزيد من المكاسب قبل أي تسوية في سورية ربما تكون نتيجتها تغيير النظام  ،المتفوق

 عارضة أو من خالل تسوية سياسية.من خالل انتصار عسكري للم كان ذلك سواء  ،األسد

هل ا حالة من الترتشهد دوًم كافًة ما بالنسبة لرئيس الوزراء اللبناني وحكومته، فمن المعروف أن الحكومات اللبنانيةأ

ساس أغلب على أساس المحاصصة الطائفية وليس على ألن تكوين الحكومات يكون في األ ؛وضعف الخدمات اإلداري

لت حاو لتيوا ،، وهذا ما أدى إلى تفاقم مشكلة النفايات في بيروتةاللبنانيلذا ينتشر الفساد داخل اإلدارات و ،الكفاءة

ولكن تم انسحاب وزراء حزب اهلل  ا،ووضع بعض التصورات إلنهائه هاالحكومة اللبنانية في اآلونة األخيرة التعامل مع

داء أوعدم قدرة الحكومة على  ،بأن استمرار حالة الجمودللتصريح برئيس الوزراء حذا وعون من االجتماعات، مما 

أو خدمة الدين العام للدولة  ،درة خالل أشهر على دفع رواتب الموظفينلى أن تكون غير قاإسوف يؤدي بها  ؛وظيفتها

 النفايات السياسية من كل الطوائف والجهاتبن المشكلة ليست في النفايات بذاتها ولكن فيما أسماه أاللبنانية، وأضاف 

 السياسية. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

تقوم بها ثورات  أنتوقع قومية ال ُيالطائفية أو ال م على المحاصصة سواء ى من المعروف أن الدولة التي تقويبق

وتظل مصلحة الطائفة هي األهم  ،في قمة السلطة المشاركين ادعم سياسييهعلى طائفة  كل تبقىجماهيرية، حيث 

ما تشهده بيروت كل عدة سنوات من تحركات  معا على لبنان، ووهذا ينطبق تماًم ،من مصلحة الدولة بشكل عام

كات هذه التحر إال أنلناشطين من المجتمع المحلي المدني ينادون ببعض الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

و أإذا تم التعرض لمصلحة الطوائف  ،من حرب أهلية افعلًي ان هناك توجًسإا، حيث ا حقيقًين تشكل تياًرأال تستطيع 

 خالل بالتوازن الهش بينها.، أو اإلتحديًدا ارموزه

بانتظار المظاهرات التي  ،منية أو السياسية أو االجتماعيةاأل سواء  ،كافة األصعدةمن التوتر على  ابيروت تعيش نوًع

هذه  تخلل، وهناك تخّوف من من قبل ن تم تأجيلها عدة مراتأبعد  5102-8-52علن عن القيام بها يوم السبت ُأ

بأنها مع حق التظاهر كافة، منية جهزة األاألشغب قد يتطور إلى حالة من االنفالت األمني، لذا صرحت لهرات المظا

 عون أنهم سيشاركون في التظاهرات.نصار أا بعد إعالن حزب اهلل والسلمي، ويأتي هذا التوجس أيًض

لرموز السياسية في لبنان خبرة طويلة في تصعيد وتعقيد األزمات بكل أنواعها للحصول على لن فإورغم كل التخوفات، 

هناك تسويات يتم طرحها لترجع  كبر مكاسب لكل طرف، ولكن قبل الوصول إلى النقطة التي ال رجوع عنها، نجد أنأ

 مور إلى الهدوء النسبي مرة أخرى.األ

 

 

 

اللبنانيين: هل يجب عليهم التنازل عن حقوقهم في إزالة النفايات مقابل حالة من التهدئة؟ والسؤال المطروح اآلن على 

؟ خيارات كلها صعبة وال يمكن االستمرار بها فقط ا هذه التظاهرات تتعلق باالحتجاج على تراكم النفاياتوهل فعًل

كياس ألسياسيين والفاسدين في لبنان خلف من ا كثيٌرمنها والتي يختبئ  ،ا دون حل للمشاكل السياسية األساسيةطويًل

 النفايات.

 

 

 


