
آب92ّكّحرّ ت  

9112ّأيلول1ّّ-ّبيان  
عمى تنوعيم  مواطنات والمواطنينمرحمة جديدة. نزول عشرات آالف ال بدء نعمأ  آب 92حرك ت

ي قيادة سياسية أو دينية، شكل عالمة فارقة في تاريخ أبمنأى عن  ئناواختالفاتيم الى الشارع تمبية لندا
من شأنيا أن تقمب جدول أعمال الخطاب العام  في لبنان: فاألولوية لم تعد عالمة  .لبنان الحديث

يا مسألة النفايات مقدمتوفي مواطنينصبحت لمطالب الألممحاصصة أو لتقاسم السمطة بين أعيانيا بل 
ى مسؤولية كبر ترتبت عمينا تبعا لذلككافة. وفي الوقت نفسو،  يمالتي ما تزال كالسيف المعمق عمى رقاب

 .  اوتحصيني ىذه المشاركة ومأسستياوبذل كل الجيود لتوسيع  الدفاع عن المجتمعستمرار في لال

معطين أياىا  من البنود ا لمسمطة تضمن عدداً تحذير وجينا وأمام حشود المواطنين، في ذلك اليوم، 
تستجيب لمشارع؟ ىل تغير  لبمثابة امتحان لمسمطة: في تمكميمة . اعتبرنا الساعة لتنفيذىا 29ميمة 

ة ومجتزأة وشكمية أكثر تمعثمجدول أعماليا؟ أم تبقى متشبثة بطرق عمميا؟ االجابة عمى ذلك جاءت م
 منيا فعمية. 

األول، وبدل أن يستقيل وزير البيئة، فقد اختار أن يداوي عدم مسؤوليتو بمزيد من التخمي عن  جوابال
مطمبنا بوجوب صحة نة الفنية لمعالجة النفايات. وبذلك، أكد المجرئاسة ن عو تخميالمسؤولية. وذلك ب

 ،  وعدم جدارتو في ىذا الشأن استقالتو

زير الداخمية و ، قرر عن أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاىرين الثاني، بخصوص المسؤولية جوابال
. وقد بط مسؤول، وحتى اآلن لم يعمن عن توقيف أي ضاالميمة انقضاءبعد التحقيقات أن يعمن نتائج 

رأي العام وااللتفاف ال تضميلعمى نواياه ورغبتو ب اجاء اتيامو لدولة عربية صغيرة بتمويل الحممة مؤشر 
ل و لئال نق.فرض رواية رسمية مخالفة لمواقع والمنطقحول مطمب المحاسبة. فكأننا أمام محاولة ل

 تيديد عالقات لبنان مع كل الدول العربية الصغيرة. محاولة ل



عادة أموال الصندوق البمدي المستقل لمبمديات، بقيت األمور بمثابة إ الثالث، بخصوص  جوابال
لدى المصرف لمصندوق مستقل أي خطوات عممية. عمما أن فتح حساب  جردة عنتصريحات م

 يحتاج الى نصف ساعة عمى األكثر، المركزي 

الذي استغل مناسبة وطنية د لو الممدفقد جاء من رئيس مجمس النواب  كثر خطورة،أما الجواب األ
دعوتو لرؤساء المجان النيابية صفوف الطبقة السياسية وشركاء المحاصصة، فأتت  بىامة العادة ترتي

، وال بمثابة دعوة لمتوحد في وجو المواطينن والمواطناتخارج االطار التنظيمي لممؤسسات لمحوار 
 اليموم أو المطالب االجتماعية.  قترح غاب عنو أي من مسيما أن جدول أعمال الحوار ال

ال مستيترة بقدر ما ىي فاسدة، أمام ىذه األجوبة، نجد أنفسنا أمام طبقة سياسية عنيدة رغم ضعفيا، 
ىذا ر وقد عب   .معيا يجعمنا في موقع مواجية سممية مفتوحة.وىذا األمر الح العام  اعتبار لمص   بدي أي  ت  

سخطيم ازاء ىذا االحتقار الرسمي عن منضوية في ىذا الحراك شباب حمالت عدة الصباح 
 . وزارة البيئة االعتصام داخللمطالبيم، ب

 انطالقا من ذلك، جئنا نعمن األمور اآلتية:  

 ومحاسبة  محمد المشنوق البيئة التأكيد عمى جميع مطالبنا السابقة، وعمى رأسيا استقالة وزير
 ،  وزير الداخمية نياد المشنوق

 ض ألي من المعتصمين في وزراة البيئة. فأي تعرض ليم ىو من التعر  ذر السمطة مجدداً نح
أمام الوزارة في رياض الصمح حتى المفتوح المدعويين الى االعتصام تعرض لجميع المبنانيين 

 خروج جميع الشباب منيا آمنين سالمين، 
 مطمرا.. ولن نسمح بتحويل أي  من الناعمة الى عكار مرورا بالكارنتينا، لبنان ليس مزبمة وال

. ارفعوا ايديكم من دون اي معالجة بيئية منطقة لبنانية الى مجال لرمي زبالة اآلخرين فييا
عما يخرج عن صالحياتكم وأعيدوىا الى البمديات لتقوم وفق خطة بيئية بما يقتضي بيا أن 

 ، مع اعتماد استراتيجية الفرز من المصدر كأولوية في أي حل  ،تقوم بو



 عدد من االتحادات )أميون ومنيارة وشرق زحمة( والبمديات )غمبون، تربل، قانوني ل تأمين دعم
دعاوى قضائية البطال أي قرار بتجريدىا  تقديمتعمبايا، برجا، جزين، عنقدت، روميو، وجبيل( ل

ق و أو أي من مواردىا، والنشاء صندمعالجة النفابات صالحية  وخصوصامن صالحياتيا 
فييا رسوم الخميوي من وزارة االتصاالت.  اال البمديات بمو حول اليو جميع أمتقمبمدي مست

 ، قانونيةوندعو جميع االتحادات والبمديات لاللتحاق بيذا المسار دفاعا عن مسؤولياتيا ال
 والنزول الىحراك العام، في الممشاركة ت والمواطنين في جميع أقضية لبنان لدعوة المواطنا 

وسيصار كجزء من الحراك العام، العامة لمضغط عمى السمطات المركزية والمحمية، الساحات 
اعتصامات الشمال )طرابمس وعكار( يوم الخميس المقبل، وفي توسيع تحركات المناطق: الى 

عالم  بتواريخيا االيتم ،سالجنوب )صور، عدلون، ابل السقي( وفي النبطية يوم الجمعة المقبل
 تفصيميا، 

 احتجاجا  أيمول سنعمن عن مكانو وزمانو الحقا، 2يوم  اعتصام حاشد في بيروتلىالدعوة ا
 .  ، حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطمةراطاولة الحو انعقاد عمى 

تنظيم الحممة، وذلك في سعي منا لتدعيم وتحصين الحراك وضمان كما نعمم الرأي العام بدء 
 استمراريتو. 

وتبقى من . قائمة عمى المساواة والعدالة االجتماعيةالدولة مدنية وديمقراطية و ويبقى ىدفنا ىو بناء 
ساعة، بت  ممفات الرواتب واألجور بطريقة  92/92أولوياتنا ضمان الكيرباء في جميع المناطق 

وعمى رأسيا حرية التظاىر تضمن حياة كريمة لممواطنين، ضمان استقالل القضاء والحري ات العامة 
نصاف جميع الفئات اإلجتماعية المغبونة.والتغطية  ونبقى عمى موعد لتحقيق كل  الصحي ة الشاممة وا 

 ىذه األىداف. 


