الخميس  17أيلول  2015العدد 2694

التعبير

ت ـ ـع ـ ـ ّـرض ـ ــوا ل ـ ـل ـ ـضـ ــرب املـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـرح ق ـبــل
تــوقـيـفـهــم« ،فـيـمــا ق ــد ي ـكــون وص ــول
املحامني إلى املراكز أسهم بالحؤول
دون ّ
تعرضهم للضرب داخــل مراكز
االحتجاز».
يـ ــرى امل ـح ــام ــي م ــاج ــد ف ـ ّـي ــاض أن كل
قيد على حق التظاهر السلمي الذي
ال ي ـت ـخ ـلــل م ـ ّـس ــا أو ضـ ـ ــررًا ب ــاألم ــاك
العامة هو انتهاك للدستور اللبناني
ّ
التعدي
الدولية وال يجوز
وللمواثيق
ّ
ع ـلــى ح ــري ــة ال ـت ـنــقــل وال ـت ـج ـ ّـم ــع الـتــي
ّ
تتجسد فــي حــق الـتـظــاهــر ،الفـتــا إلى
ُ
أن السلطات الرسمية تخطئ إذا ما
حــاولــت الـتـعــامــل مــع ظــاهــرة الـحــراك
امل ــدن ــي بــالـقـمــع ،إذ إن ــه س ـي ــؤدي إلــى
تفاقمه.

ماركس ضد سبنسر

تقرير

بين الحراك والسياق والمؤتمر

نفايات النبطية
ترفع اليوم

لـلــرأسـمــالـيــة م ـقــدرة عـلــى الـنـمــو الــامـتـنــاهــي .فــي الــوقــت
غسان ديبة
نفسه نمت االسواق املالية ومعها االعتقاد باملقدرة على
االغتناء بسرعة ،أي التحول الى الرأسمالية الشعبية التي
«إن أي شكل جديد من الصراع يطرح أخطارًا أو تـحــل معضلة املـلـكـيــة وال ــام ـس ــاواة الـتــي تشكل إحــدى
تضحيات جديدة سيؤدي حتمًا إلى تفكيك أي أضعف حلقات الراسمالية .على املستويات الفكرية كانت
تنظيم غير حاضر لخوض هذا الشكل الجديد تلك الفترة عند اليسار االوروبي عصر الطريق الثالث بني
من الصراع»
االشتراكية التقليدية والنيوليبرالية ،وفي العموم التهكم
ّ
لينين
بفكر ماركس واملاركسية .وكما يذكر الجميع ،عمت فكرة
انتهاء التاريخ بالدولة الليبرالية الرأسمالية مع فوكوياما.
ك ــان ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي يستعد لعقد مؤتمره إن االح ــزاب السياسية وبعض ال ــدول التي ال تــزال تتبع
الـحــادي عشر فــي  23مــن اكـتــوبــر ،ولكن بـقــرار مفاجئ الفكر املــاركـســي استطاعت االسـتـمــرار فــي تلك الفترة.
لـلـجـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـحــزب ت ــم «تـجـمـيــد أع ـم ــال املــؤت ـمــر» .للدول طبعًا مصالح ،ولألحزاب في بعض االوقات القدرة
مــن املــؤســف أن ال ـحــزب ال ــذي يـنـخــرط بـقــوة فــي الـحــراك على االستمرار .ولكن أصعب تأثيرات تلك الفترة كان على
الشعبي يتخلى عن فرصة إمكانية استنهاض قواعده االفراد .لقد كان أصعب ما واجهه االفراد املاركسيون في
الحزبية واج ـتــذاب الــذيــن نــزلــوا الــى الـســاحــات ليقولوا ال تلك الحقبة هو إحساسهم بفراغ فكرهم .فالنقد الثوري
للنظام الطائفي ،وذلــك عبر طــرح نفسه كحزب متجدد للواقع في تلك الفترة بدا من غير معنى ،وبدا للماركسيني
فاعل يطرح برنامجًا للتغيير وهيكلية النخراط الطبقات أن هذا الفراغ قد يستمر ملدة زمنية طويلة.
واملجموعات املتقدمة في املجتمع في عملية التغيير هذه .اآلن يحس الشيوعيون بــأن نقدهم لم يعد فارغًا .فكما
وك ــان مــن ا ًملـهــم أن يفعل ذلــك فــي خضم ال ـحــراك ليكون قــال الفيلسوف ريموند جيس ،في معرض نقده للفكر
املؤتمر فعال سياسيًا وليس تقليدًا يؤجل انعقاده ربطًا العدمي والنسبي« ،لـيــس هـنــاك مــا يــوجــب االعـتـقــاد بأن
بانتهاء الحراك إن إيجابًا أو سلبًا.
الـفـكــر الـنـقــدي يـصـبــح دائ ـمــا فــارغــا عـنــدمــا يـتـحــول الــى
وامل ـفــارقــة أن ال ـح ــراك ال ــواس ــع يـتـجــه بـعــد ق ــرار التجميد الــراديـكــالـيــة .لــو ك ــان ه ــذا صحيحًا ،لـكــانــت االقـلـيــة التي
ال ــى احـتـمــاالت االن ـحــال بسبب
تمتلك الثروة والدخل وتستفيد
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ب ـ ــره ـ ــاب ال ـت ـس ـي ـي ــس
م ــن االوضـ ـ ــاع ال ـقــائ ـمــة مــرتــاحــة
ولـ ـت ــركـ ـي ــزه أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر عـلــى
جدًا لهذا .لكن النقد يكون فارغًا
مسألة النفايات وحلولها التقنية
أو ال حسب الـسـيــاق ال ــذي يأتي
الحراك الشعبي
والبيئية وتقديس البلديات (التي
بــه» .النظام اللبناني الــذي أرسي
كوة
فتح
لبنان
في
هـ ــي فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن االحـ ـي ــان
ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
أســوأ من الدولة املركزية ومكان
هـ ــو فـ ــي أزم ـ ـ ــة كـ ـب ــرى بــوجـهـيــه
في جدار النظام
ل ـت ـج ــذر ال ـع ـص ـب ـيــات وامل ـص ــال ــح
الـطــائـفــي والــرأس ـمــالــي .وشكلت
المغلق
الطائفي
الـعــائـلـيــة واملــذه ـب ـيــة واملـنــاطـقـيــة
أزم ـ ـ ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ــي 2008
ً
وع ـب ــادة الـشـخــص ،وم ـثــال على
عــامــا مهمًا فــي انتهاء سيطرة
ذلــك تفريخ «الـقـصــور» البلدية)
الفكر النيوليبرالي والــرمــي في
واالرتـ ـب ــاك ال ـحــاصــل ب ـعــد خطة
سلة املهمالت بالكأس املقدسة
شهيب االخيرة وبعد البيان واملؤتمر الصحافي الفاشل املــزعــومــة للرأسمالية وبفكرة نهاية الـتــاريــخ .كــذلــك فإن
للجنة متابعة حراك  29آب االسبوع املاضي ،والذي أتمنى صـعــود الـيـســار فــي امـيــركــا الالتينية واوروبـ ــا وصعود
أال يـكــون الكثير مــن اللبنانيني قــد ح ـضــروه .واملـفــارقــة الصني كمركز جــذب ايديولوجي ،وإن بأشكال جديدة،
أيضًا أن قرار التجميد يترافق مع إخفاء دور الشيوعيني شكال الوجه السياسي ألزمــة الرأسمالية .أمــا في العالم
الـقـيــادي فــي هــذ ال ـحــراك وقـبــولـهــم فــي الـعـلــن أن يكونوا العربي ،فالربيع العربي أتاح الفضاءات النتعاش اليسار
جنودًا فقط .بغض النظر عن هــذا الـقــرار الخاطئ ومآل ف ــي ت ــون ــس وم ـص ــر ،واآلن ف ــي الـ ـع ــراق ،وت ـح ـطــم الـفـكــر
الحراك ومتى سيعقد املؤتمر ،سأحاول في هــذه املقالة االســامــي السياسي فــي صــراعــات مذهبية فــي مــا بني
وضـعــه فــي الـسـيــاق ال ــذي نعيش فيه ال ـيــوم ،أي محاولة أجنحته وفي فشله في القيادة عند الوصول الى السلطة
االجابة عن ســؤال أساسي :هل الظرف والسياق الحالي وتحوله الى االرهاب أو إقامة سلطات عدمية.
وروح الـعـصــر تعطي الـشـيــوعـيــن أسـبــابــا لـلـتـفــاؤل بــأن اليوم ،الحراك الشعبي في لبنان فتح كوة في جدار النظام
يكون لديهم إمكانية التحول الى حزب سياسي فاعل؟
الطائفي املغلق .لــم يعد هناك وقــت للبكاء على االطــال
يعيش الشيوعيون اللبنانيون اليوم أفضل االوقــات منذ وال للدفاع عن فكرة الحزب ـ القلعة .الشيوعيون كأفراد
سـقــوط ج ــدار بــرلــن واتـفــاقـيــة الـطــائــف وانـهـيــار االتـحــاد لم يعد لديهم شيء يشدهم الى الوراء ،وبقي على الحزب
السوفياتي .فبعد تلك االحداث بزغ نجم الحريرية وآمال أن يعلن أن ال ع ــودة ال ــى ال ـ ــوراء ،وأن ــه جــديــر ب ــأن يكون
الرأسمالية اللبنانية الجديدة بحيث اعتقد كل لبناني أنه حزب التقدم واالشتراكية الــذي على عاتقه تغيير البنى
يستطيع أن يغتني من ماكينة االقتصاد الجديد ،وأتت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الظاملة،
أيام التعاون بني الطوائف ،يغذيها الدين العام وآلية التوزيع ليس فقط من أجل أن تنتصر الطبقة العاملة ،بل من أجل
للدولة على الطوائف والبورجوازية الريعية .على املستوى أن ينتصر املجتمع ككل على الرأسمال والطائفية ،ومن
ال ـعــاملــي ك ــان ل ـن ـمـ ّـو ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي التسعينيات أجل أن تنتصر الطبيعة أيضًا ،ألن الطائفية والرأسمالية
واالعتقاد السائد بنهاية الدورات االقتصادية األثر البالغ اللبنانية انتقلتا ال ــى مــرحـلــة الـتــوحــش ،لـيــس فـقــط ضد
فــي إق ـنــاع الـكـثـيــريــن بــأنــه تــم اكـتـشــاف ال ـكــأس املقدسة أع ــدائ ـه ـم ــا ال ـط ـب ـق ـيــن وال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ب ــل ض ــد املـجـتـمــع
للرأسمالية ،أي انتهاء عصر االزم ــات ،وبالتالي أصبح والطبيعة نفسيهما.

تقرير

تشغيل معمل فرز نفايات بعلبك
ب ــإع ــادة الـنـظــر ف ــي ق ــرار ال ـص ــرف ،وإال
فــإن املصروفني يطالبون بتعويضات
إضافية تبلغ أربعني شهرًا .وقد أحالت
رئ ـي ـســة دائ ـ ــرة الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـ ــوزارة
الشكوى الــى اللجنة املختصة ملتابعة
هذا املوضوع بشكل صارم وعادل».
فــي املـقــابــل ،اكـتـفــى مــديــر ع ــام شركة
س ــوك ـل ــن م ـح ـم ــد ع ـل ــي حـ ــديـ ــب ،فــي
اتـ ـ ـص ـ ــال م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ،ب ــالـ ـق ــول:
«سـمـعـنــا بــال ـش ـكــوى مـثـلـمــا سمعت
ّ
بها ،ولــم نتبلغ شيئًا حتى اآلن ،إال
أن ـنــا سـنـكــون تـحــت سـقــف ال ـقــانــون،
وح ـ ــاض ـ ــرون ألن ن ـس ـيــر ب ـم ــا ت ـق ــرره
وزارة العمل ،وفي الخدمة التخاذ أي
إجراء».

سياسة

رامح حمية
ب ـ ـ ــدأ أم ـ ـ ــس ت ـش ـغ ـي ــل م ـع ـم ــل ف ــرز
وت ـس ـب ـيــخ ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي منطقة
الـ ـت ــل األبـ ـ ـي ـ ــض ،فـ ــي ب ـع ـل ـب ــكّ .
زر
ُ
تشغيل املعمل أطلق بعد احتفال
ح ـ ـضـ ــره وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
التنمية اإلداري ــة نبيل دي فريج،
ومــديــر مكتب الـتـعــاون اإليطالي
فــي لـبـنــان جــانــانــدريــا ســانــدري،
ومسؤول قسم التنمية املستدامة
ف ـ ــي بـ ـعـ ـث ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ــارس ـي ـل ـل ــو مـ ـ ــوري،
وفـعــالـيــات الـبـقــاع .رئـيــس بلدية
بعلبك حمد حـســن ،أش ــار إلــى أن

هــذه املنشأة احتاجت الكثير من
الوقت واملتابعة إلــى أن انطلقت.
فـيـمــا أش ــار م ــوري إل ــى أن لبنان
«يـ ـع ــان ــي مـ ــن ن ـق ــص م ـخ ـيــف فــي
البنى التحتية املعتمدة ملعالجة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،كـ ــذلـ ــك إن  %8فـقــط
مـ ــن الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة ي ـج ــري
ُ َ
ت ـ ــدوي ـ ــره ـ ــا ،و %9ت ـ ـعـ ــالـ ــج عـلــى
طريقة الكومبوست ،مع أن نصف
النفايات هي عضوية» .وأوضــح
ّ
أن «معمل معالجة نفايات بعلبك
يـسـتـطـيــع م ـعــال ـجــة  70ط ـن ــا مــن
النفايات يوميًا ،وقدرته ستزداد
فـ ــي إط ـ ـ ــار أح ـ ــد بـ ــرامـ ــج االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي لـتـمــويــل مطمر تقني،

ُ َ
سيفتتح
ومع نهاية العام الحالي
معمل إن ـتــاج الـبـيــوغــاز املــوجــود
إلـ ـ ــى ج ــان ــب املـ ـعـ ـم ــل ،مـ ــا ُي ـس ـهــم
بتغذية قسم مــن املدينة بالتيار
الكهربائي» .أما ساندري ،فأعلن
أن م ـك ـت ـبــه س ـ ُـي ـس ـه ــم فـ ــي إغـ ــاق
وتنظيف مـكــب الـكـيــال «كخطوة
أول ـ ــى إلع ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ـل ــه» .وتـعـهــد
دي فــريــج بــالـسـعــي م ــع االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـتـ ــوس ـ ـيـ ــع املـ ـعـ ـم ــل
ك ـ ــي ي ـ ـخـ ــدم املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي تـقــع
ف ــي م ـحــاف ـظــة ب ـع ـل ـبــك ـ ال ـه ــرم ــل،
وبالتالي رفع قدرته االستيعابية
إلى نحو  250طنًا في اليوم.
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آمال خليل
ّ
تبرعت أربع بلديات في منطقة النبطية بتقديم
عقارات ضمن نطاقها لبلدية مدينة النبطية
لتطمر النفايات املتراكمة فــي أحيائها .إزالــة
النفايات مــن املــديـنــة ،التي تبدأ الـيــوم ،تشكل
جزءًا من خطة حل األزمة التي قدمها الرئيس
نبيه بــري التـحــاد بلديات الشقيف والنبطية
ال ـ ــذي تـسـيـطــر عـلـيــه ح ــرك ــة أم ـ ــل ،عـلـمــا بــأن
النفايات أغرقت املدينة منذ أكثر من شهر ولم
تبادر «أمل» أو حزب الله إلى تدبر حل سريع
توافقي .بفضل احتفال ذكــرى تغييب اإلمام
موسى الصدر الذي نظمته «أمل» في النبطية
قبل أقل من أسبوعني ،أزيــل جزء من األكــوام
من الطرقات املؤدية إلى مكان االحتفال ،قبله
وب ـعــده ب ـيــوم .ع ــدا ذل ــك ،كــانــت ال ـقــوى الـنــافــذة
تتفرج على تــراكــم األزم ــة وتــوافــق على ربط
أزم ــة النبطية بمناقصة تـلــزيــم الـنـفــايــات في
املناطق ،مع أن الحل «منها وفيها» .في الكفور
معمل ملعالجة النفايات جاهز منذ أكثر من
عام ونصف ينتظر التشغيل ،بجواره مطمر
لطمر العوادم .بعد أسابيع من إلغاء املناقصة،
قام رئيس االتحاد محمد جابر بإرسال كتاب
رس ـمــي إل ــى وزي ــر الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة الــوصـيــة
على املعمل ،نبيل دو فريج ،يطلب منه سحب
ملف النبطية من مجلس الــوزراء وتخصيص
مناقصة خاصة به .يوم السبت الفائت ،أرسل
دو فريج موافقته لالتحاد .األخير يعقد في
غضون خمسة أيام جلسة إلطالق املناقصة.
الالفت أن الوزارة واالتحاد توافقا على تعديل
العقد املشترك بينهما ،الذي وضع عند تشييد
املعمل .من التعديالت ،إعطاء الوزير صالحية
إل ـغ ــاء امل ـنــاق ـصــة .ه ــذا الـبـنــد ك ــان م ــن حصة
االتحاد الذي استخدمه سابقًا كيديًا وتسبب
في األزمة الحالية ،عندما ألغى املناقصة التي
ف ــازت بـهــا شــركــة محسوبة عـلــى ح ــزب الـلــه،
بينما كان االتفاق من تحت الطاولة على فوز
شركة محسوبة على «أمل».
كــذلــك يـحــق ل ـلــوزيــر ،بـحـســب الـعـقــد الـجــديــد،
مراقبة عمل الشركة املشغلة في العام األول
وتــألـيــف لجنة مشتركة مــن رئــاســة االتـحــاد
والـبـلــديــات امل ـجــاورة للمعمل لــإشــراف عليه
والتأكد من سالمة إدارته.
بلدية النبطية تحاول بدءًا من اليوم إزالة آثار
النفايات عبر رش املـبـيــدات والكلس وتوزيع
 35ألــف كيس على امل ـنــازل مخصصة لفرز
النفايات من املصدر.
انفراج أزمة النبطية تقابله بوادر أزمة جديدة
في صور .لم يشكل إعالن إقفال مكب رأس
العني العشوائي الحل .فقد تبني أن عملية إزالة
املكب ستنتج ّ
مكبًا آخــر في جــواره .مشروع
املعالجة الذي ّ
يموله االتحاد األوروبي ويشرف
عـلـيــه ك ــل م ــن ات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ــور ووزارة
التنمية اإلدارية ،يقوم على غربلة النفايات في
املـكــب وردم ال ـعــوادم الناتجة منها فــي عقار
مـجــاور تــم استمالكه لتحويل جــزء منه إلى
مطمر صحي .املطمر على غرار املكب الحالي
يــرت ـفــع ع ــن س ـطــح ال ـب ـحــر ح ــوال ــى  10أم ـتــار
ويقبع فوق خزان من املياه الجوفية ويحاذي
ب ــرك رأس الـعــن الـتــي تـغــذي منطقتي صــور
والنبطية .ما يزيد من مخاوف الناشطني أن
األرض حـيــث يـقــع املـطـمــر رمـلـيــة ،مــا يسمح
ّ
بتسرب أسرع لرواسب النفايات إلى باطنها،
علمًا بأن تقارير عدة نفذها خبراء بيئيون في
املنطقة كشفت نسبًا عالية ألمراض سرطان
الرئة والتهاب األذن الوسطى بني سكان البلدات
املجاورة للمكب القائم منذ أوائل التسعينيات.

