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مدخل
يتلمسييون اهتزاز قيمة العملة المحلية التي كان تيعتبر ثباتها من
بدأ اللبنانيون منذ صيييف ّ 2019
كثيرا المسيييؤولون الرسيييميون .وخالل
مسيييلّمات االسيييتقرار في لبنان وهو أمر لطالما تفاخر به ً
األشيييهر الالحقة بدأت تتراجع قيمة الليرة اللبنانية بشيييكل واميييد أمام الدوالر األميركي وهو ما
كان الدليل األومييد علأ أن حلحظة الحقيقةح قد حلّت وأن حقبة االنهيار المالي واالقتصييادي قد
بدأت .ومع شهر ت شرين األول  2019انفجرت احتجاجات شعبية وا سعة في لبنان مد المنظومة
السييييياسييييية واالقتصييييادية في البالد ،وهو حدن لم يكن عاينه اللبنانيون منذ عقود .كانت
االحتجاجات شييديدة التعقيد والتداخل حيس سييارعت قوى خارجية وداخلية السييتثمارها ال سيييما
ميييد تحالف األكثرية النيابية .وقد سيييبقت االنفجار الشيييعبي في  17تشيييرين األول مناخات من
السيييياط والغضييييب الشييييعبي لشييييهور عديدة جرى التعبير عنها بكثرة االحتجاجات الفرعية في
مترافقا مع
ً
المناطق اللبنانية ألجل قضييييايا مطلبية وحقوقية ونقابية ومحلية ،وكان كل ذلك
حملة إعالمية وسييياسييية ،داخلية وخارجية ،مييد األكثرية النيابية ورئاسيية الجمهورية .جرى كل
ذلك في ظل مقاربة أميركية تقوم علأ دمج لبنان ممن استراتيجية حالضغوط القصوىح علأ
إيران التي تبنّتها إدارة دونالد ترامب حينها.
اسييتمرت 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
االحتجاجات لم تيعد عقارب السييياعة إلأ الوراء فأصيييبد لبنان ،دولة ونظا ًما وسيييلطة ،أمام واقع
حدها األدنأ ،وانك شفت
جديد علأ كافة ال صعد .لقد تقلّ صت م شروعية النظام ال سيا سي إلأ ّ
معظم القوى ال سيا سية أمام تراجع شعبيتها في مقابل صعود قوى نا شئة ولو م شرذمة ،وظهر
أقل علأ
جيل من الشيييباب اللبناني منقسيييم بين الراى السيييابقة والطروحات الجديدة مع قدرة ّ
تعبئته بالاطاب الطائفي.
واقتصييياد ًيا بدأت تتسيييارع األزمة وبرزت الاسيييائر الفادحة في ميزانية مصيييرف لبنان والقطاع
المصيييرفي ككل والتي تسيييببت بها سيييياسيييات وأخطاء وارتكابات متراكمة ألكثر من عقدين من
الزمن وال سيييما منها الهندسييات المالية ثم تهريب الودائع إلأ الاارن أثناء إقفال المصييارف في
تشييييرين األول  2019وما بعده .فتضيييي ّا مت األسييييعار وتراجعت المداخيل وتعطلت القطاعات
االقتصيييادية مع اسيييتمرار انفالت سيييعر الصيييرف حتأ وصيييل في حزيران  2021إلأ  18000ليرة
لبنانية للدوالر الواحد (كان  1500ليرة قبل بداية األزمة) وبدأ ينعكس ذلك في ارتفاع نسييييب
العاطلين عن العمل مع كل التبعات االجتماعية الكارثية.
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تألفت في كانون الثاني  2019حكومة جديدة برئاسييية حسيييان دياب خل ًفا لرئيس الوزراء سيييعد
الحريري المسييييتقيل علأ خلفية االحتجاجات .بدأت الحكومة الجديدة مسيييياعيها الحتواء االنهيار
وأقرت خطة للتعافي االقتصييادي لتوزيع الاسييائر بين
فأعلنت التوقف عن دفع الديون الاارجية ّ
الدولة والمصييرف المركزي والمصييارف وبدأت البحس في اجراءات تقشييفية واسييعة وعقدت عدة
حوارات مع مؤسيييسيييات دولية وال سييييما منها البنك الدولي وصيييندوق النقد الدولي .لكن هذه
الجهود كانت تلقأ معارميية شييديدة من القوى المالية والمصييرفية وجزء من النظام السييياسييي،
معم ًقا من أزمته االقتصيييادية واالجتماعية لتكتمل
وفي
خضيييمها وصيييل وباء كورونا إلأ لبنان ّ
ّ
المأسيياة مع انفجار مرفأ بيروت في  4آب  .2020مع هذا االنفجار وفي ظل انقسييامات سييياسييية
متشيييعبة أعلن رئيس الحكومة اسيييتقالته ودخلت الحكومة مرحلة مفتوحة من تصيييريف األعمال
حتأ تاريخ إنجاز هذه الدراسة.
ما بين احتجاجات  17تشرين األول  2019حتأ حزيران  2021تواصلت احتجاجات شعبية معيفة
الزخم ومشييييتتة ومتباينة في أهدافها ودوافعها وتركزت بين العاصييييمة بيروت وطرابلس في
ال شمال مع محاوالت لقوى الحراك والمعار مة لتنظيم ال صفوف وبناء تحالفات وا ستعادة الزخم
الشييعبي ولكن من دون نجاح ملحوظ (ملحق رقم  .)1رغم ذلك ما تزال مشيياعر السيياط تتزايد
شييد في المواد األسيياسييية وانفالت األسييعار وتراجع كبير في
بشييكل كبير وخاصيية مع حصييول ّ
الادمات العامة وعودة ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود .ويترافق ذلك مع انقسيييام عمودي
حاد بين القوى التقليدية التي عجزت عن بناء توافقات إلدارة مرحلة انتقالية تافف من تداعيات
األزمة علأ المواطنين اللبنانيين .ويسييييتمر هذا االنقسييييام مع غياب التوافق اإلقليمي والدولي
حول الومع اللبناني بالرغم من إطالق فرنسا لمبادرة تأليف حكومة من االختصاصيين لكن من
دون نجاح علأ مدى تسعة أشهر بعد استقالة حسان دياب.
في ظل هذه األزمات المتداخلة والحراكات واالحتجاجات في الشييييارع ظهرت شييييريحة الشييييباب
تضررا من االنهيار الحاصل سواء من ناحية قدرتهم
اللبناني في مركز الحدن .فهؤالء هم األكثر
ً
أيضييييا كانوا زخم
علأ اسييييتكمال الدراسيييية أو إيجاد فرص العمل أو االنطالق في الحياة .وهم ً
الحركة االحتجاجية 1ويدور الصييييراع حول إقناعهم واجتذابهم من كل القوى الفاعلة .كما أن
أهمية هذه الشييريحة تكمن في أن وعيها تشيكّل بعد الحرب األهلية وكانت قادرة علأ معايشيية
نظرا لتعليمها الجامعي وفعاليتها
مرحلة ما بعد  2005وادراكها بكل تعقيداتها .وهذه الشييييريحة ً
 1أنظر مثالت الدراسة المسحية التي أجرتها كل من ليا بو خاطر وريما ماجد ،ثورة تشرين أول  2019في لبنان :من
حركها ولماذا؟ الجامعة األميركية في بيروت ،معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة.2020 ،
ّ
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السياسية تساهم في تشكيل جزء من الرأي العام الشبابي وينحدر منها قادة رأي قادرون علأ
الوصيييول إلأ الجمهور برسيييائل محددة .وفي االنتاابات النيابية المقبلة عام  2022من المتوقّع
أن تكون هذه الفئة حاميييرة بقوة علأ صيييعيد التعبئة والتحشييييد واالقناع وتؤثر في السيييلوك
االنتاابي بدرجة ما.
وعلأ الرغم من كثرة اال ستطالعات والم سوحات حول الرأي العام تجاه الق ضايا ال سيا سية وآراء
الجمهور فيما ياص األزمة االقتصييادية والسييياسييية التي يمر بها لبنان ،ف ن البحون النوعية ما
تزال مئيلة .إن فهم إدراكات الشباب المتعلم لألزمة وتوقّعاته لها يسهم في الوصول إلأ فهم
معمق يتجاوز البيانات الكمية وهو ما سيييفيد في قراءة التصييورات الشييعبية بالعموم تجاه األزمة
ّ
وكيف سينعكس ذلك علأ عالقة الناس بالقوى السياسية التي ستحاول بدورها تطوير خطابها
أيض يا بطبيعة المرحلة في لبنان حيس دخلت البالد
وسييياسيياتها بمقدار ما .وأهمية ذلك مرتبطة ً
في مرحلة م ضطربة ي سودها التوتر وال ضبابية ،ولذا من ال ضروري فهم كيف يتعامل الناس مع
ذلك أو يقاربونه بما يساعد علأ فهم سلوكهم المستقبلي.
تقدم نفّذ المركز االسييتشيياري للدراسييات والتوثيق  -مديرية الدراسييات االسييتراتيجية
ً
انطالقا مما ّ
نوعيا شييمل شييريحة من الشييباب اللبناني من الحائزين علأ شييهادات جامعية والمنتسييبين
بح ًثا
ً
إلأ األحزاب التي واظبت علأ المشاركة في السلطة وكذلك أحزاب المعارمة ومجموعات الحراك
صوراتها علأ عدة صعد والمقارنة فيما بينها .سيحاول هذا البحس الو صول
بهدف ا ستك شاف ت ّ
إلأ الفهم الذاتي لدى شييييريحة شييييبابية هامة لألزمة في لبنان وكيف يعبرون عن ذلك وعن
وافرا من البيانات األصيييييلة
يييورات والتوقّعات والمشيييياعر بلغتهم الااصيييية بما يمنحنا كما ً
التصي ّ
لتحليلها .إنها محاولة للولون إلأ التعبيرات المسييييكوت عنها وإلأ ما هو مكبوت والوصييييول إلأ
عمق الذات وهذا كله يسمد بفهم أعمق لسلوك هذه الشريحة وما يمكن توقعه منها في المدى
صورات
المنظور .ولذا كان ال سؤال األ سا سي هو كيف يؤثر االنتماء ال سيا سي والطائفي علأ ت ّ
خريجي الجامعات المح ّزبين والمنظّمين تجاه أزمة ما بعد احتجاجات  17تشرين؟
جامعيا من
خريجا
نوعيا من خالل المقابالت شبه المنظّمة التي شملت 64
منهجا
تبنّأ المشروع
ً
ً
ً
ً
شاصا) والمعارمة والحراك
عمر  24سنة إلأ  30سنة منتمين ألحزاب مشاركة في السلطة (35
ً
شاصا) .ولضمان خصوصية المشاركين سنشير إليهم بأسماء وهمية .وقد جرت المقابالت
(29
ً
يؤاال
عبر فريق من المسيياعدين في الفترة بين تموز  2020وتشييرين الثاني  2020وشييملت  16سي ً
توزعت علأ المحاور الثالثة اآلتية:
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 كيف يدرك المشاركون طبيعة األزمة وأسبابها ومسارها؟ وكيف يوزعون المسؤوليات؟ ما هي المااوف والهواجس التي تثيرها األزمة لديهم وكيف يترك ذلك تداعياته عليهم؟يتصور المشاركون مسارات التغيير السياسي الممكنة ورهاناتهم عليه؟
 كيفّ
كم كبير من الداتا الغنية التي تسييييتلزم الكثير من الم عال جة قبل
نتج عن هذه المقابالت ٌ
عرض النتائج والاالصييات التي سيييجري تقديمها في ثالثة تقارير تصييدر تبا ًعا مو ّزعة وفق
المحاور الثالن المذكورة أعاله.
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المقدّمة
ن ستك شف في هذه الدرا سة كيف يقيّم الم شاركون ،من ال شباب اللبناني ( 24سنة –  30سنة)
من الحائزين علأ شيييهادات جامعية والمنتسيييبين ألحزاب مشييياركة في السيييلطة والمعارمييية
ومجموعات الحراك ،األزمة التي تعصييييف بالواقع اللبناني منذ العام  .2019خالل ذلك العام بدأ
مركبة غير مسييبوقة ،سييياسييية ومالية ونقدية ومصييرفية واجتماعية
اللبنانيون يتلمسييون أزمة ّ
أخذت تضرب أسس الكيان اللبناني ونظامه .تعاني هذه الشريحة العمرية علأ وجه التحديد من
األزمة ،وهي شييييريحة ما بعد الحرب األهلية (مواليد عام  1990إلأ عام  )1996التي كان لديها
توقعات متفائلة لمسييتقبلها من ناحية ولكنها سييرعان ما كانت مييحية حالسييلمح الذي نشييأت في
كنفه من ناحية أخرى .فهذه الشيييريحة كانت تهم بالدخول إلأ سيييوق العمل وبناء تجربة عملية
وتتحضييير اللتزامات مهنية وشييياصيييية وإذ باالنهيار يضيييعها أمام أسيييئلة صيييادمة ذات تأثيرات
شاصية ونفسية واجتماعية وسياسية غير منظورة.
صور الم شاركين لألزمة اللبنانية الحالية من ناحية األ سباب والم سار
تدور هذه الدرا سة حول ت ّ
يينركز علأ اللغة المسيييتادمة من
وتقييمهم للمسييؤوليات عنها وألداء أحزابهم ومجموعاتهم .سي ّ
المشيييياركين والمفاهيم التي يوظفونها وكذلك علأ مشيييياعرهم لناحية الغضييييب أو القلق أو
نظرا للحرن المرتبط بطبيعة
التعاطف وفي أي اتجاه ّ
يوجهونها .وهذا األمر ال يالو من صييييعوبة ً
بعض األسئلة.
أما البيانات النوعية التي جرى جمعها وتحليلها لهذه الدراسة فكانت نتان األسئلة التالية:
 .1متأ تظن أن المسار الذي أوصل إلأ هذه األزمة قد بدأ؟
كبيرا منها؟
 .2ما هو السبب الرئيسي لألزمة بحيس لو عالجناه يمكن أن ّ
جزءا ً
يحل ً
يتحمل هو المسؤولية األكبر؟
 .3كيف تنظر إلأ مسؤولية حزبك عن األزمة وهل
ّ
سياسيا وخياراتها؟
تقيم أداء القوى التي تمثلك
 .4كيف ّ
ً
 .5لو عدت بالذاكرة ،ما أجمل/أسوأ حدن سياسي محلّي ال يمكنك نسيانه؟
منذ حراك عام  2015ثم احتجاجات  2019صدر العديد من الدراسات حول دور الشباب فيها
وتأثيرها عليهم وتفاعلهم معها .درست كارول دربان المشاركين الجدد في حراك  2015وكيف
تعاملت مجموعات الحراك مع هؤالء المشاركين من خالل االرتجال السياسي وخطابها الفضفاض
والهيكلية المرنة والعفوية الجتذابهم كمتلقين وليس كشركاء .2وبعد احتجاجات  17تشرين ظهرت
 2كارول دربان ،السياسة بالصدفة :حالحراكح يواجه حشعوبهح ،معهد السياسات في الجامعة األميركية في بيروت،
.2016
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كمية ونوعية لفهم تداعيات الحدن علأ عدة مستويات .تعرض دراسة عن
جملة دراسات ّ
حانترناشونال ألرتح أجريت بين تشرين األول  2019وكانون الثاني  2020موج ًزا عن األسباب
الرئيسية للتوترات المرتبطة بتصورات وتجارب الفئات االجتماعية والجهات السياسية الفاعلة
وركز التقرير علأ تداعيات وباء كورونا .3دراسة
الرئيسية من خالل إجراء مقابالت غير منظمةّ ،
أخرى أجراها طالب في جامعة القديس يوسف خالل شهر كانون الثاني  2020جمعت بين
المنهجين الكمي والنوعي ممن دراسة ميدانية في طرابلس حول المطالب والتوقعات من
االحتجاجات لدى المقيمين من لبنانيين وأجانب .4وأنجز مرتضأ األمين وريم صعب وريما ماجد
وأرين أيانيان استطال ًعا شمل  400مشارك (عينة غير عشوائية وغير تمثيلية) بين شهري آذار
وتموز  2020الستكشاف آراء الموالين لألحزاب تجاه احتجاجات  17تشرين.5
أهمية هذه الدراسيية أنها تواكب االنهيار االقتصييادي والسييياسييي الذي يمر فيه لبنان وتأثيراته
علأ مواقف هذه الشريحة الشبابية المهمة بفعل تحصيلها العلمي وفعاليتها السياسية .لقد جرى
جمع الداتا بعد مرور أشييييهر علأ خمود احتجاجات  17تشييييرين ولذلك كان من الممكن مالحظة
تداعيات تلك الظاهرة علأ الوعي السيياسيي للشيباب اللبناني وخياراته .إن أغلب الدراسيات في
تلك المرحلة كانت ذات طابع كمي (نسييييب البطالة ،المشيييياركة في االحتجاجات ،الدخل ،الهجرة
ونظرا إلأ أن الدراسيية اعتمدت علأ داتا
...إلخ) من خالل االسييتطالعات والمسييوحات الميدانية.
ً
نوعية في تلك اللحظة حيس كانت انفعاالت احتجاجات  17تشييرين حامييرة وكذلك صييدمة بداية
االنزالق نحو األزمة االقتصييييادية ف نها تمكنت من جمع بيانات غنية يمكن أن توصييييل لنتائج
مستجدة أو تعميق الفهم لما هو قائم وقادم.
التعرف علأ قراءة المشييياركين لألزمة وإدراكهم لمسيييارها وكيف ينظرون إلأ المسيييؤوليات
إن ّ
تحرك هذه الشييريحة وما هي
بشييأنها سيييتيد لنا الكشييف
المعمق عن القضييايا والمفاهيم التي ّ
ّ
وتاليا يمكن أن
م صادر ال ساط لديهم وكيف يمكنهم إعادة التمو مع داخل المجال ال سيا سي.
ً
تصور لبنان جديد والتنازع حول حقيقته؟ الجهات الفاعلة والقضايا والديناميات التي أعقبت
 3زينة عبال وآخرون،
ّ
إحتجاجات تشرين األول/أكتوبر ،إنترناشونال ألرت ،كانون الثاني  .2021أنظر الرابط اآلتي:
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon-Context-Analysis-Feb-Jul-AR-2021.pdf
4

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

 5مرتضأ األمين وآخرون ،موالو األحزاب في لبنان :الوجه اآلخر للتغيير ،ترجمة حسان حساني ،موقع سينابس14 ،
تشرين األول .2020
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نفهم مدى الم سافة بين هؤالء ال شباب وأحزابهم ،وإلأ أي حد يعك سون الاطاب الر سمي وأين
يتجاوزونه ولماذا ،وأين تتقاطع أو تتباعد شييييريحتا شييييباب أحزاب السييييلطة وقوى المعارميييية
والحراك ،وتأثير االنتماء ال سيا سي والطائفي علأ ت شايص األزمة والم سؤوليات حولها ،ومقدار
الر ما لدى ال شباب عن أحزابهم ومجموعاتهم .وبما ال يقل أهمية ستك شف لنا لغة الم شاركين
عن جزء من الا طاب ا لداخلي غير الرسييييمي لألحزاب والمجمو عات ا لذي يوظّف بغرض التعب ئة
والضبط.
أخيرا يجب التأكيد علأ أن الداتا المتوفّرة تتصيييف بكونها نوعية وليسيييت كميّة ولذلك فالنتائج
ً
غير قابلة للتعميم إلأ خارن دائرة المشيييياركين في الدراسيييية ولكنها يمكن أن تكون كاشييييفة
ومساعدة علأ فهم تصورات من هم خارجها.
تتوزع محاور الدراسيية علأ ثالثة أقسييام .القسييم األول يومييد المفاهيم المرتبطة بالدراسيية
كمي لها .والقسم الثاني يفحص كيف
والمنهج المعتمد في جمع الداتا واختيار ّ
العينة مع تفصيل ّ
يقارب ال شباب الم شاركون م سار األزمة التي تع صف بلبنان من ناحية وما ت شاي صهم ل سببها
األسييياسيييي .أما القسييم الثالس فيكشيييف كيف يو ّزع المشييياركون المسيييؤوليات عن األزمة وكيف
يعبرون عن رماهم عن أداء أحزابهم ومجموعاتهم.
ّ
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أولا :اإلطار المفاهيمي والمنهجي
 1.1األزمات وتأثيرها علأ االنتماء والمشاركة السياسية
تهتم الدراسييية بالنظر في تأثير حاالنتماء السيييياسييييح ) (political affiliationعلأ إدراك األزمة
يييور األزمة وتداعياتها لدى المحازبين
الحا ّدة التي يمر بها لبنان منذ العام  .2019كيف يجري تصي ّ
الشييييباب من جيل ما بعد الحرب األهلية مقارنة بين فئتين :أحزاب السييييلطة من ناحية وأحزاب
المعارميييية ومجموعات الحراك من ناحية أخرى .والمقارنة تشييييمل العامل الطائفي داخل فئة
شييباب أحزاب السييلطة وكذلك بين فئتي أحزاب السييلطة والمعارميية .وبحسييب أدبيات االنتماء
السييياسييي ف ن االنتسيياب لمجموعة ،طائفة أو حزب ،له تأثير قوي علأ مواقف الفرد وسييلوكه،
فهناك عالقة قوية بين االنتسيياب الحزبي واآلراء السييياسييية .فالفرد المنتسييب لجماعة ما يقوم
بدمج معايير الجماعة وقيمها بهويته ونظرته لألمور ثم ي ستر شد بها في ت شكيل آرائه ومواقفه
السياسية.
يحوز مفهوم حالموقف السييياسيييح الذي يتنّباه الفرد اهتما ًما واس ي ًعا ومن مداخل متعددة تدرسييه
من مناظير سيييياسيييية ونفسيييية واجتماعية وبيولوجية وتكنولوجية وتحاول فهم كيف يتشيييكّل
ييرا علأ المواقف
ويتغير .وفي هذا السيييياق تترك األزمات االقتصيييادية والسيييياسيييية
تأثيرا مباشي ً
ً
السييياسييية لألفراد سييواء أولئك الذين هم مييمن النابة أو مييمن الجمهور .ويشييمل هذا التأثير
7
6
توصييلت
تحوًال في المواقف تجاه قضييايا سييياسييية واسييتراتيجية ومعرفية وهوياتية وثقافية ّ .
ّ

 6مثالً وجدت دراسيية أن األزمة االقتصييادية عام  2008تركت تأثيرها علأ النابة السييياسييية اإليطالية لتجعلها
تأييدا للتكامل األوروبي .أنظر:
أكثر
ً
Nicolò Conti, Maurizio Cotta and Luca Verzichelli, The Economic Crisis and its Effects on the Attitudes
of Italian Political Elites Towards the EU, Special Issue: National Political Elites and the Crisis of
European Integration, Country Studies 2007-2014, Vol. 41, No. 4 (158), (2016), pp. 129-149.
أيضا:
أنظر ً
Ioannis Andreadis and others, Economic crisis and attitudes towards the European Union: are
Italians and Greeks becoming Eurosceptic because of the crisis? Paper presented at the 2014
PSA Annual Conference Panel of the Italian Politics Specialist Group and the Greek Politics
Specialist Group: “Economic and Political crisis in Greece and Italy in the context of Europe”.
 7وجدت دراسيية أن األزمة العالمية  2008أعادت تشييكيل الدعم الفردي للديمقراطية وليبرالية السييوق بشييكل
متناقض بين دولة وأخرى .أنظر:
Pauline Grosjean, Frantisek Ricka, Claudia Senik, Learning, political attitudes and crises: Lessons
from transition countries, Journal of Comparative Economics, Volume 41, Issue 2, 2013, pp. 490
- 505
والتحول في المواقف السياسية نحو المحافظة أو الليبرالية .أنظر:
تبين وجود عالقة بين الشعور بالتهديد
ّ
ّ
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دراسيييية أجراها باحثون من جامعة يال في الواليات المتحدة عام  2008إلأ أن االنتسيييياب ألحد
تحول مباشر في السلوك السياسي واالنتاابي وفي تبنّي مواقف منسجمة مع
الحزبين أ ّدى إلأ ّ
تلك الااصييية بالحزب .8وخلصيييت دراسيييات أخرى إلأ أن موقف األفراد من السيييياسيييات يرتبط
باالنتماء السياسي حيس كان يكفي أن يتم تعريف محتوى السياسة أنه ليبرالي ليرفضه المحافظ
معاكسيييا لما تم توصييييفه به .وفي دراسييية أخرى كان
والعكس صيييحيد حتأ لو كان المحتوى
ً
يغيرون مواقفهم متأ اكتشفوا أن حزبهم لديه موقف مغاير تجاه سيا سة ما ،ورغم
المشاركون ّ
ذلك ظلوا يعتقدون أنهم ي شكّلون مواقفهم با ستقاللية .فبح سب هذه الدرا سة حين كان يغيب
موقف الحزب تجاه سياسة ما كان المنتسبون يبنون موقفهم علأ المحتوى الموموعي للسياسة
علأ مييييوء معتقداتهم اإل يديولوجية .لكن حين يظهر موقف الحزب من تلك السييييياسيييية كان
أيضا بمعزل عن مراجعة المحتوى.9
المنتسبون يفترمون أن هذا هو موقفهم ً
يهمنا أن نفهم كيف يؤثر حدون أزمات حادة كتلك التي يمر بها
ورب ً
طا باالنتسييياب السيييياسيييي ّ
توسيييعت دراسييية المشييياركة السيييياسيييية (political
لبنان علأ المشييياركة السيييياسيييية .وقد ّ
) participationإلأ درجة أنها أصييبحت تعني دراسيية كل شيييء ،لكن المفهوم بقي علأ صييلة
وثيقة بالديمقراطية وهكذا ظهر مفهوم حالديمقراطية التشيييياركيةح المتينة كبديل للديمقراطية
الليبرالية ّ
الهشة .10وقد توصلت دراسة للمرحلة بين  2010 – 2002في أوروبا من خالل دراسة
جدا حيس إن
الم شاركة ال سيا سية واألزمات إلأ أن حنظرية المظالمح مفيدة في الظروف ال سيئة ً
الم ظالم التي تتفرض ف جأة يمكن أن تقود ألشييييكال ماتلفة من السييييلوك االحت جاجي وتدفع
Fade R. Eadeh, Katharine K. Chang, Can Threat Increase Support for Liberalism? New Insights
Into the Relationship Between Threat and Political Attitudes, Social Psychological and Personality
Science, Volume:11 issue:1, pp. 88-96
ومن خالل تحليل تارياي للتداعيات السييياسييية لألزمات االقتصييادية من  1870إلأ  2014وجد باحثون أن هذه
األزمات تؤدي إلأ صعود االتجاهات اليمينية في االنتاابات وتصبد البرلمانات مشتتة بين عدد أكبر من األحزاب
بما يجعل القدرة علأ الحكم أصعب.
Manuel Funke, Moritz Schularick, Christoph Trebesch, The political aftermath of financial crises:
Going to extremes, VOXEU, November 21, 2015.
8
Gerber, Alan S., Gregory A. Huber, and Ebonya Washington. 2010. "Party Affiliation,
Partisanship, and Political Beliefs: A Field Experiment." The American Political Science
Review 104 (4): 720-744.
9
Jeoffrey L. Cohen, Party over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political
Beliefs, Journal of Personality and social psychology, Vol. 85, No. 5, 2003, pp. 808 – 822.
10
Benjamin Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University
of California Press, 1984.
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11
غالبا نحو تغييرات سيييياسيييية حيس إن
عمليات التعبئة إلأ الذروة  .فاألزمات االقتصيييادية تدفع ً

المااطر العالية تحفّز الدوافع لدى الفاعلين السياسيين واالجتماعيين علأ الارون من المؤسسات
الموجودة ورمي التحالفات السياسية القائمة .12وأظهرت دراسة أن األفراد الذين يشعرون بتر ّدي
أوميييياعهم يزيد احتمال نزولهم إلأ الشييييارع ولكن تأثير هذه المشيييياعر الذاتية بالحرمان يزداد
بحسب السياق االقتصادي والسياسي مثل ارتفاع معدالت البطالة .فهذا التفاعل الديناميكي بين
عربيا ،كانت
ال شعور بالمظالم وظهور فرص سيا سية ي سهم في تف سير ال سلوك االحتجاجي.13
ً
تاريايا في تمومييع الشييباب العربي داخل المجال
احتجاجات حالربيع العربيح عام  2011منعط ًفا
ً
ال سيا سي وهو ما ترك آثار عميقة علأ م ستقبل األنظمة ال سيا سية وطبيعة الحياة ال سيا سية ال
ييبابا في العالم ( %30من السيييكان هم من الفئة
سييييما مع كون المجتمعات العربية من األكثر شي ً
عاما) .ورافق ذلك موجة من الدراسيييييات ،الحكومية وغير الحكومية وال
العمرية بين ً 29 – 15
سيما من جهات أجنبية ،حول هؤالء ال شباب لناحية المظالم والطموحات والم شاركة ال سيا سية
واالناراط ال مدني (ت قديم ال اد مات ،التنم ية المجتمع ية ،ر يادة األع مال االجت ماع ية ،الفنون
طا باألزمات التي
والثقافة) والهوية والمقاومة واالحتجان واسييتادام وسييائل اإلعالم ،كل ذلك رب ً
تعانيها المنطقة.14
اهتمت بعض الدرا سات في البحس عن الم صادر الثقافية الحباط ال شباب العرب (البطالة ،نوعية
ركزت الدرا سات بالعموم
التعليم ،تكوين العائلة والزوان) ودورها في احتجاجات الربيع العربيّ .15
علأ استادام أداة المقابلة شبه المنظّمة بهدف االستماع لصوت الشباب وأحيانا جرى جمعها مع
الكمية .فهناك دراسيية اسييتندت إلأ مقاربة إثنوغرافية من خالل المقابالت شييبه المنظّمة
الداتا ّ
11

Anna Kern, Sofie Marien, Marc Hooghe, Economic Crisis and Levels of Political Participation in
Europe (2002–2010): The Role of Resources and Grievances, West European Politics, Vol. 38,
Issue 3, 2015, pp. 465 – 490.
12
Jeffry A. Frieden, David A. Lake, Michael Nicholson, and Aditya Ranganath, Economic Crisis
and Political Change in the United States, 1900 to the Present, Scholar Harvard, May 2017.
13
Maria Grasso and Marco Giugni, Protest Participation and Economic Crisis: the conditioning role
of opportunites, European Journal of Political Research, Vol. 55, 2016, pp. 663 – 680.
 14احتوت دراسييية لمعهد فريدريي أيبرت علأ مراجعة غنية عن الدراسيييات حول الشيييباب في المنطقة العربية.
أنظر :يورغ غ ِرتِل ورالف هسييييكِل (تحرير) ،مأزق الشييييباب في الشييييرق األوسييييط وشييييمال أفريقيا ،ترجمة ماريا
الدويهي ،دار الساقي ،2019 ،ص.32 – 24 :
 15أنظر مثالً:
M. Chloe Mulderig, An Uncertain Future: Youth Frustration and the Aarb Spring, Boston
University, The PARDEE Papres, no. 16, April 2013.
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طا من م صر وتونس تق ّصت سرديات الم شاركين لألحدان بعد  2011وتأثيرها علأ
مع  70نا ش ً
نشيياطهم داخل أحزابهم السييياسييية واناراطهم المدني .16بينما دمجت دراسيية ليييييييمؤسييسيية
والكمية وشملت  9000شاب عربي من ثمانية بلدان عربية
حفريدريي أيبرتح بين الداتا النوعية
ّ
وتقصييت الدراسيية مفهومي
(البحرين ،مصيير ،األردن ،لبنان ،المغرب ،فلسييطين ،تونس ،اليمن).
ّ
(موجه نحو المستقبل) و حفقدان األمنح (مرتبط بالحامر) لدى الشباب العرب.17
حغياب اليقينح
ّ
مر االناراط السييياسييي للشييباب العرب بعدة تحوالت أثناء وبعد حالربيع العربيح .وجدت دراسيية
اعتمدت أداة المقابلة شيييبه المنظّمة وشيييملت لبنان وسيييوريا ومصييير وتونس والجزائر أنه بعد
االحتجاجات العربية واالناراط السييياسييي للشييباب فيها حصييلت عملية تراجع للشييباب وتافيض
للتعبئة ألسييباب مرتبطة بالقمع واالعتقاالت واالحباط .جادلت الدراسيية أن هذا التراجع كان نحو
أشييكال من االناراط االجتماعي والثقافي كبديل للنشيياط السييياسييي وال سيييما نحو األنشييطة
المرتبطة بالتنمية واألفعال المجتمعية المرتبطة بالمسييييتوى المحلي .وفي حين يصيييير هؤالء
ستكماال لن شاطهم ال سيا سي
ال شباب علأ أن هذه األن شطة حمنزوعة ال سيا سةح لكنهم يرونها ا
ً
السابق ويعلنون الجاهزية العادة التعبئة السياسية حين تصبد الظروف مالئمة .18وممن دراسة
في كتاب صيييادر عن حأوكسيييفوردح يجادل الباحثون بوجود نمطين يميزان التاريخ السيييياسيييي
للشييباب العرب .النمط األول هو االنسييحاب من المشيياركة السييياسييية إلأ ما قبيل أحدان حالربيع
العربيح ثم المشيييياركة الواسييييعة في االحتجان واسييييقاط األنظمة بعد ذلك وهو النمط الثاني.
ميال لدعم العنف
كم ية ،إلأ أن الشييييباب كانوا أكثر ً
وتظهر الدراسيييية ،اسييييتنا ًدا إلأ معطيات ّ
ال سيا سي من الم شاركة ال سلمية وذلك ب سبب التهميي االقت صادي الذي يقود إلأ االن سحاب
يولد الصراع.19
السياسي وارتفاع الساط ما ّ

16

Nur Laiq, Talking to Arab Youth Revolution and Counterrevolution in Egypt and Tunisia,
International Peace Institute, 2013.
 17يورغ غ ِرتِل ورالف ه سكِل (تحرير) ،مأزق ال شباب في ال شرق األو سط و شمال أفريقيا ،ترجمة ماريا الدويهي،
دار الساقي.2019 ،
Sarah Anne Rennick, Beyond Mass Protests: Rethinking What Constitutes Arab Youth Political
Activism, POMEPS STUDIES, No. 36, November 2019, pp.86-90
19
Raj M. Desai, Anders Olofsgård, Tarik Yousef, Days of Rage and Silence..Explaining Political
18

Action by Arab Youth, in Edward A. Sayre and Tarik M. Yousef (eds.), Young Generation Awakening:
Economics, Society, and Policy on the Eve of the Arab Spring, Oxford University Press, 2016.
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1.2جمع البيانات
التصيييورات والتعبيرات
التعرف وفهم
اسيييتادمت الدراسييية منهج البحس النوعي الذي يسيييتهدف ّ
ّ
واالدراكات لدى شريحة محددة تجاه األزمة الحالية في لبنان ب شقيها االقت صادي وال سيا سي .ال
يعنينا هنا التوصييل لقواعد مومييوعية لتحليل علمي لألزمة أي معرفة العالقات السييببية لألزمة
يورات الذاتية تجاه األزمة وتداعياتها ومن ثم نقوم بعملية
بل الدراسيية معن ّية باسييتكشيياف التصي ّ
ترميز وتأويل لتلك التصييييورات من خالل النظر إليها من داخل سييييياقها الااص للوصييييول إلأ
كبيرا من التفاصيييل ثم
كما ً
الاالصييات .هذا النوع من األبحان يعتمد المنهج االسييتقرائي فيجمع ً
يقوم بعملية ترميز لها ثم يفرز الرموز إلأ فئات وموموعات وبعدها يجري تحليلها للوصول إلأ
كمي موموعي
قواعد كلّية (يمكن ً
الحقا استاالص فرميات من هذه القواعد وإخضاعها لبحس ّ
تجريبي).
صورات المشاركين الذاتية ا ستادمت الدرا سة أداة المقابلة شبه المنظّمة التي
وللو صول إلأ ت ّ
ً
كم كبير من الداتا الغنية
تتيد للمشييييارك
هامشييييا واسيييي ًعا للتعبير بما يضييييمن الحصييييول علأ ّ
بالتعبيرات والمصييييطلحات واألفكار واالنفعاالت ،وفي ذات الوقت تكون مضييييبوطة إلأ حد ما
المعدة سييل ًفا وكذلك عبر تد ّخل تمجري المقابلة لضييبط
مييمن عناوين البحس من خالل األسييئلة
ّ
االسترسال خارن الموموع عند الضرورة.
وجها لوجه وتلك التي حصييييلت عن طريق
جرت المقابالت مناصييييفة
ً
تقريبا بين تلك المباشييييرة ً
اإلنترنت بسيييبب القيود المرتبطة بانتشيييار وباء كورونا في لبنان خالل فترة إجرائها .امتدت مدة
المقابالت من ساعة إلأ ساعة ونصف لكل مشارك .وقد تولأ الفريق المساعد إجراء المقابالت
صوتيا وتفريغ محتواها بشكل حرفي .وقبل كل مقابلة تمت تعبئة استمارة شاصية
وتسجيلها
ً
سرية المعلومات الشاصية.
للمشاركين مع ممان ّ
شاركا وم شاركة موزعين علأ فئتين :األولأ هي األحزاب الم شاركة في
شملت المقابالت  64م
ً
حزبا) والثانية هي أحزاب المعارمييية ( 8أحزاب) ومجموعات الحراك ( 18مجموعة).
السيييلطة (ً 15
وجرى اختيار المشيياركين من الحائزين علأ شييهادة جامعية من مييمن الفئة العمرية  24عا ًما –
 30عا ًما (جيل ما بعد الحرب األهلية) .شييييملت أحزاب السييييلطة كل األحزاب الممثلة في برلمان
نظرا لموقفه التارياي مييمن المعارميية كما أمييفنا
 2018باسييتثناء التنظيم الشييعبي الناصييري ً
سابقا في السلطة
ً
نظرا لدوره
إليها من خارن البرلمان حزب التوحيد العربي (برئاسة وئام وهاب) ً
وتحالفاته مع أقطاب داخلها ،فيما لم ننجد بالوصيييول لمشيييارك من جمعية المشييياريع الايرية
(األحباش) .علأ أن تصييينيف هذه األحزاب ميييمن خانة السيييلطة ال ينفي وجود تباينات واسيييعة
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لطبيعة ممارسيييياتها ودورها داخلها وموقعها بين قوى في مركز السييييلطة وأخرى علأ أطرافها
(ملحق رقم .20 )2
أما األحزاب المعارمييية فكان منها أحزاب عريقة مثل حركة الشيييعب والحزب الشييييوعي والجماعة
اإلسييالمية 21والتنظيم الشييعبي الناصييري وأحزاب مسييتجدة مثل حزب سييبعة وحركة مواطنون
ومواط نات في دو لة والكت لة الوطن ية (بحلّ ته ال جد يدة) .أ ما مجمو عات الحراك فشييييم لت 18
األعم في سياق احتجاجات 17
مجموعة من كافة االتجاهات السياسية التي تشكّلت في معظمها
ّ
تشرين ( 2019ملحق رقم .22)3
متنوعة ومتوازنة بما يعكس طبيعة المجتمع المبحون من
العينة
سيييعت الدراسييية إلأ أن تكون ّ
ّ
ناحية وبما يفيد في إجراء المقارنات من ناحية ثانية .ففي هذا النوع من الدراسيييييات النوعية
عينة صغيرة ولتتالءم مع اإل شكالية مو مع
العينة منتقاة بدقة من ناحية ال صفات كونها ّ
تكون ّ
البحس .فمن مييمن مجتمع الشييباب بين عمر  24عا ًما و 30عا ًما (متوسييط أعمار المشيياركين 26
عا ًما) من خريجي ال جام عات والمنتسييييبين إلأ األحزاب ومجمو عات الحراك اختر نا مشييييياركين
ومشاركات متنوعين من ناحية االنتماء الطائفي والمناطقي والتنظيمي.
 علأ المستوى التنظيمي بين الفئتين مومع الدراسة كانت النسبة قريبة من المناصفة.
مشاركا ومشاركة من
مشاركا ومشاركة من أحزاب السلطة و29
شارك في المقابالت 35
ً
ً
أحزاب المعارمييية ومجموعات الحراك .ال يعكس هذا التوزيع الوزن الشيييعبي للفئتين ألن
حاليا .ولذلك اخترنا المناصييييفة من باب تسييييهيل المقارنة وليس
قياس ذلك غير متاح ً
القياس.

 20حزب اهلل ،تيار المسييييتقبل ،حركة أمل ،التيار الوطني الحر ،القوات اللبنانية ،الحزب التقدمي االشييييتراكي ،تيار
المردة ،الحزب السييييوري القومي االجتماعي ،حزب االتحاد ،حزب التوحيد العربي ،حزب الكتائب ،تيار العزم ،تيار
االستقالل ،الحزب الديمقراطي اللبناني ،تيار الكرامة.
 21للتعرف علأ موقف الجماعة من احتجاجات  17تشيييرين أنظر :شيييفيق شيييقير ،الجماعة اإلسيييالمية والحراك في
لبنان ،أمواء للبحون والدراسات 30 ،أيلول .2020
 22شباب المصرف ،النادي العلماني ،أوعا ،لحقي ،حراك صور ،المرصد الشعبي ،عن حقك دافع ،منتدى طرابلس،
حراس المدينة ،وعي ،حراك النبطية ،لقاء البقاع الثوري ،شييييبكة مدى ،لبنان عن جديد ،حجر وبشيييير ،الحركة
الشبابية للتغيير ،المرصد الشعبي لمكافحة الفساد ،المعارمة القومية.
15
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نسبة المشاركين بين الفئتين

45%
المعارضة والحراك

55%

األحزاب المشاركة في السلطة

رسم توميحي  :1نسبة المشاركين من أحزاب السلطة وأحزاب ومجموعات المعارمة والحراك

 علأ م ستوى التوزيع بين الجن سين تو ّزع الم شاركون بن سبة ثلثين للذكور وثلس لإلنان
تقريبا .وهذا الفارق في العدد لصييالد الذكور يتناسييب مع األفضييلية النسييبية لفعاليتهم
ً
السييياسييية داخل المجال السييياسييي مقارنة باإلنان .إال أن النسييبة لدى المشيياركين من
طا بتطور دور الشييييابات والنسيييياء في
أحزاب المعارميييية والحراك كانت متوازنة أكثر رب ً
هن في األحزاب التقليدية.
مجموعات الحراك وفعاليتهن أكثر مما ّ

جدول  :1عدد المشاركين في الدراسة حسب الجنس

16

الجنس

المشاركون من السلطة

المشاركون من المعارمة

مجمل المشاركين

ذكور

25
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إنان
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المجموع
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إناث

28.6
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20
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0

المعارضة

مجمل المشاركين

السلطة

رسم توميحي : 2نسبة المشاركين في الدراسة بحسب الجنس

 أمييا ميين ناحييية التوزيييع الطييائفي بييين المسييلمين (سيينّة وشيييعة ودروز) والمسيييحيين
فتناسييبت إلييأ حييد مييا مييع الواقييع الييديموغرافي للمقيميييين ميين اللبنييانيين أي ثلثييين
سييهال لييدى شييباب أحييزاب
للمسييلمين وثلييس للمسيييحيين .كييان اسييتيفاء هييذه النسييبة
ً
يد بعيييد فييي هييذه الشييريحة.
السييلطة نظي ًيرا لتطييابق االنتميياء الحزبييي والطييائفي إلييأ حي ّ
ييدا فيييي فئييية المعارمييية إميييا لعيييدم تطيييابق االنتمييياء
بينميييا كانيييت األميييور أكثييير تعقيي ً
السياسيييي والطيييائفي فيييي المجموعيييات وطابعهيييا العلمييياني وإميييا ليييرفض عيييدد مييين
مييذهبيا كييان
المييدون فييي الوثييائق الرسييمية.
هييؤالء التصييريد عيين االنتميياء الطييائفي
ّ
ً
ييبا ميييع الواقيييع اليييديموغرافي إليييأ حيييد بعييييد بحييييس
التوزييييع ليييدى المسيييلمين متناسي ً
يذرا لييدى المسيييحيين ولييذلك
تسيياوى عييدد الس ينّة والشيييعة ،فييي حييين كييان ذلييك متعي ً
لن نكون قادرين علأ إجراء مقارنات داخل الطائفة المسيحية.
جدول  :2عدد المشاركين بحسب الطائفة

17

الطائفة

المشاركون من السلطة

المشاركون من المعارمة

مجمل المشاركين
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رسم توميحي  :3نسب المشاركين بحسب الطائفة

 مييين الناحيييية المناطقيييية تيييو ّزع المشييياركون عليييأ المحافظيييات الاميييس الكبيييرى ميييع
الحيييرص عليييأ تمثييييل المحافظيييات الطرفيييية ال سييييما الشيييمال والبقييياع .فيميييا كانيييت
حصييية محافظييية الجنيييوب أقيييل إذ جيييرى اختييييار معظيييم المشييياركين مييين حيييزب اهلل
وحركييية أميييل مييين الضييياحية الجنوبيييية (محافظييية جبيييل لبنيييان) وبييييروت الغربيييية
(محافظة بيروت).

جدول  :3عدد المشاركين بحسب المحافظات
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المحافظة

المشاركون من السلطة

المشاركون من المعارمة

مجمل المشاركين
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عدد المشاركين
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13
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جبل لبنان
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الجنوب
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رسم توميحي  :4عدد المشاركين بحسب المحافظات

تم اسييتقطاب المشيياركين إما من خالل اتّباع تقنية حعيّنة المالءمةح حيس بحس الفريق المسيياعد
من خالل وسييطاء علأ أشييااص يحوزون المواصييفات المطلوبة وكذلك أحيا ًنا من خالل تقنية
حكرة الثلجح حيس كان بعض المشيياركين يقترحون مشيياركين آخرين وال سيييما مييمن مجموعات
الحراك أو من خالل أشييييااص مفتاحيين في األحزاب أو الحراك وقادرين علأ إقامة صييييالت مع
متنوعة بما يسييمد بالوصييول إلأ مشيياركين علأ طول طيف مجموعات
أشييااص من اتجاهات
ّ
تعمدنا في اسيييتقطاب المشييياركين االبتعاد قدر
الحراك من أقصيييأ اليمين إلأ أقصيييأ اليسيييار.
ّ
المسيييتطاع عن شيييباب لهم مواقع تنظيمية قيادية وذلك كوننا غير معنيين بالموقف الرسيييمي
تصورات وانفعاالت المنتسبين وذاكرتهم وتوقعاتهم.
لألحزاب والمجموعات بل المراد دراسة
ّ
بعد تفريغ المقابالت مع المشييياركين بدأت عملية تحليل النصيييوص عبر ترميزها ثم فرزها علأ
فئات ومومييييوعات تتيد لنا إجراء مقارنات داخل كل فئة وكذلك مقارنات فيما بين الفئتين
بالتركيز علأ الناحيتين التنظيمية والطائفية .كانت المقارنة الطائفية داخل فئة المعارمييييية
فضل عدد من
محصورة بين السنّة والشيعة بسبب محدودية عدد المشاركين المسيحيين حيس ّ
هؤالء عدم التصريد عن طائفتهم ولو كان مجرو المقابالت يعلمونها (بسبب االسم أو المنطقة).
هذا التحل يل النوعي جرى بالشيييي كل التقل يدي عبر ال با حس من دون االعت ماد علأ برمج يات
متاصصة.
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ثانيا :عن األزمة ،متى وكيف ولماذا؟
 2.1ذاكرة جيل ما بعد الحرب األهلية
ما تاتزنه الذاكرة هو جزء من الهو ّية ،والذاكرة ليسيييت محايدة فاألحدان السيييياسيييية التي تثبت
فيها تعكس أبعا ًدا وجدانية وإيديولوجية وتعزز االنتماء السيييياسيييي و تتسيييتادم لتفسيييير الوقائع
الحالية ،ثم إنها تعكس م صالد الجماعة التي ينتمي إليها الفرد .هناك عالقة مبا شرة بين انتماء
الفرد لجماعة سييياسييية وبين تقييمه لألحدان السييياسييية الماتزنة في ذاكرته ،واسييترجاعه لهذه
الذكريات وتفسيرها ومنحها معنأ ما يكشف عن فهم األفراد لواقعهم السياسي الحالي.
قدمها الم شاركون يظهر أن األحدان الم ستذكرة تعود لما بعد العام 2005
بح سب اإلجابات التي ّ
(تقريبا كان المشييياركون في بداية سييين المراهقة) ،وهي واق ًعا األحدان التي تدور حولها الحياة
ً
السياسية اللبنانية منذ ذلك الوقت :تحرير جنوب لبنان عام  ،2000واغتيال الرئيس الحريري عام
 ،2005وتظاهرات  14آذار عام  ،2005وانتصار المقاومة في العام  ،2006وعودة العماد ميشال
عون من منفاه عام  ،2005وأحدان  7أيار  ،2008ووصييييول العماد عون للرئاسيييية عام ،2016
واحتجاجات  17تشرين األول .2019

 األحزاب المشاركة في السلطة
يبدو شباب التيار الوطني الحر شديدي االرتباط ب شاص العماد عون إذ إن الحدن األجمل جرى
رئيسييييا للجمهورية أو مواقف اتاذها ،فهي أحدان
ربطه به سييييواء عودته إلأ لبنان أو انتاابه
ً
شييعر من خاللها المشيياركون بالقوة وصييوابية الايارات والقدرة علأ تحقيق أهداف مشييروعهم
ال سيا سي .وباالف بقية األحزاب كان الحدن األ سوأ لدى شباب التيار ليس قاب ًعا في فترة بعيدة
بل هم يعايشيييونه اآلن ،ما يشيييير إلأ عمق األزمة التي يسيييتشيييعرها محازبو التيار .فالشيييباب
عبروا عن اإلحباط لعدم وجود أي أفق لإلصييييالح وهو ما تجلّأ باسييييتقالة حكومة
المشيييياركون ّ
الرئيس ح سان دياب حفو صلنا إلأ مكان مجهول يت سم بالغموض وغياب أية راية م ستقبليةح.
وهذا الواقع سييييببه ،بحسييييب المشيييياركين من التيار ،مقاومة النظام القائم ألي جهد إصيييالحي
وانقالب القوات اللبنانية علأ التزاماتها مع التيار (يرى أحد المشيييياركين أن القوات دعمت عون
بنية إفشييييال عهده) إمييييافة إلأ المبالغة في التوقعات من حالحلفاءح.
للوصييييول إلأ الرئاسيييية ّ
تحولت بشيييكل
يسيييتشيييعر العونيون األذى الذي تسيييببت به لهم أحدان  17تشيييرين األول التي ّ
مفاجأء مدهم بعدما انطلقت من مطالب اقتصادية ومعيشية مشروعة.
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فيما ياص الشييييباب المحازبين من القوى المسيييييحية األخرى فقد اختاروا التأكيد علأ األحدان
األسيييوأ وتجنبوا بالعموم اإلشيييارة لحدن جميل يذكرونه بما قد يشيييير إلأ حالة من االحباط في
ركز هؤالء علأ انفجار المرفأ واغتيال رموزهم والرئيس رفيق
صييييفوف شييييباب هذه األحزابّ .
الحريري ووصييول العماد عون للرئاسيية باعتبارها األحدان األسييوأ .يشييعر المشيياركون من القوات
اللبنانية والكتائب وحركة االسيييتقالل بوطأة تأثير االغتياالت علأ مشيييروعهم السيييياسيييي ،فيما
تفردوا بين شباب األحزاب باإل شارة إلأ حادثة المرفأ ربما ل سبيين :األول الطبيعة الديموغرافية
وثانيا ألن الحادثة مفتاحية في التصويب علأ فشل عهد العماد عون.
تضررا
للمنطقة األكثر
ً
ً
أما شباب حزب اهلل وحركة امل فقد ربطوا الحدن األف ضل بق ضية المقاومة وبالتحديد االنت صار
أسييياسييييا من المشيييروع
جزءا
ً
في العام  .2006فهذه اللحظة تالو من أية التباسيييات وتشيييكّل ً
السيييياسيييي للحزبين وكذلك من هوية هذا الجيل في الطائفة الشييييعية علأ وجه التحديد .في
تفسيييييرهم ألهم ية ت لك المعر كة ه ناك من و جد في ها دال لة علأ قوة الج ما عة وتحطيم ها
حاألسطورة الصهيونيةح والثقة بالنفس والبعض اآلخر ربط ذلك بنتائجها علأ قوة لبنان وميزان
القوى اإلقليمي .أحد المشاركين من حزب اهلل رأى أن انتصار  2006جعله يشعر أنه حلبناني عن
روحياح مع قائد المقاومة .لكن سييييرعان ما يتبدد هذا اإلجماع عند الحديس
طا
جدح وآخر بنأ حراب ً
ً
عن الحدن األسييييوأ .يتالقأ شييييباب حركة أمل حول اغتيال الرئيس الحريري ولكن بالتحديد من
قائما
زاوية أن الحادثة قادت إلأ أحدان  7أيار  2008وأمييييعفت النظام السييييياسييييي الذي كان ً
كرس الطائفية عبر أداء التيار الوطني الحر.
وغيّرته بسيييبب دخول المسييييحيين إلأ السيييلطة ما ّ
وانطالقا من هذا التحليل رأى حجميلح من الحركة أن الحدن األسوأ كان وصول العماد عون إلأ
ً
يركز المشيييياركون من حزب اهلل علأ وصييييف حدن واحد باألسييييوأ
رئاسيييية الجمهورية .فيما لم ّ
وتوزعت آراءهم علأ أحدان داخلية مثل حثورة  17تشييييرينح واتفاق الطائف وعدم تحقق طرح
المؤتمر التأسيسي الذي كان يمثل حبارقة أملح كما قال أحدهم.
ال يزال حدن اغتيال الرئيس الحريري شديد الوطأة علأ العقل الجمعي السنّي .أجمع المشاركون
عد هذا الحدن هو األسوأ .يذكر مشارك
تقريبا من شباب المستقبل والقوى
السنية األخرى علأ ّ
ً
ّ
ألد علأ والدته الصطحابه لراية الرئيس الحريري
من المستقبل أنه كان في عمر الاامسة حين ّ
محفورا في ذاكرتيح .يمكن فهم أن تكون
في مهرجان انتاابي عام  2000حوما زال هذا اليوم
ً
هذه الشييريحة الشييبابية متعلّقة بالرئيس الحريري لتزامن نشييأتها مع ذروة صييعوده واسييتحواذه
علأ تمثيل السيينّة مع حرصييه علأ التواصييل عن قرب مع الجمهور .تصييف حرناح لحظة االغتيال
قائلة :ح شعرت كأننا عائلة فقدت كبيرها ولم يعد لها من كبير بعدهاح .ويت شارك ال شباب ال سنّة
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مدخال للفتنة مع
من خارن تيار المسيييتقبل اعتبار االغتيال الحدن األسيييوأ إذ يرون أن األمر كان
ً
المقاومة في  7أيار وأن لبنان افتقد بغياب الحريري عامل اسييتقرار أسيياسييي وصييلة وصييل مهمة
مع الاارن ومن حينها حنحن في خراب فعليح يقول حعمرح من تيار الكرامة.23
ييحا بين شيييباب المسيييتقبل
ولكن حين ننتقل للحديس عن الحدن األفضيييل يعود االنقسيييام وامي ً
وخصييومهم الس ينّة .فيسييتذكر شييباب المسييتقبل إحياءات ذكرى  14آذار في بدايتها والاطابات
القوية مييييد الاصييييوم والفوز في انتاابات  2009وخرون الجيي السييييوري عام  .2005إال أن
حجيهانح وجدت في عودة سييعد الحريري من السييعودية بعد اسييتقالته هناك أنه الحدن األفضييل
حلوجود خوف شيييديد علأ الشييييخ سيييعد وعندما عاد شيييعرت أن األمل عاد لي ،هذا شييياص أنا
أسييتطيع االتكال عليهح .فيما وجد الشييباب السيينّة من خارن المسييتقبل في التحرير وحرب 2006
الحدن األجمل ألنه تبيّن أن حبمقدورنا تحقيق االنتصيييار بكل ما نعانيه من تااذل واسيييتسيييالم
عربيح يقول أحد المشييياركين ممن سييياهم بأعمال االغاثة خالل الحرب .لكن هناك من لم يجد
أي شيء إيجابي حدن في لبنان بل وجده في تركيا مع تحويل آيا صوفيا إلأ مسجد.
أما الم شاركان من الحزب التقدمي اال شتراكي فاتفقا علأ اعتبار خرون الجيي ال سوري باعتباره
الحدن األفضل حألنه حرر لبنان من نظام الوصايةح ،وكذلك يشتركان في اعتبار اغتيال الحريري
حبدل النظام ال سيا سي في لبنان كلهح (كما هو رأي الم شاركين من
الحدن األ سوأ لكون الحدن ّ
عبر عنه المشاركون
حركة أمل) ولكون رحيله حرم لبنان من رصيد عالقاته الاارجية (وهو رأي ّ
أيضا).
من تيار المستقبل ً
 المعارمة والحراك
تطغأ األحدان الم ستجدة علأ ذاكرة شباب المعار مة والحراك ويعود ذلك ب شكل أ سا سي إلأ
سييطوة لحظة  17تشييرين األول  2019التي حازت علأ شييبه إجماع بأنها أجمل حدن عالق في
ذاكرة هؤالء الشباب .24ك شفت تلك اللحظة عن عمق التغيير في المجال السياسي اللبناني وعن
حدوده في ذات الوقت .وجد هؤالء الشييييباب أنفسييييهم للحظة قد أمسييييكوا بالقدرة علأ إحدان
التغيير وتجاوز الومع القائم وأنهم بذلك سيكونون قادرين علأ تأسيس واقع سياسي ماتلف.
 23كان المشييياركون من أحزاب حليفة لحزب اهلل أكثر تركيزًا علأ  7أيار كحدن سييييأء (دون تحميل مسيييؤوليته
للحزب) من المشييياركين من قوى  14آذار تحديدًا تيار المسيييتقبل والحزب التقدمي .فيعتبر حعصيييامح من الحزب
الديمقراطي اللبناني أن  7أيار ما كان يفترض أن يحصييييل ،فيما يشييييير حوليدح من تيار العزم إلأ االنقالب في
المواقف بعد ذلك التاريخ بين رفاقه الشباب ممن أعادوا دراسة خياراتهم و حقلبت القصة طائفيةح.
 24تحضر أحدان أخرى بشكل متفرق ،مثل فوز  14آذار بانتاابات  ،2009أو االنسحاب السوري أو المشاركة في
نضاالت شعبية وانتاابات طالبية قبل .2019
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صور العارم إلمكانية ح صول التغيير يف ّسر الكثير من م شاعر اإلحباط والايبة التي تحيط
هذا الت ّ
بهؤالء الشباب بعد اكتشافهم أن المجال السياسي التقليدي لم يكن من الممكن تجاوزه بالكامل
تبدد وقد يطول الوقت قبل أن تسييند لهم فرصيية مماثلة مرة
بعد ،وأن زخم لحظة  17تشييرين ّ
أخرى.
هناك توافق وا سع بين هؤالء الم شاركين حول لحظة  17ت شرين بو صفها أف ضل حدن وربطوا
ذلك بفكرة ظهور حالشييييعبح و حالمواطنح حيس تبيّن وجود كتلة كبيرة من الناس اندفعت إلأ
ومتمردة علأ االرتهان والزبائنية ومتجاوزة
الشيييوارع من خارن اللعبة التقليدية محفّزة بأوجاعها
ّ
وطنيا،
عدا
قيودها الطائفية والمناطقية حيس انتشييييرت االحتجاجات في كافة المدن ما منحها تب ً
ً
كما صي ّيرح المشيياركون .كان هناك شييعور عارم بوجود هوية مشييتركة لكل هؤالء القادمين من
مناطق واتجاهات وطوائف ماتلفة ،تقول حغادةح من مجموعة حلحقيح .فما حصيييييل في األيام
األولأ صنعه الشعب ،كما ورد بشكل متكرر علأ ألسنة المشاركين.
وصيييوال إلأ لحظة اسيييتقالة سيييعد الحريري التي ولّدت
كانت تلك لحظة الذروة واآلمال الكبيرة
ً
جزءا من اتفاق سياسيح (حهبةح من شبكة مدى) .ففي
حزخما معنو ًياح ثم حفهمنا ً
الحقا ً
ً
أنها كانت ً
تلك األيام بدت األحزاب التقليدية مربكة ومحاصييييرة بينما كان شييييباب الحراك يمتلكون زمام
مهيبا
المبادرة في إدارة التحركات و مبط الاطابات ولو من مواقع ماتلفة .حينها كان حالم شهد
ً
لدرجة اعتقدت أننا نسيييتطيع الدخول للمجلس النيابي والسيييرايا  ...واسيييتطعنا في الفترة األولأ
السيييطرة علأ الاطاب والسيياحة وتحديد المطالبح (مشييارك من الحركة الشييبابية للتغيير) .لقد
عبر أحد المشاركين.
كانت تلك لحظة حالحلمح كما ّ
يميز المشييياركون بوميييوح بين األيام األولأ حيس فاميييت حالمعنوياتح ومشييياعر حالعزة والفار
واألملح وما تال ذلك بعد أن حا ستعادت ال سلطة أنفا سها ور ّدت لنا ال صاعح (م شاركان من حركة
الشعب وحراس المدينة) .ويذهب أكثرية المشاركين إلأ رمي مسؤولية خمود الحراك علأ قوى
السيييلطة التي إما سييييّسيييت الحراك من داخله أو واجهته بالعنف والطائفية من خارجه .لكن يرى
عدد من المشاركين أن  17تشرين هو محطة ممن مسار لن يتوقف ألنه المسار الوحيد للتغيير
وسيتواصل مع تزايد مشروعيته الشعبية وساط الناس من الومع القائم ،وكذلك نبذ أصحاب
األجندات منه (مشاركان من شباب المصرف وحزب سبعة).
أجمع المشييياركون الشييييعة ميييمن هذه الفئة علأ اعتبار  17تشيييرين الحدن األجمل وهذا األمر
ظا اليوم لتغيير النظام السييييياسييييي بالمقارنة مع
يرتبط بكون الشيييييعة كطائفة هم األقل تح ّف ً
يعبر هؤالء عن ما يعتبرونه الحدن األ سوأ ينك شف أن عمق تعويلهم
ال سنّة والم سيحيين .وحين ّ
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جزءا من زخمه من خطاب حزب اهلل بعد االنتاابات النيابية عام
علأ إحدان التغيير كان يسيييتمد ً
 2018حول اإلصالح السياسي .ومما تذكر في هذا المجال ،وبالاصوص من المشاركين من حراك
صيييور وحراك النبطية والحركة الشيييبابية للتغيير ،طلب الحزب من مؤيديه الارون من السييياحات
وكذاك بعض المواقف وال سلوكيات ال سلبية تجاه الحراك خا صة أن بع ضهم كان يعتقد أنه كان
من الممكن إسقاط النظام حينها.
الحدن األبرز الذي تال  17تشييرين ولو مع فارق وامييد (مشييارك من حراك صييور ومشيياركان من
مواطنون ومواطنات) كان تحرير جنوب لبنان واالنتصييييار في تموز عام  .2006وهي أحدان لم
يعايشيها المشياركون ،ال سييما التحرير ،بسيبب عامل العمر بل جرت معايشيتها بشيكل متأخر عبر
وبغض النظر عن الموقف من حزب
اإلعالم واألهل .فاالنتصيييار في تموز ححدن مؤثر تيبنأ عليه
ّ
اهلل كتنظيم سيييياسيييي ولكنه أثبت أنه قادر علأ تشيييكيل ردع لإلمبريالية الصيييهيوينة ،وجعل
قادرا علأ الدفاع عن نف سه ولكن لم يتبع ذلك م شروع سيا سيح ،يقول حزينح من حركة
لبنان ً
مواطنون ومواطنات.
أما الحدن األسييوأ لدى المشيياركين فتو ّزع بشييكل أسيياسييي بين اغتيال الرئيس الحريري وانفجار
مرفأ بيروت .لدى السنّة يتقدم االغتيال بشكل وامد ولدى المسيحيين تفجير مرفأ بيروت ولدى
شعورا عمي ًقا بفقدان األمان
الشيعة يحضر الموموعان .فلدى المشاركين السنّة ،أشاع االغتيال
ً
طا ما يجري (حركة الشعب) فمعه حراح البلدح تقول ح سارةح من حلبنان
واالستقرار وأن هناك ماط ً
حراس المدينة أنه الحدن األسييييوأ حألننا تخدعنا بقوى  14آذار
عن جديدح .فيما رأي حمجدح من ّ
وكل األحدان التي تلت كانت ناتجة عن االغتيال مثل  7ايار وذهاب سييعد الحريري إلأ سييورياح.
وغالبا ما يسيييتذكر المتحدثون تفاصييييل نهار االغتيال ومدى تأثرهم وانقالب أحوالهم ما يشيييير
ً
إلأ عمق حضييور الحادثة في الوجدان السينّي بمعزل عن التمومييع السييياسييي .ويتشييارك بعض
المشيياركين الشيييعة الموقف ذاته من حادثة االغتيال بسييبب االنقسييام المذهبي الذي نتج عنها
(شييبكة مدى ،حزب سييبعة) ،فيما تغيب قضييية االغتيال عند المشيياركين المسيييحيين .وفي هذا
السييياق يمر ذكر حوادن  7أيار بشييكل عابر لدى بعض المشيياركين وال سيييما لناحية تأثيرها في
تنشيط ال صراع المذهبي وهو ما يسهم في شد ع صب البيئات الشعبية نحو قواعدها التقليدية
بعيدا عن قوى المعارمة.
ً
يظهر تأثير انفجار المرفأ عند المشيييياركين المسيييييحيين أكثر من غيرهم .يرى المشيييياركون أن
االنفجار حبات مطبو ًعا في الذاكرة وال تينسأح (حفراسح من مجموعة حموطنيح) ويتجاوز أن يكون
مجرد إهمال بل عمل متعمد وعمل سييييياسييييي (حعبيرح من النادي العلماني) سيييياهم حبتعرية
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حيجسد كل أبعاد النظام السياسي العفنح (حهالح من الكتلة الوطنية) .ساهم
السلطةح (لحقي) و
ّ
االنفجار في تعزيز هوية مشيييتركة للفاعلين خارن مجال السيييلطة باعتبارهم ميييحايا من ناحية
مجاال للعمل م ًعا علأ األرض .تصييف حغادةح من حلحقيح تجربتها مع حدن
وكذلك لكونه منحهم ً
يدا بيد لهدف
االنفجار بأنه حمزيج من األسيييأ والفار ألني عشيييت تجربة التضيييامن مع شيييباب ً
نبيلح .وتضييييف حسيييهامح من حلقاء البقاع الثوريح أن االنفجار حجعلني أشيييعر أنه يجب أن أقوم
بشيء وأساعد بكل شي ممكن وو ّعأ فينا الحقد علأ الطبقة السياسية ألننا اكتشفنا قديه نحن
رخاص (بدون قيمة) عندهمح.
 التحليل المقارن
.i

الحظ محورية الزعامات والقيادات السيييياسيييية في األحدان الراسييياة في ذاكرة شيييباب
تي َ
األحزاب المشيياركين مثل تغييب اإلمام موسييأ الصييدر أو اغتيال كمال جنبالط والرئيس
رفيق الحريري ،أو عودة العماد ميشييال عون ووصييوله للرئاسيية ،أو مواقف للسيييد حسيين
نصيييير اهلل .هذا األمر في جزء منه مرتبط بطبيعة الحياة السييييياسييييية اللبنانية حيس
كبيرا من المنعطفات
للزعيم/القائد حضيييور يتجاوز المؤسيييسيييات الحزبية ويعايي عد ًدا ً
وشعبيا وهي ذات مشروعية تعويضية
تاريايا
رصيدا
السياسية .وتم ّثل هذه الشاصيات
ً
ً
ً
(فهذه الزعامات تعكس المراحل حالثوريةح للقوى التقليدية وعنفوانها أو مراحل صعودها)
لكل القوى ال سيا سية وهي جزء من هوية الجماعة التي بدورها ترى العالم الاارجي من
خالل كلمات هذه الشييياصييييات وأفعالها .في المقابل هناك شيييبه غياب ألحدان مرتبطة
نظرا لعمر
برموز قيادية لدى المشييييياركين من الحراك والمعارمييييية .وهذا األمر مفهوم ً
تجارب قوى الحراك والمعارمة وطبيعة بناها.

.ii

ييلبا بين الفئتين ،فيتجاهله شيييباب األحزاب إلأ حد بعيد
أقام حدن  17تشيييرين حاج ًزا صي ً
حيس ال تزال تهيمن علأ ذاكرتهم أحدان عايشييوها في مرحلة مبكرة من شييبابهم ،فيما
يفسيير
ال يسييتطيع شييباب الحراك والمعارميية تايّل شيييء خارن هذه اللحظة .وهذا أمر ّ
الفيارق بين القوى التي تمثيل الواقع القيائم والقوى التي تسييييعأ لالنقالب علييه ،فال
منجزات حديثة ألغلب قوى األحزاب ما يعكس أزمتها وركود معظمها ،فيما يسييييتشييييعر
معارمييوهم أنهم في لحظة انبثاق وأن التغيير يحصييل بالفعل ولو اختلط ذلك بمشيياعر
الايبة أحيا ًنا .بالمحصيييلة يظهر كأن المشييياركين الشيييباب من كال الجهتين ينتمون إلأ
أزمنة ماتلفة ما يشير إلأ عمق االنقسامات اللبنانية.
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.iii

تحول حدن  17تشيييرين إلأ مرتكز في ذاكرة جيل ما بعد الحرب األهلية المنضيييوي في
ّ
قوى الحراك والمعارمة .فذاكرة هذه الشريحة أصبحت خامعة لهذا الحدن لدرجة يغيب
عنها الكثير من األحدان السابقة وهو ما يعني أن الشحنة الوجدانية لهذه الذكرى ستعمل
علأ مدى السيينوات المقبلة كمحفّز رئيسييي .أنتج هذا الحدن مشيياعر القدرة والايبة في
آن م ًعا وهي ستظهر عند كل اختبار جديد في ال شارع .ويتج ّسد هذا التناقض من خالل
تجاهل مجموعة من المشييياركين لحدن  17تشيييرين والرجوع ألحدان أسيييبق عليه ،في
مقابل إصييييرار مجموعة أخرى علأ أن هذا الحدن هو محطة في مسييييار يتقدم وحتمي
ومتصاعد.

.iv

مصييدرا
عزز  17تشييرين من الهوية المشييتركة لمعارمييي الومييع القائم ،وكذلك صييار
ً
تدل عبارات المشاركين عن  17تشرين أن مصدر قوته هو في
للمشروعية ال غنأ عنهّ .
تحد للسيييردية السيييائدة بأن اللبنانيين مجرد رعايا
إثباته وجود شيييعب لبناني وذلك في ّ
طوائف .هذا حالظهورح للشعب صار االستدالل األساس لحتمية التغيير.

.v

يمكن اعتبار أن حادثة انفجار المرفأ كانت الركن الثاني الموازي الحتجاجات  17تشييييرين
أكدت لهم ،من منظارهم الااص ،صيييوابية
في ذاكرة شيييباب الحراك والمعارمييية ،فهي ّ
القطيعة مع الومييع القائم وأعادت شييحن الغضييب تجاه النظام السييياسييي .أما بالنسييبة
للمشاركين من أحزاب السلطة ،وال سيما األحزاب المسيحية المنافسة للتيار الوطني الحر،
فكان اسييتحضييار حادثة انفجار المرفأ للتصييويب علأ عهد العماد عون واالسييتدالل علأ
فشله.

.vi

كان للعامل الطائفي دور وامييد علأ الذاكرة السييياسييية ،فالمشيياركون من كل مذهب،
يبيا علأ قضييية محددة أكثر من البقية .فالمشيياركون الشيييعة
من كال الفئتين ،ركزوا نسي ً
ركزوا علأ القضيييايا المرتبطة بالمقاومة و 17تشيييرين والمشييياركون السييينّة علأ حدن
اغتيال الرئيس الحريري ،والمشييياركون المسييييحيون علأ حادثة انفجار مرفأ بيروت .لكن
مشييييتركا لدى بعض المشيييياركين من الفئتين ومن طوائف
األحدن األفضييييل الذي برز
ً
طا بالمقاومة سييييواء تحرير جنوب لبنان عام  2000أو االنتصييييار علأ
ماتلفة كان مرتب ً
العدوان اإلسرائيلي في عام .2006

.vii

كذلك كان للعامل ال سيا سي تأثير وا مد في فرز اآلراء حيال م سألة الذاكرة .وظهر ذلك
من حضييور حادثة اغتيال الرئيس الحريري ،إمييافة للمشيياركين من تيار المسييتقبل ،لدى
المشيييياركين من حركة أمل والحزب التقدمي االشييييتراكي .ومر ّد ذلك أن الرئيس رفيق
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سيا ومرتكز ا ستقرار منظومة الحكم وفعاليتها لحقبة ما بعد نهاية
جزءا أ سا ً
الحريري كان ً
الحرب األهلية حتأ العام .2005
.viii

وامحا ازدحام العقدين األخيرين بنظر المشاركين بأحدان تأسيسية علأ مستوى
يظهر
ً
الدولة والنظام والكيان ،لكن تينظر إليها من زوايا ماتلفة ومتباينة وأحيا ًنا متناقضيييية.
وهذا ما يحول دون دمجها في سردية واحدة يمكن البناء عليها بنظر الشرائد المشمولة
بالبحس لتجديد النظام واصييييالحه بل ربما تتحول هذه الراى المتباينة ألحدان متمركزة
في الذاكرة إلأ عائق يحول دون ذلك.

 2.2في فهم األزمة وإدراكها
 األحزاب المشاركة في السلطة
تيجمع شباب أحزاب السلطة علأ أن األزمة التي انفجرت ليست راهنة بل تعود إلأ سنوات عدة
أقربها اغتيال الحريري ( )2005وأبعدها سايكس بيكو (نهاية الاالفة العثمانية وقيام دولة لبنان
يركز معظمهم علأ لحظة الطائف باعتبارها بداية هذا المسار التراكمي وبالتحديد
الكبير) 25،فيما ّ
مع و صول الرئيس الراحل رفيق الحريري إلأ الحكم عام  .1992وهنا يرى بعض الم شاركين أن
اتفاق الطائف أنهأ الحرب ولكن لم تينه آثارها التي عززت من االنقسيييامات علأ حسييياب الهوية
الوطنية وتهميي الدولة وتشتيت السلطات.
يؤكد المشيييياركون علأ محطة اتفاق الطائف بوصييييفها بداية لمسييييار األزمة إما لكونها تتربط
بالسييييياسييييات االقتصييييادية الريعية للحريرية وإما لكونها شييييرعنت ما أنتجته الحرب األهلية من
الطائفية والف ساد والمحا ص صة وغياب القانون وتفتيت ال سلطة .وبناء علأ ذلك يالص العديد
من المشاركين إلأ أن األزمة كانت متوقعة وليست حد ًثا مفاج ًئا ،مع مالحظة بعضهم أن مسار
األزمة هذا تم تسييريعه مرة بفعل اغتيال الحريري ومرة بسييبب الصييراع علأ رئاسيية الجمهورية
بعد نهاية والية ميشيييال سيييليمان ( )2014ومرة بسيييبب الحرب السيييورية ( )2011ومرة بسيييبب
العقوبات األميركية بعد .2017
في فهم شباب أحزاب السلطة لألزمة تحضر ولو بشكل غير مترابط بمتانة وممن عرض أفقي
الحظ
فتبدو كأنها منعزلة أو متساوية التأثير ثالثية :دور الاارن ،والطائفية ،والسيا سات .وهنا تي َ
 25البعض يحيل األزمة إلأ سايكس بيكو وما أنتجه من تقسيم ويربطها بأزمة كيان وهوية تشكّلت منذ حينها
يحل أزمتهح ،يقول أحد المشيييياركين من طرابلس :حنحن
فال حأحد يدرك هويته كي يدرك عن ماذا يدافع وكيف ّ
مضروبين من زمان منذ انتهت الاالفة ووعد بلفور وسايك بيكوح.
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تحمل األزمة أكثر لعوامل بنيوية (الطائفية والاارن) وتتجاوز
أن شييييباب أحزاب حمركز النظامح ّ
يركزون علأ دور النابة
خيارات الفواعل السييييياسييييية فيما أولئك الذين علأ هامي النظام ّ
وممارساتها وسياساتها.
ييورا في كلمات المشييياركين من هذه الفئة .يجري ربط
أ -الطائفية هي المفهوم األكثر حضي ً
وتقوض روح المواط نة وتعزز
األز مة بال طائف ية لكون ها عائق أ مام الهو ية الوطن ية
ّ
التع صب ،وموهنة للدولة (كيانات موازية) ،وحاجز أمام اإلدارة الر شيدة والم ساءلة وقوة
الحكم (ا لديمقراط ية التوافق ية) ومحفّزة للتمييز في الحقوق .يرى أ حد المشييييياركين أن
حالتقسيمات الطائفية والمذهبية والمناطقية من مفاعيل الحرب األهلية ...فالطائفية هي
أساس كل علّة وكل خرابح.
غالبا في سيييياق نفي المسيييؤولية أو تافيفها عن
ب -أما عن دور الاارن فيبرز الحديس عنه ً
عامال ثانو ًيا حيس إن الواقع اللبناني
األحزاب المشييياركة في السيييلطة .فهنا تبدو األحزاب
ً
ياضيع إلدارة خارجية سيواء بفعل الدور السيوري بعد الطائف أو السيياسيات األميركية ال
سيييما بعد  2005ثم بعد انتاابات  .2018وهنا تجري اإلشييارة للعامل الاارجي بما يلقي
المسييؤولية علأ المحور اآلخر .يقول أحد المشيياركين أنه حبالحقبة من  1990حتأ 2005
لم يكن البلد ملك نفسييييه ،كان السييييوري موجو ًدا داخل البلد وهو الحاكمح .وفي دور
الاارن يبرز االنقسيييام التقليدي بين مؤيدي المقاومة ومعارمييييها .االتجاه األول يرى أن
لبنان يمر بأزمة سياسية مرتبطة بمشاريع خارجية لتقسيم لبنان لضرب حزب اهلل ،وهذه
حن ها ية للب نان الكبير ك ما ورد في سيييييايكس بيكوح واغت يال الحريري كان بدا ية هذا
المشيروع التقسييمي .في حين يرى الطرف المقابل أن العامل الاارجي مرتبط بدور حزب
وشييييد في
اهلل اإلقليمي ال سيييييما مع اندالع الحرب في سييييوريا مما أ ّدى إلأ العقوبات
ّ
التحويالت الاليجية.
فيركز الشيباب علأ الجوانب المالية واالقتصيادية بما يعكس تأثرهم
ت -أما في السيياسيات ّ
بالاطاب النقدي لقوى المعار مة والناب غير الر سمية .ترى مجموعة من شباب األحزاب
حفالدين هو
أن األزمة مركزها اقتصييييادي مالي ومرتبطة بايارات االسييييتدانة المفرطة
َ
السييييبب الحقيقي لألزمة في لبنان بمعزل عن الفسييييادح .فاألزمة عندهم ليسييييت وليدة
وتحديدا
اللحظة بل نتيجة تراكمات في السييييياسييييات المالية واالقتصييييادية منذ الطائف
ً
اسييتالم رفيق الحريري .تبرز في اإلجابات مومييوعات القضييايا المالية والنقدية مثل نمو
الدين العام وتثبيت سييييعر الصييييرف والفوائد العالية وعجز الموازنة ومييييرب القطاعات
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اإلنتاجية والذي ا ستفاد منه ححيتان المالح .وهنا يمكن اإل شارة إلأ أنه وعلأ الرغم من
ارتباط الكثير من قوى السيييلطة بالتجربة الحريرية سيييواء قبل أو بعد  2005ف نها تواجه
وامحا من المشاركين من هذه القوى.
نقدا
ً
ً
 شباب الحراك والمعارمة
جاءت إجابات هذه الشيييريحة حول تأريخ بداية األزمة أكثر تركي ًزا من ناحية اعتبار اتفاق الطائف
هو النقطة التأ سي سية لألزمة اللبنانية الحالية وهي بذلك تؤيد فكرة حالتراكمح الذي أو صل إلأ
ألزمة التي سيييياهمت العوامل القريبة في تسييييريعها وتفجيرها .هناك شييييبه إجماع لدى هذه
الشييييريحة بأن األزمة مرتبطة بنهاية الحرب األهلية وظهور الحريرية السييييياسييييية ونموذجها
عبرت عنه
االقت صادي القائم علأ اال ستدانة والريوع والمحا ص صة والطائفية ب شكل مماثل لما ّ
الحظ أن المنتمين لبعض المجموعات الي سارية كانوا
شريحة أ سا سية من شباب األحزاب .هنا تي َ
طا باال ستدانة بالدوالر عام  1997والهند سات المالية عام
أقدر علأ تقديم سرد غني لألزمة رب ً
 2016للتغطية علأ االختالل في ميزان المدفوعات منذ .2011
ييرعت من
في المقابل ترى فئة محدودة ً
جدا من هذه الشيييريحة أن أحدا ًثا حصيييلت بعد  2005سي ّ
وقوع األزمة وأبرزها وصييول العماد ميشييال عون للرئاسيية وحاالت الفراغ المتكررة في السييلطة
وتأجيل االنتاابات (مشاركة من مدى) وحرب  2006التي أعادت تدوير الطبقة السياسية وتأجيل
األزمة التي عادت إلأ الواجهة بعد أحدان  7أيار (مشيييياركة من الكتلة الوطنية) .فيما ير ّد عدد
قليل من المشاركين سبب األزمة إلأ فترات سابقة علأ اتفاق الطائف ،مثل فشل اليسار خالل
وتحول الصراع إلأ طائفي (مشارك من شباب المصرف)،
السبعينيات في تغيير النظام السياسي
ّ
وتأ سيس الكيان علأ صيغة طائفية (م شاركان من الجماعة اإل سالمية والمعار مة القومية) أو
الحرب األهلية في منتصف القرن التاسع عشر (مشارك من حموطنيح).
المتغير الطائفي كان ذا أثر نسييبي عند المشيياركين الس ينّة حيس يالحظ انقسييام
لكن الالفت أن
ّ
وامد بين اتجاه من قوى يسارية لديها خطاب مماثل لمجمل هذه الشريحة باصوص الحريرية
ال سيا سية (م شاركون من التنظيم ال شعبي النا صري وحركة ال شعب والحركة ال شبابية للتغيير)
ويحمل مسؤولية األزمة لوصول ميشال
وبين اتجاه مقابل يحاكي مقاربة شباب تيار المستقبل
ّ
عون إلأ الرئاسة عام  2016وينسب له الفشل في تحسين األمور بالرغم من وعوده ،أو يلقيها
صوال لألزمة السورية (مشاركون من منتدى طرابلس وحلبنان
علأ األحدان األمنية بعد  2005و ً
يفضل العودة لما قبل الحرب األهلية لتافيف مسؤولية
الجديدح ،و ححجر وبشرح) .حتأ أن البعض ّ
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الحريرية عن األزمة .رأى حعثمانح من حمنتدى طرابلسح أن األزمة سييييابقة علأ الحريري وتعود
إلأ السييياسييات المصييرفية منذ  1966مع أزمة بنك انترا .فيما أشييار حمجدح من ححراس المدينةح
جزءا من المشييكلة ومن الحل فهو حنفذ مشيياريع لها أثر إلأ اليوم ألنه كان
إلأ أن الحريري كان ً
ينظر للمدى البعيد .األزمة ما قبل الحريري من الحرب األهلية وتفاقمت ربما بسيييبب الهندسيييات
وحرب تموز و 7أيار واألزمة السوريةح.
حاجج معظم المشيياركين من المعارميية والحراك أن رفيق الحريري هو المسييؤول األسيياسييي عن
النموذن الذي قام بعد الحرب األهلية ولكنها تكثر من اسيييتادام مصيييطلد حالترويكاح 26باعتبارها
حرأس حربة المنظومةح (مشييييارك من حركة الشييييعب) واآللية التي عمل النظام عبرها في ذلك
الوقت ،وهذا ما يتيد توزيع المسؤوليات علأ ناب من عدة طوائف .ويظهر حاكم مصرف لبنان،
في تعبيرات بعض المشيياركين ،بكونه حلقة مفتاحية في هذه السييلسييلة .تؤكد هذه الفئة علأ
مسييؤولية النابة السييياسييية رغم اعترافها بالطبيعة البنيوية لألزمة (مشييارك من حراك صييور)
ويذهب بعضييييهم إلأ اعتبار كل من شييييارك في حاللعبةح حتأ ممن كانوا خارن لحظة الطائف
يييؤوال عن األزمة وهذا ما يبرر شييييعار حكلن يعني كلنح (مشيييياركان من الحزب الشيييييوعي و
مسي ً
حلحقيح) ،فيما يذهب رأي مقابل للقول إن من تحاصييييصييييوا مع الحريري كانوا موظفين لديه
وليسوا شركاء وأن غياب األخير كشف أنهم ال يمتلكون مشرو ًعا (مشارك من حزب سبعة).
 تحليل مقارن
.i

إن النظر إلأ األزمة اللبنانية الحالية علأ أنها نتان مسييييار تراكمي ،بدأ مع نهاية الحرب
األهلية وبداية نموذن اقتصييييادي سييييياسييييي قاده الرئيس رفيق الحريري مع منظومة
سيييياسيييية ومالية متكاملة ،هو نقطة تقاطع كبيرة بين كتلتين وازنتين من المشييياركين
من أحزاب السييلطة ومجموعات وأحزاب الحراك والمعارميية .أي أنه علأ الرغم من عمق
االنقسييام السييياسييي بين الفئتين ف نهما تنطلقان من تشييايص شييديد التشييابه لبداية
يور السييلبي حول تجربة الطائف مييمور مشييروعية خطاب
مسييار األزمة .يعكس هذا التصي ّ
الن ظام وأق طا به في الم جال ال عام لصيييييالد الا طاب النقدي والم عارض لحقبة ما بعد
الطائف .ويشييييير التصييييويب المكثف علأ اتفاق الطائف إلأ غياب حد أدنأ من التوافق

 26جرى تداول مصييييطلد الترويكا بعد الطائف لإلشييييارة إلأ ثالثي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي
ورئيس الحكومة .و تيسيتادم المصيطلد في سيياق نقدي لكيفية إدارة الدولة في تلك المرحلة من خالل التوافق
يبن هؤالء األقطاب الذين حلوا مكان مجلس الوزراء في اتااذ القرار .مع اإلشييييارة إلأ أن بعض المسيييييحيين
يسييتادمون هذا المصييطلد ولكن يسييتبدلون رئيس الجمهورية برئيس الحزب التقدمي االشييتراكي وليد جنبالط
لإلشارة إلأ أن المسلمين حصرًا أداروا الدولة بعد الحرب األهلية.
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يدل علأ صييييعوبة إعادة ترميم
حوله حتأ مييييمن البيئات التي تنتمي إليه ،وهو ما ّ
جدا ال سيما لهذه الشرائد
مشروعيته حيس تبدو قاعدة المصالد التي بات يوفّرها ميقة ً
الشبابية العالقة في مركز األزمة اآلن.
.ii

الحظ وجود تأثير لالنتماء الطائفي والحزبي علأ محاولة شييباب أحزاب السييلطة تفسييير
تي َ
يركز بعض المشييييياركين من المسييييلمين علأ تاريخ  1920فيما
األحدان وفهمهاً .
مثال ّ
ياص أ صل األزمة اللبنانية بينما كان الم سيحيون أكثر تركي ًزا علأ أحدان تنتمي لحقبة
الحرب األهلية وما بعدها .كما يقترب شييييباب األحزاب إلأ مسييييافة قريبة من سييييرديات
يركز شباب حزب اهلل
أحزابهم ويربطون بداية األزمة بما يتفق مع ال سردية الحزبيةً ،
مثال ّ
والعونيون علأ لحظة الطائف (يراه أحدهم أسييوأ حدن سييياسييي واالنعطافة السييياسييية
يركز شباب تيار الم ستقبل علأ عامي  2005و 2011في حين ي شير
األكثر خطورة) فيما ّ
شباب حركة أمل والقوات اللبنانية إلأ لحظة وصول عون للرئاسة.

.iii

يتشييارك بعض مشيياركي األحزاب (مثل حزب اهلل) مع بعض المشيياركين من المعارميية
والحراك (أوع ،شيييباب المصيييرف ،حركة الشيييعب) في ربط النموذن الذي أتأ به الرئيس
جزءا من مشييييروع السييييالم حينها وليادم حالمشييييروع
الحريري بعد الحرب األهلية بكونه ً
ححسيياسييا ألية
متعمدا بهذا الشييكل ليكون
موذجا
األميركي – السييعوديح ،وأنه صييمم ن
ً
ً
ً
خضات أمنيةح .وهذا األمر ليس مفاج ًئا إذ خالل حقبة التسعينيات تقاطع الاطاب النقدي
ّ
للحريرية عند حزب اهلل والتيارات اليسارية في العموم.

.iv

ركز شباب األحزاب الم شاركة في ال سلطة علأ اإل شارة إلأ عوامل مثل دور الاارن
فيما ّ
ومسؤولية الشعب والظروف البنيوية كان شباب المعارمة والحراك أكثر تركي ًزا علأ دور
محا في لغة الطرف الثاني .وهذا
النابة الحاكمة وال سيما الترويكا التي كان ح ضورها وا ً
حذرا في ربط األزمة
األمر مفهوم من ناحية أن المشاركين من أحزاب السلطة كانوا أكثر ً
بأداء األشااص.

.v

تتمايز الفئتان في مقاربة دور حال شعبح في األزمة .تيكثر الم شاركون من أحزاب ال سلطة
ومتال عن مسيييؤولياته
اإلشيييارة إلأ مسيييؤولية الشيييعب اللبناني ،فالشيييعب هو طائفي
ّ
بالمحاسييبة ومتمسييك باألحزاب التقليدية ويتجاوز القانون ومنغمس في مصييالحه الذاتية
(يسيييعأ للربد األسيييرع واألسيييهل) وال يمتلك حثقافة الدولةح .كما تبدو الطائفية صيييفة
جوهرانية لدى ال شعب اللبناني في خطاب بعض هؤالء المشاركين حفنحن شعب طائفي
مجبولين بذلك مهما حاولنا التعاليح .بل يبدو الشييييعب مبتدأ األزمة كونه اعتاد علأ
الفسيياد والفشييل الرسييمي وسييكت عن ممارسييات السييلطة ،لذا ردد بعض المشيياركين
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بحمل المسيييؤولية أول شيييي للشيييعبح و حالناس من إيدهاح
عبارات من قبيل حيعني أنا ّ
وهكذا ي صبد الناس حم سؤولون عن تكريس الزعامات والو سايط والف سادح .بينما تغيب
هذه اللغة تجاه ال شعب لدى الم شاركين من فئة المعار مة والحراك حيس ذكر م شاركان
تتحمل المسييييؤولية بسييييبب قلة الوعي واالرتباط بالزعامات التي
منها فقط أن الناس
ّ
تستغل ذلك في السيطرة علأ موارد الدولة.
.vi

جدا .في مقابل اسييييتحضييييار جزء من
بدا التمايز بين الفئتين حول دور الاارن
وامييييحا ً
ً
مشاركي أحزاب السلطة لدور الاارن مثل الدور السوري أو األميركي أو الاليجي باعتباره
ييب ًبا في الوصيييول لألزمة ،لوحظ غياب شيييبه كامل للحديس عن دور
ً
عامال متد ّخ ًال أو مسي ّ
الاارن لدى مشيياركي الحراك والمعارميية .ويبدو ذلك مفهو ًما من ناحية أن اسييتحضييار
مسؤولية الاارن عادة ما تي ستادم للتافيف من مسؤولية من هم في السلطة وتكريس
مقيدون بم صالد خارجية مؤثرة في لبنان .تتكرر لدى بعض
سردية أن من في ال سلطة ّ
المشاركين من أحزاب السلطة تعبيرات العجز والضعف أمام خطط الاارن ،حفالاارن لديه
خطط ونحن نمشييييي علأ هذا الماططح ،واللب نانيون رغم مسييييؤوليتهم عن األز مة
ولكنهم حمجرد تفصيل في صراع بين قوى كبرى يدور في لبنان والمنطقةح ،فالبلد يسير
بمسييييار خراب مرسييييوم له منذ زمن طويل حنحن أداة مي ماشيييييين علأ كيفنا...نحن
مايرينح .وتتسيييق هذه التعبيرات إلأ حد بعيد مع الاطاب الرسيييمي
مسييييرين ولسييينا ّ
ّ
لألحزاب.

.vii

عن التأثير الطائفي ،المالحظة األبرز هي ت شابه مواقف ال شباب ال سنّة في الفئتين حيس
ه ناك انقسيييييام بين مجمو عة عابرة للفئتين تتح ّمل الرئيس رفيق الحريري مسييييؤول ية
وتصوب علأ
السياسات االقتصادية لما بعد الحرب األهلية ومجموعة مقابلة تدفعها عنه
ّ
التيار الوطني الحر وتلقي بمسييييؤولية األزمة علأ عهد الرئيس ميشييييال عون .وهذا ما
ي شير إلأ العمق االجتماعي للتوتر ال سنّي تجاه التيار الوطني الحر ورئي سه جبران با سيل
علأ وجه التحديد.

.viii

ال يمكن تجاهل وجود تعبيرات نقدية خجولة وميييمنية لدى فئة شيييباب أحزاب السيييلطة
موجهة ألحزاب السييييلطة ونابها ،وكذلك محاولة التافيف من مسييييؤولية أحزابهم بدل
ّ
التمسك بأحزاب السلطة بالاوف من غياب البديل .وتضيف
برر أحد المشاركين
ّ
إنكارهاّ .
جزءا من الحركة االحتجاجية ولكن حبتاافي يقولوا نازلة
م شاركة أخرى رغبتها بأن تكون ً
ميييييد الحزب اللي بنتمي له وإنو ما شيييييايفة الحقيقة ،ما حدا عم يقدر يطلع من حزبه
يمكنح .والبعض اآلخر يرى أن ن اب األحزاب متواط ئة حت حت ال طاو لةح في ما تت نازع في
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العلن السيتقطاب الجمهور ،ويتكرر توجيه النقد للمسيؤولين ،ليس مسيؤولي حزب الناقد،
حمل المسؤولية.
كمصدر لألزمة بفعل عجزهم حعن بناء دولة فعليةح وتقاعسهم عن ت ّ
 2.3السبب الرئيسي لألزمة
 األحزاب المشاركة في السلطة
تفرقت المواقف وتباينت بين المشيياركين من هذه الفئة في تقييمها للسييبب األسيياسييي لألزمة
ّ
ضورا
التي و صل إليها لبنان .بالمجمل كانت مسألة الطائفية والمحا ص صة الناتجة عنها األكثر ح ً
يبيا .بعدها حلّت السييياسييات االقتصييادية والمالية منذ نهاية الحرب األهلية (االقتصيياد الريعي،
نسي ً
سييييياسييييات مصييييرف لبنان ،االسييييتدانة .)...أما الفئة الثالثة من األسييييباب فارتبطت بالظروف
حل االنقسام التقليدي
الجيوسياسية المحيطة بلبنان والمتداخلة مع قضية سالح المقاومة ،وهنا ّ
بين قوى  8آذار و 14آذار .والفئة األخيرة كانت أسييباب متفرقة مرتبطة بالفسيياد وغياب القضيياء
العادل والمستقل وأداء النابة/الطبقة السياسية وطبيعة قوانين االنتاابات.
أ -النظام الطائفي والمحاصييصيية .يرى المشيياركون هنا أن مركز المشييكلة داخلي ومرتبط
ويقوض المواطنية ما
يكرس التفاوت ويطيد بالقانون
بالطبيعة الطائفية للنظام الذي ّ
ّ
حول اللبنانين إلأ جماعات متصييييارعة حيس يصييييبد حتاريانا عبارة عن تداول صييييعود
ّ
وهبوط جماعة مقابل أخرىح وهنا تبحس كل جماعة عن جهة خارجية لتسييييتقوي بها.
تلقائيا بأن نتالّأ عن ال طائفية
بالمحصيييي لة ي جد القائلون ب هذا الرأي أن ال حل يكون
ً
عبر
ونفصييل الدين عن الدولة (مشيياركة من الحزب القومي) أو إقامة الدولة المدنية كما ّ
عدد من الم شاركين بالتحديد من حركة أمل وتيار التوحيد والحزب الديمقراطي اللبناني.
وهناك من لم يربط الطائفية بالنظام بل بكونها مسييييألة وعي وهو ما يوجب حإعادة
هيكلة نظامنا االجتماعي والثقافيح (مشيياركة من القوات اللبنانية) وبين من يراها حنتان
فقدان الهوية الجامعة الذي يؤدي إلأ ظهور تباينات في فهم أزمة البلد ولذا علأ الناس
عبرت حريتاح من الحزب
أن تفهم ماميييييها والفرص التي كانت متاحة في السييييابقح كما ّ
القومي السوري.
ب -السييياسييات المالية واالقتصييادية للحكومة ومصييرف لبنان لجهة تأسيييس اقتصيياد ريعي
حكسييولح قائم علأ تدمير القطاعات اإلنتاجية في الزراعة والصييناعة ألنه يغري أصييحاب
األموال بالفوائد العالية المضمونة .فاألزمة مرتبطة ب ي حالنظام الربوي الذي أنتج مجتم ًعا
كسييييوال رغم أن في ذلك ماالفة لدينناح يقول حعمرح من تيار الكرامة .ويرى هؤالء أنه
ً

33

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :المسار واألسباب والمسؤوليات /العدد األول – آب 2021
مشروع بحثي:
ّ

كان يمكن لبناء اقتصييياد منتج أن يعزز التصيييدير ويزيد كتلة العمالت الصيييعبة .نموذن
كهذا ،بالنسبة ألحد المشاركين ،يستوجب عالقات جيدة مع سوريا بالضرورة.
كليا بأسباب خارجية .وهنا
ئيا أو ًّ
ت -األسباب الجيوسياسية :ربط أنصار هذا الرأي األزمة جز ً
يظهر االنقسيييييام التقل يدي بين وجهتي نظر ،وا حدة ترى أن لب نان حل قة صييييغيرة في
صراعات القوى الكبرى وكذلك ممن المساعي األميركية للهيمنة علأ المنطقة .حفلبنان
جزء من صراع بين مشروعين علأ مصالد جيوسياسية تشمل سوريا وفلسطينح وهكذا
تصوب علأ دور حزب اهلل في اإلقليم
جزءا من أزمة اإلقليمح .والثانية
ّ
حتصبد أزمة لبنان ً
والصييييراع مع حإسييييرائيلح .هنا تظهر مقوالت مثل أن حالصييييراعات الداخلية هي طباات
أيضيييييا مزروعة من ال اارنح ،أو أن األزمة ترتبط حبوجود
خارجيةح وأن حال طائفية هي ً
حل األزمة
طبقة سياسية تحتضر وانتهأ دورها لدى الاارنح .ولذا يرى معظم هؤالء أن ّ
أوالح ،وبعضهم يظن أنه
مرهون بانعقاد التسوية اإلقليمية أو بالحياد علأ قاعدة حلبنان ً
حينها يعود البلد كما كان.
ركز بعض الم شاركين من قوى  14آذار علأ م سألة حزب اهلل و سالحه باعتباره ال سبب
نّ -
الجوهري لألزمة .فهذا السييالح برأيهم يمنع قيام الدولة أو تسي ّيبب بغيابها كما أنه يضييع
يتضرر
طا اقتصادية
لبنان ممن لعبة صراع المحاور (خاصة بعد  )2011ويستجلب مغو ً
ّ
منها كل البلد .فاألزمة حهي بسييييبب حزب اهلل بقوته العسييييكرية وإيديولوجيته العابرة
يتحول الحزب إلأ حزب عادي ولبننتهح ،يقول حطارقح من
لمفهوم الدولة والمطلوب أن
ّ
تيار المستقبل.
 شباب المعارمة والحراك
ركز المشيياركون من هذه الفئة علأ مسييألة الطائفية السييياسييية
في تشييايصييهم لمركز األزمة ّ
والمحاصصة المالزمة لها ،تليها مسؤولية الطبقة السياسية والنابة الحاكمة ،وبعدها السياسات
المالية واالقتصادية ،ثم الفساد .فيما تبدو المسائل المرتبطة بدور الاارن وسالح المقاومة شبه
سبيال
وأخيرا ،لم يال األمر من اإلشارة في أكثر من مومع إلأ أهمية اإلصالح القضائي
غائبة.
ً
ً
للتغيير.
تلقائيا إدارة فا سدة
أ -الم سألة الطائفية .وجد م شاركون أن هذا ال شكل من األنظمة ينتج
ً
تقوم علأ المحاصييييصييييية .ولكن الالفت أنهم في ذات الوقت كانوا يأكدون بحزم أن
عامال بنيو ًيا ال يقلل من مسييؤولية الطبقة الحاكمة
الحديس عن النظام الطائفي بوصييفه
ً
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ريعيا بما يشييدد قبضييتها علأ الناس (مشييارك من
التي تنظّم الزبائنية وتقيم اقتصييا ًدا ً
أدى للفسيييياد وتبادل رجال
تحولت لمبدأ ّ
حراك صييييور) .فالطائفية حهي كل علّتنا التي ّ
الدين والسييياسيية الحماية والتغطيةح بحسييب حإبراهيمح من حركة الشييعب .هذا التشييديد
كثيرا ما يجري التركيز
صو ًرا لدى هذه الشريحة من الشباب أنه ً
علأ دور النابة يعكس ت ّ
علأ مسألة النظام الطائفي من باب تبرئة الفاعلين السياسيين أو تافيف مسؤوليتهم.
متكامال مع األجزاء األخرى لألزمة ،حفهناك دور
غلب الحديس عن النظام الطائفي باعتباره
ً
عبر حرائفح من الحركة
تكاملي بين عالم المال والسييلطة السييياسييية والسييلطة الدينيةح كما ّ
ال شبابية للتغيير .فالطائفية سمحت لكل طائفة أن تفعل أي شيء ولم يتوفّر الوعي الكافي
لدى الناس لمنع ذلك واسييييتمروا باتباع زعماء الحرب .فهذا النظام الطائفي الزبائني أتاح
للزع ماء م مارسييييية الن هب وتوزيع بعض ال مال ال عام علأ ج ما عاتهم لشييييرع نة وجودهم.
(مشييياركون من شيييبكة مدى ،عن حقك دافع ،حركة مواطنون ومواطنات ،منتدى طرابلس،
أوع).
ب -القسييم الثاني يرى أن األصييل هو النابة السييياسييية التي تتعامل مع السييلطة باعتبارها
حغنيمةح وتمارس المحاصييييصيييية الطائفية ولذا ليسييييت قادرة علأ أخذ قرارات لصييييالد
المجتمع .فالزعماء اليوم مأزومون بين مجاراة فقرائهم أو نابتهم المالية ولذا ال يفعلون
شي ًئا ،وهذا العجز يضام األزمة .إننا حبحاجة لدولة ومن دونها لن يحصل شيءح (مشارك
من مواطنون ومواطنات) وهم حفشييلوا في بناء هذه الدولةح (مشييارك من حزب سييبعة).
فهذه الطبقة السييياسييية المهترئة ،بحسييب مشيياركين ،هي المسييؤولة ونريد محاسييبتها
واسييترجاع األموال المنهوبة وليس الهجرة (مشيياركان من التنظيم الشييعبي والمعارميية
ييتدل حعبد الرحمنح من الجماعة اإلسيييالمية علأ أولوية مسيييؤولية النابة
القومية) .ويسي ّ
ححتأ لو كان هناك نظام طائفي ولكن مع نابة أخرى لكان الومع أفضل بكثيرح.
وهذه الطبقة هي عائق أمام أي مشييروع إصييالحي ففي ظل هذه حالزمرة الحاكمةح التي
حبرا علأ ورق وبال فائدة متوقعةح
ال مصلحة لها
ً
إطالقا باإلصالح حفكل ما نناقشه يبقأ ً
(مشيييياركان من مجموعة لحقي وشييييباب المصييييرف) .بل إن هذه الطبقة اختارت بدل
اإل صالح أن ترمي بعبء األزمة علأ الناس (م شارك من الحركة ال شبابية للتغيير) .لذلك
من الضييييروري إنتان طبقة جديدة رغم أنه أمر صييييعب ويحتان لعمل كثير (لقاء البقاع
الثوري ،حزب سيييبعة) .ولذلك أشيييار عدد من المشييياركين إلأ أن بداية الحل تكون من
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خالل تغيير الطبقة السياسية عبر االنتاابات وهذا يستلزم الوعي لدى المواطنين ،وتعزيز
استقاللية السلطات وخاصة القضاء.
وجه انتقاداته نحو السيييياسيييات .فمنهم من وجد أصيييل المشيييكلة في
ت -القسيييم الثالس ّ
ال سيا سات النقدية لم صرف لبنان وحاكمه ودورلرة االقت صاد (م شاركة من ححجر وب شرح)
واالقتصيياد الريعي (مشيياركة من النادي العلماني) .إن أسيياس المشييكلة المالية والنقدية
هي في الفوائد المرتفعة المدفوعة للمصارف حالتي هي شريكة مع من هم في السلطةح،
يجادل حمجدح من حراس المدينة .وبالتالي يبدأ الحل من الومييييع النقدي ،عبر قانون
الكابيتال كونترول والضييييريبة علأ الودائع الكبيرة واسييييترداد أرباح الهندسييييات المالية
وإعادة هيكلة الدين العام وديون الناس وهيكلة القطاع الم صرفي بح سب حغ سانح من
الحركة الشييبابية للتغيير .وكذلك المطلوب دعم الصييناعات المحلية وتشييجيع الصييادرات
بدل التعويل علأ أموال المساعدات ،برأي حعثمانح من منتدى طرابلس.
مر ذكره بشيييكل عابر كناتج عن النظام الطائفي
ن -أسيييباب متفرقة :فيما ياص الفسيييادّ ،
والمحا ص صة في مقابل التأكيد علأ ال سيا سات الااطئة باعتبارها أكثر أهمية .والف ساد
هنا يظهر علأ أنه إحدى أدوات مييييبط الشييييعب من خالل ربط مصييييالد الناس بريوع
حل آخر
الفساد .ولذلك يتكرر الحديس عن مرورة قيام قضاء نزيه ومستقل أكثر من أي ّ
(مشياركون من :لحقي ،موطني ،المرصيد الشيعبي ،لقاء البقاع الثوري ،شيباب المصيرف).
توس يع مثل الحديس عن حسييياسييات
أما دور الاارن فيرد ببضييع إشييارات عابرة ومن دون ّ
خارجية تتحكم بناح (مشيياركة من حجر وبشيير) أو أن السييبب هو فصييل لبنان عن سييوريا
(م شاركة من المعار مة القومية) ،وارتهان األحزاب للاارن (م شارك من وعي) .في حين
تقريبا ،فال يظهر إال عند حسييارةح من مجموعة حلبنان
تغيب االشييارة إلأ سييالح المقاومة
ً
عن جديدح التي اعتبرت أن سيالح حزب اهلل هو المشيكلة كونه يسيتجلب الانق األميركي
يتحول الحزب إلأ مجرد حزب سيا سي فيما أ شار مشارك أخر إلأ أن
ولذا يكون الحل أن
ّ
من جملة األسباب السالح خارن الدولة (مشارك من حموطنيح).
 التحليل المقارن
.i

رغم وجود توافق بين كتلتين وازنتين من الم شاركين ممن الفئتين حول مند األولوية
أكد المشاركون من المعار مة والحراك بشكل
للمسألة الطائفية علأ أنها أساس األزمةّ ،
ملحوظ علأ مسؤولية النابة الحاكمة .يميل المشاركون من أحزاب السلطة لربط األزمة
يتعمد شييييباب
بالعوامل البنيوية والاارن لتقليل مسييييؤولية القوى السييييياسييييية ،فيما ّ
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المعارمييييية والحراك التصييييويب علأ النابة حتأ أثناء الحديس عن طبيعة النظام أو
السييياسييات .27فحين يتحدن هؤالء عن أزمة السييياسييات المالية واالقتصييادية يربطونها
تتوسييل المحاصييصيية والزبائنية لتقبض علأ
بطبيعة النظام الطائفية وأداء نابته التي
ّ
وعي الشييعب وإرادته .ولذلك تصييبد إقامة نظام ريعي يتغذى علأ الديون ذات الفوائد
جزءا من إدامة الزبائنية عبر منع الناس من االندمان في اقتصيييياد منتج يحررهم
العالية ً
من الحاجة للطبقة الحاكمة .ولذلك تتكرر اإلشارة إلأ أن األزمة هي سياسية في األصل
ولكن متراب طة مع األز مة االقتصييييياد ية (مشيييييار كان من حموطنيح وحر كة مواطنون
ومواطنات).
.ii

موجه للطبقة السياسية وهو
لم ّ
يال خطاب المشاركين من فئة أحزاب السلطة من نقد ّ
حامرا بشكل عابر فقد كان حا ًدا في تحميلها مسؤولية وازنة وإن كان كل منهم
إن كان
ً
تصور ممني بأنه ينتقد األحزاب اآلخرى .فهذه النابة ،بتعبيرات المشاركين،
ينطلق من
ّ
هي التي أقامت الطائفية وأدارت المحاصيصية وفشيلت في إدارة الدولة (المال والكهرباء
والدعم ) وتالعبت بالناس ب ثارة غرائز الجماعة وتجاوزت القوانين لصييييالد أعراف تجيز
لهم بناء شييبكات نفوذ عميقة كقاعدة لهم بدل االعتماد علأ القاعدة الشييعبية .فهؤالء،
يقول أحد المشيييياركين حخالفوا برامجهم االنتاابية وغرقوا في المحاصييييصيييية والنهب،
فالفسيياد الداخلي يشييكل الجزء األكبر من األزمة وكل فئة شيياركت في السييلطة تتحمل
انطالقا من هنا يمكن فهم تركيز الشباب علأ ربط الحل
مسؤولية عن جزء من األزمةح.
ً
بجهاز قضائي نزيه ومستقل وبقانون انتاابي جديد.

.iii

فيما ياص المسييييألة الطائفية ،اتفقت الفئتان علأ إعطائها األولوية باعتبارها السييييبب
طا بما تنتجه من فساد وزبائنية ومحاصصة وتجويف للدولة.
الرئيسي لألزمة اللبنانية رب ً
وهذا األمر متسييييق مع الاطاب العام في لبنان حيس الجميع يدين الطائفية ويدعو إلأ
تجاوزها ،بمعزل عن خلفية ذلك .لكن كان عرض المشيييياركين من الحراك والمعارميييية
جزءا من منظومة سيا سية واقت صادية ومالية،
للطائفية أكثر تما ً
سكا من حيس اعتبارها ً
فيما كان بعض شباب األحزاب يشيرون للطائفية من باب تبرير سياسات أحزابهم.

 27تتقاطع هذه الاالصيية مع اسييتنتان ناتج عن تحليل احتجاجات  17تشييرين بكونه سييعأ حلنزع الثقةح من من
رموز السيييلطة وأحزابها وأنه جرى تأطير عملية نزع السيييلطة بمطالب لم يعهدها تاريخ االحتجاجات منذ نشيييوء
ركز المنتفضييييون علأ قضييييايا داخلية في األسيييياس ،تتعلق بالنظام وعالقته
لبنان الكبير في عام 1920؛ إذ ّ
بالمواطنين ،عبر التركيز علأ رموز القوى ال حاك مة  .أنظر :بول طبر ،البن ية الرمز ية وانت فامييييية  17تشييييرين
األول/أكتوبر  2019في لبنان ،المركز العربي لألبحان ودراسييية السيييياسيييات ،تقييم حالة ،العدد  ،8كانون الثاني
.2021
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.iv

ييحا بين المشييياركين من شيييباب
في العموم يمكن القول إن هناك انقسيييا ًما وتباي ًنا وامي ً
طا بالهوية الطائفية (المشيياركون
أحزاب السييلطة في تشييايص مركز األزمة وذلك إما رب ً
نقدا للطائفية) أو االنقسيييام السيييياسيييي بين قوى  8آذار و 14آذار (في
المسيييلمون أكثر ً
النظر لدور المقاومة والاارن) أو بالتموميييع داخل بنية النظام السيييياسيييي (مدى التركيز
علأ الفسيياد) .وهذا ما يشييير إلأ عمق التباينات واالنقسييامات عند القوى التقليدية حتأ
بين الحلفاء أحيا ًنا .في المقابل كانت آراء شباب الحراك والمعار مة أكثر تجان ًسا ب شكل
ملحوظ وكان تأثير االنتماء الطائفي محدو ًدا.

.v

ركز المشييييياركون من األحزاب المسيييييحية في قوى  14آذار (القوات اللبنانية والكتائب
ّ
وحركة االسيييتقالل) علأ مسيييائل الفسييياد والمحاصيييصييية وسيييالح المقاومة .بينما أ ّكد
المشاركون من التيار الوطني الحر علأ العوامل المرتبطة باالقتصاد الريعي والسياسات
المالية واال ستقواء بالاارن ،فيما انح صر اهتمام الم شاركين من تيار المردة بال سيا سات
المالية .كان حضور المسألة الطائفية شبه غائب لدى هذه الشريحة ،وهذا يعود بطبيعة
الحال إلأ الهواجس المسيحية من الارون من نظام التوافقية الطائفية نحو الديمقراطية
بعيدا عن
العددية بما يهدد وزنهم التمثيلي ،كما يظنون .ولذا يميلون للنظر إلأ األزمة ً
طبيعة النظام السييياسييية والتركيز علأ جوانبه المالية واالقتصييادية والفسيياد والسييالح
والاارن.

.vi

غيب المشييياركون من تيار
أما من جانب المشييياركين من أحزاب البيئات اإلسيييالمية فقد ّ
المسيييتقبل بالكامل األسيييباب المرتبطة بالسيييياسيييات المالية واالقتصيييادية كونها تدعم
بدال من ذلك ربط األزمة
تحمل الحريرية مسييييؤولية األزمة.
وفضييييلوا ً
ّ
السييييردية التي ّ
تحديدا ،ثم سييييالح حزب اهلل
بالطائفية والفسييييياد ثم رميهما علأ التيار الوطني الحر
ً
والتدخالت الاارجية .أما المشيييياركون من حركة أمل فركزوا علأ الطائفية السييييياسييييية
وطبي عة قوانين االنت اا بات الن ياب ية ،وفي ما و جد المشييييياركون من حزب اهلل أن األز مة
مرتبطة بالطائفية والمحاصصة والفساد والمشروع االسرائيلي ومستلزماته من الضغوط
األميركية.

.vii

فارقا بومييوح هو مومييوع الدور الاارجي والتدخالت الاارجية في األزمة .يكاد
ما يبدو ً
يغيب الحديس عن المسييتوى الاارجي لألزمة لدى شييباب الحراك والمعارميية بالرغم من
بروزه في الحالة اللبنانية ،فيما كانت اإلشييارة لدور الاارن وامييحة لدى المشيياركين من
فئة أحزاب السلطة .هذا التجاهل لدور الاارن لدى فئة الحراك والمعارمة له عدة أسباب
ن بالاارن يافف من م سؤولية القوى ال سيا سية
محتملةً :
حذرا من أن الز ّ
أوال هو يعكس ً
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المحلية وأن األخيرة تبالغ في توصيييييف هذا الدور لتتافف من مسييييؤوليتها .لذلك ف ن
وثانيا هو
الحديس عن السياق الاارجي قد تيافف من القدرة علأ نقد الفاعلين المحليين.
ً
انطالقا من التموميع السيياسيي
يشيير إلأ االنغماس المعرفي في الشيق الداخلي لألزمة
ً
والمسيياجلة والنقد للومييع القائم واالشييتباك مع األسييباب المباشييرة لألزمة ،في مقابل
معف حضور أدبيات السياسات الدولية والنظام العالمي .وثال ًثا قد ياشأ من هؤالء أن
الحديس عن المسيييتوى الاارجي لألزمة سييييجبرهم علأ الظهور في موقف نقدي لطرف
يقيد وصولهم لجزء من الجمهور الداخلي
خارجي محدد وأنهم جزء من حصراع المحاورح ما ّ
أو يوتّر عالقاتهم مع جهات خارجية يتوقّعون منها الدعم أو يحفّز انقسييييامات إمييييافية
داخل الحراك .وراب ًعا بسبب وجود ارتباطات خارجية قو ّية لبعض مجموعات الحراك.
.viii

الحظ وجود تباين كبير في اإلشييارة لسييالح المقاومة من باب ربطه باألزمة ،حيس كان
تي َ
وهامشيا في أحاديس شباب الحراك والمعارمة ،بينما كان يعود للظهور كجزء
عابرا
ً
ذكره ً
من االنق سام ال سيا سي التقليدي لدى الم شاركين من قوى  8آذار و 14آذار .حتأ ممن
المشيياركين من قوى  14آذار كان حضييور مسييألة السييالح هامشي ًييا وهو ما يشييير إلأ أن
جزءا من الاطاب العلني مييد سييالح المقاومة فيه مقدار من االفتعال والتوظيف أكثر من
ً
كونه يعكس هواجس البيئات االجتماعية لهذه القوى.
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ثالثا :من المسؤول؟ بين النظام والنخبة والخارج
 3.1مسؤولية األحزاب المشاركة في السلطة
يرى المشييياركون من أحزاب السيييلطة بالمجمل أن مسيييؤولية أحزابهم في وقوع األزمة هي إما
مسيييؤولية سيييلبية (أي لعدم قيام حزبهم بأمور ما) أو أنها جزئية ميييمن الحدود الطبيعية ألية
ممارسة سياسية ،في مقابل رمي المسؤولية األكبر علأ القوى األخرى سواء الاصوم أو الحلفاء.
لم ينف هؤالء الشييباب وجود نصيييب من المسييؤولية علأ عاتق أحزابهم ولكن لغتهم اتسييمت
بالتبرير .استند التحلّل من مسؤولية األزمة إلأ جملة من السرديات أبرزها :المشاركة المحدودة
في النظام السييييياسييييي منذ نهاية الحرب األهلية ،وعدم حيازة أغلبية في الحكومة أو مجلس
النواب ،والطبيعة التوافقية للنظام اللبناني ،والطائفية السييييياسييييية وأولوية السييييلم األهلي،
يركز المشيياركون من كل حزب علأ عامل أسيياسييي للتافيف من مسييؤوليته
وسييياسييات الحلفاءّ .
وكذلك علأ ِح قب سييييياسييييية يمكن فيها التحلل من المسييييؤولية .فيما كان القبول بجزء من
غالبا بأمور كان علأ األحزاب أن تقوم بها ولم تفعلها مثل
يلبيا يرتبط ً
المسييؤولية يأخذ طاب ًعا سي ً
المحاسبة والمصارحة ورفع الصوت وليس مسؤولية إيجابية عن ارتكابات وممارسات وسياسات.
أ -كان المشيياركون من األحزاب ذات التمثيل المحدود في السييلطة وامييحين في نفي أية
تحديدا .جادل المشاركون من
نظرا لمحدودية دورهم داخل السلطة التنفيذية
ً
مسؤولية ً
الكتائب وحركة االسييتقالل وتيار الكرامة بعدم مسييؤولية أحزابهم كونها في المعارميية
وقامت بواجب المسييياءلة داخل البرلمان .لذلك يحصييير حعمرح من تيار الكرامة مسيييؤولية
ق يادة حز به في أنهم رغم م مارسييييتهم االعتراض حما عم يطلع ب يدهمح كان ينبغي
عليهم حمصارحة الناس بهذا األمر ويرفعوا المسؤولية ،وإال سيبدو األمر أنك ومعت يدك
وومد الصورة واترك هالشعب يفلتح.
مع المسؤولين عن األزمة من تحت الطاولة .إنزل ّ
بينما قالت حريتاح من الحزب السييوري القومي االجتماعي أن ال مسييؤولية سييياسييية علأ
حزبها إال لعجره عن إقناع الفئة األكبر من الشييييعب بفكره ،والتي حلو آمنت األكثرية بفكر
سيييي عادة لما وصييييلنا إلأ هذه الحالةح .بدوره احتج حراميح من حزب التوحيد العربي بأن
الحزب حلم يكن في الحكو مة إال ل مدة أرب عة أشييييهرح .في ما و جد حعصيييييامح من الحزب
الديمقراطي اللبناني أن مسييؤولية الحزب تنحصيير في حالوزارات التي كنا نديرها إن ثبت
في ها تقصيييييرح .و كذ لك كان رأي حكريمح من حزب االت حاد ح يس قال حال نتح ّمل أ ية
مسؤولية بسبب وزننا السياسي وأننا خارن الحكم منذ 2005ح.
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حتأ األحزاب ذات التمثيل المحدود التي كان لها حضيييور غير هامشيييي في السيييلطة تبنّت وجهة
مقي ًدا بتسييييوية
نظر شييييبيهة .جادل حوليدح من تيار العزم أن دور الرئيس نجيب ميقاتي كان ّ
إقليمية في حين أن حيلي كامي مجلس النواب مسيييييطر علأ البلد ...وموقع السيييينّة ورئاسيييية
مهمي ألنه ليس صيياحب قرارح .وحصيير المشيياركان من تيار المردة مسييؤولية تيارهم
الحكومة ّ
في المسيييييايرة والتطنيي (تحت عنوان الوفاء والترامييييي) والرمييييو لألمر الواقع في لنظام
السياسي .وما عدا ذلك فمردود عليه بمحدودية التمثيل والحقائب الوزارية ومعارمة السياسات
حقدم رفيق الحريري أسييييهم في شييييركة سييييوليدير إلسييييكات
المالية لرفيق الحريري .فعندما ّ
وصوت مدهح يقول حشاديح من المردة.
السياسيين ،فرنجية الوحيد الذي لم يقبل
ّ

ب -أما با صوص األحزاب ذات التمثيل الوازن في ال سلطة والتي شاركت في ال سلطة التنفيذية
منذ نهاية الحرب األهلية فلوحظ اآلتي:
تحمل جزء من مسييؤولية األزمة ولكن يرفضييون أن تكون
يقبل المشيياركون من تيار المسييتقبل ّ
طا بو صول العماد عون للرئا سة
م سؤوليتهم هي األكبر .يرك ّز شباب التيار علأ تأريخ األزمة رب ً
قبوال من
وإغفال المرحلة التي تلت نهاية الحرب األهلية .بالمجمل يبدو شيييباب المسيييتقبل أكثر ً
نتحمل
لتحمل المسييؤولية .يشييير حفاديح من التيار إلأ أنه حال
ّ
شييباب األحزاب األسيياسييية األخرى ّ
الجزء األكبر من دون نفي بعض المسييؤولية عن بعض ناسيينا .كنا وما زلنا بالسييلطة وهذا جزء
من المسييييؤولية ونعترف بهذا األمرح .فيما يذهب حمحمودح إلأ أبعد من ذلك بالقول حأكيد علينا
مسؤولية ألننا في السلطة طوال الوقت ،مسوالية بالفساد المستشري سواء أنه سرق أو سكت
عن سييييرقات اآلخرينح .أما في الجانب المرتبط بنفي المسييييؤولية فيعرض المشييييياركون من
ححربا مذهبيةح
المستقبل
ً
حججا تتصل بمسؤولية السوريين قبل  ،2005والحاجة لتحالفات تمنع ً
مثل التحالف الرباعي ،ودور قطر في تكريس حالثلس المعطلح ،ودور الرئيس رفيق الحريري في
جذب االسييتثمارات واألموال ،وكذلك أن التيار ليس إال طر ًفا بين مجموعة أفرقاء بحسييب طبيعة
النظام السيييياسيييي حفالكل مشيييارك علأ نفس الطاولة والكل مشييياركين بكل الصيييفقاتح .لكن
التركيز األسيياس كان بنقل المسييؤولية إلأ التيار الوطني الحر من خالل ملف الكهرباء حيس كان
وعيا ...وأن يكون هناك رقابة أكثر ومحاسبةح.
حيجب أن يكون الرئيس الحريري أكثر ً
جزءا من
وبشييكل مماثل ال ينفي المشيياركون من حركة أمل مسييؤولية الحركة عن األزمة كونها ً
السلطة ومشاركة فيها حوكان ينبغي أن يكون سلوكنا بالوزارات من العام  1990أحسنح ،ولكن
ليسييت المسييؤولية األكبر .يسييتند الحركيون المشيياركون إلأ عوامل بنيوية (الوجود السييوري،
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يغير
مرح لة  ،)2005وتواز نات القوى المحل ية ( عدد م حدود من النواب والوزراء ليس هو ا لذي ّ
قرار بتغيير الو مع ال سيا سي الذي يلزمه قرار م شترك ،يقول حجعفرح) وطبيعة النظام (التوافقية
مثال) ومرورات االستقرار والسلم األهلي (خاصة
الطائفية التي تمند الغطاء للسنيورة وسالمة ً
بعد بداية الحرب السورية عام  )2011وتقصير الحكومات المتعاقبة.
ويركز المشييياركان من الحزب التقدمي االشيييتراكي علأ حجم الحصييية السيييياسيييية للتافف من
ّ
المسييؤولية السييياسييية ،ولذا المسييؤولية األكبر هي علأ حاألحزاب الكبيرة والكتل النيابية الكبيرة
التي كانت صيييياحبة قرارح ثم ينطلقون من ذلك للتصييييويب علأ التيار الوطني الحر حصيييياحب
الاطاب الطائفي والعن صريح .وهكذا يرى التقدميون المشاركون أنهم اعتر موا علأ السيا سات
الااطئة ولكن من دون تأثير .يشيييييار إلأ أن كافة المشييييياركين الدروز حتأ من خارن الحزب
التقدمي احتجوا بحجم الطائفة الدرزية للتافيف من مسييييؤوليتهم السييييياسييييية ،حيس إن حكافة
تتحمل المسؤولية ...والطائفة الدرزية من األقليات المذهبية فهي ال تتحمل المسؤولية
الطوائف
ّ
األكبرح ،يقول حعصامح من الحزب الديمقراطي اللبناني.

ن -أما األحزاب التي شاركت في السلطة التنفيذية بعد  2005فقد:
يتحمل أية مسييؤولية علأ اإلطالق
انقسييم المشيياركون من حزب اهلل بين من يرى أن حزبهم ال
ّ
وبين من يقبل بمسؤولية جزئية مرتبطة بشراكة الحزب بالسلطة فقط وهي مسؤولية مرتبطة
بالحزب وليس بالمقاومة .االتجاه األول ،وهو األغلب ،ينفي المسييييؤولية ألن الحزب لم يسييييتلم
ومقيد بتحالفات تمنعه من
متأخرا إلأ الدولة ولم يشييارك في المحاصييصيية
حقائب وازنة ودخل
ّ
ً
مواجهة الفساد وبسبب التشتت في القرار اللبناني الداخلي وتركيبة النظام الطائفية والحسابات
الكبرى اإلقليمية ،بل ويزيد هؤالء في إطار الرد ذكر دور الحزب في الدفاع عن البلد وحتأ جلب
دوالرات من الاارن .أما من يقبلون بمسييؤولية جزئية للحزب فيربطون ذلك بشييراكته بالسييلطة
وتحالفاته وعدم تبنيه مواقف حادة فيما ياص اإلصييييالح .ورغم تبنّيها هذا الرأي تسييييتدرك
ويقدم
حنرجسح وتقول حال سيا سة بذاتها شي قبيد ،وأوقات ي ضطر الحزب أن يقوم بم ساومات
ّ
تنازالت تفرض عليه أمور ال يرغبهاح.
تحمل حزبهم مسؤولية هامشية وغير مباشرة عن
أما المشاركون من القوات اللبنانية فلم ينفوا ّ
الذي ح صل ،إذ إن حف ساد عن ف ساد بيفرقح وأن أق صأ ما يمكن أن تكون القوات قد قامت به
هو حبعض التوظيفاتح ولكن حبشيييهادة الكل نحنا من أنظف الوزراء بقلب الحكومةح .كان موقف
دفاعيا ولم يتحدثوا عن أية منجزات .أما المشيييياركون من التيار الوطني
القواتيين المشيييياركين
ً
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جدي
تحمل المسيييؤولية األكبر ينطلق من الحديس عن وجود مشيييروع ّ
الحر فكان دفاعهم بوجه ّ
لإلصييييالح من خالل حخريطة طريقح لوزارات التيار ،وخطط للكهرباء وجهود لمحاربة الفسيييياد.
وهذه الجهود جرى تعطيلها من المصيييييالد المضيييييادة والتحريض الاارجي والطبيعة التوافقية
للنظام وميييعف موقع رئاسييية الجمهورية وافتقاد األغلبية في البرلمان والحكومة .ويرى شيييباب
التيار أن مسيييؤولية حزبهم ترتبط بقبوله بالمسييياومة وعدم خوض المواجهة بطريقة أشيييرس
وأقوى ثم حكان يجب علينا كتيار وطني حر وقتذاك أن ننزل إلأ الشارع قبل جماعة  17تشرين،
أحمل التيار المسؤوليةح يقول حربيعح.
في هذه النقطة ّ

جدول  :4الحجج المستادمة من مشاركي بعض األحزاب لنفي المسؤولية عن أحزابهم
المعارمة

غياب
أغلبية
نيابية

معف
المشاركة
الحكومية

تيار
المستقبل
حركة أمل

*

الحزب
التقدمي
االشتراكي

*

*

*

التوافقية
الطائفية

الوجود
السوري

أولوية
السلم
األهلي

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

التيار
الوطني الحر

*

*

*

القوات
اللبنانية

*

*

حزب اهلل

مسؤولية
الحلفاء

مسؤولية
الاصوم

الظروف
الاارجية

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

 التحليل:
.i

للتافف من المسيؤولية عن األزمة ،احتج الشيباب المشياركون من القوى السيياسيية ذات
التمثيل الوازن بطبيعة النظام الذي يو ّزع الصييييالحيات بشييييكل توافقي طائفي ،فيما
المشيييياركون من القوى ذات التمثيل المحدود احتجوا بحضييييورهم المحدود في تركيبة
السييييل طة (الحكو مة أو المجلس الن يابي) .يعني أن طبي عة الن ظام السيييي ياسييييي تمند
خلفيا للتحلل من الم سؤولية من خالل اإلدارة التوافقية التي أكثر ما
بابا
ً
الم شاركين فيه ً
تتجسييد في ما تيعرف بحكومات حالوحدة الوطنيةح .وفي سييياق مماثل ،كان المشيياركون
ّ
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من القوى الوازنة في مجلس النواب يحيلون السييييبب األكبر في األزمة إلأ تلك القوى
الممسكة بالحكومة ،والعكس صحيد.
.ii

عند قبول الم شاركين بجزء من الم سؤولية يجري ح صر ذلك بم سؤولية سلبية (أي ليس
تحمل مسييؤولية حالثغراتح (مشييارك من الحزب التقدمي)
مسييؤولية عن ارتكابات) مثل ّ
وحالتقصيييرح (مشييارك من حركة أمل) واألداء غير الكامل (مشييارك من حزب اهلل) .كذلك
يرى بعض المشييييياركين أن حصييييول تقصييييير ما أو خطأ هي أمور طبيعية في العمل
السياسي .وعند الحديس عن القبول بالمحاسبة يجري تقييدها بشروط مثل أن تجري في
حظل قضاء نزيه ومستقلح (مشارك من الحزب التقدمي).

.iii

فغالبا ما تكون عبارة عن المطالبة
حين يعرض المشيييياركون ما يرونه منجزات ألحزابهم
ً
ب صيييالحات أو االعتراض ميييمن ما تسيييمد به تركيبة النظام ،إميييافة إلأ ذكر األعمال
تقدمها األحزاب مثل المند الدراسييية ودعم المزارعين وجهود
الايرية والمسيياعدات التي ّ
التنمية المحلية.

.iv

طبيعيا تحميل الاصييييوم المسييييؤولية عن األزمة ف ن الالفت شيييييوع تحميل
إن كان
ً
المسؤولية للحلفاء ما يشير إلأ حجم التفسخ داخل الطبقة السياسية .فالمشاركون من
عدة أحزاب علأ طرفي االنقسيييام اللبناني حاججوا باميييطرار أحزابهم للتجاوز عن بعض
االرتكابات والسيييياسيييات كونها ناتجة عن حلفائهم ممن هم بحاجتهم بسيييبب الصيييراع
السياسي القائم.

.v

من ناحية الشكل ،وفي هذا الموموع بالتحديد ،بدت إجابات المشاركين بالعموم حامرة
ومتناسييقة أكثر من العادة ما يشييير إلأ الضييغط الناتج عن هذا السييؤال علأ منتسييبي
أحزاب السييييل طة و كذ لك حا جة األحزاب لت قديم إ جا بات إلأ م حازبي ها ليكونوا قادرين
ركز المشيياركون علأ شييرح
بدورهم علأ تقديمها للجمهور العام .في صييياغة اإلجابات ّ
بتحم يل
مر الجزء المرتبط
لميياذا ال تتحمييل أحزابهم المسييييؤولييية كل ًّي يا أو
جزئي يا فيمييا ّ
ً
ّ
مقدمة للدفاع وللتافيف من مسؤوليتهم.28
المسؤولية بشكل سريع وعادة يكون ّ

28
تقمص الاطاب
تيالحظ في معظم األحيان وجود مشييييارك في كل حزب من األحزاب األسيييياسييييية قادر علأ ّ
مركزين علأ
الحزبي بشييييكل كامل وتقديم سييييردية تر ّد علأ مجمل االنتقادات ،فيما يكون باقي المشيييياركين ّ
جزئيات محددة .إال أنه تيالحظ دائماً وجود صوت حزبي يذهب بوموح نحو تحميل حزبه مسؤولية أساسية في
وقوع األزمة سواء من خالل المشاركة في الفساد أو السكوت عنه أو في تقرير سياسات خاطئة.
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 3.2الرضا عن األداء :نعم ولكن
 األحزاب المشاركة في السلطة
ً
هامشا
عبر المشاركون عن رماهم عن أداء األحزاب التي ينتمون إليها مع تركهم
بطبيعة الحال ّ
صغيرا للتعبير عن تمايزات محدودة ونقد لبعض المواقف أو السياسات .ردد المشاركون التأكيد
ً
مطلقا لكنه بالمجمل موجود أو أكدوا علأ الرما في القضايا الكبرى
ً
علأ أن رماهم ليس
رما
والتمايز في ما اعتبروه تفاصيل سياسية .في المقابل أظهرت مجموعة قليلة من المشاركين ً
تفسيرا لهذا الرما عبر إحالة
تا ًما عن أحزابها .سرد المشاركون عد ًدا من العوامل التي يجدون فيها
ً
ممنية إلأ عوامل تفسر وتبرر محدودية أداء أحزابهم في بعض الملفات.

ما كامل كانت تنطلق من جملة مبررات:
عبرت عن ِر ً
المجموعة التي ّ
المبرر األول هو أنها تنتمي ألحزاب علأ هامي السلطة وقدمت طروحات إصالحية دون
أ-
ّ
قدمها الحزب مثل قانون
تعدد حريتاح من الحزب القومي جملة مقترحات ّ
أن تيستمع لهاّ .
ممان الشياوخة ،وقانون االنتااب النسبي خارن القيد الطائفي ،والدعوة إلأ نبذ
الطائفية ،والمطالبة ب قرار قانون مدني لألحوال الشاصية ،وإصالح النظام االقتصادي،
ولذلك هي رامية تما ًما رغم معف امكانات التاتثير .ويضيف حراميح من حزب التوحيد أن
يغض الطرف نو ًعا
أحدا ولو
ّ
حزبه يقدم ما يستطيع من مساعدات في منطقته وال يغطي ً
يعبر حجادح من حركة االستقالل عن رماه بسبب أداء رئيس
ما عن الحلفاء .وفي السياق ّ
الحركة حالمبدأي والسيادي والمنفتدح وتقديمه للمساعدات واقتراح القوانين.
ب -المبرر الثاني أن األداء كان أفضل الممكن وفق الظروف السائدة .وهنا ترى حعصمتح من
الحزب التقدمي أن خيارات حزبها فرمها الواقع السياسي ولذا هي صحيحة كما أن أداء
ستدل بتجربة وزارتي الصحة والتربية) .ويتب ّنأ حباسمح من
وزراء الحزب كان ممتا ًزا (ت
ّ
حزب اهلل هذا التبرير حيس ال ترميه بعض السياسات أو التحالفات لكنه يقبل بها ألنه يرى
يعبر حزيادح من تيار المستقبل
أن الحزب محكوم بتوازنات ووقائع ومصالد كبرى .بدوره ّ
عن رماه الحالي عن خيارات الرئيس الحريري التسووية (المشاركة في حكومة في عهد
الرئيس عون ،القبول بالمبادرة الفرنسية ،تسميته مصطفأ أديب لرئاسة الحكومة بعد
استقالة حكومة حسان دياب) ألن ذلك فيه مصلحة البلد في ظل االنهيار.
المبرر الثالس إيديولوجي من قبيل أن التنظيم السياسي ما يزال علأ خط المؤسس (مثل
ت-
ّ
اتباع نهج اإلمام السيد موسأ الصدر وفق مشارك من حركة أمل) ،أو الثقة برجاحة
القيادة (ثالثة مشاركين من حزب اهلل ،حرغم أن بعض األمور تبدو مبابية بدايةح ،يقول
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أحدهم) ،أو االنتماء لقضية المقاومة (مشاركون من تيار التوحيد وتيار المردة وحزب اهلل).
يظهر هنا أن االنتماء لقضية المقاومة يم ّثل رافعة بارزة لجاذبية األحزاب الحليفة لحزب
اهلل لدى المنتسبين إليها كونها قضية وطنية ذات وزن أخالقي وسياسي كبير.
فعبرت عن رما نسبي مع مستويات متباينة ومحدودة من
أما المجموعة األكبر من المشاركين ّ
تنوع اآلراء الداخلي أو ما أسماها
االعتراض والنقد .معظم هؤالء امتدح قبول حزبه بمستوى من ّ
البعض حديمقراطية حزبيةح تتيد لهم عدم الموافقة علأ بعض الايارات في أحزابهم .كما وصف
معظم المشاركين الموموعات التي يتمايزون فيها عن أحزابهم بأنها موموعات حبسيطةح أو
حغير أساسيةح .كذلك يذهب جملة من المشاركين للتأكيد علأ رماهم عن راساء أحزابهم
وتوجيه النقد للنواب والوزراء ومسؤولي التنظيم .ويمكن تقسيم هذه الجموعة إلأ عدة شرائد.
أ -الشريحة األولأ من هؤالء المشاركين تشيد بقدرتها علأ التمايز داخل أحزابها وإمكانية
تصور عن قدرتها علأ إحدان تغيير في مواقف القيادات .يؤكد
الحوار الداخلي ولديها
ّ
حطاللح من الحزب التقدمي االشتراكي أنه مؤمن بايارات حزبه ما عدا بعض حاألمور
البسيطةح مثل الموقف من سد بسري والعالقة مع بعض الحلفاء .ويشير حطاللح في هذا
ا لسياق إلأ أنهم من خالل الحوار الداخلي تمكنوا من تغيير موقف رئيس الحزب ليصبد
معارما للسد .وتؤكد حميريامح من القوات اللبنانية أنهم قادرون علأ التعبير عن موقف
ً
ماتلف داخل التنظيم وتغيير الموقف السياسي للقيادة من خالل الحوار مثل الضغط لمنع
يسا للحكومة .وتكمل قائلة :حولكن هذا ال ينفي إن الحزب أخطأ
تسمية سعد الحريري رئ ً
يتصرف بطريقة ماتلفة ولكن بالنهاية هذا هو
قادرا أن
قصر في عدة ملفات وكان
أو ّ
ّ
ً
العمل السياسي في مد وجزر وفي انتصارات وهزائمح .فيما يجادل حإيليح من حزب
يميز حزبه هو توافر الديموقراطية التي تتيد للجميع مشاركة اآلراء
الكتائب أن ما ّ
الماتلفة ،حقد ال نتفق علأ الطريق ولكن بالنهاية نتفق جمي ًعا علأ مصب األمور وهذا ما
فرحا ومقتن ًعا بقرارات وأداء حزبيح.
يجعلني ً
ب -الشريحة الثانية أكدت رماها في القضايا الجوهرية ولكن لديها تحفّظات عن الجانب
التنفيذي واإلدارة السياسية اليومية .مشارك من التيار الوطني الحر موافق  %90علأ
الايارات ولكن لديه تحفّظات في الشق التنفيذي للقرارات والسياسات ثم يمتدح تجربة
العماد عون .كذلك يشعر حعصامح من الحزب الديمقراطي اللبناني بالفار بالايارات
السياسية لحزبه (العالقة مع المقاومة وسوريا والتيار الوطني الحر واألداء الوزاري) ولكنه
ال يوافق علأ شكل المصالحة مع الحزب التقدمي االشتراكي بعد إشكال في الجبل .فيما
يحصر مشارك من المستقبل نقده في حالممارسات اليوميةح التي فيها مقدار من
البراغماتية.
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ت -الشريحة الثالثة ربطت عدم رماها النسبي بأداء النواب والوزراء ومسؤولي التنظيم دون
وموحا داخل هذه الشريحة.
المساس بالقيادة .كان المشاركون من حركة أمل هم األكثر
ً
مشارك من الحركة راض تما ًما عن أداء رئيس الحركة (التنمية وبناء المؤسسات وحماية
الدولة) وأداء الحركة الشعبي رغم معف اإلمكانات ولكنه يرى أن أداء بعض الوزراء لم
جيدا وحصل تقصير .كذلك يؤكد مشارك حركي آخر علأ رماه عن دور الرئيس بري
يكن ً
الوطني (مثل تقديمه خارطة طريق للدولة المدنية) لكن هناك تقصير لدى بعض نواب
الحركة وفي بعض الشؤون التنظيمية حوهذه موجودة عند الكل فنحن لسنا معصومين
فتعبر عن رما كامل في الايارات الكبرى ولكنها
وال مالئكةح .أما حرلأح من حزب اهلل
ّ
عكس ذلك في السياسة الداخلية فتقول :حأين منطقة بعلبك الهرمل من اإلنماء؟ من
التوظيف والمشاريع؟ ،ال شيء؟ح .فيما يؤكد مشارك عوني وجود إجماع علأ المسائل
الجوهرية لكن هناك تباين حول أداء وزراء التيار (العدل والطاقة واالقتصاد) لكنه يعود
ليقدم مداخلة دفاعية عنهم.
ن -أما الشريحة الرابعة فهي تريد من أحزابها أن تكون أكثر حز ًما تجاه األطراف السياسية
األخرى ومنهم الحلفاء .حجميلح من حركة أمل راض بشكل كامل فيما ياص األمور
السياسية واالستراتيجية (أداء الوزراء والمساعدات في القرى) ولكن كان هناك خيارات
ويبرر ذلك بكونه يحقق
معينة ولكنه يعود ّ
ممكنة أكثر حز ًما بدل السعي السترماء أطراف ّ
حمصلحة البلدح .مشاركان من التيار الوطني الحر جادال أنه كان يجب أن يكون التيار أكثر
شراسة إزاء الجهات التي عرقلت عمله (بالتحديد في موموع الكهرباء) مع لوم حزب اهلل
لعدم حمبطه قرار حركة أمل بتعطيل خطة التيار الكهربائيةح .وتعتقد حماغيح من تيار
المردة أن حزبها كان يجب أن يكون صار ًما أكثر وأن ال يمند اآلخرين أولوية علأ حسابنا
(بالتحديد الموقف من جبران باسيل في االنتاابات األخيرة بالبترون) ،وترى أنه كان من
الممكن اتّباع خيارات أخرى.
ن -الشريحة األخيرة يطال عدم رماها بعض الايارات السياسية ألحزابها .يؤكد حعمرح من
تيار الكرامة أن ال أحد لديه حأداء كاملح فهو راض عن خيار حزبه في المقاومة ورفض
منتقدا الدولة السورية
التطبيع مع العدو اإلسرائيلي ولكنه متمايز حول ما يجري في سوريا
ً
وحلفائها في الحرب الدائرة .أما حكريمح من حزب االتحاد راض بالعموم حلكن هناك حق
راميا عن موقف رئيس الحزب إلأ جانب السعودية
االنتقاد بطبيعة الحالح لذا لم يكن
ً
في حرب اليمن ولكنه يبرر ذلك بالرغبة حبتافيف احتقان الشارع السنّيح .أما حميريامح من
لشد العصب وطروحات حسطحيةح
القوات اللبنانية فتنتقد أداء حزبها حيس ينحصر باطابات ّ
وثانوية ومماحكات مع األطراف األخرى بدون جهد مفيد في حل األزمة .مشارك من حزب
اهلل راض علأ إدارة الحزب لألزمة أما قبل ذلك فال ،فهو راض عن محاولة الحزب تأمين
وعبر ثالثة مشاركين من تيار المستقبل عن عدم الرما
المستلزمات األساسية لمجتمعهّ .
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عن قرارات مثل التسوية الرئاسية ومحاوالت القيام ب صالحات مع قوى غير صادقة
واالستقالة بعد  17تشرين ورفضه رئاسة الحكومة .أحد هؤالء المشاركين يحزنه حالكثير
يبرر ذلك بضغوط خارجية وقصر مدة حكومة العهد
من األمور في أداء التيارح ولكنه ّ
األولأ والغدر من حلفاء الداخل والاارن .بينما ذهب حوليدح من تيار العزم نحو موقف
نقدي وامد ألداء تياره من ناحية وقف توزيع المساعدات (يشعر أن ذلك بضغط خارجي)
أو تقديم مساعدات عشوائية أو لمصالد شاصية.

 المعارمة والحراك
طا بطبيعة السؤال نميّز بداية داخل مجموعة الحراك والمعارمة بين األحزاب التي تتواجد منذ
رب ً
سنوات داخل المجال السياسي وباقي المجموعات حديثة العهد .ونالحظ أنه بالعموم كان تعبير
نسبيا ولو أن مستواه كان متقد ًما.
حذرا
ً
المشاركين من األحزاب حالعريقةح عن الرما ً
يعبر المشاركان من الحزب الشيوعي عن رما كبير بجهد حزبهم ومحاولته تقديم مشروع بديل
ّ
نقيم المرحلة بشكل
والجهد الجماهيري المبذول ،ولكن حيبقأ ب مكاننا كحزب أن نتطور أكثر ،وأن َ
أدقح يقول أحدهما .بينما يحصر حعبد الرحمنح من الجماعة اإلسالمية رماه حبالمرحلة الحاليةح
رغم قلقه من التحوالت الكبرى في المنطقة والعالم .أما ححسانح من حزب سبعة فيربط رماه
بكونه من ممن دائرة القرار حلكن لو لم أكن كذلك كان من الممكن أن أكون غير راض بنسبة
%60ح ،ومن األمثلة علأ عدم رماه العجز عن مد الجسور مع باقي المجموعات لتشكيل جبهة
نظرا لمواقف الحركة وحيويتها
موحدة .بينما غلب علأ حإبراهيمح من حركة الشعب الشعور بالرما ً
الداخلية ولكنه نقدي تجاه حمراعاة الحركة لمواقف حزب اهلل بموموع الحراك أكثر من الالزمح.
انطالقا من استقاللية التنظيم عن
عبر حوسيمح من التنظيم الشعبي عن رماه الكامل
ً
بينما ّ
التبعية ألي طرف خارجي.
فيعبرون عن مستوى
أما المنتسبون إلأ مجموعات حديثة
نسبيا ممن الحراك الذي بدأ منذ ّ 2015
ً
مرتفع من الرما وذلك يعود إلأ حداثة التجربة وخطابها الثوري أمام الواقع المتهالك وعدم
اناراطهم في تجارب سلطوية وكذلك ألن صغر حجم هذه المنظمات وعمرها يسمحان بهامي
واسع للتداول والحوار الداخلي واإلحساس بنوع من الرابط حاألسريح يمند المنتسبين المكانة
والدور المؤثر .وهنا من المفيد اإلشارة إلأ أن ما يعزز هذا الرما هو أن االنتماء لهذه المجموعات
لم يكن في الغالب امتدا ًدا النتماء عائلي أو تقليدي أي أنه كان ينم عن درجة مرتفعة من
كونوا هذه القناعات من خالل
االستقاللية ال سيما أن المشاركين من الاريجيين الجامعيين ممن ّ
التفاعل مع األقران خالل مراحل الدراسة أو العمل .وهذا االنتساب كان يتم من خالل الممارسة
أشكاال تنظيمية ولو رخوة في بداية األمر.
االحتجاجية في المجال العام ثم يأخذ
ً
حصل هذا الرما نتيجة
مصادر هذا الرما التام لدى المشاركين من الحراك متعددة .فالبعض ّ
الطبيعة األفقية والتشاركية في التنظيم وأخذ القرار (مشاركون من لحقي ،والكتلة الوطنية،
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ومواطنون ومواطنات ،وعن حقك دافع) ،أو حيوية المجموعات ومبادرتها لتنظيم التحركات
بطريقة مؤثرة مد المصارف أو المؤسسات العامة أو الشركات الااصة المعتدية علأ المال العام
(مشاركون من الحركة الشبابية للتغيير ،وحجر وبشر ،والكتلة الوطنية ،وشباب المصرف) أو نتيجة
تعبر عن وجع الناس (لبنان عن جديد وشباب المصرف) أو لوجود أشااص مستقلين
مواقف ّ
ونظيفي الكف (مشاركان من حجر وبشر ،وأوع) أو القدرة علأ طرح بدائل بشكل تاصصي
وعلمي (مشاركون من مواطنون ومواطنات ،وشباب المصرف ،وشبكة مدى) أو القدرة علأ التجدد
الفكري (مشاركة من شبكة مدى)
عبر عن بعض النقد الذاتي ارتبط بمحدودية القدرة علأ
إال أن عد ًدا ً
قليال من المشاركين ّ
الوصول ألعداد كبيرة من الناس وإقناعها بوجود بديل (مشاركان من الكتلة الوطنية و حوعيح)،
أو بأسلوب وتكتيكات التظاهر (مشاركان من حراك الصور و حوعيح) ،أو بالحذر المبالغ فيه من
التواصل مع الدول الاارجية (مشارك من حراك صور) أو بحالة التشرذم لدى قوى المعارمة
(مشاركان من حراك صور ولقاء البقاع الثوري) أو بالعالقة المتساكنة لبعض قوى المعارمة مع
بعض قوى السلطة (مشاركة من شبكة مدى).
 التحليل المقارن:
 .iبالعموم هناك رما مرتفع لدى معظم المشاركين من أحزاب السلطة عن أداء أحزابهم،
وحين يمارسون نوع من النقد الذاتي يقومون بذلك مع تجنّب القضايا الكبرى أو قائد
التنظيم مع ذكر العديد من التبريرات .بالمقابل يشعر المشاركون من الحراك والمعارمة
جدا من الرما عن السلوك السياسي لتنظيماتهم وال سيما لدى المجموعات
بمستوى عال ً
حديثة العهد بالمقارنة مع أحزاب المعارمة العريقة ،فيما كانت االنتقادات لدى هذه الفئة
محدودة وعابرة.
 .iiبالمجمل ربط المشاركون من األحزاب عدم رماهم بقضايا مرتبطة بأداء بعض النواب
والوزراء أو اإلدارة السياسية اليومية أو مسائل تنظيمية داخل أحزابهم أو سياسات الحلفاء
أو الميل الدائم للمساومة بدل المواجهة أو التشدد ،وطبيعة التحالفات والتسويات .لكن
هذه المساومة هي آلية عمل بين النابة السياسية تحت عناوين مثل التوافقية والميثاقية
وحفظ الوحدة الوطنية بهدف إدارة النظام وتقاسم المنافع والمصالد .أما النقد الذاتي
فتركز في القدرة علأ الوصول للجمهور والفشل في
لدى المشاركين من قوى المعارمة ّ
بناء أطر موحدة لقوى االحتجان ومسايرة بعض قوى السلطة.
للبعد الطائفي أو التنظيمي تأثير وامد علأ إجابات المشاركين .لكن يمكن
 .iiiلم يكن ت
نسبيا من الرما،
مالحظة أن المشاركين الدروز في أحزاب السلطة لديهم مستوى أعلأ
ً
ركز المشاركون من حركة أمل علأ ربط الرما بدور القيادة وأماف إليه المشاركون
فيما ّ
وتحديدا من تيار
من حزب اهلل قضية المقاومة ،بالمقابل بدا المشاركون السنّة،
ً
المستقبل ،األكثر مساءلة لايارات قياداتهم.
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.iv

.v

.vi
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بدا الف ًتا أنه لدى كلتا الفئتين كانت القدرة علأ المشاركة في الحوار الداخلي والمرونة
في التواصل مع صانع القرار داخل الحزب أو المجموعة مصدر رئيسي للرما لدى
المشاركين .وهذ ما يعكس رغبة مرتفعة لدى هذه الشريحة من خريجي الجامعات في
المساهمة النشطة والمشاركة المباشرة في عملية صناعة القرار ولو بحدود االستماع
وعرض المشورة ويجذبها وجود بنية تنظيمية حيوية ذات قنوات نشطة باتجاهين داخل
الهرم التنظيمي .وكذلك يساهم الحجم التنظيمي الصغير لمجموعات الحراك ببناء صالت
شاصية متينة داخلها ويالق نو ًعا من الحميمية األسرية وال سيما مع التفاعل المتواصل
خالل التحركات إمافة لكونهم في الغالب ينتمون لجيل واحد.
كانت مصادر الرما لدى مشاركي أحزاب السلطة مرتبطة بدور رموز التنظيم والقضية
اإليديولوجية وتقديم المساعدات ومرورات الواقع السياسي .بينما كانت مصادر الرما
لدى المشاركين من المعارمة والحراك متعددة ولكن األبرز فيها )1( :طبيعة هذه
المجموعات لناحية بنيتها غير الهرمية ومستوى المشاركة في صناعة القرار واالنفتاح علأ
احساسا مرتف ًعا باالنتماء والدور )2( .المصدر الثاني األبرز هو
النقاش بما يمند المنتسب
ً
النشاط العملي للمجموعات ممن المجال العام من خالل تنظيم االحتجاجات والتحركات
والتوعية العامة وطرح األفكار ،فمشروعية هذه المجموعات تأتي من نشاطها الميداني
والممارسة الواقعية وليس من قيادة تارياية أو مشروع إيديولوجي كامل التشكّل.
يشعر المشاركون من الحراك والمعارمة بموقف أخالقي متقدم مرتبط بتمومعهم
السياسي ،وهم يحرصون علأ ومع أنفسهم في مقابل النظام السياسي حالفاسدح
ويصرون علأ إبراز التناقض مع األطراف الموجودة داخل السلطة كوسيلة البراز هوية
ّ
متمايزة وجذابة .فيكرر هؤالء المشاركون اإلشارة إلأ دورهم في الدفاع عن حقوق
الفقراء ونبذ الطائفية ومواجهة الفاسدين لالفتاار بانتمائهم .كذلك كان المشاركون من
الحراك والمعارمة أكثر قدرة وراحة بالتعبير عن أسباب شعورهم بالرما وبرز ذلك من
والمفصلة لعدد كبير منهم .بينما كان يغلب علأ المشاركين من
المطولة
خالل اإلجابات
ّ
ّ
األحزاب الطابع الدفاعي والتبريري ما يشير إلأ شعورهم بعبء المساءلة الشعبية
والتشكيك بأحزابهم.
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الخالصة
منهجيا للتعميم
ينبغي بداية إعادة التأكيد علأ أن النتائج التي خلصييت إليها الدراسيية غير قابلة
ً
صورات جيل ما
معمق لت ّ
خارن دائرة الم شاركين فيها ،ولكن يمكن االنطالق منها لتح صيل فهم ّ
بعد الحرب األهلية من حملة الشييهادات الجامعية المنتظم داخل األحزاب المشيياركة في السييلطة
وأحزاب المعارمييية ومجموعات الحراك .تقترب المسيييافة بين المشييياركين حين يرتبط السيييؤال
بت شايص األزمة ثم تميل لالفتراق بو موح حين ي صل األمر إلأ توزيع الم سؤوليات .يظهر في
عدة مواميييع من الدراسييية تأثير واميييد ومباشييير لالنتماء السيييياسيييي والهوية الطائفية في فرز
والتصورات بين الفئتين وداخل الفئة الواحدة.
المواقف
ّ
انطالقا من ذاكرة الم شاركين ب شأن األحدان المحلية األف ضل واأل سوأ يظهر إلأ أي حد تف صل
ً
لحظة  17تشيييرين بين الفئتين ،حيس تغيب ذكرى الحدن عند فئة أحزاب السيييلطة وتطغأ لدى
الفئة الثانية .وعند الحديس عن الحدن األسييييوأ يظهر توافق عام بين المشيييياركين السيييينّة لدى
الفئتين ولدى المشاركين من حركة أمل والحزب التقدمي االشتراكي حول حادثة اغتيال الرئيس
الحريري ،في حين يغيب هذا األمر عند المشيياركين المسيييحيين من كلتا الفئتين .يشييير تشييتّت
األحدان ذات الصلة بالذاكرة إلأ معف الذاكرة الجمعية اللبنانية لدى هذا الجيل وهو ما يضعف
تذكر األيام األولأ من 17
يركز المشيييياركون من الحراك علأ ّ
المشييييتركات في الهوية الوطنيةّ .
تشييييرين باعتبارها لحظة الصييييفاء الثوري لناحية العفوية والعمومية الوطنية وظهور حالشييييعبح
بزخم منقطع النظير واإلحساس بأن التغيير علأ وشك التحقق .إن محورية حدن  17تشرين في
وموج ًها في أية احتجاجات مسيييتقبلية في
عامال داف ًعا
ذاكرة هذه الفئة تشيييير إلأ أنه سييييبقأ
ً
ّ
ال سنوات القليلة المقبلة .وهذا ما ي شبه لحظة  14آذار  2005التي ظهر أنها ما زالت تتفاعل في
ذاكرة شباب تيار المستقبل والكتائب والقوات اللبنانية والحزب التقدمي.
علأ الرغم من أن األحزاب والقوى التي ينتمي إليها المشيياركون تتمومييع في مواقع متناقضيية
ييورات كتلة كبيرة من المشييياركين من الفئتين لألزمة
ً
تقريبا داخل المجال السيييياسيييي بدت تصي ّ
اللبنانية متقاطعة إلأ حد بعيد سواء لناحية تحديد بدايتها أو السبب الرئيسي لها .فاألغلبية من
تراكميا وتربطه بلحظة اتفاق الطائف وبزوغ تجربة
المشييييياركين ترى أن مسيييييار األزمة كان
ً
الحريري السييياسييية ونموذجها االقتصييادي .وهنا يالحظ أن االنتماء السييياسييي (قوى  8آذار و14
تأثيرا في فرز المواقف من االنتماء لألحزاب المشيييياركة في
آذار) والطائفي والمذهبي كان أكثر
ً
السلطة أو االنتماء لقوى المعارمة والحراك.
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وعن ال سبب الرئي سي رأت أغلبية الم شاركين أنه مرتبط بالطائفية وإن قاربتها بطرق ماتلفة.
المطبقة وأنها لم تعد قادرة علأ
وهذا ما يشيييير إلأ عمق مأزق مشيييروعية الصييييغة الطائفية
ّ
تلبية حقوق األغلبية من اللبنانيين ،وبالتالي يعزز من الطرح القائل بأن ما نتج عن تلك المرحلة
قابال لالسييتمرار وال بد من البحس في تغييره أو تطويره .وهنا يبرز شييكل من االنقسييام
لم يعد ً
بين يمين ويسيييار عابر للفئتين من خالل تحليل المشييياركين لسيييبب األزمة .ويمكن االسيييتدالل
أولي علأ هذا االنقسيييام من خالل الصيييحيفة التي يطالعها المشييياركون ،حيس اختارت
بشيييكل ّ
األغلبية العظمأ من المشيياركين صييحيفتي األخبار ( %45.5من مشيياركي أحزاب السييلطة و%48
من مشاركي المعارمة والحراك) والنهار ( %36.5مقابل .)%24
وعلأ الرغم من تقديم المشييياركين من فئة الحراك والمعارمييية لاطاب علماني وطني ظهر أن
العامل الطائفي ما زال له أثر في أكثر من موميييوع .ويبدو ذلك بشيييكل واميييد بالتحديد لدى
عدد من المشيياركين الس ينّة في الحراك حيس برزت تقاطعات مع المشيياركين من تيار المسييتقبل
في التصييييويب الحاد علأ التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وفي التافيف من مسييييؤولية
الرئيس رفيق الحريري عن األزمة .ويعود هذا التقاطع إلأ عدة م صادر محتملة :م ستوى التعبئة
جزءا من المشياركين السينّة من الحراك تسيربوا من
المذهبية سين ً
ّيا ميد التيار الوطني الحر ،وأن ً
بيئة تيار المستقبل في السنوات األخيرة ،وكذلك لرغبتهم في تكريس شعار حكلن يعني كلنح.
علأ صيييعيد المسيييؤوليات برزت فوارق واميييحة بين الفئتين باعتبار ذلك في صيييلب المنافسييية
تركز سرديات المشاركين من أحزاب
السياسية بين قوى الومع القائم والقوى الساعية للتغييرّ .
السيييلطة ،ال سييييما تلك التي في مركز السيييلطة ،علأ تقليص مسيييؤولية النابة الحاكمة ب زاحة
النقاش نحو العوامل البنيوية للنظام الطائفي والتدخالت الاارجية ومسييييؤولية الشييييعب .في
المقابل يربط المشيييياركون من الحراك والمعارميييية األسييييباب بالنابة الحاكمة وذلك لتقويض
تقريبا
مشييروعيتها والتأكيد علأ مييرورة قيام بديل لها .ولعدم تشييتيت مسييؤولية النابة يغيب
ً
عن المشيياركين من الحراك والمعارميية الحديس عن دور الاارن ومسييؤولية الشييعب وحتأ النقد
لسالح المقاومة.
وهنا كان الف ًتا أن الحديس عن سيييالح المقاومة وربطه باألزمة كان شيييبه غائب لدى الفئتين ما
يبدو في السجال العام وهذا يعني أن الحمالت السياسية واإلعالمية التي تربط األزمة بالمقاومة
تبدو مفتعلة إلأ حد كبير .يضيياف إلأ ذلك أن األحدان المرتبطة بقضييية المقاومة (التحرير عام
 ،2000االنت صار عام  )2006ظهرت باعتبارها األحدان األجمل لدى كلتا الفئتين ولدى م شاركين
من عدة طوائف ،في مقابل االنقسامات السياسية أو الطائفية حول سائر األحدان األخرى .يضاف
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إلأ ذلك أن مشيييياركين من أحزاب حليفة لحزب اهلل ربطوا الرمييييا عن أداء أحزابهم ،من جملة
عوامل ،االرتباط بقضية المقاومة.
سبيا
بدا أن الم شاركين بالعموم يتمو معون في تنظيماتهم ب شكل متما سك مع ميل أو مد ن ً
لدى شييباب أحزاب السييلطة لممارسيية النقد الذاتي تحت سييقف عدم المسيياس بالقيادة الحزبية
(التركيز علأ مسؤولية النواب والوزراء والمسؤولين الحزبيين) وال بالقضايا الجوهرية .وكان نقد
شديدا للنظام السيا سية وممار سات السلطة ولو أنهم يشيرون في ذلك إلأ
هؤالء المشاركين
ً
قوى السييلطة األخرى سييواء الحليفة أو المنافسيية .وهنا كان الف ًتا ظهور مسييتوى مرتفع من عدم
الرمييا عن التحالفات وأداء الحلفاء بينما كان نقد المشيياركين من الحراك والمعارميية يتجه نحو
العجز عن بناء تحالف واسع لقوى االعتراض .هذه المواقف للمشاركين من أحزاب السلطة تكشف
عن نوع من اإلحباط من النظام السييياسييي القائم وعن عدم صييالحيته وكذلك عن غياب واسييع
للقدرة علأ صييييناعة التوافقات .وفي هذا السييييياق يبرز مسييييتوى االسييييتقطاب الحاد بين تيار
المستقبل والحزب التقدمي وحركة أمل من ناحية والتيار الوطني الحر من ناحية ثانية.
شعورا باالرباك ال سيا سي في خياراتهم وبرز ذلك
محا أن الم شاركين ال سنّة هم األكثر
كان وا ً
ً
نسييبيا ألحزابهم وقواهم بالمقارنة مع باقي المشيياركين .والمؤشيير الثاني
في نقدهم األومييد
ً
مرتبط بمستوى التردد الذي يحكم خيارهم االنتاابي في االنتاابات النيابية المقبلة عام .2022
فقد أجاب  %20من سينّة األحزاب المشيياركة في السييلطة أنهم سيييغيرون خيارهم االنتاابي عام
 2022و %53أجابوا أنه من حالممكنح أن يقوموا بذلك .مع التأكيد علأ عدم تعميم هذه النتائج
خارن دائرة المشيياركين ولكن يظهر من مجمل الدراسيية مسييتوى التشييتت في أراء المشيياركين
ينية والتشييكيك باياراتها وال سيييما فيما ياص تيار
وعمق األسييئلة المطروحة علأ القيادات السي ّ
الم ستقبل .كما يظهر أن  %50من الم شاركين من سنّة قوى الحراك والمعار مة أفادوا أنهم من
الممكن أو المؤكد سيييغيرون خيارهم االنتاابي في  2022ومن المرجد أن أغلب هؤالء تسييربوا
من تيار المستقبل وبيئته الحامنة.
تظهر تأثيرات األزمة االقتصييادية والسييياسييية بومييوح علأ المشيياركين من جيل ما بعد الحرب
األهلية ممن أنجزوا تعليمهم الجامعي وذلك من خالل مسييتوى متقدم من السيياط علأ النظام
وحدة االنق سام ال سيا سي بين فئتي ال سلطة والمعار مة وكذلك بين
ال سيا سي وأداء ال سلطة ّ
القوى الموجودة داخل السيييلطة نفسيييها .عززت األزمة من زخم التحليل اليسييياري الذي يربطها
عمقت الهوة بين قوى األمر القائم والقوى
ببنية النظام االقت صادي للحريرية ال سيا سية ،وكذلك ّ
التغييرية التي تشييعر بأنها ه ّزت ميزان القوى ،وأعادت إحياء نوع من االنقسييام اإلسييالمي بوجه
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التيار الوطني الحر ممن أحزاب السلطة .وتدفع األزمة بهؤالء الشباب إلأ استكشاف هامي من
النقد الذاتي من داخل أحزابهم عبر طرح أسييييئلة حول صيييييغة النظام والتسييييويات والتحالفات
واألداء في الوزارات والعمل التنموي .في مقابل أن الشباب من الحراك والمعارمة يؤكدون علأ
تقديم هويتهم من خالل ومعها كنقيض تام للنظام السياسي القائم بما يمكن أن يجعلها ذات
جاذبية عالية.
برز لدى المشيييياركين الشييييباب رغبة عالية بأن تكون أصييييواتهم مسييييموعة داخل أحزابهم
أسييياسييييا في زيادة
عامال
ومجموعاتهم ولذلك كان اقتراب المسيييافة مع رأس الهرم التنظيمي
ً
ً
الر ما عن أداء أحزابهم ومجموعاتهم .إن االنت ساب لفئة عمرية مت شابهة وذات تح صيل جامعي
جعل من المشاركين يتشاركون الساط القلق من مستقبل هذا النظام في حال استمراره .فكيف
يش ّاص هؤالء تداعيات األزمة عليهم وعلأ نمط حياتهم وخططهم للمستقبل ،ما هي المااوف
والهواجس ومصادر الساط؟ هذا ما ستجيب عليه الدراسة الثانية ممن هذا المشروع البحثي.
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ملحق رقم  : 1االحتجاجات في لبنان بين تشرين األول  2019وتشرين األول 2020
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https://acleddata.com/2020/10/27/breaking-the-barriers-one-year-of-demonstrations-in-lebanon/
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29

ملحق رقم  :2جدول المشاركين من األحزاب المشاركة في السلطة
االسم المستعار

الجنس

االنتماء الحزبي

الطائفة

مكان اإلقامة

العمر

االختصاص الجامعي

ريتا

أنثأ

الحزب السوري القومي
االجتماعي

لم يصرح

الحمرا

24

هندسة داخلية

وليد

ذكر

تيار العزم

سنّي

طرابلس

30

إدارة أعمال

عصمت

أنثأ

الحزب التقدمي االشتراكي

درزية

حاصبيا

26

تجميل داخلي

عباس

ذكر

حزب اهلل

شيعي

بيروت

24

إدارة معلومات

جويل

أنثأ

القوات اللبنانية

مسيحية

بعبدا

24

علم نفس

حسن

ذكر

حركة امل

شيعي

الضاحية

25

هندسة مدنية

إيلي

ذكر

حزب الكتائب

مسيحي

الكورة

24

هندسة داخلية

ميريام

أنثأ

حزب القوات اللباننية

مسيحية

عوكر

24

هندسة بترول

فادي

ذكر

تيار مستقبل

سنّي

الجية

24

صحافة

جميل

ذكر

حركة أمل

شيعي

شياح

27

طبيب

غازي

ذكر

حزب اهلل

شيعي

حي مامي

26

هندسة اتصاالت

عمر

ذكر

تيار الكرامة

سنّي

طرابلس

27

هندسة مدنية

أحمد

ذكر

حزب اهلل

شيعي

الهرمل

29

طب أسنان

روني

ذكر

التيار الوطني الحر

مسيحي

القاع

29

مهندس معماري

رنا

أنثأ

تيار المستقبل

سنّي

الال (بقاع
غربي)

25

علوم سياسية

جورن

ذكر

حزب القوات اللبنانية

مسيحي

بيروت

28

إعالم رقمي

جيهان

أنثأ

تيار المستقبل

سنية

عكار

27

أدب عربي

نرجس

أنثأ

حزب اهلل

شيعية

بيروت

28

ترجمة

هشام

ذكر

التيار الوطني الحر

مسيحي

بعبدا

26

هندسة مدنية

شادي

ذكر

تيار المردة

مسيحي

زغرتا

28

هندسة مدنية

فؤاد

ذكر

حركة أمل

شيعي

الهرمل

25

طبيب اسنان

رامي

ذكر

حزب التوحيد العربي

درزي

مار الياس

28

معلوماتية

كريم

ذكر

حزب االتحاد

سنّي

تعلبايا

30

إدارة أعمال

جعفر

ذكر

حركة أمل

شيعي

رشاف

29

حقوق

باسم

ذكر

حزب اهلل

شيعي

بيروت

28

ادارة مالية

روال

أنثأ

حزب اهلل

شيعية

الهرمل

24

علوم اجتماعية

طالل

ذكر

الحزب التقدمي االشتراكي

درزي

بيصور

27

ادارة مشاريع

عصام

ذكر

الحزب الديمقراطي
اللبناني

درزي

بعقلين

25

قانون األعمال

زياد

ذكر

تيار المستقبل

سنّي

بيروت

28

هندسة اتصاالت

ماغي

أنثأ

تيار المردة

مسيحية

البترون

29

موارد بشرية

محمود

ذكر

تيار المستقبل

سنّي

كترمايا

24

هندسة

جاد

ذكر

حركة االستقالل

مسيحي

زغرتا

24

محاسبة

طارق

ذكر

تيار المستقبل

سنّي

بيروت

25

إدارة أعمال

سوزان

أنثأ

التيار الوطني الحر

مسيحية

جبيل

27

هندسة مدنية

ربيع

ذكر

التيار الوطني الحر

مسيحي

كسروان

28

هندسة معمارية
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ملحق رقم  :3جدول المشاركين من أحزاب المعارضة ومجموعات الحراك
االسم
المستعار

الجنس

االنتماء

الطائفة

محل االقامة

العمر

االختصاص
الجامعي

نبيل

ذكر

الحزب الشيوعي

لم يصرح

رويس

28

إدارة دولية

مازن

ذكر

الحزب الشيوعي

مسيحي

بكفيا

28

هندسة ميكانيك

وسيم

ذكر

التنظيم الشعبي

سني

صيدا

24

ادارة اعمال

عبد الرحمن

ذكر

الجماعة اإلسالمية

سني

شحيم

27

مهندس مدني

غادة

أنثأ

لحقي

سني

البقاع الغربي

26

عالن فيزيائي

هال

أنثأ

الكتلة الوطنية

شعية

الحازمية

28

عالقات عامة

حسان

ذكر

حزب سبعة

شيعي

البقاع

30

ادارة

زين

ذكر

مواطنون ومواطنات

مسيحي

المتن

24

حقوق

سناء

أنثأ

مواطنون ومواطنات

-

عرمون

25

معلوماتية

لميا

أنثأ

شباب المصرف

شيعي

جنوب

28

علوم االتصال

عبير

أنثأ

النادي العلماني

-

بيروت

24

علم نفس

علي

ذكر

شباب صور

شيعي

صور

28

علوم سياسية

مجد

ذكر

حراس المدينة

سنّي

طرابلس

29

هندسة تواصل

لؤي

ذكر

حراك النبطية

شيعي

النبطية

30

إدارة أعمال

سهام

أنثأ

لقاء البقاع الثوري

مسيحية

قب الياس

24

حقوق

معين

ذكر

وعي

شيعي

النبطية

26

صيدلي

جنأ

أنثأ

المعارمة القومية

درزية

بيروت

25

علم نفس عيادي

ميرا

أنثأ

حراك جل الديب
(عن حقك دافع)

مسيحية

جبل لبنان

24

طب أسنان

منال

أنثأ

المرصد الشعبي

درزية

كورنيي المزرعة

25

بيولوجي

نادر

ذكر

أوع

-

راس النبع

33

اقتصاد وادارة

غسان

ذكر

الحركة الشبابية للتغيير

سنّي

طرابلس

25

اعالم

رواد

ذكر

شباب المصرف

شيعي

برن البراجنة

29

هندسة كومبيوتر

عثمان

ذكر

منتدى طرابلس

سنّي

طرابلس

27

صحافة

رائف

ذكر

الحركة الشبابية للتغيير

شيعي

الهرمل

24

تمويل

هبة

أنثأ

شبكة مدى

شيعية

فردان

25

إعالم

إبراهيم

ذكر

حركة الشعب

سنّي

طرابلس

25

هندسة كومبيوتر

سارة

أنثأ

لبنان عن جديد

سنية
ّ

البقاع الغربي

23

علوم سياسية

رانيا

أنثأ

حجر وبشر

سنية
ّ

طرابلس

25

حقوق

فراس

ذكر

مجموعة موطني

درزي

راشيا

26

علوم الريامة
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