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 مدخل

قيمة الُعملة المحلية التي كان ثباتها ُيعّد من يتلّمسيييون اهتزاز  2019بدأ اللبنانيون منذ صييييف 

المسيييوولون الرسيييميون. وخالل  امسيييّلمات االسيييتقرار في لبنان وهو أمر لطالما تفاخر به كثيرً 

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

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

انفجرت احتجاجات شعبية واسعة في لبنان مد المنظومة  2019شهر تشرين األول  فيبدأت. و

منذ عقود. كانت ه وعاينقد السيييياسيييية واالقتصيييادية في البالد، وهو حدا لم يكن اللبنانيون 

قوى خارجية وداخلية السييتثمارها ال سيييما االحتجاجات شييديدة التعقيد والتداخل حيس سييارعت 

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

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

ك ية، و يا مطلبية وحقوقية ونقابية ومحل جل قضيييييا نانية أل ًق اللب لك متراف كل ذ لة  اان  مع حم

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

ظل مقاربة أميركية تقوم علأ دمج لبنان مييمن اسييتراتيجية حالضييغوو القصييوىح علأ إيران 

 التي تبّنتها إدارة دونالد ترامب حينها.  

ع قبل أن تتراجع بفعل عمليات احتوائها واالنقسييامات التي شييابتها اسييتمرت االحتجاجات ألسييابي

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

وسيييلطة، أمام واقع  ااالحتجاجات لم ُيعد عقارب السييياعة إلأ الوراء فأصيييبد لبنان، دولة ونظامً 

صعد كافة. لق شفت جديد علأ ال سي إلأ حّدها األدنأ، وانك سيا شروعية النظام ال صت م د تقّل

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

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

 تعبئته بالخطاب الطائفي. 

دأت تتسييييارع األزمة وبرزت الخسييييائر الفادحة في ميزانية مصييييرف لبنان والقطاع ب اإقتصيييياديً 

المصيييرفي ككل والتي تسيييببت بها سيييياسيييات وأخطاء وارتكابات متراكمة ألكثر من عقدين من 

الزمن وال سيييما منها الهندسييات المالية ثم تهريب الودائع إلأ الخارن أثناء إقفال المصييارف في 

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

سائر  شفت عن خ سابات الخارجية عجوزات ك سّجلت الح شت التحويالت المالية و والخليجية فانكم
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مالي طاع ال لة في الق جة  .1هائ مداخيل وتعطلت لونتي عت ال عار وتراج مت األسيييي ألزمة تضييييّخ

 18000إلأ  2021القطاعات االقتصادية مع استمرار انفالت سعر الصرف حتأ وصل في حزيران 

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

 ية الكارثية. نسب العاطلين عن العمل مع كل التبعات االجتماع

لرئيس الوزراء سيييعد  اان دياب خلفً جديدة برئاسييية حسيييّ  حكومة تألفت 2019 في كانون الثاني

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

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

ة وعقدت عدة الدولة والمصييرف المركزي والمصييارف وبدأت البحس في إجراءات تقشييفية واسييع

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

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

من أزمته االقتصيييادية واالجتماعية لتكتمل  اوفي خضيييّمها وصيييل وباء كورونا إلأ لبنان معّمقً 

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

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

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

زت بين العاصييييمة بيروت وطرابلس في باينة في أهدافها ودوافعها وتركّ الزخم ومشييييتتة ومت

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

الشيييعبي ولكن من دون نجاح ملحور. رغم ذلك ال تزال مشييياعر السيييخط تتزايد بشيييكل كبير 

س سا شّد في المواد األ صول  صة مع ح سعار وتراجع كبير في الخدمات العامة وخا ية وانفالت األ

ترافق ذلك مع انقسيييييام عمودي حاّد بين القوى رة الطوابير أمام محطات الوقود. وعودة ظاه

التقليدية التي عجزت عن بناء توافقات ألدارة مرحلة انتقالية تخفف من تداعيات األزمة علأ 

 المواطنين اللبنانيين. 

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

بعد  افرنسييا لمبادرة تأليف حكومة من االختصيياصيييين لكن من دون نجاح علأ مدى سيينة تقريبً 

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

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

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

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

ومواقف خليجية حادة مناوئة للبنان سييبقها احتجاز السييعودية لرئيس الحكومة اللبنانية حينها سييعد الحريري وإجباره علأ 

 مغادرة األرامي السعودية. اعالن استقالته التي عاد عنها بعد السماح له ب
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تكثفت الضغوو الفرنسية واألميركية لتشكيل  تسارع موشرات االنهيارمع و .ر سورياواألردن عب

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

في ظل هذه األزمات المتداخلة والحراكات واالحتجاجات في الشييييارع ظهرت شييييريحة الشييييباب 

من االنهيار الحاصل سواء من ناحية قدرتهم  االلبناني في مركز الحدا. فهوالء هم األكثر تضررً 

كانوا زخم  افي الحياة. وهم أيضييييً  علأ اسييييتكمال الدراسيييية أو إيجاد فرص العمل أو االنطالق

ويدور الصييييراع علأ إقناعهم واجتذابهم بين كل القوى الفاعلة. كما أن  2الحركة االحتجاجية

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

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

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

في االنتخابات النيابية من المتوّقع رأي قادرون علأ الوصييييول إلأ الجمهور برسييييائل محددة. و

لتحشيييييد واألقناع أن تكون هذه الفئة حامييييرة بقوة علأ صييييعيد التعبئة وا 2022المقبلة عام 

 والتأثير في السلوك االنتخابي بدرجة ما. 

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

البحوا النوعية  ال تزالالجمهور فيما يخص األزمة االقتصييادية والسييياسييية التي يمر بها لبنان، 

فهم إدراكات الشيييباب المتعلم لألزمة وتوّقعاته لها يسيييهم في إن  يلة.علأ هذا الصيييعيد ميييئ

الشييعبية  التصييّوراتية وهو ما سيييفيد في قراءة الوصييول إلأ فهم معّمق يتجاوز البيانات الكمّ 

ستحاول  سية التي  سينعكس ذلك علأ عالقاتها بالقوى السيا هي بوجه عام تجاه األزمة وكيف 

بطبيعة المرحلة في لبنان  ار ما. وأهمية ذلك مرتبطة أيًض ا تطوير خطابها وسياساتها بمقداأيًض 

ر والضبابية، ولذا من الضروري فهم كيفية حيس دخلت البالد في مرحلة مضطربة يسودها التوتّ 

 ه بما يساعد علأ فهم سلوكهم المستقبلي.تقاربمتعامل المواطنين مع هذا الواقع و

سات والتوثيق  اانطالقً  شاري للدرا ست ستراتيجية  -مما تقّدم نّفذ المركز اال سات اال مديرية الدرا

شييمل شييريحة من الشييباب اللبناني من الحائزين علأ شييهادات جامعية والمنتسييبين  انوعيً  ابحثً 

إلأ األحزاب التي واظبت علأ المشييياركة في السيييلطة وكذلك المنتمين إلأ أحزاب المعارمييية 

سيحاول ومجموعات ال صعد والمقارنة فيما بينها.  صّوراتهم علأ عدة  شاف ت ستك حراك بهدف ا

شبابية هامة لألزمة في لبنان وكيف يعبّ  شريحة  ستقراء الفهم الذاتي لدى  رون عن هذا البحس ا

من البيانات  اوافرً  اوالتوّقعات والمشييياعر بلغتهم الخاصييية بما يمنحنا كمً  التصيييّوراتذلك وعن 

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

شريحة وما يمكن توقّ  سلوك هذه ال سمد بفهم أعمق ل صول إلأ عمق الذات وهذا كله ي عه والو

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

 .2020، ولماذا؟ الجامعة األميركية في بيروت، معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة
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سي والطائ سيا سي هو كيف يوثر االنتماء ال سا سوال األ في منها في المدى المنظور. ولذا كان ال

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

من  اجامعيً  اخّريجً  64من خالل المقابالت شبه المنظمة التي شملت  انوعيً  اتبّنأ المشروع منهجً 

اك ( والمعارمة والحراشخًص  35سنة منتمين ألحزاب مشاركة في السلطة ) 30سنة إلأ  24عمر 

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

وشييملت  2020وتشييرين الثاني  2020المقابالت عبر فريق من المسيياعدين في الفترة بين تموز 

 توّزعت علأ المحاور الثالثة اآلتية:  سوااًل  16

كيف يدرك المشيياركون طبيعة األزمة وأسييبابها ومسييارها؟ وكيف يوّزعون المسييووليات؟  -

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

2021 . 

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

 عليه؟كيف يتصّور المشاركون مسارات التغيير السياسي الممكنة ورهاناتهم  -

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

موّزعة وفق  اعرض النتائج والخالصييات التي سيييجري تقديمها في ثالثة تقارير تصييدر تباعً 

 عاله.  المحاور الثالثة المذكورة أ
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 المقّدمة

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

الحائزين علأ شهادات جامعية والمنتسبين ألحزاب مشاركة في السلطة والمعارمة ومجموعات 

ذلك العام بدأ اللبنانيون  . خالل2019الحراك، األزمة التي تعصييييف بالواقع اللبناني منذ العام 

ة ومصرفية واجتماعية، أخذت تضرب ون أزمة مرّكبة غير مسبوقة، سياسية ومالية ونقديسيتلمّ 

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

عات متفائلة كان لديها توقّ  ( التي1996إلأ عام  1990شريحة ما بعد الحرب األهلية )مواليد عام 

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

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

خصييية ونفسييية مهنية وشييخصييية وإذ باالنهيار يضييعها أمام أسييئلة صييادمة ذات تأثيرات شيي

 واجتماعية وسياسية غير منظورة. 

تصييييّور المشيييياركين لتداعيات األزمة اللبنانية عليهم وما توّلده من تدور هذه الدراسيييية حول 

مخاوف وهواجس شخصية واجتماعية وكيف تجبرهم علأ النظر في خياراتهم الحياتية وتأثيرها 

ستقبلهم، ومدى ما غّيرته لديهم علأ  سية وما تركته علأ تقييمهم لم سيا ستوى التوقعات ال م

سييينرّكز علأ اللغة المسيييتخدمة من المشييياركين والمفاهيم التي يوظفونها وكذلك  من خيبات.

ضب أو القلق أو التعاطف وفي أي اتجاه يوّجهونها. وهذا األمر ال يخلو  شاعرهم لناحية الغ علأ م

 للحرن المرتبط بطبيعة بعض األسئلة.  امن صعوبة نظرً 

 البيانات النوعية التي جرى جمعها وتحليلها لهذه الدراسة فكانت نتان األسئلة التالية:أما 

 ما أكثر ما يثير غضبك في األزمة الحالية؟ .1

 ما أكثر ما يثير خوفك وقلقك في الظروف الحالية؟ .2

في ظل  والزوان( الهجرة والعملكيف تعيد اليوم دراسيييية خياراتك الشييييخصييييية )حول  .3

 األزمة؟

 من جيلك فيما يخص أوماع البالد؟ اأن جيل والدك كان أكثر حظً هل تعتقد  .4

بعد أكثر من سيييينتين من إجراء االنتخابات النيابية األخيرة ونتائجها، هل هناك ما خّيب  .5

 ظنك أو خالف تقديرك لما ستكون عليه الحال بعد االنتخابات؟ 

 تين؟تحّدا عن فكرة سياسية كنت تقتنع بها وتغّيرت في السنتين األخير .6

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

وكيف  2015وتأثيرها عليهم وتفاعلهم معها. درسييت كارول دربان المشيياركين الجدد في حراك 

تعاملت مجموعات الحراك مع هوالء المشاركين من خالل االرتجال السياسي وخطابها الفضفاض 
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تشييييرين  17وبعد احتجاجات  .3ين وليس كشييييركاءالمرنة والعفوية الجتذابهم كمتلقّ والهيكلية 

السييياق ظهرت جملة دراسييات كّمية ونوعية لفهم تداعيات الحدا علأ عدة مسييتويات. في هذا 

كانون الثاني و 2019تح أجريت بين تشييرين األول نترناشييونال ألرإتقّدم دراسيية صييادرة عن ح

رات وتجارب الفئات رات المرتبطة بتصييييوّ موجًزا عن األسييييباب الرئيسييييية للتوتّ  اعرمييييً  2020

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

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

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

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

مشارك )عّينة غير عشوائية  400شمل  ااألمين وريم صعب وريما ماجد وأرين أيانيان استطالعً 

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

 .6تشرين

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

علأ مواقف هذه الشريحة الشبابية المهمة بفعل تحصيلها العلمي وفعاليتها السياسية. لقد جرى 

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

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

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

إلأ أن الدراسيية اعتمدت علأ داتا  اات والمسييوحات الميدانية. ونظرً ...إلخ( من خالل االسييتطالع

تشييرين حامييرة وكذلك صييدمة بداية  17نوعية في تلك اللحظة حيس كانت انفعاالت احتجاجات 

االنزالق نحو األزمة االقتصيييييادية فقد تمكنت من جمع بيانات غنية يمكن أن توصيييييل لنتائج 

 قادم. مستجدة أو تعميق الفهم لما هو قائم و

                                                           
 .2016حالحراكح يواجه حشعوبهح، معهد السياسات في الجامعة األميركية في بيروت، كارول دربان، السياسة بالصدفة:  3
تصّور لبنان جديد والتنازع حول حقيقته؟ الجهات الفاعلة والقضايا والديناميات التي أعقبت إحتجاجات زينة عبال وآخرون،  4

 . أنظر الرابط اآلتي: 2021، إنترناشونال ألرت، كانون الثاني أكتوبرتشرين األول/

https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon-Context-Analysis-Feb-Jul-AR-2021.pdf 
5 E. Dahrouge, J. Nammour, AS Lotf & 2019-2021 ArMA Programme students (Saint-Joseph University, 

Beirut, Lebanon( ‘The 17 October 2019 protests in Lebanon: Perceptions of Lebanese and nonLebanese 

residents of Tripoli and surroundings’, 4 Global Campus Human Rights Journal, 2020, pp. 488-516. 

http://doi.org/20.500.11825/2035 
تشرين  14حسان حساني، موقع سينابس،  للتغيير، ترجمةلو األحزاب في لبنان: الوجه اآلخر مرتضأ األمين وآخرون، موا 6

 . 2020األول 
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أن الداتا المتوّفرة تتصيييف بكونها نوعية وليسيييت كّمية ولذلك فالنتائج  يجب التأكيد علأ اأخيرً 

غير قابلة للتعميم إلأ خارن دائرة المشيييياركين في الدراسيييية ولكنها يمكن أن تكون كاشييييفة 

 ومساعدة علأ فهم تصّورات من هم خارجها. 

عن أبرز ما القسم األول  يكشف .7القسم المنهجي(تتوّزع محاور الدراسة علأ ثالثة أقسام )عدا 

كيف يعيد  فيما يفحص القسييم الثاني يثير غضييب وخوف المشيياركين نتيجة معايشييتهم لألزمة.

أما  ،الشباب المشاركون دراسة خياراتهم الشخصية وإلأ أي مدى يشعرون بعبء األزمة عليهم

 .  عاتهماألفكار السياسية للمشاركين وتوقّ  فينظر في ما تركته األزمة من تأثير علأالقسم الثالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
األول  عددنة يمكن مراجعة الل األطار المفاهيمي ومنهج جمع الداتا وانتقاء العيّ لالطالع علأ القسم المنهجي الذي يفصّ  7

 من هذا المشروع البحثي علأ الرابط اآلتي:

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

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

سترتبط خيارات هوالء  العمرية ولذلكتترك األزمة تداعيات مباشرة وخطيرة علأ هذه الشريحة 

المشييياركين الشيييخصيييية والسيييياسيييية في المدى المنظور بمحاولة االسيييتجابة لهذه التداعيات. 

سييينفحص ما الذي يغضيييب المشييياركين ثم ما الذي يثير قلقهم وهكذا نكون حصيييلنا علأ أبرز 

 المسائل والموموعات التي يتفاعل المشاركون معها.

 مصادر السخط  1.1

 السلطة األحزاب المشاركة في 

سلطة والطبقة  سية، األول نحو ال شاركين في ثالثة اتجاهات رئي شباب األحزاب الم ضب  توّزع غ

 السياسية والثاني نحو الشعب نفسه والثالس نحو سوء األوماع المعيشية والقلق من المستقبل. 

سية  سيا سلطة ال شباب بأن ال شعور هوالء ال ضب  تتعامل في المقام األول كان الباعس علأ الغ

ل وعجز وق   توظيفها لمصيييالحها.  وحتأنكار إة تدبير ولّ مع األزمة بعدم مباالة واسيييتهتار وتنصيييّ

أوجاع الناس ومعاناتهم اليومية وتدهور بأن الطبقة السييياسييية ال تسييتشييعر  وهناك شييعور عام

صومهم  شرة نحو خ شاركون إعطاء أمثلة يذهبون مبا أحوالهم.  وبطبيعة الحال حين يحاول الم

يرى مشييارك من  في السييياسيية، ال سييّيما ممن ينتمون ألحزاب خارن حكومة حسييان دياب. مثاًل 

دولية مّده ورغم ذلك  المستقبل أن ما يثير الغضب هو أن حزب اهلل حيعرف أن األزمة هي لعبة

وُيالَحظ أن المنضوين في هذه الفئة هم في معظمهم من شباب األحزاب المسيحية  ال يكتراح.

 ن في المقابالت. المشاركي

 يستدّل المشاركون علأ استهتار الطبقة السياسية من خالل أربعة شواهد:

سية   -أ ستمرار القوى السيا صص والمواقع مثل الخالفاخالففي ا سم الح بين  تها حول تقا

مشيييييارك من التيار  الحظالتيار الوطني الحر وتيار المسييييتقبل حول تأليف الحكومة. ي

حما عم ينعمل شييييي، وما عم نفهم عليهم شييييو ناطرينح، فال لمبادرة اغياب الوطني 

ذهب مشييارك من حالعزمح ييما قرارات جّدية في القضيياء أو اسييترداد لألموال المنهوبة. ف

أن السيييياسييييين يعيشيييون في مكان آخر وكأن ال شييييء يجري في لبنان ويلتهون إلأ 

لتيار الوطني بعدم بتقاسييييم حالجبنةح واالقتتال عليها. بينما يسييييتشييييهد مشييييارك من ا

 استجابة الفرقاء لطلب رئيس الجمهورية إقالة حاكم مصرف لبنان.

تحّول المسييوولين أنفسييهم من السييعي أليجاد الحلول أو فرمييها إلأ الشييكوى والتذّمر  -ب

كحال وزير االقتصيياد الذي يشييتكي من المخالفات بدل مييبط األسييعار )رأي مشييارك من 

حسييييان دياب يسييييأل فيها عن غياب أجهزة الدولة  الحكومة رئيسالمردة( أو تغريدة ل
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بعقول  ا)مشارك من المستقبل(. وهذا التنّصل يثير غضب البعض كونه يشّكل استخفافً 

 اللبنانيين واستغباء لهم )مشارك من القوات(. 

كان النفجار مرفأ بيروت الحصة الوازنة في االستدالل علأ تنّصل الطبقة السياسية من  -ت

في أدائها قبل االنفجار أو بعده من خالل عدم االسيييتقالة الجماعية. المسيييوولية سيييواء 

وهنا ُيالَحظ محورية انفجار المرفأ في خطاب شييييباب حزب القوات كونه قابل للتوظيف 

. ويبدو اميييد رئيس الجمهورية والتيار الوطني في المناطق الشيييرقية من بيروت تحديدً 

 السييياسييية وفاقمكات السييلبية تجاه السييلطة قد عزز هذه األدرا أأن انفجار المرف اوامييحً 

 الغضب عليها حتأ من شباب األحزاب أنفسهم. 

توظيف األحزاب األزمة لتصفية حسابات بينية.  فهناك َمن يشتكي من أن غالبية الطبقة  -ا

السييياسييية ترفض مالقاتهم للتعاون وتسييعأ لعزلهم )مشييارك من التيار الوطني(، فيما 

حركة أمل وحزب اهلل من تحوير المسيوولية نحو المقاومة يشيتكي شيباب مشياركون من 

آذار السييياسييية مع الغرب. وهنا يقول  14مع تجاهل سييياسييات ما بعد الطائف وخيارات 

آذار إن ما يثير الغضب هو كون حالكثير من األمور التي تجري وهمية  8مشارك من قوى 

آذار  14من فريق  اياسيييييً وعبارة عن تواطو لتفجير أزمة الدوالر ثم اسييييتغالل ذلك سيييي

ح. ويعترض أحد المشيياركين من المسييتقبل علأ تحميل الحريرية السييياسييية كل اعمومً 

األزمة الحاصييييلة ألن حرفيق الحريري قام بزنجازات وقد يكون حصييييل بعض الخلل بعده 

ولكن هذا ال يعني أن نحّمل كل األزمة لتيار المسيييتقبل وننسيييأ اآلخرين.ح وهنا ُيالحظ 

التعاطي  السياسة متلن المستقبل تزايد خطاب الحقد والشعبوية مقابل غياب مشارك م

 حد سواء.  والرافضين علأبموموع سّد بسري من المويدين 

صادية عليهم وعلأ  شية واالقت شاركين كان تداعيات األزمة المعي ضب لدى الم صدر للغ ثاني م

مسيييوولية تجاه الشيييعب والذّل الذي ، وال سييييما أن ذلك مترافق مع حانعدام الاالمواطنين عمومً 

نختبره في األوميياع المعيشيييةح )مشييارك من المسييتقبل(. وفي هذه الفئة كانت الحصيية الوازنة 

شباب  سالمي.لل صرف الدوالر وما هنا كان التركيز ع من األحزاب ذات الطابع األ سعر  لأ تقّلبات 

المواطنين عن اسييييترداد  ب به من تضييييّخم وتلكل للدخل وارتفاع البطالة وكذلك عجزتسييييبّ ي

ال سييييما الكهرباء. يشيييعر هوالء المشييياركون والخدمات العامة  ترّديأموالهم من المصيييارف ثم 

سر اللبنانيةرون عن قلقهم ويعبّ بحال من الذّل يعانيها الناس  صعوبة تدّبر اأُل أمورها في هذه  ل

باب ومج ماعي حميم بين هوالء الشيييي ماس اجت نا يبرز وجود ت يس الظروف. ه عاتهم ح نهم إتم

وأسييرهم ومحيطهم يعانون في مقابل ما عاينوه من عدم مباالة السييلطة السييياسييية. ويبدو أن 

هذا الغضب حّفزته التفاوتات االجتماعية والالمساواة بين اللبنانيين مثل الفوارق التي تظهر بين 

سييييوري القومي مونح بحسييييب حريتاح من الحزب الأناس تبحس في مكّبات النفايات وناس يتنعّ 

 االجتماعي.  
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يعّبر الشييباب مييمن هذه الفئة عن سييخطهم مما يشيياهدونه من موجة هجرة لزمالئهم رغم ما 

تكّبدوه من عناء الدراسيييية وتكاليفها. يرى طبيب مشييييارك من حركة أمل أن حالدولة خامييييعة 

ميياع تعبهم، للمصييارف والصيييارفة واالحتكارات ولذلك يهاجر أطباء وزمالء أو يفكرون بالهجرة و

كلها أسييباب تسييتوجب ثورةح. البارز هنا تعبير الشييباب عن توّجس وقلق عميق علأ مسييتقلبهم 

الشييخصييي وكشييريحة شييبابية بالعموم. يقول مشييارك آخر من الحركة حكنا نتأقلم ولدينا بعض 

مع كله قاتمح، ويالقيه آخر من حزب اهلل قائاًل  ست قاد األمل أما اآلن فقد تدّمرنا، فالو علأ  ارً حل

أن أعرف مسييتقبلي إلأ أين بعد خمس سيينوات وال أن يكون لدّي طموح. كان معي مبلغ صييغير 

 وطارت قيمته، هالبلد مطحنة لألحالمح.  اصغيرً  ابالليرة ألعمل مشروعً 

شاركين من رّدة  شعر بها بعض الم ضب، وهو األقل، ارتبط بخيبة أمل ي سبب األخير المثير للغ ال

تجاه األزمة، وهنا كان المنتقدون من األحزاب ذات الطابع األسالمي. فرغم  فعل الشعب اللبناني

ك بزعمائه بتبعية ويسيياهم في أعمال المضيياربة ويخضييع  كل ما حصييل ال يزال الشييعب يتمسييّ

ضب هو  صيب الجميع. ما يثير الغ صبية المذهبية والحزبية مع أن األزمة ت ستنفر للع للطائفية وُي

كهم بكال األمرين رغم معرفتهم بأنهما سييبب ما حموقف الناس تجاه زعمائ هم والطائفية وتمسييّ

 هم فيهح يقول حغازيح من حزب اهلل. 

 

 المعارمة والحراك 

علأ مستوى المشاركين من أحزاب المعارمة ومجموعات الحراك يمكن فرز ردود األفعال علأ 

 ثالثة اتجاهات: سياسات السلطة واألحزاب، معاناة الناس ورموخها، أداء قوى المعارمة نفسها.  

سوولين مع األزمة.  سية والم سيا شاركين بالدرجة األولأ إلأ تعاطي الطبقة ال ضب الم توّجه غ

أن أننا نعيش في بلد ال يحترمنا، ال يعطينا أبسييط حقوقناح في حين حرانياح )حجر وبشيير( حتشييعر 

عندنا حعايشييين حياتهم آخر همهم ويطّلون عبر التلفزيون بشييكل عادي وال كأنه  السييياسيييين

ر حسييناءح )مواطنون ومواطنات( هذا األمر بأن حدا شيييء في البلد والشييعبح. المسييوول  وتفسييّ

سبب فقط معّينة جماعة ألنه يمثل اقرارً  يتخذ عن أن عاجز ّضل لذا الطائفي، الرابط ب  افعليً  يف

قرار وخاصيية أن المطلوب اآلن هو قرارات كبيرة السيييما بحق من راكموا الثروات  أي يتخذ أن ال

لطبقات ل فالسييلطة، بحسييب حنبيلح )الحزب الشيييوعي( تسييتمر في االنحياز بطرق غير مشييروعة.

بالناس التي خسييييرت وظائفها والمياومين. والثرية  يجد بعض والميسييييورة مع عدم المباالة 

المشيياركين أن هذا السييلوك التجاهلي من السييلطة خارن إمكانية الفهم لشييدة غرابته. وهو ما 

ره إحدى المشيياركات باتكال النخبة السييياسييية علأ الخارن وانتظارها  بها الريبة  له وتصييلتفسييّ

نا نشييييع بدأ خدم لتقول: ح ما نحن ن خدمهم هم. رب نا لننزل إلأ الشيييييارع لن ما حّركو ر أنهم رب
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بالغضب من القمع الذي يتعّرض  اممزوجً  استياءً حسهامح )لقاء البقاع الثوري(  وتبدي .مصالحهمح

لديها حافزً  باب في االحتجاجات وهذا ما خلق  نحنا شييييريحة واعدة للتحدي فتقول ح اله الشيييي

سي  اللبناني، ورغم ذلك نحن مستبعدون وُيستهزأ بنا وُيستخف بقدراتنا، فيما للمستقبل السيا

 نحن قادرون علأ أن نصنع القرارح.

السلطة أن أغلب النقد الموّجه للطبقة السياسية كان مصدره المشاركين الشيعة. ف اكان الفتً 

ألقليمي، كما يقول كأنها خارن الحدود وتبّرر ذلك بذريعة االستهداف الدولي واالسياسية غائبة و

فأطراف األزمة منشغلون بتقاذف إلأ حزب اهلل وحركة أمل.  هنقد اححسانح )حزب سبعة( موجهً 

المسووليات )علأ الداخل والخارن( وال يقّدمون سوى الشعارات الرّنانة )دولة مدنية، مكافحة 

أنه كان يتوّقع ويستهجن حعليح )حراك صور( الفساد، سيدر(، يقول مشارك من حشباب المصرفح. 

تشرين لكنها مصّرة علأ ذات  17أن تطّور هذه الطبقة سلوكها )نهّذبها ونقّلم أظافرها( بعد 

الغضب الشعبي بعد سنوات قليلة.  التطيير ودائع الناس وهذا ما سيفجر مجددً  المحاصصة وصواًل 

أن هذه المحاصصة وما ُيغضب أكثر، بحسب مشاركين اثنين من حوعيح والحركة الشبابية للتغيير، 

وتحاول  اتمامً  االسيما بعد تفجير مرفأ بيروت حيس يبدو البلد مستباحً  اتلقأ رعاية دولية مجددً 

المساومة في ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة للحصول علأ عوائد بدل رد األموال 

 . المنهوبة

(، الحزب الشيوعي ،ب المصرفوّجه عدد من المشاركين )التنظيم الشعبي، شباتقّدم،  لأ ماإ

لألحزاب من ناحية تركيزها علأ حمالت الدعاية والتعبئة األعالمية علأ أسس طائفية  نقدهم

)الطائفة مستهدفة( لشد عصب مناصريها ولحرف األنظار عن القضايا األساسية )المسوولية عن 

بقلقهم من  اهنا يبدو مرتبطً ( وللتعمية عن الصراع الطبقي. وغضب المشاركين تفجير المرفأ مثاًل 

تعبئة بعض القواعد الشعبية بما يضعف زحم حراك  قادًرا علأكون الخطاب الطائفي ال يزال 

 قوى المعارمة.  

الفئة الثانية من الردود كانت موّجهة نحو الناس من ناحية ما يعانونه ومن ناحية خضوعهم.  من 

األسأ علأ مصير ودائع الناس ال سيما المغتربين ناحية المعاناة، يشعر حمجدح )حراس المدينة( ب

ممن ماع جنأ أعمارهم بعد أن وثقوا بالقطاع المصرفي اللبناني. وإمافة لذلك هناك الفقر 

فيما أصبد جزء منها يعتمد علأ  اوالجوع الذي يتفشأ في قاعدة المجتمع التي ال يراها أحد تقريبً 

بية للتغيير و حلبنان عن جديدح(. يصف حنادرح )أوع( األحزاب للبقاء )مشاركان من الحركة الشبا

الواقع بأن فيه الكثير من مظاهر الظلم، كما في طرابلس، ما يزيد من حاالت االنتحار والسرقات 

وهكذا تتحّول الناس إلأ حكائنات أنانية.. عم نضطر كل واحد منا يكون أناني ويخّلص حاله 
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من ناحية أن قلقها علأ أوالدها  حهالح )الكتلة الوطنية(منية غضب بحالهح. تثير هذه الخشية األ

يجعلنا نشعر أن العالم حولنا يتقدم  . ويزعج حهبةح )شبكة مدى( أن هذا الواقعاودائمً  اأصبد يوميً 

كي ال نعيش ما عاشوه. ولكننا اليوم ولبنان يعود للخلف وال نزال في ذات الحلقة، حأهلنا هّربونا 

 نعيش األسوأح. 

يدافع عن خيبة من موقف الشعب الذي رأه بعض المشاركين إما إنه ما زال في المقابل هناك 

منقاد لهم وجاهز للدفاع عنهم ولو بالعنف )لحقي(، وأن هناك  إما أنهوأحزاب السلطة والزعماء 

طرف تقّبل لألزمة )حراك النبطية(، والناس ما زالت تصّدق زعيمها وترمي األزمة علأ الالمن  انوعً 

المقابل فيما الكل مسوول ولو بدرجات مختلفة )عن حقك دافع(. ويذهب حإبراهيمح )حركة 

الشعب( النتقاد بعض المواطنين لمحاولتهم االستفادة من األزمة عبر االنخراو في تجارة السوق 

عدم الوعي هو نتيجة السوداء مثل حتجار الدوالرح. فيما يجدحزينح )مواطنون ومواطنات( أن 

ّقعة لطريقة الحكم منذ التسعينات التي عملت علأ مرب كل ما يمّكن المواطن من التعامل متو

    مع واقعه )شل النقابات والحركة الطالبية والتالعب بمناهج التعليم(. 

استياءها نحو طريقة أداء قوى االعتراض نفسها وال سيما أن  وّجهت قّلة من المشاركين اوأخيرً  

تشرين ممكن نكون عم نغّير شيح يقول حعبد  17 أنه بيالحالة كتير كتير صعبة بعد ما شعرنا ح

الرحمنح من الجماعة االسالمية. مشكلة مجموعات المعارمة أنه رغم التحديات ال تزال 

الحساسيات الشخصية والحسابات الضيقة تمنع تجميع الجهود والتعاون وتقديم التنازالت البينية 

من منتدى طرابلس(، وكذلك تواصل تكرار الخطاب ذاته عن السلطة دون جهد حقيقي  )مشارك

ملموس في الواقع  وال أثرلطرح بديل جدي بدل االكتفاء بتحالفات أو شبكات بدون تضامن فعلي 

 )مشاركة من النادي العلماني(.  

 

 التحليل المقارن 

i. مشاركين من الفئتين سواء بوجه عام يظهر وجود تشابه كبير في أسباب الغضب لدى ال

االستياء  امن ناحية أداء السلطة السياسية أو تداعيات األزمة االقتصادية والمعيشية وأخيرً 

من موقف الشعب اللبناني المهادن للسلطة كما عّبرت شريحة محدودة من الفئتين. يمكن 

وموح األداء السيأء للسلطة السياسية،  أن ُيعزى هذا التقاطع إلأ جملة أسباب: أواًل 

بالخصائص المشتركة،  اتشابه تداعيات األزمة علأ المشاركين من الفئتين ربطً  اوثانيً 

انخراو المشاركين في المجتمع بما يجعلهم علأ تماس مع المعاناة السائدة بشكل  اوثالثً 

 .ماثلمت
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ii.  نحو قوى السلطة واألحزاب توّجه االستياء لدى المشاركين من الفئتين بشكل أساسي

الحاكمة باعتبارها تمتنع عن القيام باألجراءات الضرورية للتعامل مع األزمة وتفّضل 

االستمرار بحماية مصالحها الضّيقة. هنا يستخدام المشاركون من كلتا الفئتين مصطلحات 

اركين متشابهة حول عدم مباالة السلطة وغيابها وعدم جّديتها وعجزها. الفارق أن المش

 بقدر ما ربطوهمن الحراك والمعارمة لم يربطوا سوء أداء قوى السلطة بالفشل أو العجز 

 لحماية مصالد حلفائهم في شبكات رأس المال.  اوممنهجً  امدّبرً  اأمرً  بكونه

iii.  )الالفت أن المشاركين من األحزاب المشاركة في السلطة كانوا أكثر حّدة )مقارنة نوعية

واألحزاب، وذلك مرتبط بحجم التعبئة واالنقسامات بين هذه القوى في انتقاد السلطة 

ولشعور فئة المشاركين بالضغوو الشعبية الناتجة عن اتهام أحزابهم بالفشل ما يجعلهم 

أكثر حساسية إزاء أداء األحزاب من ناحية توظيف األزمة مد بعضها البعض ورمي 

. وفيما كان النقمة الشعبية المسووليات بدل العمل لالستجابة لألزمة وامتصاص

المشاركون من أحزاب السلطة ينطلقون من نقد السلطة السياسية للتصويب علأ القوى 

األخرى من الحلفاء والخصوم، كان المشاركون من المعارمة والحراك يتعاملون مع قوى 

 السلطة باعتبارها كتلة واحدة إلأ حد بعيد.

iv.  استفاض المشاركون من أحزاب السلطة في الحديس عن تداعيات األزمة االقتصادية

والمعيشية وأكدوا علأ كونهم من المتأثرين بها وقد ظهرت لديهم لغة حساسة 

ومتعاطفة مع المتضررين من األزمة ربما كنوع من الدفاع الذاتي والتأكيد علأ كونهم 

شباب الحراك  كّمية، استفاضبل، وبمقارنة متضررين كما بقية اللبنانيين. في المقا

والمعارمة أكثر بالشرح عن مسوولية قوى النظام وأحزاب السلطة وال سيما لناحية 

األشارة إلأ الكثير من القرارات التي كان من الممكن اتخاذها للتخفيف من األزمة. هذا 

مفادها وجود األمر قد يكون من ممن السردية التي تحاول قوى المعارمة تأكيدها و

 بديل للومع القائم. 

v.  فيما يخص السخط الموّجه نحو السلطة السياسية لوحظ أنه من فئة أحزاب السلطة كان

للسلطة السياسية أما مقابلهم من فئة الحراك  االمشاركون المسيحيون هم األكثر نقدً 

ين في والمعارمة فكان المشاركون الشيعة. يمكن تفسير ذلك بكون المسيحيين المشارك

أوسع للنقد وخاصة أن بعضهم  ما يفتد لهم مجااًل  ابها عمومً  االسلطة هم األقل انخراطً 

يمارس هذا النقد للتصويب نحو عهد الرئيس ميشال عون. أما من جهة المشاركين 

بكون معظمهم انتموا إلأ مجموعات  االشيعة في الفئة الثانية فربما كان األمر مرتبطً 

 دبيات ما يفيدها في تقديم هذا النقد الحاد. يسارية لديها من األ

vi.  يظهر أن ما يقلق بعض المشاركين من فئة الحراك والمعارمة هو محاولة النخبة

الخطاب  إلأ اها مجددً واالسياسية استدران الخارن ألنتان تسوية جديدة من ناحية ولج
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الطائفي ألعادة مبط المويدين والمناصرين. القلق هنا ناتج عن نجاح هذه التكتيكات 

في تجارب سابقة سواء في استدران مساعدات خارجية ألعادة تعويم الومع القائم أو 

 في شد العصب المذهبي والطائفي لترميم المشروعية وإعاقة بروز قوى جديدة.  

vii.  ّب الحراك تنتقد سوء التنسيق بين المجموعات إال قة لدى شباُيالحظ وجود أصوات متفر

إذا ما قورنت باالنتقادات الحاّدة التي وّجهها شباب األحزاب  اأنها ُتعتبر محدودة جدً 

 لحلفائهم من كل االتجاهات. 

viii.  ًلدى  اكان االنتقاد الموّجه لخيارات الشعب وتحمليه مسوولية ما وصلت إليه األمور محدود

لدى المشاركين من الحراك والمعارمة، فكانت الغلبة للخطاب الفئتين وبدرجة أقل 

المتعاطف مع الناس وأوماعهم في ظل األزمة الخانقة. وهذا األمر يشير لوجود تصّور 

عام لدى المشاركين بأن األزمة في أساسها مرتبطة بخيارات الطبقة السياسية 

 والمسوولية ملقاة عليها وليس علأ عامة اللبنانيين. 

 

 القلق مكامن 1.2

 األحزاب المشاركة في السلطة 

سة يتقدمها الخوف من  شاركين في الدرا شباب األحزاب الم سية علأ  سيطر ثالثة هواجس رئي ت

الخشيييية من  اعودة الحرب األهلية والعنف الداخلي، ثم القلق علأ المسيييتقبل وميييبابيته وأخيرً 

 تداعيات األزمة المعيشية. 

 عودة الحرب األهلية -أ

أجمع المشييياركون من تيار المسيييتقبل، دون سيييواهم، علأ خشييييتهم من تجدد الحرب األهلية. 

ينطلق هذا الخوف من أن حفكرة العيش المشييترك تبدو مسييتحيلة ألنه حين تحصييل حسيياسيييات 

ننحاز كلنا لطوائفنا خاصة عندما يكون هناك أطراف أخرى يشعرونني بأنهم الصد ونحن الخطأح 

شأ صادية إلأ اندالع حرب أهلية  يقول أحدهم. ويخ صل تدحرن األزمة االقت آخر من التيار أن ي

حوهذا أكثر شييييي بيخوفنيح. ويظهر أن هذا الهاجس مرتبط بما جرى في البلدان المحيطة حيس 

يتخّوف زميل لهم من أن يتحّول البلد لسيياحة إقليمية مثل سييوريا واليمن وليبيا وينهار المجتمع 

هذه الحرب ألنها تخيف حأكثر من الحرب مع حإسرائيلح، ألنه بالحالة األولأ والدولة. والخشية من 

 عدد الضحايا أكبر والتسوية وإعادة األعمار أصعبح يقول حطارقح. 

ستقبل في تأكيد  شاركين من الم شباب الدورز من خارن الحزب التقدمي مع الم شارك ال كذلك ت

بالتدخالت الخارجية والسييييعي  القلق مرتبطً الهاجس من الحرب األهلية. ولكن هنا كان منشييييأ ا

لتدويل األزمة. وهنا يعاد اسييتحضييار حروب العراق وسييوريا واليمن حفالتدويل سيييفّجر النزاعات 
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المحليةح بحسييييب حعصييييام )الديمقراطي اللبناني(، وهذا التدويل يسييييتند إلأ اسييييتغالل األزمة 

التوحيد والحزب اللبناني االقتصييييادية لمحاصييييرة فريق محدد بحسييييب المشيييياركين من حزب 

بارزً  لديقراطي والحزب القومي. كان هاجس الومييييع األمني والفومييييأ  لدى أغلب  اأيضيييييً  اا

المشاركين من حزب اهلل وذلك من باب استغالل أعداء المقاومة لالنهيار مدها. وهذا األمر يبدو 

بيئة المقاومة أنها من ناحية التهديدات المتواصيييلة تجاه الحزب ووجود تصيييّور عام في  امنطقيً 

 مستهدفة من قوى خارجية نافذة في لبنان. 

كانت باقي اآلراء التي رّكزت علأ الخوف من االقتتال الداخلي مبعثرة بشكل محدود لدى القوات 

يار الوطني الحر وحركة أمل والكتائب. وجميعها أبدت تخوفً  من حصييييول تدّخل خارجي  اوالت

قتصييادية للتحريض علأ فتنة طائفية سييواًء حلضييرب مشييروع يسييتغّل معاناة الناس واألزمة اال

معّينح و حعودة الحرب األهليةح )مشيييييارك من القوات( أو لدفع جزء من اللبنانيين ميييييد فريق 

 من حركة أمل( و حألنعاش جيوب إرهابيةح )مشارك من التيار الوطني(.  )مشاركالمقاومة 

 التدهور االقتصادي -ب

بالتدهور االقتصيييادي المتسيييارع وتداعياته المحتملة. وهنا  امرتبطً المصيييدر الثاني للخوف كان 

ترّكزت التداعيات علأ نقطتين: األولأ الاليقين والمجهول اللذان يقّوميييان قدرة الشيييباب علأ 

 األمل بالمستقبل والتخطيط له والثاني القدرة علأ تدبير األمور المعيشية. 

نهم قلقون علأ مسيييتقبلهم ومتخّوفون مما هو الشيييباب المشييياركون أ األولأ شيييكافي النقطة 

ق الخيارات بما فيها الهجرة )مشيييارك من حركة أمل( مقبل ومن التقّلبات المسيييتمرة التي تضييييّ 

وكذلك بخصييوص اسييتكمال الدراسيية وما يليها أو الهجرة أو الزوان حالمومييوع كّله مييبابي. فما 

ح )مشييارك من حزب اهلل(. ويوكد حعمرفي شييي نسييتند عليه أو نضييمن يكون موجود بعد سيينةح 

أن أبدأ حياتي وتأسيس نفسي، كان  أستطيعتيار الكرامة هذه المخاوف حيس يقول حلم أعد  من

اليوم فأنظر إلأ نفسي وأمحك. ولم أعد أستطيع التفكير ببناء أسرة وتحّمل أما طموحات  لديّ 

ة حارتبطت من يومين واآلن ال أرى كلفة ذلكح. وينضم إليه حوليدح من تيار العزم بمخاوف مماثل

في لبنان ولم أعد أشييعر بمعنأ للوجود في لبنان فأنا لم أاسييس حالي، طلع مبدأ  لي مسييتقباًل 

شيح. والقلق هنا مرتبط بأن هذا التدهور  صة لهاجر حامل حالي وما الوطنية مجرد كذبة بأي فر

ضي علأ فرص النهوض مجددً  شاركان من تيار في ظل موجة الهجرة المقبلة لل اسيق شباب )م

صرنا قلقين  شئة  شركات النا شروعات لل ستقبل والتيار الوطني الحر(، وبدل أن حكنا نحلم بم الم

. تترّدد لدى هذه الشييريحة من المسييتقبلعلأ إمكانية أن نوّمن حياة كريمة هناح يقول حفاديح 

قيق ذلك ألنها المخرن عبارات الهجرة والسييييعي لها والخوف من أن ال تتوفر لهم األمكانية لتح
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لتأسيييس الذات ومييمان المسييتقبل. وهنا تقول حرناح من المسييتقبل: حفي عائلتي لم نشييعر بعد 

من العائلة يعمل في الخارن ويقوم بتحويالت وإال لكان الوميييع  ابتداعيات األزمة ألن هناك فردً 

 .حاصعبً 

تصيييادي والمالي )سيييعر الصيييرف( أما في النقطة الثانية فيبرز القلق من اسيييتمرار التدهور االق 

وتراجع المداخيل والبطالة )مشيياركون من حزب االتحاد وأمل وحزب اهلل وتيار المسييتقبل( وهذا 

يترافق مع تقديرات متشيييييائمة ومقلقة لعدم توّقع حلول قريبة )مشيييييارك من الحزب التقدمي 

 تيار االستقالل( وصواًل االشتراكي( بل وإننا ذاهبون نحو األسوْا )مشاركان من الحزب التقدمي و

الأ انتشيييار الجريمة والتفّلت األمني و حالعالم تأكل بعضيييهاح )مشييياركان من تياري المسيييتقبل 

والمردة(. إال أن حجميلح )حركة أمل( يعتقد أنه سييييكون هناك حل بالنهاية حهذا البلد يهتز لكن 

 ة علينا الصمودح. ال يقع ولحينها سوف نعاني... ولحين انعقاد تسوية إيرانية أميركي

مثل  .يمخاوف أخرى مرتبطة بالتدهور االقتصيييياد المشيييياركين المسيييييحيينوتظهر لدى بعض 

الخوف من حتغيير وجه لبنان الثقافي والحضيياري باسييتبدال اللبنانيين بالسييوريين وهذا وصيياية 

غير عسكريةح )التيار الوطني الحر( والخوف من تأثيرات ذلك علأ األزمة الصحية المرتبطة بوباء 

نان ) حة بلب ئة المسييييّل لك إلأ تراجع الف يار الوطني الحر( أو أن ال يودي ذ نا )الت قوات( أو كورو

حصييول حتسييوية خارجية ال تصييب في صييالد البلدح )الكتائب( أو أن يرى حبعض الناس التطبيع 

 لألزمة االقتصاديةح )المردة(.  اخالًص 

 

 المعارمة والحراك 

 توّزعت مخاوف المشاركين من المعارمة والحراك علأ أربع مجموعات:

 الحرب األهلية -أ

بتجدد الفومأ والحرب األهلية. الخوف من الحرب  عّبرت المجموعة األولأ عن مخاوف مرتبطة

لتفكيك لبنان )التنظيم الشعبي( وألنه ال يوجد سبب منطقي لحرب  اخارجيً  ألنها ستستدرن تدّخاًل 

كهذه سوى التعبئة الطائفية ونعود لذات الدورة المفرغة )حراك جل الديب( حتأ تنتج األحزاب 

ألزمة الحالية )الحركة الشبابية للتغيير، الحزب الميليشياوية نفسها من جديد وتهرب من ا

الشيوعي(. وتتخّوف حمنالح )المرصد الشعبي( من هذا الخيار ألنه يمكن بسهولة جّر قسم من 

الشعب إلأ االقتتال كما دّلت حادثة قبرشمون. ويتخّوف حمعينح )وعي( من أن التدخل الخارجي 

 الحرب األهلية هو حالخوف األكبرح. مع الفرز المناطقي بخلفية مذهبية يجعل تجدد 
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 االمطرابات وغياب األمان -ب

ذلك القلق علأ  فيالمجموعة الثانية ترتبط هواجسها بفقدان الشعور باالستقرار واألمان بما 

في تحفيز هذه المشاعر. يبدو أن شعور الخوف  اأساسيً  االعائلة، ويبدو أن النفجار مرفأ بيروت دورً 

متوقعةح تقول  غير جديدة أخرى أزمة قدوم وننتظر نشعر حيس حأصبحنا اودائمً  اأصبد طاغيً 

 اطبيعيً  اعبيرح )النادي العلماني( وهو أمر تفّسره حسناءح )مواطنون ومواطنات( باعتباره مسارً "

الحاصل وهو ما يثير بدوره الخوف من عودة األمن الذاتي في  واالنهيار لغياب الدولة نظًرا

اهيمح )حركة الشعب( بين البطالة وعدد كبير من التهديدات الناتجة عنها المناطق. ويربط حإبر

التسّرب المدرسي، والجريمة، والسرقة، والفقر، والخطف، والهجرة غير علأ مستوى المجتمع مثل 

الشرعية، والتجارة بالممنوعات واالنتساب إلأ مجموعات إرهابية. ويضيف حنبيلح )الحزب 

بتفشي االنتحار نتيجة األزمة. ولذلك يخشأ حلويح )حراك النبطية( أن الشيوعي( الخوف المرتبط 

 المواطن ألن يقتل ويسرق حتأ يعيش. يضطر فيهانصل إلأ مرحلة 

بالموموع األمني فقط بل بانعدام القدرة علأ توّقع المستقبل سواء  االقلق هنا ليس مرتبطً  

فيما يرتبط بالخيارات الشخصية مثل الزوان )مشارك من الجماعة األسالمية( أو التحصيل العلمي 

)حركة الشعب( أو انعدام الفرص )لقاء البقاع الثوري( أو الومع المعيشي وكيفية بناء أسرة 

حجر وبشر( و حهبةح )شبكة مدى( مخاوف متعددة ح )كل من حرانيا مستقرة )لحقي(.  تتشارك

األهل علأ الصمود  لألزوان وقدرةمرتبطة باألسرة ال سيما بالمستقبل العلمي لألبناء والمهني 

المادي والمعنوي في ظل االنهيار. وهنا يشير ححسانح )حزب سبعة( إلأ خسارة لبنان لرأس ماله 

. ويتخّوف الكفاءات والخبرات ما يهدد قدرة البلد علأ النهوض مجددً البشري من خالل هجرة ذوي ا

مشاركون من حالمرصد الشعبيح و ححجر وبشرح و حلبنان عن جديدح من تداعيات رفع الدعم 

 وانقطاع المواد األساسية )الدواء، الحليب( في المرحلة المقبلة. 

 فشل التغيير   -ت

فشل مسعأ التغيير واستطاعة القوى السياسية تشير المجموعة الثالثة إلأ هاجس مرتبط ب

العودة لتكريس الومع القائم. يدفع هذا الخوف بعض المشاركين للرهان علأ أمر وحيد ألحداا 

التغيير أال وهو أن يأخذ االنهيار مداه. فهذا االنهيار أفضل من عودة المتاريس يقول حعثمانح 

مساك بالومع وأفضل من أن نذهب سية لإلتعود القوى السيا من أن)منتدى طرابلس( وأفضل 

حسنحتان سنين طويلة لنرجع نعمل يقظة جديدة بقلب المجتمعح يقول  نحو الفديرالية وحينها

 حعليح )حراك صور(. 
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وبالتالي أن يخشأ حرائفح )الحركة الشبابية للتغيير( أن تستعيد أحزاب السلطة ثقة جماهيرها ح

مرعبة . أخاف من أن تكون دموية االنتفامة القادمة اهباًء منثورً يذهب تعبنا وكل الجهد المبذول 

ح. وهنا ترى يسيطر الخطاب الذي ال يشبهنا )يقصد خطاب القوات والكتائب( علأ الساحات وأن

حهالح )الكتلة الوطنية( أن تأّخر مسار التغيير قد يزيد من هجرة الشباب القادرين علأ صنع التغيير 

لة تطبيع مع األزمة ويستمر الومع القائم. وتوكد حسهامح )لقاء البقاع ويدخل المجتمع في حا

ح وتحيل ذلك إلأ التشتت الذي تعاني االثوري( هذا التخّوف حيس ترى أن حالتغيير الفعلي بعيد جدًّ 

 منه قوى االعتراض في الراى واألهداف. 

للشك في وعي الشعب لألزمة هذا القلق من المراوحة أو فشل مسار التغيير ترافقه تعبيرات تميل 

وقدرته علأ تجاوز أالعيب السلطة. فهناك رأي من يرى أن الشعب اللبناني مودلج ومنقسم 

 تستخدم ميليشياتوما يعزز من قدرة التالعب به أنه يعيش في أزمة مالية ووجود ح اهوياتيً 

يتخوف حنادرح )أوع( من أن الشعب ال  تنشر الخوفح يقول مشارك من شباب المصرف.  القوة لكي

أكثر من أزمة أشخاص، وكذلك عدم  ايعي طبيعة المنظومة الحاكمة التي تجعل الفساد بنيويً 

قدرة اللبنانيين علأ التحرر من حانتماءاتهم الوهميةح. في هذا السياق لدى حلمياح )شباب المصرف( 

وعية شعبية واسعة في ظل تالعب هاجس مرتبط بالقدرة علأ اجتذاب الجماهير وبناء مشر

األحزاب بالناس وطبيعة الجمهور المنقاد بالرغم من الجهود التوعوية لبعض مجموعات الحراك. 

من مسوولية هذا الضعف إلأ عدم تبلور بديل قوي وكذلك معف التنسيق  اجزءً  اوتحيل أيًض 

 والتوافق داخل قوى الحراك.

 الفراغ السياسي -ا

قها استمرار الفراغ وغياب الحلول لدى من هم في الحكم. فالفراغ الحكومي المجموعة األخيرة يقل 

المتمادي يعني انفالت االنهيار بشكل كامل )وعي( ثم إن من يديرون االنهيار يقومون بذلك 

ألجل حماية الطبقات الثرية والميسورة وليس المهمشة رغم أن األزمة ستكون طويلة وكارثية 

الشيوعي(. وغياب الحل يراه حروادح )شباب المصرف( نتيجة لكون علأ عموم الناس )الحزب 

الموجودين في السلطة يسعون لتجّنب دفع األثمان التي تتطّلبها الحلول. ويضيف حروادح أن غياب 

 ذاهبون نحن بالتاليوحاألزمة البرنامج يطال المعارمة التي تأّخرت في ومع آلية للخرون من 

 إلأ المجهولح.
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  المقارن:التحليل 

i.  بوجه عام تشابهت مصادر القلق والخوف لدى المشاركين من كلتا الفئتين وهي توّزعت

صادية  شية من تجدد الحرب األهلية ثم تداعيات األزمة االقت في المرتبة األولأ علأ الخ

مة والحراك  شاركون من المعار ماف الم ستقبل المتوّقع؛ فيما أ صعيد الم سيما علأ  وال 

 بعدم نجاح مسار التغيير واستعادة قوى السلطة للمبادرة.  امرتبطً  اإمافيً  اهاجًس 

ii.  ًلدى الجيل  اأنها الهاجس األكثر حضييييورً  افيما يخص القلق من الحرب األهلية، كان الفت

في السييلطة كان  األحزاب المشيياركةالذي لم يشييهد الحرب األهلية اللبنانية. وداخل فئة 

 اسيييتقبل علأ هذه المسيييألة. ربما كان ذلك مرتبطً إجماع المشييياركين من تيار الم االفتً 

وقتال المحاور في طرابلس وأحداا أحمد األسييييير  2005بالذاكرة المريرة ألحداا ما بعد 

لما اختبرته البيئات السيييّنية في المشيييرق العربي جّراء الحروب التي  افي صييييدا، وأيضيييً 

 ات األرهابية. اندلعت فيها خالل العقد األخير ال سيما بعد ظهور التنظيم

iii.  ًمن  امن ناحية المقارنة بين الفئتين، كان المشييياركون من المعارمييية والحراك أكثر قلق

الفومييييأ واالمييييطرابات األمنية والناتجة عن األزمة فيما كان الخوف من تجدد الحرب 

، كان القلق من تجدد الحرب ااألهلية أكبر لدى المشيييياركين من أحزاب السييييلطة. طائفيً 

بالمشاركين المسلمين أكثر ويمكن رّد ذلك إلأ قلق المشاركين الشيعة  امرتبطً األهلية 

من االسييييتهداف الخارجي للمقاومة عبر الدفع القتتال داخلي وقلق المشيييياركين السييييّنة 

نتيجة أحداا السيينوات األخيرة في طرابلس وصيييدا والمحيط العربي، وقلق المشيياركين 

لسيييياسيييات الخارجية السيييتهداف حليفهم حزب اهلل الدروز من خارن الحزب التقدمي من ا

 . 2008بتجربة العام  اإلأ داخل بيئتهم الدرزية ربطً  اوهو ما يخشون أن ينتقل توترً 

iv.  فيما يخص الهواجس من تداعيات األزمة االقتصييييادية تقاطع المشيييياركون من الفئتين

لهجرة وخسيييارة بالتركيز علأ التأثيرات المرتبطة بمسيييتقبلهم كشيييباب لناحية ميييرورة ا

فرص كانت واعدة والضييبابية المرتبطة بالعمل وتكوين أسييرة. هذا ما نصييفه بالاليقين 

الذي يخّيم علأ حسييابات هذه الشييريحة العمرية ويجعلها تقوم بزعادة دراسيية خياراتها 

الشيخصيية والعملية السيابقة بعد كل ما بذلوه من موارد وجهود في السينوات السيابقة. 

 اظة أنه حتأ لو كان نصيييب المشيياركين من أحزاب السييلطة أقّل نسييبيً وهنا يمكن مالح

ثانية فهذا يشييييير إلأ أن هوالء المشييييياركين لم يعودوا مطمئنين إلأ أن  من الفئة ال

انتماءهم ألحزاب السييييلطة كاف لضييييمان وظيفة مسييييتقبلية أو يمنحهم أفضييييلية علأ 

 مستوى الترقي االجتماعي والمادي. 

v. من التداعيات  ا، برز أن المشيياركين المسييلمين بالعموم كانوا أكثر قلقً بالمقارنة الطائفية

االجتماعية والمعيشييييية لألزمة من أقرانهم المسيييييحيين وهذا يمكن تفسيييييره بالتفاوت 

سباب بنيوية  سيحيين في لبنان أل سلمين والم صادي بين الم ستوى االقت سبي في الم الن
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من المشيييياركين  اأن عددً  اكان الفتً  في تاريخ االقتصيييياد السييييياسييييي اللبناني. كذلك

المسييييحيين من ميييمن أحزاب السيييلطة لم يقاربوا مسيييألة األزمة االقتصيييادية لناحية 

تداعياتها االجتماعية أو المعيشييية بل الرتباطها بهوية لبنان وتمومييعه في السييياسيية 

دية قد تدفع وإما باتجاه التطبيع( حيس يشعر هوالء أن األزمة االقتصا االخارجية )إما شرقً 

نحو مراجعة شاملة لهوية لبنان ونموذجه االقتصادي التقليدي حيس كان المسيحيون في 

 . امركزه دائمً 

vi.  لدى المشاركين من الحراك والمعارمة هاجسان إمافيان عن الفئة األولأ. األول مرتبط

ل وإما من خال ابأن السييييلطة تدير األزمة بهدف حماية أصييييحاب راوس األموال إما عمدً 

سار التغيير الذي  شل م صدر القلق الثاني فمرتبط بف سوء أدائها. أما م الفراغ الناتج عن 

وهو ما قد يمند قوى السلطة مساحة زمنية الحتواء  ايرى المشاركون أنه سيستلزم وقتً 

الجماهير مرة أخرى وال سيييييما من خالل الخطاب الطائفي. وهنا تبرز في عبارات بعض 

شية من  شاركين الخ صل في الم سهولة التالعب بجزء من الرأي العام حتأ بعد كل ما ح

السيينوات األخيرة. يبدو أن المشيياركين من الحراك يخشييون من تبدد لحظة الزخم للتغيير 

وعدم القدرة علأ إقناع الناس بوجود بديل جّدي خارن دائرة السييييلطة. وهذا بدوره 

ر الجهود الكبيرة لبعض قوى الحراك والمعارمييية في التأكيد علأ وجود بديل قادر  يفسيييّ

 في حمالتهم االنتخابية المقبلة.  اعلأ إدارة األزمة وهو ما سيشّكل مرتكزً 

 

 : تصّورات حول الواقع الشخصياثانيً 

تدفع األزمة الشباب اللبناني إلأ إعادة التفكير بنمط حياته الشخصية ال سيما حول موموعات 

سة، إال أن  سية. مثل الزوان والهجرة والدرا سيا موع الهجرة يبقأ األكثر أهمية من الناحية ال مو

راتهم العميقة تجاه األزمة، إن الكيفية التي ينظر فيها الشييباب إلأ خيار الهجرة تسييتبطن تصييوّ 

عاتهم في إمكانية التغيير، هل هو متاح أم موجل أم غير هل هي عابرة أم مديدة؟ وتجاه توقّ 

سية. تذهب جملة من التحليالت إلأ أن هجرة الشباب إن ممكن؟ وتجاه دورهم في الحياة السيا

كانت واسيييعة سيييتودي إلأ إميييعاف حظور التغيير حيس إن النخبة الشيييابة القادرة علأ قيادة 

 اوإدارة التغيير سييييتكون بمجملها خارن البالد بما يسييييّهل علأ السييييلطة احتواء المتبقين. وربطً 

صوّ  شاركين كان من المفبفهم ت شباب الم شف عن كيفية مقارنة هوالء واقعهم مع رات ال يد الك

ما مّر به أهلهم أي جيل الحرب األهلية نفسه، وكيف يرون الفوارق والتقاطعات؟ وأّي جيل يرونه 

 أكثر ولماذا؟  امحظوظً 
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 الهجرة: صراع مع الذات والواقع 2.1

 األحزاب المشاركة في السلطة 

التزال ترفض التفكير بخيار الهجرة ومصّرة علأ  توّزع المشاركون علأ خيارات ثالثة، فاألغلبية

البقاء من منطلقات مختلفة، فيما انقسم الباقون بين من بدأ يفكر بالهجرة كخيار مروري وبين 

 من حسم خياره بالهجرة وبدأ بالسعي لها.

من أسباب  انطالقً اوذلك  امطلقً  االشريحة األولأ ال تزال ترفض التفكير بخيار الهجرة رفًض  -أ

مختلفة. منهم من يعتقد بوجود أفق لتحّسن األمور في لبنان وأن علأ الشباب اللبناني 

السعي للمساعدة علأ تغيير األمور )مشاركان من الحزب التقدمي االشتراكي، التيار 

، يظن حعصامح )الديمقراطي الوطني الحر، المستقبل، المردة، حركة االستقالل(. مثاًل 

المنطقة مقبلة علأ إعادة إعمار ومشاريع استثمارية مخمة. ويحاول أحد اللبناني( أن 

 بشرو رزق لكن كمصدر الخارن في عمل هوالء المشاركين التكّيف مع األزمة عبر تأسيس

التنفيذ. ورغم أن حرناح )المستقبل(  صعب لكنه متاح األمر وهذا لبنان في الشخصي البقاء

عته فال يزال ح التي لم تحدا التغيير الجذري الذي توقّ تشرين 17خاب أملها الكبير حبثورة 

لديها حأمل في أن البلد يمكن أن يصبد أفضلح. ويكمل حجادح )حركة االستقالل( بأن 

لكي نغادر أرض أجدادنا. فقد مّحأ للبنان العديد من  امقنعً  ااألزمة ليست حسببً 

وسنستطيع ض.. وسنبقأ بقوة شبابنا ووعيهم األشخاص علأ رأسهم الرئيس رينيه معوّ 

 بيدح.  االتغيير يدً  صناعة

وفي السياق ذاته رفض مشاركون من حزب االتحاد وتيار المستقبل والمردة وتيار التوحيد خيار 

أن يكون من نصيب الطبقة الفاسدة الهجرة علأ قاعدة التحّدي حلمن نترك البلد؟ح. فالرحيل يجب 

، حلبنان كما لو كنا في االغتراب من ناحية احترام القانون لكنا بألف خير يكفي أن نتصّرف فيوح

 يقول حراميح )التوحيد(. 

باالنتماء لقضية بحسب ما عّبر مشاركون من  ان رفض الهجرة ربطً ن ممن الشريحة األولأ مَ وم  

عن فكرة  االقوات اللبنانية وحزب اهلل وحركة أمل. فاألزمة جعلت حميريامح )القوات( أكثر بعدً 

الهجرة حففي هذه األزمة عرفت بأن انتمائي هو هنا. لم أمانع فكرة السفر للدراسة لكن إن كانت 

دون العودة فالح. وفي سياق مماثل توكد رفيقتها القواتية حجويلح  اتقتضي الهجرة العيش خارجً 

% أن يتحسن لبنان فسأبقأ هنا وأناملح.  1أنه رغم امتالكها جوازي سفر حلكن طالما في أمل 

وبّرر مشاركان من حزب اهلل موقفهما السلبي من الهجرة بأن أحدهم حصاحب مشروع وقضيةح، 

جعفرح حأما وطن حوسأبقأ أقاتل ألبقأ وليس مروري بالسالحح. واآلخر ألنه يومن باالنتماء لل
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، فيعلل موقفه بالجمع بين مسألة االنتماء وعدم خسارة ما راكمه اهاجر سابقً  الذي)حركة أمل(، 

 )يحاول االنتساب لنقابة المحامين( رغم صعوبة البقاء. اومهنيً  امعنويً 

. تربط حنرجسح )حزب اهلل( ذلك بقرار ومن ممن رافضي الهجرة من ربطوا ذلك بظروف شخصية

زوجها بعدم الهجرة ولالعتياد علأ األزمات، فيما قالت حروالح )حزب اهلل( أن خيار الهجرة لم يكن 

وستواصل الدراسات العليا بعد مياع فرص الحصول علأ عمل. في حين أن حعمرح  ايومً  امطروحً 

صادية والتوّجس من تداعياتها الثقافية )تيار الكرامة( حائر بين مرورة الهجرة ألسباب اقت

 واألخالقية علأ أوالده ولذلك ما يزال مد الهجرة. 

لكنها لم تأخذ  اسابقً  الم يكن واردً الذي الشريحة الثانية هي التي بدأت تفكر بخيار الهجرة  -ب

األقدام علأ الهجرة بحال فقدان األمل والحاجة للبحس عن  ويربط هوالءقرار الهجرة بعد. 

لقمة العيش )الحزب القومي(. يمكن تصنيف ثالثة مشاركين من حالمستقبلح ممن هذه 

الشريحة. األول بدأ باالمتحانات الالزمة للهجرة لكن القرار موجل، والثاني يستكمل 

وخاصة  مشاعر أمهخشيته علأ الدراسة ويوخر القرار ألنه يعمل بمعاش مقبول إمافة ل

أن له شقيقين مسافرين، وثالس بدأ يدرس القرار رغم أنه يمتلك جنسية ثانية ويستطيع 

المغادرة بسهولة. فيما بدأت الفكرة تكبر لدى حجورنح من القوات منذ بداية االنهيار ولكن 

نه مّرة بعد رغم أ أجّرب صّلدحين تتجدد األزمة السياسية يشعر أنه يجب أن يبقأ ححتأ 

مّرة أفقد األمل أكثر ولكن يمكن عّنا أمل ألن نحن موجودين بهذه األرض لسبب معّينح. 

بدورهم وجد ثالثة مشاركين من التيار الوطني الحر أنفسهم مكرهين علأ خوض تجربة 

الهجرة لكن علأ أن تكون موقتة بعد اكتساب الخبرة وتطوير الذات في الخارن. ففي لبنان 

ح يقول أحدهم، ويكمل آخر أن حالعودة أمر مروري اعر حأني ال أساوي شيئً اليوم أش

جزء من الوطن وال يجوز التفريط باألرادة والمبدأ وال التنازل عن وجودنا  لنا فنحنبالنسبة 

 وبيع أرمناح. 

بدأت البحس عن خيارات للهجرة. يربط هوالء قرارهم  اأما الشريحة الثالثة فهي فعليً  -ت

مشاركان من حزب اهلل، التدهور )المعيشي وألن األمور مرشحة لمزيد من  بضغوو الومع

مشارك من الكتائب(. يوكد حغازيح )حزب اهلل( أن قراره بالهجرة لم يدفعه لتغيير انتمائه 

. كذلك يوكد مشاركان من حركة أمل أن اموقتً  االسياسي، ويفّضل أن تكون الهجرة خيارً 

ون موقتة ويستفاد منها للعمل واستكمال الدراسة. الهجرة مطروحة ولكن علأ أن تك

لم  التييعكس حفوادح )حركة أمل(، وهو طبيب، شعور العيش وسط دّوامة قرار الهجرة 

ولكن ُيدفع نحوها اليوم بسبب الالستقرار والمجهول.  وهناك من هو  اتكن واردة بتاتً 
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حيس ال تتاح له فرص عمل  بالمبدأ مع الهجرة علأ قاعدة حيبقأ الخارن أرحم من لبنانح

تتوافق مع مستوى تحصيله العلمي )تيار العزم(. بينما قرر مشاركان من المستقبل مغادرة 

لبنان علأ قاعدة حما في أمل بلبنانح لكن معضلة األول أنه ال يحتمل تكلفة السفر، فيما 

  بخطيبته وحيصبد لبنان فقط لالصطيافح. االثاني سيهاجر إلأ إفريقيا ملتحقً 

 

 المعارمة والحراك 

بين ثالا شرائد تتقدمها  اانقسم المشاركون من فئة المعارمة والحراك بشكل متساو تقريبً 

تلك التي حسمت خيارها بالهجرة فيما الشريحتان المتبقيتان تنقسمان بين  ابفارق طفيف جدً 

 في لبنان.  خيارها بالبقاءواحدة ما تزال مترددة وأخرى حسمت 

التي حسمت خيارها نحو الهجرة بصعوبة هذا الخيار ولكنه حكم الضرورة. تقّر الشريحة  -أ

يصل األمر ب حغادةح )لحقي( أن تتمّنأ لو أن طلبها لوظيفة في قطر ُيرفض. وعلأ 

عكسها تتمّنأ حسارةح )لبنان عن جديد( أن تستطيع السفر بال عودة وال سيما أنها تعرمت 

ن في وظيفة براتب منخفض. كذلك يندم تشرين وتعمل اآل 17للصرف من عملها بعد 

حروادح )شباب المصرف( ألنه لم يستغل فرصة سابقة للهجرة ألنه حكان لدّي أمل بالتغييرح. 

يمتد هذا الندم إلأ حسهامح من حلقاء البقاع الثوريح ألنها لم تسع للبحس عن فرص 

سة للبقاء وإحداا للدراسة والعمل وتعّبر عن مشاعر متناقضة بين الحما اللهجرة سابقً 

التغيير أو التفكير بالخيارات الذاتية في ظل هذا الواقع. فيما يبّرر حنبيلح )الحزب الشيوعي( 

قراره بالهجرة بسبب ظروف العمل، فيما اختار حرائفح )الحركة الشبابية للتغيير( الهجرة 

وأامن  سأعود فما خياري بالهجرة إال مرحلي اللعمل واستكمال الدراسة ولكن ححتمً 

ن مشاركتين من النادي العلماني للخرون من األزمةح. في حين أ اوحيدً  بالتغيير سبياًل 

أزمة كورونا وحجز األموال في  الخارن بسببفي ححجر وبشرح لم تغادرا لبنان بعد للعمل و

 المصارف. 

الشريحة الثانية يمكن وصفها بالمتأرجحة علأ ححبلح الهجرة ولم تحسم خيارها ألسباب  -ب

إما ذاتية أو موموعية. هنا من بدأ يعيد حساباته بسبب حدة األزمة )الجماعة األسالمية( 

وهو دائم التفكير بها كخيار أخير ولكنه يحاول الصمود بالحد األدنأ ويراهن علأ أن 

دي إلأ حصول تغيير. يتبّنأ حإبراهيمح )حركة الشعب( هذا المنطق الجهد التراكمي سيو

واحساسي بأننا وصلنا إلأ طريق مسدود أتأ  2015ويستمد أمله من أنه حبعد خيبة 

تشرينح. فيما يقاوم األستاذ الجامعي ححسانح من حزب سبعة خيار الهجرة إال  17حراك 
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يصبد الخيار أقرب مع تواصل األزمة أنه بسبب ظروف مهنته )مثل الراتب وعبء التنقل( 

للعيش الكريمح. ثم  حاألكيد لن أتحّمل عبء البلد علأ كاهلي فأنا مضطر ألن أجد سبياًل 

إن انفجار مرفأ بيروت عزز دوافع الهجرة لدى عدد من المشاركين. فرغم استبعاد سناء، 

وانتسابها لحركة تشرين  17التي تعمل في مجال المعلوماتية، هذا الخيار وتأجيله بعد 

 امواطنون مواطنات، فزن ردة الفعل الشعبية الباهتة المحبطة جعلتها ترى في الهجرة أمرً 

انهيار قطاعات خدماتية مرتبطة بعملها. وكان النفجار المرفأ تأثير مشابه علأ  مع اواردً 

من أجل أوالدي والصعوبات حإحداهن مشاركتين من الكتلة الوطنية وشبكة مدى، 

يةح والثانية لدواعي األمن واألمان. وتوكد المشاركتان أن التفكير بالهجرة ال ينطوي الماد

علأ التشكيك بخيارهما السياسي وستبقيان تطمحان للعودة بحال هاجرتا. بينما يربط 

 بالدوالر.  احعليح من حراك صور خيار الهجرة بفقدان راتبه المتاح حاليً 

علأ البقاء وترفض خيار الهجرة. يستخدم هوالء  الشريحة األخيرة هي تلك التي تصرّ  -ت

عبارات تنّم عن ارتباو شديد باألسرة واألصدقاء والوطن، ويعتبرون أنهم يخومون 

 سيطريُ درح من أوع( الذي معركة ولن يتركوا البلد للطرف اآلخر )حرأسي برأسهمح يقول حنا

إلأ السلطة، وفق بعض هوالء، تهدف . فالزبائنية )الحركة الشبابية للتغيير(عبّر عليه 

. يرفض حوسيمح من لتهجير لتتمكن من توظيف محازبيها والسيطرة براحة علأ البلدا

عن  االتنظيم الناصري االستسالم ويطمد أن حنعّمر لبنان متل ما منحلم فيه بعيدً 

هنا هو صمود ألحداا تغيير )منتدى طرابلس( ولبناء وطن  الطائفية والمذهبيةح. فالبقاء

)حراك النبطية( والنضال ألجله )الحزب الشيوعي( وإنقاذ المجتمع كمعنأ شخصي للحياة 

لمسيرة )شباب المصرف(. بينما كانت ظروف العمل استكمال ال)مواطنون ومواطنات( و

 لمشاركين.  للتمسك بالبقاء لدى اثنين من ا االجيدة حتأ اآلن مبررً 

 

  :التحليل المقارن 

i.  ً( في مقابل أقل ايرفض معظم المشاركين من أحزاب السلطة خيار الهجرة )الثلثين تقريب

من النصف من شباب الحراك والمعارمة مصّرون علأ البقاء. أما النسب المتبقية لدى 

بين من قرروا الهجرة وبين من ما زالوا يتأرجحون  االشريحتين فانقسمت مناصفة تقريبً 

علأ هذا الخيار. هذا الفارق يمكن تفسيره من خالل وجود فرص أكبر لمنتسبي أحزاب 

بتحّزبهم ولوجود مستوى مرتفع من التعبئة  االسلطة بالعمل أو تحقيق مكاسب ربطً 

كبر يتناسب مع طموحاتها السياسية لدى األحزاب ورغبة هذه الشريحة المتعّلمة بلداء دور أ
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يبدو أن المشاركين من الحراك والمعارمة ما زالوا  اودوافعها األيديولوجية. لكن أيًض 

  .8يحافظون علأ زخم مقبول للتحدي واالستمرار في المواجهة

ii. بدا المشاركون يميلون للبقاء وحتأ أولئك الذين قرروا الهجرة أو ما زالوا  بوجه عام

ت تطغأ لديهم عبارات الحزن والضرورة والتردد والحيرة والتأكيد يفكرون بالموموع كان

مد أن موموع من الواعلأ الرغبة في أن تكون هجرتهم موقتة سواء للعمل أو للدراسة. 

لدى جملة من المشاركين حيس تتنازعهم رغبة عارمة  اداخليا حادً  االهجرة يثير صراعً 

ع األزمة االقتصادية المتردي الذي بالبقاء ألسباب شخصية وسياسية في مقابل واق

يدفعهم للتفكير بالهجرة من منظور المصلحة الذاتية الضرورية. وهنا لوحظ أن األناا 

ممن فئة المعارمة والحراك كان لديهن ميل وامد للهجرة بالمقارنة مع الذكور من ذات 

من تكرار  الهم تجارب سابقة في الهجرة أكثر حذرً  تالفئة. كما بدا المشاركون الذين كان

 التجربة ما يعكس تجاربهم السابقة ووجود أسباب ذاتية للعودة والبقاء.

iii. لخيار الهجرة  اورفًض  ااألكثر ترددً هم المشاركون المسيحيون ممن أحزاب السلطة  كان

ن م  كان كذلك األجداد والتمسك باألرض والدور. واستخدموا تعبيرات مرتبطة بالقضية و

مشارك مسيحي واحد من أصل بنسبة الهجرة  ن قررممن مشاركي المعارمة والحراك مَ 

خمسة. قد يعكس األمر المخاوف المسيحية الديمغرافية والتعبئة الحزبية والدينية داخل 

المجتمع المسيحي للبقاء والصمود في ظل الزيادة الديموغرافية للمقيمين المسلمين 

 ائين ونازحين(، وكذلك قد يكون للواقع االجتماعي األفضل نسبيً )لبنانيين والج

  .9للمسيحيين دور في ذلك

iv.  هناك فارق في أسباب رفض الهجرة بين الشريحتين، فشباب أحزاب السلطة ربطوا ذلك

بتوقعات بتحّسن األوماع إمافة لدوافع إيديولوجية، فيما البقاء لدى الشريحة  اعمومً 

أن خمسة  امن الرغبة بالتحدي وتغيير الومع القائم. هنا كان الفتً  االثانية كان نابعً 

مشاركين من أحزاب السلطة ربطوا رفض الهجرة بالرغبة في مواجهة السلطة، وذلك 

هم يعّرفون السلطة إما بكونها عهد الرئيس عون أو ألنهم من أحزاب علأ هامش ألن

شاركين باحتدام التنافس والصراع السلطة )مثل حزبي االتحاد والتوحيد(. إن شعور الم

السياسي وأن األمور لم تحسم بعد يحّفز لدى كثيرين الرغبة بالبقاء والمشاركة في ما 

                                                           
وهنا من المفيد األشارة إلأ أن حوالي ثلثي المشاركين من أحزاب السلطة كان لديهم عمل بمقابل ثالثة أرباع المشاركين  8

 تقريباً من المعارمة والحراك. 
% من المشاركين المسيحيين في أحزاب السلطة لديهم عمل بينما كان معدل مجمل هذه 80كان  مثالً في هذه الدراسة 9

 %.63الفئة 
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كفرصة للمواجهة ولتحقيق انتصار لمشروعهم السياسي. وحرص عدد من  ايرونه قادمً 

 علأ خياراتهم السياسية. االمشاركين علأ التأكيد أن هجرتهم ليست انقالبً 

v. ن قرروا الهجرة من الشريحتين هم أقّل من الربع لدى مشاركي األحزاب وثلس لدى الذي

مقارنة مع رغبات  امشاركي الحراك والمعارمة. وقد تكون هذه النسب المنخفضة نسبيً 

الشباب اللبناني بالهجرة في هذه المرحلة مرتبطة بكون هوالء في معظمهم يعملون 

دوافع سياسية لالنخراو في  كما أن لديهمولديهم فرص مرتبطة بمستوى تعليمهم 

الصراع الحالي. هنا ُيالحظ أن من قرر الهجرة من مشاركي الحراك والمعارمة كانت لغتهم 

، وهو ما يعكس اشديدة السلبية وتطغأ فيها عبارات الندم علأ تأجيل هذا الخيار سابقً 

 مستوى األحباو المرتفع لدى هوالء.

vi. خيار الهجرة ال سيما  إلأ دفعيثير مماثل لدى كلتا الشريحتين كان النفجار مرفأ بيروت تأ

تشرين آثار  17األناا. بينما كان لنتائج حراك  أسر والمشاركاتلديهم  نأولئك الذي

لزيادة الحراك متضاربة لدى بعض المشاركين من المعارمة والحراك فلدى مجموعة أّدى 

ء في مقابل مجموعة ثانية بدت عزيمتها األمل بزمكان التغيير وبالتالي التمّسك بالبقا

 متراجعة وبدأت تدرس خيار الهجرة.  

 

 الحظ بين جيلين 2.2

  :األحزاب المشاركة في السلطة 

( رأى أن جيل أهله ممن عاصر 1بين من ) اانقسم المشاركون من هذه الفئة بالتساوي تقريبً 

( ومن 3( ومن رأى العكس، )2لناحية الظروف السائدة في البالد، ) االحرب األهلية كان أكثر حظً 

كانت المجموعة التي  اما. لكن نسبيً  ابدرجة متساوية نوعً  ايشعر أن كال الجيلين لم يكن محظوظً 

 ولو بفارق محدود.  اأفضل من جيل الحرب األهلية هي األكثر حضورً  اترى أن جيلها يعايش ظروفً 

 . اجيلنا أكثر حظً  -أ

الحجة األساس لدى هذه المجموعة هي العامل األمني. تجد حريتاح )الحزب القومي( أن جيل 

رغم رواسب الحرب األهلية المتبقية، فاآلن ال حواجز وال قذائف وال خطر  اأهلها كان أقل حظً 

، ابفقدان أحبة ويمكن التنقل بأمان. كذلك وجد مشاركان من حزب اهلل أن جيلهما أكثر حظً 

غازيح إنه متفائل ولو من دون أن يعلم السبب ويرى إمكانية أن تتحسن األمور خالل فيقول ح

ت حنرجسح موقفها علأ أن الومع األمني أفضل إذا جرت معالجات صحيحة. فيما َبنسنوات 

اآلن بكثير حواألمان أكثر شي مهم بالحياةح. يتفق ثالثة من المشاركين من تيار المستقبل 

الحرب األهلية سواء من ناحية األمان أو ظروف ية لجيلهم أفضل من علأ أن الظروف الحال
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أن جيل والده حمن األكيد أنه مسوول عن ل التعليم، لكن يضيف حزيادح القدرة علأ استكما

من الفارق في األمان وويالت الحرب يتبّنأ مشاركان من  اوصولنا إلأ هذا الومعح. وانطالقً 

ما مع ما جرى من حذبد علأ الهوية وخطوو تماس وتهجير التيار الوطني الرأي نفسه ال سي

قسريح. ويضيف حربيعح من التيار حلكنني أعتقد بأننا نتشارك الحظ العاثر نفسه بمأساة 

 الوطنح. 

 أكثر. اجيل آبائنا كان محظوظً  -ب

أجمع المشاركون الدروز األربعة ممن هذه الفئة علأ هذه المقولة من دون التقليل من معاناة 

الحرب األهلية. لكن الحجة األساسية لدى هوالء المشاركين هي أن األوماع االقتصادية  جيل

أثناء الحرب كانت أفضل وال تشبه حالحصار االقتصادي الحاليح بتعبير مشارَكين من الحزب 

مكّملة مثل أن الهجرة خالل الحرب  االتقدمي وتيار التوحيد. ثم يضيف هوالء المشاركون أسبابً 

بينما هي اآلن مقسومة إلأ محاور ما  اكانت أسهل، وكانت المنطقة العربية أكثر استقرارً  األهلية

أّدى لهروب راوس األموال من لبنان )بحسب حعصامح من الحزب الديمقراطي اللبناني(. ومن 

منظار الومع الحالي فزن األمور أسوأ لناحية غياب قيادات وطنية في الطوائف واستشراء الفساد 

أيار  7قات إلأ مستوى قياسي )مشارك من الحزب التقدمي( وتكرار األحداا األمنية مثل والسر

 )مشارك من تيار التوحيد(.  2005وأحداا 

من  اأما المشاركون السّنة الخمسة من ممن هذه المجموعة فمنهم من يرى أن جيله أقل حظً 

لمصلحته وذلك خالل حقبة كان لديه سلطة تعمل  اجيل الحرب األهلية ألن الطرابلسي سابقً 

رشيد كرامي وعمر كرامي )مشارك من تيار الكرامة(. بينما يبّرر حطارقح من تيار المستقبل هذا 

اقتصادية باردةح أصعب من الحرب الفعلية التي لم يتوّقف فيها  االرأي بأننا اليوم نعيش ححربً 

تدّفق األموال واالستقرار السياسي بسبب  امشابهً  اتدّفق المال. وتتبّنأ رفيقته في التيار حرناح رأيً 

فيما يدعم حمحمودح من تيار المستقبل رأيه بمقولة لوالده حلبنان خرب الذي تال الحرب األهلية. 

سنة ولكن كنا عايشين أما اآلن ما في حرب ولكن كل يوم يسقط قتلأح. وينطلق حكريمح  30

انجرارهم حوولية الومع الحالي بسبب من حزب االتحاد من حجج مشابهة ليحّمل جيل والده مس

وراء زعماء الحرب وانقيادهم في حرب تدمير وقتل علأ الهوية ومن بعدها انتهت الحرب 

 بمحاصصة كل موارد الدولةح. 

وفي السياق ذاته ظهر أربعة مشاركين من حزب اهلل وحركة أمل وجدوا أن جيل اآلباء محظور 

أما نحن شباب اليوم فبال مستقبلح مار بعد الحرب األهلية حألنه عاصر فترة االزدهار وإعادة األع

حفوادح )حركة أمل( ذلك الجيل الذي عاش مأساة الحرب ولكنه كان يقول أحدهم، فيما يغبط 
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عايش فترة السيد موسأ الصدرح. أما حجعفرح من الحركة فيرى أن جيله حأنحس كونه ح امحظوظً 

ومتطلباته أقل، إال أنه يستدرك من الناحية  جيلح إذ إن جيل الحرب كانت معيشته أسهل

 السياسية بأن الومع الشيعي العام هو أفضل. 

تضم هذه المجموعة مشاركين اثنين من القوات ومشارك من التيار الوطني الحر.  امسيحيً 

تستشهد حجويلح من القوات بكالم والدتها عن التعايش مع الجيران في منطقة الهاللية شرق 

صيدا لتشير إلأ أن الطائفية والمناطقية لم تكن كما هي اليوم وتكمل حكانت أيام يسودها الخير 

ح. وتوافقها رفيقتها حميريامح بأن ما حنعيشه اليوم لم يمر به الجيل السابق ال وأجمل من اليوم

ح.  أما حسوزانح من التيار الحر فقارنت بين األوماع المالية والخدماتية اوال أمنيً  ااقتصاديً 

 والسياحية لتجد أن حال االنهيار اليوم تجعل من الحامر أسوأ من حقبة الحرب األهلية. 

 هي نفسها المعاناة -ن

كان نصف المشاركين المسيحين من األحزاب المشاركة في السلطة )مشاركان من المردة، مشارك 

واحد من كل من القوات وحركة االستقالل والكتائب والتيار( ممن هذه المجموعة. فهوالء يرون 

هما كان من أن كال الجيلين نال نصيبه من المعاناة وإن بشكل مختلف وال يمكن القول إن جياًل 

. المجادلة األساسية ألصحاب هذا الرأي أن جيل اآلباء عانأ من ويالت الحرب األهلية اأكثر حظً 

ولكن استفاد من التحّسن المالي واالزدهار الذي تال الحرب فيما جيلهم عاش مستوى من األمان 

عن الحرب  واالستقرار ولكنه يعاني من تبعات االنهيار المالي واالقتصادي التي ال تقل أذى

ما تسمع جملة  االعسكرية. وتستدّل حماغيح )المردة( علأ صعوبة الومع الحالي بأنها كثيرً 

حنحن عشنا الحرب األهلية بس ما جعناح لكنها تستدرك من ناحية ثانية فتقول إن الجيل مفادها: 

فكرة أننا  األمر ال يقتصر علأحفويملك وسائل راحة لم تكن متوفرة من قبل  االحالي أكثر وعيً 

نعيش لنأكل أو نموت جوًعاح. ويشعر حإيليح )الكتائب( بأن كال الجيلين لم يعيشا بسالم. أما 

حجورنح )القوات( فيرى أن البلد منذ الستينيات يعيش تحت سلسلة متصلة من هيمنة قوى أجنبية 

 مثل الفلسطيني واألسرائيلي والسوري والخليجي واأليراني وربما التركي. 

الثة مشاركين من حركة أمل وحزب اهلل علأ هذا التوصيف، فاألهل عايشوا الحرب يتفق ث

العسكرية ومخاطرها وهم يختبرون الحرب االقتصادية وأعباءها. يقول ححسنح )حركة أمل(: 

 باردة، مباشرة، غير حرب ظل في أيًضا لكنناا م نوًعا رفاهية في إننا نعيش من وبالرغم اليومح

 اتخذناه الذي الخيار ثمن ندفع ربما أو حصار من بدوره يعاني الحالي جيلنا ...اقتصادية وحرب

من هذه القراءة يرى رفيقه حجميلح أنه  اوانطالقً  ."االحتالل فترة المقاومة في خيار دفع أهلنا كما
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اء الدولة فلن تتحّسن حإذا لم نتفق نحن بين بعضنا البعض كلبنانيين علأ فكرة مثالية لبن

 األحوالح. 

  :المعارمة والحراك 

ما بين من  االسلبية في المقارنة بين الجيلين حيس انقسمت نوعً  التصّوراتغلبت علأ هذه الفئة 

 أكثر.  ارأى أن ظروف الجيلين متشابهة لناحية السوء وبين من وجد أن جيل اآلباء كان محظوظً 

 المأساة هي نفسها لكن الحرب أشد  -أ

ذهبت غالبية المشاركين ممن فئة الحراك والمعارمة إلأ اعتبار أن الظروف الحالية تتساوى في 

حلمياح من شباب المصرف التي تعتبر أن جيلها محظور  األهلية، باستثناءسوئها مع حقبة الحرب 

 ألن له كل هذا الدور في إحداا التغيير اآلنح. 

كال برزت أربعة آراء ممن هذا الخيار. يجد هوالء أن  من ناحية المشاركين السّنة في هذه الفئة

الجيلين كان لديه حربه ومعركته بطرق مختلفة )حعبد الرحمنح من الجماعة األسالمية( وعانأ 

من ملسي الحرب األهلية )حغادةح من لحقي(. بينما يمّيز حغسانح من الحركة الشبابية للتغيير بين 

عاش الجيل السابق ويالت الحرب لكن كان يوجد أموال فيما  األمن واالقتصاد، فمن ناحية أمنية

الجيل الحالي يمر بأزمة اقتصادية نتيجة ممارسات متراكمة. يوافق حإبراهيمح من حركة الشعب 

كل األجيال التي تعاقبت علأ هذا البلد لم تعش حياة كريمة ما علأ رأي حغسانح ويضيف أن ح

أصحاب راوس المال وأقطاب السلطة السياسية الذين قد يلجأون للحرب األهلية لتنفيس عدا 

 الشارعح. 

مشاركون من الكتلة الوطنية، حزب )والمعارمة يجد خمسة مشاركين شيعة ممن فئة الحراك 

سبعة، شباب المصرف، حراك صور، حراك النبطية، شبكة مدى( أن ظروف الجيلين متشابهة من 

ء ولو من زاويا مختلفة، فهناك جيل عانأ من الحرب وأهوالها وجيل من االنهيار ناحية السو

مظلومون ومضطهدون في  انحن جميعً االقتصادي. وهنا يشير ححسانح )حزب سبعة( إلأ أننا ح

هذا بلد األزمات بلد الصراعات يعني ما بعتقد في ويكمل حعليح )حراك صور( بأن ح هذا البلدح،

لذلك يرى حلويح )حراك النبطية( أن صاحب الحظ هو من اختار بشكل كاملح. جيل ارتاح بلبنان 

 أن يقف ويقول ال بوجه هذا الفساد والظلم. 

بأنه في وقت الحرب كان هناك  اوافق مشاركان من الحزب الشيوعي علأ هذا الرأي ربطً 

اآلن  بينما مسلد. صراع عاش والدي جيل إن االختالف لكن حرب، حالة في اآلنحبحبوحةح ونحن ح

 .ماح نوعا باالقتصاد قتلنا تحاول الحاكمة األحزاب
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 أكثر. اجيل آبائنا كان محظوظً  -ب

وجد ثالثة من المشاركين السّنة ممن هذه الفئة أن أحوال أهلهم كانت أفضل إذ إن جيل الحرب 

رغم كل شيء من تأمين حياته خالل الحرب األهلية إذ لم تصل األمور لهذا السوء، تمّكن األهلية 

فبقيت هناك أعمال ووظائف وإمكانية إقامة عائلة واختبروا مستوى من اليسر عند انتهاء الحرب. 

بطيئةح  احيعيش حربً الشعبي( وفي حين أن هذا الجيل ال يجد وظائف )حوسيمح من التنظيم 

ح يقول مشارك آخر. يستكمل ان الجديد( و حنعيش الخوف والومع المالي سيأء جدً )حسارةح من لبنا

الرأي باالستدالل أنه حتأ في ظل الحرب األهلية  وعي( هذاحمعينح )مشارك شيعي من حركة 

كان الناس قادرين علأ العمل والحصول علأ مداخيل والتحرك بأمان في مناطقهم وحاجاتهم 

ياة كانت تتسم بالبساطة بعكس الحياة الحالية بعدما دخل االستهالك مومنة خاصة أن طبيعة الح

وفوق هذا كله خامعون لكل الطبقة حوالتكنولوجيا، فهذا الجيل مهدد بالبطالة وعدم اليقين 

 .  حالسياسية مجتمعة

، إما ألن مجتمع ما قبل الحرب كان ا مماثاًل أ ثالثة مشاركين من مسيحيي هذه الفئة رأيً تبنّ 

، وإما ألن المشاكل كانت محصورة بالجانب األمني بينما اآلن المشاكل علأ كافة الصعد امتماسكً 

وناتجة عن األداء الداخلي واألسباب الخارجية )حسهامح من لقاء البقاع الثوري(، وإما ألن جيل 

تعد فيه كما اآلن فيما األزمة الحالية انفجرت في الوقت الذي كان يس االحرب لم يعان اقتصاديً 

 أن بزمكاني أن كنت متوقعة المامي فيجيل ما بعد الحرب األهلية للدخول إلأ سوق العمل حف

 أربع خالل حتأ ذلك من المستحيل بات اآلن لكن أقصأ، كحد سنتين خالل خاصة عيادة أفتد

 راك جل الديب(.ح –سنواتح تقول حميراح )عن حقك دافع 

والنادي العلماني ومجموعة  حركة مواطنين ومواطنات شاركون منيتفق ثالثة من هذه الفئة )م

من جيل آبائهم ألن البلد حينها كان يدار بطريقة أفضل واألزمة  اأنهم أقل حظً علأ حأوعح(، 

عبء القروض بالحالية أشد من الحرب وقد نصل للفومأ. وهنا يستدّل حنادرح من مجموعة حأوعح 

 الشخصية التي تثقل كاهل جيلهم. 

  :التحليل المقارن 

i.  بوجه عام بدا المشاركون متشائمين تجاه الواقع الحالي وقّلة منهم تجد أن واقعهم الحالي

أفضل من ذلك الذي كان يعايشه جيل آبائهم خالل الحرب األهلية. ومع إدراكهم ألهوال 

ّفرة الحاجات األساسية بلحار ذلك الوقت بقيت متو أنمن أهلهم فقد علموا الحرب األهلية 

ثم تال ذلك مستوى من االزدهار مع نهاية الحرب. في المقابل يختبر المشاركون ما أسموه 

ح ال يقل ااقتصاديً  اح أو حانهيارً ااقتصاديً  ااقتصاديةح أو ححصارً  امن نوع آخرح أو ححربً  اححربً 



  
 33 2021تشرين األول  – ثانيالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

عن الحرب العسكرية ويهدد طموحاتهم في لحظة بناء الذات وصناعة المستقبل  اخطرً 

إلأ مخاطر حصول فومأ وفقدان األمن.  وكل ذلك بدون أفق وامد وصواًل  ،صيالشخ

يتخّوف عدد من المشاركين من أن الومع االقتصادي الحالي سيودي إلأ فلتان أمني 

من  ا. حتأ أن القّلة التي رأت أن جيلها أكثر حظً ايجعل ممارسة الحياة اليومية صعبة أيًض 

ا تجّنبت الحرب األهلية بكل ويالتها من القتل علأ جيل الحرب األهلية ربطت ذلك بأنه

 الهوية والتهجير والخطف. 

ii.  ًأثناء المقارنة بين أحوال اليوم  اكان المشاركون من الحراك والمعارمة أكثر تشاامً  انسبي

وتلك التي شهدتها الحرب األهلية. فلم تعلن إال مشاركة واحدة من هذه الفئة أن الواقع 

مماثلة  اأغلبية هذه الفئة أنها تعايش ظروفً رأت ي أفضل من مرحلة الحرب األهلية. الحال

لما مر به جيل الحرب األهلية، فيما البقية وجدت أن ظروفها أسوأ. قد يعكس ذلك مشاعر 

التوّتر والسخط التي تهيمن علأ هذه الفئة نتيجة مستوى التعبئة المضادة للومع القائم 

 تشرين.  17عد وإحباطها مما جرى ب

iii.  كان المشاركون المسيحيون والدروز داخل فئة األحزاب المشاركة في السلطة أكثر مياًل 

نحو المقارنة السلبية بين الومع الحالي وفترة الحرب األهلية. يعّدد المشاركون الدروز 

حقة تبريرات لهذا الرأي ترتبط بالومع االقتصادي وصعوبة الهجرة والتوّترات األمنية المتال

وسطوة النخبة السياسية ذاتها. فيما رأى المشاركون المسيحيون، باستثناء مشاركين 

اثنين من التيار الوطني الحرح، أن حظ الجيل الحالي أسوأ أو يماثل في السوء حظ جيل 

اآلباء بلحار ظروف البلد. وقد رّكز هوالء علأ أن ظروف أهلهم أثناء الحرب كانت جيدة 

 انسبيً  ااحتياجاتهم فيما كانت معظم المناطق المسيحية تعيش أمنً  وحافظوا علأ تأمين

 ما عدا مناطق التماس. 

iv.  امشاركً  19وجد أربعة مشاركين من أصل  كل المشاركين الشيعة ممن الفئتينمن 

أن ظروف جيل اآلباء كانت أفضل، ومن هوالء األربعة استدرك أحدهم بأن الومع  اشيعيً 

أفضل. يعكس هذا الموقف الصعود الذي شهده الواقع الشيعي الشيعي العام أصبد اآلن 

الحرب األهلية بعد عقود من التهميش واألقصاء  في أعقاب اواجتماعيً  اوسياسيً  ااقتصاديً 

 بفعل دخولهم القوي إلأ السلطة بعد الحرب وصعود المقاومة ومنجزاتها الهائلة. 

v.  أن بدا األهلية بخبراتهم العائلية و في تقييمهم لحقبة الحرب تأّثر المشاركونبوجه عام

هناك سردية واسعة االنتشار بين جيل الحرب األهلية بأن الظروف االقتصادية أثناء الحرب 

كانت أفضل من الومع الحالي ثم أتت حقبة األعمار بعد الحرب األهلية. ويظهر من 

ت، فجيل تعبيرات بعض المشاركين أن الشعور بضغط األزمة الحالي مرتبط بالتوقعا
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آبائهم كانت احتياجاته بسيطة ولم يكن يتوقع أكثر مما هو موجود بفعل الحرب، بينما 

الجيل الحالي مندمج في العولمة ويستهلك منتجاتها المادية والثقافية وكان يتوقع أن 

 تتمكن الدولة من تأمين هذه االحتياجات ال سيما الكهرباء واألنترنت. 

vi.  كلتا الفئتين المسوولية عن األوماع الحالية علأ جيل ألقأ عدد من المشاركين من

آبائهم كونهم لم يقوموا بما يلزم لبناء دولة حقيقية منذ الحرب األهلية من خالل عدم 

ألنه وافق علأ أن تنتهي الحرب كيفما مواجهة المنظومة الحاكمة أو االنجرار خلفها أو 

لدى مشاركين  االموقف أكثر بروزً  من دفع الثمنح. كان هذا حنحن وبالنتيجة سكتكان و

وشباب المصرف(. من المعارمة والحراك )مشاركون من مواطنون ومواطنات، ولحقي، 

 "أما حروادح من شباب المصرف فال يحّمل ذلك الجيل المسوولية ولكنه يرى أنه كان لديه

ولو  النظام بتغيير المطالب واليساري الوطني ذي الطابع الحراك لناحية ذهبية فرصة

السياسية  األطراف الحالي. لكن الومع من أفضل ومعنا لكان الصحيد اسُتثمر بالشكل

كذلكح.  يكن لم ديني طائفي نحو صراع المجتمع هذا منهم وأخذت أذكأ المتناحرة كانت

علأ ذلك الجيل إال  من المسووليةبينما توّيد حمنالح من المرصد الشعبي وجود شيء 

مثل حال الكثيرين من الجيل  ومضّلاًل  أنها مسوولية طفيفة ألن ذلك الجيل كان مكّباًل 

 الحالي.  

vii.  يستشعر المشاركون أن مستقبلهم مبهم ومبابي وذلك أن األزمة وقعت في المرحلة

ة العمرية التي تتيد لهم بناء مستقبلهم الشخصي واألسري والعلمي والعملي، وهي أزم

بدون أفق حتأ اآلن في ظل تراجع القدرة علأ الهجرة كما أشار بعضهم. لذلك يبدو 

هذا المستوى من األحباو لدى هذه الشريحة التي تعيش درجة عالية من القلق  امفهومً 

واألرباك. فغياب أفق لحل األزمة، التي ما زالت تتدحرن في مقابل أن النافذة الزمنية 

يزيد من بلهم كشباب منحصرة ممن السنوات القليلة المقبلة، لهم لصناعة مستقالمتاحة 

األحباو لديهم. إن هذه الشريحة العمرية أكثر من الشعور ب سوداوية تقديراتهم ويعزز

سواها بحاجة إلأ أن تتلّمس أفق الحل ومساره وهذا عامل رئيسي في تحديد تمومعها 

 السياسي. 

viii.  السلطة مصطلد حالحصارح واعتبروه من استخدم عدد قليل من المشاركين من أحزاب

. ولم يكن استخدام المصطلد اأسباب األزمة في مقابل غيابه لدى الفئة الثانية تقريبً 

بهدف واحد، ففيما استخدمه مشاركون من أحزاب مويدة للمقاومة ألدانة الدور األميركي 

لمعارمين والتأكيد أنهم في موقع االستهداف، ورد المصطلد لدى بعض المشاركين ا

 للمقاومة ممن محاولة تحميلها مسوولية استدران العقوبات بفعل دورها وسياساتها. 
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 : االنعكاسات السياسيةاثالثً 

تأثيرات مباشييرة علأ األفكار والقناعات بما بطبيعة الحال تترك األزمة االقتصييادية والمعيشييية 

النفسية لنتائج األزمة والحتدام النقاش . هذا التأثير ينجم عن التداعيات هامن السياسيةفي ذلك 

السياسي حول راى وطروحات نقدية جديدة؛ كذلك تسمد األزمات للفرد باكتشاف المسافة بين 

أ بالتنافر المعرفي( وهو ما يحّفزه إما علأ قناعاته السيييابقة والواقع المسيييتجد )فيختبر ما ُيسيييمّ 

ك أكثر بما يعتقد به ويصييييبد أكثر جذرية وإما القيام بمراجعات ذاتية. فما هي الخيبات  التمسييييّ

التي يسييتشييعرها الشييباب المشيياركون علأ الصييعيد السييياسييي؟ وما هي األفكار السييياسييية التي 

 أعادوا النظر فيها؟ 

 : الخيبة: من االنتخابات إلأ االنهيار3.1

 األحزاب المشاركة في السلطة 

ملحور، إلأ التعبير عن خيبتهم من اتجه أغلب المشاركين، من دون فارق طائفي أو حزبي 

الومع الحالي بعد مرور سنتين علأ االنتخابات النيابية األخيرة. لكن قّلة من المشاركين صّرحت 

أفضل ونجت من الخيبة وسوء التقدير وأحالت ذلك إما إلأ طبيعة النظام  ابأنها لم تتوّقع شيئً 

)مشارك من حزب اهلل( أو ألنهم لم ينتظروا بتحّوالت خارجية  االطائفي أو لكون التغيير مرتبطً 

)انتخبت حزب اهلل ألجل المقاومة فقط، يقول مشارك من الحزب( أو من ذلك من أحزابهم أكثر 

ألن هذه حدود عمل النائب في المجال التشريعي واألزمة أكبر منه )مشارك من حركة أمل(، أو 

فيما مّرت إشارات عابرة مثل  تيار الكرامة(.في لبنان لآلمال والتوقعات )مشارك من ال مكان ألنه 

تحقق استقاللية للبلد وخضوع لبنان للجهات الخارجية )يستدّل بتجربة الحريري( الخيبة من عدم 

حسم ملف الكهرباء حتأ مع تجاوز مرحلة الحرب في سوريا والعراق )مشارك من حركة أمل( ولعدم 

لتيار الوطني(. أما العناوين األساسية المرتبطة بسبب العقبات المالية والسياسية )مشارك من ا

 فكانت كاآلتي: 2018بالخيبة منذ انتخابات 

 الخيبة من األحزاب نفسها: -أ

علأ الرغم من أن السوال المطروح كان حول ما الذي أثار خيبتهم أو خالف توقعاتهم منذ 

وذلك في سياق التعبير  االنتخابات النيابية، كانت إجابات مجمل المشاركين دفاعية عن أحزابهم

عن الخيبة مما آلت إليه األمور. لم تخل تعبيرات مشاركي األحزاب من النقد ألحزابهم لكنها كانت 

يتكرر التصويب الخصوم )لاللتفاف علأ مسوولية أحزابهم بالهجوم علأ الحلفاء أو  اتجد مسارً 

ديد من ق بل المشاركين من المرّكز علأ التيار الوطني الحر وتقديمه بوصفه حالسلطةح بالتح

المستقبل والتقدمي االشتراكي والقوات والمردة( أو طبيعة النظام السياسي أو االنتخابي أو 
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من المسوولية ولو بشكل غير بارز، فتعميم المسوولية هو جزء من التخفف  ابتحميل الناخبين جزءً 

 منها. 

ألسباب مثل معف التأثير  استنادً لم تحّمل األغلبية من هوالء أحزابها مسوولية الخيبة ا -

حسقوو دماءح في الحملة السياسي لحزبهم )المشاركان من الحزب التقدمي(، أو الخوف من 

صالح ومواجهة الفساد )مشاركة من حزب اهلل في سياق الحديس عن تجربة من أجل األ

حعصمتح من الحزب  حليف )مثاًل  الحزب في ملف الفساد بعد االنتخابات( أو ألن حزبهم بال

أو بسبب الضغوو المضادة من حأقطاب حزبها(  من كثيرة اتتوّقع أمورً  التقدمي كانت

أحد  صّرحبل لعرقلة مسار بناء الدولة )التيار الوطني الحر(. فيما السلطةح بكافة الُس 

 ذلكلكنه يعيد النظر في علأ انتخابه الجهة المنتمي إليها  اأنه يندم أحيانً بالمشاركين 

 حقادر علأ الوصول لمن انتخبته وقادر علأ سواله ومطالبته ومعاتبهح )تيار الكرامة(. ألنه

ح تجّرأ بعض المشاركين علأ التعبير عن مستوى من الخيبة من أداء أحزابهم. يعتب حأحمد  -

حزب اهلل لضعف أدائه بالموموع األنمائي والخدماتي في بعلبك الهرمل مع اقتناعه  علأ

حة الفساد. فيما ذهب حجميلح من حركة أمل إلأ التعبير عن خيبته بأنه بصعوبة مكاف

رفيقه رأى و أكثر،علأ مستوى التنظيم والطائفة لم يحصل إال تبديل لبعض الوجوه ال 

فيما كانت  حفوادح أن العمل التشريعي لم يكن علأ قدر المتوّقع رغم جهود الرئيس بري.

إلأ درجة  اى والمشاريع التي طرحته األحزابتيار العزم لعدم تحقق الر ح منخيبة حوليد

أنه انتخب باألصل بسبب العالقات الشخصية  يضيفثقة بأحدح )و القول: حلم يعد لديّ 

 يزما(. روالكا

مال عدد قليل من المشاركين إلأ نقد أداء أحزابهم بشكل عام ولكن مع الرما عن األداء  -

جورنح من القوات عن رماه علأ أداء حزبه علأ الصعيد المحلي ح عّبرالمناطقي لها. 

بزنماء منطقة بشري بعد حرمان طويل، ولكن ذلك ال يمنع أنه يتباين مع حزبه ببعض 

من  وعّبر مشاركصحيح.  اطبيعي وجدً  اجدً  االتفاصيل السياسية وهو ما يراه حأمرً 

لناخبيها حوإنو يا لطيف.. فأكيد كلنا  المستقبل عن خيبته ال سيما أن األحزاب بنت آمااًل 

ر عن خيبته فيما يخص الموقوفين األسالميين وتلّوا معمل خاب ظننا بالعمومح )يعبّ 

الجّية كأمثلة( ولكنه راض عن نواب منطقته في تيار المستقبل لدورهم في حل مشاكل 

 المنطقة وخاصة في فترة كورونا. 

 نقل المسوولية نحو الحلفاء والتسويات -ب

إما ولمشاركون أنهم أخّلوا بالتزامات جزء أساسي من الخيبة من حصة الحلفاء الذين إما يرى اكان 

حلفاء أداء  بالخيبة من بأنهم يشعرون لم يطّوروا دورهم. صّرح مشاركون من حزب اهلل أنهم

ألزموه بخيارات ال مصلحة له فيها. حما يحصل أننا ندفع ثمن كلمتنا لحلفائنا من  نهمألالحزب 
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النتخابه دون مقابلح، يقول مشارك من الحزب. ويعّبر حكريمح )حزب االتحاد( عن ندمه الشديد 

: حلو أستطيع قطع يدي التي انتخبت حينهاح، ويفّضل لو أنه انتخب قائاًل من حزب حليف  انائبً 

لوائد منافسة كونهم أثبتوا حضورهم أكثر. أما حطارقح )تيار المستقبل( فينتقد، في آخرين من 

سياق التعبير عن خيبته من كل القوى السياسية بما فيها تياره، التسوية الرئاسية والتحالف مع 

في حين رأت اغ والتعطيل ومياع فرص األصالح. الفر حصولالقوات اللبنانية كونهما لم يمنعا 

القوات اللبنانية أن االتفاق بين التيار والقوات لم يود إلأ أي تغيير لألفضل كما  منح حجويل

 كانت تتوّقع. 

أجمع المشاركون من التيار الوطني الحر علأ توجيه اللوم والعتب للحلفاء  وفي السياق ذاته

في  اسياسيً  االتسوية الرئاسية استقرارً  والتسويات التي عقدها تيارهم. فرغم األمل بأن تنعكس

في بعض الملفات المعيشية بالحد األدنأ اختار الحريري  االمجلس النيابي والحكومة وتعاونً 

والقوات التعطيل. وما فاقم من هذا التعطيل، بحسب أحدهم، هو موقف حزب اهلل حالباردح في 

.  موموع مجاراة التيار في فتد ملفات الفساد ومسايرة حركة أمل في دعمها لسعد الحريري

العائق ليس تحالفنا مع الحزب أو غياب النّية لديه ولكن المشكلة وبحسب أحد المشاركين فزن ح

وفي سياق مكّمل يعتقد حعصامح من الحزب الديمقراطي اللبناني المتحالف مع  في تحالفاتهح.

كان فرصة ما خّيب اآلمال هو التحالف بين التيار والمستقبل والقوات الذي التيار الوطني الحر أن 

عون ساهم بضياع  لبناء دولة ولكن سلوك القوات ولجوءها للتعطيل ومعارمة عهد الرئيس

 صالحات رغم بعض المنجزات في بداية العهد.زالفرصة للقيام ب

 الخيبة من نتائج االنتخابات -ت

 الالفت وجود خيبة واسعة من االنتخابات األخيرة، ُيستثنأ منها المشاركون من حزب اهلل وحركة

 10أمل والقوات، ولذا ال تعويل لدى المحازبين علأ حصول تغيير إال بعد تعديل القانون الحالي.

 وهنا تعّددت أشكال التعبير عن هذه الخيبة:

قانون االنتخاب لم يوّد لوصول قوى جديدة وفي ظل هوالء ف :طبيعة القانون ذاتها -

. فاالنتخابات أعادت مستحياًل وحساباتهم السلطوية والخارجية سيكون القيام باألصالح 

نفس الطبقة السياسية التي أعاقت عمل حكومة دياب والرئيس عون )مشارك من حزب 

 ااالنتخابات أفرزت أشخاًص ويكمل مشارك من الحزب التقدمي االشتراكي بأن  التوحيد(.

اآلخر مع  علأ االتهام مسووليته، ويرمي من بيتهرّ  منهم كل ،المسوولية قدر علأ ليسوا

التصويب علأ التيار الوطني الحر. فيما اعتبرت حماغيح من المردة أن قانون االنتخاب ال 

                                                           
صة  10 ص سبب االنتخابات ألن نظام المحا شاركان من الكتائب والقوات إنهما لم يتوّقعا أي تغيير ب علأ نقيض ذلك قال م

 أقوى من أية نتائج.
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رت عن ندمها للمشاركة وفق هذا حأعونح وعبّ أنه يمكنه أن يعكس التمثيل العادل و

القانون الذي مند لفئة القدرة علأ أن تستبّد وتأخذ ما تريد، وتقصد التيار الوطني الحر. 

 وسمد التمثيل مبدأ يجد رفيقها حشاديح أن القانون راعأمن ذلك لأ العكس بينما ع

أن تتمّثل ولكن بدل أن تتعاون فيما بينها، كما كان  المناطق في الصغيرة الفئات لكل

 والنائب ميشال معّوض. المردة تيار يأمل، تنافست بشكل سلبي كما حال نواب

تيار المستقبل خيبة كبيرة من نتائج االنتخابات . يبدي المشاركون من النتائج غير الساّرة -

وهذا متوّقع لكونهم الخاسر األكبر فيها. يعّبر مشارك من المستقبل عن ذلك بوموح 

: حأكثر ما خّيب ظني هو أننا لم نتوّقع هكذا نتائج خاصة في بيروت.. كان عندنا أمل قائاًل 

: آخر قائاًل أمكنةح. ويكمل مشارك كبير بالوجوه الشبابية الجديدة.. لكن ُخذلنا في عدة 

حأنا كنت أظن أنه باالنتخابات سيعاقب الشعب اللبناني األحزاب ويجري تشكيل حكومة 

تقوم بزصالحات تخرجنا من الومع السيأء الذي نحن فيهح. يتشارك محازب آخر 

لم  من التيار لموافقته علأ قانون االنتخاب وخيبة من الناس ألنها للمستقبل خيبة رفاقه

تصّوت للتيار في االنتخابات وهي حندمت علأ ذلك من بعدهاح. أما حعمرح من تيار الكرامة 

وعدم الثقة  نتخابات وتأثرها بالمال السياسيالخيبة من مقاطعة الناس لالفيشعر ب

 بالمرشحين الشباب. 

 صدمة االنهيار -ا

عّبر بعض المشاركين من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي االشتراكي والمردة والمستقبل عن 

الومع الحالي لم يكن ح نأالتيار الوطني  حهشامح من يرىذهولهم من سرعة االنهيار االقتصادي. 

بأن ، لو قيل لي بأننا سنعيش ما نعيشه اليوم لما صدقت ولربما كنت اعتبرت اإطالقً  امتوقعً 

طريقة إدارة البالد فاشلة محدثي لديه حوّشة برأسهح )مجنون(. فيما ترى حماغيح من المردة أن ح

السلطة نحو الهاويةح. وترى حجيهانح من المستقبل أن ح سريًعا اانزالقً جًدا وهو ما سّبب لنا 

توّدي  السياسية لم تحقق أي خرق إصالحي في هيكلية الدولة، آخر أمر كان لي أن أتوّقعه أن

 بنا األمور إلأ هذا المشهد والحالح. 

 

 المعارمة والحراك 

بعكس الفئة األولأ، يميل معظم المشاركين من شباب المعارمة والحراك إلأ التأكيد علأ أن 

وليس من شيء يخّيب اآلمال، واألقلية التي عّبرت عن خيبتها ربطت  اكل ما حصل كان متوّقعً 

ذلك بنتائج االنتخابات النيابية فقط حيس إن النتائج كشفت لهم أن البلد ذاهب نحو األسوأ. 

ويميل هوالء المشاركون إلأ انتقاد قانون االنتخاب الحالي ألنه ال يتيد وصول القوى الجديدة 

 واألحزاب الصغيرة. 



  
 39 2021تشرين األول  – ثانيالعدد ال /المخاوف والخيبات والقناعات السياسيةتشرين:  17بعد تصّورات حول أزمة ما  :مشروع بحثي

 

 اكله متوقعً  كان -أ

ذهبت األغلبية المطلقة من المشاركين ممن هذه الفئة للتأكيد علأ أن كل ما جرى منذ 

 سنصل متوقعة بأننا كنت ألنني ظني ما خّيب هناك أن أعتقد الحاالنتخابات كان ممن المتوّقع. 

حعبيرح من النادي متوقعح تقول  الغير االنفجار باستثناء حدوا حالًيا نعيشها التي المرحلة هذا إلأ

بصراحة لم أتوّقع العلماني. لكن صوت هذه األغلبية تخترقه حغادةح من مجموعة حلحقيح قائلة: ح

أن نصل إلأ ما نحن عليه، بالرغم من فسادهم واستحواذهم علأ مقّدرات البالد لكنني لم 

لكنهم يواصلون  أتوّقع هذا االنهيار... هم قادرون علأ القيام بخطوات تخفف من حدة االنهيار،

في الوقت الذي تمّكنت حالرهان علأ الخارن ألنقاذهم بمزيد من الديونح. ويكمل مشارك آخر أنه 

في  نحن َمن ومعنا تحويشة العمر فيه وجوه السلطة من تحويل أموالها أو باألحرى تهريبها بقينا

 . حالمصارف َمن سندفع الثمن

تخاب )المضحكة بتعبير المشاركون إما إلأ تركيبة قانون االنأما مرّد هذا حالتشاامح فيحيله هوالء 

للتغيير، الحزب الشيوعي، الكتلة الوطنية، مواطنون ومواطنات( أو  يةحركة الشبابالمشارك من 

% من المقيمين صّوتوا للزعماء أنفسهم وجّددوا لهم الشرعية. 80الوزن الشعبي لألحزاب وقتها 

أو من طبيعة  ،(مواطنون ومواطنات) عن الواقع امن شعب كان غائبً  اكان هذا السلوك متوّقعً 

عودة الطبقة نفسها للحكم وهي ال مصلحة لها بأي تغيير )حركة الشعب( من أو الرأي العام )أوع(، 

طبيعة النظام الطائفي الموجود )الجماعة األسالمية، لقاء البقاع الثوري( وغياب البديل من أو 

)الجماعة االسالمية( ومعف المعارمة )النادي العلماني( أو بسبب تجربة حكومة حالوحدة 

: حما دام بدكم تقعدوا سوا كلكم يعّلق حعثمانح من منتدى طرابلس قائاًل  )وهناالوطنيةح 

 اذا االنتخابات(. بالحكومة فلم

 مأساة االنتخابات -ب

لخيبة إما مرتبطة الخيبة من نتائج االنتخابات كانت مئيلة ومتشابهة لدى المشاركين. وهنا ا

 بزحجامهم عن المشاركة.  إماوبخيارات الناس 

علأ صعيد المشاركين السّنة: يعّلق ابن طرابلس حإبراهيمح من حركة الشعب علأ نجاح  -

هنا سألت نفسي ماذا تريد ديما جمالي بوجه يحيأ مولود بالقول: حمرشحة المستقبل 

فال هي تصّوت ألحزاب السلطة  االناس، نسبة المشاركة في طرابلس كانت معيفة جدً 

وجوه الجديدة. ببساطة الناس وفي الوقت نفسه ال تعطي فرصة لألحزاب المعارمة وال

بقاء في المنازل، وواجبنا أن نقّدم بالسياسيين وباالنتخابات وبالسلطة وفّضلت ال كفرت

ذات ثقة تدفعها للمشاركة والعدول عن المقاطعةح. تشارك رانيا من مجموعة  الها وجوهً 

ححجر وبشرح هذا الموقف ألنه كان حمن الممكن بقليل من الوعيح اختيار أشخاص مختلفين 

منتسبة سابقة إلأ تيار المستقبل )انتقلت  وترى التغيير. إحداا بعضيمكن كان حينها و
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إلأ مجموعة حلبنان عن جديد( وصّوتت له حنتيجة انتسابي له وحبي لسعد الحريري وثقتي 

ولم يف الحريري بوعد تأمين فرص عمل وبأن ومع  انواب التيار لم ينجزوا شيئً  ح أنبه

 البلد سوف يتحّسن. 

ح )حزب سبعة( وأنه احانضحك عليه مجددً أما من المشاركين الشيعة، فالخيبة أن الشعب   -

لم يحصل أي خرق جّدي في االنتخابات والمخّيب أكثر هو  2015بعد كل ما جرى منذ 

إحجام كثيرين، ال سيما من حملة الشهادات، عن المشاركة بحجة استحالة التغيير بدل 

فالنواب حهني هنيح، ولم )وعي(.  اومحاسبتهم الحقً  محاولة مند فرصة ألشخاص جدد

 .  تتغّير سوى الوجوه وليس النمط السياسي تقول حهبةح من شبكة مدى

ينضّم مشارك مسيحي )عن حقك دافع( لهذه الفئة من المشاركين وهو ينتمي لبيت  -

 ائً ولكن من انتخبهم لم يفعلوا شي 2018محّزب وانطالقاً  من ذلك شارك في انتخابات 

رغم حأّني ترّبيت علأ أنهم األفضلح. ويوّجه سخطه نحو تردي أحوال الطرق نحو البقاع 

 وحالة الفقر المنتشرة هناك رغم كثرة الوعود.

 مكافحة الفساد –ت 

ز المشاركون الشيعة ممن فئة المعارمة والحراك علأ مسألتين مخيبتين لآلمال، األولأ ركّ 

مرتبطة بمشروع حزب اهلل لمكافحة الفساد والثانية أداء التيار الوطني الحر. يلوم ححسانح )حزب 

علأ تعطيل البلد أليصال العماد  –الجهة الوحيدة التي يمكنني التحاور معها  -سبعة( حزب اهلل 

عن شعار التغيير  اعون إلأ الرئاسة، في حين وجد حروادح )شباب المصرف( أن أداء التيار كان بعيدً 

من البداية رأى في  النبطية( إنهيقول حلويح )حراك فواألصالح. أما لناحية مكافحة الفساد، 

حرائفح  محاربة الفساد حمجّرد شعار انتخابي لم يكن علأ الحزب التوّرو فيهح، وهو ما يتفق معه

كنت عارف بأننا واصلين الذي لم يصّوت للحزب بعكس عائلته فيقول: ح الحركة الشبابية للتغيير()

ذهب آخر للقول إن أداء الحزب كان أقل . وبسبب طبيعة تحالفاتهح لهون، الشغلة مش بزيد الحزب

 مع الحزب لذي يتفقا -بكثير من خطابه فيما يخص الفساد. وما زاد من سوء ذلك بحسب حروادح 

عدم  -المجتمعح هذا من شخص وإنني سيما حال تضحياته، بكل امعترفً حإسرائيلح  عدائه لي لناحية

 .حصلح الذي الصدع لرأب محاولة أي تشرين حوخاصمنا بدون 17إصغاء حزب اهلل لصوت 

 التحليل المقارن 

i.  بالمقارنة بين الفئتين عّبر المشاركون من أحزاب السلطة عن مستوى أعلأ بكثير من

الخيبة وذلك يعود إلأ كون أحزابهم طرحت الوعود وتعمل من داخل السلطة فكان أن 

انفجر االنهيار االقتصادي والسخط الشعبي بوجهها. يتشابه شباب األحزاب لناحية الشعور 

حوال بعد عامين من االنتخابات األخيرة، وهذا األمر يجد تفسيره بالخيبة مما وصلت إليه األ
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ما يكون لديهم طموحات عالية مشّبعة بالخطاب الحزبي  افي كون شباب األحزاب غالبً 

عن أنهم يتعّرمون لضغط في المجال العام بأسئلة حول أداء أحزابهم.  ووعوده فضاًل 

أما المشاركون من المعارمة والحراك فأغلبهم، بدون فوارق طائفية ملحوظة، اعتبروا أن 

بنتائج االنتخابات النيابية. وهذا أمر  ابل متوّقع ربطً  اما وصلت إليه األمور ليس مفاجئً 

رمة النظام السياسي ونخبته. ويرى هوالء أن طبيعي ممن هم متومعون في معا

األزمات الحالية تثبت صحة تقديراتهم وانتقاداتهم للومع القائم ويمكن أن تقّوي من 

 نفوذ المعارمة في المرحلة المقبلة.

ii.  كانت توّقعات المشاركين من األحزاب من مرحلة ما بعد االنتخابات أكبر بكثير من

عليهم. وبدا أن جملة من شباب  ال األزمة أكثر مغطً المشاركين اآلخرين وهذا ما جع

األحزاب تعّرموا لصدمة االنهيار وهي حالة لم يعّبر عنها إال مشارك واحد من شباب 

المعارمة. تعامل المحازبون مع هذا الضغط بتحويل المسوولية عن أحزابهم أو التخفيف 

ة ممن شباب األحزاب عّبرت منها مع بقاء حدود من النقد الذاتي. رغم ذلك هناك مجموع

عن الخيبة من أحزابها بمضمون شبيه بخطاب الشريحة الثانية ولكن بشكل فيه نوع من 

المواربة.  هناك إدراك لدى هوالء المشاركين لحدود التوقعات في ظل هذا النظام، وهذا 

األمر لم يكن ليتحقق لدى شريحة في طور الدخول إلأ المجال السياسي لوال صدمة 

 زمة، فاألزمة عملت كمكّبر لعيوب النظام وحدوده.األ

iii.   تنّوعت مصادر خيبة المشاركين من أحزاب السلطة بين أداء األحزاب والحلفاء ونتائج

واالنهيار الذي حصل، فيما ترّكزت الخيبة لدى مشاركي  2018االنتخابات النيابية 

نا ُيالحظ أن التعبير عن المعارمة والحراك علأ نتائج االنتخابات وسلوك الناخبين. وه

لدى المشاركين السّنة، فيما الخيبة لدى  االخيبة من نتائج االنتخابات كان أكثر نسبيً 

بمرحلة ما بعد االنتخابات بشكل أساسي. وفيما تتوجه  االمشاركين الشيعة جاءت ربطً 

في انتقادات المشاركين السّنة إلأ تيار المستقبل فزن النقد من المشاركين الشيعة 

 الحراك والمعارمة يوّجه إلأ حزب اهلل وذلك من جانب أنه الطرف الذي ُتعقد عليه اآلمال. 

iv.  الرمأ  تفيد بعدمتظهر داخل فئة األحزاب المشاركة في السلطة عبارات وأصوات عديدة

عن أداء أحزابهم ولكن أغلبيتها تحاول نقل مسوولية ذلك إلأ عوامل ليست تحت 

هناك ميل  اة النظام، سياسات ومواقف الخصوم والحلفاء(. نسبيً السيطرة الحزبية )طبيع

للرما عن أداء األحزاب علأ المستوى المحلي مقابل سخط من األداء العام. وهذا مرتبط 

بطبيعة أداء األحزاب والنواب الذين يكثفون تواصلهم الجماهيري من خالل الحضور 

مقابل أن  حضورهم فيمناطق  المباشر وشبكات المصالد والخدمات والمساعدات في

قيادات األحزاب يتعاملون بشكل تقليدي علأ المستوى العام من ناحية التحالفات 
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تظهر النقمة تجاه الحلفاء وهو أمر يتكرر  اوالسياسات واالندمان بالنظام الطائفي. ومجددً 

 . خالل المقابالت وخاصة لدى المشاركين من حزب اهلل والتيار الوطني الحر امرارً 

v. آذار، بالتحديد تيار المستقبل،  14ملحور باالنتخابات األخيرة، فشباب قوى  ظهر أهتمام

عّبروا عن خيبة كبيرة من تلك االنتخابات من جهة خيارات الناخبين وكذلك طبيعة 

آذار، ورغم ربد أحزابهم لالنتخابات األخيرة  8القانون. أما بعض المشاركين من قوى 

صالح القانون الحالي بحيس يمكن تجاوز القيود الطائفية للنظام فيرون أنه ال بد من إ

آذار، بعد  8وبالتالي امتالك قدرة أكبر علأ إحداا التغيير. اكتشف المشاركون من قوى 

علأ قدرة أحزابهم،  ، حدود تأثير هذا الفوز2005فوزهم األول باألغلبية النيابية منذ 

كانت تعّبر حين كانت علأ مقاعد األقلية.  في إحداا تغيير عميق كما  وربما رغبتها

بالمجمل يتشارك السّنة في كلتا الفئتين مستوى أعلأ من الخيبة من نتائج االنتخابات 

 مقارنة بباقي المشاركين. 

vi.  ًالمشاركين من  أكبر لدىمن قانون االنتخابات، وبدرجة  انقديً  اتتشارك الفئتان موقف

ون من أحزاب صغيرة مشاركة في السلطة مع الحراك والمعارمة. ويتقاطع المشارك

يسمد بتمثيل  أنه الالمشاركين من المعارمة والحراك في انتقاد القانون الحالي بحجة 

 القوى الناشئة واألحزاب الصغيرة. 

 

 حدود التحّول في القناعات السياسية 3.2

 األحزاب المشاركة في السلطة 

ممن هذه الفئة أكد تسعة مشاركين، موزعين علأ معظم األحزاب، أنه  امشاركً  35من بين ال 

. بل تذهب حريتاح من الحزب 2018لم تتغّير لديهم أية قناعة سياسية منذ االنتخابات النيابية 

 عن الدين فصلالسوري القومي االجتماعي إلأ أن قناعاتها بفكر أنطوان سعادة ترّسخت )مثل 

المحسوبيات(. وكذلك حإيليح  الدين بالسياسة وإلغاء رجال تدّخل وعدم الطبيعية، وسوريا الدولة،

من حزب الكتائب الذي سيستمر بالمطالبة بقناعته مثل حصرية السالح وحياد الدولة وإغالق 

المعابر غير الشرعية ووقف التهّرب الضريبي وحل أزمة الكهرباء. أما حعباسح من حزب اهلل فأعرب 

ب لناحية حماية المقاومة وأن التغيير الداخلي يحتان إلأ وقت ألنه يوجد عن رماه عن أداء الحز

حنظام فساد متراكم من سنواتح. كما أن حجعفرح من حركة أمل أّكد ثبات أفكاره السياسية ألن 

الحركة ورئيسها ثابتون علأ مواقفهم ووموحهم بخصوص إما دولة مدنية غير طائفية وإما 

القوات اللبنانية فبّررت موقفها بأن حزبها قام بكل ما يتيحه وزنه محاصصة. أما حميريامح من 

يوكد  االسياسي في البرلمان والحكومة والتقصير كان من التيار الوطني الحر والحلفاء. وأخيرً 
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حمحمودح من تيار المستقبل رماه من ناحية أنه كان يمكن لموتمر سيدر أن يحقق ما وعد به 

 تعطيل األصالحات.  الرئيس الحريري لو لم يجر

 

 أما بقية المشاركين ممن هذه الفئة فيمكن فرزهم بحسب الموموعات التي أثاروها:

المجموعة األولأ تّغير اقتناعها بزمكانية بناء دولة ومجتمع متعايش. بالرغم من أن لدى  -أ

حغازيح )حزب اهلل( أصدقاء من باقي الطوائف ولكن نتيجة الخطاب األعالمي والتوترات 

يشعر بأنه ال وجود لقبول اآلخر حتأ في ومناطقية أصبد يجد أن فكرة التعايش صعبة ال

قضايا أساسية. ويكمل حباسمح )حزب اهلل( بأنه لم يعد يرى أن لبنان بلد ديمقراطي متعدد 

الطوائف القابلة للتوّحد ألن الجميع ينتمون ألشخاص وأحزاب وليس للوطن ويستثني 

لقضية. كذلك أصبد ححسنح )حركة أمل( يشكك بزمكانية التعايش  الحزب كونه حاماًل 

تشرين من حمالت إعالمية وإغالق طريق الجنوب  17ووحدة لبنان بسبب ما جرى بعد 

 السياسية وبروزفشل أكثر من تسوية بين األحزاب وتقويض محاوالت إلغاء الطائفية و

 فئة أو معّينة مناطق لصالد هتبّني جرى األصالح المناطقية داخل الحراك نفسه حفحتأ

ح. في المقابل قامت حروالح من حزب اهلل بمراجعة لرأيها السابق بأن يستخدم الحزب معّينة

فال أريد أن يقسم وطني مناطق نفوذ وال أريد أن حالعنف ويفرض سيطرته علأ البلد 

 نرى مشاهد القتل علأ الهوية من جديدح.

من حركة  امسيحيين )إثنين من التيار الوطني الحر ومشاركً تضّم هذه المجموعة ثالثة مشاركين 

االستقالل( ممن أصبحوا يشككون بزمكانية بناء دولة مدنية. منطلق الشك لدى حربيعح من التيار 

الوطني أن باقي األطراف ال ترغب بتقديم تنازالت عن المكتسبات المراكمة من خالل الومع 

ح. أما حجادح من حركة االستقالل فكان االمدنية ليس إال وهمً  والحديس عن الدولةحالقائم الطائفي 

حالزبائنية وسياسة الخدمات والمحصاصة...  يظن أنه يمكن بناء دولة من خالل الدخول في نظام 

 ولكن اليوم فهمت استحالة بناء الدولة دون الكفاءات ومبدأ الشخص المناسب بالمكان المناسبح. 

تغّيرت قناعاتها تجاه أطراف سياسية أخرى أو مجمل القوى السياسية.  المجموعة الثانية -ب

كانت حعصمتح )الحزب التقدمي( تظن أنه سيحصل تغيير لكن تبّين لها أن قوى مثل 

حزب اهلل والتيار الوطني والمردة والقوات تعمل لمصالحها الخاصة وليس لمصلحة لبنان. 

لد الخاصة حالت دون بناء تحالفات شاملة وبرأي حطاللح من الحزب نفسه أن هذه المصا

وكبيرة للضغط داخل الحكومة والبرلمان كما كان يأمل. وقد تلّقأ التيار الوطني الحر 

الحصة األكبر من االنتقادات ممن هذا الموموع. فأشار المشاركان من تيار المردة إلأ 

ة والوراثة السياسية من التيار الوطني الحر كونه دخل في المحاصص االتغّير في موقفهم

بحسب حشاديح ومال نحو العنصرية والجشع بحسب حماغيح. وينضم لهما حجورنح من 
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ن له أنه حال حلفاء القوات اللبنانية الذي أصبد يفهم التحالفات بطريقة جديدة بعدما تبيّ 

تجاه التيار الوطني الحر  اصادقين والكل يسير وفق مصالحه الخاصة في النهايةح مصوبً 

يار المستقبل. فيما تراجع حزيادح من تيار المستقبل عن آماله حبعهد عونح نتيجة وت

سياساته التي تخالف ما كان يعلنه. ولهذا السبب تراجعت حرناح من المستقبل عن رهانها 

إذ إننا بطبيعتنا مختلفين وتحكمنا اتجاهات ومصالد مختلفة ال حالرئاسية علأ التسوية 

 هاح.  سبيل لبناء الدولة عبر

في موقفه األيجابي من اتفاق معراب نتيجة ما  بالمقابل أبدى حهشامح من التيار الوطني تبّداًل 

يعتبره انقالب القوات علأ االتفاق عبر التركيز علأ عرقلة عمل الوزرات التي توالها التيار. أما 

، أن المقاومة حعمرح من تيار الكرامة ومع حبه لفكر المقاومة والجهاد فهو يظن، بأسف شديد

يات إقليمية أكبر من إمكاناتها ولذا عليها إما تغيير سياساتها أو تطوير إمكاناتها. واجهت تحدّ 

للتحالف  االت السلبية تجاه الحلفاء، أشار حأحمدح من حزب اهلل إلأ أنه لم يعد معارًم وبخالف التحوّ 

حفي ظل كل الضغوو التي تمارس علأ الحزب وأهمية الدور الذي تلعبه بين الحزب وحركة أمل 

حركة أمل في الداخلح. ويالقي حفوادح من حركة أمل موقف حأحمدح باستثناء حزب اهلل من انتقاده 

المصلحة السياسة هي التي تفرض أي تحالف ومع غيابها يسقط الحلف أو بالحّد حللتحالفات ألن 

 .  األدنأ يتفّسخ بنيانهح

وتنّوعت هذه المسائل من المجموعة الثالثة وجّهت مراجعتها نحو قضايا ترتبط بأحزابها.  -ت

منهم )الحزب التقدمي  افشل بعض المسووليين الحزبيين في إنجاز ما كان متوّقعً 

االشتراكي( وعدم النجاح في تحسين الواقع المحلي بعد االنتخابات ما جعل حكريمح )حزب 

لسياسة في لبنان ال طائل وال نتائج منها وال تتعّدى كونها اتفاقات ااالتحاد( يرى أن ح

موقتةح، وانتخاب نهاد المشنوق بسبب االلتزام الحزبي )مشارك من تيار المستقبل(، 

إلأ تبّدل القناعة بكفاءة القادة السياسيين التي ظهر بحسب التجربة أن حرايتها  وصواًل 

الفرديةح بحسب حفاديح من تيار المستقبل في  لألمور ليست بالضرورة أوسع من رايتي

 معرض نقده للتسوية الرئاسية.

تغّير تقييم حعصامح من الحزب  تشرين. أواًل  17برز رأيان بخصوص حدا  اوأخيرً   -ا

لديه القدرة  2019تبّين له أن حراك  حيس 2019و 2015الديمقراطي اللبناني للثورة بين 

علأ إحداا التغيير علأ أن تتمكن مجموعاته من إدارة االنتخابات المقبلة بكفاءة. أما 

تشرين أن األزمة سُتحّل بتسليم حزب  17حجويلح من القوات اللبنانية فلم تعد ترى بعد 

لة لن تقّدم أو توّخر لذلك فزن هذه المسأاهلل لسالحه فمسألة الفساد تطغأ علأ السالح ح

 ح. اثانويً  اأمام المشاكل االقتصادية والمعيشية التي نمّر بها.. فأصبد السالح أمرً  اشيئً 

 

 الحراك والمعارمة 

المشاركين في هذه الفئة إلأ أنه لم يطرأ أي تغيير في  29أشار ثمانية مشاركين من ممن ال 

ليس لدّي ثقة  2015منذ العام األمر بالقول: حر حغادةح من حلحقيح هذا أفكارهم السياسية. تبرّ 
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بالمنظومة الحاكمة، وبالتالي لم يكن لدّي أي توّقع أو أمل بهم... وأيقنت أن الرفض واالعتراض 

أما حنادرح من حأوعح فيربط األمر بثباته المبدئي فيما يخص  مرورة ملّحة بوجه هذه الزمرةح.

من معركة أكبر بوجه الصهيونية واألمبريالية ولذلك  ازءً مناصرته للقضية الفلسطينية التي يراها ج

ما زال يومن أن هذا الصراع مرتبط بلبنان وله مستلزمات أبرزها بناء اقتصاد منتج قادر علأ 

احتمال هذه المواجهة. أكد مشاركون من الحزب الشيوعي ومواطنون ومواطنات والكتلة الوطنية 

 تغيير علأ ثباتهم ممن خطهم السياسي وأفكاره.والمرصد الشعبي والحركة الشبابية لل

 أما باقي المشاركين ممن قاموا بمراجعة لبعض أفكارهم أو قناعاتهم السياسية فتوّزعوا كاآلتي: 

المجموعة األولأ من هذه الفئة قامت بمراجعات تجاه مواقفها وتصّوراتها من األحزاب  -أ

مشاركون من حراك النبطية والجماعة السياسية ال سيما تلك المشاركة في السلطة. فقد 

األسالمية حوحجر وبشرح األمل بكل األحزاب المشاركة في السلطة حيس كانوا يحسبون أن 

بعضها يمكن أن ينخرو في مكافحة الفساد أو يمكن التعاون معه. ولذلك يرى حعبد 

ح. فيما االرحمنح )الجماعة األسالمية( أن حالحل يكون بزنتان طبقة سياسية جديدة كليً 

 14قوى لسياسات أحزاب  اتشرين أصبحت أكثر وعيً  17تقول حرانياح )حجر وبشر( إنها بعد 

 واستفقت أنه ال يجب أن نبقأ تابعينح. حآذار  8وآذار 

أما حسارةح من حلبنان عن جديدح فدفعتها مراجعتها السياسية لمغادرة تيار المستقبل بداية عام 

الرئاسية إلأ جعلها ترى حبوموح األخطاء في قرارات سعد بعدما أّدى فشل التسوية  2019

أما حمعينح من حوعيح فكانت مراجعته مرتبطة بالحزب الشيوعي الذي انتخبه  الحريري السياسيةح.

عن أداء  اولكنه اآلن يجد أن الخالفات داخل الحزب ومعفه جعلته يرى الحزب عاجزً  2018عام 

الدور الذي يطمد إليه كحامل للفكر اليساري. في حين ارتبطت المراجعة لمشاركين اثنين من 

تشرين.  17شباب المصرف وحركة الشعب بتصّوراتهما عن حزب اهلل نتيجة موقف الحزب بعد 

 بدعوة األخير أنصاره لمغادرة الساحات اوتشرح حلمياح من شباب المصرف موقفها من الحزب ربطً 

تشرين بينما كان يجب علأ الحزب حأن يثق فينا ألن األمل معّلق عليهح، وما تزال عاجزة  17بعد 

 عن فهم موقف الحزب حينها. ولكن رغم ذلك تصّر حلمياح علأ أن الحزب ال يشبه بقية األحزاب. 

 التصّوراتراتها حول التغيير ومساراته. تطغأ المجموعة الثانية ارتبطت مراجعتها بتصوّ  -ب

من أن  االسلبية حول مسألة التغيير ويشذ عن ذلك موقف حرانياح )حجر وبشر( انطالقً 

ومساءلة للقوى السياسية منذ سنتين وحأصبد األمل أكبر ويجب  االناس أصبحت أكثر وعيً 

تجاه حصول تغيير  اأن نستمر بالعملح. أما البقية داخل هذه المجموعة فتبدي شكوكً 

آب لم يود للتغيير المنشود الذي  4ختلفة: إما من أن انفجار من مصادر م اواسع انطالقً 

يبدو أنه يحتان لسنوات وقدوم طاقم سياسي جديد )شبكة مدى(، وإما بسبب طبيعة 

القانون االنتخابي الحالي )الحركة الشبابية للتغيير( وإما لالقتناع بأنه ال يمكن إحداا تغيير 

الحداا التغيير كما أثبتت  اتخابات سيكون كافيً من داخل مجلس النواب وال التقّدم باالن
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كل السنوات المامية )شباب المصرف(، وإما ألنه لم يعد هناك أمل بأن األزمة ستدفع 

األحزاب المشاركة في السلطة للقيام بشيء مختلف ولذا ال إمكانية للتغيير من داخل 

وّصلت حعبيرح )النادي النظام وأما من خارجه فيلزم جبهة معارمة قوية )شباب صور(. ت

العلماني( لقناعة مشابهة بأن التغيير يحتان إلأ جبهة وليس من خالل القوانين وتعديلها 

 بتطبيق القوانينح. افعليً  يسمد ال الراهن واالقتصادي الطائفي النظامألن ح

عن  االمجموعة الثالثة ذكرت أنها مّرت بتغّير طفيف مرتبط بأنها بدأت تقارب األمور بعيدً  -ت

بخيارات  ارات البيئة واألهل. يقول حمعينح )وعي(: حبالمرحلة المامية كنت متعّلقً تصوّ 

سهامح )لقاء حوتومد أهلي ومن هم حولي أما اآلن فصرت أنضج وأرى الصورة أومدح. 

البقاع الثوري( أن سبب التغيير يعود إلأ أنها أصبحت أكثر استقاللية في تكوين أفكارها 

والمحيط وأنها ترى األمور من منظار مختلف. وتوّصلت حميراح )عن حقك دافع( عن األهل 

إلأ إدراكها، بعكس ما ترّبت عليه، أنه ال يوجد طرف سياسي جيد بالمطلق وأن خيار 

 اعبيرح )النادي العلماني( فأصبحت أكثر مرونة سياسيً ح. أما اأهلها السياسي لم يكن صائبً 

ل لآلراء واألفكار المخالفة لما تعتقد به وممارسة النقد من ناحية االستماع بشكل أفض

 الذاتي تجاه ما تعتقد بصحته. 

رات متباينة عن حزب اهلل. فقد كشفت المجموعة الرابعة عن تغييرات مرتبطة بتصوّ  -ا

أصبحت حسهامح )لقاء البقاع الثوري( ترى في سالح حزب اهلل أداة للتأثير الداخلي أكثر 

بوجود حموامرة عليناح بل  اوكذلك لم يعد ححسانح من حزب سبعة مقتنعً منه للمقاومة، 

إنه يجري رمي الفشل علأ الخارن. في المقابل كانت مراجعة حسناءح )مواطنون 

ومواطنات( تجاه الحزب تسير بشكل مختلف حيس لم تعد تقتنع أن حزب اهلل وسالحه هما 

ف لفكرتها بأنه في الواقع سالح مسووالن عن الومع القائم. وتكمل حسناءح بشرح وا

الحزب هو نتيجة غياب الدولة وليس من المنطقي مطالبته بتسليم سالحه وترك البلد 

للعدو األسرائيلي وذلك إلأ حين بناء الدولة القادرة وهو ما يحتان لعملية انتقالية  امكشوفً 

سالح الحزب غير ، وفي نهاية هذه العملية يصبد ايجب أن يبقأ سالح الحزب فيها موجودً 

 ل الدولة ككل إلأ دولة مواجهة مع العدو.مروري وتتحوّ 

 

 التحليل المقارن 

i.  أفاد ربع المشيييياركين من كلتا الفئتين بأنه لم يحصييييل لديهم أي تغيير في القناعات

سية منذ االنتخابات النيابية  سيا سلط2018ال شاركون من أحزاب ال ة ذلك ، وفيما بّرر الم

كانت حجة المشيياركين من المعارميية والحراك منطلقة من  ياداتهملثقتهم بأحزابهم وق

عدم الثقة بالمنظومة الحاكمة وموقفهم منها وهو أمر أكدته األزمة. لكن فيما توّزع 

هوالء علأ مجمل األحزاب في الفئة األولأ كان المشيييياركون مييييمن الفئة الثانية، أي 
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قناعاتهم السياسية، هم بأغلبيتهم المعارمة والحراك، ممن أنكروا حصول أي تحّول في 

 العظمأ من تيارات ومجموعات ذات اتجاه يساري. 

ii.  ًلالنتباه حصيييول مراجعة لالقتناع  اداخل فئة المشييياركين من أحزاب السيييلطة كان مثير

ة لحدّ  ابزمكانية بناء دولة مدنية والعيش المشيييترك. ويظهر أن هذا التحّول كان انعكاسيييً 

االنتخابات النيابية األخيرة من ناحية وحّدة الحمالت األعالمية  االنقسامات السياسية منذ

بعد احتجاجات  اوقطع الطرق التي اسييييتهدفت بيئات حزب اهلل والتيار الوطني الحر تحديدً 

. في المقابل لم يبرز هذا الموقف لدى أي من المشييياركين في 2019تشيييرين األول  17

 فئة المعارمة والحراك. 

iii. السييييلبية تجاه القوى السييييياسييييية  التصييييّوراتن الفئتين هو مراكمة التقاطع األكبر بي

الموجودة في السيييلطة. فالمشييياركون من أحزاب السيييلطة خابت ظنونهم من حلفائهم 

والقوى التي أنجزوا تسييييويات معها، وبالتحديد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 

وتيار المسييييتقبل. االسييييتثناء الوحيد كان امتداح مشيييياركان من حركة أمل وحزب اهلل 

قة من القلق والشييييكوك بين  لة عمي حا مل تسيييييطر  ما. في المج حالف بين حزبيه الت

المشيييياركين من األحزاب الموجودة في السييييلطة. أما لدى المشيييياركين من المعارميييية 

منهم إما انسحب من أحزاب مشاركة في السلطة وإما لم يعد يويدها  اوالحراك فزن عددً 

لناحية سييوئها. وهذا األمر ارتبط  ابينها جميعً  اتجاهها أو لم يعد يرى فارقً  اوأصييبد نقديً 

 بشكل أساسي بمشاركين سّنة وشيعة.

iv. لدى كل باو  عال من األح ناك مسييييتوى  لدى ته فة.  ا الفئتين وإن من مصيييييادر مختل

سي القائم وعدم  سيا سالم للواقع ال ست سلطة هناك نوع من اال شاركين من أحزاب ال الم

األخرى ومسييتوى من الخيبة من األداء الحزبي بعد إمكانية التعاون مع القوى السييياسييية 

آذار متأثرون  14. ويبدو أن بعض المشييييياركين من قوى 2018االنتخابات األخيرة عام 

تشييرين وهذا ما دفع مشيياركة من القوات إلأ تغيير  17بفشييل إسييقاو العهد بعد  اسييلبً 

حباو ناتج راك فاألمشيييياركين من المعارميييية والحقناعتها تجاه تلك حالثورةح. أما لدى ال

من خالل  ادراك بأن مسيييييار التغيير يبدو أنه سيييييطول ولن يكون إحداثه ممكنً األعن 

 االنتخابات وال سيما مع غياب جبهة موّحدة للمعارمة. 

v.  يتكرر لدى عدد من المشيييياركين مييييمن المعارميييية والحراك التأكيد علأ تمايزهم عن

غادروا االنتماء التقليدي للعائلة. يعتز  الخيارات السيييياسيييية ألهلهم حيس يبدو أن هوالء

شيرون  ستقاللية، وي سة هذا النوع من التمّرد واال شاركون بقدرتهم علأ ممار هوالء الم

في منهجية تفكيرهم السييياسييي لجهة االنفتاح علأ مدى أوسييع  إلأ أنهم شييهدوا تحّواًل 

 لألفكار وممارسة النقد الذاتي. 
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 الخالصة

للتعميم  اعلأ أن النتائج التي خلصت إليها الدراسة غير قابلة منهجيً مجدًدا ينبغي بداية التأكيد 

خارن دائرة المشاركين فيها، ولكن يمكن االنطالق منها لتحصيل فهم معّمق لتصّورات جيل ما 

بعد الحرب األهلية من حملة الشهادات الجامعية المنتظم داخل األحزاب المشاركة في السلطة 

تقاربت آراء المشاركين من الفئتين فيما يخص االنفعاالت   ومجموعات الحراك.وأحزاب المعارمة 

عند الحديس  اوالهواجس والمخاوف المرتبطة بالتداعيات الشخصية لألزمة، ثم عادت لتتباعد نسبيً 

 راتهم وقناعاتهم.عن اآلثار السياسية لألزمة علأ تصوّ 

المشاركين من الفئتين سواء من ناحية أداء يظهر وجود تشابه كبير في أسباب الغضب لدى 

السلطة السياسية أو تداعيات األزمة االقتصادية والمعيشية. يصل التقاطع إلأ ذروته عند 

الحديس عن السخط والغضب حيس وجد مجمل المشاركين أن السلطة السياسية تدير األزمة 

حتأ توّظف األزمة لمزيد من باستخفاف والمباالة وبدون مسوولية وتترك الناس ألقدارها أو 

من األمرار عليها. حتأ المشاركون من أحزاب السلطة استخدموا هذه المحاججة  المكاسب أو للحدّ 

ولكن بالتصويب علأ القوى األخرى فيما أكد المشاركون من المعارمة والحراك أن القوى 

تجاه النظام السياسي  السياسية المشاركة في السلطة هي منظومة واحدة. وتبدو اللغة السلبية

متشابهة إلأ حد بعيد ولو من منطلقات مختلفة.  يتشارك الطرفان الشكوى من النظام السياسي، 

لكن بينما يفعل المحازبون ذلك في معرض تقديم أسباب مخففة ألداء أحزابهم يذهب الطرف 

 لة عن إدارته.المقابل إلأ انتقاد النظام السياسي كمدخل النتقاد النخبة السياسية المسوو

هناك خشية من التدّخالت الخارجية في األزمة ومحاولة تدويلها. فقد برزت بعض األصوات من 

، ُيعيد إنتان التسوية اداخل فئة المعارمة والحراك تتوّجس من دور خارجي، ابتداًء أو استدراجً 

حزاب المشاركة في الداخلية بين النخبة السياسية ويمّدها بالموارد. في حين أنه داخل فئة األ

بتدويل األزمة مد  اآذار من الخارن مرتبطً  8السلطة كان التخوف لدى مشاركين من قوى 

حرب طائفية إما ألمعاف  خارجي لتحفيزالمقاومة. لكّن مشاركين من الفئتين لديهم قلق من دور 

 المقاومة وإما لتفكيك البلد.  

السخط لدى الفئتين بسبب التداعيات االقتصادية والمعيشية  منكذلك برز وجود مستوى مرتفع 

لألزمة علأ المشاركين أنفسهم والمجتمع من حولهم. ُتظهر هذه الشريحة العمرية من خرّيجي 

مع معاناته كما ظهر في التعبيرات المستخدمة.  مع المجتمع وتفاعاًل  احميمً  الجامعات تواصاًل 

كرً  ركين من الحراك والمعارمة بل إن المحازبين المشاركين من علأ المشا افالسخط هنا ليس ح 

القوى المشاركة في السلطة يشعرون بعبء أخالقي ونفسي لألحوال العامة وكذلك لما يعتبرونه 
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مياع سنوات من الجهد واألموال في التحصيل العلمي. ويمكن افتراض أن هذا ينعكس علأ 

أن المشاركين  اكان بارزً  اطر الداخلية. وهنا مجددً عالقاتهم مع أحزابهم بالنقد والضغط ممن األُ 

في ذلك الحلفاء. وهنا  نلمجمل القوى السياسية األخرى بم من أحزاب السلطة كانوا شديدي النقد

ظهر وجود مستوى مرتفع من التعبئة مد التيار الوطني الحر لدى مجمل األحزاب األساسية 

 المشاركة في السلطة ما عدا حزب اهلل. 

ميل المشاركون بوجه عام نحو التشاام والسلبية في تقديرهم للظروف السائدة والمستقبل ي

القريب حيس يميل أغلبهم، وبدرجة أكبر لدى المشاركين من المعارمة والحراك، إلأ اعتبار ظروف 

أهلهم ممن أختبروا الحرب األهلية إما أفضل أو تشابه ظروفهم. فالحرب األهلية بالنسبة لهم 

ما شهدته من عنف كانت الفرص االقتصادية متاحة فيها بلحار حاجات تلك الحقبة، كما أنه علأ 

يمكن مبط العنف بمجّرد حصول تسوية ما، أما االنهيار االقتصادي فيستلزم أكثر من تسوية 

لتحويالت مالية تماثل  اويحتان لسنوات للخرون منه وال سيما أنه ال يبدو للمشاركين أن هناك أفقً 

ك التي تلت الحرب األهلية.  هنا بدا الشيعة هم األقل سلبية في مقارنة الظروف الحالية بتلك تل

لطبقي والسياسي الذي حققوه خالل العقود اللصعود  االسائدة خالل الحرب األهلية وذلك انعكاسً 

 الثالثة األخيرة. 

ين من الفئتين، وال فيما يخص المخاوف برزت الحرب األهلية نقطة تقاطع كبيرة بين المشارك

سيما لدى المشاركين السّنة، رغم أن هذا الجيل لم يختبر الحرب األهلية ولكن يبدو أنه تلقاها 

من خالل أحاديس األهل ووصفهم ألهوالها. ويتخّوف هوالء من الحرب األهلية إما نتيجة لمخطط 

من  اأساسيً  اأن جزءً خارجي وإما لسعي بعض القوى السياسية إليها للهرب من األزمة. ويبدو 

القلق من األزمة االقتصادية مرتبط بتداعياتها األمنية المحتملة سواء الشخصية أو االجتماعية. 

من  ابقاء األزمة االقتصادية يمكن أن يسّكن جزءً  عو أن مبط األمن واالستقرار حتأ موهكذا يبد

 القلق الشعبي ويحتويه. 

ارمة مشاعر القلق من فقدان األمل بزمكان نجاح مسار تسيطر علأ المشاركين من الحراك والمع 

إلأ مسار زمني طويل نتيجة  التغيير يحتانالتغيير المنشود لديهم. تنطلق هذه المخاوف من أن 

وكذلك  اقدرة المقاومة لدى النظام القائم وطبيعة الشعب اللبناني الذي يمكن التالعب به نسبيً 

بسبب فشل قوى  ااستدران الخارن ألعادة إنتان تسوية جديدة وتعويم الومع القائم، وأخيرً 

المعارمة والحراك في تشكيل جبهة موّحدة أو تحالفات موّسعة. هنا يرى المشاركون أنه كلما 

تشرين تصبد فرص التغيير أمعف. بكل األحوال يظن المشاركون أن  17ابتعد التغيير عن لحظة 

حدا محدد ولكن القلق أن يطول المسار بما يمند قوى نتيجة التغيير سيكون وفق مسار وليس 
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سنة علأ هذه  تمرّ  مااألمر الواقع الوقت الستعادة زمام المبادرة. ويمكن التكهن أنه بعد

 قد أصبحت أعمق.  واألحباو تكون مشاعر القلقأن المقابالت 

المشاركين بدا أن خيار الهجرة ال يزال في العموم  ورغم المخاوف والهواجس التي تسيطر علأ

غير مرغوب فيه وثّمة سعي لتجّنبه قدر المستطاع إما بالصمود أو محاولة العمل من لبنان 

عند الضرورة. من المحتمل أن تعمل  اموقتً  الشركات في الخارن وإما من خالل جعل الهجرة خيارً 

التعبئة السياسية لدى هذه الشريحة كنوع من كابد لموموع الهجرة، فرفض الهجرة انطلق في 

رات سياسية مثل وجود أمل بتحّسن األوماع أو االنتماء لقضية وطنية أو رغبة العموم من مبرّ 

للهجرة وربطوها  ااألكثر رفًض  هم بتحدي السلطة وتحقيق التغيير. وكان المشاركون المسيحيون

الت الديموغرافية التي عززتها موجة بالدفاع عن الوجود ما يعكس المخاوف المتزايدة من التحوّ 

 .2011النزوح السوري منذ 

رات األمور منذ االنتخابات النيابية عام تبرز لدى المشاركين من أحزاب السلطة خيبة من تطوّ 

ة والحراك ممن قالوا في المجمل إن نتائج االنتخابات كانت بعكس المشاركين من المعارم 2018

كافية لتوّقع ما هو آت. ويعود هذا الفارق إما إلأ التوقعات المرتفعة للمشاركين من أحزاب 

بالخطابات االنتخابية وإما بسبب تأثرهم بالضغط الشعبي والحمالت األعالمية مد  االسلطة ربطً 

ن واالنهيار االقتصادي. ولذلك كانت خيبة المشاركين من تشري 17أحزابهم بفعل احتجاجات 

أحزاب السلطة موجّهة نحو القوى السياسية الحليفة أو من النتائج االنتخابية )ال سيما من 

آذار( مع بعض النقد الذاتي ألحزابهم ال سيما علأ مستوى السياسات  14المنتسبين لقوى 

خيبة  ظهرتء المحلي لدى بعض المشاركين. فيما الوطنية مقابل بروز نوع من الرما عن األدا

المشاركين من المعارمة والحراك من نتائج االنتخابات النيابية ومحدودية التغيير الذي حصل إما 

تالعب بالناخبين. ولذلك بسبب امتناع كثيرين من المعترمين عن االقتراع وإما لسهولة ال

ن الحالي كونه ال يحقق عدالة التمثيل مع ميل الفئتين توجيه النقد للقانو مجموعة منتشاركت 

 إلأ أن تكون الدوائر أوسع مع النسبية. 

ساهمت األزمة في بروز مستويات متفاوتة من التبدالت في القناعات السياسية لدى ثلثي 

الت لدى المشاركين من . تجّلت هذه التبدّ 2018المشاركين من الفئتين منذ االنتخابات النيابية 

والحراك حيس إن مجموعة من هوالء غادروا قوى سياسية مشاركة في السلطة أو  المعارمة

أصبحوا نقديين تجاه قوى كانوا يويدونها وتمومعوا في موقع نقدي للومع القائم. فيما تراوحت 

المراجعة لدى المشاركين من أحزاب السلطة بين حد أقصأ مرتبط بعدم إمكانية بناء دولة 
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أدنأ  ة االنقسامات والحمالت مد بعد األحزاب( وبين حدّ )ناتج عن حدّ وعيش مشترك في لبنان 

 لة ببعض الخيارات السياسية ألحزابهم مثل تحالفات أو تسويات محددة. ص   علأ

إعالمية وميدانية  ايستشعر المشاركون من حزب اهلل وحركة أمل والتيار الوطني الحر مغوطً 

يمان عن األ اد لديهم ردة فعل معاكسة بعيدً )قطع الطرق( تستهدف أحزابهم ورموزهم ُتوّل

يتقاطع هذا ة بالصيغة الالمركزية الموّسعة. بزمكانية التعايش الوطني أو تعزز لديهم المطالب

هوية حزب اهلل  األمر مع حملة إعالمية ممنهجة من أحزاب وقوى موالية للواليات المتحدة تضع

وحركة أمل الشيعية علأ نقيض الهوية الوطنية وتحاول إبراز أن الخالف أعمق من كونه سياسياَ 

بل هو ثقافي بالمقام األول، فهناك الشيعة الغرباء وهناك اللبنانيون الوطنيون. ويهدف هذا األمر 

لمسيحيين والسّنة إلأ تعبئة الطوائف األخرى مد حزب اهلل، بما يضعف حلفاء الحزب لدى ا

تأكيد القيادات الشيعية علأ فكرة الوحدة الوطنية ومبط  اوالدروز. وهذا ما يمكن أن يفّسر جزئيً 

ن انسياق الشباب في التنظيمين الشيعيين لردود أو إحيس  من ،األحداا األمنية بين المناطق

 ها.  اتية مغلقة ومدعومة بالعنف يعّزز من سردية خصومهم ويغذيسلوكيات هويّ 

اليسيياريين منهم، في اعتبار حزب  ايسييتمر جزء من المنخرطين في المعارميية والحراك، وتحديدً 

رً  ، وينتقدونه من باب ارطً أكثر من كونه متوّ  ااهلل ليس كبقية أحزاب السييييلطة، فيرونه مقصييييّ

لحزب بأمل دفعه لتغيير حسيياباته. تعويلهم عليه ألتمام مسييار التغيير، وبعضييهم يواصييل نقد ا

كذلك يوكد العديد من هوالء علأ تحييد مسألة المقاومة عن نقدهم لسياسات الحزب المحلية. 

فبالنسبة لعدد من هوالء المشاركين، وأغلبهم من الشيعة، كشفت مرحلة ما بعد االنتخابات ثم 

شرين حدود ان 17الموقف من احتجاجات  ساد. خراو حزب اهلل في معركة األت صالح ومكافحة الف

بار الحزب جزءً وفي ال يارات الحراك إلأ اعت هب آخرون من ت يذ بل  قا مة  ام حاك مة ال من المنظو

 دون أي تمييز.  

ماذا  ؟بعد كل ذلك يبقأ أن نستكشف كيف يتصّور المشاركون أفق التغيير في لبنان ومخاطره

عبية؟ ماذا عن خيار التعويل علأ االحتجاجات الش اعن خطر الحرب األهلية؟ هل ال يزال ممكنً 

ستكون ؟ هذه األسئلة 2019تشرين األول  17كيف تغّيرت توقعات التغيير منذ مساء االنتخابات؟ 

 الثالس واألخير من هذا المشروع البحثي.  عددموموعات ال
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 جدول المشاركين من األحزاب المشاركة في السلطة ملحق:

 االختصاص الجامعي العمر مكان األقامة الطائفة االنتماء الحزبي الجنس االسم المستعار

 أنثأ ريتا
الحزب السوري القومي 

 االجتماعي
 هندسة داخلية 24 الحمرا لم يصرح

 إدارة أعمال 30 طرابلس سّني تيار العزم ذكر وليد

 تجميل داخلي 26 حاصبيا درزية الحزب التقدمي االشتراكي أنثأ عاصم

 إدارة معلومات 24 بيروت شيعي حزب اهلل ذكر عباس

 علم نفس 24 بعبدا مسيحية القوات اللبنانية أنثأ جويل

 هندسة مدنية 25 الضاحية شيعي حركة امل ذكر حسن

 هندسة داخلية 24 الكورة مسيحي حزب الكتائب ذكر إيلي

 هندسة  بترول 24 عوكر مسيحية حزب القوات اللباننية أنثأ ميريام

 صحافة 24 الجية سّني تيار مستقبل ذكر فادي

 طبيب 27 شياح شيعي حركة أمل ذكر جميل

 هندسة اتصاالت 26 حي مامي شيعي حزب اهلل ذكر غازي

 هندسة مدنية 27 طرابلس سّني تيار الكرامة ذكر عمر

 طب أسنان 29 الهرمل شيعي حزب اهلل ذكر أحمد

 مهندس معماري 29 القاع مسيحي التيار الوطني الحر ذكر روني

 علوم سياسية 25 الال )بقاع غربي( سّني تيار المستقبل أنثأ رنا

 إعالم رقمي 28 بيروت مسيحي حزب القوات اللبنانية ذكر جورن

 أدب عربي 27 عكار سنية تيار المستقبل أنثأ جيهان

 ترجمة 28 بيروت شيعية حزب اهلل أنثأ نرجس

 هندسة مدنية 26 بعبدا مسيحي التيار الوطني الحر ذكر هشام

 هندسة مدنية 28 زغرتا مسيحي تيار المردة ذكر شادي

 طبيب اسنان 25 الهرمل شيعي حركة أمل ذكر فواد

 معلوماتية 28 مار الياس درزي حزب التوحيد العربي ذكر رامي

 إدارة أعمال 30 تعلبايا سّني االتحادحزب  ذكر كريم

 حقوق 29 رشاف شيعي حركة أمل ذكر جعفر

 دارة ماليةإ 28 بيروت شيعي حزب اهلل ذكر باسم

 علوم اجتماعية 24 الهرمل شيعية حزب اهلل أنثأ روال

 دارة مشاريعإ 27 بيصور درزي الحزب التقدمي االشتراكي ذكر طالل

 قانون األعمال 25 بعقلين درزي اللبنانيالحزب الديمقراطي  ذكر عصام

 هندسة اتصاالت 28 بيروت سّني تيار المستقبل ذكر زياد

 موارد بشرية 29 البترون مسيحية تيار المردة أنثأ ماغي

 هندسة 24 كترمايا سّني تيار المستقبل ذكر محمود

 محاسبة 24 زغرتا مسيحي حركة االستقالل ذكر جاد

 إدارة أعمال 25 بيروت سّني المستقبلتيار  ذكر طارق

 هندسة مدنية 27 جبيل مسيحية التيار الوطني الحر أنثأ سوزان

 هندسة معمارية 28 كسروان مسيحي التيار الوطني الحر ذكر ربيع
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 جدول المشاركين من أحزاب المعارمة ومجموعات الحراك

قامةمحل األ الطائفة االنتماء الجنس االسم المستعار  االختصاص الجامعي العمر 

حلم يصرّ  الحزب الشيوعي ذكر نبيل  إدارة دولية 28 رويس 

 هندسة ميكانيك 28 بكفيا مسيحي الحزب الشيوعي ذكر مازن

عمالأدارة إ 24 صيدا سني التنظيم الشعبي ذكر  وسيم  

 مهندس مدني 27 شحيم سني الجماعة األسالمية ذكر عبد الرحمن

 عالن فيزيائي 26 البقاع الغربي سني لحقي أنثأ غادة

عيةيش الكتلة الوطنية أنثأ هال  عالقات عامة 28 الحازمية 

دارة إ 30 البقاع شيعي حزب سبعة ذكر حسان  

 حقوق 24 المتن مسيحي مواطنون ومواطنات ذكر زين

 معلوماتية 25 عرمون - مواطنون ومواطنات أنثأ سناء

 علوم االتصال 28 جنوب شيعي شباب المصرف أنثأ لميا

 علم نفس 24 بيروت - النادي العلماني أنثأ عبير

 علوم سياسية 28 صور شيعي شباب صور ذكر علي

 هندسة تواصل 29 طرابلس سّني حراس المدينة ذكر مجد

 إدارة أعمال 30 النبطية شيعي حراك النبطية ذكر لوي

 حقوق 24 قب الياس مسيحية لقاء البقاع الثوري أنثأ سهام

 صيدلي 26 النبطية شيعي وعي ذكر معين

 علم نفس عيادي 25 بيروت درزية المعارمة القومية أنثأ جنأ

 أنثأ ميرا
حراك جل الديب )عن حقك 

 دافع(
 طب أسنان 24 جبل لبنان مسيحية

 درزية المرصد الشعبي أنثأ منال
كورنيش 

 المزرعة
 بيولوجي 25

دارةإاقتصاد و 33 راس النبع - أوع ذكر  نادر  

عالمإ 25 طرابلس سّني الحركة الشبابية للتغيير ذكر غسان  

 هندسة كومبيوتر 29 برن البراجنة شيعي شباب المصرف ذكر رواد

 صحافة 27 طرابلس سّني منتدى طرابلس ذكر عثمان

 تمويل 24 الهرمل شيعي الحركة الشبابية للتغيير ذكر رائف

 إعالم 25 فردان شيعية شبكة مدى أنثأ هبة

 هندسة كومبيوتر 25 طرابلس سّني حركة الشعب ذكر إبراهيم

 علوم سياسية 23 البقاع الغربي سنّية لبنان عن جديد أنثأ سارة

 حقوق 25 طرابلس سنّية حجر وبشر أنثأ رانيا

 علوم الريامة 26 راشيا درزي مجموعة موطني ذكر فراس
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