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 مدخل

يتلّمسيييون اهتزاز قيمة العةملة المحلية التي كان ثباتها يةعّد من  2019بدأ اللبنانيون منذ صييييف 

مسيييّلمات االسيييتقرار في لبنان وهو أمر لطالما تفاخر به كثيًرا المسيييسولون الرسيييميون. وخالل 

ميركي وهو ما األشيييهر الالحقة بدأت تتراجع قيمة الليرة اللبنانية بشيييكل واميييد أمام الدوالر األ

كان الدليل األومييد علأ أن حلحظة الحقيقةح قد حّلت وأن حقبة االنهيار المالي واالقتصييادي قد 

انفجرت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان مد المنظومة  2019بدأت. وفي شهر تشرين األول 

انت السييييياسييييية واالقتصييييادية في البالد، وهو حدن لم يكن عاينه اللبنانيون منذ عقود. ك

االحتجاجات شييديدة التعقيد والتداخل حيث سييارعت قوى خارجية وداخلية السييتثمارها وال سييّيما 

تشيييرين األول مناخات من  17ميييد تحالف األكثرية النيابية. وقد سيييبقت االنفجار الشيييعبي في 

شهور عّدة جرى التعبير عنها بكثرة االحتجاجات الفرعية في المناطق  شعبي ل ضب ال سخط والغ ال

لة الل ًقا مع حم لك متراف كل ذ كان  ية، و يا مطلبية وحقوقية ونقابية ومحّل جل قضيييييا نانية أل ب

إعالمية وسياسية، داخلية وخارجية، مد األكثرية النيابية ورئاسة الجمهورية. جرى كل ذلك في 

ظّل مقاربة أميركية تقوم علأ دمج لبنان مييمن اسييتراتيجية حالضييغوط القصييوىح علأ إيران 

 إدارة دونالد ترامب حينها.   التي تبّنتها

اسييتمّرت االحتجاجات ألسييابيع قبل أن تتراجع بفعل عمليات احتوائها واالنقسييامات التي شييابتها 

واختراقها من قوى سييييلطوية وخارجية لتوظيفها في لعبة تغيير التوازنات المحلية. إال أن خمود 

دولة ونظاًما وسيييلطة، أمام واقع  االحتجاجات لم يةعد عقارب السييياعة إلأ الوراء فأصيييبد لبنان،

شفت  سي إلأ حّدها األدنأ، وانك سيا شروعية النظام ال صت م عد كاّفة. لقد تقّل صة جديد علأ ال

شرذمة، وظهر  شئة ولو م صعود قوى نا شعبيتها في مقابل  سية أمام تراجع  سيا معظم القوى ال

دة مع قدرة أقّل علأ جيل من الشيييباب اللبناني منقسيييم بين الراى السيييابقة والطروحات الجدي

 تعبئته بالخطاب الطائفي. 

بدأت تتسييييارع األزمة وبرزت الخسييييائر الفادحة في ميزانية مصييييرف لبنان والقطاع  ااقتصيييياديً 

رتكابات متراكمة ألكثر من عقدين من إالتي تسييّببت بها سييياسييات وأخطاء والمصييرفي ككل و

ائع إلأ الخارج أثناء إقفال المصييارف في الزمن وال سييّيما منها الهندسييات المالية ثم تهريب الود

بالعقوبات واألجراءات األميركية  2019تشييييرين األول  وما بعده. وتأثر الومييييع االقتصيييييادي 

سائر  شفت عن خ سابات الخارجية عجوزات ك سّجلت الح شت التحويالت المالية و والخليجية فانكم

مالي طاع ال لة في الق عار وت1هائ مت األسيييي مة تضييييّخ جة األز لت . ونتي يل وتعط مداخ عت ال راج

                                                           
يد من رجال األعمال، مع إشارات سلبية بشأن مستقبل االقتصاد شملت عقوبات مد أحد المصارف وعدد متزا 1

اللبناني، ومواقف خليجية حاّدة مناوئة للبنان سبقها احتجاز السعودية لرئيس الحكومة اللبنانية حينها سعد 

 الحريري وإجباره علأ إعالن استقالته التي عاد عنها بعد السماح له بمغادرة األرامي السعودية. 
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 18000إلأ  2021القطاعات االقتصادية مع استمرار انفالت سعر الصرف حتأ وصل في حزيران 

حد )كان  لدوالر الوا نانية ل ية األزمة( وبدأ ينعكس ذلك في ارتفاع  1500ليرة لب بدا ليرة قبل 

 نسب العاطلين عن العمل مع كل التبعات االجتماعية الكارثية. 

حكومة جديدة برئاسييية حسيييان دياب خلًفا لرئيس الوزراء سيييعد  2019الثاني تألفت في كانون 

الحريري المسييييتقيل علأ خلفية االحتجاجات. بدأت الحكومة الجديدة مسيييياعيها الحتواء االنهيار 

سائر بين  صادي ولتوزيع الخ فأعلنت التوقف عن دفع الديون الخارجية وأقّرت خطة للتعافي االقت

المركزي والمصييارف وبدأت البحث في إجراءات تقشييفية واسييعة وعقدت عدة  الدولة والمصييرف

حوارات مع مسسيييسيييات دولية وال سييييما منها البنك الدولي وصيييندوق النقد الدولي. لكن هذه 

الجهود كانت تلقأ معارميية شييديدة من القوى المالية والمصييرفية وجزء من النظام السييياسييي، 

بنان معّمًقا من أزمته االقتصيييادية واالجتماعية لتكتمل وفي خضيييّمها وصيييل وباء كورونا إلأ ل

. مع هذا االنفجار وفي ظل انقسييامات سييياسييية 2020آب  4المأسيياة مع انفجار مرفأ بيروت في 

 متشعبة أعلن رئيس الحكومة استقالته ودخلت الحكومة مرحلة مفتوحة من تصريف األعمال. 

شرين األول  17من بدء احتجاجات  معيفة  2021يران حتأ حز 2019ت شعبية  صلت تحركات  توا

الزخم ومشييييتتة ومتباينة في أهدافها ودوافعها وتركزت بين العاصييييمة بيروت وطرابلس في 

ستعادة الزخم  صفوف وبناء تحالفات وا مة لتنظيم ال شمال مع محاوالت لقوى الحراك والمعار ال

سخط كانت تتز شاعر ال شعبي ولكن من دون نجاح ملحوظ. علأ أّن م صة ال شكل كبير وخا ايد ب

مع حصييول شييّد في المواد األسيياسييية وانفالت األسييعار وتراجع كبير في الخدمات العامة وعودة 

ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود. وترافق ذلك مع انقسييام عمودي حاّد بين القوى التقليدية 

زمة علأ المواطنين التي عجزت عن بناء توافقات ألدارة مرحلة انتقالية تخفف من تداعيات األ

 اللبنانيين. 

استمر هذا االنقسام مع غياب التوافق األقليمي والدولي حول الومع اللبناني بالرغم من إطالق 

فرنسييا لمبادرة تأليف حكومة من االختصيياصيييين لكن من دون نجاح علأ مدى سيينة تقريًبا بعد 

شهر آب  سان دياب. وبعد مبادرة حزب اهلل، في  ستقالة ح شتقات النفطية ال 2021ا ستجالب الم

من الجمهورية األسييالمية في إيران، وهو ما سيياهم بشييكل كبير في الدفع باتجاه تخفيف أزمة 

المحروقات ومسيييييارعة الواليات المتحدة لرفع الفيتو عن مّد لبنان بالغاز والكهرباء من مصيييير 

سية  ضغوط الفرن شرات االنهيار، تكثفت ال سارع مس سوريا، وت شكيل واألردن عبر  واألميركية لت

 .2021حكومة جديدة ما لبثت أن أبصرت النور برئاسة نجيب ميقاتي في أيلول 

واالحتجاجات في الشييييارع ظهرت شييييريحة الشييييباب  والحركاتفي ظل هذه األزمات المتداخلة 

اللبناني في مركز الحدن. فهسالء هم األكثر تضرًرا من االنهيار الحاصل سواء من ناحية قدرتهم 

ا كانوا زخم علأ  اسييييتكمال الدراسيييية أو إيجاد فرص العمل أو االنطالق في الحياة. وهم أيضييييً
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ويدور الصييييراع علأ إقناعهم واجتذابهم بين كل القوى الفاعلة. كما أن  2الحركة االحتجاجية

أهمية هذه الشييريحة تكمن في أن وعيها تشييّكل بعد الحرب األهلية وكانت قادرة علأ معايشيية 

عد  ما ب لة  جامعي  2005مرح ها ال حة نظًرا إلأ تعليم هذه الشييييري ها. و يدات كل تعق ها ب وإدراك

وفعاليتها السياسية تساهم في تشكيل جزء أساسي من الرأي العام الشبابي وينحدر منها قادة 

رأي قادرون علأ الوصييييول إلأ الجمهور برسييييائل محددة. وفي االنتخابات النيابية المقبلة عام 

تكون هذه الفئة حامييييرة بقوة علأ صييييعيد التعبئة والتحشيييييد واألقناع من المتوّقع أن  2022

 والتأثير في السلوك االنتخابي بدرجة ما. 

سية وآراء  سيا ضايا ال َسبر الرأي العام تجاه الق سوحات ل ستطالعات والم وعلأ الرغم من كثرة اال

إن البحون النوعية علأ الجمهور فيما يخّص األزمة االقتصادية والسياسية التي يمّر بها لبنان، ف

هذا الصييعيد ال تزال مييئيلة.  إن فهم إدراكات الشييباب المتعلم لتزمة وتوّقعاته لها يسييهم في 

الوصييول إلأ فهم معّمق يتجاوز البيانات الكمية وهو ما سيييفيد في قراءة التصييورات الشييعبية 

التي سيييتحاول  بوجه عام تجاه األزمة وكيف سيييينعكس ذلك علأ عالقاتها بالقوى السيييياسيييية

ا بطبيعة المرحلة في  بدورها تطوير خطابها وسيييياسييياتها بمقدار ما. وأهمية ذلك مرتبطة أيضيييً

ضروري فهم  ضبابية، ولذا من ال سودها التوّتر وال ضطربة ي لبنان حيث دخلت البالد في مرحلة م

 بلي.كيفية تعامل المواطنين مع هذا الواقع ومقاربته بما يساعد علأ فهم سلوكهم المستق

سات والتوثيق  شاري للدرا ست ستراتيجية مديرية الدر -انطالًقا مما تقّدم نّفذ المركز اال سات اال ا

بحًثا نوعًيا شييمل شييريحة من الشييباب اللبناني من الحائزين علأ شييهادات جامعية والمنتسييبين 

ة إلأ األحزاب التي واظبت علأ المشييياركة في السيييلطة وكذلك المنتمين إلأ أحزاب المعارمييي

سيحاول  صعد والمقارنة فيما بينها.  صّوراتهم علأ عّدة  شاف ت ستك ومجموعات الحراك بهدف ا

شبابية هامة لتزمة في لبنان وكيف يعّبرون عن  شريحة  ستقراء الفهم الذاتي لدى  هذا البحث ا

ا وافًرا من البيانات  ذلك وعن التصيييّورات والتوّقعات والمشييياعر بلغتهم الخاصييية بما يمنحنا كمًّ

ما هو مكبوت  ها وإلأ  لة للولوج إلأ التعبيرات المسييييكوت عن حاو ها م ها. إن لة لتحليل األصييييي

شريحة وما يمكن توقعه  سلوك هذه ال سمد بفهم أعمق ل صول إلأ عمق الذات وهذا كّله ي والو

سي والطائفي  سيا سي هو كيف يسّثر االنتماء ال سا سسال األ منها في المدى المنظور. ولذا كان ال

 تشرين؟ 17ات خريجي الجامعات المحّزبين والمنّظمين تجاه أزمة ما بعد احتجاجات علأ تصّور

خّريًجا جامعًيا من  64تبّنأ المشروع منهًجا نوعًيا من خالل المقابالت شبه المنّظمة التي شملت 

شخًصا( والمعارمة والحراك  35سنة منتمين ألحزاب مشاركة في السلطة ) 30سنة إلأ  24عمر 

ًص  29) سماء وهمية )ملحق(. وقد جرت شخ شير إليهم بأ سن شاركين  صية الم صو ضمان خ ا(. ول

                                                           
في لبنان:  2019الدراسة المسحية التي أجرتها كل من ليا بو خاطر وريما ماجد، ثورة تشرين األول  اًل أنظر مث 2

 .2020، من حّركها ولماذا؟ الجامعة األميركية في بيروت، معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة
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وشييملت  2020وتشييرين الثاني  2020المقابالت عبر فريق من المسيياعدين في الفترة بين تموز 

 سسااًل توّزعت علأ المحاور الثالثة اآلتية:  16

ون المسييسوليات؟ كيف يدرك المشيياركون طبيعة األزمة وأسييبابها ومسييارها؟ وكيف يوّزع -

وهو ما كان مومييوع القسييم األول من هذا المشييروع البحثي الذي صييدر في شييهر آب 

2021 . 

ما هي المخاوف والهواجس التي تثيرها األزمة لديهم وما تداعياتها عليهم؟ وهو ما كان  -

 . 2021موموع القسم الثاني الذي صدر في تشرين األول 

سارات التغيي - شاركون م صّور الم سي الممكنة ورهاناتهم كيف يت سيا عليه؟ وهذا هو ر ال

 موموع هذا القسم الثالث واألخير.

 

جة قبل  عال تا الغنية التي تسييييتلزم الكثير من الم لدا نتج عن هذه المقابالت كٌم كبير من ا

عرض النتائج والخالصييات التي سيييجري تقديمها في ثالثة تقارير تصييدر تباًعا موّزعة وفق 

 ذكورة أعاله.  المحاور الثالثة الم
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 المقّدمة

شباب اللبناني )  شاركون، من ال سة كيف يقّيم الم شف في هذه الدرا ستك سنة(  30 –سنة  24ن

الحائزين علأ شهادات جامعية والمنتسبين ألحزاب مشاركة في السلطة والمعارمة ومجموعات 

. خالل ذلك العام بدأ اللبنانيون 2019الحراك، األزمة التي تعصييييف بالواقع اللبناني منذ العام 

يتلّمسون أزمة مرّكبة غير مسبوقة، سياسية ومالية ونقدية ومصرفية واجتماعية، أخذت تضرب 

شريحة العمرية علأ وجه التحديد من األزمة، وهي أة  سس الكيان اللبناني ونظامه. تعاني هذه ال

عات متفائلة ( التي كان لديها توقّ 1996إلأ عام  1990شريحة ما بعد الحرب األهلية )مواليد عام 

لمسييتقبلها من ناحية ولكنها سييرعان ما كانت مييحية حالسييلمح الذي نشييأت في كنفه من ناحية 

ر اللتزامات أخرى. فهذه الشريحة كانت تهّم بالدخول إلأ سوق العمل وبناء تجربة عملية وتتحضّ 

تأثيرات شييخصييية ونفسييية مهنية وشييخصييية وإذ باالنهيار يضييعها أمام أسييئلة صييادمة ذات 

 واجتماعية وسياسية غير منظورة. 

تشرين من  17تصّور المشاركين لجدوى ممارسة االحتجاج بعد أحدان تدور هذه الدراسة حول 

تشيييرين  17حيث شيييكل االحتجاج ومكانه وطبيعته ثم أين أصيييبحت رهانات التغيير بعد تجربة 

يار  ية في أ ياب بات الن خا عد االنت لك حتأ مو مة من  .2022وذ خد غة المسييييت سيييينرّكز علأ الل

فونها وكذلك علأ مشيييياعرهم لناحية الغضييييب أو القلق أو المشيييياركين والمفاهيم التي يوظّ 

التعاطف وفي أي اتجاه يوّجهونها. وهذا األمر ال يخلو من صييييعوبة نظًرا للحرج المرتبط بطبيعة 

 بعض األسئلة. 

 ا لهذه الدراسة فكانت نتاج األسئلة التالية:أما البيانات النوعية التي جرى جمعها وتحليله

 لو أتيد لك تنظيم مظاهرة واحدة، أين تختار أن يكون مكانها؟ ولماذا؟ .1

 ما هي بتقديرك أكثر وسيلة احتجاج مجدية للضغط علأ المنظومة المالية والسياسية؟  .2

 هل تخشأ عودة الحرب األهلية؟ .3

تشرين، وما الفكرة األبرز التي سيطرت  17ت عةد بالذاكرة، ماذا شعرت ليلة انطالق احتجاجا .4

 عليك خالل األيام األولأ؟

 ما هو األمر الذي تراهن عليه أن يحصل خالل السنتين المقبلتين؟ .5

 

صيييدر العديد من الدراسيييات حول دور الشيييباب فيها  2019ثم احتجاجات  2015منذ حراك عام 

وكيف  2015دد في حراك اركين الجة وتأثيرها عليهم وتفاعلهم معها. درسييت كارول درباج المشيي

طاب  ياسييييي والخ جال السيييي عات الحراك مع هسالء المشييييياركين من خالل االرت لت مجمو عام ت



  
 8 2022شباط  – ثالثالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

 17وبعد احتجاجات  .3ين وليس كشييركاءالفضييفاض والهيكلية المرنة والعفوية الجتذابهم كمتلقّ 

ويات. في هذا ة مسييتتشييرين ظهرت جملة دراسييات كّمية ونوعية لفهم تداعيات الحدن علأ عدّ 

سياق تة  صادرة عن حال سة  شرين األول إقّدم درا شونال ألرتح أجريت بين ت و كانون  2019نترنا

ا موجًزا عن األسييباب الرئيسييية للتوّترات المرتبطة بتصييورات وتجارب الفئات  2020الثاني  عرمييً

سية الفاعلة الرئيسية من خالل إجراء مقابالت غير منظّ  مة، مع التركيز االجتماعية والجهات السيا

دراسييية أخرى أجراها طالب في جامعة القديس يوسيييف خالل شيييهر  .4علأ تداعيات وباء كورونا

جمعت بين المنهجين الكّمي والنوعي ميييمن دراسييية ميدانية في طرابلس  2020كانون الثاني 

 وأنجز مرتضييييأ .5عات من االحتجاجات لدى المقيمين من لبنانيين وأجانبحول المطالب والتوقّ 

مشارك )عّينة غير عشوائية  400األمين وريم صعب وريما ماجد وأرين أيانيان استطالًعا شمل 

 17الستكشاف آراء الموالين لتحزاب تجاه احتجاجات  2020وغير تمثيلية( بين شهري آذار وتموز 

 .6تشرين

وتأثيراته  أهمية هذه الدراسيية أنها تواكب االنهيار االقتصييادي والسييياسييي الذي يمّر فيه لبنان

تها السياسية. لقد جرى ة بفعل تحصيلها العلمي وفعاليّ علأ مواقف هذه الشريحة الشبابية المهمّ 

تشييييرين ولذلك كان من الممكن مالحظة  17جمع الداتا بعد مرور أشييييهر علأ خمود احتجاجات 

ات في تداعيات تلك الظاهرة علأ الوعي السيياسيي للشيباب اللبناني وخياراته. إن أغلب الدراسي

سييييب البطالة، المشيييياركة في االحتجاجات، الدخل، الهجرة تلك المرحلة كانت ذات طابع كّمي )ن  

...إلخ( من خالل االسييتطالعات والمسييوحات الميدانية. ونظًرا إلأ أن الدراسيية اعتمدت علأ داتا 

صدمة بداية 17نوعية في تلك اللحظة حيث كانت انفعاالت احتجاجات  مرة، وكذلك  شرين حا  ت

نت من جمع بيانات غنية يمكن أن توصييييل لنتائج االنزالق نحو األزمة االقتصييييادية، فقد تمكّ 

 ة أو تعميق الفهم لما هو قائم وقادم. مستجدّ 

                                                           
ي الجامعة األميركية في بيروت، كارول درباج، السياسة بالصدفة: حالحراكح يواجه حشعوبهح، معهد السياسات ف 3

2016. 
القضايا والديناميات التي أعقبت تصّور لبنان جديد والتنازع حول حقيقته؟ الجهات الفاعلة وزينة عبال وآخرون،  4

 . أنظر الرابط اآلتي: 2021حتجاجات تشرين األول/أكتوبر، إنترناشونال ألرت، كانون الثاني ا

https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon-Context-Analysis-Feb-Jul-AR-2021.pdf 

5 E. Dahrouge, J. Nammour, AS Lotf & 2019-2021 ArMA Programme students (Saint-Joseph University, Beirut, 

Lebanon) ‘The 17 October 2019 protests in Lebanon: Perceptions of Lebanese and nonLebanese residents of Tripoli 

and surroundings’, 4 Global Campus Human Rights Journal, 2020, pp. 488-516. http://doi.org/20.500.11825/2035 

حسان حساني، موقع سينابس،  للتغيير، ترجمةمرتضأ األمين وآخرون، موالو األحزاب في لبنان: الوجه اآلخر   6

 . 2020 تشرين األول 14



  
 9 2022شباط  – ثالثالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

ة وليست كّمية ولذلك فالنتائج غير أن الداتا المتوّفرة تتصف بكونها نوعيّ  لأإأخيًرا يجب التأكيد 

ن في الدراسة ولكنها يمكن أن تكون كاشفة ومساعدة قابلة للتعميم إلأ خارج دائرة المشاركي

 علأ فهم تصّورات من هم خارجها. 

عن تقييم القسم األول  يكشف .7تنقسم محاور الدراسة إلأ قسمين )عدا عن القسم المنهجي(

المشاركين لوسائل االحتجاج المختلفة للتأثير في خيارات السلطة السياسية وكيف يمكن لمكان 

 17كيف تطّورت رهانات التغيير منذ  القسييييم الثاني كشييييفوي سيييياهم في ذلك.التظاهر أن ي

؟ وهل لديهم مخاوف 2020تشييرين؟ وما الذي بقي منها بعد خفوت زخم االحتجاجات في صيييف 

  أن تنزلق البالد نحو حرب أهلية؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نة يمكن مراجعة ل األطار المفاهيمي ومنهج جمع الداتا وانتقاء العيّ لالطالع علأ القسم المنهجي الذي يفصّ  7

 القسم األول من هذا المشروع البحثي علأ الرابط اآلتي:

http://www.dirasat.net/uploads/research/2961016.pdf 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dirasat.net%2Fuploads%2Fresearch%2F2961016.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2BjNJF7jnh8TO3kkxNaAL3yXPaJcKU0aegUbcgx_KfsxLkiCa8qS-Z5y0&h=AT07zV2Oc6N5QkSKPliea1GqoOybQckh_9ENH3W7jWFZ2pzQz8QGjsXDr5pZfdhA6-qVsMPcryN6TLeyXRVtfrAZaM0t2oXD6ZI0B3uHEiSqqdhb-mhSFfCBjXQ7EgAZUHRn&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1_09Z__uV50pFyPq0KkpG9EDiheJktzy-szax3rn5_B1qbrrdBTBvYLKfR7J0oPW4piJmxvYl9Pp-roJpmSbKI6rYGN9vjKZzjiiVGKSApN8C3xBMKkwWNV8317BvbmbIcVZg8uyCo43csmgWO8sSlSw5IaZpA8FJTMkqopAOaV9t8j_MXzCtOPfBuzLDQjC9DRg
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 أوًلا: كيف يمكن لالحتجاج أن يكون ُمجدًيا؟

شر شكل غير مبا صوّ  نفحص هنا ب شاركين ت سلمي وكيف ينظرون ألر الم صول تغيير  مكانية ح

دراك الشباب إلأ الفعل االحتجاجي. كما أن السسال عن مكان االحتجاج المفّضل يستبطن فهًما أل

 اكيفية حصيييول التغيير وأين ينبغي الضيييغط علأ السيييلطة والنظام السيييياسيييي حتأ يخضيييع

 لمطالبهم. 

 

 جغرافيا التظاهر 1.1 

 زاب المشاركة في السلطةشباب األح 

وبين  بالمطلققّلة من المشيييياركين من أحزاب السييييلطة بين رافض لخيار التظاهر آراء عت توزّ 

ّيار الكرامةيبشييييرط أن له مسيد  ّيار العزم، ت (، وبين هذين 8كون أمام منازل المسييييسولين )ت

 الخيارين توزعت أغلبية المشاركين من هذه الفئة.

غير مجدية، وبالتحديد  فكرة التظاهر ة أناعتمدت حجّ  بالمطلقتظاهر المجموعة التي رفضييت ال 

 أدركتتشييييرين  17قطع الطرق. فرأى حكريمح من حزب االتحاد أنه حبعد تجربتي في احتجاجات 

و المعاينة أمقاطعة شييييركات االتصييييياالت  المقاطعة مثلل أن المظاهرة غير كافية وأفضيييييّ 

ة دّ من حزب اهلل جدوى في االحتجاج من منطلقات ع   مشييييياركين ولم يجد أربعةح. ةالميكانيكي

منها أن حاللعبة السياسية اللبنانية يديرها الكبارح وألنه ال بديل وامد للنظام القائم إمافة إلأ 

أن االنقسييييامات في لبنان تمنع ظهور حثورةح. وهذه النقطة األخيرة يوافق عليها ححسيييينح من 

نتفامة. احتجاجات أو شبه اثورات بل  ال توجد ن أثبتت أنهته أن التجربة في لبناحركة أمل وحجّ 

أ سييياسيية اءة وتتبنّ الشييارع شييرط أن حترفع مطالب بنّ في ولذلك ال يمانع ححسيينح من االحتجاج 

 . حدة مسبًقاوامحة ممن مسار وأهداف محدّ 

التظاهر أمام المسسيييسيييات الدسيييتورية  بين هماأرا تأما العدد األكبر من المشييياركين فتوزع

إما  األقلية ما اختارتفي)رئاسيييية الجمهورية ومجلس النواب( وفي وسييييط بيروت نظًرا لرمزيته، 

مين البلد مسسييييسييييات قطاعية أو بيوت المسييييسولين )لكسيييير حاجز الخوف وألنهم حهني مقسييييّ 

 أو التظاهر ممن المجال المحّلي. .ح(يسين الطوائف وبيستغلوهاومسّ 

                                                           
االحتجاجات أمام منازل الزعماء، يجد حعمرح أنه يجب علأ العسكريين في الجيش  لقيامإمافة إلأ دعوته   8

 . امد الطبقة السياسية ال سيما بعدما أصبحت رواتبهم ال تساوي شيئً  االلبناني التحرك أيًض 
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 المؤّسسات الدستورية أو القطاعية؟ -أ

انقسييمت بين من دعا ومجموعة األكبر من المسييتجوبين رّكزت علأ المسسييسييات السييياسييية ال

ل االحتجاج لالحتجاج أمام المجلس النيابي و لذين اختاروا من فضيييييّ أمام القصيييير الجمهوري. ا

المجلس النيابي هم من أحزاب ذات تمثيل مييييعيف داخل المجلس )الكتائب، تّيار الكرامة، حزب 

ن من حزب اهلل. ي( إمافة إلأ مشارك من القّوات ومشارك9لديموقراطي اللبنانيالتوحيد، الحزب ا

هسالء اختاروا المجلس النيابي باعتباره حمصييييدر الشييييرعية للحكومة ورئاسيييية الجمهورية وهو 

قييادرون لكنهم ال يقومون النواب ح ح وألنمجلس الشييييعييبح وحمصييييييدر القوانين والقرارات

ة دور المجلس للناخب محاسيييبته. إميييافة إلأ أهميّ  تخب فيحقّ بواجباتهمح، وبما أن المجلس من

يجعل االحتجاج أمام مما اب من قواعدهم االنتخابية، بحسيييييب أحد المشييييياركين، ولخوف النوّ 

 المجلس أكثر فعالية و حالصوت سيصل أسرعح.

بالتحديد و، أما من اختاروا القصر الجمهوري فينتمون إلأ أحزاب متصارعة مع التّيار الوطني الحرّ 

يقود  علأ أنهشييتراكي والمردة. وقد جرى تقديم رئيس الجمهورية المسييتقبل والتقدمي االتّيار 

، ولذا يجب أن يبدأ األصييييالح من أعلأ. وقد كان بارًزا حرأس المنظومةحأنه أو  حالفريق الحاكمح

عبئة تصييييويب شييييباب تّيار المسييييتقبل علأ قصيييير بعبدا مكاًنا للتظاهر ما يشييييير إلأ عمق الت

عون. وقد  ميشييالوالعماد  في بيئة تّيار المسييتقبل تجاه التّيار الوطني الحرّ  واالسييتقطاب الحادّ 

جرى تبرير ذلك بكون حعون هو المسسول عن كل المعاناة وهو رأس الدولةح، وألن فريق رئيس 

ضمّ  صويب علأ رئيس الجمهورية يت سلطة اآلن. وكان الت سك بال شاراتالجمهورية هو المم  ن إ

يعرقل الحكومة  الذيحإلأ مسييسوليته عن دور حمن حولهح في إشييارة إلأ النائب جبران باسيييل 

. فيما رأت حجيهانح من المسييتقبل أن التظاهر أمام القصيير الجمهوري يهدف حويريد المحاصييصيية

سقاط المنظومة الحاكمة التي ال تحظأ بالمشروعية الشعبية إتشرين و 17إلأ حاستكمال ثورة 

خر من المسيييتقبل أن تسيييمية آونبدأ من الصيييفر عبر انتخابات مبكرةح. واعتبر مشيييارك  نبعد اآل

ا ه رها. فيما وجد مشيييارك من من أسيييوأ األحدان السيييياسيييية التي يتذكّ  يالحريري لعون رئيسيييً

صر الجمهوري ل سعينيات حتأ يالمردة أنه يختار التظاهر أمام الق قول للرئيس حإن الناس منذ الت

 ن اختلفح.بره أشبه بإله وكانت تتبعه ولكن لسوء الحظ األمر اآلكانت تعت اآلن

                                                           
نتخبت افعندما ح :ثل صوت الشعبيم ألنه ختياره المجلس النيابياح (ياطالديمقريبرر حعصامح )الحزب اللبناني   9

. بينما ال يمكن تنظيم مظاهرة أمام الحكومة والمراقبةنني قد وكلته بإسمي لناحية التشريع أالنائب يعني هذا 

 .حرها بنفسي. لذا أنا أحاسب من اخترته ومنحته صوتيدم وجود صلة مباشرة معها ولم أختلع
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سييييات غير مجموعة صييييغيرة االحتجاج علأ مسييييتوى قطاعي، أي أمام مسسييييّ بالمقابل اختارت 

كهرباء لبنان هي  مسّسسة. ف10كهرباء لبنان وقصور العدل ومصرف لبنانمسّسسة سياسية مثل 

المصييرف أما نها معنية بالمحاسييبة وفإجهزة القضييائية ما األأحأكثر القطاعات فسيياًدا في لبنانح، 

ّف فالمركزي ح لذي يخفي المل مه ا حاك لدور  مام نظًرا  جاج أ ما رأى آخر أن االحت يةح، في مال ات ال

المصيييرف المركزي ال يعني حإلقاء كامل المسيييسولية علأ الحاكم فهو جزء من منظومة لم تقف 

ار الوطني الحر علأ اختّيار قصور العدل باعتبار القضاء يوًما بوجههح. وكان الفًتا تركيز شباب التيّ 

كفاح حقوقي مطالب بالنزاهة  هو الجهة األكثر قدرة علأ المحاسييييبة وهو حنقطة انطالق أيّ 

ض لها والشييفافيةح. يمكن تفسييير موقف الشييباب العونيين بأنه انعكاس لحجم الحملة التي تعرّ 

د ممكًنا البقاء في منطقة رمادية في السياسة، إمافة فما عا 2020تشرين األول  17التّيار منذ 

 طالق حملة واسعة عبر القضاء.إإلأ وجود قرار من التّيار في هذه المرحلة ب

 

 بين وسط بيروت أو النطاق المحلي: –ب 

ّص  ية الرمزية لمكان االحتجاج فاختارت فّضلت مجموعة كبيرة من شباب األحزاب التركيز علأ الخا

ال تزال أنها آذار التي يبدو  14احة الشييييهداء، ومعظم هسالء ينتمون لقوى وسييييط بيروت وسيييي

. فالبعض يجد في وسييييط بيروت رمزية للوحدة الوطنية 2005كاتها في تعيش حنيًنا لحقبة تحرّ 

صيييبغ )حجعفرح من حركة أمل( حيث سييييكون التظاهر فيها متجاوًزا لالنقسيييامات الطائفية ولن تة 

من أن يصل الصوت لكل الطبقة السياسية. فساحة الشهداء حتاريخًيا بلون طائفة واحدة بما يض

لها تأثير علأ كل شيء، هي مرتكز لييييييأية انتفامة كانت تحصل ومساحتها تتسعح. فيما اختار 

سباب عملية إذ  سط بيروت أل صل إآخرون و صادي وبالتالي حبيو سي واالقت نها مركز الثقل السيا

ت بيروت كل السييياسيييين سيييفعلون أي ع أكثرح ثم حإذا شييليّ صييوتناح وهي حالمنطقة اللي حبتوج

 ءالشييهداشيييء ليحّلوا المومييوعح بحسييب تعبيرات المشيياركين )تّيار العزم(. فالمراد من سيياحة 

ووسيييط البلد الوصيييول إلأ النواب والوزراء حألن صيييوتنا ال يكون مسيييموًعا إال عندما نعترض 

 ًها لوجهح يقول حإيليح من حزب الكتائب. طريقهم وهم داخلون إلأ المجلس ونعارمهم وج

                                                           
ام المصرف المركزي ألن حارتفاع سعر الصرف هو األمر المباشر الذي حروالح )حزب اهلل( التظاهر أم اختارت مثاًل  10

مّس كافة العوائل اللبنانية وأجهد قدرتهم الشرائية بنسبة كبيرةح. ثم تستطرد وتقول: حأنا بحديثي هنا ال ألقي 

ل دافعت ب ابالمسسولية الكاملة علأ الحاكم، فاألخير مرتبط بمنظومة سياسية واقتصادية لم تقف بوجهه يومً 

 عنهح.
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ي في مقابل ذلك، كانت هناك مجموعة صغيرة فّضلت اختّيار مكان االحتجاج علأ مستوى محلّ  

أو الضييياحية، أو ألن التظاهر في وسيييط  11ي مثل طرابلس أو بعلبكالسيييتقطاب الجمهور المحلّ 

جة للثورة وتسيييييطر عليها بيروت يرتبط في ذهن البعض بتظاهرات تهّمش أصييييوات األكثر حا

اختار مشييارك من حركة أمل طريق المطار  ولذلك .احتفاليات الطبقة الوسييطأ والمجتمع المدني

ًنا للتظاهر  بذور الثورة وما  موه ءالفقرالجذب حالفئة اللي نزلت بال قمصيييييان ألنهم ثورة مكا

 اللي بدهم دولة حقيقيةح. موه بواألالعيدخلت عليهم الفبركات 

 

  المعارضة والحراك:شباب 

سياقه.  موع التظاهر و شاركين أن مكان التظاهر ليس مهًما بمقدار مو اعتبرت مجموعة من الم

فالتظاهر بحسييييب مشيييياركة من مجموعة حلحقيح ليس مجدًيا اآلن حفالطبقة الحاكمة ما عادوا 

لزوم له عبرونا والناس تعبتح. فيما رأى مشييييارك من منتدى، وبكل خيبة، أن التظاهر اآلن ال 

وربما حان الوقت للتظاهر علأ الحدود مع فلسييييطين المحتلة ألنه حيمكن صييييار الزم نضييييرب 

هونيكح. وتشييكو حسييهامح من حلقاء البقاع الثوريح إحجام الناس عن المشيياركة ألن من يشييارك 

ه وكذلك بسييييبب القمع والترهيب. انطالًقا من ذلك نهم أولئك الذين ما عاد لديهم ما يخسييييرو

علأ أن التظاهر هدفه األسييياسيييي هو القول  ححركة مواطنون ومواطناتحلمشييياركان من رّكز ا

أي وجود جبهة وتنظيمات قادرة علأ إدارة المرحلة. وتوافق المشيييياركة  ن هناك بدياًل إللناس 

من حلحقيح علأ فكرة البديل التي توجب علأ قوى المعارمييية أن تتواصيييل وتتضيييامن وتطرح 

مكن تعبئة الناس النتخابه في االسييييتحقاق المقبل، وهذا يصيييياحبه د وجود بديل يراية تسكّ 

 حإنشاء شبكات تضامن وتعاونيات زراعية في سبيل كسر دائرة الزبائنيةح. 

ل، بل تشييتّ  تباعدت أراء شييباب المعارميية والحراك فيما يخّص   همأراات مكان التظاهر المفضييّ

علأ المصارف ومصرف لبنان ثم المناطق  األجاباتعلأ عدد كبير من الخيارات. جرى التركيز في 

جرت األشييارة لمنازل المسييسولين ووسييط بيروت  ومجلس النواب بشييكل أسيياسييي، وبدرجة أقلّ 

 ومرفأ بيروت ومسسسات عامة. 

رّكز المنتمون إلأ اتجاهات يسييييارية علأ التظاهر أمام المصييييارف ومصييييرف لبنان بما  -أ

 مسييييمياتهاع ، وهذه المجموعة بتنوّ يعكس رايتهم لتركيبة النظام وتفسيييييرهم لتزمة

ا داخل الحراك. وقد انتمأ معظم هسالء في عّينة المشيييياركين إلأ  تبدو األكثر تجانسييييً

                                                           
نها المكان الذي أقسم فيه السيد موسأ الصدر قسمه وألنها تةعتبر من المحافظات ر فساد اختياره لبعلبك بأيبرّ  11

 في لبنان. ااألكثر حرمان
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الطائفة الشيعية. فمصرف لبنان هو حعقدة الوصل بين أقطاب النظام ويجمع مصالحهم 

لةواالقتصيييادية،  الشيييخصيييية الوصيييل بين أقطاب النظام )ميليشييييات الحرب(  وهو صييي 

كسر عمل مصرف لبنان هو كسر فإن وبالتالي  .المالية.. الطائفية والطغمةلمسسسات وا

خر من الحركة الشييبابية أنه لهذا النظامح )الحركة الشييبابية للتغيير(. ويكمل المشييارك اآل

% من الشعب فإننا نخوض 1% من الودائع تعود لييييي 90عندما تظهر األرقام أن أكثر من ح

 األزمة هذه يديرح الذي حاكم مصرف لبنان هوإلأ أّن مافة باأل معركة طبقية بامتيازح.

 مصرف هي الساحةلذا . .النواب أو تّهرب منها. مجلس أقرها التي السياسات يمثل وهو

النوابح )شييباب المصييرف(.  مجلس وعلأ لبنان مصييرف التصييويب علأ أجل من لبنان

 راك النبطية(.  حامل كل أسرار الفاسدين في هذا البلدح )حالحاكم هو حو

المصارف هي الوجهة األساسية السترجاع ما يمكن من ويضيف حإبراهيمح من حركة الشعب إن ح

عادة التوازنحمال منهوب ومهرّ  خارج واسييييت ما ير 12ب إلأ ال كة  ىفي أن  حوعيححمعينح من حر

ت التجارة لها مصيييرف لبنان، ووزارامنابع الفسييياد بالدولة التي أوّ التظاهر ينبغي أن يكون حأمام 

 والصناعة واالقتصاد والمالية كونها تسثر بحياة الناس بشكل مباشرح.

كانت المسسسات الدستورية وبالتحديد مجلس النواب. فالمجلس للتظاهر الوجهة الثانية  -ب

هو حيث حمركز القرارح سييواء كان المطلوب تعديل الدسييتور أو محاسييبة الوزراء أو إقرار 

)أوع(.  حها عند مجلس النوابكلّ حنتخابي وفق النسبية اقانون أو  قانون للقضاء المستقلّ 

للتأكيد النّواب هو يرى مشارك من الحزب الشيوعي أن التظاهر واالعتصام أمام مجلس و

علأ حفقدانهم الشييرعيةح، وبالرغم من مسييسولية حاكم مصييرف لبنان الكبيرة في اندالع 

د مشيييييارك من حركة حوعيح عح. يسيّ حالمجلس النيابي هو المخّول بالتشييييري فإناألزمة 

نظام حعلماني ودولة  التغيير نحوالتظاهر أما المجلس ألسييييقاطه ألن ذلك هو سييييبيل 

مدنيةح. في المقابل يوافق مشييييارك من حراك صييييور علأ التظاهر أمام مجلس النواب 

ية والتظاهر أمام البرلمان سيييييةعتبر من ناحية واقع اكون النظام اللبناني برلمانيً لوذلك 

ًم  التظاهر سابًقا أمام المجلس لم يسد ألي نجاح  لكندة علأ رمزية سياسية محدّ  ااعترا

ولذلك ح ينبغي إجراء قراءة نقدية وقراءة ذاتية لنختار أماكن أكثر حسييييياسييييية وتقدر 

 امح. تعطينا دفع لقدّ 

                                                           
ر من األميركيين من األزمة مدبّ  اأن جزءً  يلشعب بأن مسسولية المصارف ال تنفب المشارك من حركة اعقّ ي 12

  ه.تعبير ها بالداخل علأ حدّ ئقاومة بشكل مباشر نتيجة فشل حلفاتطبيع وللضغط علأ المالستكمال مشروع ال
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ن ثنين من المشيييياركين فقط مابعد مجلس النواب كان القصيييير الجمهوري في بعبدا هو خيار 

الجماعة األسيييالمية و حلبنان عن جديدح. فبحسيييب حسيييارةح من حلبنان عن جديدح ينبغي التوّجه 

 االثورة ال تعرف خطوطً وألن ح ونصييييب الخيام أمام قصيييير بعبدا ألنه جزء من حكلن يعني كلنح

. و حيجب أن يفهم العونيون أن قصييير بعبدا هو قصييير الشيييعب والدولة، ال قصييير عونح. ححمراء

ية مد التّيار الوطني الحر د عمق التعبئة السنّ ية وهذا ما يسكّ شاركان إلأ الطائفة السنّ ينتمي الم

 بما يتجاوز تّيار المستقبل. 

ل  -ج ع علأ المناطق. كانت ن أن يكون مكان االحتجاج خارج بيروت ويتوزّ يالمشيياركبعض فضييّ

ح من طرابلس )حجر اختّيارات المناطق تعكس الضييييغوط المكانية للمشييييياركين. اختارت حرانيا

وبشيير( مدينة طرابلس لرفع نسييبة الوعي عند الشييباب حألن الكبار خص راحت عليهم وتابعون 

الحرمان، ثم الضغط ور المشاركة ذلك بضرورة صنع الوعي في األطراف، حيث الفقر للزعيمح. تبرّ 

أكثر من تلك  علأ صييانعي القرار في بيروت. حاألولوية للوعي أكثر، المظاهرة التي تنشيير الوعي

عدها ننتقل إلأ بيروتح.  ظاهر علأ واالتي توجع، ب كان من بعلبك أن يكون الت ختار المشيييييار

عتبر من مناطق العالم الثالثح )الكتلة ة التي تة حطريق مييهر البيدر للتذكير بهذه المنطقة المنسيييّ 

 13اح )حزب سبعة(.شة والتي ال يتم استثمار مواردهالهرملح المهمّ  - الوطنية( وفي منطقة بعلبك

، كما في ابةح من شييييبكة مدى التظاهر المناطقي ألن التغيير يجب أن يكون مناطقيً وتدعم حه  

وهكذا يكون الضييييغط موّجها لكل الزعامات في ظل غياب حالديكتاتور  ،تشييييرين 17أوائل ثورة

 الواحدح وهسالء مسسولون عن بقاء رياض سالمة في موقعه ألجل مصالحهم الشخصية.

أن يكون االحتجاج مركزًيا في بيروت علأ لمقابل رّكز مشاركان من شباب الحراك والمعارمة في ا

ستنفر يبهة الطائفيةح )التنظيم الشعبي( وكي ال بالتوازي مع االحتجاج المناطقي وذلك حلنزع الشة 

 في مقابل شارع )مواطنون ومواطنات(.  اشارعً 

المجلس  أمامسيتظاهر ات رمزية حقوقية. فهناك من راء المتبقية اختارت أماكن ذجملة من اآل -د

 المديرية أمامالشيعي األعلأ للمطالبة برفع عمر الحضانة للمرأة الشيعية )الكتلة الوطنية(، أو 

 أمام أو لبنانيح، غير كل شخص مد االنتهاكات حجم ونشاهد نسمع حألننا العام لتمن العامة

 حيث الدولة تسجاّل  في القيد لناحية حطريقة الطائفي مالنظا حماية في لدورها الداخلية وزارة

فيما  كمقيمينح )النادي العلماني(. أو ال كمواطنين طوائف كرعايا تالسجاّل  في تسجيلنا يجري

للمطالبة بالتحقيق والمحاسبة ولرفض أن يتحّول هذا اختار مشاركان التظاهر أمام مرفأ بيروت 

                                                           

نماء وغياب الجامعات ومعف البنأ التحتية منطقة بعلبك الهرمل علأ مستوى األحرمان يعرض المشارك  13

  ت األمني وعدم فرز األرامي ويحّمل مسسولية ذلك للدولة وحزب اهلل وحركة أمل.والتفلّ 
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)الكتلة الوطنية، عن حقك دافع(. فيما لم تجر األشارة إلأ د حدن عابر ومضأ االنفجار إلأ مجرّ 

 اة واحدة عبر حلمياح من شباب المصرف، ألن مواجهة السياسة المصرفية تستلزم دورً القضاء إال مرّ 

ت إشارة عابرة للتظاهر أمام منازل المسسولين علأ للمسسسات السياسية والقضائية. وكذلك مرّ 

 عروا بالضغط الذي يدفعهم لتقديم تنازالت )لقاء البقاع الثوري(.حتأ يش ن تكون بشكل مستمرّ أ

 

  :التحليل المقارن 

i.  كان لالنتماء السييياسييي والطائفي لدى المشيياركين من الفئتين تأثير وامييد في اختّيار

ًقا والعامل آأماكن االحتجاج وأهدافه. بالمجمل كانت  باب األحزاب أكثر اتسيييييا راء شيييي

جابات شيييباب الحراك إفيما كانت  ،في تحديد مكان التظاهرالسيييياسيييي له تأثير مباشييير 

ما يبرز مسييتوى من نيبتة وهو ما يعكس غياب توافقات واسييعة بينهم. ومبعثرة ومشييتّ 

يبدو تباين يمين/يسييار لدى شييباب المعارميية والحراك انطالًقا من مومييوع التظاهر، ال

كان المشاركون من حزب و لدى شريحة شباب األحزاب وفق ثنائية مع/مد العهد. التباين

 اهلل هم األكثر تشكيًكا بجدوى االحتجاج.

ii. المشيياركين من أحزاب السييلطة اختار المعارمييون للعهد، من المسيييحيين والسييّنة،  بين

ًيا مجلس  القصيييير الجمهوري هدًفا للتظاهر فيما اختار المنتمون ألحزاب صييييغيرة تمثيل

آذار علأ ساحة الشهداء في استرجاع  14أ قوى رّكز المشاركون مما كان يةسمّ والنواب. 

لوا التظاهر أمام المسسييسييات ن من التّيار الوطني الحر ففضييّ و. أما المشييارك2005للحظة 

 بينمسييياك مجدًدا بشيييعار األصيييالح. أما القضيييائية ربًطا بالطرح السيييياسيييي للتّيار واأل

لبنان  المشيييياركين من الحراك والمعارميييية فاختار اليسيييياريون التظاهر أمام مصييييرف

ن لمجموعات وأمام قصر بعبدا، أما المنتمالتظاهر من حالسّنةح  اثناناختار و ،14والمصارف

ليبرالية فاختاروا مسسييسييات ذات رمزية حقوقية مرتبطة بالقضيياء ووزارة الداخلية ومرفأ 

 .  والمجالس الدينية بيروت

iii.  م بدافيما بالتظاهر أمام مراكز للخدمات العا باب األحزاب  ة، مثل شييييركة اهتمام شيييي

لت التركيز علأ المسييائل تماًما لدى الشييريحة المقابلة التي فضييّ  االكهرباء، كان األمر غائبً 

صالد الفئة األولأ في إزاحة جزء  سيره في أن م سية والحقوقية. وهذا األمر يجد تف سيا ال

                                                           
وجود مخاوف لدى التيار  وحاكم مصرف لبنان وهو ما يعزز ظهر تكرار للربط بين مسسولية مجلس النوابي 14

اليساري داخل الحراك والمعارمة من أن يستفيد النظام السياسي من الحملة علأ المصرف المركزي لتحييد نفسه 

  .عمق الروابط بين المستويين نعالن عاأل عن األزمة، وكذلك هناك حرص علأ
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من عبء النقاش العام نحو مسييييائل تقنية وإدارية علأ عكس المجموعة الثانية التي 

 إبراز عمق التناقض الثقافي والطبقي مع حقوى السلطةح.  تريد

iv.  ّا نظًرا لطبيعة النظام تشيييياركت الفئتان في التركيز علأ االحتجاج أمام مجلس النواب إم

فيما كان التمايز بين الفئتين حول وكافة القوى السييياسييية.  ا لكونه يضييمّ البرلماني وإمّ 

مة أو النطاق المحلي.  أغلبية من المشييييياركين من أحزاب ارت اختالتظاهر في العاصيييي

ا لرمزية المكان وإمّ  2005ا ربًطا بالحنين لتظاهرات العام السييييلطة بيروت للتظاهر إمّ 

بالمقابل اختار أغلب المشيييياركين من الحراك  .15وقدرته علأ التأثير علأ السييييياسيييييين

اكلة ما ي )مثل طرابلس وبعلبك والنبطية(، علأ شييوالمعارميية التظاهر علأ نطاق محلّ 

تشييرين، بهدف تعبئة المواطنين في األطراف  17حصييل في الفترة األولأ من احتجاجات 

جاج وصيييية  جذبهم لالحت يل التهميش المفروض عليهم وتوزيع و لديهم ولتقل نع الوعي 

 الضغط علأ قوى السلطة واكتساب حزخم وطنيح.

v. كان التظاهر لم برز لدى المشيياركين من الحراك والمعارميية عامالن إمييافيان لتحديد م

ن أّيد يردا لدى الفئة األخرى وهما: المخاوف األمنية وإثبات وجود بديل. فمن هسالء مَ 

ها رمزية وآمنة في الوقت عينه أو  يدة أو أماكن ل التظاهر المناطقي أو في نقاط محا

ض أو عدم اسييتهداف بيوت القيادات السييياسييية بهدف عدم التعرّ  ،دةتجّنب مناطق محدّ 

يّ لتذى سييييو ية أو من المس ثاني هو اء من القوى األمن مل ال عا بل. وال قا دين للطرف الم

م بما يدفع الناس إلأ ي ومنظّ ألبراز وجود بديل جدّ  المناسبينالتظاهر بالشكل والمكان 

 ما خالل االنتخابات المقبلة. الثقة بإمكان الخروج علأ الومع القائم وال سيّ 

vi.  ّما تم نه رغم  ظة األخيرة أ لدى ت المالح لة  حاصيييي مة ال خارج في األز هه من لوم لل وجي

إجاباتهم من خيارات االحتجاج أمام السفارات أو  فقد خلتالمشاركين من أحزاب السلطة 

شذّ  شارك من حزب اهلل اختار التظاهر أمام  مراكز النفوذ الخارجي في لبنان، و عن ذلك م

ل في الشييسون الداخلية السييفارة األميركية لدور واشيينطن في حالحصييار الخارجي والتدخّ 

 جنداتح. وفرض األ

 

                                                           
 حساساالستماع واألجبار السياسيين علأ إالسلطة اختيار المكان لدوره في  ر عدد من المشاركين من أحزاببرّ  15

بوجع الناس، وهو أمر الفت أن يشعر شباب األحزاب بهذه الالمباالة من الطبقة السياسية التي تنتمي أحزابها 

 إليهم وأنها لم تشعر باألزمة بعد وتتعامل معها ببرودة.
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 وسائل االحتجاج 1.2

 شباب األحزاب المشاركة في السلطة 

وهو أمر مفهوم نتيجة تمومع عن وسائل االحتجاج ربكة تجاه السسال بدت هذه الشريحة مة 

باستبعاد  األجابةأحزابها داخل بنأ السلطة بدرجة أو أخرى. ومال عدد من المشاركين إلأ 

لدى بعض  تشكيكيهتجاج لناحية عدم جدواه باألصل بمعزل عن الوسيلة، فحضرت لغة االح

حرج أحزابهم مثل قطع الطرق أو االعتصامات تة  أناالبتعاد عن الخيارات التي يمكن  المشاركين مع

 الموّجهة. 

ر نتيجة طبيعة النظام والقوى رفض عدد من مشاركي األحزاب وجود إمكانية لالحتجاج المسثّ 

المشهد أن  إالح تشرين ليس كما قبله 17ما بعد لمشاركة فيه. ال ينكر بعض المشاركين أن حا

أ يتمنّ اآلن لم يخضع لتغّيرات جوهرّية بحيث يكون للشعب القدرة علأ الضغط المجدي.  إلأ

مقاربة موموعية ومنطقية لتوماع  مكانية االحتجاج حولكن أيّ إمشارك من التّيار الوطني الحر 

ي استطاعت التأقلم مع التظاهر واكتسبت تأننا لن نكون رابحين أمام هذه السلطة ال تسكد

في تفسير هذا االستعصاء يربط مشارك من حزب اهلل  تقنيات مواجهته دون مربة كف حتأح.

م دمه الواجبات أن ينزل اللبناني ويقدّ  ذلك باالنقسام اللبناني ولغياب البديل مع أنه حمن أقلّ 

في  ليسر هذا النظامح. ويتفق مع هذا الرأي مشارك من حركة أمل الذي يرى أنه وروحه ليغيّ 

كات واألمور ال تسير إال بالتوازن والتوافق. وينتقد لتحرّ البنان ثورة نتيجة االنقسامات واستغالل 

 والتغيير حيثمشارك آخر من الحركة العصبية الطائفية التي تحول دون أي خيار جدي للمحاسبة 

حإال التكاتف ألجل المصلحة الوطنيةح. وهذا  كل طرف بطائفته مهما ارتكب ولذلك ال حلّ  يحتمي

اه مشارك من المستقبل متمنًيا لو حيستيقظ الشعب اللبناني من الغيبوبة الرأي األخير يتبنّ 

 الطائفيةح. 

بالتحديد وكات الميدانية لالحتجاج اختار التحرّ فالعدد األكبر من المشاركين من األحزاب  أما

وكانت المرتبة  ،16التظاهرات الشعبية واالعتصامات الموّجهة )مرافق حيوية، بيوت مسسولين(

 ت باقي الخيارات علأ عدة عناوين. الثانية من نصيب خيار العصيان المدني، فيما تشتّ 

من ناحية التظاهرات الشعبية، اشترط حطاللح من الحزب التقدمي أن تكون سلمية ألن  -أ

 كل حق فمن ترفضها، التي األشياء الناس عن تعّبر أن ويجبحاستمراريتها ذلك يضمن 

                                                           
 % من الشباب اللبناني االحتجاجات مد الحكومة. أنظر الرابط:82أّيد  2020بحسب استطالع رأي عام  16

https://www.statista.com/statistics/1190941/mena-youth-anti-government-protest-support-by-

country/ 
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وأّكد مشاركون من المستقبل والمردة وحركة بلدهح.  في بكرامة يعيش أن مواطن

علأ  اااًل وقادرً ًما وفعّ ك السلمي هو األنسب لكن علأ أن يكون منظّ االستقالل أن التحرّ 

السياسات وإدخال قوانين إصالحية جديدة من االستمرار لمدى طويل، وللضغط لتغيير 

فالضغط في الشارع أفضل الوسائل والدليل،  شأنها مساعدة هذا البلد في النهوض.

 يكترن أحد يكن لم الشعبية كاتالتحرّ  قبل هبحسب حراميح من حزب التوحيد العربي، أن

المطالب مل تحالناس. ويضيف حغازيح من حزب اهلل إن هذه الوسيلة ينبغي أن  بمطالب

لأ منابع الفساد والهدر المالي دون حإطالق إه السهام المعيشية واالجتماعية وتوجّ 

. ويستخدم مشاركان من القّوات مصطلد حالثورةح مع اشتراط شعارات سياسية مستفزةح

لم يعد عندي أمل بالمجتمع الدولي حأحدهما يبدو محبًطا حيث قال:  توحيد المطالب، لكنّ 

بقة السياسّية وال بالشعب اللبناني الخامع لهذه الطبقة الحاكمة وبالتالي وال أمل بالط

 أجد أن التغيير يلزمه وقت طويل وثقافة جديدةح.

االعتصامات الموّجهة ألنها أكثر إيالًما  أهميةبينما ذهب بعض المشاركين للحديث عن  -ب

حعمرح من تّيار الكرامة للسيطرة عليها بحيث ال تنفلت نحو أعمال شغب. يدين  قابلّيةوأكثر 

أعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة ولذا إن كان ال بد من احتجاج فلينحصر بمعاقبة 

ه الجيش اللبناني. فيواقًعا لو شارك  صبدمر يمكن أن ياألالمسسولين ومحاكمتهم وهذا 

وينطلق مشارك من تّيار المستقبل من رفضه خيار قطع الطرق لتأييد االعتصامات 

تكون موّجهة  أنتحركات ينبغي حشاديح من المردة أن ال رىموّجهة مد المسسولين. ويال

 والمنظومة السياسية نحو أصحاب المصارف السترجاع األموال المودعة ألن حالمنظومة

 واحدةح.  منظومة تسلفان المالية

مع ي. جابات نحو خيار العصيان المدنبعد خيار التحركات الميدانية اتجهت جملة من األ -ت

رفضهما لتعمال التخريبية وقطع الطرق يجد مشاركان من الحزب التقدمي االشتراكي 

ل، بحسب ة القطاعات المالية ويدّ ل كافّ والمستقبل أن العصيان المدني هو األنسب ويعطّ 

وحضارة الشعب اللبنانيح، ويشاركه في هذا الخيار حعصامح من الحزب  األول، حعلأ رقيّ 

مع استبعاده خيار الثورة يجد ولم يتبلور بعدح.   ااني ولو أنه يعتبره حخيارً الديمقراطي اللبن

 رمشارك من حزب اهلل في خيار العصيان المدني أمًرا ممكًنا لتجفيف موارد الدولة. ويبرّ 

ماح هذه حكريمح من حزب االتحاد تأييده خيار العصيان والمقاطعة كونه حيكبد ج  

م مع فكرة العصيان ينادي مشاركان من حزب اهلل وحركة المنظومة الفاسدةح. وبما ينسج

 ار المحتكرين. أمل باالحتجاج من خالل مقاطعة التجّ 
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أربعة مشاركين من حزب اهلل وحركة أمل والمستقبل والحزب  تبّنأ االنتخابات: -ن

الديمقراطي اللبناني خيار االحتجاج من خالل االنتخابات، إما سبياًل وحيًدا أو إلأ جانب 

ارات أخرى. في مقابل هسالء اختارت حريتاح من الحزب القومي السوري االمتناع عن خي

 التصويت في االنتخابات ألن الثورة حأمر مستحيلح بوجه منظومة لديها كل هذا النفوذ. 

طالب مشاركان من حزب الكتائب والقّوات اللبنانية بتدّخل خارجي  الضغط الخارجي: -ج

األزمة، بحسب مشارك من الكتائب، حعلينا أن نرفع صوتنا  فلحلّ يفرض تغيير المنظومة. 

ل الدولي للضغط علأ هذه ك التدخّ كشعب لبناني وأن نحشد أنفسنا بكثافة وأن نحرّ 

الوحيدح. وتربط حميريامح خيارها هذا  المنظومة المالية والسياسة ألن هذا هو الحلّ 

ح غير الشرعيح ولذلك يجب أن بتشخيصها أن المشكلة التي وصلنا إليها اليوم هي حالسال

كون التدخالت تل هو بناء الدولة. هذا الخيار مصحوب بالحذر من أن يكون هدف هذا التدخّ 

الدولية في لبنان لم تكن في صالد الشعب اللبناني، بحسب أحد المنادين بهذا الخيار. 

ة عالقة من حزب اهلل من مقدمة مفادها أنه نتيج حباسمحفي مقابل هذا الرأي ينطلق 

خيار  من خاللمكن أن تكون المواجهة يالمنظومة اللبنانية مع الواليات المتحدة والغرب 

 تأمين االحتياجات األساسية من دول مثل روسيا والصين وإيران.

مثل رفع السرية  إجراءاتطرح مشاركون من التّيار الوطني الحر  المسار القانوني: -ح

ن استقاللية القضاء وتفعيل عمل المجلس األعلأ واألثراء غير المشروع ومماالمصرفية 

لمحاكمة الوزراء والراساء، والقيام بالتدقيق الجنائي وتفعيل عمل القضاء. تبرر حسوزانح 

لذا  ..ومسثرة.تشرين حأيقنت أن الشارع ال يأتي بنتيجة فعلية  17بعد  اهذا الخيار بأنه

 الحل السلمية، بالطرق واالعتصام خالل التظاهر من القضائية السلطة علأ الضغط يبقأ

 . "والمالية السياسية محاسبة المنظومة في القضاء يباشر لكي األنسب

لعدم ثقته بجدوى االحتجاج والعصيان يجد حفاديح من المستقبل أن  التنظيم السياسي:  -خ

التغيير إما أن يكون من داخل السلطة وإما من خالل إنشاء قوى موازية ومنّظمة تقوم 

تشرين  17ك لتظاهرات ة الجمهور وتنامل للتغيير. ويرى أن القوى التي كانت المحرّ بتعبئ

 قادرة من خالل تأسيس أحزاب أن تحقق خرًقا في االنتخابات النيابية المقبلة. 

 

 :شباب الحراك والمعارضة 

ها متقسيكات ميدانية يمكن غالبية المشاركين من الحراك والمعارمة خيارات مرتبطة بتحرّ تبّنأ 

 ثالثة أقسام: االحتجاجات الشعبية الواسعة، واالعتصامات الموّجهة، وقطع الطرق. 
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دها مشارك من الجماعة األسالمية ولو بتفاال حذر الحتجاجات الشعبية الواسعة يسيّ ا -أ

هو عملًيا الوسيلة لتكثيف  ،بة. فالشعب، بالنسبة حلنبيلح من الحزب الشيوعيكونها مجرّ 

الخيار لكنها بهذا االحتجاجات بكة مدى( بةح )شالسلطة. ال تحصر حه   االحتجاجات ومواجهة

علأ  -وليس بالضرورة يومي  –ويجب تأمين وجود دائم ترى أن النزول للشارع مهم ح

األرض، للتأكيد علأ أنه ال يزال هناك ناس مهتمة بالشأن العام وتدافع عن حقهاح. يوافق 

رة االحتجاجات ولكن لتكون مصنًعا للوعي حزينح )حركة مواطنون ومواطنات( علأ فك

وتوجيه الغضب ويرفض مقولة أن االحتجاجات فشلت بالمطلق بل حققت نجاًحا جزئًيا. 

لكن يبدو أن خيار االحتجاجات كان مومع تشكيك بالعموم من ناحية كفاءته حيث رأى 

منًيا وبالقمع فت مع هذا الخيار وقادرة علأ احتوائه أعدد من المشاركين أن السلطة تكيّ 

يمنحه من مظلة للتحركات األخرى  لجهة ماوالشغب وحشد مناصريها، ويرونه كخيار مكّمل 

 فقط. 

دي التحركات الميدانية انقسموا بين خيار االعتصامات الموّجهة بدا أن العدد األكبر من مسيّ  -ب

النواب نحو أماكن أو شخصيات وبين خيار قطع الطرق. فاالعتصامات الموّجهة تشمل منع 

حنبيلح )الحزب الشيوعي(،  ناجًحا برأيمن الوصول إلأ المجلس النيابي والذي كان 

مام منازل السياسيين )حركة أوالتظاهر  ،17واقتحام الوزارات واالعتصام أمام المصارف

يقول حإبراهيمح وا )عن حقك دافع(. يجب أن ال يكون انتقائيً لكن الشعب، حراك النبطية( 

المواجهة المباشرة ممن أهداف معروفة ومحددة مسبًقا  هذه إن)حركة الشعب( 

األسلوب األنجد، ويسكد حروادح )شباب ي والتصويب الدائم علأ أبواب الهدر والفساد ه

الضغط األعالمي مع التظاهر أمام المصارف  المصرف( انطالًقا من تجربته الشخصية أن

عيةح للمودعين واستدرجت ردوًدا كان له مفعول قوي جًدا وجعل من المجموعة جهة حمرج

 من جمعية المصارف. 

لقوى السلطة. فقطع  وإزعاجالقسم الثالث فّضل خيار قطع الطرق نظًرا لما سببه من توّتر  -ت

ب خسائر للشركات الكبرى التي يملكها رجال السياسة اقتصاد البلد ويسبّ  الطرق يشلّ 

صور( أن قطع الطرق يجب أن ينحصر حعليح )حراك  رىبحسب حعبيرح )النادي العلماني(. وي

بالمرافق الحيوية مثل المطار أو المرفأ والطرق األساسية للقبض علأ مفاصل الدولة فهذا 

حسهامح )لقاء البقاع الثوري( أن هذا الطرح  وتكملما يترك تأثيًرا علأ الطبقة السياسية. 

جة وفي نقاط يشّكل حقوة مغط علأ األرضح ولكنه يستلزم وجود خطة سياسية ممنه

                                                           
 للتغيير.يقول حرائفح من الحركة الشبابية كما ر التكتيك بحسب الحاجة يتغيّ  17
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نحنا عم نختار األحسن أنه خيار فيه تعب للناس حمع محورية للتمكن من تسكير البلد. و

)عن حقك دافع( عن تأييد هذا  حواألسوأح. وعلأ خالف هسالء تراجعت حميرا السيئبين 

 المخاطر. بمحفوف هو سلبية علأ عامة الناس وعزز االنقسامات و االخيار ألنه ترك أثارً 

ًتا رواج خيار العصيان المدني واالمتناع عن دفع الضرائب، ولكن هذا بحاجة لوعي كان الف -ن

والتزام من الشعب )التنظيم الشعبي( وخاصة أنه خيار غير مجّرب بعد )الجماعة 

ادح )شباب المصرف( هذا الخيار ويراه خيار حالفومأ الشعبيةح التي د حروّ سالمية(. يسيّ األ

 يفهمون ال فهم الطبقة عبر تهديد مصالحها المباشرة، هذه لأع للتأثير مدخاًل  قد تكونح

ال بد مواجهة غير سهلة ولكن  هرك حنبيلح )الحزب الشيوعي( أن هذيد الطريقةح. بهذه الإ

تسيد مشاركتان من النادي العلماني و حعن حقك دافعح هذا الخيار ولكن إلأ جانب منها. 

 الخيارات األخرى.

ثنين من المشاركين اجًدا ولم يبرز إال لدى  ًيانتخابات للتغيير متدنكان االعتقاد بخيار اال -ج

تها السلطة ال تجري انتخابات إال بعد ممان حصّ في مقابل تشكيك بهذا الخيار ألن 

االنتخابات باعتبارها وسيلة  خيارسبعة( انح )حزب د ححسّ )مشارك من حركة الشعب(. يسيّ 

ن يحاسب ممثليه ويختار البديل وهذا أالشعب المحاسبة في النظام الديمقراطي، وعلأ 

قة لصالد الدولة المدنية ال يكون إال حبخروج الناخبين من عباءة طوائفهم والمصالد الضيّ 

داخل د حهبةح )شبكة مدى( أن يكون التغيير حمن الوبالتالي ممان مستقبل أوالدهمح. تسيّ 

السياسي وهذا يبدأ من االنتخابات  ائنية الطائفية في النظامبللخارجح لتغيير العقلية الز

النيابية والبلدية وصواًل إلأ الجامعات والنقابات.. فالضغط من الشارع يجب أن يترافق 

تشترط حرانياح )حجر وبشر( للرهان علأ خيار و مع تغيير من الداخل، أو لن ينفع وحده.

تكاك اليومي مع االنتخابات أن يسبقه خوض معركة الوعي مع الرأي العام من خالل االح

 عهم بالحجة والبرهان ليتحولوا إلأ قوة بوجه السلطة الفاسدة. اقنإالفقراء و

اختار ثالثة مشاركين أسلوب كشف الفساد وإثارته في األعالم لتعبئة الرأي العام مد  -ح

تساهم في نشر العديد من ملفات الفساد وتستطيع  االستقصائيةالصحافة المرتكبين. ف

النوعي ترك تداعيات شعبية وال سيما في مجال الوعي وسحب الثقة من  بالفعل التراكمي

لمثقفين والمتعّلمين الزعامات، بحسب حمعينح )وعي(.  وتجد حسارةح )لبنان عن جديد( أن ا

توجيه الناس نحو الحلول وقادرون عبر وسائل األعالم علأ كشف أخطاء الزعماء والوزراء، 

يه حمعينح بأسلوب الفضيحة وأهميتها أنها يمكن ما يسمّ والبدائل والمحاسبة بوعي. وهذا 

طة وال سيما أن وسائل األعالم وجدت في هذا أن تقّوض التأييد الشعبي للقوى المتورّ 

د الناس مد القضايا فرصة لتوسعة جمهورها وهذه التغطية األعالمية ساهمت بتحشي
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علأ تجربة مجموعته في قضية أوع(، بناء ح )حنادر رىرتكابات. ويالمسسسات المتهمة باأل

كشف الفساد من خالل المسار القانوني والميداني باالستفادة  إمكانيةاألمالك البحرية 

من قانون ححق الوصول للمعلوماتح والتسلل عبر الخالفات السياسية للقوى السياسية 

 أنها كتلة واحدة.  علأ بدل التعامل معها اوتناقضاته

من خالل العمل علأ حالتنظيم السياسيح. وهدف هذا التنظيم اختار مشاركان المواجهة   -خ

يخيف  اأن يثبت للزعماء والناس وجود بديل قادر علأ المواجهة والقيادة وهذا أكثر م

السلطة حلذلك يقفون في وجه كل تحالف، ويحاولون تفكيك كل محاولة تنظيم سياسي 

لكتلة الوطنية(. ويكمل المشارك تبصر النور، ويسعون إلأ التقليل من أهمية التنظيمح )ا

شروع سياسي وامد براز حمإأن هذا التنظيم يسمد بب حمواطنون ومواطناتحاآلخر من 

يشهد لها تاريخها بالشرف والذكاء  اضّم أوجهً يوطرح وامد لكيفية إدارة هذه المرحلة و

نظيم والجرأة والقدرة علأ المواجهة الّتخاذ القرارات الصعبةح وتكون قادرة علأ حت

االنتقال بشكل سلمي والتفاوض ألدارة المرحلةح وتصبد طرًفا سياسًيا جديًدا علأ طاولة 

 الحوار مع الزعامات الموجودة.

ر الداخلية للعمل بوجه عن يأسه من األطة  ح عّبرمشارك واحد فقط من حلبنان عن جديد  -د

صنا. أنه أن يخلّ حالضغط الخارجي هو الوحيد الذي من شفإن ولذلك  ححالمنظومة الحاكمة

 بل الناسح. ولكن يجب أن يترافق ذلك مع مغط علأ الزعماء من ق  

 

 ةختار: توزيع المشاركين بحسب وسيلة االحتجاج الم1جدول 

 المشاركون من الحراك والمعارمة وسيلة االحتجاج #
المشاركون من األحزاب المشاركة في 

 السلطة

 عصيان مدني 1

نظيم الشعبي، الجماعة األسالمية، الت

الحزب الشيوعي، شباب المصرف، 

 النادي العلماني، عن حقك دافع

الحزب التقدمي، اللبناني الديمقراطي، 

 حزب اهلل، حزب االتحاد، المستقبل

 االعتصامات الموّجهة 2

منتدى طرابلس، الحزب الشيوعي، 

حراك النبطية، شباب المصرف، عن 

 الشبابية للتغييرحقك دافع، الحركة 

 تّيار الكرامة، المستقبل، المردة

 قطع الطرق 3
النادي العلماني، حراك صور، الحركة 

 الشبابية للتغيير. لقاء البقاع الثوري.
 

 احتجاجات شعبية 4
سالمية، الحزب الشيوعي، الجماعة األ

 مواطنون ومواطنات

الحزب التقدمي االشتراكي، التوحيد، 

ي، حركة أمل، اللبناني الديمقراط

 المستقبل، حركة االستقالل، المردة،



  
 24 2022شباط  – ثالثالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

 المشاركون من الحراك والمعارمة وسيلة االحتجاج #
المشاركون من األحزاب المشاركة في 

 السلطة

5 
في كشف الفساد 

 عالماأل
 حزب اهلل، المستقبل لحقي، وعي، لبنان عن جديد، أوع

 المستقبل طناتالكتلة الوطنية، مواطنون وموا التنظيم السياسي 6

 حزب سبعة االنتخابات النيابية 7
حزب اهلل، حركة أمل، الحزب 

 الديمقراطي اللبناني، المستقبل

8 
االنتخابات في كل 

 القطاعات
  شبكة مدى

 الكتائب، القّوات لبنان عن جديد الضغط عبر الخارج 9

 الحزب القومي  مقاطعة االنتخابات 10

11 
مقاطعة التجار 

 المحتكرين
 حزب اهلل، حركة أمل 

  جراءات قانونيةإ 12
عدد من المشاركين من التّيار الوطني 

 الحر

 

 التحليل المقارن: 

I.  ّر ظهور مستوى من التمايز في الشريحتين، فمسألة االحتجاج طبيعة هذا السسال تفس

ليست هامشية بين من هم داخل السلطة وخارجها. يميل المشاركون من األحزاب 

جدوى االحتجاج وتبرير الومع القائم في مقابل نزعة تغييرية لدى الشريحة للتشكيك في 

رباك في المقابلة. وكذلك يظهر التباين في تقييم وسائل االحتجاج واختّيارها. برز األ

واالسترسال في تعداد شكوكهم  األجاباتإجابات المشاركين من األحزاب من خالل طول 

 الشريحة الثانية مباشرة ومتماسكة أكثر.  إجابات تجاه ممارسة االحتجاج في حين كانت

II.  ّالفئة الثانية مثل الرهان  ح منحثورية كانت خيارات االحتجاجات لشباب أحزاب السلطة أقل

خطاب  علأ إجراءات قانونية أو مقاطعة االنتخابات أو مقاطعة التجار المحتكرين. لكنّ 

حزابهم حيث كان خطاب الدفاع عن شباب أحزاب السلطة يبقأ أكثر طموًحا للتغيير من أ

 مرورات الومع القائم محدوًدا لدى هذه الشريحة. 

III.  آذارح إلأ االحتجاجات  14داخل فئة المشاركين من أحزاب السلطة، يميل الشباب من حقوى

أ معظم المشاركين من حزب اهلل وحركة أمل خيارات احتجاج غير الشعبية، فيما يتبنّ 

ما برز انسجام كامل لدى المشاركين من نيبقاطعة البضائع، ثل االنتخابات ومصدامية م

د مشاركان من رّ طر قانونية وقضائية. وقد تفالتّيار الوطني الحر بحصر االحتجاج ممن أة 

التغيير الداخلي ألن االحتجاج  ألحدانل خارجي تدخّ أ لإالقّوات والكتائب بطرح الحاجة 
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كان المنتمون لمجموعات يسارية فوالحراك  ما داخل فئة المعارمةأالداخلي ال أفق له. 

ما االعتصامات الموّجهة نحو شخصيات وأماكن ال سيّ وأكثر تأييًدا للخيارات الميدانية 

 اسة. حسّ 

IV.  ّفيكات الميدانية ولكنها تمايزت اتفقت الفئتان علأ اختّيار االحتجاج من خالل التحر 

زت تها فيما ركّ ع التركيز علأ سلميّ زت فئة األحزاب علأ المظاهرات الشعبية مأمرين: ركّ 

فئة المعارمة والحراك علأ االعتصامات الموّجهة التي تستهدف مرافق حيوية أو منازل 

رق حيث غابت بالكامل لدى السياسيين. لكن الفارق األبرز كان حول مسألة قطع الطة 

ة لأ عامّ موا لها بالنقد لما تتركه من تداعيات سلبية عالمشاركين من األحزاب وتعرّ 

المواطنين، في حين اختارها بعض المشاركين من الشريحة الثانية لنجاحها في استفزاز 

 قوى السلطة. 

V.  يظهر وجود موقف تشكيكي في جدوى التظاهرات الشعبية لدى بعض المشاركين من

 ،تشرين ويرون أن السلطة تكّيفت مع هذا الخيار 17الحراك والمعارمة وذلك ربًطا بتجربة 

كان ميلهم نحو االعتصامات الموّجهة والعصيان وقطع الطرق التي كانت أشد  ولذلك

 تأثيًرا وفيها هامش كبير من المناورة والمفاجأة للناشطين في الميدان. 

VI.  ًمن  امتقدمً  اكان االهتمام بخيار العصيان متقارًبا بين الفئتين وهو ما يعكس موقف

 لة آمنة. من مسسسات الدولة عدا عن كونها وسي األحباط

VII.  تغيير من خالل االنتخابات وخاصة لدى شريحة الحراك  إحدان بإمكانيةهناك تشكيك كبير

والمعارمة ولذا كان شبه غائب عن طروحاتهم. بينما تصر مجموعة صغيرة من 

المشاركين من أحزاب السلطة علأ أن االحتجاج ينبغي أن يكون من ممن المسسسات 

 لحالية ولذا ال خيار إال االنتخابات. القائمة وتحت سقف الترتيبات ا

VIII.  ات في فتد ملفّ  األعالمالحراك اهتماًما بدور وأبدى عدد من المشاركين من المعارمة

طة. ووافقهم الفساد لما لذلك من أثر علأ المشروعية الشعبية للقوى السياسية المتورّ 

ما التحقيقات سيّ في ذلك عدد قليل من شباب األحزاب وهو ما يشير لنجاح األعالم وال 

 طين. المتورّ  وإحراجالصحفية واالستقصائية في إثارة الرأي العام 

IX.  هناك اهتمام لدى بعض المشاركين من الحراك والمعارمة في تأكيد أن يعكس االحتجاج

مرورة توظيف  لأعدد منهم ع شّدد وجود بديل قادر علأ إدارة المرحلة الحالية. ولذلك

لجمهور من خالل التثقيف وحلقات الحوار والخطاب والتنظيم ا عقنااألنشطة االحتجاجية أل

 بطريقة مختلفة.  األدارةأ توّليللقوى الموجودة ويمكنه أن  بدياًل  بأن هناك
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 ثانًيا: إلى أين؟

ات الشييباب اللبناني ألفق التغيير لسيينوات في تصييورّ  تشييرين أثًرا عميًقا سيييمتدّ  17تركت تجربة 

بة واليأس وبين من يحاول عقلنة مشييروع التغيير ويضييعه في إطار بين من سيييطرت عليه الخي

مسار األمور بعد  إنم اعوجه ما علأ صعيد الوعي. يمكن القول بال سيّ ومسار يستوجب تراكًما 

وزاد من  18ز بدرجة أكبر التصورات السلبية للتغييرتشرين مع استفحال األزمة االقتصادية عزّ  17

نها إا المخاوف من الحرب األهلية إذ حرب األهلية. نستكشف تاليً ال تجّددمخاوف حصول فومأ و

تشييرين حيث  17كابًحا وقيًدا علأ محاوالت إحدان تغيير، ثم نسييتعيد لحظة  تشييّكلكلما زادت 

الرهانات التغييرية قصيييييرة المدى التي  نظر فيغيير في ذروتها لننتقل منها لنكانت آمال الت

 . 2020استقرت لدى الشباب في صيف 

 

 نحو الحرب األهلية؟ 2.1

 شباب األحزاب المشاركة في السلطة 

انقسييم المشيياركون في التعبير عن خشيييتهم من عودة الحرب األهلية بين موافق ورافض لهذا 

االحتمال بزيادة طفيفة للرافضييييين. إال أن المشيييياركين المسيييييحيين كانوا أكثر حذًرا من وقوع 

من وقوع  موم حتأ من ليس لديهم هاجسركات. وفي العالحرب األهلية وكذلك األنان المشييييا

حرب أهلية جديدة كانوا قلقين من أن البلد مقبل علأ فلتان أمني وفومييأ واحتكاكات طائفية 

 ومذهبية مرتبطة باألزمة االقتصادية والسياسية )أطلقوا عليها وصف حرب أهلية باردة(. 

باالختالل الوامييد في موازين القوى لصييالد الحرب ربطوا ذلك  تجّددكوا في احتمال الذين شييكّ 

صالحها مترابطة ولن الحزب اهلل الذي ال يريد  سية م سيا حرب ثم الرهان علأ أن معظم القوى ال

رة اآلن، إمييييافة إلأ الرهان علأ ن موارد الحرب غير متوفّ إثم  ،المواجهة نحو الحربفي تذهب 

وفهًما ولن يةسيييتدرج. أما القلقون من  احً ن الشيييباب الذي أصيييبد أكثر انفتاوعي الجيل الجديد م

ر أن الحرب في صيييييالحه وقوع الحرب فكان تركيزهم علأ العامل الخارجي الذي إن قرّ  احتمال

                                                           
عاتهم علأ أحالم الشباب وحياتهم وتوقّ  ةد علأ التأثيرات السلبية لتزمات االقتصاديية تسكّ هناك دراسات كمّ  18

  :للمستقبل. أنظر مثال

Christos C. Frangos and others, The Effects of the Greek Economic Crisis on Eating Habits and 

Psychological Attitudes of Young People: A Sample Survey among Greek University Students, 

Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol I WCE 2012, July 4 - 6, 2012. 
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فسييكون قادًرا علأ إشيعالها ثم هناك حمالت التعبئة والكراهية الطائفية من النخبة السيياسيية 

 ي النفالت األوماع. التي قد تسدّ 

i. التقدمي االشتراكي اتفقا علأ استبعاد خيار الحرب مع الخشية من  المشاركان في الحزب

باتوا أوعأح المشييييياكل األمنية، إال أنهما برّ  را ذلك من زاويتين األولأ هي أن حالناس 

ا، والثانية تراهن علأ أن ولذلك حتأ مع وجود خالفات يبدو أن مجال الحوار ما زال قائمً 

حرب، لكن يبقأ القلق من ال ههييذمثييل ( ال تريييد لبنييان )أي حزب اهللالقوة األكبر في 

الصييراع األقليمي أن يسييتدرج حرًبا إقليمية. يوافقهما في اسييتبعاد الحرب حعصييامح من 

ناني معلّ  لديمقراطي اللب باالختالل بموازين القوى واالنقسيييييامات داخل الحزب ا اًل ذلك 

ا يخشييييأ من  الموارد  يوّفرية قد تدويل األزمة اللبنانأن الطوائف نفسييييها لكنه أيضييييً

من الحزب السييوري القومي  عّبر المشيياركانوالحوافز للدفع نحو حرب أهلية. في المقابل 

االجتماعي وتّيار التوحيد عن الخشييية من عودة الحرب بسييبب طبيعة الطبقة السييياسييية 

ما أن هناك شيييريحة من الشيييعب تتبعها التي قد تجد في الحرب مفًرا من أزمتها وال سييييّ 

االتعبئة الطائفية  بسييييبب من جيل الشييييباب الذي لم يختبر الحرب األهلية  وخصييييوصييييً

 وويالتها. 

ii.  الحرب األهلية.  تجّدديبدو المشيياركون من المنتمين لحزب اهلل أكثر اطمئناًنا لناحية عدم

ّك  عل ويس ناد إلأ قوة الحزب التي تج هذا من خالل االسييييت غير  اآلخريند هسالء رأيهم 

ر بحال حسييابات القوى الداخلية قد تتغيّ  لكن ،أيار 7سيييما بعد اختبار  راغبين بالحرب وال

ل دولي للدفع نحو اقتتال داخلي. ويرى مشيياركان من الحزب أن هناك اليوم حصييل تدخّ 

خطورة وهي التحريض الطائفي والحرب السييياسييية. فيما كانت  من نوع آخر ال تقلّ  احربً 

شاركتان من الحزب أكثر توجّ  سانيةالحرب وذلك من ناحية نتائجها  جّددتًسا من الم ، األن

 في البلد.  ا بمستوى التجييش الطائفي والحقد الذي يةبثّ موتربطان خوفه

iii.  شاركون من حركة أمل ستبعد الم شكاالتالحرب ولو مع حذرهم من  تجّددي لة المتنقّ  األ

 –الشيييياح  أحدانوالتي أخذت شيييكاًل طائفًيا في األشيييهر األخيرة )إقفال طريق الجنوب، 

عين الرمانة، قدوم جماعات من طرابلس نحو وسييط بيروت والتعّرض لرموز سييياسييية(. 

يسييتند هسالء إلأ اختالل ميزان القوى لصييالحهم مع حزب اهلل في مقابل مييعف اآلخرين 

من ناحية وكذلك من عدم وجود رغبة وقرار سييييياسييييي داخلي بذلك  إمكاناتهمة وقلّ 

حرص علأ بناء قنوات سياسية لضمان السلم األهلي تتها الحركة وقيادمشيرين إلأ أن 

وعدم االنجرار لالستفزازات من ناحية أخرى. إال أن أحد المشاركين من الحركة يشير إلأ 
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ستعدّ  ستكون الحركة م سيم لبنان التي  سالح مجدّ خطورة طروحات تق ًدا لمنع ة لحمل ال

 تحقق هذا األمر في الواقع. 

iv. كانوا منقسمين حيث تباين المشاركون من تّيار ية صبغة سنّ  المشاركون من أحزاب ذات

شية من  ستقبل حول الخ شاركون من األحزاب كان الحرب بينما  تجّددالم أكثر  األخرىالم

. المشيييياركون من المسييييتقبل ممن اسييييتبعدوا ذلك ربطوا األمر باختالل القوة ااطمئنانً 

ثم إن  ،مقابل مييعف اآلخرين يي لناحية وجود طرف مسييّلد بشييكل قوالعسييكري الداخل

ّمل تب   قادرين علأ تح نانيين اليوم أوعأ وغير  فين عات الحرب. في حين أن المتخوّ اللب

جّددمن  حالي من التحريض الحرب ركّ  ت باسييييتمرار المسيييييار ال لك مرتبط  زوا علأ أن ذ

 الفيدراليةواألزمة االقتصييييادية وتراجع رغبة البعض بالعيش المشييييترك والحديث عن 

صواًل  شعبيتها. في أ الإ إلأ حاجة األحزاب و صبية حولها وتجديد  لعنف لتعيد تنشيط الع

المقابل رّجد المشييييياركون من حزب االتحاد وتّيار الكرامة وتّيار العزم عدم وقوع حرب 

أكثر انفتاًحا علأ أقرانهم باتوا من الشيييباب  اأهلية جديدة ألسيييباب مختلفة منها أن كثيرً 

وعأ )تّيار الكرامة( ومنها تداخل التحالفات ثم قوة حزب اهلل الذي في الطوائف األخرى وأ

نا في لبنان، بأن من يملك السييالح اليوم هو حزب اهللح، بحسييب ال يريد الحرب: حاهلل يحبّ 

قه من االنفالت األمني  ّيار العزم( عن قل يدح )ت ما يعّبر حول حاد. في حكريمح من حزب االت

كان من مخاطر علأ الحياة اليومية. ولذلك ربما  هبسيييبّ الذي يجده أسيييوأ من الحرب لما ي

من وقوع حرب إقليمية هي هذه الحالة الرمادية. لكن الخشييييية  منوقوع الحرب حأرحمح 

 أو وجود قرار خارجي بفرض تغيير في لبنان يسدي إلأ حرب.

v.  أما من ناحية المشيياركين من األحزاب ذات الصييبغة المسيييحية فكان الهاجس من وقوع

جمع أالمقييارنية مع المشييييياركين اآلخرين. أهلييية جيدييدة أكبر بشييييكييل طفيف بيي حرب

إلأ ذلك الحرب، وربما يعود  تجّددالمشيييياركون من القّوات اللبنانية علأ الخشييييية من 

ننا حنعيش في إهذه الخشييية بالعامل الطائفي حيث أجواء التعبئة الداخلية. ويجري ربط 

ائفته علأ الطوائف األخرى، وإظهار فكرة قدرته منا إظهار أهمية ط كلٌ  يحاول فيهبلد 

العصييب وخاصيية مع  ل باسييتالم البلدح. فهناك سييهولة للتعبئة الطائفية وشييدّ علأ التكفّ 

التوّترات المتنقلة. لكن القّواتيين المشيياركين يرون أن ال مصييلحة ألحد بالحرب حالًيا وأن 

 القدرة علأ إلغاء اآلخر.  االحرب السابقة رغم ما ألحقته من دمار لم تمند أحدً 

vi.  في المقابل يميل المشييياركون من التّيار الوطني للحر للتشيييكيك باحتمال نشيييوب حرب

ما حزب اهلل والتّيار أهلية. ويعود تقديرهم هذا إلأ سببين: األول أن أغلب القوى وال سيّ 

و الوعي يرفضون االنجرار للفتنة وهذا نوع من حالمقاومة السياسية الوطنيةح، والثاني ه
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لدى الشييييباب اللبناني الذي يدرك خطورة الحرب ولن تجّره األحزاب لينخرط في حرب لم 

لدمار ولم يلغة  با أحد فيما اسييييتفاد منها فقط قادة الحرب ممن  تأت في السيييييابق إال 

إن قام التّيار تصالحوا علأ حساب دماء مقاتليهم وتقاسموا المغانم. ويسكد أحد هسالء ح

ستقالتي منبالدعوة إلأ الح سأقدم ا سكر بمواجهة أصفوف التّيار ولن  رب  ضم إلأ الع ن

ي األوميياع ر أحد المشيياركين من التّيار عن الخشييية من أن تسدّ أي جهة كانتح. فيما يعبّ 

الراهنة إلأ فتنة تنزلق نحو حرب ال سيييييما وأن حمن مارسييييوا لعبة زعماء الحرب يوًما ما 

 طقهم من جديدح. ن يتمترسوا في مناألهم علأ استعداد 

vii. الحرب.  تجّدديتفق المشييياركون من تّيار المردة وحركة االسيييتقالل علأ صيييعوبة أن تو

ة سيييالحه ما حزب اهلل الذي قوّ وهذا األمر مرتبط بأنه ال أحد مسيييتفيد من الحرب وال سييييّ 

هي حميييمانة في هذا الموميييوعح )مردة( كما أن الناس تعّلمت من الحرب األهلية وهي 

ا تخالط جيلنا اليوم قليل جًدا في ح حتأط في مغامرات جديدة ت ونضييجت ولن تتورّ أيضييً

أن تجد شيياب أو شييابة مسييتعدين لترك كل شيييء للنزول وتنظيم حواجزح )مردة(. لكن 

شية تبقأ من تدخالت خارجية  سوريا حوادن متفرّ  ألثارةالخ قة مثل الدفع بمقاتلين من 

الحرب حيث لديه  تجّددليح )الكتائب( من لمضيايقة حزب اهلل. وعلأ الرغم من خشيية حإي

أ أحد يتمنّ  أن أيّ  حطموحات أكبر من الحرب واألزمة التي نعيشييييها اليومح لكن ال يظنّ 

 عودة الحربح.

 

 شباب الحراك والمعارمة 

الحرب األهلية  تجّددّنة في المعارمة والحراك إلأ الخشية من يميل المشاركون من السة  .أ

عدم ثقتهم بالنخبة السياسية من جهة وألن البلد برأيهم لم يخرج ومنشأ هذا الخوف مرتبط ب

لحرب للدفاع إلأ االسلطة قد يلجأون في أخرى. فمن هم من الحرب األهلية تماًما من جهة 

الجماهير ومبطها )لحقي، لبنان عن جديد(،  ألخافةمع مواقعهم ومكتسباتهم أو التلويد بها 

 إنتاجعادة وسلطة( ويمكن أن يستخدموا الحرب ألفهم لديهم الموارد )مال ومقاتلون 

سلطتهم )الحركة الشبابية للتغيير، الجماعة األسالمية( وخاصة أن الناس ما زالت تتأثر 

بالخطاب الطائفي ما يرفع من مسسولية نشر الوعي حول هذا الموموع )منتدى طرابلس(. 

ا )التنظيم الشعبي، الحركة الخشية من الحرب ترتبط بشكل مباشر بأن تأخذ شكاًل طائفيً 

 الشبابية للتغيير(.

كان الفًتا تكرار المشاركين أن الحرب األهلية لم تنته أصاًل ولذا هناك جاهزية دائمة لتشتعل 

بسرعة. فلبنان دائًما في سباق بين التسوية واألزمة ولذلك يبقأ مفتوًحا علأ كل االحتماالت، 
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أكثر كلما طالت األزمة  اواقعي، ويصبد خيار الحرب واقعيً عدمها كالهما  وأخيار الحرب فإن ولذا 

ن يرى أن الحرب مستمرة بشكل اقتصادي اليوم )لبنان عن جديد( مَ  هسالءن )حراس المدينة(. م  

أو أننا نعيش في هدنة فقط )منتدى طرابلس( وكل فترة نعيش مشاهد منها. إن اتفاق الطائف 

تمع باعتباره أكّد علأ الطائفية وعلأ التمييز بين اللبنانيين جّسد استمرارية الحرب األهلية بالمجح

 وأمعاف فئة وتقوّية أخرىح. )حركة الشعب(

ن هسالء المشاركين الحرب يربطها إما بأن األقوى، أي حزب اهلل، ال ن يستبعد م  في المقابل مَ 

ب( أو ألن الشعب يريدها فيما الواليات المتحدة تفّضل العقوبات والخنق االقتصادي )حركة الشع

حففي هذا الوقت نحن لدينا الكثير من األصدقاء اختالًطا:  وأكثروعًيا  أكثراللبناني أصبد 

)لبنان عن جديد، حجر ن، السّنة والشيعة كذلك األمرح والمسيحيين وهم لديهم أصدقاء مسلم

 وبشر(.

ب األهلية وال الحر تجّدديستبعد المشاركون الشيعة من الحراك والمعارمة إلأ حد بعيد  .ب

معف هاجس إن حصول احتكاكات أمنية.  إمكانيةل لديهم هاجًسا أساسًيا، من دون نفي تمثّ 

 الحرب األهلية يرتبط بعدة أسباب: 

ة حزب اهلل الحاسمة وهو بذاته ال يريد الحرب وال مصلحة له فيها في أواًل: نتيجة الخشية من قوّ 

، حزب سبعةالضغط االقتصادي والمالي والسياسي )حين أن الواليات المتحدة تفّضل مواجهته ب

بعض األطراف ممن تريد الحرب لتغيير الومع القائم وتمتين  أّماشبكة مدى، شباب صور(. 

 عاجزة عن الدفع نحو الحرب )الحركة الشبابية للتغيير(. فحضورها 

ألن لبنان ليس أولوية رة في المستقبل القريب ثانًيا: ألن الحرب تحتاج إلأ موارد كبيرة غير متوفّ 

الحرب ليست في صالد أحد اآلن )حزب سبعة(.  ويضيف حرائفح من الحركة الشبابية للتغيير أن ح

ل خارجي يستطيع خاصة في الظروف الحالية وغياب االهتمام الدولي باألمافة لعدم وجود مموّ 

إلأ  نان قد يمتدّ يضاف إلأ ذلك أن اندالع حرب أهلية في لبإسنادهم في سلوك مسار الحربح. 

 لذلك )شبكة مدى(. حرب إقليمية وال أحد مستعدّ 

الخوف ومبط  ألثارةفي صالد األحزاب الموجودة وإنما يجري التلويد بها  الحرب ليستثالًثا: ألن 

الجماهير وتعبئتها حتأ تبقأ الناس مقسومة بهويات ميقة )شباب المصرف، شبكة مدى، الحركة 

القوى، بحسب المشاركين، متواطئة ممًنا وعلًنا ولن تتقاتل بل متفقة  الشبابية للتغيير(. فهذه

إن مصالد الزعماء السياسيين موجودة في الومع ثم علأ المحاصصة الطائفية )حراك النبطية(. 

 القائم ولذلك لن يفّرطوا فيه باالقتتال )حراك صور(. 
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، القضية وتأليه الزعيم صارت أقلّ  نسبة جماهير األحزاب التي ال تزال تصّدق خدعةرابًعا: ألن ح

وهذه الخدعة هي ما يحّرك الناس للقتال والقتلح )الكتلة الوطنية(، وفئة كبيرة من الشعب صارت 

 تعي أن الزعماء متفقون فيما بينهم )حراك النبطية(. 

ل إلأ حرب ف مشارك من ححركة وعيح من اندالع حرب أهلية ألنها ستتحوّ المقابل يتخوّ  في

ف هنا أن تندلع حرب ية داخل لبنان ألن نتائجها ستترك أثًرا علأ التوازن األقليمي. والتخوّ إقليم

ه العسكري الذي يمنع قل من تفوّ أهلية بالتوازي مع عدوان خارجي يستهدف حزب اهلل بما يقلّ 

ادح من شباب المصرف أننا في ظل حرب أهلية . بالتوازي يجد حروّ اآلننشوب حرب أهلية حتأ 

بين السلطة ومعارميها وهي إن كانت محدودة حتأ اآلن ستزداد عنًفا مع تراكم الغضب  اآلن

لعنف إن وجدت نحو ازايد التي ستدفع جمهورها تالشعبي الذي يقابله قلق األحزاب التقليدية الم

أن مصالحها العميقة مهددة ولذلك هناك استعدادات عسكرية تأخذ شكل تدريبات كشفية لدى 

 . أكثر من حزب

الحرب األهلية  تجّددج. لدى المشاركين الدروز كانت الطائفية هي المصدر الذي يخلق الخشية من 

غرائز جماهيرهم ومخاوفهم )المعارمة القومية، المرصد الشعبي(. وهو  ألثارةفها القادة التي يوظّ 

الشارع والناس  كلمة بتوّلع نا وأقلّ حمنالح من المرصد الشعبي بحسرة: حبعدنا محلّ  ر عنهما تعبّ 

بصيروا يعملوا مشاكل مع بعض، وعم يتحكموا فينا بأبسط األمور ويحركونا متل الدمأح. ولذلك 

ان وثالثة وعشرةح يقول تإن لم يكن الشعب اللبناني قادًرا علأ العيش مًعا فستحصل ححرب واثن

 حفراسح من مجموعة حموطنيح.

القتال ألن ال مصلحة للقيادات  تجّددن د. يميل المشاركون المسيحيون إلأ عدم الخشية م

ثم إن التفاوت  ،ن حوامنها الطائفية وإدارة مناطقهايتذلك وتفّضل التركيز علأ تمفي السياسية 

داخلًيا وخارجًيا. فالقوى السياسية  فيه غير مرغوب افي ميزان القوى لصالد حزب اهلل يجعلها خيارً 

بغنأ عن جبهة إمافية تستنزفها )لقاء البقاع مشغولة بظروفها الصعبة )الحزب الشيوعي( و

ز الحتمال الفومأ بتعبئة جمهورها للسيطرة علأ منطقتها الخاصة )مواطنون الثوري( وتتجهّ 

لة التي األمنية واالشتباكات المتنقّ  األشكاالتومواطنات(. إال أن الخشية لدى المشاركين هي في 

 األشكاالت في تواترجل الديب )عن حقك دافع(  مشارك من حراك ويرىز المعازل الطائفية. تعزّ 

 مسشرات علأ عودة مناخات الحرب األهلية.بين المناطق و حظهور العشائر ح 
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 : أسباب تخّوف أو استبعاد المشاركين للحرب األهلية2جدول 

 استبعاد الحرب األهلية تخّوف من الحرب األهلية 

د اختالل الموازين لصال

 حزب اهلل

 

الحزب التقدمي االشتراكي، حزب اهلل، حركة 

أمل، تّيار المستقبل، حزب االتحاد، التّيار 

 الوطني الحر، المردة

 

حزب  سبعة، شبكة مدى، حركة الشعب، 

حراك صور، الحركة الشبابية للتغيير، الحزب 

 الشيوعي

 الدور الخارجي

الحزب التقدمي االشتراكي، حزب 

 لعزم، تّيار االستقاللاهلل، تّيار ا
 

حركة وعي )عدوان خارجي 

 مة لحرب أهلية(مقدّ 

دها للخارج(، حزب شبكة مدى )خوًفا من تمدّ 

والحركة الشبابية للتغيير )غياب  ،سبعة

 ل الخارجي(المموّ 

مصلحة النخبة 

 السياسية

 حركة أمل، القّوات التّيار الوطني الحر

 شباب المصرف

الحركة الشبابية لحقي، لبنان عن جديد، 

للتغيير، الجماعة األسالمية، شباب المصرف، 

شبكة مدى، حراك النبطية، حراك صور، 

مواطنون ومواطنات، لقاء البقاع الثوري، 

 الحزب الشيوعي.

 وعي الناس

 
الحزب التقدمي االشتراكي، المستقبل، تّيار 

 الكرامة، التّيار الوطني الحر، المردة

 موطني
حجر وبشر، الكتلة الوطنية،  لبنان عن جديد،

 حراك النبطية

 التجييش الطائفي

  حزب اهلل، المستقبل، القّوات

منتدى طرابلس، التنظيم 

 الشعبي، الحركة الشبابية للتغيير،

المعارمة القومية، المرصد 

 الشعبي، عن حقك دافع

 

  حركة أمل، المستقبل طروحات التقسيم

  المستقبل األزمة االقتصادية
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 لتحليل المقارنا 

I.  الحرب  تجّددفي العموم مال المشاركون، بفارق طفيف، من كلتا الفئتين لعدم الخوف من

األهلية لكن مع هواجس مرتفعة مرتبطة باالنهيار واألزمة السياسية ودور الخارج ومصالد 

الحرب األهلية  تجّددالنخبة. كان المشاركون من فئة أحزاب السلطة أكثر قلًقا من 

ارنة مع فئة المعارمة والحراك. ومصدر هذا الخوف لدى فئة أحزاب السلطة مرتبط بالمق

بشكل أساسي بعمق االنقسامات السياسية التي توّلد طروحات تقسيمية وتغوي الخارج 

ز مناخات التجييش الطائفي. وهنا قد يكون المشاركون من األحزاب بافتعال صراعات وتعزّ 

د آلية مبط وسيطرة علأ ه األحزاب ويجده البعض مجرّ بثّ متأثرين بخطاب حالخوفح الذي ت

 الجماهير الناقمة. 

II.  ّة لصالد السبب األبرز الستبعاد الحرب األهلية لدى الفئة األولأ كان اختالل توازن القو

حزب اهلل، أما لدى الفئة الثانية فكان المصالد المشتركة للقوى السياسية بعدم الذهاب 

ف من وقوع الحرب ة حزب اهلل. أما السبب األساسي للتخوّ وّ نحو الحرب وكذلك فائض ق

فكان لدى الفئة األولأ هو التدّخل الخارجي ولدى الفئة الثانية هو التحريض الطائفي من 

عمق الروابط مشاركين من الحراك والمعارمة لر التصوّ  منقوى السلطة. هذا الفارق ناتج 

والمصالد التي تجمع أحزاب السلطة وعقالنيتها وانتهازيتها لحماية الومع القائم، ولذا 

تجد أن موموع الحرب األهلية غير ذي جدوى لقوى السلطة ولكن تستخدمه كشعار لبث 

 الخوف وتجميع األنصار. 

III.  ة ائض القوّ فرمية الحرب األهلية انطالًقا من ف رفضتشاركت كتلة وازنة من الفئتين

لوية لدى حزب اهلل والذي بدوره ال مصلحة له بالحرب األهلية إما ألسباب داخلية وإما ألو

الخارج حذًرا أيًضا. هذا األمر انعكس في وجود اطمئنان أكبر  المقاومة وهذا الفارق يجعل

ما لدى حلفاء الحزب )حركة أمل والتّيار الوطني الحر( لعدم احتمال وقوع حرب أهلية، بين

 ًسا بشكل وامد. كان خصوم الحزب في تّيار المستقبل والقّوات اللبنانية أكثر توجّ 

IV.  إال أن المشاركين من فئة المعارمة والحراك كان قلقهم موّجها نحو االنفالت األمني أكثر

الحرب، ال سيما في بعض المناطق المتداخلة سياسًيا وطائفًيا حيث قد تسعأ نحو منه 

نفوذها في مناطقها وتعزيز  نصارمقوالتها الطائفية وتعبئة األ تباثألالسلطة أحزاب 

ت حسناءح من حركة مواطنون ومواطنات وقالوجذب تمويالت من رعاتها الخارجيين. 

 اأمنيً  اا عودة الحرب األهلية لكن أرى تفلتً )ومثلها مشارك من حركة أوع(: حال أتوقع فعليً 

د يخيف وجيمني الذي ال نعرف متأ يحصل وأين ت األفي كل لحظة وفي أي مكان. فالتفلّ 



  
 34 2022شباط  – ثالثالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

المنطقة التي تشتعل فيها  قلّ علأ األ نعرفاألهلية حرب األهلية، ففي الحرب أكثر من ال

الحرب وبإمكاننا أن ال نذهب إليهاح. ويخشأ مشارك آخر أن هذه المناوشات قد تةفتعل 

ر العديد من ديدح. وكرّ ل إلأ اتفاق دوحة جحبغية محاولة إحياء هذا النظام، والتوّص 

دها منذ من الحرب األهلية بل يقيم علأ حدوفعلًيا المشاركين مقولة أن لبنان لم يخرج 

حدون انزالق نتيجة خلل في حسابات بعض األطراف أو من الطائف ولذلك هناك خشية 

االنفالت األمني جرى ربطه حدون تحريض خارجي في لحظة ما. وهذا الخوف المرتفع من 

 علأ الحياة اليومية للشباب. مباشرال هريثتأتوّقعه و ةبوصعب

V.  تجّددداخل فئة أحزاب السلطة كان المشاركون من تّيار المستقبل هم األكثر قلًقا من 

الحرب األهلية فيما يميل المشاركون الشيعة من الفئتين إلأ التقليل من احتمالية 

باالقتدار العسكري  ةماعيعي يعود إلأ شعور المجتمع الشها. وهذا الفارق قد تجّدد

ًنا أكثر من سواه. أما داخل فئة المعارمة والحراك فالقلق يجد نفسه محصّ فوالسياسي 

عّبرت هذه المجموعات عن وقد لدى المجموعات اليسارية.  زمن الحرب األهلية تركّ 

ن الصراع الطبقي وفرز اللبنانيي ألخمادهاجسها من التحريض الطائفي الذي تجده وسيلة 

 ياتًيا للسيطرة عليهم. هوّ 

VI.  الحرب األهلية  تجّددربط معظم المشاركين من الحراك والمعارمة تقديرهم الحتمال

األول. األغلبية من هسالء ترى أن ال مصلحة اآلن بخيارات النخبة السياسية في المقام 

 فتخوّ موارد كافية لذلك، في مقابل  يس لديهاحدون حرب أهلية ولفي لهذه النخبة 

بالنخبة السياسية لناحية استخدام التحريض  ارتبطً مكان من نشوب حرب أهلية البعض 

للخروج من أزماتها وخلق فرصة لترميم  استمرار قدرتها علأ جذب األتباع الطائفي مع

تفاهماتها وجذب تمويالت من الخارج. وفي السياق انتقدت حعبيرح من النادي العلماني 

إلأ خطاب بعض مجموعات حالثورةح مثل القول بأن انفجار  تسّرب التعبيرات الطائفية

حتواء حذكيح من قبل المجموعات األخرى ال المرفأ استهدف منطقة مسيحية من دون ردّ 

داخل المشاركين من الحراك والمعارمة حول مصلحة انقسام  هذا الخطاب. وهكذا يظهر

 النخبة السياسية في الذهاب نحو حرب أهلية. 

VII.  فالمشاركون من تباين الفئتين في موقع القوى الخارجية من الحرب األهليةبدا الفًتا .

الخارج عاماًل محتماًل لتحفيز الحرب بعكس المشاركين من الفئة  فيرون أحزاب السلطة ي

دة لكل طرف سياسي، جج الفئة األولأ إلأ الريبة والعداء مع دول محدّ الثانية. تستند حة 

ن محاوالت أميركية وإسرائيلية وخليجية الفتعال حرب أهلية فون مفأنصار المقاومة يتخوّ 
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األطراف تظن الستنزاف المقاومة بالتوازي مع عدوان خارجي أو حرب إقليمية، فيما 

لمشاركون د داخلًيا. أما االختالق فومأ تتيد للحزب التمدّ  ةبأدوار إيرانية وسوريالمقابلة 

جية ال تريد حرًبا أهلية إما ألن لبنان ليس ون أن القوى الخاررمن المعارمة والحراك في

 من أولوياتها وإما ألنها تضغط بوسائل اقتصادية وإما لقلقها من نتائج وامتدادات حرب

 . هذكه

VIII.  اوإدراكً تتشييارك الفئتان بالعموم تقديًرا بأن الشييباب اللبناني أصييبد أكثر وعًيا وانفتاًحا 

 ه سييييكون من الصيييعب جرّ اسيييية وأندة للقيادات السييييبأن الحرب تخدم مصيييالد محدّ 

كان هذا التقدير حامييًرا بشييكل وازن لدى المشيياركين المسيييحيين  .خيارالذا الكثيرين له

يًدا. ولكن  حد لذي رغم تراجع يقلقهم ت طائفي الممنهج ا نه التحريض ال قت عي في الو

مسّلد. وهنا أن يجمع قدًرا كافًيا من الشباب الفتعال نزاع  بإمكانهقدرته التعبوية ما زال 

اسييتندت حجة الوعي إلأ مسييتوى التفاعل االجتماعي بين الشييباب من مناطق وطوائف 

ن فإل من سييوء الفهم. وعلأ األرجد مختلفة ما سيياعدهم في بناء روابط مشييتركة تقلّ 

 . ههذ همراتالمستوى العلمي للمشاركين يساهم بشكل مباشر في تطوير تصوّ 

IX. أن اشتداد االستقطاب بينهم وبين من المعارمة يتخوف بعض المشاركين من الحراك و

الستخدام خيرة قوى السلطة مع استمرار تدهور األوماع االقتصادية والمالية قد يدفع األ

العنف علأ نطاق واسيييع في المرحلة المقبلة. فيما عّبر مشيييارك من تّيار المسيييتقبل عن 

يار. إًذا لم يجر ربط شييييكوك حول االنزالق نحو اقتتال داخلي إذا تواصييييل مسييييار االنه

االنهيار االقتصييييادي بشييييكل تلقائي باندالع حرب أهلية بل بظهور بيئة أمنية هشيييية 

 ومضطربة. 

X. رالية وّجسهم من طروحات التقسيم والفيدعّبر عدد قليل من المشاركين المسلمين عن ت

الفئة  لدى التوّجسذا أن تدفع نحو االقتتال، فيما غاب ه عليها األصييرارالتي يمكن بحال 

شاركة في  الثانية. ويمكن ردّ  سيحية الم سالمية والم ذلك إلأ أجواء التوّتر بين القوى األ

 عودة خطابات حالخصوصيةح و حالالمركزية األدارية والمالية الموّسعةح.   معالسلطة 

 

 كابوسه؟ متشرين: حلم التغيير أ 17 2.2

واأليام األولأ لالحتجاجات سائلين  2019 تشرين األول 17عدنا مع المشاركين بالذاكرة إلأ ليلة 

 عن مشاعرهم وآمالهم بالتغيير خالل تلك اللحظات األولأ. يفيد هذا االستذكار في اكتشاف الحدّ 

 األقصأ من رهانات التغيير وكيف سلكت مسار التراجع وإعادة التقييم. 
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 شباب األحزاب المشاركة في السلطة 

تشييييرين بمزيج من األمل والتفاال  17ألولأ من ز السيييياعات اورأ المشيييياركون الدتلقّ  .أ

الحذر، ولكن بعدها بأيام وجدوا أن الحراك الشيييعبي انحرف عن مسيييار التغيير المنشيييود. 

تصييييل كان لدى حريتاح )الحزب القومي( أمل كبير بأن حالثورة سييييتحقق شيييييًئا ماح وأن ح

ن الطائفيةح. ولكن حد مع بعضها بعيًدا عالناس إلأ درجة من الوعي حول مرورة أن تتّ 

سرعان ما برزت االنقسامات والتناقضات من منطلقات سياسية وطائفية فاتجهت األمور 

نحو الغوغائية كما في حالثورات العربيةح. يشيييارك حطاللح )الحزب التقدمي( راية مماثلة 

 ه عانأوهو شارك بقرار شخصي في االحتجاجات ببداياتها حمد المنظومة الفاسدةح لكن

مة حبعد فيما  سامات داخل االنتفا شف االنق صدمة حين اكت  متتعرّ  قد الثورة وأنمن 

الخطوة األولأ نحو تحقيق الحلم األيام األولأ للحراك بمثابة حكانت سياسيح.  الستغالل

نا بوطنيتنا الحقيقيةح بحسيييب حعصيييمتح من الحزب بلبنان الذي نطمد إليه. فشيييعرنا كلّ 

 ألحدانوالمتضيييامن  ن مشيييهد الشيييعب اللبناني المتحدّ رفيقه أ وجد مثلالتقدمي. لكنه 

ر حراميح ى النحراف األمور. ويعبّ د بعد أيام بفعل بعض الممارسييات ما أدّ يتبدّ  التغيير بدأ

يام  ثل في األ ما لديمقراطي( عن موقف م ناني ا يد( وحعصيييييامح )الحزب اللب )حزب التوح

تلك اللحظة  دحوله بدّ  األولأ ولكن دخول قوى سييييياسييييية علأ الحراك واالنقسييييامات

 د عصيان.شعار حكلن يعني كلنح الثورة إلأ مجرّ  حّولنحو الشعبوية و انحرفو

ن اهبالتغيير في األيام األولأ والر ن األملعون الدروز بطريقة شييديدة التشييابه يعّبر المشييارك

مع  د بعيًدا عن روابطه السييياسييية والطائفية ثم انقالب المشييهدعلأ مشييهد حالشييعبح الموحّ 

ينشييييدون  اعه السييييابقة. لكنهم ما زالوالت واالنقسييييامات وعودة جزء من الجمهور لمواقالتدخّ 

ون مصيييطلد حالثورةح، ويرون أن الوعي التراكمي ّددحصيييول تغيير في الواقع السيييياسيييي وير

 للشعب اللبناني خاصة مع توالي األزمة سيكون كفياًل بذلك. 

و حالسعادةح عن انطالقة االحتجاجات  األيجابية ر المشاركون من حزب اهلل بكثير منيعبّ  .ب

ية وتغيير تشرين وكانت لديهم آمال كبيرة بأنها يمكن أن تسدي ألصالحات جدّ  17في 

النظام وإمكانية بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها )علأ طريقة الثورة األيرانية أو 

عة وكانت عفوية ر متوقّ الفنزويلية كما قال أحد المشاركين(. ويصفها حعباسح بكونها غي

ة. لكن هذه المشاعر بدأت تتهاوى بعد أيام حيث بدأ الهجوم الخطابي علأ حقّ وجميلة ومة 

أخذت تسيطر علأ مسار ات وظهرت أطراف نصّ سالح المقاومة في بعض الساحات والم  

أحد المشاركين أنه موّجه تحديًدا مد الحزب(.  ىني كلنح )يرشعار حكلن يع زربالتحركات و
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ويحيل المشاركون من الحزب سرعة انحراف االحتجاجات وانقسامها إلأ الطبيعة الطائفية 

لطالما كانت ورها لدى الشعب اللبناني وكذلك تدّخل قوى معادية للمقاومة، للنظام وتجذّ 

توظيفها سياسًيا. ويشرح وركات التحبإلمساك لالسلطة، )بحسب حباسمح( في مشاركة 

ه فيالصراع الطائفي واالستثمار  الحزب هوم الذي يسيطر علأ حعباسح أن الهاجس الدائ

فتنة مذهبية من خالل استغالل حصرخة الشعبح وهو ما كاد يتحقق لوال وعي ألحدان 

 بعض األطراف.  

تباينت انطباعاتهم األولأ بين الضياع والترقب من ناحية وبين المشاركون من حركة أمل  .ت

خة األمام موسأ الصدر المدافعة عن المحرومين. من وجد في صرخة الليلة األولأ صر

سوريا ومصر والعراق أي لما حدن في  مشابهتخّوف ححسنح أن تذهب األمور لمصير 

الفومأ، فيما كان حجميلح يترّقب موقف الحركة التي كانت تدرس االحتجاج وفئاته ألن 

صرخة موسأ الصدر صرخة األيام األولأ هي حلبنان يقع ممن لعبة أمم. يجد حفساد ح أن 

ومطالبه ورايته لبناء دولة تنصفنا وتعطي صاحب الكفاءة حقه والتغّلب علأ الطائفية 

أحزاب  إلأه سهام االتهام السياسية التي حكمتنا طوياًلح. لكن بعد حأن ركب البعض ووجّ 

تلفة ة مخلم تعّد تمثلنا أبًداح. أما حجعفرح فشعر أن األمور هذه المرّ بالفساد ليست شريكة 

وأن الناس خلعت ثوبها الطائفي ما دفعه للنزول والمشاركة لكنه سرعان ما وجد أن 

نتهت حين افالثورة الفقراء، حاالحتجاج يتحّول إلأ كرنفال تكثر فيه الشتائم ويغيب عنه 

قول مشارك آخر من  غاب المتظاهرون من األحياء الفقيرة عن االحتجاجاتح علأ حدّ 

 الحركة.

هي التعّرض لرمزية الرئيس بري بما يمثل من مشروعية شعبية بحسب  لأ الحراكعخذ هسالء آم

رتكابات فساد السنيورة، إم للتظاهرات أمام مصرف لبنان أو ححسنح، وقطع الطرق وتجاهل األعال

والهجوم علأ المجلس النيابي وتسييس المطالب من بعض القوى السياسية فبدت األمور ذاهبة 

)بحسب حجميلح(. فالتغيير في لبنان هو نتاج تأثيرات خارجية  1559دولي لما يشبه القرار ال

رئيس آذار في دفع  8لأ ذلك بفشل قوى حجميلح ع ال يحتمل ثورة داخلية ويستدلّ  19ونظامه

ى . أدّ 2008و  2007الحكومة األسبق فساد السنيورة لالستقالة رغم حجم االحتجاجات مده عامي 

بها المحقة إلأ أن يجد حجعفرح أن ما جرى لم يكن عفوًيا منذ البداية انحراف االحتجاجات عن مطال

                                                           
لنموذج الرئيس نبيه بري الذي يعمل علأ تقريب وجهات النظر  الواقع السياسي اللبناني يحتاجبحسب حجميلح  19

للخضوع لهذا الواقع كما في عالقته بالرئيس  الحوار والمصالحات وحتأ أن بري نفسه كان يضطر أحيانويرعأ ا

 الراحل رفيق الحريري. وهذا النظام السياسي نفسه ذهب للحرب األهلية ليحتوي حركة األمام موسأ الصدر. 
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رض مقترح مريبة تطبيق الواتساب، ويربط ذلك بالحرائق التي سبقت االحتجاجات وطريقة ع

 المحصلة تعّرض الناس للتالعب وتحركوا بدون وعي وفق إرادة المخطط. وب

تشرين بالحذر والقلق المختلط  17ة أ المشاركون من تّيار المستقبل احتجاجات ليلتلقّ  .ن

د. سارع حفاديح لمقارنة ما كان يجري بتحركات بشيء من األمل الذي سرعان ما تبدّ 

التي كانت تحت شعار حطلعت ريحتكمح وأنها ستنتهي خالل أيام. لكن حفاديح يرى  2015

سباب ت في ساحة الشهداء ألاشارك بضع مرّ  قدفي لبنان، و ذلكيحصل  أنأنه من الجيد 

ين ًرا. مأخذ حفاديح األساسي أن المحتجّ رغم أن تّيار المستقبل كان األكثر تضرّ  معيشية

الحكومة مجرد خطوة في الفراغ. أما حزيادح  إسقاطفكان  ال يمتلكون راية بديلة للحلّ 

تعبيًرا عن كان ومن أعمال حرق وتخريب،  2011 عام فقارن األحدان مع ما جرى في مصر

د حترجمة لتقاطعات دولية قي وبعضه مفتعل. وفي تقديره أن لبنان مجرّ غضب بعضه حقي

وإقليميةح ولذلك ال يمكن إزاحة بعض القوى من المشهد. وينتقد حزيادح الحركة 

 بإقصاءاالحتجاجية بشكل أساسي لمحاولتها تجاوز نتائج االنتخابات النيابية عبر المطالبة 

 في نظام ديمقراطي.  اشعبيً  ياًل القوى السياسية التي أثبتت أن لها تمث

ا كل من حرناح و حجيهانح و حطارقح فاعترتهم في األيام األولأ مشاعر األمل بإحدان تغيير أمّ 

بسبب مشهد حالشعبح الذي يبدو أنه أصبد واعًيا وتخّلي بعض األشخاص عن أحزابهم، وهذا ما 

أ بدون قرار حزبي. لكن سرعان ما دفع إثنين منهما للمشاركة في االحتجاجات في مرحلتها األول

تت االحتجاجات رغم ارتفاع سعر تبّدل تقييمهم للمشهد مع استقالة حكومة الحريري حيث خفّ 

صرف الدوالر وبرزت أحزاب، من الحلفاء والشيوعيين، تحاول حركوب الثورةح، ما جعلهم يرون أن 

 لذقونح. ما حصل كان استهداًفا للحريري وأن حالثورة كانت مجرد محك عا

ا المشاركون السّنة اآلخرون فغلب عليهم التشكيك في نجاح الحراك رغم مشاعرهم أمّ و .ج

األيجابية تجاهه. منذ البداية كان رأي حوليدح )العزم( و حعمرح )الكرامة( أن االحتجاجات لن 

ة ومعظم الشعب خفيّ   يحصل شيء في لبنان من دون أيادتنجد في إحدان تغيير ألنه حال

إما طائفي وإما مناطقيح بحسب وليد، فيما نشأ الخوف لدى حعمرح من وسّيس إما مو

أما حكريمح من حزب  نياته الشديدة أن تنجد التحركات.تجارب المحيط العربي رغم أم

لإلطاحة بكل هذه الوجوه  الوقت االتحاد فشارك في تنظيم االحتجاجات ألنه حقد حان

اة أفضل ومن حقنا المطالبة بوجود دولةح. ز ونستحق حيالسياسية... ونحن شعب مميّ 

لكن بعدها خرج حكريمح من الحراك، مع استمرار إيمانه بضرورة الثورة، بعدما الحظ خالل 
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م علأ مين حأن عنوان إسقاط سالح المقاومة هو المتقدّ جلساته مع بعض المنظّ 

 الموموعات األخرىح.

ليه حالثورةح. كان لدى حجويلح خيبة مما وصلت إاليعّبر المشاركون من القّوات عن  .ح

عالية في بدايات الحراك بحصول تغيير كبير، حتأ أن حميريامح نزلت  عاتح توقّ ميريامحو

أنها  للمشاركة دون العودة لقرار حزبها. أما حجورجح فكان متشكًكا في األيام األولأ وظنّ 

لتحركات الميدانية. د حدن عابر ولكن حين استمر زخم االحتجاجات بدأ بالمشاركة في امجرّ 

لكن خاب أمل المشاركين الثالثة بفكرة حالثورةح بفعل االنقسامات التي بدأت تحدن 

 ونجاح أطراف السلطة بتشكيل حكومة جديدة. 

طغت السعادة علأ المشاركين من التّيار الوطني الحر عند انطالق االحتجاجات، لكن لم  .خ

التجارب اللبنانية السابقة  هوونيح يمنع ذلك وجود بعض الشكوك. مصدر الشك لدى حر

حيث لطالما عادت الناس لتنتخب ذات الطبقة السياسية. بعكس رفاقه كان حربيعح مشكًكا 

ه في ظل جماهير مفككة أمامالحراك وجدواه لعدم وموح المشهد منذ البداية بخلفية 

ات ونقاشات ف علأ التّيار ونتيجة مشاركته في ندووهو ما تأكد له بعد التصويب المكثّ 

في ساحة الشهداء والزوق وجل الديب. وسرعان ما لحق المشاركون اآلخرون برفيقهم 

المتشكك بعدما بدأ قطع الطرق والتصويب علأ التّيار والعهد وأعمال التخريب واالستغالل 

ات من بعض األحزاب. هذه المراجعة قادت حرونيح إلأ اقتناعه بضرورة السياسي للتحركّ 

أن بهشامح مقتنًعا حبات فيما يير من داخل لعبة السلطة وليس من خارجها، محاولة التغ

أن ًرا منذ انقطاع مادة البنزين وانتشار الحرائق. وتستخلص حسوزانح الحراك كان مدبّ 

المجتمع المدني حاستطاعت استغالل االنتفامة في سبيل توسعة مجالها في  مجموعات

ب اللبنانية خسرت من قاعدتها الشعبية دون أن الساحة بين الشبابح وأن حكافة األحزا

 تقّدم أي بديل لخوض غمار المنافسة االنتخابيةح.

فيها  ىحتجاجات دون استشارة حزبه إذ رأأما حإيليح من حزب الكتائب فسارع لاللتحاق باال .د

في  حجادح من حركة االستقالل ووجدنقطة انطالق للمحاسبة وتحقيق األحالم. 

. بدورها حماغيح قد حان ض للبنان وأن وقت تحقيق هذا الحلمينيه معوّ االحتجاجات حلم ر

من حركة المردة فشعرت بحماسة وسعادة كبيرة ودعمت حالثورةح، لكنها بعد شهر تقريًبا 

وامًحا سادت لغة الشتائم وقطع الطرق المدّبر. أما رفيقها حشاديح فكان  بعد أنانسحبت 

توصل إلأ أية نتيجة سوى الفومأ وتخّوف من الزج منذ البداية أن االحتجاجات لن له 

 بموموع سالح المقاومة ال سيما في جل الديب والذوق.
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  شباب المعارضة والحراك 

انقسييموا بين  تشييرين عواطف وانفعاالت غير مسييبوقة ولكنهم 17اجتاحت المشيياركين في ليلة 

ير الواقع السيييياسيييي في البلد كبيرة لتغي هانعطافححلمح يتحقق لناحية كونه  الحدن أنمن رأى 

في  ةسييييخار ال تزالوة أيام. أنها مجرد هّبة عابرة لن تصييييمد أكثر من عدّ  وبين من كان يظنّ 

الناس التي ذابت هوياتها في تلك اللحظة تحت وهج األمل والنشوة  ةمشهديذاكرة المشاركين 

س عفوية ومتحمسيية بتحقق غاية التغيير. بحسييب المشيياركين من الحراك والمعارميية بدت النا

ضة ومتوحدة،  شعبح الذي كان وومتحررة ومنتف ّسد حال صاًل وجود في شكّ ية كانت لحظة تج .  ه أ

 17الشيييعبي في األيام األولأ بعد  ن الحشيييدبألقول حّد ا قد بلغ االنفعال ببعض المشييياركينو

 تشرين تجاوز المليون شخص.

بحذر. لم تكن سارة )لبنان عن جديد( مجموعة قليلة من هذه الشريحة تعاملت مع بداية الحدن 

تشرين سيكون هناك بصيص أمل بوصول المتظاهرين إلأ أية نتيجة  17تعتقد أنه في ليلة 

 17ك ليلة ر نزولها للساحة أسبوعين. كذلك اعتقدت هال )الكتلة الوطنية( أن تحرّ ولذلك تأخّ 

في اليوم التالي هد الحشود د اعتصام عابر. لكن مشمجرّ  سابقاته من التظاهراتتشرين سيكون ك

مواطنون ح )نها فرصتنا الوحيدة، وأملنا الوحيد في كسر كل المحظوراتح. أما حزينأجعلها ترى ح

وكان يظن أنها ليلة وستمضي لكن حما حصل لم يكن منتظًرا، ومواطنات( فاكتفأ برصد المشهد 

حمنالح )المرصد  وتوّقعتح. والتوقيت كان مفاجًئا. نزل الناس إلأ الشارع من مستوى االحتقان

تجّنب حغسانح وليوم التالي. في امعه بجدية إال  طن يتكرر المشهد المعتاد ولم تتعاالشعبي( أ

تشرين حتأ ال يضع سقًفا عالًيا يوصل  17)الحركة الشبابية للتغيير( الحكم علأ المشهد ليلة 

توجيه علأ كيفية ينها . وكان تركيز غسان ح2015و 2011في حصل كما  ألحباطيسدي إلأ ا

 سياسي. إنجازالناس وتنظيمها لتحقيق 

عات. كان مصدر هذه المشاركين فقد عاشت األيام األولأ بكثير من اآلمال والتوقّ أما غالبية 

أن  لرايةيقول حعليح )حراك صور( أنه شعر بالفخر  .المشاعر يعود غالًبا لمشهد الحشود الشعبية

موعة صغيرة لعدة خيارهم باالحتجاج كما كان يفعل مع مج أبنّ تالناس التي كانت محبطة ت

جربة تمن  منطلقةتفاال عبد الرحمن )الجماعة األسالمية( بالحدن فيما كان . شهور سبقت الحدن

 الطغاةح.   أزاحتحالثورات العربية التي 

لحلم  اقً يمستقبل جديد: وجد حوسيمح )التنظيم الشعبي( في انطالق االحتجاجات تحق -أ

سيطرت مشاعر الفرح وار فينا نتوظف بال واسطة وصار في مستقبل واعد للبنانح. صحو

بالتحرر علأ غادة )لحقي( وظّنت حأننا قاب قوسين أو أدنأ من والدة لبنان  واألحساس
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 أمر وسيحصل جديًدا شيًئا سنرى أنناشعرت حسناءح )مواطنون ومواطنات( حوالجديدح. 

لميا )شباب  وكانت وعيتح. الناس نأ آنذاك تبرتواع هو اعرف ما أكن لم لكن عظيم

رت تبكي االمصرف( في زيارة للعراق تلك الليلة وحين بدأت تصلها مقاطع الفيديو ص

ستشعر حعليح من اللحظة األولأ أن المشهد هو إما اووقالت: حهذا الذي كنا ننتظرهح. 

عدم مغادرة ساحة تركيزه علأ  د تظاهرات ولذا انصبّ انتفامة وإما ثورة وليس مجرّ 

 االحتجاج.

المنظومة  وإسقاطالتغيير  إحدان: شعر عدد من المشاركين باألمل في إسقاط المنظومة -ب

الديب، أوع. تصف حسهامح )لقاء  القائمة )الجماعة األسالمية، لقاء البقاع الثوري، حراك جلّ 

ما يتطلبه أحسست باالندفاع وأني أريد أن أبذل كل البقاع الثوري( شعورها بالقول ح

مل لدى مصدر األوكان األمر، مثلي مثل كل الناس التي شاركت منذ األسبوع األولح. 

 لك: سنفعل الذي يقولوالناس  لدى شهدناه الذي الغضبح هوحميراح )حراك جل الديب( 

أن التراكم النضالي كشف أن المنظومة تتآكل هو منشأ األمل لدى حنادرح )أوع( وشيءح. 

ن استمرار وجودها إال نتيجة غياب بديل حقيقي. يتشارك حمازنح )الحزب وما كا 2011منذ 

الشيوعي( فكرة حنادرح حول تقديره خالل األيام األولأ أنها نتاج العمل التراكمي بناء علأ 

حيث لطالما كانت أعداد المشاركين قليلة جًدا،  2009تجربة ميدانية ممتدة منذ العام 

. الكثير من ن الناس بدأت تنتفض فعاًل أمر اختلف، الحظت االحتجاجات، األلكن في هذه ح

الناس بدأت تنسلخ عن أحزابها ونزلت إلأ الشارع، وهذا ما شعرنا به من خالل خطابها 

تشرينح. أما حلسيح فشعر أنه كان حمسجوًنا  17اليومي خاصة في األيام األولأ من أحدان 

 ب فاقح. أن حعهد الفاسدين انتهأ والشعور في قفصح وتحرّ 

هو الليلة  تلكلق وجد حعثمانح )منتدى طرابلس( أن الوصف األدّ  طرابلس كما لم نعرفها: -ت

يستذكر حإبراهيمح )حركة الشعب( عن حّده لكنه حقيقيح.  ازائدً كان شيء كل ح أن

ها للحياة ومطالبها عها وحبّ حقيقتها وتنوّ طرابلس في تلك الليلة حيث أظهر شبابها ح

ق ما نطقة وللمتحكمين فيها.. كنت أنظر في عيون أصدقائي وال أصدّ ورفضها لواقع الم

من طرابلس أيًضا تتذكر حرانياح )حجر وبشر( تلك الليلة والمشهد المسثر من ساحة نعيشهح. 

النور حمشهد يدفعك للتفكير أن كثيرين تخلوا عن أحزابهم وأنه نعم ربما لدينا أمل 

 وأن نغيرهم جميًعاح.هم قتلعنيع أن ان. يمكن نستطنستطيع أن نغّير في لبن
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 أبرز من استخلصه هؤالء المشاركون من دروس: 

عدم النجاح التام هناك قضايا تحققت من رغم علأ الأن المسار التغييري تدريجي و .أ

عات شبابية هم في تحقيق التراكم مثل طرح نقاشات جديدة وخلق الوعي وبناء تجمّ تسو

كات ومة الحاكمة وتشكيل تجربة حّية تصلد أرمية للتحرّ وهز الثقة والمصداقية بالمنظ

السلطة كانت أقدر علأ الصمود أطول ولكننا ح أن قبلة. وهنا تستخلص حغادةح )لحقي(الم

نشاط ر ححسانح وهكذا يسطّ  ما زلنا في المواجهة، لربما ربحوا جولة ومازال أمامنا جوالتح.

بل أفضل ينتظرنا وبقدرتنا علأ التغيير طالما ي دوًرا تبشيريًّا بمستقحيسدّ حزب سبعة بأنه 

.ح أما حنبيلح )الحزب الشيوعي( األرادة موجودة ومصحوبة بوعّي شعبي متراكم

تشرين صوابية فكرة العمل التراكمي. ويقول: حمن خالل  17أحدان  ستخلص منيف

ستمرار كنا نعلم من هم الناس الذين شاركوا با كات السابقةتجربتي ومشاركتي في التحرّ 

ن الناس أاالحتجاجات، األمر اختلف، الحظت جًدا. لكن في هذه  معنا، وكان العدد قلياًل 

. الكثير من الناس بدأت تنسلخ عن أحزابها ونزلت إلأ الشارع وبدأت بدأت تنتفض فعاًل 

تدرك إن هذه الطبقة السياسية أو باألحرى هذا التحالف الطبقي المسيطر منذ أكثر من 

 لنا ويسرقنا أكثر فأكثرح.سنة يستغ 30

في مشهد الحوارات السياسية التي عةقدت  األيجابيةرأى عدد من المشاركين الكثير من  .ب

يتشاركون في الدفاع عن أمر  شرائد عمرية مختلفة وكلهم تممّ وفي الساحات والخيم 

مواطنون ومواطنات( يسكد عدد من المشاركين علأ أهمية مراكمة الوعي  ،حسناءح) محدد

من المسار التغييري. فهذا الوعي هو المرحلة الثالثة وما قبل األخيرة من إحدان التغيير، م

لنا في نحن ما زبعد مرحلتي التحشيد والفرز، بحسب حرانياح )حجر وبشر( التي تكمل: ح

صون من التبعية نجعلهم يتخلّ وعمل مع الناس لتوعيتهم نمرحلة الوعي، مرحلة أننا 

ذه القلة الواعية هي حالجيشح الذي سيخوض مواجهة شاملة مع ح. وهالمستحكمة بهمح

 السلطة. 
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وقلق من المظاهر الكرنفالية  20هناك إدراك واسع بالحاجة إلأ تنظيم الحركة االحتجاجية .ت

فغياب التنظيم هو ما  .21والحشود الساخطة بدون راية وامحة سرعان ما تخف حماستها

ترك للقوى السياسية و 22ايات متضاربةساهم في تشتيت الجموع الغامبة وظهور رو

ليس  اآلنن المطلوب إذا يقول حعثمانح )منتدى طرابلس( ول .23إمكانية اختراق الحراك

تشرين بل مشروع وامد جامع نضعه علأ الطاولة ونفاوض عليه  17ي ل مماثاًل  امشهدً 

وطنية( حفاليوم لونقاتل لتحقيقه بدل التشرذم والتقّلب. وهو ما تسكد عليه حهالح )الكتلة ا

أصبد التنظيم السياسي هو األملح ولذلك تعمل حالكتلة الوطنيةح مع  بعدما خّف الزخم

 مجموعات وتدعم مرشحين منهم في االنتخابات النقابية. 

. 

                                                           

كل هادف، أي أن يةترجم همي الوحيد أن يستمر هذا الحراك بش كان( ومواطناتيقول حزينح )مواطنون  20

بالتنظيم وتحديد المطالب بوموح. غير أنه ماع واقتصر علأ حفترة غضب وقطعتح، في حين أن األزمة المالية 

كنا  حركة مواطنون ومواطنات في دولة من منهجية النقد التي تعمل وفقها اواالقتصادية ال تزال ثابتة. وانطالقً 

لناحية تحقيق  اشارع ال يخدم هدفه. فليس كل نزول إلأ الشارع مثمرً ننسحب إذا ما رأينا أن وجودنا في ال

 4المشروع، بل قد حننجّرح لخدمة مشاريع أخرى. علأ سبيل المثال، انسحبنا من تحّرك نهار السبت عقب انفجار 

 اللوم ليرميآب حيث حصل احتالل الوزارات وكان كل تنظيم يهتف لخدمة مشروعه ويستغل الظرف االجتماعي 

أكثر.  اعلأ أن يكون كل تحّرك أو نزول إلأ الشارع منّظمً  اعلأ اآلخر. اكتسبنا خبرة من التجربة. ونعمل حاليً 

هما حالبديل موجودح، ننّظمنا في الفترة األخيرة، وبالتنسيق الميداني مع مجموعات أخرى، مسيرتْين كان عنوا

حزاب المعارمة من جهة أخرى، ولم تحصل فيها أي وتوّجهنا إلأ الناس من جهة وإلأ قيادات المجموعات واأل

 مشاكل أمنية. التنظيم في الشارع يساهم في تسريع تشكيل الجبهة الموّحدة وتغيير المسار السياسي في البلد.
 أساس المشكلة هو فهذا خطة، هناك يكن نفعل. لم أن يجب ماذا نكن نعرف ادح )شباب المصرف(: لميقول حروّ  21

 وفيما نزلت لتقول ال، بل عنه للتعبير الشارع إلأ نزلت الناس دمحدّ  فكر هناك يكن لم بمعنأ المعارمة. لدى

 ."الفكر هذا عن يبحثون أصبحوا بعد
كذا مرة قلنا ح ت لتشظيته أكثر من مرة.السرديات المتبادلة داخل الحراك أدّ إلأ أن وهنا يشير حنادرح من )أوع(  22

نعيش بكرامة، المواميع االستراتيجية الكبيرة شو  نألفساد عم نطالب بحقنا نواجه ا يا جماعة نحنا نازلين عم

بدنا فيها هت سالح المقاومة شو دّخلنا فيه وشو بدنا فيه وسالح المقاومة ال يمكن أن يةناقش إال بإطار استراتيجّية 

 .  حلتدخالت الخارجيةدفاعّية وغير ما يكون في جيش قادر علأ حماية لبنان وإال منكون عم نعرّيه بوجه ا
تشرين حيث  17بالنسبة إلأ حمعينح من حركة وعي فإن ما يريده هو أن ال يتكرر مشهد يوم األحد الذي تال  23

حشد كبير وأجواء كرنفالية ألنه حينها بدأ الفشل. ففي ذلك اليوم بدأ يشاهد مخ األموال للسيطرة علأ الساحات 

، اوليس عفويً  اهً اللوجيستي من رجال أعمال وبدأ يصبد الخطاب موجّ ات والصوتيات والدعم نصّ من خالل الم  

 ويختم حهذا األمر منّظم بطريقة أن تبدو األمور عفوية وفوموية ولكن هي في الواقع منّظمة ومعروفة األهدافح.

 اشتباك وقع حينها المقاومة، سالح األساسي هدفه كان كالديب( فخاب أملها عندما جرى تحرّ  أما حميراح )حراك جلّ 

 مناسب للشعارات التي غير حفالتوقيت .احربً  يحدن أن وشك علأ وكان من الخندق وشبان المتظاهرين بين

 ؟اآلخرين استفزاز ذالما السالح، هذا عن بدمها تدافع مستعدة أن ناس هناك نأ سيما وال المقاومة سالح تستهدف

 المظاهرةح. هذه للنزول إلأ الناس دفعا من اوهم الثورة شيطنة خلف هما والكتائب القوات نأ برأيي
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 :التحليل المقارن 

i.  ّسية متأثرين تلق شاعر إيجابية وحما شاركون من الفئتين اندالع االحتجاجات بم أ الم

شود وامت شهد الح شاركين من أحزاب بم دادها علأ كافة المحافظات. لكن بعض الم

السييييلطة مزجوا مشيييياعرهم بشيييييء من الحذر. واألكثر حذًرا في األيام األولأ كانت 

ما األحزاب )التّيار الوطني الحر األحزاب الممثلة في مواقع السييييلطة األولأ )وال سيييييّ 

ة والحراك فكانوا بالمجمل وحركة أمل وتّيار المستقبل(. أما المشاركون من المعارم

تحت وقع الدهشة إذ ظهر حالشعبح الذي لطالما كان مومع تشكيك لصالد فكرة أن 

ة من المشيييياركين بقيت د رعايا طوائف، لكن ذلك لم يمنع وجود قلّ اللبنانيين مجرّ 

 د هّبة عابرة. أن يكون األمر مجرّ من متشككة في الساعات األولأ خوًفا 

ة فعل عكسييية لدى معظم المشيياركين من ى إلأ ردّ ت الحًقا أدّ مسييار االحتجاجا لكنّ 

خت لديهم فكرة هشياشية الهوية الوطنية وأن االنتماء الطائفي ما  األحزاب حيث ترسيّ

ى إلأ تشرذم حركة االحتجاج واستخدام يزال عميًقا لدى معظم اللبنانيين وهو ما أدّ 

 مد الخصوم.  االحتجاج وإما لتوظيفه ألخمادالمشاعر الطائفية إما 

ii.  ،إن كان يمكن فهم الحماسة لدى شباب قوى المعارمة والتغيير الندالع االحتجاجات

ات تدفع ت األحزاب المشاركة في السلطة سرديّ رماذا عن شباب أحزاب السلطة؟ طوّ ف

غ األزمة بشكل تضع نفسها فيه ولية فشل النظام السياسي وكذلك تصعنها مسسو

ة أشييكال تلقي بعبء المسييسولية ات متنافسيية بعدّ في موقع طرفي. فظهرت سييرديّ 

آذار، الهيمنيية  8آذار/ 14علأ جهيية مييا، قوى الطييائف والحريرييية/العهييد، قوى 

ية النييابيية. كميا أن تعيدّ  مة/األكثر د خطوط األميركيية/سييييطوة حزب اهلل، المنظو

أن تنال  ن إلأدي كل حزب يطمحواالنقسيييييامات داخل أحزاب السييييلطة جعل مسيّ 

 ات من خصومهم ومنافسيهم. االحتجاج

في األيام األولأ بدا المشيييياركون من حركة أمل وتّيار المسييييتقبل األكثر حذًرا، فيما 

اندفع سييريًعا مشيياركون من الحزب التقدمي االشييتراكي والقّوات اللبنانية للمشيياركة 

باعتبارهم ليسوا من األكثرية النيابية ثم تشجع مشاركون من المستقبل للمشاركة 

انسحاب أنصار الحزب من الساحات. شأن ب نصر اهللاالحتجاجات بعد موقف السيد في 

بينما كان تقدير المشيييياركين من حزب اهلل أن حزبهم خارج المنظومة التقليدية ولذا 

حول  2018قاربوا بداية االحتجاجات بإيجابية وخاصة مع الخطاب المرتفع للحزب منذ 

 ومواجهة الفساد.  األصالح
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بشيييكل  ا نحو الرئاسيييات الثالناف الحراك في سييياعاته األولأ كان موّجهً إن اسيييتهد

ًدا أساسًيا في أساسي ويصّوب علأ حالمنظومةح السياسية والمالية وهذا ما كان محدّ 

طبيعة اسييييتجابة القواعد الشييييعبية للحراك. وهذا ما جعل مثاًل القاعدة االجتماعية 

حتجاجات في األيام األولأ كونها تجد أن دة لحزب اهلل تسييارع للمشيياركة في االالمسيّ 

ومكافحة الفسيييياد الذي طرحه  األصييييالحما أن خطاب الحزب خارج المنظومة ال سيييييّ 

 ديه. كان ما يزال حامًرا في وجدان مسيّ  2018الحزب عام 

iii.  ّس منذ الليلة األولأ تشيييياركت مجموعة صييييغيرة من الفئتين مشيييياعر القلق والتوج

فئة أحزاب السييلطة، وكانوا من المسييلمين، انطلقوا من  فون منلالحتجاجات. المتخوّ 

في مصر وسوريا والعراق وليبيا، ولذا كان هاجسهم  2011تجربة المحيط العربي بعد 

شرين مقدّ  17أن تكون احتجاجات  شكّ ت سعة. في المقابل كان الم مأ وا كون مة لفو

لبنان التي كانت  من فئة المعارمة والحراك متأثرين بتجارب االحتجاجات السابقة في

 مجّرد هّبات عابرة وسرعان ما تسيطر عليها االنقسامات. 

iv.  يتشييارك الشييباب من أحزاب السييلطة في تقييم سييلبي لمآالت االحتجاجات حتأ من

أولئك الذين شياركوا فيها بداية، ويرى هسالء جميًعا أن المطالب الشيعبية المشيروعة 

هو ما ترافق مع تشيييرذم الحركة تعّرميييت لالسيييتغالل واالسيييتثمار ميييد أحزابهم و

زون علأ دخول مجموعات االحتجاجية. فالمشيياركون من أحزاب حليفة لحزب اهلل يركّ 

مشيييياركون من تّيار يتهم علأ خط االحتجاجات السييييتهداف سييييالح المقاومة، فيما 

الحريري من رئاسيية الحكومة،  ألخراجالمسييتقبل قوى يسييارية باسييتغالل االحتجاجات 

ون بأعمال التخريب. ويظهر أن تأليف حكومة جديدة برئاسيييية حسييييان ما ندد آخربين

 دياب كان محبًطا للمشاركين من القّوات والمستقبل. 

v. األشارة إلأ دور لمين المشاركين من أحزاب السلطة يتشارك عدد من الشباب المس

سيحيين.  شاركين الم للخارج في إثارة االحتجاجات أو توجيهها وهو أمر يغيب لدى الم

ن أن التغيير في لبنان، وبالشيييواهد التاريخية، ال يحصيييل إال وسكد هسالء المشييياركي

 ن طائفًيا وسياسًيا. يبالنظر إلأ كون اللبنانيين منقسمبإرادات خارجية 

vi.  وصف األيام األولأ من  فيسيطرت علأ تعبيرات المشاركين من الحراك والمعارمة

شرين عبارات تفيد بأنه 17 شيًئا ما شعروا ببدء زمن  مت ساس عميق بأن  جديد وإح

بدت  قدولم يكن متوقًعا بهذا الوقت. انتهأ وآخر بدأ يولد ورغم أنه كان منتظًرا 

ن من طرابلس والمشيييييارك وكانالناس تأخذ خيارات جديدة. وحة حالمنظومةح مترنّ 
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ا بالحدن حيث وصيييفوا مدينتهم  أنها انقلبت من حال إلأ حال خالل باألكثر اندهاشيييً

  ساعات.

علأ عكس المشيييياركين من أحزاب السييييلطة، لم يسد خفوت االحتجاجات إلأ ظهور 

أن اللبنانيين محكومون بتقييمات من المشيييياركين من المعارميييية والحراك توحي 

علأ أن الناس  هوياتهم الطائفية والحزبية، بل وجد أغلبهم في ما حصيييييل دلياًل ب

ذ يفنتمجموعات المعارمة لال ج وأن المسسولية هي علأيراكمون الوعي بشكل متدرّ 

( وأن .. الخ.العامبرامج تخدم هذا الهدف )محامييييرات، ورش، أنشييييطة في األماكن 

في الوميييع  نمييييعووممتوهذا التباين طبيعي بين من هم ن تنظيم بنيتها. تحسييييّ 

 القائم وأولئك الراغبين بالتغيير.

vii. تأكيد لاجات إخفاق االحتجب االسييييتدالل رّكز المشيييياركون من أحزاب السييييلطة علأ

من داخل  هوأن التغيير الممكن علأ عوبة التغيير من خالل الشييييارع ونظرتهم لصيييي

سات القائمة س مة إلأ فقط المس شاركون من الحراك والمعار . في المقابل ذهب الم

علأ التركيز علأ الدروس التي استخلصوها الستكمال المسار التغييري وهي التأكيد 

راكمي وأن عماده بناء الوعي لدى شرائد إمافية من أن التغيير هو مسار تدريجي ت

الناس لتنخرط في مواجهة الوميييع القائم ثم ميييرورة التنظيم السيييياسيييي لحركة 

 االحتجاج.

 

 2022 - 2020رهانات  2.3

ا من المشييييياركين التعبير عمييّ  )تيياريخ إجراء  2020أملون أن يتحقق بين ا يييهنييا كييان مطلوبييً

االنتخابات النيابية ويمكن أن يسدي إلأ تغيير األمور  ألجراءفترض التاريخ الم 2022المقابالت( و

 نحو األفضل. 

 

 األحزاب المشاركة في السلطة 

األقصأ أي طرح السسال حول حالكيان  تباعدت أراء المشاركين الدروز من رهانات الحدّ  .أ

 الناسغضب  تجّدداللبنانيح للخروج نحو صيغة أخرى )حريتاح من الحزب القومي( أو 

ليها تاسية مثل انتخابات نيابية مبكرة حراميح من حزب التوحيد( مروًرا برهانات سي)

فعلية مساعدات دولية )مشاركان من التوحيد والتقدمي( أو تشكيل حكومة اختصاصيين 
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في  األعمارالتنقيب عن النفط والغاز وإعادة  االشتراكي( أومشارك من الحزب التقدمي )

 الديمقراطي اللبناني(. سوريا )حعصامح من الحزب

ن تجاه هذه المسألة، حيث امتنع كل من حغازيح يظبدا المشاركون من حزب اهلل متحفّ  .ب

ستبقأ علأ ما نها ال تراهن علأ شيء حفالحال إقالت حروالح ، فيما األجابةوأحمدح عن 

حنرجسح وأمافت أن األمور ذاهبة  عليه مر متروك للسماءح وهو رأي وافقتهي عليه واأل

. فيما يعتقد حباسمح أن حصول اشتباك محدود 2019نحو األسوأ بناء علأ تجربة ما بعد 

مع العدو األسرائيلي من شأنه أن يفتد المجال لمساومة سياسية حول األزمة في لبنان. 

من الممكن أن يكون الرهان األكبر علأ حدن إقليمي كبير في ويوافق حعباسح أنه 

ويرى حعباسح أن بداية باألصل داخلي.   هوجذري، لكن الحلّ المنطقة ليساهم بالتغيير ال

ز قدرات لبنان فرص عمل ويحفّ  يوّفرمكن أن تتحقق من خالل االنفتاح شرًقا الذي ي الحلّ 

الخروج من األزمة وهو ما يتطلب التعاون مع سوريا والعراق. ولذلك يرى أن  األنتاجية

ها سات وأهمّ السياسات والمسسّ  إصالحومكافحة الفساد  يتطلب جرأة عالية فيما يخّص 

 القضاء. 

المشاركون من حركة أمل ركزوا علأ أن الحلول مرتبطة بتسوية خارجية في المقام األول  .ت

ال  إن لبنانيسيد ححسنح هذه النظرة بالقول قائم في بنية النظام. الالخلل  بإصالحأو 

يلح أننا حنحن هنا نعيش مات دولة ذاتية حتأ ينهض بنفسه، فيما يسكد حجميمتلك مقوّ 

ذهبنا نحو إلغاء الطائفية السياسية  امنتظرين استحقاقات اآلخرين في الخارجح، إال إذ

ونظام انتخابي نسبي وفق لبنان دائرة واحدة، أي تطوير بنية النظام. يوافق حجعفرح علأ 

قد  حالماألويضيف أن تحقيق  ،شيءغّير لن تة  وإال حتأ االنتخابات األصالحيهذا الطرح 

تمايز حفسادح برهانه علأ تحقيق تقّدم ملموس في وله الخارج من خالل أدواته. يعطّ 

 رة محليًّا.القطاع الزراعي بعد اتخاذ إجراءات تمنع استيراد منتجات متوفّ 

ي زوا علأ تحميل خصومهم مسسولية القيام بما يسدّ المشاركون من تّيار المستقبل ركّ  .ن

ي الحزب عن سالحه أو تغيير من حجيهانح و حطارقح أن تخلّ تحسين األمور. وجد كل أ لإ

أدائه سيسمد لسعد الحريري بتوظيف عالقاته الخارجية لتحسين األمور في لبنان. فيما 

ها مرتبطة بأداء التّيار الوطني الحر ورئيس رأى حزيادح و حمحمودح أن المشكلة كلّ 

م من السلطة أو تغيير أدائهم. أما الجمهورية ولذلك ال مجال لتحّسن األمور بدون خروجه

التي ستكون بمثابة  2022حفاديح و حرناح فال يجدان أن األمور ستتغير قبل انتخابات 

ما بحال جرى تطوير قانون االنتخاب ليكون عاداًل أكثر من القانون الفرصة األخيرة وال سيّ 

 الحالي. 
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بيت األبيض ما يخفف الضغوط عن أما حعمرح )تّيار الكرامة( فرهانه أن يخرج ترامب من ال .ج

رهان حكريمح )حزب  كان لبنان انعكاًسا لتغيير في سياسة أميركا الشرق أوسطية. بالمقابل

االتحاد( هو علأ دخول استثمارات صينية إلأ لبنان في قطاعات الكهرباء وسكك الحديد 

يمكن الرهان عليه خالل والطرق وإعادة إعمار المرفأ. فيما ال يجد حوليدح )تّيار العزم( شيًئا 

 ن الكيان اللبناني نفسه مهدد. إك في حصول االنتخابات نفسها بل هاتين السنتين ويشك

تجديد انتخابات نيابية ل ألجراءكان هناك طرح المشاركين من القّوات اللبنانية من ناحية  .ح

نتظار السياسيين سيعيقون أي تغيير ولذا ال مجال سوى ال السلطة )جورج( وطرح يرى أن

م حزب اهلل حجادح من حركة االستقالل أن يسلّ  وكان رهانالتدخل الخارجي )جويل(. 

سالحه واالنتقال لبناء دولة، بينما لم يجد حإيليح من الكتائب إال الرهان علأ وعي الشعب 

 اللبناني وقيامه باستبدال المنظومة. 

حسوزانح و حربيعح ال  ل منن من التّيار الوطني الحر محبطون بشدة، فكيالمشارك بدا أن .خ

يمكن الرهان عليه ال سيما مع العقلية التي تحكم سلوك القيادات السياسية.  ًئايريان شي

 إمكانيةحهشامح في  يجدأما حرونيح فرهانه تغليب مصلحة اللبنانيين علأ الخارج. فيما 

أ في ويتمنّ ن وتحقيق التدقيق الجنائي أفضل الممكن المدراء العامي محاسبة تطال إجراء

 بدل مسسساتي مدني نظام نحو النظام تغييرحإلأ األمور مرحلة مستقبلية أن تصل 

 الطائفح. النظام

أما المشاركان من تّيار المردة، فرهان حشاديح هو علأ تسوية بين أميركا وإيران حتأ  .د

ب الخنق االقتصادي األميركي ولوقتها يجب تحصين الداخل من أية فتنة عبر تجنّ  يخّف 

سوى  الطرفين، أما حماغيح فال ترى حاًل  أحدالمشاركة في صراع داخلي بالوكالة عن 

 الخروج من نظام الطائف نحو الدولة المدنية. 

 

 :قوى المعارضة والحراك 

يراهن معظم المشاركين من القوى المعارمة والحراك علأ ظهور قوى بديلة قادرة علأ مزاحمة 

االنتخابات، ويتقاطع مع هذا الرأي من يضع رهانه علأ  حالمنظومةح والتعبير عن نفسها في

بقية المشاركين إما يائسة في المدى بدت الشعب ومن يطالب بتعديل قانون االنتخابات. فيما 

 المنظور أو تنتظر تغييًرا خارجًيا ينعكس في الداخل. 

ماني من حراك النبطية وحراك صور والنادي العل -ومع العدد األكبر من المشاركين  .أ

ومواطنون ومواطنات ومنتدى طرابلس والكتلة الوطنية وشباب المصرف والجماعة 
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رهانهم علأ تبلور قوى بديلة قادرة  –والكتلة الوطنية ووعي وحزب سبعة  األسالمية

علأ استالم السلطة. فالرهان، بحسب حعبيرح )النادي العلماني( هو علأ ظهور بديل علأ 

لديه الجرأة والجهوزية لمواجهة وستقطاب الجمهور، شكل جبهة أو حزب قادر علأ ا

السلطة في الواقع وليس في العالم االفترامي فقط. وهنا رهان علأ دور الشباب 

ووعيهم المتشكل خالل األزمة في إظهار البدائل المتاحة والتسويق لها وتوجيه 

 االحتجاجات وتنظيم مجموعات المعارمة )ححسانح حزب سبعة(.

 

 قال له مساران محتمالن:وهذا االنت

من خالل تنازل المنظومة عبر التفاوض لكونها مأزومة بما يسمد للسلطة البديلة  المسار األول:

بإدارة األزمة وتشكيل جبهة قادرة علأ النهوض بالبلد )مشاركان من مواطنون ومواطنات 

 لكنها للناس بالنسبة خيالية فكرة تبدو قد "ر حسناءح رأيها بأنها ومشارك من حراك صور(. تبرّ 

 وحول أبينا، أم شئنا مرحلة انتقالية ظل في إننا واقعية. األكثر االحتماالت لباقي بالنسبة تبقأ

مة أنه ال مجال ينطلق حعليح )حراك صور( من مقدّ وخرابح.  أو مدنية إما نقول القادمة المرحلة

ل يعوّ ية والمادية واأليديولوجية. هنا حالًيا لمنافسة القوى الشيعية انتخابًيا نظًرا لقوتها الشعب

واستسالمهاح ما يفتد الباب لبديل  المنظومة هذه من جزء ادح )شباب المصرف( علأ حسقوطروّ ح

  مدنية. إلأ دولة وصوللل دقوانين تمهّ  تقرّ  تشريعية صالحيات ذات استثنائية يشّكل حكومة

يشترط البعض أن يسبقه تعديل قانون االنتقال من خالل االنتخابات وهو ما  المسار الثاني:

االنتخاب الحالي )حمازنح من الحزب الشيوعي(. يراهن هسالء علأ ظهور بديل حمجموعات فعاًل 

الختّيار األقل سوًءا )الجماعة  متماسكةح يمكن التعويل عليه في االنتخابات حتأ ال نضطرّ 

يًضا )منتدى طرابلس(. ومن خالل األسالمية( وتطبيق ذلك في االنتخابات البلدية والنقابية أ

 أهميةحضور هذا البديل في البرلمان بعد االنتخابات سيعمل تدريجًيا السترجاع البلد وإثبات 

ض مشروعية الزعماء واألحزاب التقليدية التي تخسر الدعم الخارجي في دوره للناس وهكذا تتقوّ 

وعات ناشطة حعلأ األرضح وفي الوقت عينه )الكتلة الوطنية(. وهذا ما يستوجب بقاء المجم

 وتخوض النضال من داخل المسسسات )وعي(. واحدة كتلة  لكي تتمّكن من العمل األعالم

التنظيم الشعبي،  –والرهان علأ البديل يأخذ شكاًل غير مباشر حيث يتحدن بعض المشاركين 

م األزمة عن الرهان علأ أن تساه –المرصد الشعبي، الحزب الشيوعي، المعارمة القومية 

وصدمتها في تشكيل وعي طبقي لدى الناس فتنسلخ أكثر وبشكل تدريجي عن أحزابها 

فرصة يمكن استغاللها منذ اآلن إلأ هناك بالتالي قد تكون واألحزاب  وطوائفها. هذا األمر سيهدد



  
 50 2022شباط  – ثالثالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

سوف األمر الوحيد الذي حين موعد االنتخابات النيابية المقبلة. لذلك ترى حهبةح )شبكة مدى( أن ح

يجعلنا نخرج من األزمة هو أن تكّف الناس عن اّتباع الزعيم. ولكن ال أعرف إذا أو كيف سيحصل 

 ذلكح. 

بالبيئة  ال سيكون مرتبطً وّ المعارمة والحراك تعتقد أن أي تحمن شباب  المجموعة الثانية .ب

ه الخارجية. لذلك مع التعويل علأ بناء وعي لدى الشعب وتنظيم المعارمة يجب االنتبا

لواقع المحيط األقليمي ألن كل األحزاب السياسية لديها مصالد مع القوى الخارجية. وعليه 

ر المعادلة اللبنانية يرى حعبد الرحمنح )الجماعة األسالمية( أنه يمكن لتوافق إقليمي أن يغيّ 

 يرانية أن تريد الومعإ –سواء بتثبيت المنظومة أو تقويضها، ويمكن لتسوية أميركية 

اني نسبًيا. أما حنادرح )أوع( فتقديره أن توازنات المنطقة مقبلة علأ تحّوالت واسعة اللبن

وهذا ما سينعكس حكًما داخل لبنان، إمافة إلأ أن احتمال خروج أحد أقطاب المنظومة 

حسهامح وتجد ز التغيير ويمند القوى الجديدة فرصة للصعود. من المعادلة بسبب ما سيحفّ 

حفالخارج  ّسن الومع المحلي يلزمه قرار خارجي ولكن بمقابل ما( أن تح)لقاء البقاع الثوري

بدو أنها قريبةح. يداخل، أي الحزب، إال بتسوية ال لن يخفف الضغوط علأ جزء كبير من ال

يرى أن ومن االحتجاج الداخلي  إحباطوكذلك حإبراهيمح من حركة الشعب الذي يعّبر عن 

عكاس لمبادرة خارجية أو تغيير في سياسة الواليات يكون سوى انحلن أي جديد في لبنان 

علأ د إن كانت ستتغير مقاربة الضغوط المتحدة تجاه لبنانح، فاالنتخابات األميركية ستحدّ 

 مكن إعطاء موء أخضر لتوروبي لضخ أموال في البالدح.يلبنان وحزب اهلل حعندها فقط 

يمكن الرهان عليه نظًرا للمقاومة )أربعة مشاركين( فلم تجد ما أما المجموعة الثالثة  .ت

وإما أنها ستجري لن تجري االنتخابات  أن التي تبديها حالمنظومةح بوجه التغيير. لذلك إما

وفق شروط األحزاب التقليدية وما يساعدهم هو أن المعارمة ليست جاهزة )حلمياح من 

أ وقت االنتخابات أنها متشائمة إل علأ شباب المصرف(. تصّنف حرانياح )حجر وبشر( نفسها

ألن الطبقة السياسية الموجودة ممسكة بمفاصل النظام وتحظأ بدعم دولي وإقليمي 

ال يمكن أن تقوم قائمة ح مح. ولذلك تقول حغادةح )لحقي(ولذلك يحاولون حدفعنا للتأقل

أ عن كل مكتسباتها لن تتخلّ  وهيلهذا البلد إال مع خروج هذه األحزاب من الحكم، 

ال أجد أي مسار سلمي لالنتقال بلبنان علأ الرغم من أنه خيار للخروج من بسهولة ولذا 

 قوملن تأنها  يعنيما األزمةح. فالمشكلة أن حالمنظومة عاجزة عن إخراجنا من األزمةح 

تلك التي تمتن نفوذها السلطوي وتعزز الطائفية، يقول غسان من  عملية إالخطوات ب

 الحركة الشبابية للتغيير. 



  
 51 2022شباط  – ثالثالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

شكيل حكومة من التكنوقراط راهنت علأ ت -فقط  نامشاركت – ة األخيرةالمجموع .ن

عن  واألفراجي إلأ خفض الضغط الخارجي ين غير التابعين لتحزاب ما يسدّ المستقلّ 

قّدم حميراح )حراك جل الديب( أن األحزاب التقليدية ست بينما تعتقدالمساعدات الدولية. 

حسارةح أن هذه تضيف ولخارج وتداعيات األزمة. ا مغط حتملتعد تلم ألنها هذا التنازل 

اب رة يضمن وصول نوّ الحكومة عليها أن تعمل حعلأ إعداد قانون انتخابات نيابية مبكّ 

 جدد إلأ المجلس النيابي، ولكن ذلك يتطّلب أن يكون الشعب واعًياح.

يراهن علأ محاكمة رياض سالمة وفضد كل  ظهر رأي وحيد )حراك النبطية( وأخيًرا .ج

 الفاسدين من خالله.

 

 التحليل المقارن 

I.  2020الفترة من  تباعدت الفئتان إلأ الحدود القصوى في التعبير عن رهاناتها فيما يخّص 

ز المشاركون من أحزاب الموعد المفترض ألجراء االنتخابات النيابية. ففيما ركّ  2022إلأ 

تركيز المشاركين من الت مرتبطة بالقوى الخارجية وعالقاتها، كان السلطة علأ تحوّ 

المعارمة والحراك علأ كيفية إيجاد بديل وإقناع الناس به وتمكينه من الوصول إلأ 

رتا عن آمال متوامعة بحصول تغيير أن الفئتان عبّ  وّجه عامالسلطة. لكن يمكن القول ب

في المسار  البطءكبير خالل هذه الفترة إما ألسباب مرتبطة بمصالد الخارج وإما بسبب 

غييري الناتج عن قدرة قوى السلطة علأ الصمود نسبًيا فيما تحتاج مجموعات الت

 مزيد من الوقت لفرض خياراتها. أ لإالمعارمة والحراك 

II.  رّكز المشاركون من أحزاب السلطة بشكل كبير علأ ربط رهاناتهم حول تحّسن األمور

أو االتجاه شرًقا أو  في سوريا األعمار إعادةمرتبطة بالخارج من قبيل: متعارمة بعوامل 

ميركي علأ وقف مغوطه تسويات إقليمية أو اندالع مواجهة مع العدو األسرائيلي تجبر األ

ل الخارج أو ل خارجي في لبنان أو عدم تدخّ نفالت األمور أو استدراج تدخّ خوًفا من ا

لجذب تنازالت فيما يخص المقاومة ، أو تقديم حزب اهلل حصول تغيير في األدارة األميركية

المساعدات الخارجية. تبّنت مجموعة صغيرة )أربعة مشاركين( من الحراك المعارمة 

 وجهات نظر مماثلة حيث أّكدت علأ أولوية تأثير العوامل الخارجية علأ تلك الداخلية. 

III.  كان الرهان الثاني علأ حصول تغيير إيجابي لدى المشاركين من أحزاب السلطة )تقريًبا

علأ مرورة  تز. ولكن أغلبية هسالء ركّ 2022االنتخابات النيابية عام ربع المشاركين( هو 

سبق ذلك إصالحات في قانون االنتخابات. في المقابل حاز خيار االنتخابات رهاًنا تأن 
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بارتفاع  ان ربطً أعلأ لدى المشاركين من المعارمة والحراك )ثلث المشاركين تقريًبا( ولك

من خياراته التقليدية بفعل وقع األزمة ونشاط  الوعي لدى الشعب اللبناني ليتحرر

تحقيق تغيير من خالل االنتخابات ، علأ 2020المعارمين. بالمجمل يبدو أن الرهان، عام 

م تبلور الزخم الشعبي دعلإما بسبب دور الخارج وطبيعة النظام وإما  وحدها معيف

 الكافي للبديل السياسي. 

IV. ميلون للتشكيك بحدون تغيير أكثر من المشاركين ظهر أن المشاركين من أحزاب السلطة ي

من المعارمة والحراك. إن ربع المشاركين من الفئة األولأ لم يجدوا ما يمكن الرهان 

التغيير بأمور وجدوا أنها لن تتحقق اآلن. مور أو رفضوا األجابة أو ربطوا عليه لتتحّسن األ

عة النظام السياسي. وكان الفًتا هنا كانت عقبات التغيير إما مرتبطة بدور الخارج أو طبي

أن المشاركين من التّيار الوطني الحر وحزب اهلل مثلوا النسبة األكبر ممن هذا الرأي. في 

سة من حصول تغيير بفعل ائعدًدا من المعارمة والحراك ي مجموعة أقلّ تبدو المقابل 

 قوة حالمنظومةح وما تالقاه من دعم خارجي. 

V. ا الفئتين عن رهانه علأ أمور جزئية وواقعية مثل تشاركين من كلعّبر عدد قليل من الم

أو تطوير الزراعة  ةالمسسولين في األدارة العام ةأو محاسبن يتشكيل حكومة اختصاصي

 والتنقيب البحري أو إعادة إعمار المرفأ. 
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 خالصة

غير قابلة منهجًيا للتعميم ينبغي بداية إعادة التأكيد علأ أن النتائج التي خلصييت إليها الدراسيية 

صّورات جيل ما  صيل فهم معّمق لت شاركين فيها، ولكن يمكن االنطالق منها لتح خارج دائرة الم

بعد الحرب األهلية من حملة الشييهادات الجامعية المنتظم داخل األحزاب المشيياركة في السييلطة 

رات المشاركين تصوّ  ةالقسم الثالث من الدراسوأحزاب المعارمة ومجموعات الحراك. استكشف 

 17لجدوى ممارسييية االحتجاج بحسيييب شيييكلها ووسيييائلها، ثم فحص رهانات التغيير لديهم منذ 

 قبل حصولها بعامين.  2022عاتهم لحصول تغيير في انتخابات ومدى توقّ  2019 األول تشرين

ا من راتهم حول االحتجاجات الشييعبية وذلك انطالقً تصييوّ  تمايز المشيياركون بومييوح فيما يخّص 

آذار، أي  14تمومع أحزابهم ومجموعاتهم تجاه النظام السياسي. فنجد أن المشاركين من قوى 

ية النيابية، والقوى اليسارية داخل الحراك لديها تفضيل وامد لممارسة االحتجاج بالتظاهر األقلّ 

حدّ  هداف م ّجه نحو أ يابالشييييعبي أو المو ية الن يل المشييييياركون من قوى األكثر ما يم ية دة. في

والمجموعات الليبرالية في المعارمة والحراك لتفضيل االحتجاج الحقوقي من خالل االنتخابات أو 

 صلة بالمسائل الحقوقية.  تمقاطعتها أو مقاطعة التجار أو اعتصامات أمام مسسسات ذا

سيلة االحتجاج كان يبدو مرتبطً   اإن اختّيار المشاركين من فئة األحزاب المشاركة في السلطة لو

ى تلك المشيييروعية أو ال لوا وسيييائل احتجاج ال تتحدّ فضيييّ أنهم بمسيييألة مشيييروعية أحزابهم أي 

تقّوض النظام العام. في المقابل كانت الجدوى هي المحّرك األساسي الختّيارات المشاركين من 

دة )بيوت ز هسالء علأ االعتصيييييامات الموّجهة في أماكن محدّ المعارمييييية والحراك. ولذلك ركّ 

سيييياسيييية أو مسسيييسيييات إدارية عامة( أو قطع الطرق ألنها برأيهم األكثر إيذاء للنخبة قيادات 

احتمااًل للصيييدامات األمنية كما كان يحصيييل في االحتجاجات الكبيرة أمام  السيييياسيييية أو األقلّ 

المجلس النيابي أو السييراي الحكومي. وهنا ينبغي األشييارة إلأ النقد الواسييع لقطع الطرق لدى 

من أحزاب السيييلطة ومجموعة صيييغيرة من المعارمييية والحراك. كذلك تشييياركت المشييياركين 

مجموعتان من الفئتين تأييد خيار العصيييان المدني لكونه آمًنا ومسذًيا للسييلطة في الوقت عينه 

 ولكنه يستلزم مشاركة واسعة ليكون مجدًيا وهذه نقطة معفه.

تداعيات الشييعبية لحركتهم وهذا ما المشيياركون من الحراك والمعارميية بصييورة كبيرة بال يهتمّ 

ل هاجًسا رئيسًيا. وقد برز هذا األمر من خالل إشارة مجموعة من يسكد أن جذب المسيدين يشكّ 

شر لتحقيقات حول  مة والحراك ألهمية ما يقوم به األعالم من ن سيين الالمعار سيا ساد لدى ال ف

د للناس تجاج بالشييكل الذي يسكّ واألدارة العامة وكذلك إشييارة مجموعة أخرى إلأ ممارسيية االح
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وجود بديل قوي قادر علأ إدارة الواقع السييياسييي بحيث أن سييقوط حالمنظومةح لن يسدي إلأ 

 فراغ وفومأ. 

الشييييعب. فالمشيييياركون يرون أن  من هذه النقطة يظهر تمايز بين الفئتين فيما يخّص  اانطالقً 

الخروج من والءاته الطائفية  علأ حالوعي الشيييعبيح متشيييّكل بصيييورة جوهرانية أي أنه عصييييّ 

مع  سألة مو مع القائم. فيما تبدو الم ساموالحزبية وينطلقون من ذلك لتبرير الو لدى الفئة  انق

المقابلة التي تضييع مسييألة الوعي الشييعبي في رأس اهتماماتها، ألن حالنخبة الحاكمة اسييتمرت 

يراهن جزء وحقك دافعح.  عننتيجة محاصييييرتها لهذا الوعيح علأ ما تقول حميراح من مجموعة ح

التغيير وخاصة من خالل االنتخابات )حزب سبعة، الحزب  ألحدانمن المشاركين علأ هذا الوعي 

الشيييوعي، الكتلة الوطنية(، فيما يبدو الجزء اآلخر قلًقا ومتشييائًما من احتمال حصييول تحّول كبير 

 في هذا الوعي )المرصد الشعبي، عن حقك دافع، وعي(.

أنهم تعويل عليه بل أي ن االحتجاج تغيب لدى كلتا الفئتين أية دعوات للعنف أو في الحديث ع

االنتخابي وإصيييالح القضييياء  واألصيييالحزون علأ إقامة الدولة المدنية حين يتناولون الحلول يركّ 

ا وامييًحا ويجري ربطه بضييرورة محاسييبة النخبة الحاكمة وكّف  يدها، وكذلك  الذي يمثل هاجسييً

دون علأ وسائل المالية واالقتصادية. فالمشاركون من المعارمة والحراك يسكّ إصالح القطاعات 

االنتخابي.  االنتخابات مع شرط إصالح القانوني مسار النظام أو تغييره وتبنّ  إصالحسلمية مثل 

 وأنالنظام السياسي  إصالح إمكانيةيميل معظم المشاركين من المعارمة والحراك إلأ عدم و

لسنوات،  ولكنهم يعتقدون أن ذلك يحتاج إلأ مسار مرحلي تدريجي يمتدّ  طهإسقاال خيار سوى 

 موسيييييةسييييتكمل من خالل خروج مزيد من المواطنين من طوائفه 2011وهو مسييييار ابتدأ عام 

صواًل  صالح القانون االنتخابي )الكتلة الوطنية،  ألحدانو تغيير من خالل العملية االنتخابية بعد إ

يقول حعبد الرحمنح كما بغير االنتخابات ما في حلح حو شييبابية للتغيير(، حركة الشييعب، الحركة ال

 من الجماعة األسالمية.

خارج في  تان حول دور ال جّددوفي حين تنقسييييم الفئ حة القوى  ت ية وحول مصييييل الحرب األهل

كلتا الفئتين علأ أن اختالل موازين القوة الداخلية  تةجمعالسييييياسييييية بالدفع نحو حرب أهلية، 

ن يهلية. وفيما تبدو الفئتان منقسييييمتالحرب األ تجّددلد حزب اهلل هي الكابد األبرز لعدم لصييييا

كان د الحرب األهلية، مع تمايزات طائفية وسييياسييية، دّ جشييكل متقارب بين القلق وعدمه من تب

ل في ما مع تدهور األزمة االقتصادية والترهّ ال سيّ والخوف من الفومأ وتراجع األمن االجتماعي 

سات الدولة األمنية. ومس سبًبا محتماًل  هنا رزابالس سالح حزب اهلل  أنه لم يظهر أي رأي يرى في 

 من الخطاب األعالمي.     اكبيرً  اللحرب األهلية بل العكس، وهو ما يخالف جزءً 
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بات  خا مل وبخصييييوص االنت كة أ قاطع كبيرة بين مشييييياركين من حزب اهلل وحر طة ت تبرز نق

مة  شاركين من المعار سيّ وم صالح النظام االنتخابي ال  مرورة إ ما مقترحات مثل والحراك حول 

عة وإلغاء القيد الطائفي. في هذا السياق أشار النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة أو دوائر موسّ 

ألزمة في ا حلّ مي وحركة أمل وحزب اهلل إلأ أن ب القوحزإلأ العدد من المشيييياركين ينتمون 

انون انتخاب جديد قادر علأ تمثيل كل اللبنانيين ويمند الناس مسييسولية ق بإنتاجلبنان مرتبط 

االختّيار وقدرة المحاسييييبة. وهذا القانون يمكن أن يعتمد لبنان دائرة واحدة )حزب اهلل( ويعتمد 

)حركة أمل(. بالمقابل  آذار 14وآذار  8النسييبية حتأ تظهر قوة ثالثة في المجلس تكسيير ثنائية 

 اركين من المعارمة والحراك علأ إلغاء القيد الطائفي إلأ جانب النسبية.أكد عدد من المش

كانوا نتخابات ولكنهم في المجمل مسار االالمشاركين من المعارمة والحراك  تبّنأ معظم

تشرين  17ن في تقدير النتائج علأ المدى القريب. يميل المشاركون العتبار أن أحدان يواقعي

هو األزمة نفسها  ود ما علأ اتجاهات التصويت مستقباًل، والعامل األهمّ ستترك أثًرا إيجابًيا بحد

حوسيمح )التنظيم  يرّجدز الناخبين للبحث عن وجوه وبدائل جديدة. التي يفترمون أنها ستحفّ 

 17حثورة  أن تعود الناس النتخاب القوى نفسها أنه بعدمن ه فعلأ الرغم من تخوّ  (الشعبي

كان ولذا وا ورقة بيضاءح. ومعنو الزم ينتخبوا صد حتأ لو إ ناستشرين الزم تكون عرفت ال

ترى حسناءح من مواطنون و أن التغيير من خالل االنتخابات سيكون تدريجًيا. هو التقدير السائد

 في ابنوّ  بثالثة نفوز فقدومواطنات أن إحدان التغيير عبر االنتخابات هو عمل تراكمي: ح

. ..اقرارً  ونملك فعاًل  السلطة في نصبد عندها تليها، التي نتخاباتاال في ابنوّ  7وبي  االنتخابات

وترّجد حرانياح  نفسكح. لحين أن تبني ليتحمّ  أن المجتمع بمقدور الوقت من كم في النهاية لكن

تشرين أحدثت  17حثورة  جديدة فربماسيكون هناك حوعي أكبرح الختّيار وجوه )حجر وبشر( أنه 

أكثر من مشارك أن مجموعات المعارمة استخلصت جملة دروس من حدفشةح صغيرةح.  وكرر 

 االنتخابات األخيرة حول الخطاب والتحالفات وكيفية تقديم المرشحين للجمهور وتوقيت ذلك. 

برز توافق بين المشاركين علأ تأثير الخارج العميق في لبنان ولكن من مقاربات مختلفة، حيث 

مشاركين من أحزاب السلطة ألنها يمكن أن تدعم وتشجع علأ يثير دور القوى الخارجية مخاوف ال

ركون من المعارمة المشا فيتخوّ لبنان معاد لمصالحها، فيما  في عدم االستقرار الستهداف طرف

من دور الخارج ألعادة تعويم النظام السياسي القائم كونه النموذج األفضل الختراق والحراك 

هناك مواقف ممنية لمشاركين من المعارمة والحراك  تكان الداخل اللبناني والتأثير فيه. لكن

موموع سالح  حلّ  إنبأن الضغط األميركي سبب في األزمة إما بقولها صراحة وإما بالقول  تقرّ 
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نقطة تقاطع حول دور الخارج بين مشاركين هنا لحل األزمة، وعليه ظهرت  الحزب سيفتد مجااًل 

 من الفئتين.

المشكلة تكمن  األصالح وأنمي لكل أحزاب السلطة يسكد علأ مرورة وأخيًرا كان الخطاب الرس

في طرف آخر وهذا ما شّجع شباب األحزاب المشاركين علأ تصّور أن االحتجاجات ستطال 

خصومهم. بهذا المعنأ ساهمت أحزاب السلطة نفسها في تأجيج غضب محازبيها، وعموم 

ة تضعه من هذه األحزاب كان يقّدم سرديّ  اًل الجمهور، تجاه حالسلطةح أو حالمنظومةح ولو أن ك

إن طبيعة النظام السياسي التوافقية التي تتيد لكل حزب فخارج السلطة أو المنظومة. وعليه 

ت ما مع ازدياد االنقسامات بين النخبة، أدّ وال سيّ  ،تقديم خطاب يتحلل به من مسسولية األزمة

 الحتجاجات مد النظام نفسه. عة وال مقصودة وهي تثوير اإلأ نتيجة غير متوقّ 
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 جدول المشاركين من األحزاب المشاركة في السلطة

االسم 

 المستعار
 العمر مكان األقامة الطائفة االنتماء الحزبي الجنس

االختصاص 

 لجامعيا

 أنثأ ريتا
الحزب السوري القومي 

 االجتماعي
 هندسة داخلية 24 الحمرا حلم يصرّ 

 إدارة أعمال 30 طرابلس سّني تّيار العزم ذكر وليد

 تجميل داخلي 26 حاصبيا درزية الحزب التقدمي االشتراكي أنثأ عاصم

 إدارة معلومات 24 بيروت شيعي حزب اهلل ذكر عباس

 علم نفس 24 بعبدا مسيحية ت اللبنانيةالقّوا أنثأ جويل

 هندسة مدنية 25 الضاحية شيعي ملأحركة  ذكر حسن

 هندسة داخلية 24 الكورة مسيحي حزب الكتائب ذكر إيلي

 هندسة  بترول 24 عوكر  مسيحية  اللبنانيةحزب القّوات  أنثأ ميريام

 صحافة 24 ةالجيّ  سّني تّيار مستقبل ذكر فادي

 طبيب 27 شياحال شيعي أمل حركة ذكر جميل

 هندسة اتصاالت 26 حي مامي شيعي حزب اهلل ذكر غازي

 هندسة مدنية 27 طرابلس سّني تّيار الكرامة ذكر عمر

 طب أسنان 29 الهرمل شيعي حزب اهلل ذكر أحمد

 مهندس معماري 29 القاع مسيحي التّيار الوطني الحر ذكر روني

 سّني تّيار المستقبل أنثأ رنا
 ال ال

 غربي(البقاع ال)
 علوم سياسية 25

 إعالم رقمي 28 بيروت مسيحي حزب القّوات اللبنانية ذكر جورج

 أدب عربي 27 عكار  سنية تّيار المستقبل أنثأ جيهان

 ترجمة 28 بيروت شيعية حزب اهلل أنثأ نرجس

 هندسة مدنية 26 بعبدا مسيحي التّيار الوطني الحر ذكر هشام

 هندسة مدنية 28 زغرتا مسيحي ر المردةتّيا ذكر شادي

 أسنانطبيب  25 الهرمل شيعي حركة أمل ذكر فساد

 معلوماتية 28 مار الياس درزي حزب التوحيد العربي ذكر رامي

 إدارة أعمال 30 تعلبايا سّني حزب االتحاد ذكر كريم

 حقوق 29 رشاف شيعي حركة أمل ذكر جعفر
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االسم 

 المستعار
 العمر مكان األقامة الطائفة الحزبي االنتماء الجنس

االختصاص 

 الجامعي

 مالية إدارة 28 بيروت شيعي حزب اهلل ذكر باسم

 علوم اجتماعية 24 الهرمل شيعية حزب اهلل أنثأ روال

 مشاريع إدارة 27 بيصور درزي الحزب التقدمي االشتراكي ذكر طالل

 قانون األعمال 25 بعقلين درزي الحزب الديمقراطي اللبناني ذكر عصام

 هندسة اتصاالت 28 بيروت سّني تّيار المستقبل ذكر  زياد

 موارد بشرية 29 البترون مسيحية تّيار المردة أنثأ ماغي

 هندسة 24 كترمايا سّني تّيار المستقبل ذكر محمود

 محاسبة 24 زغرتا مسيحي حركة االستقالل ذكر جاد

 إدارة أعمال 25 بيروت سّني تّيار المستقبل ذكر طارق

 هندسة مدنية 27 جبيل  مسيحية التّيار الوطني الحر أنثأ  سوزان

 هندسة معمارية 28 كسروان مسيحي التّيار الوطني الحر ذكر ربيع

 

 

 جدول المشاركين من أحزاب المعارضة ومجموعات الحراك

االسم 

 المستعار
 العمر األقامة كانم الطائفة االنتماء الجنس

االختصاص 

 امعيالج

 إدارة دولية 28 رويسال حلم يصرّ  الحزب الشيوعي ذكر نبيل

 28 بكفيا مسيحي الحزب الشيوعي ذكر مازن
هندسة 

 ميكانيك

 أعمال إدارة 24 صيدا يسنّ  التنظيم الشعبي ذكر  وسيم

عبد 

 الرحمن
 مهندس مدني 27 شحيم يسنّ  الجماعة األسالمية ذكر

 عالج فيزيائي 26 البقاع الغربي يسنّ  لحقي أنثأ غادة

 عالقات عامة 28 الحازمية ةيشيع الكتلة الوطنية أنثأ هال

انحسّ    إدارة 30 البقاع شيعي حزب سبعة ذكر 

 حقوق 24 المتن مسيحي مواطنون ومواطنات ذكر زين

 معلوماتية 25 عرمون - مواطنون ومواطنات أنثأ سناء

 صالعلوم االت 28 جنوبال شيعي شباب المصرف أنثأ لميا

 علم نفس 24 بيروت - النادي العلماني أنثأ عبير
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االسم 

 المستعار
 العمر األقامة كانم الطائفة االنتماء الجنس

االختصاص 

 الجامعي

 علوم سياسية 28 صور شيعي شباب صور ذكر علي

 هندسة تواصل 29 طرابلس سّني حراس المدينة ذكر مجد

 ارة أعمالإد 30 النبطية شيعي حراك النبطية ذكر لسي

 حقوق 24 الياس قبّ  مسيحية لقاء البقاع الثوري أنثأ سهام

 صيدلي 26 النبطية شيعي وعي ذكر معين

 25 بيروت درزية المعارمة القومية أنثأ جنأ
علم نفس 

 عيادي

 طب أسنان 24 جبل لبنان مسيحية حراك جل الديب )عن حقك دافع( أنثأ ميرا

 درزية المرصد الشعبي أنثأ منال
كورنيش 

 المزرعة
 بيولوجي 25

 وإدارةاقتصاد  33 راس النبع - أوع ذكر  نادر

انغسّ   إعالم 25 طرابلس سّني الحركة الشبابية للتغيير ذكر 

ادروّ   29 برج البراجنة شيعي شباب المصرف ذكر 
هندسة 

 كومبيوتر

 صحافة 27 طرابلس سّني منتدى طرابلس ذكر عثمان

 تمويل 24 الهرمل شيعي للتغييرالحركة الشبابية  ذكر رائف

بةه    إعالم 25 فردان شيعية شبكة مدى أنثأ 

 25 طرابلس سّني حركة الشعب ذكر إبراهيم
هندسة 

 كومبيوتر

 علوم سياسية 23 البقاع الغربي سنّية لبنان عن جديد أنثأ سارة

 حقوق 25 طرابلس سنّية حجر وبشر أنثأ رانيا

 علوم الريامة 26 شيارا درزي مجموعة موطني ذكر فراس
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