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جيل ما بعد الحرب األهلية اللبنانية
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السلطة والحراك

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين
مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات،
االحتجاج ،ورهانات التغيير

نيسان 2022
شكر للمساعدين الذين تولّوا إجراء المقابالت وتفريغ مضمونها بدقة،
وتقدير لما أبدوه من حماسة وكفاءة.
وهم :بتول بزي ،حسن عثمان ،زينب عقيل ،سارة زهرالدين ،ندى غازي ،هبة هاشم ،يارا بليبل
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مدخل
عد من
يتلمسييون اهتزاز ميمة ال لعملة الميلية التي كان ثباتها لي ّ
بدأ اللبنانيون منذ صييي ّ 2019
كايرا المسيييؤولون الرسيييميون .وك ل
مسيييلّمات االسيييتقرار اي لبنان وهو أمر لطالما تهاكر بً س
األشييهر ال حقة بدأت تترا ق ميمة الليرا اللبنانية بشيياض واميي أمام الدوالر األميركي وهو ما
كان الدليض األو م على أن "ليظة اليقيقة" مد حلّت وأن حقبة االنهيار المالي واالمت صادي مد
بدأت .واي شهر تشرين األول  2019انهجرت احتجا ات شعبية واسعة اي لبنان مد المنظومة
السييييياسييييية واالمتصييييادية اي الب د ،وهو حدن لا يان عاينً اللبنانيون منذ عقود .كانت
ييما
االحتجا ات شييديدا التعقيد والتداكض حيس سييارعت مور كار ية وداكلية السييتامارها وال سي ّ
ميييد تيال األكارية النيابية .ومد سيييبقت االنهجار الشيييعبي اي  17تشيييرين األول مناكات من
عدا رر التعبير عنها باارا االحتجا ات الهرعية اي المناطق
ال سخط والغ ضب ال شعبي ل شهور ّ
مترااقا مق حملة
س
اللبنانية أل ض مضيييييايا مطلبية وحقومية ونقابية وميلّية ،وكان كض تلا
إع مية وسياسية ،داكلية وكار ية ،مد األكارية النيابية ورئاسة الجمهورية .رر كض تلا اي
ظض مقاربة أميركية تقوم على دمج لبنان مييمن اسييتراتيجية "الضييغوط القصييور" على إيران
ّ
التي تبنّتها إدارا دونالد ترامب حينها.
يتمرت االحتجا ات ألسييابيق مبض أن تترا ق بهعض عمليات احتوائها واالنقسييامات التي شييابتها
اسي ّ
واكترامها من مور سييييلطوية وكار ية لتوظيهها اي لعبة تغيير التوازنات الميلية .إال أن كمود
االحتجا ات لا ليعد عقارب السيياعة إلى الوراف ابصييب لبنان ،دولة ونظا سما وسييلطة ،أمام وامق
حدها األدنى ،وانا شهت
ديد على ال لصعد كااّة .لقد تقلّ صت م شروعية النظام ال سيا سي إلى ّ
معظا القور السياسية أمام ترا ق شعبيتها اي مقابض صعود مور ناشئة ولو مشرتمة ،وظهر
أمض على
يض من الشيييباب اللبناني منقسيييا بين الرار السيييابقة والطروحات الجديدا مق مدرا ّ
تعبئتً بالخطاب الطائهي.
امتصيييياد سيا بدأت تتسييييارز األزمة وبرزت الخسييييائر الهادحة اي ميزانية مصييييرف لبنان والقطاز
تسييببت بها سييياسييات وأكطاف وارتاابات متراكمة ألكار من عقدين من
المصييراي كاض والتي
ّ
ييما منها الهندسييات المالية ثا تهريب الودائق إلى الخارج أثناف إمهال المصييارف اي
الزمن وال سي ّ
تشييييرين األول  2019وما بعده .وتبثر الومييييق االمتصيييييادي بالعقوبات واأل رافات األميركية
وسجلت اليسابات الخار ية عجوزات كشهت عن كسائر
والخليجية اانامشت التيوي ت المالية
ّ
هائلة اي الق طاز ال مالي .1ونتي جة األزمة تضيييي ّخ مت األسيييي عار وترا عت ال مداكيض وتعطلت
 1شملت عقوبات مد أحد المصارف وعدد متزايد من ر ال األعمال ،مق إشارات سلبية بشبن مستقبض االمتصاد اللبناني،
وموام كليجية حا ّدا مناوئة للبن ان سبقها احتجاز السعودية لرئيس الياومة اللبنانية حينها سعد اليريري وإ باره على
إع ن استقالتً التي عاد عنها بعد السماح لً بمغادرا األرامي السعودية.
3
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القطاعات االمتصادية مق استمرار انه ت سعر الصرف حتى وصض اي حزيران  2021إلى 18000
ليرا لبنانية للدوالر الواحد (كان  1500ليرا مبض بداية األزمة) وبدأ ينعاس تلا اي ارتهاز
نسب العاطلين عن العمض مق كض التبعات اال تماعية الاارثية.
حسيان دياب كلهسا لرئيس الوزراف سييعد
اي كانون الااني  2019تشياّلت حاومة ديدا برئاسيية ّ
اليريري المسييييتقيض على كلهية االحتجا ات .بدأت الياومة الجديدا مسيييياعيها الحتواف االنهيار
وأمرت كطة للتعااي االمتصادي ولتوزيق الخسائر بين
ابعلنت التوم عن داق الديون الخار ية ّ
الدولة والمصييرف المركزي والمصييارف وبدأت البيس اي إ رافات تقشييهية واسييعة وعقدت عدا
سييييما منها البنا الدولي وصيييندول النقد الدولي .لان هذه
مؤسيييسيييات دولية وال
ّ
حوارات مق ّ
الجهود كانت تلقى معارمية شيديدا من القور المالية والمصيراية و زف من النظام السيياسيي،
معم سقا من أزمتً االمتصيييادية واال تماعية لتاتمض
واي
كضيييمها وصيييض وباف كورونا إلى لبنان ّ
ّ
المبسيياا مق انهجار مراب بيروت اي  4آب  .2020مق هذا االنهجار واي ظض انقسييامات سييياسييية
متش ّعبة أعلن رئيس الياومة استقالتً ودكلت الياومة مرحلة مهتوحة من تصري األعمال.
تيركات شعبية معيهة
من بدف احتجا ات  17تشرين األول  2019حتى حزيران  2021تواصلت ّ
وتركزت بين العاصييييمة بيروت وطرابلس اي
الزكا ومشييييتّتة ومتباينة اي أهدااها ودوااعها
ّ
ال شمال مق مياوالت لقور اليراك والمعار مة لتنظيا ال صهوف وبناف تيالهات وا ستعادا الزكا
أن مشاعر السخط كانت تتزايد بشاض كبير وكاصة
الشعبي ولان من دون نجاح مليوظ .على ّ
مق حصيول شي ّ اي المواد األسياسيية وانه ت األسيعار وترا ق كبير اي الخدمات العامة وعودا
ظاهرا الطوابير أمام ميطات الومود .وترااق تلا مق انق سام عمودي حا ّد بين القور التقليدية
التي عجزت عن بناف توااقات ألدارا مرحلة انتقالية تخ ّه من تداعيات األزمة على المواطنين
اللبنانيين.
استمر هذا االنقسام مق غياب التوااق األمليمي والدولي حول الومق اللبناني بالرغا من إط ل
تقريبا بعد
ارن سا لمبادرا تبلي حاومة من االكت صا صيين لان من دون نجاح على مدر سنة
س
ا ستقالة ح سان دياب .وبعد مبادرا حزب اهلل اي شهر آب  2021ال ستج ب الم شتقّات النهطية
من الجمهورية األسيي مية اي إيران ،وهو ما سيياها بشيياض كبير اي الداق باتجاه تخهي أزمة
مد لبنان بالغاز والاهرباف من مصيييير
الميرومات ومسيييييارعة الواليات المتيدا لراق الهيتو عن ّ
واألردن عبر سوريا ،وت سارز مؤ ّشرات االنهيار ،تا ّاهت ال ضغوط الهرن سية واألميركية لت شايض
حاومة ديدا ما لبات أن أبصرت النور برئاسة نجيب ميقاتي اي أيلول .2021
****
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اي ظض هذه األزمات المتداكلة واليراكات واالحتجا ات اي الشييييارز ظهرت شييييريية الشييييباب
تضر سرا من االنهيار الياصض سواف من ناحية مدرتها
اللبناني اي مركز اليدن .اهؤالف ها األكار ّ
أيضييييا كانوا زكا
على اسييييتامال الدراسيييية أو إيجاد ارأ العمض أو االنط ل اي اليياا .وها س
اليركة االحتجا ية 2ويدور الصييييراز حول إمناعها وا تذابها من كض القور الهاعلة .كما أن
األهلية وكانت مادرا على معاي شة
أهمية هذه ال شريية تامن اي أن وعيها ت شاّض بعد اليرب
ّ
نظرا لتعليمها الجامعي واعاليتها
مرحلة ما بعد  2005وإدراكها باض تعقيداتها .وهذه الشييييريية س
السياسية تساها اي تشايض زف من الرأي العام الشبابي وينيدر منها مادا رأي مادرون على
ميددا .واي االنتخابات النيابية المقبلة عام  2022من المتومّق
الوصييول إلى الجمهور برسييائض ّ
قوا على صيييعيد التعبئة والتيشييييد واألمناز وتؤ ّثر اي السيييلوك
أن تاون هذه الهئة حاميييرا ب ّ
االنتخابي بدر ة ما.
منذ حراك عام  2015ثا احتجا ات  2019صدر العديد من الدراسات حول دور الشباب ايها
وتبثيرها عليها وتهاعلها معها .درست كارول درباج المشاركين الجدد اي حراك  2015وكي
تعاملت مجموعات اليراك مق هؤالف المشاركين من ك ل االرتجال السياسي وكطابها الهضهاض
والهيالية المرنة والعهوية ال تذابها كمتل ّقين وليس كشركاف .3وبعد احتجا ات  17تشرين
عدا مستويات .تعرض دراسة عن
كمية ونوعية لهها تداعيات اليدن على ّ
ظهرت ملة دراسات ّ
"إنترناشونال ألرت" أ ريت بين تشرين األول  2019وكانون الااني  2020مو سزا عن األسباب
الرئيسية للتو ّت رات المرتبطة بتصورات وتجارب الهئات اال تماعية والجهات السياسية الهاعلة
وركز التقرير على تداعيات وباف كورونا .4دراسة
الرئيسية من ك ل إ راف مقاب ت غير من ّ
ظمةّ ،
أكرر أ راها ط ب اي امعة القديس يوس

ك ل شهر كانون الااني  2020معت بين

الامي والنوعي ممن دراسة ميدانية اي طرابلس حول المطالب والتومّعات من
المنهجين ّ
االحتجا ات لدر المقيمين من لبنانيين وأ انب .5وأنجز مرتضى األمين وريا صعب وريما ما د
2
حركها
أنظر ما ل الدراسة المسيية التي أ رتها كض من ليا بو كاطر وريما ما د ،ثورا تشرين األول  2019اي لبنان :من ّ
ولماتا؟ الجامعة األميركية اي بيروت ،معهد األصهري للمجتمق المدني والمواطنة.2020 ،
 3كارول درباج ،السياسة بالصداة" :اليراك" يوا ً "شعوبً" ،معهد السياسات اي الجامعة األميركية اي بيروت.2016 ،
تصور لبنان ديد والتنازز حول حقيقتً؟ الجهات الهاعلة والقضايا والديناميات التي أعقبت احتجا ات
 4زينة عب وآكرون،
ّ
تشرين األول/أكتوبر ،إنترناشونال ألرت ،كانون الااني  .2021أنظر الرابط اآلتي:
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 non-Lebanese
residents of Tripoli and surroundings’, 4 Global Campus Human Rights Journal, 2020, pp. 488-516.
http://doi.org/20.500.11825/2035
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(عينة غير عشوائية وغير تمايلية) بين شهري آتار
وأرين أيانيان استط سعا شمض  400مشارك ّ
وتموز  2020الستاشاف آراف الموالين لألحزاب تجاه احتجا ات  17تشرين.6
وعلى الرغا من كارا اال ستط عات والم سوحات حول الرأي العام تجاه الق ضايا ال سيا سية وآراف
يمر بها لبنان اإن البيون النوعية ما
الجمهور ايما
ّ
يخص األزمة االمتصييادية والسييياسييية التي ّ
تزال مئيلة .إن اها إدراكات الشباب المتعلّا لألزمة وتومّعاتً لها يسها اي الوصول إلى اها
ييورات الشيييعبية تجاه األزمة وكي
الامية وهو ما سييييهيد اي مرافا التصي ّ
معمق يتجاوز البيانات ّ
ّ
سييييينعاس تلا على ع مة الناس بالقور السييييياسييييية التي سييييتياول بدورها تطوير كطابها
أيض يا بطبيعة المرحلة اي لبنان حيس دكلت الب د
وسييياسيياتها بمقدار ما .وأهمية تلا مرتبطة س
اي مرحلة م ضطربة ي سودها التو ّتر وال ضبابية ،ولذا من ال ضروري اها كي يتعامض الناس مق
تلا أو يقاربونً بما يساعد على اها سلوكها المستقبلي.
تقدم نهّذ المركز اال ست شاري للدرا سات والتوثيق  -مديرية الدرا سات اال ستراتيجية
انط سما مما ّ
األهلية (مواليد عام
نوعيا شمض شريية من ال شباب اللبناني  -وهي شريية ما بعد اليرب
بي ساا
ّ
س
 1990إلى عام  - )1996من اليائزين على شييييهادات امعية والمنتسييييبين إلى األحزاب التي
واظبت على المشاركة اي السلطة وكذلا أحزاب المعارمة ومجموعات اليراك بهدف استاشاف
صعد والمقارنة ايما بينها .ولذا كان السؤال األساسي هو كي يؤ ّثر االنتماف
تصوراتها على ّ
عدا ل
ّ
كريجي الجامعات المي ّزبين والمنظّمين تجاه أزمة ما بعد
السيييياسيييي والطائهي على
تصيييورات ّ
ّ
احتجا ات  17تشرين؟
تعاني هذه الشييييريية العمرية على و ً التيديد من األزمة ،امن ناحية كان لديها تو ّم عات
متهائلة لمسييتقبلها ولانها سييرعان ما كانت ميييية "السييلا" الذي نشييبت اي كنهً من ناحية
وتتيضر اللتزامات
تها بالدكول إلى سول العمض وبناف تجربة عملية
ّ
أكرر .اهذه الشريية كانت ّ
مهنية وشييخصييية وإت باالنهيار يضييعها أمام أسييئلة صييادمة تات تبثيرات شييخصييية ونهسييية
وا تماعية وسياسية غير منظورا.
****

 6مرتضى األمين وآكرون ،موالو األحزاب اي لبنان :الو ً اآلكر للتغيير ،تر مة حسان حساني ،مومق سينابس 14 ،تشرين
األول .2020
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سييييياول هذا البيس الوصيييول إلى الهها الذاتي لدر شيييريية شيييبابية ها ّمة لألزمة اي لبنان
كما
وكي
ّ
يعبرون عن تلا وعن التصي ّ
ييورات والتومّعات والمشييياعر بلغتها الخاصييية بما يمنينا سّ
واارا من البيانات األصييييلة لتيليلها .إنها مياولة للولوج إلى التعبيرات المسييياوت عنها وإلى ما
س
هو مابوت والوصييول إلى عمق الذات وهذا كلًّ يسييم بهها أعمق لسييلوك هذه الشييريية وما
سيييينركز اي الدراسييييية على اللغة المسييييتخدمة من
يمان تو ّم عً منها اي المدر المنظور .و
ّ
المشيييياركين والمهاهيا التي يوظّهونها وكذلا على مشيييياعرها لناحية الغضييييب أو القلق أو
نظرا لليرج المرتبط بطبيعة
التعاط واي أي اتجاه يو ّ هونها .وهذا األمر ال يخلو من صييييعوبة س
بعض األسئلة.
امعيا من
يجا
منهجا
تبنّى المشروز
كر س
نوعيا من ك ل المقاب ت شبً المنظّمة التي شملت ّ 64
س
س
س
شخصا) والمعارمة واليراك
عمر  24سنة إلى  30سنة منتمين ألحزاب مشاركة اي السلطة (35
س
شخصا) .ولضمان كصوصية المشاركين سنشير إليها ببسماف وهمية .ومد رت المقاب ت
(29
س
يؤاال
عبر اريق من المسيياعدين اي الهترا بين تموز  2020وتشييرين الااني  2020وشييملت  16سي س
(مليق رما .)2
أهمية هذه الدراسيية أنها تواكب االنهيار االمتصييادي والسييياسييي الذي يمر ايً لبنان وتبثيراتً
المهمة بهعض تيصيلها العلمي واعاليتها السياسية .لقد رر
على موام هذه الشريية الشبابية
ّ
مق الداتا بعد مرور أشييييهر على كمود احتجا ات  17تشييييرين ولذلا كان من الممان م حظة
تداعيات تلا الظاهرا على الوعي ال سيا سي لل شباب اللبناني وكياراتً .إن أغلب الدرا سات اي
كمي (نسييييب البطالة ،المشيييياركة اي االحتجا ات ،الدكض ،الهجرا
تلا المرحلة كانت تات طابق ّ
ونظرا إلى أن الدراسية اعتمدت على داتا
...إلخ) من ك ل االسيتط عات والمسيوحات الميدانية.
س
نوعية اي تلا الليظة حيس كانت انهعاالت احتجا ات  17ت شرين حا مرا وكذلا صدمة بداية
االنزالل نيو األزمة االمتصييييادية اإنها تم ّا نت من مق بيانات غنية يمان أن توصييييض لنتائج
مستجدا أو تعميق الهها لما هو مائا ومادم.
ّ

تتو ّزز مياور الدراسة على أربعة أمسام:
 مسا تمهيدي :األطار المهاهيمي والمنهجي.
 الق سا األول كي يدرك المشياركون طبيعة األزمة وأسيبابها ومسيارها؟ وكي يو ّزعون
المسؤوليات؟
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 القسييييا الااني ما هي المخاوف والهوا س التي تايرها األزمة لديها وكي يترك تلا
تداعياتً عليها؟
يور المشيياركون مسييارات التغيير السييياسييي الممانة ورهاناتها
 القسييا الاالس كي يتصي ّ
عليً؟
كمية ولذلا االنتائج
أكيرا يجب التبكيد على أن الداتا المتواّرا تتصييي باونها نوعية وليسيييت ّ
س
غير مابلة للتعميا إلى كارج دائرا المشيييياركين اي الدراسيييية ولانها يمان أن تاون كاشييييهة
تصورات من ها كار ها.
ومساعدا على اها
ّ

8

مدكض

القسم التمهيدي :اإلطار المفاهيمي والمنهجي
األزمات وتأثيرها على االنتماء والمشاركة السياسية
تهتا الدراسييية بالنظر اي تبثير "االنتماف السيييياسيييي" ) (political affiliationعلى إدراك األزمة
ّ
ييور األزمة وتداعياتها لدر الميازبين
اليا ّدا التي ّ
يمر بها لبنان منذ العام  .2019كي يجري تصي ّ
األهلية مقارنة بين ائتين :أحزاب السييييلطة من ناحية وأحزاب
الشييييباب من يض ما بعد اليرب
ّ
المعارميييية ومجموعات اليراك من ناحية أكرر .والمقارنة تشييييمض العامض الطائهي داكض ائة
شييباب أحزاب السييلطة وكذلا بين ائتي أحزاب السييلطة والمعارميية .وبيسييب أدبيات االنتماف
السييياسييي اإن االنتسيياب لمجموعة ،طائهة أو حزب ،لً تبثير موي على موام الهرد وسييلوكً،
اهناك ع مة موية بين االنتسيياب اليزبي واآلراف السييياسييية .االهرد المنتسييب لجماعة ما يقوم
بدمج معايير الجماعة وميمها بهو ّيتً ونظرتً لألمور ثا يسترشد بها اي تشايض آرائً وموامهً
السياسية.
ييوز مههوم "الموم السيياسيي" الذي يتب ّناه الهرد اهتما سما واسي سعا ومن مداكض متعددا تدرسيً
من مناظير سيييياسيييية ونهسيييية وا تماعية وبيولو ية وتانولو ية وتياول اها كي يتشييياّض
ييرا على الموام
ويتغير .واي هذا السييييال تترك األزمات االمتصيييادية والسيييياسيييية
ّ
تبثيرا مباشي س
س
السييياسييية لألاراد سييواف أولئا الذين ها مييمن النخبة أو مييمن الجمهور .ويشييمض هذا التبثير
8
7
توصييلت
تيوسال اي الموام تجاه مضييايا سييياسييية واسييتراتيجية ومعراية وهو ّياتية وثقااية ّ .
ّ

تبييدا
 7ما س و دت دراسة أن األزمة االمتصادية عام  2008تركت تبثيرها على النخبة السياسية األيطالية لتجعلها أكار
س
للتاامض األوروبي .أنظر:
Nicolò Conti, Maurizio Cotta and Luca Verzichelli, The Economic Crisis and its Effects on the Attitudes of
Italian Political Elites Towards the EU, Special Issue: National Political Elites and the Crisis of European
Integration, Country Studies 2007-2014, Vol. 41, No. 4 (158), (2016), pp. 129-149.
أيضا:
أنظر س
Ioannis Andreadis and others, Economic crisis and attitudes towards the European Union: are Italians and
Greeks becoming Eurosceptic because of the crisis? Paper presented at the 2014 PSA Annual Conference
Panel of the Italian Politics Specialist Group and the Greek Politics Specialist Group: “Economic and
Political crisis in Greece and Italy in the context of Europe”.
 8و دت دراسة أن األزمة العالمية  2008أعادت تشايض الدعا الهردي للديمقراطية وليبرالية السول بشاض متنامض بين
دولة وأكرر .أنظر:
Pauline Grosjean, Frantisek Ricka, Claudia Senik, Learning, political attitudes and crises: Lessons from
transition countries, Journal of Comparative Economics, Volume 41, Issue 2, 2013, pp. 490 – 505.
والتيول اي الموام السياسية نيو الميااظة أو الليبرالية .أنظر:
تبين و ود ع مة بين الشعور بالتهديد
ّ
ّ
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دراسيييية أ راها باحاون من امعة يال اي الواليات المتيدا عام  2008إلى أن االنتسيييياب ألحد
تيول مباشر اي ال سلوك السياسي واالنتخابي واي تبنّي موام منسجمة مق
اليزبين أ ّدر إلى ّ
تلا الخاصييية باليزب .9وكلصيييت دراسيييات أكرر إلى أن موم األاراد من السيييياسيييات يرتبط
يتا تعري ميتور السيييياسييية ببنً ليبرالي ليراضيييً
باالنتماف السيييياسيييي حيس كان ياهي أن ّ
الميااظ والعاس صيي حتى لو كان الميتور معاك سسا لما تا تو صيهً بً .واي درا سة أكرر
يغيرون موامهها متى اكتشييهوا أن حزبها لديً موم مغاير تجاه سييياسيية ما،
كان المشيياركون ّ
ورغا تلا ظلّوا يعتقدون أنها يشاّلون موامهها باستق لية .ابيسب هذه الدراسة حين كان
يغيب موم اليزب تجاه سييياسيية ما كان المنتسييبون يبنون مومهها على الميتور المومييوعي
لل سيا سة على موف معتقداتها األيديولو ية .لان حين يظهر موم اليزب من تلا ال سيا سة
أيضا بمعزل عن مرا عة الميتور.10
كان المنتسبون يهترمون أن هذا هو مومهها س
يمر بها
يهمنا أن نهها كي يؤثر حدون أزمات حادا كتلا التي ّ
وربطسا باالنتسييياب السيييياسيييي ّ
توسيييعت دراسييية المشييياركة السيييياسيييية (political
لبنان على المشييياركة السيييياسيييية .ومد ّ
) participationإلى در ة أنها أصييبيت تعني دراسيية كض شيييف ،لان المههوم بقي على ص يلة
وثيقة بالديمقراطية وهاذا ظهر مههوم "الديمقراطية التشيييياركية" المتينة كبديض للديمقراطية
11
الليبرالية ّ
توصلت دراسة للمرحلة بين  2010 – 2002اي أوروبا من ك ل دراسة
الهشة  .ومد ّ

الم شاركة ال سيا سية واألزمات إلى أن "نظرية المظالا" مهيدا اي الظروف ال سيئة سدا حيس إن
المظالا التي لتهرض اجبا يمان أن تقود ألشيييياال مختلهة من السييييلوك االحتجا ي وتداق

Fade R. Eadeh, Katharine K. Chang, Can Threat Increase Support for Liberalism? New Insights into the
Relationship Between Threat and Political Attitudes, Social Psychological and Personality Science,
Volume:11 issue:1, pp. 88-96
ومن ك ل تيليض تاريخي للتداعيات السياسية لألزمات االمتصادية من  1870إلى  2014و د باحاون أن هذه األزمات
تؤ ّدي إلى صعود االتجاهات اليمينية اي االنتخابات وتصب البرلمانات مش ّتتة بين عدد أكبر من األحزاب بما يجعض القدرا
على الياا أصعب.
Manuel Funke, Moritz Schularick, Christoph Trebesch, the political aftermath of financial crises: Going to
extremes, VOXEU, November 21, 2015.
9
Gerber, Alan S., Gregory A. Huber, and Ebonya Washington. 2010. "Party Affiliation, Partisanship, and
Political Beliefs: A Field Experiment." The American Political Science Review 104 (4): 720-744.
10
Jeoffrey L. Cohen, Party over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political Beliefs,
Journal of Personality and social psychology, Vol. 85, No. 5, 2003, pp. 808 – 822.
11
Benjamin Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of
California Press, 1984.
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12
غالبا نيو تغييرات سييياسييية حيس إن
عمليات التعبئة إلى الذروا  .ااألزمات االمتصييادية تداق س

المخياطر العياليية تيهّز ا لدوااق لدر الهياعلين السيييييياسيييييين واال تمياعيين على الخروج من
مؤس يسييات المو ودا ورمي التيالهات السييياسييية القائمة .13وأظهرت دراسيية أن األاراد الذين
ال ّ
يشييعرون بتر ّدي أوميياعها يزيد احتمال نزولها إلى الشييارز ولان تبثير هذه المشيياعر الذاتية
معدالت البطالة .اهذا التهاعض
باليرمان يزداد بيسب السيال االمتصادي والسياسي ماض ارتهاز ّ
الدينامياي بين الشييييعور بالمظالا وظهور ارأ سييييياسييييية يسييييها اي تهسييييير السييييلوك
14
تاريخيا اي تمومييييق
منعطها
عربيا ،كانت احتجا ات "الربيق العربي" عام 2011
س
س
االحتجا ي  .س
الشباب العربي داكض المجال السياسي وهو ما ترك آثار عميقة على مستقبض األنظمة السياسية

شيبابا اي العالا (%30
سييما مق كون المجتمعات العربية من األكار
وطبيعة اليياا السيياسيية ال ّ
س
عاما) .ورااق تلا مو ة من الدراسيييييات،
من السيييياان ها من الهئة العمرية بين  29 – 15س
سييييي ما من هات أ نبية ،حول هؤالف الشييييباب لناحية المظالا
الياومية وغير الياومية وال
ّ
والطموحات والمشاركة السياسية واالنخراط المدني (تقديا الخدمات ،التنمية المجتمعية ،ريادا
األعمال اال تماعية ،الهنون والاقااة) والهو ّية والمقاومة واالحتجاج واسييتخدام وسييائض األع م،
كض تلا ربطسا باألزمات التي تعانيها المنطقة.15
اهتمت بعض الدرا سات اي البيس عن الم صادر الاقااية ألحباط ال شباب العرب (البطالة ،نوعية
ّ
ركزت الدراسات بالعموم
التعليا ،تاوين العائلة والزواج) ودورها اي احتجا ات الربيق العربيّ .16
على اسييتخدام أداا المقابلة شييبً المنظّمة بهدف االسييتماز لصييوت الشييباب وأحيا سنا رر معها
الامية .اهناك دراسيييية اسييييتندت إلى مقاربة إثنوغرااية من ك ل المقاب ت شييييبً
مق الداتا ّ
تقصيييت سيييرد ّيات المشييياركين لألحدان بعد 2011
المنظّمة مق  70ناشيييطسا من مصييير وتونس ّ
12

Anna Kern, Sofie Marien, Marc Hooghe, Economic Crisis and Levels of Political Participation in Europe
(2002–2010): The Role of Resources and Grievances, West European Politics, Vol. 38, Issue 3, 2015, pp.
465 – 490.
13
Jeffry A. Frieden, David A. Lake, Michael Nicholson, and Aditya Ranganath, Economic Crisis and Political
Change in the United States, 1900 to the Present, Scholar Harvard, May 2017.
14
Maria Grasso and Marco Giugni, Protest Participation and Economic Crisis: the conditioning role of
opportunities, European Journal of Political Research, Vol. 55, 2016, pp. 663 – 680.
 15احتوت دراسة لمعهد اريدريش أيبرت على مرا عة غنية عن الدراسات حول الشباب اي المنطقة العربية .أنظر :يورغ
غرتض ورال هساض (تيرير) ،مبزل الشباب اي الشرل األوسط وشمال أاريقيا ،تر مة ماريا الدويهي ،دار السامي،2019 ،
أ.32 – 24 :
 16أنظر ما س :
M. Chloe Mulderig, An Uncertain Future: Youth Frustration and the Arab Spring, Boston University, The
PARDEE Papers, no. 16, April 2013.
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وتبثيرها على نشييياطها داكض أحزابها السيييياسيييية وانخراطها المدني .17بينما دمجت دراسييية
والامية وشملت  9000شاب عربي من ثمانية
ليييييمؤسسة "اريدريش أيبرت" بين الداتا النوعية
ّ
وتقصت الدراسة
بلدان عربية (البيرين ،مصر ،األردن ،لبنان ،المغرب ،السطين ،تونس ،اليمن).
ّ
مههومي "غياب اليقين" (مو ّ ً نيو الم ستقبض) و "اقدان األمن" (مرتبط باليا مر) لدر ال شباب
العرب.18
تيوالت أثناف "الربيق العربي" وبعده .و دت دراسيية
مر االنخراط السييياسييي للشييباب العرب ّ
ّ
بعدا ّ
اعتمدت أداا المقابلة شيييبً المنظّمة وشيييملت لبنان وسيييوريا ومصييير وتونس والجزائر أنً بعد
االحتجا ات العربية واالنخراط السييياسييي للشييباب ايها حصييلت عملية ترا ق للشييباب وتخهيض
للتعبئة ألسييباب مرتبطة بالقمق واالعتقاالت واألحباط .ادلت الدراسيية أن هذا الترا ق كان نيو
أشيياال من االنخراط اال تماعي والاقااي كبديض للنشيياط السييياسييي وال سيييّما نيو األنشييطة
يصيييير هؤالف
المرتبطة بالتنمية واألاعال المجتمعية المرتبطة بالمسييييتور الميلي .واي حين
ّ
ستاماال لن شاطها ال سيا سي
ال شباب على أن هذه األن شطة "منزوعة ال سيا سة" اإنها يرونها ا
س
السيييابق ويعلنون الجاهزية ألعادا التعبئة السيييياسيييية حين تصيييب الظروف م ئمة .19وميييمن
دراسييييية اي كتاب صيييييادر عن "أوكسييييهورد" يجادل الباحاون بو ود نمطين يميّزان التاريخ
السياسي للشباب العرب .النمط األول هو االنسياب من المشاركة السياسية إلى ما مبيض أحدان
"الربيق العربي" ثا المشيييياركة الواسييييعة اي االحتجاج وإسييييقاط األنظمة بعد تلا وهو النمط
كمية ،أن الشيييباب كانوا أكار مي س لدعا العن
الااني .وتظهر الدراسييية ،اسيييتنا سدا إلى معطيات ّ
ال سيا سي من الم شاركة ال سلمية وتلا ب سبب التهميش االمت صادي الذي يقود إلى االن سياب
يولد الصراز.20
السياسي وارتهاز السخط مما ّ

17

Nur Laiq, Talking to Arab Youth Revolution and Counterrevolution in Egypt and Tunisia, International
Peace Institute, 2013.
 18يورغ غرتض ورال هساض (تيرير) ،مبزل الشباب اي الشرل األوسط وشمال أاريقيا ،تر مة ماريا الدويهي ،دار السامي،
.2019
19
Sarah Anne Rennick, Beyond Mass Protests: Rethinking What Constitutes Arab Youth Political Activism,
POMEPS STUDIES, No. 36, November 2019, pp.86-90
20
Raj M. Desai, Anders Olofsgård, Tarik Yousef, Days of Rage and Silence. Explaining Political Action by
Arab Youth, in Edward A. Sayre and Tarik M. Yousef (eds.), Young Generation Awakening: Economics,
Society, and Policy on the Eve of the Arab Spring, Oxford University Press, 2016.
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جمع البيانات
التصيييورات والتعبيرات
التعرف واها
اسيييتخدمت الدراسييية منهج البيس النوعي الذي يسيييتهدف ّ
ّ
ميددا تجاه األزمة اليالية اي لبنان ب شقيها االمت صادي وال سيا سي .ال
واألدراكات لدر شريية ّ
علمي لألزمة أي معراة الع مات السييببية لألزمة
يعنينا هنا التوصييض لقواعد مومييوعية لتيليض ّ
صورات الذاتية تجاه األزمة وتداعياتها ومن ثا نقوم بعملية
بض الدرا سة
ّ
معنية با ستا شاف الت ّ
يييورات من ك ل النظر إليها من داكض سيييييامها الخاأ للوصييييول إلى
ترميز وتبويض لتلا التصي ّ
كبيرا من التها صيض ثا
كما س
الخ صات .هذا النوز من األبيان يعتمد المنهج اال ستقرائي ايجمق س
يقوم بعملية ترميز لها ثا يهرز الرموز إلى ائات ومومييييوعات وبعدها يجري تيليلها للوصييييول
كمي
إلى مواعد كلّية (يمان س
الحقا اسييييتخ أ ارميييييات من هذه القواعد وإكضيييياعها لبيس ّ
موموعي تجريبي).
تصورات المشاركين الذاتية استخدمت الدراسة أداا المقابلة شبً المنظّمة التي
وللوصول إلى
ّ
س
كا كبير من الداتا الغنية
تتي للمشييييارك
هامشييييا واسيييي سعا للتعبير بما يضييييمن اليصييييول على ّ
بالتعبيرات والمصييييطليات واألااار واالنهعاالت ،واي تات الومت تاون مضييييبوطة إلى حد ما
المعدا سييلهسا وكذلا عبر تد ّكض لمجري المقابلة لضييبط
مييمن عناوين البيس من ك ل األسييئلة
ّ
االسترسال كارج الموموز عند الضرورا.
تقريبا بين تلا المباشييييرا و سها لو ً وتلا التي حصييييلت عن طريق
رت المقاب ت مناصييييهة
س
مدا
امتدت ّ
األنترنت بسييبب القيود المرتبطة بانتشييار وباف كورونا اي لبنان ك ل اترا إ رائهاّ .
المقاب ت من ساعة إلى ساعة ونص لاض مشارك .ومد تولّى الهريق المساعد إ راف المقاب ت
تمت تعبئة استمارا شخصية
وتسجيلها
س
صوتيا وتهريغ ميتواها بشاض حراي .ومبض كض مقابلة ّ
سرية المعلومات الشخصية.
للمشاركين مق ممان ّ
شاركا وم شاركة مو ّزعين على ائتين :األولى هي األحزاب الم شاركة اي
شملت المقاب ت  64م
س
حزبا) والاانية هي أحزاب المعارمييية ( 8أحزاب) ومجموعات اليراك ( 18مجموعة).
السيييلطة ( 15س
تيار المشيياركين من اليائزين على شييهادا امعية من مييمن الهئة العمرية  24عا سما –
و رر اك ّ
األهلية) .شييييملت أحزاب السييييلطة كض األحزاب الممالة اي برلمان
 30عا سما ( يض ما بعد اليرب
ّ
نظرا لمومهً التاريخي مييمن المعارميية كما أمييهنا
 2018باسييتاناف التنظيا الشييعبي الناصييري س
سابقا اي السلطة
س
نظرا لدوره
إليها من كارج البرلمان حزب التوحيد العربي (برئاسة وئام ّ
وهاب) س
وتيالهاتً مق أمطاب داكلها ،ايما لا ننج بالوصيييول لمشيييارك من معية المشييياريق الخيرية
(األحباش) .على أن تصييني هذه األحزاب مييمن كانة السييلطة ال ينهي و ود تباينات واسييعة
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لطبيعة ممارسيييياتها ودورها داكلها ومومعها بين مور اي مركز السييييلطة وأكرر على أطرااها
(مليق رما .21 )3
أما األحزاب المعارميية ااان منها أحزاب عريقة ماض حركة الشييعب واليزب الشيييوعي والجماعة
مسييتجدا ماض حزب سييبعة وحركة مواطنون
األسيي مية 22والتنظيا الشييعبي الناصييري وأحزاب
ّ
ومواط نات اي دو لة والات لة الوطن ية (بيلّ تً ال جد يدا) .أ ما مجمو عات اليراك اشييييم لت 18
األعا اي سيال احتجا ات 17
مجموعة من كااة االتجاهات السياسية التي تشاّلت اي معظمها
ّ
تشرين ( 2019مليق رما .23)4
متنوعة ومتوازنة بما يعاس طبيعة المجتمق المبيون من
العينة
سييعت الدراسيية إلى أن تاون ّ
ّ
ناحية وبما يهيد اي إ راف المقارنات من ناحية ثانية .اهي هذا النوز من الدراسييييات النوعية
عينة صغيرا ولتت فم مق األ شاالية مو مق
العينة منتقاا بدمة من ناحية ال صهات كونها ّ
تاون ّ
(متوس يط أعمار المشيياركين 26
البيس .امن مييمن مجتمق الشييباب بين عمر  24عا سما و 30عا سما
ّ
كريجي ال جام عات والمنتسييييبين إلى األحزاب ومجمو عات اليراك اكتر نا مشييييياركين
عا سما) من ّ
متنوعين من ناحية االنتماف الطائهي والمناطقي والتنظيمي.
ومشاركات
ّ
 على المستور التنظيمي بين الهئتين مومق الدراسة كانت النسبة مريبة من المناصهة.
ركا ومشياركة
شيارك اي المقاب ت 35
مشياركا ومشياركة من أحزاب السيلطة و 29مشيا س
س
من أحزاب المعارمييية ومجموعات اليراك .ال يعاس هذا التوزيق الوزن الشيييعبي للهئتين
حاليا .ولذلا اكترنا المنا صهة من باب ت سهيض المقارنة وليس
ألن مياس تلا غير متاح س
القياس.

21
تيار المردا ،اليزب
التيار الوطني الير ،القوات اللبنانية ،اليزب التقدمي االشتراكيّ ،
تيار المستقبض ،حركة أمضّ ،
حزب اهللّ ،
تيار االستق ل ،اليزب الديمقراطي
تيار العزمّ ،
السوري القومي اال تماعي ،حزب االتياد ،حزب التوحيد العربي ،حزب الاتائبّ ،
تيار الارامة.
اللبنانيّ ،
 22للتعرف على موم الجماعة من احتجا ات  17تشرين أنظر :شهيق شقير ،الجماعة األس مية واليراك اي لبنان ،أمواف
للبيون والدراسات 30 ،أيلول .2020
 23شباب المصرف ،النادي العلماني ،أوعا ،ليقي ،حراك صور ،المرصد الشعبي ،عن حقا دااق ،منتدر طرابلس ،حراس
المدينة ،وعي ،حراك النبطية ،لقاف البقاز الاوري ،شباة مدر ،لبنان عن ديد ،حجر وبشر ،اليركة الشبابية للتغيير ،المرصد
الشعبي لماااية الهساد ،المعارمة القومية.
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نسبة المشاركين بين الفئتين

45%
المعارمة واليراك

55%

األحزاب المشاركة اي السلطة

رسم توضيحي  :1نسبة المشاركين من أحزاب السلطة وأحزاب ومجموعات المعارضة والحراك

 على مستور التوزيق بين الجنسين تو ّزز المشاركون بنسبة ثلاين للذكور وثلس لإلنان
تقريبا .وهذا الهارل اي العدد لصييال الذكور يتناسييب مق األاضييلية النسييبية لهعاليتها
س
السييياسييية داكض المجال السييياسييي مقارنة باألنان .إال أن النسييبة لدر المشيياركين من
الشيييابات والنسييياف اي
بتطور دور
أحزاب المعارمييية واليراك كانت متوازنة وأكار ربطسا
ّ
ّ
هن اي األحزاب التقليدية.
مجموعات اليراك
واعاليتهن أكار مما ّ
ّ
جدول  :1عدد المشاركين في الدراسة حسب الجنس
الجنس

المشاركون من السلطة

المشاركون من المعارضة

مجمل المشاركين

ذكور

25

17

42

إناث

10

12

22

المجموع

35

29

64

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
15
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

80

71.4
65.6

70

58.6

60
50

41.4

تكور

40

34.4
28.6

إنان

30
20
10
0

المعارمة

مجمض المشاركين

السلطة

رسم توضيحي  :2نسبة المشاركين في الدراسة بحسب الجنس

(سييييينّة وشييييييعة ودروز)
 أميييييا مييييين ناحيييييية التوزييييييق الطيييييائهي بيييييين المسيييييلمين ل
حيييد ميييا ميييق الواميييق اليييديموغرااي للمقيمييييين ميييين
والمسييييييين اتناسيييب إليييى ّ
اللبنيييانيين أي ثلايييين للمسيييلمين وثليييس للمسييييييين .كيييان اسيييتيهاف هيييذه النسيييبة
يد
سييه س لييدر شييباب أحييزاب السييلطة نظي سيرا لتطييابق االنتميياف اليزبييي والطييائهي إلييى حي ّ
تعقيييدا اييي ائيية المعارميية إمييا
بعيييد اييي هييذه الشييريية .بينمييا كانييت األمييور أكايير
س
لعيييدم تطيييابق االنتمييياف السياسيييي والطيييائهي ايييي المجموعيييات وطابعهيييا العلمييياني
يدون اييي الوثييائق
وإمييا لييراض عييدد ميين هييؤالف التصييري عيين االنتميياف الطييائهي المي ّ
متناسييبا مييق الوامييق الييديموغرااي
مييذهبيا كييان التوزيييق لييدر المسييلمين
الرسييمية.
س
س
متعييذرا
إلييى حييد بعيييد بييييس تسيياور عييدد السيينّة والشيييعة ،اييي حييين كييان تلييا
س
لييدر المسيييييين ولييذلا ليين ناييون مييادرين علييى إ ييراف مقارنييات داكييض الطائهيية
المسييية.
جدول  :2عدد المشاركين بحسب الطائفة
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الطائفة

المشاركون من السلطة

المشاركون من المعارضة

مجمل المشاركين
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رسم توضيحي  :2نسب المشاركين بحسب الطائفة

 مييين الناحيييية المناطقيييية تيييو ّزز المشييياركون عليييى الميااظيييات الخميييس الابيييرر ميييق
يييما الشيييمال والبقييياز .ايميييا كانيييت
الييييرأ عليييى تماييييض الميااظيييات الطرايييية ال سي ّ
تييييار معظيييا المشييياركين مييين حيييزب اهلل
حصييية ميااظييية الجنيييوب أمي ّ
ييض إت يييرر اك ّ
وحركييية أميييض مييين الضييياحية الجنوبيييية (ميااظييية بيييض لبنيييان) وبييييروت الغربيييية
(ميااظة بيروت).
جدول  :3عدد المشاركين بحسب المحافظات
المحافظة

المشاركون من السلطة

المشاركون من المعارضة

مجمل المشاركين

بيروت

8

5

13

جبل لبنان

12

8

20

الشمال

7

5

12

البقاع

6

6

12

الجنوب

2

5

7
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عدد المشاركين
7
13
بيروت
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بض لبنان
الشمال
البقاز
الجنوب
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رسم توضيحي  :3عدد المشاركين بحسب المحافظات

تا ا ستقطاب الم شاركين إما من ك ل اتّباز تقنية "عيّنة الم فمة" حيس بيس الهريق الم ساعد
ّ
من ك ل وسييطاف على أشييخاأ ييوزون المواصييهات المطلوبة وكذلا أحيا سنا من ك ل تقنية
"كرا الالج" حيس كان بعض المشيياركين يقترحون مشيياركين آكرين وال سيييّما مييمن مجموعات
اليراك أو من ك ل أشييييخاأ مهتاحيين اي األحزاب أو اليراك ومادرين على إمامة صيييي ت مق
متنوعة بما يسييم بالوصييول إلى مشيياركين على طول طي مجموعات
أشييخاأ من اتجاهات
ّ
تعمدنا اي اسييتقطاب المشيياركين االبتعاد مدر
اليراك من أمصييى اليمين إلى أمصييى اليسييار.
ّ
المسييييتطاز عن شييييباب لها موامق تنظيمية ميادية وتلا ألننا غير معنيين بالموم الرسييييمي
تصورات وانهعاالت المنتسبين وتاكرتها وتومّعاتها.
لألحزاب والمجموعات بض المراد دراسة
ّ
بعد تهريغ المقاب ت مق المشيياركين بدأت عملية تيليض النصييوأ عبر ترميزها ثا ارزها على
ائات ومومييييوعات تتي لنا إ راف مقارنات داكض كض ائة وكذلا مقارنات ايما بين الهئتين
بالتركيز على الناحيتين التنظيمية والطائهية .كانت المقارنة الطائهية داكض ائة المعارمييييية
اضض عدد من
ميصورا بين السنّة والشيعة بسبب ميدودية عدد المشاركين المسيييين حيس ّ
هؤالف عدم التصييييري عن طائهتها ولو كان لمجرو المقاب ت يعلمون ها (بسييييبب االسييييا أو
المنط قة) .هذا التيل يض النوعي رر بالشيييي اض التقل يدي عبر ال با حس من دون االعت ماد على
برمجيات متخصصة.

18
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القسم األول:

تصوّرات حول أزمة ما بعد  17تشرين:
المسار واألسباب والمسؤوليات

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
19
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

20

أولًا :عن األزمة ،متى وكيف ولماذا؟
 1.1ذاكرة جيل ما بعد الحرب األهليّة
ما تختزنً الذاكرا هو زف من الهو ّية ،والذاكرا ليسيييت ميايدا ااألحدان السيييياسيييية التي تابت
ايها تعاس أبعا سدا و دانية وإيديولو ية وتع ّزز االنتماف السيييياسيييي و لتسيييتخدم لتهسيييير الومائق
اليالية ،ثا إنها تعاس مصال الجماعة التي ينتمي إليها الهرد .هناك ع مة مباشرا بين انتماف
الهرد لجماعة سيا سية وبين تقييمً لألحدان ال سيا سية المختزنة اي تاكرتً ،وا ستر اعً لهذه
الذكريات وتهسيرها ومنيها معنى ما ياش عن اها األاراد لوامعها السياسي اليالي.
مدمها المشاركون يظهر أن األحدان المستذكرا تعود لما بعد العام 2005
بيسب األ ابات التي ّ
(تقريبا كان المشييياركون اي بداية سييين المراهقة) ،وهي وام سعا األحدان التي تدور حولها اليياا
س
السييييياسييييية اللبنانية منذ تلا الومت :تيرير نوب لبنان عام  ،2000واغتيال الرئيس اليريري
عام  ،2005وتظاهرات  14آتار عام  ،2005وانتصييييار المقاومة اي العام  ،2006وعودا العماد
ميشيييال عون من منهاه عام  ،2005وأحدان  7أيار  ،2008ووصيييول العماد عون للرئاسييية عام
 ،2016واحتجا ات  17تشرين األول .2019

 األحزاب المشاركة في السلطة
الير شيييديدي االرتباط بشيييخص العماد ميشيييال عون إت إن اليدن
تيار الوطني ّ
يبدو شيييباب ال ّ
رئيسيييا للجمهورية أو موام اتخذها،
األ مض رر ربطً بً سيييواف عودتً إلى لبنان أو انتخابً
س
قوا وصييوابية الخيارات والقدرا على تيقيق أهداف
اهي أحدان شييعر من ك لها المشيياركون بال ّ
تيار ماب سعا اي
مشييروعها السييياسييي .وبخ ف بقية األحزاب لا يان اليدن األسييوأ لدر شييباب ال ّ
تيار.
اترا بعيدا بض ها يعايشيييونً اآلن ،ما يشيييير إلى عمق األزمة التي يسيييتشيييعرها ميازبو ال ّ
عبروا عن األحباط لعدم و ود أي أ لاق لإلصيي ح وهو ما تجلّى باسييتقالة
االشييباب المشيياركون ّ
حاومة الرئيس حسييييان دياب "اوصييييلنا إلى ماان مجهول يتسييييا بالغموض وغياب أية راية
تيار ،مقاومة النظام القائا ألي هد
مسييتقبلية" .وهذا الوامق سييببً ،بيسييب المشيياركين من ال ّ
القوات
القوات اللبنانية على التزاماتها مق ال ّ
تيار (يرر أحد المشييييياركين أن ّ
إصيييي حي وانق ب ّ
بنية إاشيييال عهده) إميييااة إلى المبالغة اي التومّعات من
دعمت عون للوصيييول إلى الرئاسييية ّ
تيولت
"اليلهاف" .يسييتشييعر العونيون األتر الذي تسي ّيببت بً لها أحدان  17تشييرين األول التي ّ
بشاض مها ئ مدها بعدما انطلقت من مطالب امتصادية ومعيشية مشروعة.
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أ ّما الشييييباب الميازبون من القور المسييييييية األكرر اقد اكتاروا التبكيد على األحدان األسييييوأ
وتج ّنبوا بالعموم األشييارا ليدن ميض يذكرونً بما مد يشييير إلى حالة من األحباط اي صييهوف
ركز هؤالف على انه جار المراب واغتيال رموزها والرئيس رايق اليريري
شييييباب هذه األحزابّ .
القوات اللبنانية
ووصييول العماد عون للرئاسيية باعتبارها أسييوأ األحدان .يشييعر المشيياركون من ّ
تهردوا بين
والاتائب وحركة اال ستق ل بوطبا تبثير االغتياالت على م شروعها ال سيا سي ،ايما ّ
شباب األحزاب باألشارا إلى حادثة المراب ربما لسبيين :األول هو الطبيعة الديموغرااية للمنطقة
تضررا والااني ألن اليادثة مهتاحية اي التصويب على اشض عهد العماد عون.
األكار
س
أما شباب حزب اهلل وحركة امض اقد ربطوا اليدن األا ضض بق ضية المقاومة وبالتيديد االنت صار
أسييياسييييا من المشيييروز
زفا
س
اي العام  .2006اهذه الليظة تخلو من أية التباسيييات وتشييياّض س
السيييياسيييي لليزبين وكذلا من هو ّية هذا الجيض اي الطائهة الشييييعية على و ً التيديد .اي
موا الج ما عة وتيطيم ها
تهسيييييرها ألهم ية ت لا المعر كة ه ناك من و د اي ها دال لة على ّ
موا لبنان وميزان
"األسطورا الصهيونية" والاقة بالنهس والبعض اآلكر ربط تلا بنتائجها على ّ
القور األمليمي .أحد المشاركين من حزب اهلل رأر أن انتصار  2006علً يشعر أنً "لبناني عن
يتبدد هذا األ ماز عند اليديس
د" وآكر بنى "رابطسا
روحيا" مق مائد المقاومة .لان سييييرعان ما ّ
س
عن اليدن األسييوأ .يت مى شييباب حركة أمض حول اغتيال الرئيس رايق اليريري ولان بالتيديد
مائما
من زاوية أن اليادثة مادت إلى أحدان  7أيار  2008وأ معهت النظام ال سيا سي الذي كان س
كرس الطائهية عبر أداف التيّار الوطني الير.
وغيّرتً بسيييبب دكول المسييييييين إلى السيييلطة ما ّ
وانط سما من هذا التيليض رأر " ميض" من اليركة أن اليدن األسوأ كان وصول العماد عون إلى
يركز المشيييياركون من حزب اهلل على وصيييي حدن واحد باألسييييوأ
رئاسيييية الجمهورية .ايما لا ّ
وتو ّزعت آرااها على أحدان داكلية ماض "ثورا  17تشييييرين" واتهال الطائ وعدم تيقق طرح
المؤتمر التبسيسي الذي كان يماض "بارمة أمض" كما مال أحدها.
ال يزال حدن اغتيال الرئيس اليريري شديد الوطبا على العقض الجمعي السنّي .أ مق المشاركون
السيينية األكرر على أن هذا اليدن هو األسييوأ .يذكر
تيار المسييتقبض والقور
س
ّ
تقريبا من شييباب ّ
تيار المسييتقبض أنً كان اي عمر الخامسيية حين أل ّ على والدتً الصييطيابً لراية
مشييارك من ّ
ميهورا اي تاكرتي" .يمان
الرئيس اليريري اي مهر ان انتخابي عام " 2000وما زال هذا اليوم
س
اها أن تاون هذه الشريية الشبابية متعلّقة بالرئيس اليريري لتزامن نشبتها مق تروا صعوده
واستيواته على تمايض السنّة مق حرصً على التواصض عن مرب مق الجمهور .تص "رنا" ليظة
االغتيال مائلة" :شييييعرت كبننا عائلة اقدت كبيرها ولا يعد لها من كبير بعدها" .ويتشييييارك
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تيار المسيييتقبض اعتبار االغتيال اليدن األسيييوأ إت يرون أن األمر كان
الشيييباب السييينّة من كارج ّ
مدك س للهتنة مق المقاومة اي  7أيار وأن لبنان ااتقد بغياب اليريري عامض اسيييتقرار أسييياسيييي
تيار الارامة.24
وصلة وصض مهمة مق الخارج ومن حينها "نين اي كراب اعلي" يقول "عمر" من ّ
ميا بين شباب تيّار الم ستقبض
ولان حين ننتقض لليديس عن اليدن األا ضض يعود االنق سام وا س
وكصومها السنّة .يستذكر شباب تيّار المستقبض إحيافات تكرر  14آتار اي بدايتها والخطابات
القوية مييييد الخصييييوم والهوز اي انتخابات  2009وكروج الجيش السييييوري عام  .2005إال أن
" يهان" و دت اي عودا سيييعد اليريري من السيييعودية بعد اسيييتقالتً هناك اليدن األاضيييض
"لو ود كوف شييديد على الشيييخ سييعد وعندما عاد شييعرت أن األمض عاد لي ،هذا شييخص أنا
أسيييتطيق االتاال عليً" .ايما و د الشيييباب السييينّة من كارج تيّار المسيييتقبض اي التيرير وحرب
 2006ال يدن األ مض أل نً تبيّن أن "بم قدور نا تيقيق االنتصيييييار ب اض ما ن عان يً من ت خاتل
واسييتسيي م عربي" يقول أحد المشيياركين ممن سيياها ببعمال األغاثة ك ل اليرب .لان هناك
من لا يجد أي شيييييف إيجابي حدن اي لبنان بض و ده اي تركيا مق تيويض آيا صييييوايا إلى
مسجد.
أما المشيياركان من اليزب التقدمي االشييتراكي ااتهقا على اعتبار كروج الجيش السييوري اليدن
األاضض "ألنً حرر لبنان من نظام الوصاية" ،وكذلا يشتركان اي اعتبار اغتيال اليريري اليدن
"بدل النظام السييياسييي اي لبنان كلًّ" (كما هو رأي المشيياركين من حركة
األسييوأ لاون اليدن ّ
عبر عنً المشيياركون من
أمض) ولاون رحيلً حرم لبنان من رصيييد ع ماتً الخار ية (وهو رأي ّ
أيضا).
تيار المستقبض س
ّ
 المعارضة والحراك
تطغى األحدان المستجدا على تاكرا شباب المعارمة واليراك ويعود تلا بشاض أساسي إلى
سييطوا ليظة  17تشييرين األول  2019التي حازت على شييبً إ ماز ببنها أ مض حدن عالق اي
تاكرا هؤالف الشباب .25ك شهت تلا الليظة عن عمق التغيير اي المجال السياسي اللبناني وعن
حدوده اي تات الومت .و د هؤالف الشيييباب أنهسيييها لليظة مد أمسييياوا بالقدرا على إحدان

 24كان المشاركون من أحزاب حليهة ليزب اهلل أكار تركي سزا على  7أيار كيدن سيئ (دون تيميض مسؤوليتً لليزب) من
تيار المستقبض واليزب التقدمي .يعتبر "عصام" من اليزب الديمقراطي اللبناني أن 7
المشاركين من مور  14آتار و
س
تيديدا ّ
تيار العزم إلى االنق ب اي الموام بعد تلا التاريخ بين راامً
أيار ما كان يهترض أن ييصض ،ايما يشير "وليد" من ّ
الشباب ممن أعادوا دراسة كياراتها و "ملبت القصة طائهية".
 25تيضر أحدان أكرر بشاض متهرل ،ماض اوز  14آتار بانتخابات  ،2009أو االنسياب السوري أو المشاركة اي نضاالت
شعبية وانتخابات ط بية مبض .2019
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التغيير وتجاوز الومق القائا وأنها بذلا سياونون مادرين على تبسيس وامق سياسي مختل .
يهسر الااير من مشاعر األحباط والخيبة التي تييط
صور العارم ألماانية ح صول التغيير ّ
هذا الت ّ
بهؤالف الشييييباب بعد اكتشييييااها أن المجال السييييياسييييي التقليدي لا يان من الممان تجاوزه
تبدد ومد يطول الومت مبض أن تسييين لها ارصييية
بالاامض بعد ،وأن زكا ليظة  17تشيييرين ّ
مماثلة مرا أكرر.
هناك توااق وا سق بين هؤالف المشاركين حول ليظة  17تشرين بو صهها أا ضض حدن وربطوا
تلا بهارا ظهور "الشييييعب" و "المواطن" حيس تبيّن و ود كتلة كبيرا من الناس انداعت إلى
ومتمردا على االرتهان والزبائنية ومتجاوزا
الشييوارز من كارج اللعبة التقليدية ميهّزا ببو اعها
ّ
وطنيا،
عدا
ميودها الطائهية والمناطقية حيس انتشييييرت االحتجا ات اي كااة المدن ما منيها لب س
س
كما صي ّيرح المشيياركون .كان هناك شييعور عارم بو ود هو ّية مشييتركة لاض هؤالف القادمين من
مناطق واتجاهات وطوائ مختلهة ،تقول "غادا" من مجموعة "ليقي" .ا ما حصييييض اي األيام
ارر على ألسنة المشاركين.
األولى صنعً الشعب ،كما ورد بشاض مت ّ
وصيييوال إلى ليظة اسيييتقالة سيييعد اليريري التي ولّدت
كانت تلا ليظة الذروا واآلمال الابيرا
س
زفا من اتهال سياسي" ("هبة" من شباة مدر) .اهي
"زكما معنو سيا" ثا "اهمنا س
الحقا س
س
أنها كانت س
تلا األيام بدت األحزاب التقليدية مرباة ومياصييييرا بينما كان شييييباب اليراك يمتلاون زمام
مهيبا
تيركات و مبط الخطابات ولو من موامق مختلهة .حينها كان "الم شهد
س
المبادرا اي إدارا ال ّ
لدر ة اعتقدت أننا نسييتطيق الدكول للمجلس النيابي والسييرايا  ...واسييتطعنا اي الهترا األولى
السيييطرا على الخطاب والسيياحة وتيديد المطالب" (مشييارك من اليركة الشييبابية للتغيير) .لقد
عبر أحد المشاركين.
كانت تلا ليظة "اليلا" كما ّ
يميّز المشييياركون بوميييوح بين األيام األولى حيس ااميييت "المعنويات" ومشييياعر "الع ّزا والهخر
واألمض" وما ت تلا بعد أن "ا ستعادت ال سلطة أنها سها ور ّدت لنا ال صاز" (م شاركان من حركة
وحراس المدينة) .ويذهب أكارية المشاركين إلى رمي مسؤولية كمود اليراك على مور
الشعب ّ
السيييلطة التي إما سييييّسيييت اليراك من داكلً أو وا هتً بالعن والطائهية من كار ً .لان يرر
عدد من المشاركين أن  17تشرين هو ميطة ممن مسار لن يتوم ألنً المسار الوحيد للتغيير
وسيتواصض مق تزايد مشروعيتً الشعبية وسخط الناس من الومق القائا ،وكذلا نبذ أصياب
األ ندات منً (مشاركان من شباب المصرف وحزب سبعة).
أ مق المشييياركون الشييييعة ميييمن هذه الهئة على اعتبار  17تشيييرين اليدن األ مض وهذا األمر
يرتبط باون الشيييييعة كطائهة ها األمض تي ّهظسا اليوم لتغيير النظام السييييياسييييي بالمقارنة مق
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يعبر هؤالف عن ما يعتبرونً اليدن األسوأ يناش أن عمق تعويلها
السنّة والمسيييين .وحين ّ
زفا من زكمً من كطاب حزب اهلل بعد االنتخابات النيابية عام
على إحدان التغيير كان يسي ّ
ييتمد س
 2018حول األصيي ح السييياسييي .ومما لتكر اي هذا المجال ،وبالخصييوأ من المشيياركين من
مؤيديً الخروج من
حراك صييييور وحراك النبطية واليركة الشييييبابية للتغيير ،طلب اليزب من ّ
السييياحات وكذاك بعض الموام والسيييلوكيات السيييلبية تجاه اليراك كاصييية وأن بعضيييها كان
يعتقد أنً كان من الممان إسقاط النظام حينها.
اليدن األبرز الذي ت  17تشيرين ولو مق اارل وامي (مشيارك من حراك صيور ومشياركان من
مواطنون ومواطنات) كان تيرير نوب لبنان واالنتصييييار اي تموز عام  .2006وهي أحدان لا
يعاي شها الم شاركون ،ال سيّما التيرير ،ب سبب عامض العمر بض رت معاي شتها ب شاض متب ّكر عبر
وبغض النظر عن الموم من حزب
األع م واألهض .ااالنتصييار اي تموز "حدن مؤثر ليبنى عليً
ّ
اهلل كتنظيا سيييياسيييي ولانً أثبت أنً مادر على تشيييايض ردز لإلمبريالية الصيييهيونية ،و عض
مادرا على الدااز عن نه سً ولان لا يتبق تلا م شروز سيا سي" ،يقول "زين" من حركة
لبنان س
مواطنون ومواطنات.
أما اليدن األسييوأ لدر المشيياركين اتو ّزز بشيياض أسيياسييي بين اغتيال الرئيس اليريري وانهجار
يتقدم تهجير مراب
يتقدم االغتيال بشييياض وامييي ولدر المسييييييين ّ
مراب بيروت .لدر السييينّة ّ
عميقا
س
شعورا
بيروت ولدر ال شيعة يي ضر المو موعان .الدر الم شاركين ال سنّة ،أ شاز االغتيال
س
بهقدان األمان واالسيييتقرار وأن هناك مخططسا ما يجري (حركة الشيييعب) ومعً "راح البلد" ،تقول
حراس المدينة أنً اليدن األسوأ "ألننا لكدعنا
"سارا" من "لبنان عن ديد" .ايما رأر "مجد" من ّ
بقور  14آتار و كض األ حدان التي ت لت كا نت نات جة عن االغت يال م اض  7أيار وتهاب سيييي عد
وغالبا ما يسييييتذكر المتيدثون تهاصيييييض نهار االغتيال ومدر تبثرها
اليريري إلى سييييوريا".
س
وانق ب أحوالها ما يشييير إلى عمق حضييور اليادثة اي الو دان السيينّي بمعزل عن التمومييق
السياسي .ويتشارك بعض المشاركين الشيعة الموم تاتً من حادثة االغتيال بسبب االنقسام
المذهبي الذي نتج عنها ( شباة مدر ،حزب سبعة) ،ايما تغيب م ضية االغتيال عند الم شاركين
يمر تكر حوادن  7أيار بشييياض عابر لدر بعض المشييياركين وال
المسييييييين .واي هذا السييييال ّ
سيما لناحية تبثيرها اي تنشيط الصراز المذهبي وهو ما يسها اي شد عصب البيئات الشعبية
ّ
بعيدا عن مور المعارمة.
نيو مواعدها التقليدية س
يظهر تبثير انهجار المراب عند المشيييياركين المسيييييييين أكار من غيرها .يرر المشيييياركون أن
االنه جار " بات مطبو سعا اي ا لذاكرا وال لينسييييى" ("اراس" من مجمو عة "موطني") ويت جاوز أن
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ياون مجرد إهمال بض عمض متعمد وعمض سيا سي ("عبير" من النادي العلماني) ساها "بتعرية
"يجسييييد كض أبعاد النظام السييييياسييييي العهن" ("ه " من الاتلة الوطنية).
السييييلطة" (ليقي) و
ّ
وسيياها االنهجار اي تعزيز هوية مشييتركة للهاعلين كارج مجال السييلطة باعتبارها ميييايا من
معا على األرض .تصيييي "غادا" من "ليقي" تجربتها مق حدن
ناحية أل نً منيها
س
مجاال للعمض س
يدا بيد لهدف
االنهجار ببنً "مزيج من األسيييى والهخر ألني عشيييت تجربة التضيييامن مق شيييباب س
نبيض" .وتضيييي "سيييهام" من "لقاف البقاز الاوري" أن االنهجار " علني أشيييعر أنً يجب أن أموم
بشييف وأسياعد باض شييف ممان وو ّعى اينا اليقد على الطبقة السيياسيية ألننا اكتشيهنا مديً
نين ركاأ (بدون ميمة) عندها".
 التحليل المقارن
.i

لت حظ ميورية الزعامات والقيادات السيييياسيييية اي األحدان الراسيييخة اي تاكرا شيييباب
األحزاب المشيياركين ماض تغييب األمام موسييى الصييدر أو اغتيال كمال نب ط والرئيس
رايق اليريري ،أو عودا العماد ميشييال عون ووصييولً للرئاسيية ،أو موام للسيييد حسيين
نصيييير اهلل .هذا األمر اي زف منً مرتبط بطبيعة اليياا السييييياسييييية اللبنانية حيس
كبيرا من المنعطهات
مؤسيييسيييات اليزبية ويعايش عد سدا س
للزعيا/القائد حضيييور يتجاوز ال ّ
وشعبيا وهي تات مشروعية تعويضية
تاريخيا
رصيدا
السياسية .وتم ّاض هذه الشخصيات
س
س
س
(اهييذه الزعييامييات تعاس المراحييض "الاورييية" للقور التقليييدييية وعنهوانهييا أو مراحييض
صييعودها) لاض القور السييياسييية وهي زف من هوية الجماعة التي بدورها ترر العالا
الخار ي من ك ل كلمات هذه الشييييخصيييييات وأاعالها .اي المقابض هناك شييييبً غياب
ألحدان مرتبطة برموز ميادية لدر المشاركين من اليراك والمعارمة .وهذا األمر مههوم
نظرا لعمر تجارب مور اليراك والمعارمة وطبيعة بناها.
س

.ii

ييلبا بين الهئتين ،ايتجاهلً شيييباب األحزاب إلى حد بعيد
أمام حدن  17تشيييرين حا سزا صي س
حيس ال تزال تهيمن على تاكرتها أحدان عايشييوها اي مرحلة مبارا من شييبابها ،ايما
يهسيير
تخيض شيييف كارج هذه الليظة .وهذا أمر ّ
ال يسييتطيق شييباب اليراك والمعارميية ّ
ال هارل بين القور التي تم اض الوامق ال قائا والقور التي تسييييعى ل نق ب عل يً ،ا
منجزات حدياة ألغلب مور األحزاب ما يعاس أزمتها وركود معظمها ،ايما يسييييتشييييعر
معارمييوها أنها اي ليظة انباال وأن التغيير ييصييض بالهعض ولو اكتلط تلا بمشيياعر
بالميصييلة يبدو وكبن المشيياركين الشييباب من كلتا الجهتين ينتمون إلى
الخيبة أحيا سنا.
ّ
أزمنة مختلهة ما يشير إلى عمق االنقسامات اللبنانية.
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.iii

األهلية المنضيييوي اي
تيول حدن  17تشيييرين إلى مرتاز اي تاكرا يض ما بعد اليرب
ّ
ّ
مور اليراك والمعارمة .اذاكرا هذه الشريية أصبيت كا معة لهذا اليدن لدر ة يغيب
عنها الااير من األحدان السيييييابقة وهو ما يعني أن الشييييينة الو دانية لهذه الذكرر
سيييتعمض على مدر السييينوات المقبلة كميهّز رئيسيييي .أنتج هذا اليدن مشييياعر القدرا
ويتجسييييد هذا
معا وهي سييييتظهر عند كض اكتبار ديد اي الشييييارز.
والخيبة اي آن س
ّ
التنامض من ك ل تجاهض مجموعة من المشيياركين ليدن  17تشييرين والر وز ألحدان
أسييبق عليً ،اي مقابض إصييرار مجموعة أكرر على أن هذا اليدن هو ميطة اي مسييار
يتقدم وحتمي ومتصاعد.
ّ

.iv

مصييدرا
ع ّزز  17تشييرين من الهو ّية المشييتركة لمعارمييي الومييق القائا ،وكذلا صييار
س
موتً هو اي
للمشروعية ال غنى عنًّ .
تدل عبارات المشاركين عن  17تشرين أن مصدر ّ
مجرد رعايا
إثباتً و ود شييعب لبناني وتلا اي ّ
تيد للسييردية السييائدا ببن اللبنانيين ّ
طوائ  .هذا "الظهور" للشعب صار االستدالل األساس ليتمية التغيير.

.v

يمان اعتبار أن حادثة انهجار المراب كانت الركن الااني الموازي الحتجا ات  17تشييييرين
أكدت لها ،من منظارها الخاأ ،صييوابية
اي تاكرا شييباب اليراك والمعارميية ،اهي ّ
القطيعة مق الومييق القائا وأعادت شييين الغضييب تجاه النظام السييياسييي .أما بالنسييبة
تيار الوطني الير،
سيما األحزاب المسييية المنااسة لل ّ
للمشاركين من أحزاب السلطة ،وال ّ
ااان اسييتيضييار حادثة انهجار المراب للتصييويب على عهد العماد عون واالسييتدالل على
اشلً.

.vi

كان للعامض الطائهي دور وامي على الذاكرا السييياسييية ،االمشيياركون من كض مذهب،
ميددا أكار من البقية .االم شاركون ال شيعة
سبيا على م ضية ّ
من كلتا الهئتين ،ركزوا ن س
ركزوا على القضيييايا المرتبطة بالمقاومة و 17تشيييرين والمشييياركون السييينّة على حدن
اغتيال الرئيس اليريري ،والمشيياركون المسيييييون على حادثة انهجار مراب بيروت .لان
مشتركا لدر بعض المشاركين من الهئتين ومن طوائ مختلهة
اليدن األاضض الذي برز
س
العدوان
كان مرتبطسا بالمقاومة سييييواف تيرير نوب لبنان عام  2000أو االنتصييييار على
ّ
األسرائيلي اي عام .2006

.vii

كذلا كان للعامض ال سيا سي تبثير وا م اي ارز اآلراف حيال م سبلة الذاكرا .وظهر تلا
تيار الم ستقبض ،لدر
من ح ضور حادثة اغتيال الرئيس اليريري ،إ مااة للم شاركين من ّ
المشيييياركين من حركة أمض واليزب التقدمي االشييييتراكي .ومر ّد تلا أن الرئيس رايق

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
27
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

سيا ومرتاز ا ستقرار منظومة الياا واعاليتها ليقبة ما بعد نهاية
زفا أ سا س
اليريري كان س
األهلية حتى العام .2005
اليرب
ّ
.viii

ميا ازدحام العقدين األكيرين بنظر الم شاركين ببحدان تب سي سية على م ستور
يبدو وا س
الدولة والنظام والايان ،لان لينظر إليها من زوايا مختلهة ومتباينة وأحيا سنا متنامضيييية.
وهذا ما ييول دون دمجها اي سردية واحدا يمان البناف عليها بنظر الشرائ المشمولة
تتيول هذه الرار المتباينة ألحدان متمركزا
بالبيس لتجديد النظام وإصيييي حً بض ربما
ّ
اي الذاكرا إلى عائق ييول دون تلا.

 1.2في فهم األزمة وإدراكها
 األحزاب المشاركة في السلطة
عدا
ليجمق شباب أحزاب السلطة على أن األزمة التي انهجرت ليست راهنة بض تعود إلى سنوات ّ
أمربها اغتيال اليريري ( )2005وأبعدها ساياس بياو (نهاية الخ اة العامانية وميام دولة لبنان
يركز معظمها على ليظية الطيائ
الابير) 26،ايميا ّ

بياعتبيارهيا بيدايية هيذا المسيييييار التراكمي

وبالتيديد مق وصييييول الرئيس الراحض رايق اليريري إلى الياا عام  .1992وهنا يرر بعض
المشيياركين أن اتهال الطائ أنهى اليرب ولان لا لينً آثارها التي عززت من االنقسييامات على
حساب الهو ّية الوطنية وتهميش الدولة وتشتيت السلطات.
يؤكد المشيييياركون على ميطة اتهال الطائ بوصييييهها بداية لمسييييار األزمة إ ّما لاونها لتربط
ّ
األهلية من
بالسيييياسيييات االمتصيييادية الريعية لليريرية وإما لاونها شيييرعنت ما أنتجتً اليرب
ّ
الطائهية واله ساد والميا ص صة وغياب القانون وتهتيت ال سلطة .وبناف على تلا يخلص العديد
من المشاركين إلى أن األزمة كانت متومّعة وليست حد سثا مها ئسا ،مق م حظة بعضها أن مسار
ومرا بسييبب الصييراز على رئاسيية الجمهورية
األزمة هذا ّ
مرا بهعض اغتيال اليريري ّ
تا تسييريعً ّ
ومرا بسيييبب
ومرا بسيييبب اليرب السيييورية (ّ )2011
بعد نهاية والية ميشيييال سيييليمان (ّ )2014
العقوبات األميركية بعد .2017
اي اها شباب أحزاب السلطة لألزمة تيضر ولو بشاض غير مترابط بمتانة وممن عرض أاقي
اتبدو كبنها منعزلة أو متساوية التبثير ث ثية :دور الخارج ،والطائهية ،والسياسات .وهنا لي حظ
 26البعض يييض األزمة إلى ساياس بياو وما أنتجً من تقسيا ويربطها ببزمة كيان وهو ّية تش ّالت منذ حينها ا "أحد
ييض أزمتً" ،يقول أحد المشاركين من طرابلس" :نين مضروبين من زمان
يدرك هو ّيتً كي يدرك عن ماتا يدااق وكي
ّ
منذ انتهت الخ اة بوعد بلهور وسايا بياو".
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تيمض األزمة أكار لعوامض بنيوية (الطائهية والخارج) وتتجاوز
أن شييييباب أحزاب "مركز النظام" ّ
يركزون على دور النخبة
كيارات الهواعض السييييياسييييية ايما أولئا الذين على هامش النظام ّ
وممارساتها وسياساتها.
حضييورا اي كلمات المشيياركين من هذه الهئة .يجري ربط
أ -الطائهية هي المههوم األكار
س
وتقوض روح المواط نة وتع ّزز
األز مة بال طائه ية لاون ها عائ سقا أ مام الهو ّية الوطن ية
ّ
موا
ّ
التعصب ،وموهنة للدولة (كيانات موازية) ،وحا سزا أمام األدارا الرشيدا والمسافلة و ّ
الياا (ا لديمقراط ية التوااق ية) وميهّزا للتمييز اي اليقول .يرر أ حد المشييييياركين أن
األهلية ...االطائهية
"التقسيييييّ مات الطائهية والمذهبية والمناطقية من مهاعيض اليرب
ّ
هي أساس كض علّة وكض كراب".
غالبا اي سيييييال نهي المسييييؤولية أو تخهيهها عن
ب -أما دور الخارج ايبرز اليديس عنً س
األحزاب المشييياركة اي السيييلطة .اهنا تبدو األحزاب عام س ثانو سيا حيس إن الوامق اللبناني
يخ ضق ألدارا كار ية سواف بهعض الدور ال سوري بعد الطائ أو ال سيا سات األميركية ال
سيييّما بعد  2005ثا بعد انتخابات  .2018وهنا تجري األشييارا للعامض الخار ي بما يلقي
الم سؤولية على الميور اآلكر .يقول أحد الم شاركين أنً "باليقبة من  1990حتى 2005
لا يان البلد ملا نهسييييً ،كان السييييوري مو و سدا داكض البلد وهو الياكا" .واي دور
الخارج يبرز االنقسييام التقليدي بين مؤيدي المقاومة ومعارميييها .االتجاه األول يرر أن
لبنان يمر ببزمة سياسية مرتبطة بمشاريق كار ية لتقسيا لبنان لضرب حزب اهلل ،وهذه
"ن ها ية للب نان الابير ك ما ورد اي سييييياياس بياو" واغت يال اليريري كان بدا ية هذا
الم شروز التق سيمي .اي حين يرر الطرف المقابض أن العامض الخار ي مرتبط بدور حزب
مما أ ّدر إلى العقوبات وشيييي ّ اي
اهلل األمليمي ال سيييييّما مق اندالز اليرب اي سييييوريا ّ
التيوي ت الخليجية.
ايركز ال شباب على الجوانب المالية واالمت صادية بما يعاس تبثرها
ت -أما اي ال سيا سات ّ
بالخطاب النقدي لقور المعارمة وال لنخب غير الرسمية .ترر مجموعة من شباب األحزاب
أن األزمة مركزها امتصييييادي مالي ومرتبطة بخيارات االسييييتدانة المهرطة "االدين هو
السييييبب اليقيقي لألزمة اي لبنان بمعزل عن الهسيييياد" .واألزمة عندها ليسييييت وليدا
وتيديدا
الليظة بض نتيجة تراكمات اي السييييياسييييات المالية واالمتصييييادية منذ الطائ
س
اسييت م رايق اليريري .تبرز اي األ ابات مومييوعات القضييايا المالية والنقدية ماض نمو
الدين العام وتابيت سييييعر الصييييرف والهوائد العالية وعجز الموازنة ومييييرب القطاعات
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األنتا ية والذي اسييتهاد منً "حيتان المال" .وهنا يمان األشييارا إلى أنً على الرغا من
ارتباط الااير من مور السيييلطة بالتجربة اليريرية سيييواف مبض أو بعد  2005اإنها توا ً
واميا من المشاركين من هذه القور.
نقدا
س
س
 شباب الحراك والمعارضة
افت إ ابات هذه الشييييريية حول تبريخ بداية األزمة أكار تركي سزا على اعتبار اتهال الطائ هو
النقطة التبسييييسيييية لألزمة اللبنانية اليالية وهي بذلا تؤيد اارا "التراكا" الذي أوصيييض إلى
األزمة التي سيييياهمت العوامض القريبة اي تسييييريعها وتهجيرها .هناك شييييبً إ ماز لدر هذه
األهلية وظهور اليريرية السييييياسييييية ونموت ها
الشييييريية ببن األزمة مرتبطة بنهاية اليرب
ّ
عبرت عنً
االمت صادي القائا على اال ستدانة والريوز والميا ص صة والطائهية ب شاض مماثض لما ّ
شريية أ سا سية من شباب األحزاب .هنا لي حظ أن المنتمين لبعض المجموعات الي سارية كانوا
أمدر على تقديا سرد غني لألزمة ربطسا باال ستدانة بالدوالر عام  1997والهند سات المالية عام
 2016للتغطية على االكت ل اي ميزان المداوعات منذ .2011
ييرعت من
اي المقابض ترر ائة ميدودا سدا من هذه الشيييريية أن أحدا سثا حصيييلت بعد  2005سي ّ
اررا اي السييلطة
وموز األزمة وأبرزها وصييول العماد ميشييال عون للرئاسيية وحاالت الهراغ المت ّ
وتب يض االنتخابات (مشيييياركة من مدر) وحرب  2006التي أعادت تدوير الطبقة السييييياسييييية
وتب يض األزمة التي عادت إلى الوا هة بعد أحدان  7أيار (مشاركة من الاتلة الوطنية) .ايما ير ّد
عدد مليض من الم شاركين سبب األزمة إلى اترات سابقة على اتهال الطائ  ،ماض ا شض الي سار
وتيول الصييراز إلى طائهي (مشييارك من شييباب
ك ل السييبعينيات اي تغيير النظام السييياسييي
ّ
المصييرف) ،وتبسيييس الايان على صيييغة طائهية (مشيياركان من الجماعة األسي مية والمعارميية
األهلية اي منتص القرن التاسق عشر (مشارك من "موطني").
القومية) أو اليرب
ّ
المتغير الطائهي كان تا أثر نسييبي عند المشيياركين الس ينّة حيس ي حظ انقسييام
لان ال ات أن
ّ
وام بين اتجاه من مور يسارية لديها كطاب مماثض لمجمض هذه الشريية بخصوأ اليريرية
ال سيا سية (م شاركون من التنظيا ال شعبي النا صري وحركة ال شعب واليركة ال شبابية للتغيير)
وييمض مسؤولية األزمة لوصول ميشال
تيار المستقبض
وبين اتجاه مقابض يياكي مقاربة شباب ّ
ّ
عون إلى الرئاسة عام  2016وينسب لً الهشض اي تيسين األمور بالرغا من وعوده ،أو يلقيها
وصوال لألزمة السورية (مشاركون من منتدر طرابلس و"لبنان
على األحدان األمنية بعد 2005
س
يهضيييييض العودا ل ما م بض اليرب األهل ّية لتخهي
ال جد يد" ،و "حجر وبشيييير") .حتى أن البعض ّ
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مسييييؤولية اليريرية عن األزمة .رأر "عامان" من "منتدر طرابلس" أن األزمة سيييييابقة على
اليريري وتعود إلى السييياسييات المصييراية منذ  1966مق أزمة بنا أنترا .ايما أشييار "مجد" من
اليض اهو "ن ّهذ مشاريق لها أثر إلى
زفا من المشالة ومن ّ
ّ
"حراس المدينة" إلى أن اليريري كان س
األهلية وتهام مت رب ما
اليوم أل نً كان ينظر لل مدر البعيد .األزمة ما مبض اليريري من اليرب
ّ
بسبب الهندسات وحرب تموز و 7أيار واألزمة السورية".
حا ج معظا الم شاركين من المعار مة واليراك أن رايق اليريري هو الم سؤول األ سا سي عن
النموتج ا لذي مام ب عد اليرب األهل ّية ولانها ياارون من اسييييت خدام مصييييطل "التروي اا
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باعتبارها "رأس حربة المنظومة" (مشيييارك من حركة الشيييعب) واآللية التي عمض النظام عبرها
اي تلا الومت ،وهذا ما يتي توزيق المسييييؤوليات على لن خب من عدا طوائ  .ويظهر حاكا
م صرف لبنان ،اي تعبيرات بعض الم شاركين ،على أنً حلقة مهتاحية اي هذه ال سل سلة .تؤكد
هذه الهئة على م سؤولية النخبة ال سيا سية رغا اعترااها بالطبيعة البنيوية لألزمة (م شارك من
حراك صور) ويذهب بعضها إلى اعتبار كض من شارك اي "اللعبة" حتى ممن كانوا كارج ليظة
يبرر شعار "كلن يعني كلن" (مشاركان من اليزب الشيوعي
الطائ
س
مسؤوال عن األزمة وهذا ما ّ
و "ليقي") ،ايما يذهب رأي مقابض للقول بإن من تياصيييصيييوا مق اليريري كانوا موظهين لديً
وليسوا شركاف وأن غياب األكير كش أنها ال يمتلاون مشرو سعا (مشارك من حزب سبعة).
 تحليل مقارن
.i

إن النظر إلى األزمة اللبنانية اليالية على أنها نتاج مسييييار تراكمي ،بدأ مق نهاية اليرب
األهلية وبداية نموتج امتصييييادي سييييياسييييي ماده الرئيس رايق اليريري مق منظومة
ّ
سييياسييية ومالية متااملة ،هو نقطة تقاطق كبيرا بين كتلتين وازنتين من المشيياركين
من أحزاب السييلطة ومجموعات وأحزاب اليراك والمعارميية .أي أنً على الرغا من عمق
االنقسييام السييياسييي بين الهئتين اإنهما تنطلقان من تشييخيص شييديد التشييابً لبداية
التصيور السيلبي حول تجربة الطائ ميمور مشيروعية كطاب
مسيار األزمة .يعاس هذا
ّ
النظام وأمطابً اي المجال العام لصيييييال الخطاب النقدي والمعارض ليقبة ما بعد
الطائ  .ويشييييير التصييييويب الما ّا على اتهال الطائ إلى غياب حد أدنى من التوااق

 27رر تداول مصطل التروياا بعد الطائ لإلشارا إلى ث ثي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الياومة.
و ليستخدم المصطل اي سيال نقدي لايهية إدارا الدولة اي تلا المرحلة من ك ل التوااق يبن هؤالف األمطاب الذين حلّوا
ماان مجلس الوزراف اي اتخات القرا ر .مق األشارا إلى أن بعض المسيييين يستخدمون هذا المصطل ولان يستبدلون
حصرا أداروا الدولة بعد اليرب
رئيس الجمهورية برئيس اليزب التقدمي االشتراكي وليد نب ط لإلشارا إلى أن المسلمين
س
األهلية.
ّ
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يدل على صييييعوبة إعادا ترميا
حولً حتى مييييمن البيئات التي تنتمي إليً ،وهو ما ّ
ييييما لهذه
مشييييروعيتً حيس تبدو ماعدا المصييييال التي بات يواّرها ميييييقة سدا وال سي ّ
الشرائ الشبابية العالقة اي مركز األزمة اآلن.
.ii

لي حظ و ود تبثير ل نتماف الطائهي واليزبي على مياولة شيباب أحزاب السيلطة تهسيير
يركز بعض المشييييياركين من المسييييلمين على تاريخ  1920ايما
األحدان واهمها .ما س ّ
يخص أصض األزمة اللبنانية بينما كان المسيييون أكار تركي سزا على أحدان تنتمي ليقبة
ّ
األهلية وما بعدها .كما يقترب شييييباب األحزاب إلى مسييييااة مريبة من سييييرد ّيات
اليرب
ّ
يركز شباب حزب اهلل
أحزابها ويربطون بداية األزمة بما يتهق مق السرد ّية اليزبية ،ما س ّ
والعونيون على ليظة الطائ (يراه أحدها أسييوأ حدن سييياسييي واالنعطااة السييياسييية
تيار الم ستقبض على عامي  2005و 2011اي حين ي شير
األكار كطورا) ايما ّ
يركز شباب ّ
القوات اللبنانية إلى ليظة وصول عون للرئاسة.
شباب حركة أمض و ّ

.iii

يتشييارك بعض مشيياركي األحزاب (ماض حزب اهلل) مق بعض المشيياركين من المعارميية
واليراك (أوز ،شيييباب المصيييرف ،حركة الشيييعب) اي ربط النموتج الذي أتى بً الرئيس
زفا من مشيييروز السييي م حينها وليخدم "المشيييروز
اليريري بعد اليرب
ّ
األهلية باونً س
اسييا ألية
صييما نموت س ا
األميركي – السييعودي" ،وأنً
س
متعمدا بهذا الشيياض لياون ّ
"حسيي س
ّ
كضات أمنية" .وهذا األمر ليس مها ئسا إت ك ل حقبة التسعينيات تقاطق الخطاب النقدي
ّ
تيارات اليسارية اي العموم.
لليريرية عند حزب اهلل وال ّ

.iv

ركز شباب األحزاب المشاركة اي السلطة على األشارا إلى عوامض ماض دور الخارج
ايما ّ
ومسؤولية الشعب والظروف البنيوية كان شباب المعارمة واليراك أكار تركي سزا على دور
واميا اي لغة الطرف الااني .وهذا
سيما التروياا التي كان حضورها
النخبة الياكمة وال ّ
س
حذرا اي ربط
األمر مههوم من ناحية أن المشييييياركين من أحزاب السييييلطة كانوا أكار س
األزمة ببداف األشخاأ.

.v

تتمايز الهئتان اي مقاربة دور "ال شعب" اي األزمة .لياار الم شاركون من أحزاب ال سلطة
ومتخض عن مسييييؤولياتً
األشييييارا إلى مسييييؤولية الشييييعب اللبناني ،االشييييعب طائهي
ّ
بالميا سبة ومتم سا باألحزاب التقليدية ويتجاوز القانون ومنغمس اي م صاليً الذاتية
(يسيييعى للرب األسيييرز واألسيييهض) وال يمتلا "ثقااة الدولة" .كما تبدو الطائهية صيييهة
وهرانية لدر الشعب اللبناني اي كطاب بعض هؤالف المشاركين "انين شعب طائهي
مجبولون بذلا مهما حاولنا التعالي" .بض يبدو الشييييعب مبتدأ األزمة كونً اعتاد على
الهسيياد والهشييض الرسييمي وسييات عن ممارسييات السييلطة ،لذا ر ّدد بعض المشيياركين
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بيمض المسيييؤولية أول شيييي للشيييعب" و "الناس من إيدها"
عبارات من مبيض "يعني أنا ّ
وهاذا ي صب الناس "م سؤولين عن تاريس الزعامات والو سايط واله ساد" .بينما تغيب
هذه اللغة تجاه ال شعب لدر الم شاركين من ائة المعار مة واليراك حيس تكر م شاركان
تتيمض المسييييؤولية بسييييبب م ّلة الوعي واالرتباط بالزعامات التي
منها اقط أن الناس
ّ
تستغض تلا اي السيطرا على موارد الدولة.
ّ
.vi

واميييييا سدا .اي مقابض اسييييتيضييييار زف من
بدا التمايز بين الهئتين حول دور الخارج
س
مشاركي أحزاب السلطة لدور الخارج ماض الدور السوري أو األميركي أو الخليجي باعتباره
مسييب سبا اي الوصييول لألزمة ،لوحظ غياب شييبً كامض لليديس عن دور
عام س متد ّك س أو
ّ
الخارج لدر مشيياركي اليراك والمعارميية .ويبدو تلا مههو سما من ناحية أن اسييتيضييار
مسؤولية الخارج عادا ما لي ستخدم للتخهي من مسؤولية من ها اي السلطة وتاريس
ارر لدر بعض
مقيدون بم صال كار ية مؤثرا اي لبنان .تت ّ
سردية أن من اي ال سلطة ّ
المشاركين من أحزاب السلطة تعبيرات العجز والضع أمام كطط الخارج" ،االخارج لديً
كطط ونين نمشييييي على هذا المخطط" ،واللب نانيون رغا مسييييؤوليتها عن األز مة
ولانها "مجرد تهصيييييض اي صييييراز بين مور كبرر يدور اي لبنان والمنطقة" ،االبلد
يمضييييي اي مسييييار كراب مرسييييوم لً منذ زمن طويض "نين أداا مش ماشيييييين على
مخيرين" .وتتسييق هذه التعبيرات إلى حد بعيد مق الخطاب
ييرين ولسيينا ّ
كيهنا...نين مسي ّ
الرسمي لألحزاب.

.vii

الم حظة األبرز عن التبثير الطائهي ،هي ت شابً موام ال شباب ال سنّة اي الهئتين حيس
يمض الرئيس رايق اليريري مسييييؤولية
هناك انقسيييييام بين مجموعة عابرا للهئتين لت ّ
وتصييوب
األهلية ومجموعة مقابلة تداعها عنً
السييياسييات االمتصييادية لما بعد اليرب
ّ
ّ
تيار الوطني الير وتلقي بمسيييؤولية األزمة على عهد الرئيس ميشيييال عون .وهذا
على ال ّ
الير ورئيسييييً بران
تيار الوطني ّ
ما يشييييير إلى العمق اال تماعي للتو ّتر السيييينّي تجاه ال ّ
باسيض على و ً التيديد.

.viii

ال يمان تجاهض و ود تعبيرات نقدية كجولة وميييمنية لدر ائة شيييباب أحزاب السيييلطة
مو ّ هة ألحزاب السييييلطة ونخبها ،وكذلا مياولة التخهي من مسييييؤولية أحزابها بدل
التمسا ببحزاب السلطة بالخوف من غياب البديض .وتضي
برر أحد المشاركين
ّ
إناارهاّ .
زفا من اليركة االحتجا ية ولان "بتخااي يقولوا نازلة
مشاركة أكرر رغبتها ببن تاون س
مييييد اليزب اللي بنتمي لً وإنو ما شييييايهة اليقيقة ،ما حدا عا يقدر يطلق من حزبً
يمان" .والبعض اآلكر يرر أن لن خب األحزاب متواط ئة "ت يت ال طاو لة" اي ما تت نازز اي
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ارر تو يً النقد للم سؤولين ،ليس م سؤولي حزب النامد،
العلن ال ستقطاب الجمهور ،ويت ّ
تيمض المسؤولية.
كمصدر لألزمة بهعض عجزها "عن بناف دولة اعلية" وتقاعسها عن ّ
 1.3السبب الرئيسي لألزمة
 األحزاب المشاركة في السلطة
تهرمت الموام وتباينت بين المشيياركين من هذه الهئة اي تقييمها للسييبب األسيياسييي لألزمة
ّ
التي وصييض إليها لبنان .بالمجمض كانت مسييبلة الطائهية والمياصييصيية الناتجة عنها هي األكار
سبيا .بعدها حلّت ال سيا سات االمت صادية والمالية منذ نهاية اليرب األهليّة (االمت صاد
ح
ضورا ن س
س
الريعي ،سيا سات م صرف لبنان ،اال ستدانة .)...أما الهئة الاالاة من األ سباب اارتبطت بالظروف
حض االنقسام التقليدي
الجيوسياسية المييطة بلبنان والمتداكلة مق مضية س ح المقاومة ،وهنا ّ
متهرمة مرتبطة بالهسيياد وغياب القضيياف
بين مور  8آتار و 14آتار .والهئة األكيرا كانت أسييباب ّ
والمستقض وأداف النخبة/الطبقة السياسية وطبيعة موانين االنتخابات.
العادل
ّ
أ -النظام الطائهي والمياصييصيية .يرر المشيياركون هنا أن مركز المشييالة داكلي ومرتبط
ويقوض المواطنية ما
يارس التهاوت ويطي بالقانون
بالطبيعة الطائهية للنظام الذي ّ
ّ
حول اللبنانيين إلى ماعات متصيييارعة حيس يصيييب "تاريخنا عبارا عن تداول صيييعود
ّ
وهبوط ماعة مقابض أكرر" وهنا تبيس كض ما عة عن هة كار ية لتسييييتقوي بها.
تلقائيا ببن نتخلّى عن الطائهية
اليض ياون
بالميصيييي لة يجد القائلون بهذا الرأي أن
ّ
ّ
س
عبر
ونه صض الدين عن الدولة (م شاركة من اليزب القومي) أو إمامة الدولة المدنية كما ّ
عدد من المشييييياركين و بالت يد يد من حر كة أ مض وت ّيار التوح يد واليزب ا لديمقراطي
اللبناني .وهناك من لا يربط الطائهية بالنظام بض باونها مسييييبلة وعي وهو ما يو ب
القوات اللبنانية) وبين من
"إعادا هيالة نظامنا اال تماعي والاقااي" (مشييييياركة من ّ
الهوية الجامعة الذي يؤ ّدي إلى ظهور تباينات اي اها أزمة البلد
يراها "نتاج اقدان
ّ
عبرت
ولذا على الناس أن تهها ماميييييها والهرأ التي كانت متاحة اي السييييابق" كما ّ
"ريتا" من اليزب القومي السوري.
ب -السييياسييات المالية واالمتصييادية للياومة ومصييرف لبنان لجهة تبسيييس امتصيياد ريعي
"كسيول" مائا على تدمير القطاعات األنتا ية اي الزراعة والصيناعة ألنً يغري أصيياب
األموال بالهوائد العالية المضمونة .ااألزمة مرتبطة بي "النظام الربوي الذي أنتج مجتم سعا
تيار الارامة .ويرر هؤالف أنً
س
كسييييوال رغا أن اي تلا مخالهة لديننا" يقول "عمر" من ّ
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كان يمان لبناف امتصييياد منتج أن يع ّزز التصيييدير ويزيد كتلة العم ت الصيييعبة .نموتج
كهذا ،بالنسبة ألحد المشاركين ،يستو ب ع مات يدا مق سوريا بالضرورا.
زئيا أو كلّ سيا ببسباب كار ية .وهنا
ت -األسباب الجيوسياسية :ربط أنصار هذا الرأي األزمة
س
يظهر االنقسيييييام التقل يدي بين و هتي نظر ،وا حدا ترر أن لب نان حل قة صييييغيرا اي
صراعات القور الابرر وكذلا ممن المساعي األميركية للهيمنة على المنطقة" .البنان
زف من صراز بين مشروعين على مصال

يوسياسية تشمض سوريا والسطين" وهاذا

تصييييوب على دور حزب اهلل اي
زفا من أزمة األمليا" .والاانية
ّ
"تصييييب أزمة لبنان س
األمليا والصييييراز مق "إسييييرائيض" .هنا تظهر مقوالت ماض أن "الصييييراعات الداكلية هي
أيضيييييا مزروعة من الخارج" ،أو أن األزمة ترتبط
طبخات كار ية" وأن "الطائهية هي س
"بو ود طبقة سييياسييية تيتضيير وانتهى دورها لدر الخارج" .ولذا يرر معظا هؤالف أن
أوال"،
حض األز مة مرهون بانع قاد التسييييو ية األمليم ية أو بالي ياد على ما عدا "لب نان س
ّ
وبعضها يظن أن البلد يعود حينها كما كان.
ركز بعض الم شاركين من مور  14آتار على م سبلة حزب اهلل و س حً باعتباره ال سبب
نّ -
الجوهري لألزمة .اهذا الس ي ح برأيها يمنق ميام الدولة أو تسي ّيبب بغيابها كما أنً يضييق
يتضرر
لبنان ممن لعبة صراز المياور (كاصة بعد  )2011ويستجلب مغوطسا امتصادية
ّ
بقوتً العسييييارية وأيديولو يتً العابرا
منها كض البلد .ااألزمة "هي بسييييبب حزب اهلل ّ
يتيول اليزب إلى حزب عادي ولبننتً" ،يقول "طارل" من
لمههوم الدولة والمطلوب أن
ّ
تيار المستقبض.
ّ
 شباب المعارمة واليراك
ركز المشيياركون من هذه الهئة على مسييبلة الطائهية السييياسييية
اي تشييخيصييها لمركز األزمة ّ
والمياصصة الم زمة لها ،تليها مسؤولية الطبقة السياسية والنخبة الياكمة ،وبعدها السياسات
المالية واالمتصييادية ،ثا الهسيياد .ايما تبدو المسييائض المرتبطة بدور الخارج وسيي ح المقاومة
وأكيرا ،لا يخض األمر من األشارا اي أكار من مومق إلى أهمية األص ح القضائي
شبً غائبة.
س
سبي س للتغيير.
أ -القسييا األول من المشيياركين و د اي المسييبلة الطائهية تلا الشيياض من األنظمة الذي
تلقائيا إدارا ااسدا تقوم على المياصصة .ولان ال ات اي تات الومت تبكيدها
ينتج
س
أن اليديس عن النظام الطائهي بوصييييهً عام س بنيو سيا ال يقلض من مسييييؤولية الطبقة
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يشييييدد مبضييييتها على الناس
ريعيا بما
الياكمة التي تن ّ
ّ
ظا الزبائنية وتقيا امتصييييا سدا س
أدر للهسيييياد
تيولت لمبدأ ّ
(مشييييارك من حراك صييييور) .االطائهية "هي كض علّتنا التي ّ
وتبادل ر ال الدين والسييياسيية اليماية والتغطية" بيسييب "إبراهيا" من حركة الشييعب.
كايرا ما
هذا التشديد على دور النخبة يعاس
تصو سرا لدر هذه الشريية من الشباب أنً س
ّ
يجري التركيز على مسبلة النظام الطائهي من باب تبرئة الهاعلين السياسيين أو تخهي
مسؤوليتها.
غلب اليديس عن النظام الطائهي باعتباره متاام س مق األ زاف األكرر لألزمة" ،اهناك دور
عبر "رائ " من اليركة
تااملي بين عالا المال والسييلطة السييياسييية والسييلطة الدينية" كما ّ
الشبابية للتغيير .االطائهية سميت لاض طائهة أن تهعض أي شيف ولا يتواّر الوعي الاااي
لدر الناس لمنق تلا واسييييتمروا باتباز زعماف اليرب .اهذا النظام الطائهي الزبائني أتاح
للزعماف م مارسييييية الن هب وتوزيق بعض المال ال عام على ماعاتها لشييييرعنة و ودها.
(مشييياركون من شيييباة مدر ،عن حقا دااق ،حركة مواطنون ومواطنات ،منتدر طرابلس،
أوز).
ب -القسييا الااني يرر أن األصييض هو النخبة السييياسييية التي تتعامض مق السييلطة باعتبارها
"غنيمة" وتمارس المياصييييصيييية الطائهية ولذا ليسييييت مادرا على أكذ مرارات لصييييال
المجتمق .االزعماف اليوم مبزومون بين مجاراا اقرائها أو نخبتها المالية ولذا ال يهعلون
شيييييئسا ،وهذا العجز يضيييي ّخا األزمة .إننا "بيا ة لدولة ومن دونها لن ييصييييض شيييييف"
(مشارك من مواطنون ومواطنات) وها "اشلوا اي بناف هذه الدولة" (مشارك من حزب
سيييبعة) .اهذه الطبقة السيييياسيييية المهترئة ،بيسيييب مشييياركين ،هي المسيييؤولة ونريد
مياسييبتها واسييتر از األموال المنهوبة وليس الهجرا (مشيياركان من التنظيا الشييعبي
ويسييييتدل "عبد الرحمن" من الجماعة األسيييي مية على أولوية
والمعارميييية القومية).
ّ
مسييييؤولية النخبة "حتى لو كان هناك نظام طائهي ولان مق نخبة أكرر لاان الومييييق
أاضض بااير".
وهذه الطبقة هي عائق أمام أي مشييروز إص ي حي اهي ظض هذه "الزمرا الياكمة" التي
حبرا على ورل وب اائدا متومّعة"
ال مصلية لها إط سما باألص ح "ااض ما ننامشً يبقى س
(مشيييياركان من مجموعة ليقي وشييييباب المصييييرف) .بض إن هذه الطبقة اكتارت بدل
األ ص ح أن ترمي بعبف األزمة على الناس (م شارك من اليركة ال شبابية للتغيير) .لذلا
من الضييييروري إنتاج طبقة ديدا رغا أنً أمر صييييعب وييتاج لعمض كاير (لقاف البقاز
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الاوري ،حزب سيييبعة) .ولذلا أشيييار عدد من المشييياركين إلى أن بداية اليض تاون من
ك ل تغيير الطبقة السييييياسييييية عبر االنتخابات وهذا يسييييتلزم الوعي لدر المواطنين،
وتعزيز استق لية السلطات وكاصة القضاف.
ت -القسيييا الاالس و ّ ً انتقاداتً نيو السيييياسيييات .امنها من و د أصيييض المشيييالة اي
ال سيا سات النقدية لم صرف لبنان وحاكمً ودولرا االمت صاد (م شاركة من "حجر وب شر")
واالمتصيييياد الريعي (مشيييياركة من النادي العلماني) .ثا إن أسيييياس المشييييالة المالية
والنقدية هي اي الهوائد المرتهعة المداوعة للمصييييارف "التي هي شييييرياة مق من ها
اي السييلطة" ،يجادل "مجد" من حراس المدينة .وبالتالي يبدأ اليض من الومييق النقدي،
عبر مانون الاابيتال كونترول والضيريبة على الودائق الابيرا واسيترداد أرباح الهندسيات
المالية وإعادا هيالة الدين العام وديون الناس وهيالة القطاز المصييييراي بيسيييييب
أيضييييا هو دعا الصييييناعات الميلية
"غسييييان" من اليركة الشييييبابية للتغيير .المطلوب س
وتشييييجيق الصييييادرات بدل التعويض على أموال المسيييياعدات ،برأي "عامان" من منتدر
طرابلس.
مر تكره بشييياض عابر كناتج عن النظام الطائهي
متهرمة :ايما
ّ
يخص الهسيييادّ ،
ن -أسيييباب ّ
والميا ص صة اي مقابض التبكيد على ال سيا سات الخاطئة باعتبارها أكار أهمية .واله ساد
هنا يظهر على أنً إحدر أدوات مييييبط الشييييعب من ك ل ربط مصييييال الناس بريوز
حض آكر
ارر اليديس عن مرورا ميام مضاف نزيً
ومستقض أكار من أي ّ
ّ
الهساد .ولذلا يت ّ
(م شاركون من :ليقي ،موطني ،المر صد ال شعبي ،لقاف البقاز الاوري ،شباب الم صرف).
توسيق ماض اليديس عن "سييياسييات
أما دور الخارج ايرد ببضييق إشييارات عابرا ومن دون ّ
كار ية تتي ّاا بنا" (مشيياركة من حجر وبشيير) أو أن السييبب هو اصييض لبنان عن سييوريا
(م شاركة من المعار مة القومية) ،وارتهان األحزاب للخارج (م شارك من وعي) .اي حين
تقريبا ،ا يظهر إال عند "سييارا" من مجموعة "لبنان
تغيب األشييارا إلى س ي ح المقاومة
س
عن ديد" التي اعتبرت أن س ح حزب اهلل هو الم شالة كونً ي ستجلب الخنق األميركي
يتيول اليزب إلى مجرد حزب سياسي .ايما أشار مشارك آكر إلى أن
ولذا ياون اليض أن
ّ
الس ح كارج الدولة هو من ملة األسباب (مشارك من "موطني").
 التحليل المقارن
.i

رغا و ود توااق بين كتلتين وازنتين من المشاركين ممن الهئتين حول من األولوية
أكد المشاركون من المعارمة واليراك بشاض
للمسبلة الطائهية على أنها أساس األزمةّ ،
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مليوظ على مسؤولية النخبة الياكمة .يميض المشاركون من أحزاب السلطة لربط األزمة
يتعمد شييييباب
بالعوامض البنيوية والخارج لتقليض مسييييؤولية القور السييييياسييييية ،ايما ّ
المعارمييييية واليراك التصييييويب على النخبة حتى أثناف اليديس عن طبيعة النظام أو
السييياسييات .28ايين يتيدن هؤالف عن أزمة السييياسييات المالية واالمتصييادية يربطونها
تتوسييض المياصييصيية والزبائنية لتقبض على
بطبيعة النظام الطائهية وأداف نخبتً التي
ّ
وعي الشييعب وإرادتً .ولذلا تصييب إمامة نظام ريعي يتغذر على الديون تات الهوائد
ييررها
زفا من إدامة الزبائنية عبر منق الناس من االندماج اي امتصيييياد منتج ّ
العالية س
ارر األشارا إلى أن األزمة هي سياسية اي األصض
من اليا ة للطبقة الياكمة .ولذلا تت ّ
ولان ها متراب طة مق األزمة االمتصيييييادية (مشيييييار كان من "موطني" وحر كة مواطنون
ومواطنات).
.ii

مو ً للطبقة السياسية وهو
لا ل
يخض كطاب المشاركين من ائة أحزاب السلطة من نقد ّ
يييرا بشيييياض عابر اقد كان حا سدا اي تيميلها مسييييؤولية وازنة وإن كان كض
إن كان حامي س
تصييييور مييييمني ببنً ينتقد األحزاب اآلكرر .اهذه النخبة ،بتعبيرات
منها ينطلق من
ّ
المشييياركين ،هي التي أمامت الطائهية وأدارت المياصيييصييية واشيييلت اي إدارا الدولة
(ال مال والاهر باف وا لدعا) وت ع بت بال ناس بإ ثارا غرائز الج ما عة وت جاوزت القوانين
لصال أعراف تجيز لها بناف شباات نهوت عميقة كقاعدا لها بدل االعتماد على القاعدا
الشييييعبييية .اهؤالف ،يقول أحييد المشييييياركين "كييالهوا برامجها االنتخييابييية وغرموا اي
المياصييصيية والنهب ،االهسيياد الداكلي يشي ّاض الجزف األكبر من األزمة وكض ائة شيياركت
تتيمض مسييييؤولية عن زف من األزمة" .انط سما من هنا يمان اها تركيز
اي السييييلطة
ّ
الشباب على ربط اليض بجهاز مضائي نزيً ومستقض وبقانون انتخابي ديد.

.iii

ايما يخص المسييييبلة الطائهية ،اتهقت الهئتان على إعطائها األولوية باعتبارها السييييبب
الرئيسي لألزمة اللبنانية ربطسا بما تنتجً من اساد وزبائنية ومياصصة وتجوي للدولة.
وهذا األمر متسييييق مق الخطاب العام اي لبنان حيس الجميق يدين الطائهية ويدعو إلى
تجاوزها ،بمعزل عن كلهية تلا .لان كان عرض المشيييياركين من اليراك والمعارميييية

 28تتقاطق هذه الخ صة مق استنتاج ناتج عن تيليض احتجا ات  17تشرين ببنً اي سيال السعي إلى "نزز الاقة" من رموز
السلطة وأحزابها رر تبطير عملية نزز السلطة بمطالب لا يعهدها تاريخ االحتجا ات منذ نشوف لبنان الابير اي عام
ركز المنتهضون على مضايا داكلية اي األساس تتعلق بالنظام وع متً بالمواطنين ،عبر التركيز على رموز القور
1920؛ إت ّ
الياكمة .أنظر :بول طبر ،البنية الرمزية وانتهامة  17تشرين األول/أكتوبر  2019اي لبنان ،المركز العربي لألبيان ودراسة
السياسات ،تقييا حالة ،العدد  ،8كانون الااني .2021
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زفا من منظومة سيا سية وامت صادية ومالية،
للطائهية أكار تما ساسا من حيس اعتبارها س
ايما كان بعض شباب األحزاب يشيرون للطائهية من باب تبرير سياسات أحزابها.
.iv

يييا بين المشييياركين من شيييباب
اي العموم يمان القول إن هناك انقسيييا سما وتباينسا وامي س
أحزاب ال سلطة اي ت شخيص مركز األزمة وتلا إما ربطسا بالهو ّية الطائهية (الم شاركون
نقدا للطائهية) أو باالنقسييام السييياسييي بين مور  8آتار و 14آتار (اي
المسييلمون أكار س
النظر لدور المقاومة والخارج) أو بالتمومييق داكض بنية النظام السييياسييي (مدر التركيز
على اله ساد) .وهذا ما ي شير إلى عمق التباينات واالنق سامات عند القور التقليدية حتى
بين اليلهاف أحيا سنا .اي المقابض كانت آراف شباب اليراك والمعار مة أكار تجان سسا ب شاض
مليوظ وكان تبثير االنتماف الطائهي ميدو سدا.

.v

القوات اللبنانية والاتائب
ّ
ركز المشييييياركون من األحزاب المسييييييية اي مور  14آتار ( ّ
وحركة االسيييتق ل) على مسيييائض الهسييياد والمياصيييصييية وسييي ح المقاومة .بينما أ ّكد
الير على العوامض المرتبطة باالمتصاد الريعي والسياسات
تيار الوطني ّ
المشاركون من ال ّ
تيار المردا بال سيا سات
المالية واال ستقواف بالخارج ،ايما اني صر اهتمام الم شاركين من ّ
المالية .كان حضور المسبلة الطائهية شبً غائب لدر هذه الشريية ،وهذا يعود بطبيعة
اليال إلى الهوا س المسييية من الخروج من نظام التوااقية الطائهية نيو الديمقراطية
بعيدا عن
العددية بما ّ
يهدد وزنها التمايلي ،كما يظنون .ولذا يميلون للنظر إلى األزمة س
طبيعة النظام السييياسييية والتركيز على وانبً المالية واالمتصييادية والهسيياد والسيي ح
والخارج.

.vi

تيار
غيب المشييياركون من ّ
أما من انب المشييياركين من أحزاب البيئات األسييي مية اقد ّ
المسيييتقبض بالاامض األسيييباب المرتبطة بالسيييياسيييات المالية واالمتصيييادية كونها تدعا
بدال من تلا ربط األزمة
تيمض اليريرية مسييييؤولية األزمة،
واضييييلوا س
ّ
السييييردية التي ّ
تيديدا ،ثا سيييي ح حزب اهلل
تيار الوطني الير
س
بالطائهية والهسييييياد ثا رميهما على ال ّ
اركزوا على الطائهية السييييياسييييية
والتدك ت الخار ية .أما المشيييياركون من حركة أمض ّ
وطبي عة موانين االنت خا بات الن ياب ية ،اي ما و د المشييييياركون من حزب اهلل أن األز مة
مرتبطة بالطائهية والمياصصة والهساد والمشروز األسرائيلي ومستلزماتً من الضغوط
األميركية.

.vii

اارما بومييوح هو مومييوز الدور الخار ي والتد ّك ت الخار ية اي األزمة .يااد
ما يبدو س
يغيب اليديس عن المسييتور الخار ي لألزمة لدر شييباب اليراك والمعارميية بالرغا من
بروزه اي اليالة اللبنانية ،ايما كانت األشييارا لدور الخارج وامييية لدر المشيياركين من
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ائة أحزاب السلطة .هذا التجاهض لدور الخارج لدر ائة اليراك والمعارمة لً عدا أسباب
ج بالخارج ليخه من م سؤولية القور ال سيا سية
ميتملة :س
حذرا من أن الز ّ
أوال هو يعاس س
الميلية وأن األكيرا تبالغ اي توصييييي هذا الدور لتتخ ّه من مسييييؤوليتها .لذلا اإن
وثانيا هو
اليديس عن السيييال الخار ي مد يقلّض من القدرا على نقد الهاعلين الميليين.
س
ي شير إلى االنغماس المعراي اي ال شق الداكلي لألزمة انط سما من التمو مق ال سيا سي
والمسييا لة والنقد للومييق القائا واالشييتباك مق األسييباب المباشييرا لألزمة ،اي مقابض
مع حضور أدبيات السياسات الدولية والنظام العالمي .وثال ساا مد يخشى هؤالف من أن
اليديس عن المسيييتور الخار ي لألزمة سييييجبرها على الظهور اي موم نقدي لطرف
يدد وأنها زف من "صييييراز الم ياور" ما يق ّيد وصييييولها لجزف من الجمهور
كار ي م ّ
الداكلي أو يوتّر ع ماتها مق هات كار ية يتومّعون منها الدعا أو يي ّهز انقسييييامات
ورابعا بسييييبب و ود ارتباطات كار ية مو ّية لبعض مجموعات
إمييييااية داكض اليراك.
س
اليراك.
.viii

لي حظ و ود تباين كبير اي األشييارا لس ي ح المقاومة من باب ربطً باألزمة ،حيس كان
وهامشييييا اي أحاديس شيييباب اليراك والمعارمييية ،بينما كان يعود للظهور
عابرا
س
تكره س
كجزف من االنق سام ال سيا سي التقليدي لدر الم شاركين من مور  8آتار و 14آتار .حتى
هامشيا وهو ما يشير إلى
ممن المشاركين من مور  14آتار كان حضور مسبلة الس ح
س
زفا من الخطاب العلني مييد س ي ح المقاومة ايً مقدار من االاتعال والتوظي أكار
أن س
من كونً يعاس هوا س البيئات اال تماعية لهذه القور.
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ثانيًا :من المسؤول؟ بين النظام والنخبة والخارج
 .1.2مسؤولية األحزاب المشاركة في السلطة
يرر المشييياركون من أحزاب السيييلطة بالمجمض أن مسيييؤولية أحزابها اي وموز األزمة هي إما
مسيييؤولية سيييلبية (أي لعدم ميام حزبها ببمور ما) أو أنها زئية ميييمن اليدود الطبيعية ألية
ممارسيية سييياسييية ،اي مقابض رمي المسييؤولية الابرر على القور األكرر سييواف الخصييوم أو
اليلهاف .لا ين هؤالف الشيييباب و ود نصييييب من المسيييؤولية على عاتق أحزابها ولان لغتها
ات سمت بالتبرير .ا ستند التيلّض من م سؤولية األزمة إلى ملة من ال سرد ّيات أبرزها :الم شاركة
األهلية ،وعدم حيازا أغلبية اي الياومة أو
الميدودا اي النظام السيييياسيييي منذ نهاية اليرب
ّ
النواب ،والطبيعة التوااقية للنظام اللبناني ،والطائهية السياسية وأولوية السلا األهلي،
مجلس ّ
يركز المشيياركون من كض حزب على عامض أسيياسييي للتخهي من مسييؤوليتً
وسييياسييات اليلهافّ .
وكذلا على ح قب سييييياسييييية يمان ايها التي ّلض من المسييييؤولية .ايما كان القبول بجزف من
غالبا ببمور كان على األحزاب أن تقوم بها ولا تهعلها ماض
الم سؤولية يبكذ طاب سعا
سلبيا يرتبط س
س
المياسبة والمصارحة وراق الصوت وليس مسؤولية إيجابية عن ارتاابات وممارسات وسياسات.
أ -كان المشااااركون من األحزاب ذات التمثيل المحدود في السااالطة واضاااحين في نفي أية
مسااؤولية نظرا لمحدودية دورهم دا ل الساالطة التنفيذية تحديدا .ادل المشييياركون
من الا تا ئب وحر كة االسييييتق ل وت ّيار الارا مة ب عدم مسييييؤول ية أحزابها كون ها اي
تيار الارامة
المعارميية ومامت بوا ب المسييافلة داكض البرلمان .لذلا ييصيير "عمر" من ّ
مسيييؤولية ميادا حزبً اي أنها رغا ممارسيييتها االعتراض "ما عا يطلق بإيدها" كان
ينبغي عليها "مصييييارحة الناس بهذا األمر ويراعوا المسييييؤولية ،وإال سيييييبدو األمر أنا
ووم ي الصييورا واترك
ومييعت يدك مق المسييؤولين عن األزمة من تيت الطاولة .انزل
ّ
هالشعب يهلت" .بينما مالت "ريتا" من اليزب السوري القومي اال تماعي أن ال مسؤولية
سييياسييية على حزبها إال لعجره عن إمناز الهئة األكبر من الشييعب بهاره ،والتي "لو آمنت
األكارية بهار سييعادا لما وصييلنا إلى هذه اليالة" .بدوره احتج "رامي" من حزب التوحيد
العربي ببن اليزب "لا يان اي الياومة إال لمدا أربعة أشيييهر" .ايما و د "عصيييام" من
اليزب الديمقراطي اللبناني أن مسؤولية اليزب تنيصر اي "الوزارات التي كنا نديرها إن
نتيمض أية
ثبت ايها تقصييييير" .وكذلا كان رأي "كريا" من حزب االتياد حيس مال "ال
ّ
مسؤولية بسبب وزننا السياسي وأننا كارج الياا منذ ."2005

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
41
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

حتى األحزاب تات التمايض الميدود التي كان لها حضييور غير هامشييي اي السييلطة تبنّت و هة
مقي سدا بتسييييوية
تيار العزم أن دور الرئيس نجيب ميقاتي كان ّ
نظر شييييبيهة .ادل "وليد" من ّ
النواب مسيييييطر على البلد ...ومومق السيييي ّنة ورئاسيييية
إمليمية اي حين أن "يلي كامش مجلس ّ
تيارها
تيار المردا مسييؤولية ّ
مهمش ألنً ليس صيياحب مرار" .وحصيير المشيياركان من ّ
الياومة ّ
اي المسيييييايرا والتطنيش (تيت عنوان الوااف والترامييييي) والرمييييو لألمر الوامق اي لنظام
السياسي .وما عدا تلا امردود عليً بميدودية التمايض واليقائب الوزارية ومعارمة السياسات
أسييييهما اي شييييركة سييييوليدير ألسيييياات
"مدم رايق اليريري
المالية لرايق اليريري .اعندما ّ
س
تيار المردا.
السياسيين ،ارنجية الوحيد الذي لا يقبض
وصوت مده" يقول "شادي" من ّ
ّ
ب -أما بخصااوا ا ألحزاب ذات التمثيل الوازن في الساالطة والتي شااارك في الساالطة التنفيذية
منذ نهاية الحرب األهليّة فلوحظ اآلتي:
تيمض زف من مسييؤولية األزمة ولان يراضييون أن تاون
يقبض المشيياركون من تيّار المسييتقبض ّ
م سؤوليتها هي األكبر .يرك ّز شباب التيّار على تبريخ األزمة ربطسا بو صول العماد عون للرئا سة
مبوال
وإغهال المرحلة التي تلت نهاية اليرب األهليّة .بالمجمض يبدو شييباب تيّار المسييتقبض أكار س
لتيمض المسيييؤولية .يشيييير "اادي" من التيّار إلى أنً "ال
من شيييباب األحزاب األسييياسيييية األكرر ّ
نتيمض الجزف األكبر من دون نهي بعض المسؤولية عن بعض ناسنا .كنا وما زلنا بالسلطة وهذا
ّ
زف من المسييييؤولية ونعترف بهذا األمر" .ايما يذهب "ميمود" إلى أبعد من تلا بالقول "أكيد
علينا مسؤولية ألننا اي السلطة طوال الومت ،مسؤولية بالهساد المستشري سواف أنً سرل أو
سييات عن سييرمات اآلكرين" .أما اي الجانب المرتبط بنهي المسييؤولية ايعرض المشيياركون من
"حربا
تيّار المسيييتقبض
س
حججا تتصيييض بمسيييؤولية السيييوريين مبض  ،2005واليا ة لتيالهات تمنق س
مذهب ية" م اض الت يال الر باعي ،ودور مطر اي تاريس "الا لس المع طض" ،ودور الرئيس رايق
اليريري اي ذب االستامارات واألموال ،وكذلا التيّار ليس إال طراسا بين مجموعة أارماف بيسب
طبيعة النظام السييياسييي "االاض مشييارك على نهس الطاولة والاض مشيياركين باض الصييهقات".
لان التركيز األسيياس كان بنقض المسييؤولية إلى التيّار الوطني الير من ك ل مل الاهرباف حيس
وعيا ...وأن ياون هناك رمابة أكار ومياسبة".
كان "يجب أن ياون الرئيس اليريري أكار س
زفا من
وبشياض مماثض ال ينهي المشياركون من حركة أمض مسيؤولية اليركة عن األزمة كونها س
ال سلطة ومشاركة ايها "وكان ينبغي أن ياون سلوكنا بالوزارات من العام  1990أحسن" ،ولان
ليسييت المسييؤولية األكبر .يسييتند اليركيون المشيياركون إلى عوامض بنيوية (الو ود السييوري،
يغير
النواب والوزراف ليس هو ا لذي ّ
مرح لة  ،)2005وتواز نات القور الميل ية ( عدد م يدود من ّ
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مرار بتغيير الو مق ال سيا سي الذي يلزمً مرار م شترك ،يقول " عهر") وطبيعة النظام (التوااقية
الطائهية التي تمن الغطاف للسنيورا وس مة ما س ) ومرورات االستقرار والسلا األهلي (كاصة
بعد بداية اليرب السورية عام  )2011وتقصير الياومات المتعامبة.
ويركز المشييياركان من اليزب التقدمي االشيييتراكي على حجا اليصييية السيييياسيييية للتخ ّه من
ّ
المسيييؤولية السيييياسيييية ،ولذا اإن المسيييؤولية الابرر تقق على "األحزاب الابيرا والاتض النيابية
الير
تيار الوطني ّ
الابيرا التي كا نت صييييياحبة مرار" ثا ينطلقون من ت لا للتصييييو يب على ال ّ
"صيياحب الخطاب الطائهي والعنصييري" .وهاذا يرر التقدميون المشيياركون أنها اعترمييوا على
السييياسييات الخاطئة ولان من دون تبثير .يشييار إلى أن كااة المشيياركين الدروز حتى من كارج
اليزب التقدمي احتجوا بيجا الطائهة الدرزية للتخهي من مسيييؤوليتها السيييياسيييية ،حيس إن
تتيمض المسييييؤولية ...والطائهة الدرزية من األملّ يات المذهبية اهي ال تتيمض
"كااة الطوائ
ّ
المسؤولية األكبر" ،يقول "عصام" من اليزب الديمقراطي اللبناني.
ث -أمّ ا األحزاب التي شارك في السلطة التنفيذية بعد  2005فقد:
يتيمض أية مسييؤولية على األط ل
انقسييا المشيياركون من حزب اهلل بين من يرر أن حزبها ال
ّ
وبين من يقبض بمسيييؤولية زئية مرتبطة بشيييراكة اليزب اي السيييلطة اقط وهي مسيييؤولية
مرتبطة باليزب وليس بالمقاومة .االتجاه األول ،وهو األغلب ،ينهي المسييييؤولية ألن اليزب لا
ومقيد بتيالهات
متبكرا إلى الدولة ولا يشيييارك اي المياصيييصييية
يسيييتلا حقائب وازنة ودكض
ّ
س
تمنعً من موا هة اله ساد وب سبب الت شتت اي القرار اللبناني الداكلي وتركيبة النظام الطائهية
واليسيييييابات الابرر األمليمية ،بض ويزيد هؤالف اي إطار الر ّد دور اليزب اي الدااز عن البلد
وحتى لب دوالرات من الخارج .أما من يقبلون بمسؤولية زئية لليزب ايربطون تلا بشراكتً
يخص األ ص ح .ورغا تبنّي "نر س" هذا
اي ال سلطة وتيالهاتً وعدم تب ّنيً موام حا ّدا ايما
ّ
الرأي تسييتدرك مائلة" :السييياسيية بذاتها شييي مبي  ،وأومات يضييطر اليزب أن يقوم بمسيياومات
أمورا ال يرغبها".
ّ
ويقدم تنازالت تهرض عليً س
تيمض حزبها مسؤولية هامشية وغير مباشرا عن
أما المشاركون من ّ
القوات اللبنانية الا ينهوا ّ
القوات مد مامت بً
الذي ح صض ،إت إن "ا ساد عن ا ساد بيهرل" وأن أم صى ما يمان أن تاون ّ
هو "بعض التوظيهات" ولان "بشييهادا الاض نينا من أنظ الوزراف بقلب الياومة" .كان موم
تيار الوطني
دااعيا ولا
القواتيين المشيييياركين
ّ
يتيدثوا عن أ ّية منجزات .أما المشيييياركون من ال ّ
س
ّ
تيمض المسييؤولية األكبر ينطلق من اليديس عن و ود مشييروز ّدي
ا ّ
لير ااان دااعها بشييبن ّ
تيار ،وكطط للاهرباف و هود لمياربة الهسيييياد.
لإلصيييي ح من ك ل "كريطة طريق" لوزارات ال ّ
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وهذه الجهود رر تعطيلها من المصيييييال المضيييييا ّدا والتيريض الخار ي والطبيعة التوااقية
للنظام وميييع مومق رئاسييية الجمهورية وااتقاد األغلبية اي البرلمان والياومة .ويرر شيييباب
تيار أن مسيييؤولية حزبها ترتبط بقبولً بالمسييياومة وعدم كوض الموا هة بطريقة أشيييرس
ال ّ
وأمور ثا " كان ي جب علي نا كت ّيار وطني حر وم تذاك أن ننزل إلى الشيييييارز م بض ما عة 17
تيار المسؤولية" يقول "ربيق".
أحمض ال ّ
تشرين ،واي هذه النقطة ّ

جدول  :4الحجج المستخدمة من مشاركي بعض األحزاب لنفي المسؤولية عن أحزابهم
المعارضة

غياب

ضعف

أغلبية

المشاركة

نيابية

الحكومية

تيّار
المستقبل
*

حركة أمل

*

أولويّة

التوافقية

الوجود

الطائفية

السوري

*

*

*

*

*

*

السلم
األهلي

مسؤولية

مسؤولية

الظروف

الحلفاء

الخصوم

الخارجية

*

*

*

*

الحزب
*

التقدمي

*

*

*

االشتراكي
*

حزب اهلل

*

*

*

*

*

التيّار
*

الوطني

*

*

*

*

الحرّ
القوّات

*

اللبنانية

*

*

*

 التحليل:
.i

للتخ ّه من حجا الم سؤولية عن األزمة ،احتج ال شباب الم شاركون من القور ال سيا سية
تات التمايض الوازن بطبيعة النظام الذي يو ّزز الص ي حيات بشيياض توااقي طائهي ،ايما
احتج المشييييياركون من القور تات التمايض الميدود بيضييييورها الميدود اي تركيبة
ّ
السلطة (الياومة أو المجلس النيابي) .أي أن طبيعة النظام السياسي تمن المشاركين
تتجسد اي
كلهيا للتيلض من المسؤولية من ك ل األدارا التوااقية التي أكار ما
بابا
ّ
س
ايً س
ما ليعرف بياومات "الوحدا الوطنية" .واي سيييييال مماثض ،كان المشيييياركون من القور
النواب يييلون السييييبب األكبر اي األزمة على تلا القور الممسيييياة
الوازنة اي مجلس ّ
بالياومة ،والعاس صيي .
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.ii

عند مبول المشاركين بجزف من المسؤولية يجري حصر تلا بمسؤولية سلبية (أي ليست
تيمض مسييؤولية "الاغرات" (مشييارك من اليزب التقدمي)
مسييؤولية عن ارتاابات) ماض ّ
و"التقصييير" (مشييارك من حركة أمض) واألداف غير الاامض (مشييارك من حزب اهلل) .كذلا
يرر بعض المشيييياركين أن حصييييول تقصييييير ما أو كطب من األمور الطبيعية اي العمض
السييياسييي .وعند اليديس عن القبول بالمياسييبة يجري تقييدها بشييروط ماض أن تجري
ومستقض" (مشارك من اليزب التقدمي).
اي "ظض مضاف نزيً
ّ

.iii

اغالبا ما تاون عبارا عن المطالبة
حين يعرض المشيييياركون ما يرونً منجزات ألحزابها
س
بإصييي حات أو االعتراض ميييمن ما تسيييم بً تركيبة النظام ،إميييااة إلى تكر األعمال
تقدمها األحزاب ماض المن الدراسييية ودعا المزارعين و هود
الخيرية والمسيياعدات التي ّ
التنمية الميلية.

.iv

طبيعيا تيميض الخصييييوم المسييييؤولية عن األزمة اإن ال ات شيييييوز تيميض
إن كان
س
التهسخ داكض الطبقة السياسية .االمشاركون من
المسؤولية لليلهاف ما يشير إلى حجا
ّ
عدا أحزاب على طراي االنقسييام اللبناني حا جوا بامييطرار أحزابها للتجاوز عن بعض
االرتاابات وال سيا سات كونها ناتجة عن حلهائها ممن ها بيا ة إليها ب سبب ال صراز
السياسي القائا.

.v

من ناحية الشيييياض ،واي هذا المومييييوز بالتيديد ،بدت إ ابات المشيييياركين بالعموم
حامييرا ومتناسييقة أكار من العادا ما يشييير إلى الضييغط الناتج عن هذا السييؤال على
منتسييييبي أحزاب السييييلطة وكذلا حا ة األحزاب لتقديا إ ابات إلى ميازبيها لياونوا
ركز المشاركون على
مادرين بدورها على تقديمها للجمهور العام .اي صياغة األ ابات ّ
بتيمض
مر الجزف المرتبط
تتيمض أحزابها المسييييؤولية كل سّيا أو
شييييرح لماتا ال
زئيا ايما ّ
س
ّ
ّ
مقدمة للدااز وللتخهي من مسؤوليتها.29
المسؤولية بشاض سريق وعادا ما ياون ّ

 .2.2الرضا عن األداء :نعم ولكن
 األحزاب المشاركة في السلطة
س
هامشا
عبر المشاركون عن رماها عن أداف األحزاب التي ينتمون إليها مق تركها
بطبيعة اليال ّ
كرر المشاركون التبكيد
صغيرا للتعبير عن تمايزات ميدودا ونقد لبعض الموام أو السياساتّ .
س
29
تقمص الخطاب اليزبي بشاض
لي حظ اي معظا األحيان و ود مشارك اي كض حزب من األحزاب األساسية مادر على ّ
مركزين على زئيات ميددا .إال أنً لي حظ
كامض وتقديا سردية تر ّد على مجمض االنتقادات ،ايما ياون بامي المشاركين ّ
دائما و ود صوت حزبي يذهب بوموح نيو تيميض حزبً مسؤولية أساسية اي وموز األزمة سواف من ك ل المشاركة اي
س
الهساد أو الساوت عنً أو اي تقرير سياسات كاطئة.
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مطلقا لانً بالمجمض مو ود أو أكدوا على الرما اي القضايا الابرر
س
على أن رماها ليس
رما
والتمايز اي ما اعتبروه تهاصيض سياسية .اي المقابض أظهرت مجموعة مليلة من المشاركين س
تهسيرا لهذا الرما عبر إحالة
تا سما عن أحزابها .سرد المشاركون عد سدا من العوامض التي يجدون ايها
س
وتبرر ميدودية أداف أحزابها اي بعض الملهات.
تهسر ّ
ممنية إلى عوامض ّ
المجموعة التي عبّرت عن رِضا كامل كان تنطلق من جملة مبرّرات:
ومدمت طروحات إص حية دون
أ-
المبرر األول هو أنها تنتمي ألحزاب على هامش السلطة ّ
ّ
مدمها اليزب ماض مانون
تعدد "ريتا" من اليزب القومي ملة مقترحات ّ
أن ليستمق لهاّ .
ممان الشيخوكة ،ومانون االنتخاب النسبي كارج القيد الطائهي ،والدعوا إلى نبذ
الطائهية ،والمطالبة بإمرار مانون مدني لألحوال الشخصية ،وإص ح النظام االمتصادي،
ولذلا هي رامية تما سما رغا مع إماانات التبثير .ويضي "رامي" من حزب التوحيد أن
يغض الطرف نو سعا
أحدا ولو ّ
حزبً ّ
يقدم ما يستطيق من مساعدات اي منطقتً وال يغطّي س
يعبر " اد" من حركة االستق ل عن رماه بسبب أداف رئيس
ما عن اليلهاف .واي السيال ّ
اليركة "المبدئي والسيادي والمنهت " وتقديمً للمساعدات وامتراح القوانين.
المبرر الااني أن األداف كان أاضض الممان واق الظروف السائدا .وهنا ترر "عصمت" من
ب-
ّ
اليزب التقدمي أن كيارات حزبها ارمها الوامق السياسي ولذا هي صييية كما أن أداف
ستدل بتجربة وزارتي الصية والتربية) .ويتبنّى "باسا" من
وزراف اليزب كان ممتا سزا (ت
ّ
حزب اهلل هذا التبرير حيس ال ترميً بعض السياسات أو التيالهات لانً يقبض بها ألنً يرر
يعبر "زياد" من تيّار المستقبض
أن اليزب مياوم بتوازنات وومائق ومصال كبرر .بدوره ّ
عن رماه اليالي عن كيارات الرئيس اليريري التسوية (المشاركة اي حاومة اي عهد
الرئيس عون ،القبول بالمبادرا الهرنسية ،تسميتً مصطهى أديب لرئاسة الياومة بعد
استقالة حاومة حسان دياب) ألن تلا ايً مصلية البلد اي ظض االنهيار.
المبرر الاالس إيديولو ي من مبيض أن التنظيا السياسي ما يزال على كط المؤسس (ماض
ت-
ّ
اتباز نهج األمام السيد موسى الصدر واق مشارك من حركة أمض) ،أو الاقة بر احة
ّ
القيادا (ث ثة مشاركين من حزب اهلل)" ،رغا أن بعض األمور تبدو مبابية بداية" ،يقول
تيار المردا وحزب اهلل).
تيار التوحيد و ّ
أحدها ،أو االنتماف لقضية المقاومة (مشاركون من ّ
يظهر هنا أن االنتماف لقضية المقاومة يم ّاض رااعة بارزا لجاتبية األحزاب اليليهة ليزب
اهلل لدر المنتسبين إليها كونها مضية وطنية تات وزن أك مي وسياسي كبير.

46

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :المسار واألسباب والمسؤوليات
القسا األول:
ّ

أما المجموعة األكبر من المشاركين فعبّرت عن رضا نسبي مع مستويات متباينة ومحدودة من
تنوز اآلراف الداكلي أو ما أسماها
االعتراض والنقد .معظا هؤالف امتدح مبول حزبً بمستور من ّ
البعض "ديمقراطية حزبية" تتي لها عدم الموااقة على بعض الخيارات اي أحزابها .ومد وص
معظا المشاركين الموموعات التي يتمايزون ايها عن أحزابها ببنها موموعات "بسيطة" أو
"غير أساسية" .كذلا يذهب ملة من المشاركين للتبكيد على رماها عن راساف أحزابها
وتو يً النقد للنواب والوزراف ومسؤولي التنظيا .ويمان تقسيا هذه المجموعة إلى عدا شرائ .
أ -الشريية األولى من هؤالف المشاركين تشيد بقدرتها على التمايز داكض أحزابها وإماانية
يؤكد
القياداتّ .

تصور عن مدرتها على إحدان تغيير اي موام
اليوار الداكلي ولديها
ّ
"ط ل" من اليزب التقدمي االشتراكي أنً مؤمن بخيارات حزبً ما عدا بعض "األمور
سد بسري والع مة مق بعض اليلهاف .ويشير "ط ل" اي هذا
البسيطة" ماض الموم من ّ
السيال إلى أنها من ك ل اليوار الداكلي تم ّانوا من تغيير موم رئيس اليزب ليصب
القوات اللبنانية أنها مادرون على التعبير عن موم
معارما
س
ّ
للسد .وتؤكد "ميريام" من ّ
مختل داكض التنظيا وتغيير الموم السياسي للقيادا من ك ل اليوار ماض الضغط لمنق
رئيسا للياومة .وتامض مائلة" :ولان هذا ال ينهي أن اليزب أكطب
تسمية سعد اليريري
س
يتصرف بطريقة مختلهة ولان بالنهاية هذا هو
مادرا أن
عدا مل ّهات وكان
مصر اي ّ
أو ّ
ّ
س
مد و زر واي انتصارات وهزائا" .ويجادل "إيلي" من حزب الاتائب
العمض السياسي اي ّ
أن ما يميّز حزبً هو تواار الديمومراطية التي تتي للجميق مشاركة اآلراف المختلهة" ،مد
ارحا
ال نتهق على الطريق ولان بالنهاية نتهق مي سعا على
ّ
مصب األمور وهذا ما يجعلني س
ومقتن سعا بقرارات وأداف حزبي".
أكدت رماها اي القضايا الجوهرية ولان لديها تيهّظات عن الجانب
ب -الشريية الاانية ّ
تيار الوطني الير موااق  %90على
التنهيذي واألدارا السياسية اليومية .مشارك من ال ّ
الخيارات ولان لديً تيهّظات اي الشق التنهيذي للقرارات والسياسات ثا يمتدح تجربة
العماد عون .ويهتخر "عصام" من اليزب الديمقراطي اللبناني بالخيارات السياسية ليزبً
تيار الوطني الير واألداف الوزاري) ولانً ال يوااق على
(الع مة مق المقاومة وسوريا وال ّ
شاض المصالية مق اليزب التقدمي االشتراكي بعد إشاال اي الجبض .وييصر مشارك من
تيار المستقبض نقده اي "الممارسات اليومية" التي ايها مقدار من البراغماتية.
ّ
النواب والوزراف ومسؤولي التنظيا دون
ت -الشريية الاالاة ربطت عدم رماها النسبي ببداف ّ
وموحا داكض هذه الشريية.
المساس بالقيادا .كان المشاركون من حركة أمض ها األكار
س
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مؤسسات وحماية
مشارك من اليركة راض تما سما عن أداف رئيس اليركة (التنمية وبناف ال ّ
الدولة) وأداف اليركة الشعبي رغا مع األماانات ولانً يرر أن أداف بعض الوزراف لا
يؤكد مشارك حركي آكر على رماه عن دور الرئيس
يدا وحصض تقصير .كذلا ّ
يان س
نبيً بري الوطني (ماض تقديمً كارطة طريق للدولة المدنية) لان هناك تقصير لدر
بعض نواب اليركة واي بعض الشؤون التنظيمية "وهذه مو ودا عند الاض انين لسنا
عبر عن رما كامض اي الخيارات الابرر
معصومين وال م ئاة" .أما "رلى" من حزب اهلل ات ّ
ولانها عاس تلا اي السياسة الداكلية اتقول" :أين منطقة بعلبا الهرمض من األنماف؟
يؤكد مشارك عوني و ود إ ماز على المسائض
من التوظي والمشاريق؟ ،ال شيف؟" .ايما ّ
تيار (العدل والطامة واالمتصاد) لانً يعود
الجوهرية لان هناك تباين حول أداف وزراف ال ّ
ليقدم مداكلة دااعية عنها.
ّ
ن -أما الشريية الرابعة اهي تريد من أحزابها أن تاون أكار حز سما تجاه األطراف السياسية
األكرر ومنها اليلهاف " .ميض" من حركة أمض راض بشاض كامض ايما يخص األمور
السياسية واالستراتيجية (أداف الوزراف والمساعدات اي القرر) ولان كان هناك كيارات
ويبرر تلا باونً ييقق
ممانة أكار حز سما بدل السعي السترماف أطراف معيّنة ولانً يعود ّ
"مصلية البلد" .مشاركان من التيّار الوطني الير ادال أنً كان يجب أن ياون التيّار أكار
شراسة إزاف الجهات التي عرملت عملً (بالتيديد اي موموز الاهرباف) مق لوم حزب اهلل
لعدم "مبطً مرار حركة أمض بتعطيض كطة التيّار الاهربائية" .وتعتقد "ماغي" من تيّار
المردا أن حزبها كان يجب أن ياون صار سما أكار وأن ال يمن اآلكرين أولوية على حسابنا
(بالتيديد الموم من بران باسيض اي االنتخابات األكيرا بالبترون) ،وترر أنً كان من
الممان اتّباز كيارات أكرر.
يؤكد "عمر" من
ج -الشريية األكيرا يطال عدم رماها بعض الخيارات السياسية ألحزابهاّ .
تيار الارامة أن ال أحد لديً "أداف كامض" اهو راض عن كيار حزبً اي المقاومة وراض
ّ
منتقدا الدولة السورية
العدو األسرائيلي ولانً متمايز حول ما يجري اي سوريا
التطبيق مق
س
ّ
وحلهافها اي اليرب الدائرا .أما "كريا" من حزب االتياد اراض بالعموم "لان هناك حق
راميا عن موم رئيس اليزب إلى انب السعودية
االنتقاد بطبيعة اليال" لذا لا يان
س
يبرر تلا بالرغبة "بتخهي احتقان الشارز السنّي" .أما "ميريام" من
اي حرب اليمن ولانً ّ
لشد العصب وطروحات
القوات اللبنانية اتنتقد أداف حزبها حيس ينيصر بخطابات
ّ
ّ
حض األزمة .مشارك
"سطيية" وثانوية ومماحاات مق األطراف األكرر بدون هد مهيد اي ّ
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من حزب اهلل راض على إدارا اليزب لألزمة أما مبض تلا ا  ،اهو راض عن مياولة
تيار المستقبض
اليزب تبمين المستلزمات األساسية لمجتمعًّ .
وعبر ث ثة مشاركين من ّ
عن عدم الرما عن مرارات ماض التسوية الرئاسية ومياوالت القيام بإص حات مق مور
غير صادمة واالستقالة بعد  17تشرين وراض اليريري رئاسة الياومة .أحد هؤالف
يبرر تلا بضغوط كار ية
تيار" ولانً ّ
المشاركين ييزنً "الااير من األمور اي أداف ال ّ
ومصر مدا حاومة العهد األولى والغدر من حلهاف الداكض والخارج .بينما تهب "وليد" من
تياره من ناحية وم توزيق المساعدات (يشعر
تيار العزم نيو موم نقدي وام ألداف ّ
ّ
أن تلا بضغط كار ي) أو تقديا مساعدات عشوائية أو لمصال شخصية.
 المعارضة والحراك
ربطسا بطبيعة السؤال نميّز بداية داكض مجموعة اليراك والمعارمة بين األحزاب التي تتوا د منذ
سنوات داكض المجال السياسي وبامي المجموعات حدياة العهد .ون حظ أنً بالعموم كان تعبير
متقدما.
نسبيا ولو أن مستواه كان
حذرا
ّ
س
المشاركين من األحزاب "العريقة" عن الرما س
يعبر المشاركان من اليزب الشيوعي عن رما كبير بجهد حزبهما ومياولتً تقديا مشروز بديض
ّ
والجهد الجماهيري المبذول ،ولان "يبقى بإمااننا كيزب أن نتطور أكار ،وأن نقيا المرحلة
بشاض أدل" يقول أحدهما .بينما ييصر "عبد الرحمن" من الجماعة األس مية رماه "بالمرحلة
اليالية" رغا ملقً من التيوالت الابرر اي المنطقة والعالا .أما "حسان" من حزب سبعة ايربط
رماه باونً من ممن دائرا القرار "لان لو لا أكن كذلا لاان من الممان أن أكون غير راض
مد الجسور مق بامي المجموعات لتشايض
بنسبة  ،"%60ومن األمالة على عدم رماه العجز عن ّ
اليركة

نظرا لموام
موحدا .بينما غلب على "إبراهيا" من حركة الشعب الشعور بالرما س
بهة ّ
وحيويتها الداكلية ولانً نقدي تجاه "مراعاا اليركة لموام حزب اهلل بموموز اليراك أكار من
عبر "وسيا" من التنظيا الشعبي عن رماه الاامض انط سما من استق لية التنظيا
ال زم" .بينما ّ
عن التبعية ألي طرف كار ي.
ايعبرون عن
نسبيا ممن اليراك الذي بدأ منذ 2015
أما المنتسبون إلى مجموعات حدياة
ّ
س
مستور مرتهق من الرما وتلا يعود إلى حداثة التجربة وكطابها الاوري أمام الوامق المتهالا
وعدم انخراطها اي تجارب سلطوية وكذلا ألن صغر حجا هذه المنظمات وعمرها يسميان
بهامش واسق للتداول واليوار الداكلي واألحساس بنوز من الرابط "األسري" يمن المنتسبين
الماانة والدور المؤثر .وهنا من المهيد األشارا إلى أن ما يع ّزز هذا الرما هو أن االنتماف لهذه
ينا عن در ة
المجموعات لا يان اي الغالب امتدا سدا النتماف عائلي أو تقليدي أي أنً كان ّ
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كونوا هذه
سيما أن المشاركين من ّ
مرتهعة من االستق لية وال ّ
الخريجين الجامعيين ها ممن ّ
يتا
القناعات من ك ل التهاعض مق األمران ك ل مراحض الدراسة أو العمض .وهذا االنتساب كان ّ
أشااال تنظيمية ولو ركوا اي بداية
من ك ل الممارسة االحتجا ية اي المجال العام ثا يبكذ
س
األمر.
حصض هذا الرما نتيجة
مصادر هذا الرما التام لدر المشاركين من اليراك متعددا .االبعض ّ
الطبيعة األاقية والتشاركية اي التنظيا وأكذ القرار (مشاركون من ليقي ،والاتلة الوطنية،
تيركات
ومواطنون ومواطنات ،وعن حقا دااق) ،أو حيوية المجموعات ومبادرتها لتنظيا ال ّ
مؤسسات العامة أو الشركات الخاصة المعتدية على المال العام
بطريقة مؤثرا مد المصارف أو ال ّ
(مشاركون من اليركة الشبابية للتغيير ،وحجر وبشر ،والاتلة الوطنية ،وشباب المصرف) أو نتيجة
موام

تعبر عن و ق الناس (لبنان عن ديد وشباب المصرف) أو لو ود أشخاأ مستقلين
ّ

ونظيهي الا

(مشاركان من حجر وبشر ،وأوز) أو القدرا على طرح بدائض بشاض تخصصي

وعلمي (مشاركون من مواطنون ومواطنات ،وشباب المصرف ،وشباة مدر) أو القدرا على
التجدد الهاري (مشاركة من شباة مدر)
عبر عن بعض من النقد الذاتي ارتبط بميدودية القدرا على
إال أن عد سدا ملي س من المشاركين ّ
الوصول ألعداد كبيرا من الناس وإمناعها بو ود بديض (مشاركان من الاتلة الوطنية و "وعي")،
أو ببسلوب وتاتياات التظاهر (مشاركان من حراك الصور و "وعي") ،أو باليذر المبالغ ايً من
التواصض مق الدول الخار ية (مشارك من حراك صور) أو بيالة التشرتم لدر مور المعارمة
(مشاركان من حراك صور ولقاف البقاز الاوري) أو بالع مة المتساكنة لبعض مور المعارمة مق
بعض مور السلطة (مشاركة من شباة مدر).

 التحليل المقارن:
.i

بالعموم هناك رما مرتهق لدر معظا المشاركين من أحزاب السلطة عن أداف أحزابها،
وحين يمارسون نو سعا من النقد الذاتي يقومون بذلا مق تجنّب القضايا الابرر أو مائد
التنظيا مق تكر العديد من التبريرات .بالمقابض يشعر المشاركون من اليراك والمعارمة
بمستور عال سدا من الرما عن السلوك السياسي لتنظيماتها وال سيّما لدر المجموعات
حدياة العهد بالمقارنة مق أحزاب المعارمة العريقة ،ايما كانت االنتقادات لدر هذه الهئة
ميدودا وعابرا.
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.ii

النواب
بالمجمض ربط المشاركون من األحزاب عدم رماها بقضايا مرتبطة ببداف بعض ّ
والوزراف أو األدارا السياسية اليومية أو مسائض تنظيمية داكض أحزابها أو سياسات
اليلهاف أو الميض الدائا للمساومة بدل الموا هة أو التشدد ،وطبيعة التيالهات والتسويات.
لان هذه المساومة هي آلية عمض بين النخبة السياسية تيت عناوين ماض التوااقية
والمياامية وحهظ الوحدا الوطنية بهدف إدارا النظام وتقاسا المنااق والمصال  .أما
اتركز اي القدرا على الوصول للجمهور
النقد الذاتي لدر المشاركين من مور المعارمة ّ
موحدا لقور االحتجاج ومسايرا بعض مور السلطة.
والهشض اي بناف ألطر ّ

.iii

للبعد الطائهي أو التنظيمي تبثير وام على إ ابات المشاركين .لان يمان
لا يان ل
نسبيا من الرما،
م حظة أن المشاركين الدروز اي أحزاب السلطة لديها مستور أعلى
س
ركز المشاركون من حركة أمض على ربط الرما بدور القيادا وأماف إليً المشاركون
ايما ّ
تيار
من حزب اهلل مضية المقاومة ،بالمقابض بدا المشاركون السنّة،
س
وتيديدا من ّ
المستقبض ،األكار مسافلة لخيارات مياداتها.

.iv

بدا الاتسا أنً لدر كلتا الهئتين كانت القدرا على المشاركة اي اليوار الداكلي والمرونة
رئيسيا للرما لدر
مصدرا
اي التواصض مق صانق القرار داكض اليزب أو المجموعة
س
س
كريجي الجامعات اي
المشاركين .وهذ ما يعاس رغبة مرتهعة لدر هذه الشريية من ّ
المساهمة النشطة والمشاركة المباشرا اي عملية صناعة القرار ،ولو بيدود االستماز
وعرض المشورا ،يجذبها و ود بنية تنظيمية حيوية تات منوات نشطة باتجاهين داكض
الهرم التنظيمي .وكذلا يساها اليجا التنظيمي الصغير لمجموعات اليراك ببناف ص ت
سيما مق التهاعض المتواصض
شخصية متينة داكلها ويخلق نو سعا من اليميمية األسرية وال ّ
تيركات إمااة لاونها اي الغالب ينتمون لجيض واحد.
ك ل ال ّ

.v

كانت مصادر الرما لدر مشاركي أحزاب السلطة مرتبطة بدور رموز التنظيا والقضية
األيديولو ية وتقديا المساعدات ومرورات الوامق السياسي .بينما كانت مصادر الرما
لدر المشاركين من المعارمة واليراك متعددا ولان األبرز ايها )1( :طبيعة هذه
المجموعات لناحية بنيتها غير الهرمية ومستور المشاركة اي صناعة القرار واالنهتاح على
إحساسا مرته سعا باالنتماف والدور )2( .المصدر الااني األبرز هو
النقاش بما يمن المنتسب
س
تيركات
النشاط العملي للمجموعات ممن المجال العام من ك ل تنظيا االحتجا ات وال ّ
والتوعية العامة وطرح األااار ،امشروعية هذه المجموعات تبتي من نشاطها الميداني
والممارسة الوامعية وليس من ميادا تاريخية أو مشروز إيديولو ي كامض التشاّض.
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.vi

يشعر المشاركون من اليراك والمعارمة بموم

متقدم مرتبط بتمومعها
أك مي
ّ

السياسي ،وها ييرصون على ومق أنهسها اي مقابض النظام السياسي "الهاسد"
صرون على إبراز التنامض مق األطراف المو ودا داكض السلطة كوسيلة ألبراز هوية
وي ّ
ارر هؤالف المشاركون األشارا إلى دورها اي الدااز عن حقول
متمايزا و ذابة .اي ّ
الهقراف ونبذ الطائهية وموا هة الهاسدين ل اتخار بانتمائها .كذلا كان المشاركون من
اليراك والمعارمة أكار مدرا وراحة بالتعبير عن أسباب شعورها بالرما وبرز تلا من
والمهصلة لعدد كبير منها .بينما كان يغلب على المشاركين من
المطولة
ك ل األ ابات
ّ
ّ
األحزاب الطابق الدااعي والتبريري ما يشير إلى شعورها بعبف المسافلة الشعبية
والتشايا ببحزابها.

الخالصة
منهجيا للتعميا
ينبغي بداية إعادا التبكيد على أن النتائج التي كل صت إليها الدرا سة غير مابلة
س
صورات يض ما
معمق لت ّ
كارج دائرا الم شاركين ايها ،ولان يمان االنط ل منها لتي صيض اها ّ
األهلية من حملة الشييهادات الجامعية المنتظا داكض األحزاب المشيياركة اي السييلطة
بعد اليرب
ّ
وأحزاب المعارمييية ومجموعات اليراك .تقترب المسيييااة بين المشييياركين حين يرتبط السيييؤال
بتشخيص األزمة ثا تميض ل اترال بوموح حين يصض األمر إلى توزيق المسؤوليات .يظهر اي
عدا موامييق من الدراسيية تبثير واميي ومباشيير ل نتماف السييياسييي والهو ّية الطائهية اي ارز
والتصورات بين الهئتين وداكض الهئة الواحدا.
الموام
ّ
انط سما من تاكرا الم شاركين ب شبن األحدان الميلية األا ضض واأل سوأ يظهر إلى أي حد ته صض
ليظة  17تشيييرين بين الهئتين ،حيس تغيب تكرر اليدن عند ائة أحزاب السيييلطة وتطغى لدر
الهئة الاانية .وعند اليديس عن اليدن األسييييوأ يظهر توااق عام بين المشيييياركين السيييينّة لدر
الهئتين ولدر المشاركين من حركة أمض واليزب التقدمي االشتراكي حول حادثة اغتيال الرئيس
رايق اليريري ،اي حين يغيب هذا األمر عند المشييياركين المسييييييين من كلتا الهئتين .يشيييير
ت شتّت األحدان تات ال صلة بالذاكرا إلى مع الذاكرا الجمعية اللبنانية لدر هذا الجيض وهو ما
تذكر األيام األولى من
يركز المشاركون من اليراك على ّ
يضع المشتركات اي الهو ّية الوطنيةّ .
 17ت شرين باعتبارها ليظة ال صهاف الاوري لناحية العهوية والعمومية الوطنية وظهور "ال شعب"
بزكا منقطق النظير واألحسييياس ببن التغيير على وشيييا التيقق .إن ميورية حدن  17تشيييرين
اي تاكرا هذه الهئة تشير إلى أنً سيبقى عام س داا سعا ومو ّ سها اي أية احتجا ات مستقبلية اي
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ال سنوات القليلة المقبلة .وهذا ما ي شبً ليظة  14آتار  2005التي ظهر أنها ما زالت تتهاعض اي
القوات اللبنانية واليزب التقدمي.
تاكرا شباب ّ
تيار المستقبض والاتائب و ّ
على الرغا من أن األحزاب والقور التي ينتمي إليها المشيياركون تتمومييق اي موامق متنامضيية
ييورات كتلة كبيرا من المشييياركين من الهئتين لألزمة
س
تقريبا داكض المجال السيييياسيييي بدت تصي ّ
اللبنانية متقاطعة إلى حد بعيد سواف لناحية تيديد بدايتها أو السبب الرئيسي لها .ااألغلبية من
تراكميا وتربطً بليظة اتهال الطائ وبزوغ تجربة
المشييييياركين ترر أن مسيييييار األزمة كان
س
اليريري السييياسييية ونموت ها االمتصييادي .وهنا ي حظ أن االنتماف السييياسييي (مور  8آتار و14
تبثيرا اي ارز الموام من االنتماف لألحزاب المشيييياركة اي
آتار) والطائهي والمذهبي كان أكار
س
السلطة أو االنتماف لقور المعارمة واليراك.
وعن السبب الرئيسي رأت أغلبية المشاركين أنً مرتبط بالطائهية وإن ماربتها بطرل مختلهة.
المطبقة وأنها لا تعد مادرا على
وهذا ما يشيييير إلى عمق مبزل مشيييروعية الصييييغة الطائهية
ّ
تلبية حقول األغلبية من اللبنانيين ،وبالتالي يع ّزز من الطرح القائض ببن ما نتج عن تلا المرحلة
لا يعد ماب س ل سييتمرار وال بد من البيس اي تغييره أو تطويره .وهنا يبرز شيياض من االنقسييام
بين يمين ويسيييار عابر للهئتين من ك ل تيليض المشييياركين لسيييبب األزمة .ويمان االسيييتدالل
أولي على هذا االنقسيييام من ك ل الصيييييهة التي يطالعها المشييياركون ،حيس اكتارت
بشييياض ّ
األغلبية العظمى من المشيياركين صييييهتي األكبار ( %45.5من مشيياركي أحزاب السييلطة و%48
من مشاركي المعارمة واليراك) والنهار ( %36.5مقابض .)%24
وعلى الرغا من تقديا المشيياركين من ائة اليراك والمعارميية لخطاب علماني وطني ظهر أن
العامض الطائهي ما زال لً أثر اي أكار من موميييوز .ويبدو تلا بشييياض وامييي بالتيديد لدر
عدد من المشيياركين السينّة اي اليراك حيس برزت تقاطعات مق المشيياركين من تيّار المسييتقبض
الير ورئيس الجمهورية واي التخهي من مسييييؤولية
تيار الوطني ّ
اي التصييييويب اليا ّد على ال ّ
عدا مصادر ميتملة :مستور التعبئة
الرئيس رايق اليريري عن األزمة .ويعود هذا التقاطق إلى ّ
سربوا من
زفا من الم شاركين ال سنّة من اليراك ت ّ
المذهبية سن س
ّيا مد التيّار الوطني الير ،وأن س
بيئة تيّار المستقبض اي السنوات األكيرا ،وكذلا لرغبتها اي تاريس شعار "كلن يعني كلن".
على صيييعيد المسيييؤوليات برزت اوارل واميييية بين الهئتين باعتبار تلا اي صيييلب المنااسييية
ركز سرد ّيات المشاركين من أحزاب
السياسية بين مور الومق القائا والقور الساعية للتغيير .لت ّ
ييما تلا التي اي مركز السييلطة ،على تقليص مسييؤولية النخبة الياكمة بإزاحة
السييلطة ،وال سي ّ
النقاش نيو العوامض البنيوية للنظام الطائهي والتد ّك ت الخار ية ومسييييؤولية الشييييعب .اي
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المقابض يربط المشيييياركون من اليراك والمعارميييية األسييييباب بالنخبة الياكمة وتلا لتقويض
تقريبا
مشييروعيتها والتبكيد على مييرورا ميام بديض لها .ولعدم تشييتيت مسييؤولية النخبة يغيب
س
عن المشيياركين من اليراك والمعارميية اليديس عن دور الخارج ومسييؤولية الشييعب وحتى النقد
لس ح المقاومة.
وهنا كان الاتسا أن اليديس عن س ح المقاومة وربطً باألزمة كان شبً غائب لدر الهئتين على
ما يبدو اي السييييجال العام وهذا يعني أن اليم ت السييييياسييييية واألع مية التي تربط األزمة
بالمقاومة تبدو مهتعلة إلى حد كبير .يضيييياف إلى تلا أن األحدان المرتبطة بقضييييية المقاومة
(التيرير عام  ،2000االنتصييييار عام  )2006ظهرت باعتبارها األحدان األ مض لدر كلتا الهئتين
ولدر مشييياركين من عدا طوائ  ،اي مقابض االنقسيييامات السيييياسيييية أو الطائهية حول سيييائر
األحدان األكرر .يضاف إلى تلا أن مشاركين من أحزاب حليهة ليزب اهلل ربطوا الرما عن أداف
أحزابها بقضية المقاومة من بين عوامض أكرر.
نسبيا
بدا أن المشاركين يتمومعون بو ً عام اي تنظيماتها بشاض متماسا مق ميض أوم
س
لدر شييباب أحزاب السييلطة لممارسيية النقد الذاتي تيت سييق عدم المسيياس بالقيادا اليزبية
النواب والوزراف والمسؤولين اليزبيين) وال بالقضايا الجوهرية .وكان نقد
(التركيز على مسؤولية ّ
شديدا للنظام السيا سي وممار سات السلطة ولو أنها يشيرون اي تلا إلى
هؤالف المشاركين
س
مور ال سلطة األكرر سواف اليليهة أو المناا سة .وهنا كان الاتسا ظهور م ستور مرتهق من عدم
الرمييا عن التيالهات وأداف اليلهاف بينما كان نقد المشيياركين من اليراك والمعارميية يتجً نيو
العجز عن بناف تيال واسييييق لقور االعتراض .هذه الموام للمشيييياركين من أحزاب السييييلطة
تاش عن نوز من األحباط من النظام السياسي القائا وعن عدم ص حيتً وكذلا عن غياب
تيار
وا سق للقدرا على صناعة التوااقات .واي هذا ال سيال يبرز م ستور اال ستقطاب الياد بين ّ
تيار الوطني الير من ناحية ثانية.
المستقبض واليزب التقدمي وحركة أمض من ناحية وال ّ
شعورا باألرباك ال سيا سي اي كياراتها وبرز تلا
ميا أن الم شاركين ال سنّة ها األكار
كان وا س
س
نسييبيا ألحزابها ومواها بالمقارنة مق بامي المشيياركين .والمؤشيير الااني
اي نقدها األوميي
س
مرتبط بمسييييتور التردد ا لذي يياا ك يارها االنت خابي اي االنت خا بات الن ياب ية المقب لة عام
 .2022اقد أ اب  %20من سيييينّة األحزاب المشيييياركة اي السييييلطة أنها سيييييغيّرون كيارها
االنت خابي عام  2022و %53أ ابوا أ نً من "الممان" أن يقوموا بذ لا .مق ال تبك يد على عدم
تعميا هذه النتائج كارج دائرا المشاركين .ولان يظهر من مجمض الدراسة مستور التشتت اي
أراف المشيياركين وعمق األسييئلة المطروحة على القيادات السيينيّة والتشييايا بخياراتها وال سيييّما
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تيار المستقبض .كما يظهر أن  %50من المشاركين من سنّة مور اليراك والمعارمة
ايما
ّ
يخص ّ
غير اي  2022ومن المر ّ أن أغلب
أاادوا ببن كيارها االنتخابي من الممان أو المؤكد أن يت ّ
تيار المستقبض وبيئتً اليامنة.
تسربوا من ّ
هؤالف ّ
تظهر تبثيرات األزمة االمتصييادية والسييياسييية بومييوح على المشيياركين من يض ما بعد اليرب
متقدم من السييخط على النظام
األهليّة ممن أنجزوا تعليمها الجامعي وتلا من ك ل مسييتور
ّ
وحدا االنق سام ال سيا سي بين ائتي ال سلطة والمعار مة وكذلا بين
ال سيا سي وأداف ال سلطة ّ
القور المو ودا داكض السيييلطة نهسيييها .وبدا أن األزمة عززت من زكا التيليض اليسييياري الذي
الهوا بين مور األمر القائا
عمقت ّ
يربطها ببنية النظام االمت صادي لليريرية ال سيا سية ،وكذلا ّ
والقور التغييرية التي تشعر ببنها ه ّزت ميزان القور ،وأعادت إحياف نوز من االنقسام األس مي
الير مييمن أحزاب السييلطة .وتداق األزمة بهؤالف الشييباب إلى اسييتاشيياف
بو ً التيّار الوطني ّ
هامش من النقد الذاتي من داكض أحزابها عبر طرح أسييييئلة حول صيييييغة النظام والتسييييويات
يؤك يد الشييييبيياب من اليراك
والتيييالهييات واألداف اي الوزارات والعمييض التنموي .اي المقييابييض ّ
تام للنظام السييياسييي القائا بما
والمعارميية على تقديا هو ّيتها من ك ل ومييعها كنقيض ّ
يمان أن يجعلها تات اتبية عالية.
برزت لدر المشيييياركين الشييييباب رغبة عالية ببن تاون أصييييواتها مسييييموعة داكض أحزابها
أسييياسييييا اي زيادا
ومجموعاتها ولذلا كان امتراب المسيييااة مق رأس الهرم التنظيمي عام س
س
الرما عن أداف أحزابها ومجموعاتها .إن االنتساب لهئة لعمرية متشابهة وتات تيصيض امعي
عض المشيياركين يتشيياطرون السييخط القلق من مسييتقبض هذا النظام اي حال اسييتمراره .ااي
يشيييي ّخص هؤالف تداعيات األزمة عليها وعلى نمط حياتها وكططها للمسييييتقبض ،و ما هي
المخاوف والهوا س ومصييادر السييخط؟ ما يياول األ ابة عنً القسييا الااني من هذا المشييروز
البياي.

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
55
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

56

القسم الثاني

تصوّرات حول أزمة ما بعد  17تشرين:
المخاوف والخيبات والقناعات السياسية

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
57
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

58

أولًا :االنفعاالت والهواجس
تترك األزمة تداعيات مباشرا وكطيرا على هذه الشريية ال لعمرية ولذلا سترتبط كيارات هؤالف
المشييياركين الشيييخصيييية والسيييياسيييية اي المدر المنظور بمياولة االسيييتجابة لهذه التداعيات.
سييينهيص ما الذي يغضيييب المشييياركين ثا ما الذي ياير ملقها وهاذا ناون حصيييلنا على أبرز
المسائض والموموعات التي يتهاعض المشاركون معها.
 1.1مصادر السخط
 األحزاب المشاركة في السلطة
تو ّزز غضب شباب األحزاب المشاركين اي ث ثة اتجاهات رئيسية ،األول نيو السلطة والطبقة
السياسية والااني نيو الشعب نهسً والاالس نيو سوف األوماز المعيشية والقلق من المستقبض.
اي المقام األول كان الباعس على الغ ضب شعور هؤالف ال شباب ببن ال سلطة ال سيا سية تتعامض
وتنصيييض وعجز وملّة تدبير وإناار وحتى توظيهها لمصييياليها.
مق األزمة بعدم مباالا واسيييتهتار
ّ
وهناك شعور عام ببن الطبقة ال سيا سية ال ت ست شعر أو از الناس ومعاناتها اليومية وتدهور
أحوالها .وبطبيعة اليال حين يياول الم شاركون إعطاف أمالة يذهبون مبا شرا نيو ك صومها
اي السياسة ،ال سيّما ممن ينتمون ألحزاب كارج حاومة حسان دياب .ما س يرر مشارك من تيّار
مده ورغا تلا
المستقبض أن ما ياير الغضب هو أن حزب اهلل "يعرف أن األزمة هي لعبة دولية ّ
ال ياترن" .و لي حظ أن المنضوين اي هذه الهئة ها اي معظمها من شباب األحزاب المسييية
المشاركين اي المقاب ت.
يستدل المشاركون على استهتار الطبقة السياسية من ك ل أربعة شواهد:
ّ
أ -استمرار القور السياسية اي ك ااتها حول تقاسا اليصص والموامق ماض الخ ف بين
تيار
تيار المسييييتقبض حول تبلي الياومة .ي حظ مشيييييارك من ال ّ
تيار الوطني الير و ّ
ال ّ
الوطني غياب المبادرا "ما عا ينعمض شييييي ،وما عا نهها عليها شييييو ناطرين" ،ا
مرارات ّدية اي القضيياف أو اسييترداد لألموال المنهوبة .ايما يذهب مشييارك من "العزم"
إلى أن السيييياسييييين يعيشيييون اي ماان آكر وكبن ال شييييف يجري اي لبنان ويلتهون
تيار الوطني بعدم
بتقاسييييا "الجبنة" واالمتتال عليها .بينما يسييييتشييييهد مشييييارك من ال ّ
استجابة الهرماف لطلب رئيس الجمهورية إمالة حاكا مصرف لبنان.
تيول المسييؤولين أنهسييها من السييعي أليجاد اليلول أو ارمييها إلى الشيياور والتذ ّمر
بّ -
كيال وزير االمت صاد الذي ي شتاي من المخالهات بدل مبط األ سعار (رأي م شارك من
المردا) أو تغريدا لرئيس الياومة حسييييان دياب يسييييبل ايها عن غياب أ هزا الدولة
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تيار الم ستقبض) .وهذا التن ّصض ياير غ ضب البعض كونً ي شاّض ا ستخهااسا
(م شارك من ّ
القوات).
بعقول اللبنانيين واستغباف لها (مشارك من ّ
تنصض الطبقة السياسية من
ت -كان النهجار مراب بيروت
اليصة الوازنة اي االستدالل على ّ
ّ
المسيييؤولية سيييواف اي أدائها مبض االنهجار أو بعده من ك ل عدم االسيييتقالة الجماعية.
القوات كونً مابض للتوظي
وهنا لت حظ ميورية انهجار المراب اي كطاب شييييباب حزب ّ
تيديدا .ويبدو
تيار الوطني اي المناطق الشيييرمية من بيروت
س
ميييد رئيس الجمهورية وال ّ
ييا أن انهجار المراب مد ع ّزز هذه األدراكات السييلبية تجاه السييلطة السييياسييية وااما
وامي س
الغضب عليها حتى من شباب األحزاب أنهسها.
ن -توظي األحزاب األزمة لتصهية حسابات بينية .اهناك من يشتاي من أن غالبية الطبقة
تيار الوطني) ،ايما
السييياسييية تراض م ماتها للتعاون وتسييعى لعزلها (مشييارك من ال ّ
ي شتاي شباب م شاركون من حركة أمض وحزب اهلل من تيوير الم سؤولية نيو المقاومة
مق تجاهض سييياسييات ما بعد الطائ وكيارات  14آتار السييياسييية مق الغرب .وهنا يقول
وهمية
مشارك من مور  8آتار إن ما ياير الغضب هو كون "الااير من األمور التي تجري
ّ
ييييا من اريق  14آتار
وعبارا عن تواطؤ لتهجير أزمة الدوالر ثا اسييييتغ ل تلا سييييياسي س
تيار المسييتقبض على تيميض اليريرية السييياسييية
عمو سما" .ويعترض أحد المشيياركين من ّ
كض األزمة الياصييييلة ألن "رايق اليريري مام بإنجازات ومد ياون حصييييض بعض الخلض
تيار المسييييتقبض وننسييييى اآلكرين" .وهنا
نيمض كض األزمة ل ّ
بعده ولان هذا ال يعني أن ّ
تيار الم ستقبض تزايد كطاب اليقد وال شعبوية مقابض غياب ال سيا سة
لي حظ م شارك من ّ
سد بسري من المؤيدين والرااضين على حد سواف.
ماض التعاطي بموموز ّ
ثاني م صدر للغ ضب لدر الم شاركين كان تداعيات األزمة المعي شية واالمت صادية عليها وعلى
والذل الذي
يييما أن تلا مترااق مق "انعدام المسيييؤولية تجاه الشيييعب
ّ
المواطنين عمو سما ،وال سي ّ
اليصييية
تيار المسيييتقبض) .واي هذه الهئة كانت
ّ
نختبره اي األومييياز المعيشيييية" (مشيييارك من ّ
الوازنة للشيييباب من األحزاب تات الطابق األسييي مي .هنا كان التركيز على تقلّبات سيييعر صيييرف
يييبب بً من تضيييي ّخا وتلكض للدكض وارتهاز البطالة وكذلا عجز المواطنين عن
الدوالر وما يتسي ّ
سيييييما الاهرباف .يشييييعر هؤالف
اسييييترداد أموالها من المصييييارف ثا تر ّدي الخدمات العامة وال
ّ
تدبر األلسيييير اللبنانية
الذل يعانيها الناس
المشيييياركون بيال من ّ
ّ
ويعبرون عن ملقها لصييييعوبة ّ
تماس ا تماعي حميا بين هؤالف الشباب ومجتمعاتها
أمورها اي هذه الظروف .هنا يبرز و ود
ّ
حيس إنها وأسرها ومييطها يعانون اي مقابض ما عاينوه من عدم مباالا السلطة السياسية.
ويبدو أن هذا الغضب حهّزتً التهاوتات اال تماعية وال مساواا بين اللبنانيين ماض الهوارل التي
مابات النهايات وناس يتن ّعمون" بيسيييب "ريتا" من اليزب السيييوري
تظهر بين أناس تبيس اي ّ
القومي اال تماعي.
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يعبر الشييباب مييمن هذه الهئة عن سييخطها مما يشيياهدونً من مو ة هجرا لزم ئها رغا ما
ّ
تابدوه من عناف الدراسيييية وتااليهها .يرر طبيب مشييييارك من حركة أمض أن "الدولة كامييييعة
ّ
أطباف وزم ف أو يه ّارون بالهجرا و ماز تعبها،
للم صارف وال صياراة واالحتاارات ولذلا يها ر ّ
كلها أ سباب ت ستو ب ثورا" .البارز هنا تعبير ال شباب عن تو ّ س وملق عميق على م ستقبلها
الشييخصييي وكشييريية شييبابية بالعموم .يقول مشييارك آكر من اليركة "كنا نتبملا ولدينا بعض
مادرا على
األمض أما اآلن اقد تد ّمرنا ،االو مق كلًّ ماتا" ،وي ميً آكر من حزب اهلل مائ س "لست س
لدي طموح .كان معي مبلغ صغير
أن أعرف م ستقبلي إلى أين بعد كمس سنوات وال أن ياون ّ
صغيرا وطارت ميمتً ،هالبلد مطينة لألح م".
بالليرا ألعمض مشرو سعا
س
السبب األكير الماير للغضب ،وهو األمض ،ارتبط بخيبة أمض يشعر بها بعض المشاركين من ر ّدا
اعض الشعب اللبناني تجاه األزمة ،وهنا كان المنتقدون من األحزاب تات الطابق األس مي .ارغا
يتمس يا بزعمائً بتبعية ويسيياها اي أعمال المضيياربة ويخضييق
كض ما حصييض ال يزال الشييعب
ّ
للطائهية و لي ستنهر للعصبية المذهبية واليزبية مق أن األزمة تصيب الجميق .ما ياير الغضب هو
وتمسيياها با األمرين رغا معراتها ببنهما سييبب ما
"موم الناس تجاه زعمائها والطائهية
ّ
ها ايً" يقول "غازي" من حزب اهلل.

 المعارضة والحراك
على مستور المشاركين من أحزاب المعارمة ومجموعات اليراك يمان ارز ردود األاعال على
ث ثة اتجاهات :سياسات السلطة واألحزاب ،معاناا الناس ورموكها ،أداف مور المعارمة نهسها.
تو ّ ً غ ضب الم شاركين بالدر ة األولى نيو تعاطي الطبقة ال سيا سية والم سؤولين مق األزمة.
تشييعر "رانيا" (حجر وبشيير) "أننا نعيش اي بلد ال ييترمنا ،ال يعطينا أبسييط حقومنا" اي حين أن
همها ويطلّون عبر التلهزيون بشيياض عادي وال كبنً
السييياسيييين عندنا "عايشييين حياتها آكر ّ
وتهس ير "سييناف" (مواطنون ومواطنات) هذا األمر ببن المسييؤول
حدن شيييف اي البلد والشييعب".
ّ
اعليا
مرارا ألنً يماض ماعة ّ
معينة اقط ب سبب الرابط الطائهي ،لذا يه ّضض س
عا ز عن أن يتخذ س
ييما بيق من راكموا الاروات
أن ال يتخذ أي مرار وكاصيية أن المطلوب اآلن هو مرارات كبيرا السي ّ
بطرل غير مشييروعة .االسييلطة ،بيسييب "نبيض" (اليزب الشيييوعي) تسييتمر اي االنيياز للطبقات
الارية والميسييييورا مق عدم المباالا بالناس التي كسييييرت وظائهها والمياومين .ويجد بعض
ّ
لشييدا غرابتً .وهو ما
المشيياركين أن هذا السييلوك التجاهلي من السييلطة كارج إماانية الهها
ّ
تهسيره إحدر المشيياركات باتاال النخبة السييياسييية على الخارج وانتظارها لً وتصييض بها الريبة
ّ
حركو نا لننزل إلى الشيييييارز لن خدمها ها .رب ما نين ن خدم
لتقول " :بدأ نا نشييييعر أنها رب ما ّ
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يتعرض
مصاليها" .وتبدي "سهام" (لقاف البقاز الاوري)
استياف ممزو س ا بالغضب من القمق الذي ّ
س
للتيدي اتقول "نين شييييريية واعدا
لً الشييييباب اي االحتجا ات وهذا ما كلق لديها حاا سزا
ّ
للمستقبض السياسي اللبناني ،ورغا تلا نين مستبعدون و لي ستهزأ بنا و لي ستخ بقدراتنا ،ايما
نين مادرون على أن نصنق القرار".
كان الاتسا أن أغلب النقد المو ّ ً للطبقة السياسية كان مصدره المشاركين الشيعة .االسلطة
وتبرر تلا بذريعة االستهداف الدولي واألمليمي ،كما يقول
السياسية غائبة وكبنها كارج اليدود ّ
"حسان" (حزب سبعة) مو سها نقده إلى حزب اهلل وحركة أمض .ابطراف األزمة منشغلون بتقاتف
يقدمون سور الشعارات الر ّنانة (دولة مدنية ،ماااية
المسؤوليات (على الداكض والخارج) وال ّ
الهساد ،سيدر) ،يقول مشارك من "شباب المصرف" .ويستهجن "علي" (حراك صور) أنً كان يتومّق
مصرا على تات
تطور هذه الطبقة سلوكها (نهذّبها ونقلّا أظاارها) بعد  17تشرين لانها
أن
ّ
ّ
سيهجر مجد سدا الغضب الشعبي بعد سنوات مليلة.
وصوال لتطيير ودائق الناس وهذا ما
المياصصة
س
ّ
وما ليغضب أكار ،بيسب مشاركين اثنين من "وعي" واليركة الشبابية للتغيير ،أن هذه
مستباحا
المياصصة تلقى رعاية دولية مجد سدا ال سيّما بعد تهجير مراب بيروت حيس يبدو البلد
س
تما سما وتياول المساومة اي ترسيا اليدود البيرية مق السطين الميتلّة لليصول على عوائد
بدل ر ّد األموال المنهوبة.
تقدم ،و ّ ً عدد من المشاركين (التنظيا الشعبي ،شباب المصرف ،اليزب الشيوعي)،
إلى ما ّ
نقدها لألحزاب من ناحية تركيزها على حم ت الدعاية والتعبئة األع مية على أسس طائهية
لشد عصب مناصريها وليرف األنظار عن القضايا األساسية (المسؤولية عن
(الطائهة مستهداة) ّ
تهجير المراب ما س ) وللتعمية عن الصراز الطبقي .وغضب المشاركين هنا يبدو مرتبطسا بقلقها
مادرا على تعبئة بعض القواعد الشعبية بما يضع زحا حراك
من كون الخطاب الطائهي ال يزال س
مور المعارمة.
الهئة الاانية من الردود كانت مو ّ هة نيو الناس من ناحية ما يعانونً ومن ناحية كضوعها.
(حراس المدينة) باألسى على مصير ودائق الناس ال سيّما
من ناحية المعاناا ،يشعر "مجد" ّ
المغتربين ممن ماز نى أعمارها بعد أن وثقوا بالقطاز المصراي اللبناني .إمااة لذلا هناك
ّ
تقريبا ايما أصب
يتهشى اي ماعدا المجتمق التي ال يراها أحد
الهقر والجوز الذي
س

زف منها يعتمد

على األحزاب للبقاف (مشاركان من اليركة الشبابية للتغيير و "لبنان عن ديد") .يص

"نادر"

(أوز) الوامق ببن ايً الااير من مظاهر الظلا ،كما اي طرابلس ،ما يزيد من حاالت االنتيار
تتيول الناس إلى "كائنات أنانية ..عا نضطر كض واحد منا ياون أناني ويخلّص
والسرمات وهاذا
ّ
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حالً بيالً" .تاير هذه الخشية األمنية غضب "ه " (الاتلة الوطنية) من ناحية أن ملقها على
ودائما .ويزعج "هبة" (شباة مدر) أن هذا الوامق يجعلنا نشعر أن العالا
يوميا
أوالدها أصب
س
س
هربونا كي ال نعيش ما عاشوه.
حولنا يتقدم ولبنان يعود للخل وال نزال اي تات اليلقة" ،أهلنا ّ
ولاننا اليوم نعيش األسوأ".
اي المقابض هناك كيبة من موم الشعب الذي رأر بعض المشاركين إما إنً ما زال يدااق عن
أحزاب السلطة والزعماف وإما أنً منقاد لها و اهز للدااز عنها ولو بالعن (ليقي) ،وأن هناك
تصدل زعيمها وترمي األزمة على الطرف
تقبض لألزمة (حراك النبطية) ،والناس ما زالت ّ
نو سعا من ال ّ
المقابض ايما الاض مسؤول ولو بدر ات مختلهة (عن حقا دااق) .ويذهب "إبراهيا" (حركة
الشعب) النتقاد بعض المواطنين لمياولتها االستهادا من األزمة عبر االنخراط اي تجارا السول
"تجار الدوالر" .ايما يجد "زين" (مواطنون ومواطنات) أن عدم الوعي هو نتيجة
السوداف ماض ّ
متومّعة لطريقة الياا منذ التسعينيات التي عملت على مرب كض ما يماّن المواطن من التعامض
مق وامعً (شض النقابات واليركة الط بية والت عب بمناهج التعليا).
سيما أن
وأكيرا و ّ هت ملّة من المشاركين استيافها نيو طريقة أداف مور االعتراض نهسها وال ّ
س
نغير شي" يقول "عبد
"اليالة كتير كتير صعبة بعد ما شعرنا أنً بي  17تشرين ممان ناون عا ّ
الرحمن" من الجماعة األس مية .مشالة مجموعات المعارمة أنً رغا التيديات ال تزال
اليساسيات الشخصية واليسابات الضيقة تمنق تجميق الجهود والتعاون وتقديا التنازالت البينية
(مشارك من منتدر طرابلس) ،وكذلا تواصض تارار الخطاب تاتً عن السلطة دون هد حقيقي
لطرح بديض ّدي بدل االكتهاف بتيالهات أو شباات بدون تضامن اعلي وال أثر ملموس اي الوامق
(مشاركة من النادي العلماني).

 التحليل المقارن
.i

بو ً عام يظهر و ود تشابً كبير اي أسباب الغضب لدر المشاركين من الهئتين سواف
وأكيرا االستياف
من ناحية أداف السلطة السياسية أو تداعيات األزمة االمتصادية والمعيشية
س
عبرت شريية ميدودا من الهئتين .يمان
من موم الشعب اللبناني المهادن للسلطة كما ّ
أوال وموح األداف السيئ للسلطة السياسية،
أن ليعزر هذا التقاطق إلى ملة أسباب :س
وثانيا تشابً تداعيات األزمة على المشاركين من الهئتين ربطسا بالخصائص المشتركة،
س
وثال ساا انخراط المشاركين اي المجتمق بما يجعلها على تماس مق المعاناا السائدا بشاض
متماثض.
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.ii

تو ّ ً االستياف لدر المشاركين من الهئتين بشاض أساسي نيو مور السلطة واألحزاب
وتهضض
الياكمة باعتبارها تمتنق عن القيام باأل رافات الضرورية للتعامض مق األزمة
ّ
الضيقة .هنا يستخدم المشاركون من كلتا الهئتين مصطليات
االستمرار بيماية مصاليها
ّ
متشابهة حول عدم مباالا السلطة وغيابها وعدم ّديتها وعجزها .الهارل أن المشاركين
من اليراك والمعارمة لا يربطوا سوف أداف مور السلطة بالهشض أو العجز بقدر ما ربطوه
وممنهجا ليماية مصال حلهائها اي شباات رأس المال.
مدبسرا
س
أمرا ّ
باونً س

.iii

حدا (مقارنة نوعية)
ال ات أن المشاركين من األحزاب المشاركة اي السلطة كانوا أكار ّ
اي انتقاد السلطة واألحزاب ،وتلا مرتبط بيجا التعبئة واالنقسامات بين هذه القور
ولشعور ائة المشاركين بالضغوط الشعبية الناتجة عن اتهام أحزابها بالهشض ما يجعلها
أكار حساسية إزاف أداف األحزاب من ناحية توظي

األزمة مد بعضها البعض ورمي

المسؤوليات بدل العمض ل ستجابة لألزمة وامتصاأ النقمة الشعبية .وايما كان
المشاركون من أحزاب السلطة ينطلقون من نقد السلطة السياسية للتصويب على القور
األكرر من اليلهاف والخصوم كان المشاركون من المعارمة واليراك يتعاملون مق مور
السلطة باعتبارها كتلة واحدا إلى حد بعيد.
.iv

استهاض المشاركون من أحزاب السلطة اي اليديس عن تداعيات األزمة االمتصادية
حساسة
والمعيشية وأكدوا على كونها من المتبثرين بها ومد ظهرت لديها لغة ّ
المتضررين من األزمة ربما كنوز من الدااز الذاتي والتبكيد على كونها
ومتعاطهة مق
ّ
كمية ،استهاض شباب اليراك
ّ
متضررين كما بقية اللبنانيين .اي المقابض ،وبمقارنة ّ
سيما لناحية
والمعارمة أكار بالشرح عن مسؤولية مور النظام وأحزاب السلطة وال ّ
األشارا إلى الااير من القرارات التي كان من الممان اتخاتها للتخهي

من األزمة .هذا

األمر مد ياون من ممن السرد ّية التي تياول مور المعارمة تبكيدها ومهادها و ود
بديض للومق القائا.
.v

يخص السخط المو ّ ً نيو السلطة السياسية لوحظ أنً من ائة أحزاب السلطة كان
ايما
ّ
نقدا للسلطة السياسية أما مقابلها من ائة اليراك
المشاركون المسيييون ها األكار س
والمعارمة ااان المشاركون الشيعة .يمان تهسير تلا باون المسيييين المشاركين اي
وكاصة أن بعضها
مجاال أوسق للنقد
السلطة ها
األمض انخراطسا بها عمو سما ما يهت لها س
ّ
ّ
يمارس هذا النقد للتصويب نيو عهد الرئيس ميشال عون .أما من هة المشاركين
الشيعة اي الهئة الاانية اربما كان األمر مرتبطسا باون معظمها انتموا إلى مجموعات
يسارية لديها من األدبيات ما يهيدها اي تقديا هذا النقد الياد.

.vi

يظهر أن ما يقلق بعض المشاركين من ائة اليراك والمعارمة هو مياولة النخبة
السياسية استدراج الخارج ألنتاج تسوية ديدا من ناحية ولجواها مجد سدا إلى الخطاب
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الطائهي ألعادا مبط المؤيدين والمناصرين .القلق هنا ناتج عن نجاح هذه التاتياات
اي تجارب سابقة سواف اي استدراج مساعدات كار ية ألعادا تعويا الومق القائا أو
شد العصب المذهبي والطائهي لترميا المشروعية وإعامة بروز مور ديدا.
اي ّ
.vii

متهرمة لدر شباب اليراك تنتقد سوف التنسيق بين المجموعات إال
لي حظ و ود أصوات ّ
أنها لتعتبر ميدودا سدا إتا ما مورنت باالنتقادات اليا ّدا التي و ّ هها شباب األحزاب
ليلهائها من كض االتجاهات.

.viii

كان االنتقاد المو ّ ً لخيارات الشعب وتيمليً مسؤولية ما وصلت إليً األمور ميدو سدا لدر
أمض لدر المشاركين من اليراك والمعارمة ،ااانت الغلبة للخطاب
الهئتين وبدر ة ّ
المتعاط

تصور
مق الناس وأوماعها اي ظض األزمة الخانقة .وهذا األمر يشير لو ود
ّ

عام لدر المشاركين ببن األزمة اي أساسها مرتبطة بخيارات الطبقة السياسية
والمسؤولية ملقاا عليها وليس على عامة اللبنانيين.
 1.2مكامن القلق
 األحزاب المشاركة في السلطة
يتقدمها الخوف من
ت سيطر ث ثة هوا س رئي سية على شباب األحزاب الم شاركين اي الدرا سة ّ
وأكيرا الخشيييية من
ييبابيتً
عودا اليرب
األهلية والعن الداكلي ،ثا القلق على المسيييتقبض ومي ّ
ّ
س
تداعيات األزمة المعيشية.
أ -عودة الحرب األهليّة
األهلية.
تجدد اليرب
تيار المسييتقبض ،دون سييواها ،على كشيييتها من ّ
ّ
أ مق المشيياركون من ّ
ينطلق هذا الخوف من أن "اارا العيش المشييترك تبدو مسييتييلة ألنً حين تيصييض حسيياسيييات
ننياز كلّنا لطوائهنا كاصيييية عندما ياون هناك أطراف أكرر يشييييعرونني ببنها الصيييي ّ ونين
تيار أن يصض تدحرج األزمة االمتصادية إلى اندالز حرب
الخطب" يقول أحدها .ويخشى آكر من ال ّ
أهلية "وهذا أكار شيييي بيخواني" .ويظهر أن هذا الها س مرتبط بما رر اي البلدان المييطة
يتيول البلد لسيييياحة إمليمية ماض سييييوريا واليمن وليبيا وينهار
يتخوف زميض لها من أن
حيس
ّ
ّ
المجتمق والدولة .والخشييييية من هذه اليرب ألنها تخي "أكار من اليرب مق "إسييييرائيض" ،ألنً
باليالة األولى عدد الضيايا أكبر والتسوية وإعادا األعمار أصعب" يقول "طارل".
تيار المسييتقبض اي
كذلا تشييارك الشييباب الدروز من كارج اليزب التقدمي مق المشيياركين من ّ
طا بالتد ّك ت ال خار ية
تبك يد ال ها س من اليرب
األهلية .ولان هنا كان منشيييييب القلق مرتب س
ّ
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ييهجر
والسييعي لتدويض األزمة .وهنا يعاد اسييتيضييار حروب العرال وسييوريا واليمن "االتدويض سي ّ
النزاعات الميلية" بيسيييب "عصيييام (الديمقراطي اللبناني) ،وهذا التدويض يسيييتند إلى اسيييتغ ل
ميدد بيسييب المشيياركين من حزب التوحيد واليزب اللبناني
األزمة االمتصييادية لمياصييرا اريق ّ
أيضييييا لدر أغلب
الديمقراطي واليزب القومي .كان ها س الومييييق األمني والهومييييى بار سزا س
ميييدها .وهذا األمر
المشييياركين من حزب اهلل وتلا من باب اسيييتغ ل أعداف المقاومة ل نهيار
ّ
تصييور عام اي بيئة المقاومة
منطقيا من ناحية التهديدات المتواصييلة تجاه اليزب وو ود
يبدو
ّ
س
أنها مستهداة من مور كار ية نااذا اي لبنان.
القوات
كانت بامي اآلراف التي ّ
ركزت على الخوف من االمتتال الداكلي مبعارا بشاض ميدود لدر ّ
تدكض كار ي
الير وحركة أمض والاتائب .و ميعها أبدت
س
تخواا من حصييييول ّ
تيار الوطني ّ
وال ّ
يواف "لضييرب مشييروز
يسي ّ
يتغض معاناا الناس واألزمة االمتصييادية للتيريض على اتنة طائهية سي س
القوات) أو لداق زف من اللبنانيين ميييييد اريق
معيّن" و "عودا اليرب
ّ
األهلية" (مشيييييارك من ّ
المقاومة (مشارك من حركة أمض) و "ألنعاش يوب إرهابية" (مشارك من التيّار الوطني).
ب -التدهور االقتصادي
المصيييدر الااني للخوف كان مرتبطسا بالتدهور االمتصيييادي المتسيييارز وتداعياتً الميتملة .وهنا
يقوميييان مدرا الشيييباب على
ّ
تركزت التداعيات على نقطتين :األولى ال يقين والمجهول اللذان ّ
األمض بالمستقبض والتخطيط لً والاانية القدرا على تدبير األمور المعيشية.
ومتخواون مما هو
اي النقطة األولى شيياا الشييباب المشيياركون أنها ملقون على مسييتقبلها
ّ
تضييييق الخيارات بما ايها الهجرا (مشيييارك من حركة أمض)
مقبض ومن التقلّبات المسيييتمرا التي
ّ
وكذلا بخصييوأ اسييتامال الدراسيية وما يليها أو الهجرا أو الزواج "المومييوز كلًّ مييبابي .اما
يؤكد "عمر"
اي شييي نسييتند عليً أو نضييمن ياون مو ود بعد سيينة" (مشييارك من حزب اهلل) .و ّ
تيار الارامة هذه المخاوف حيس يقول "لا أعد أسيييتطيق أن أبدأ حياتي وتبسييييس نهسيييي،
من ّ
لدي طموحات أما اليوم ابنظر إلى نهسييي وأميييا .ولا أعد أسييتطيق التهاير ببناف أسييرا
كان ّ
تيار العزم بمخاوف مماثلة "ارتبطت من يومين
وتيمض كلهة تلا" .وينضييييا إليً "وليد" من ّ
ّ
أاسيييس
واآلن ال أرر لي مسييييتقب س اي لبنان ولا أعد أشييييعر بمعنى للو ود اي لبنان ابنا لا ّ
حالي ،طلق مبدأ الوطنية مجرد كذبة ببي ارصية لها ر حامض حالي وماشيي" .والقلق هنا مرتبط
ببن هذا التدهور سييييقضيييي على ارأ النهوض مجد سدا اي ظض مو ة الهجرا المقبلة للشيييباب
تيار الوطني الير) ،وبدل أن "كنا نيلا بمشييروعات للشييركات
تيار المسييتقبض وال ّ
(مشيياركان من ّ
تيار المسييتقبض.
الناشييئة صييرنا ملقين على إماانية أن نؤ ّمن حياا كريمة هنا" يقول "اادي" من ّ
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تتر ّدد لدر هذه الشييييريية عبارات الهجرا والسييييعي لها والخوف من أن ال تتو ّار لها األماانية
تيار
لتيقيق تلا ألنها المخرج لتبسيييييس الذات ومييييمان المسييييتقبض .وهنا تقول "رنا" من ّ
المسييييتقبض" :اي عائلتي لا نشييييعر بعد بتداعيات األزمة ألن هناك ار سدا من العائلة يعمض اي
صعبا".
الخارج ويقوم بتيوي ت وإال لاان الومق
س
أما اي النقطة الاانية ايبرز القلق من اسيييتمرار التدهور االمتصيييادي والمالي (سيييعر الصيييرف)
وترا ق المداكيض والبطالة (مشيياركون من حزب االتياد وأمض وحزب اهلل وتيّار المسييتقبض) وهذا
يترااق مق تقديرات متشييييائمة ومقلقة لعدم تومّق حلول مريبة (مشييييارك من اليزب التقدمي
صوال
اال شتراكي) بض إننا تاهبون نيو األ سوأ (م شاركان من اليزب التقدمي وتيّار اال ستق ل) و س
إلى انتشيييار الجريمة والتهلّت األمني و "العالا تبكض بعضيييها" (مشييياركان من تيّاري المسيييتقبض
حض بالنهاية "هذا البلد يهت ّز لان
والمردا) .إال أن " ميض" (حركة أمض) يعتقد أنً سيييياون هناك ّ
ال يقق وليينها سوف نعاني ...وليين انعقاد تسوية إيرانية أميركية علينا الصمود".
وتظهر لدر بعض المشييياركين المسييييييين مخاوف أكرر مرتبطة بالتدهور االمتصيييادي .ماض
الخوف من "تغيير و ً لبنان الاقااي واليضيياري باسييتبدال اللبنانيين بالسييوريين وهذا وصيياية
تيار الوطني الير) والخوف من تبثيرات تلا على األزمة الصيية المرتبطة بوباف
غير عسارية" (ال ّ
تيار الوطني الير) أو أن ال يؤ ّدي ت لا إلى ترا ق الهئة المسييييلّ ية بلبنان (موات) أو
كورو نا (ال ّ
تصييب اي صييال البلد" (الاتائب) أو أن يرر "بعض الناس التطبيق
حصييول "تسييوية كار ية ال
ّ
تيار المردا).
ك س
صا لألزمة االمتصادية" ( ّ

 المعارضة والحراك
تو ّزعت مخاوف المشاركين من المعارمة واليراك على أربق مجموعات:
أ -الحرب األهليّة
األهلية .الخوف من اليرب
عبرت المجموعة األولى عن مخاوف مرتبطة بتجدد الهومى واليرب
ّ
ّ
ألنها ستستدرج تد ّك س كار سيا لتهايا لبنان (التنظيا الشعبي) وألنً ال يو د سبب منطقي ليرب
كهذه سور التعبئة الطائهية ونعود لذات الدورا المهرغة (حراك ض الديب) حتى تنتج األحزاب
الميليشياوية نهسها من

ديد وتهرب من األزمة اليالية (اليركة الشبابية للتغيير ،اليزب

وتتخوف "منال" (المرصد الشعبي) من هذا الخيار ألنً يمان بسهولة ّر مسا من
الشيوعي).
ّ
ويتخوف "معين" (وعي) من أن التدكض الخار ي
الشعب إلى االمتتال كما دلّت حادثة مبرشمون.
ّ
األهلية هو "الخوف األكبر".
مق الهرز المناطقي بخلهية مذهبية يجعض تجدد اليرب
ّ
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ب -االضطرابات وغياب األمان
المجموعة الاانية ترتبط هوا سها بهقدان الشعور باالستقرار واألمان بما اي تلا القلق على
أساسيا اي تيهيز هذه المشاعر .يبدو أن شعور الخوف
دورا
س
العائلة ،ويبدو أن النهجار مراب بيروت س
ودائما حيس "أصبينا نشعر وننتظر مدوم أزمة ديدا أكرر غير متومّعة" تقول
طاغيا
أصب
س
س
طبيعيا
مسارا
تهسره "سناف" (مواطنون ومواطنات) باعتباره
"عبير" (النادي العلماني) وهو أمر ّ
س
س
نظرا لغياب الدولة واالنهيار الياصض وهو ما ياير بدوره الخوف من عودا األمن الذاتي اي
س
المناطق .ويربط "إبراهيا" (حركة الشعب) بين البطالة وعدد كبير من التهديدات الناتجة عنها
التسرب المدرسي ،والجريمة ،والسرمة ،والهقر ،والخط  ،والهجرا غير
على مستور المجتمق ماض
ّ
الشرعية ،والتجارا بالممنوعات واالنتساب إلى مجموعات إرهابية .ويضي

"نبيض" (اليزب

ّ
بتهشي االنتيار نتيجة األزمة .ولذلا يخشى "لؤي" (حراك النبطية) أن
الشيوعي) الخوف المرتبط
يضطر ايها المواطن ألن يقتض ويسرل حتى يعيش.
نصض إلى مرحلة
ّ
القلق هنا ليس مرتبطسا بالموموز األمني اقط بض بانعدام القدرا على تومّق المستقبض سواف
ايما يرتبط بالخيارات الشخصية ماض الزواج (مشارك من الجماعة األس مية) أو التيصيض العلمي
(حركة الشعب) أو انعدام الهرأ (لقاف البقاز الاوري) أو الومق المعيشي وكيهية بناف أسرا
مستقرا (ليقي) .تتشارك كض من "رانيا" (حجر وبشر) و "هبة" (شباة مدر) مخاوف متعددا
ّ
سيما بالمستقبض العلمي لألبناف والمهني لألزواج ومدرا األهض على الصمود
مرتبطة باألسرا وال ّ
المادي والمعنوي اي ظض االنهيار .وهنا يشير "حسان" (حزب سبعة) إلى كسارا لبنان لرأس مالً
ويتخوف
مجد سدا.
يهدد مدرا البلد على النهوض ّ
البشري من ك ل هجرا توي الاهافات والخبرات ما ّ
ّ
مشاركون من "المرصد الشعبي" و "حجر وبشر" و "لبنان عن ديد" من تداعيات راق الدعا
وانقطاز المواد األساسية (الدواف ،اليليب) اي المرحلة المقبلة.
ت -فشل التغيير
تشير المجموعة الاالاة إلى ها س مرتبط بهشض مسعى التغيير واستطاعة القور السياسية
العودا لتاريس الومق القائا .يداق هذا الخوف بعض المشاركين للرهان على أمر وحيد ألحدان
التغيير أال وهو أن يبكذ االنهيار مداه .اهذا االنهيار أاضض من عودا المتاريس يقول "عامان"
(منتدر طرابلس) وأاضض من أن تعود القور السياسية لإلمساك بالومق وأاضض من أن نذهب
نيو الهيدرالية وحينها "سنيتاج سنين طويلة لنر ق نعمض يقظة ديدا بقلب المجتمق" يقول
"علي" (حراك صور).
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يخشى "رائ " (اليركة الشبابية للتغيير) أن تستعيد أحزاب السلطة ثقة ماهيرها "وبالتالي أن
مناورا .أكاف من أن تاون دموية االنتهامة القادمة مرعبة
هباف
س
يذهب تعبنا وكض الجهد المبذول س
القوات والاتائب) على الساحات" .وهنا ترر
وأن يسيطر الخطاب الذي ال يشبهنا (يقصد كطاب ّ
"ه " (الاتلة الوطنية) أن تب ّكر مسار التغيير مد يزيد من هجرا الشباب القادرين على صنق التغيير
وتؤكد "سهام" (لقاف البقاز
ويدكض المجتمق اي حالة تطبيق مق األزمة ويستمر الومق القائا.
ّ
التخوف حيس ترر أن "التغيير الهعلي بعيد سّدا" وتييض تلا إلى التش ّتت الذي تعاني
الاوري) هذا
ّ
منً مور االعتراض اي الرار واألهداف.
هذا القلق من المراوحة أو اشض مسار التغيير ترااقً تعبيرات تميض للشا اي وعي الشعب لألزمة
ومدرتً على تجاوز أالعيب السلطة .اهناك رأي من يرر أن الشعب اللبناني مؤدلج ومنقسا
اتيا وما يع ّزز من مدرا الت عب بً أنً يعيش اي أزمة مالية وو ود "ميليشيات تستخدم
هو ّي س
يتخوف "نادر" (أوز) من أن الشعب
قوا لاي تنشر الخوف" يقول مشارك من شباب المصرف.
ّ
ال ّ
ال يعي طبيعة المنظومة الياكمة التي تجعض الهساد بنيو سيا أكار من أزمة أشخاأ ،وكذلا عدم
مدرا اللبنانيين على التيرر من "انتمافاتها الوهمية" .اي هذا السيال لدر "لميا" (شباب المصرف)
ها س مرتبط بالقدرا على ا تذاب الجماهير وبناف مشروعية شعبية واسعة اي ظض ت عب
األحزاب بالناس وطبيعة الجمهور المنقاد بالرغا من الجهود التوعوية لبعض مجموعات اليراك،
زفا من مسؤولية هذا الضع
وتييض س
أيضا س

إلى عدم تبلور بديض موي وكذلا مع

التنسيق

والتوااق داكض مور اليراك.
ث -الفراغ السياسي
المجموعة األكيرا يقلقها استمرار الهراغ وغياب اليلول لدر من ها اي الياا .االهراغ الياومي
المتمادي يعني انه ت االنهيار بشاض كامض (وعي) ثا إن من يديرون االنهيار يقومون بذلا
أل ض حماية الطبقات الارية والميسورا وليس المهمشة رغا أن األزمة ستاون طويلة وكارثية
"رواد" (شباب المصرف) نتيجة لاون
على عموم الناس (اليزب الشيوعي) .وغياب
ّ
اليض يراه ّ
المو ودين اي السلطة يسعون لتجنّب داق األثمان التي تتطلّبها اليلول .ويضي "رواد" أن
غياب البرنامج يطال المعارمة التي تب ّكرت اي ومق آلية للخروج من األزمة "وبالتالي نين
تاهبون إلى المجهول".


.i

التحليل المقارن:
بو ً عام تشابهت مصادر القلق والخوف لدر المشاركين من كلتا الهئتين وهي تو ّزعت
األهلية ثا تداعيات األزمة االمت صادية
اي المرتبة األولى على الخ شية من تجدد اليرب
ّ
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سيما على صعيد المستقبض المتومّق؛ ايما أماف المشاركون من المعارمة واليراك
وال ّ
إماايا مرتبطسا بعدم نجاح مسار التغيير واستعادا مور السلطة للمبادرا.
ها سسا
س
.ii

حضييييورا لدر الجيض
األهلية ،كان الاتسا أنها الها س األكار
يخص القلق من اليرب
ايما
ّ
ّ
س
األهلية اللبنانية .وداكض ائة األحزاب المشيياركة اي السييلطة كان
الذي لا يشييهد اليرب
ّ
تيار المسيييتقبض على هذه المسيييبلة .ربما كان تلا مرتبطسا
الاتسا إ ماز المشييياركين من ّ
بالذاكرا المريرا ألحدان ما بعد  2005ومتال المياور اي طرابلس وأحدان أحمد األسييييير
وأيضيييا لما اكتبرتً البيئات السييينّية اي المشيييرل العربي ّراف اليروب التي
اي صييييدا،
س
اندلعت ايها ك ل العقد األكير وال سيّما بعد ظهور التنظيمات األرهابية.

.iii

ملقا من
من ناحية المقارنة بين الهئتين ،كان المشييياركون من المعارمييية واليراك أكار س
تجدد اليرب
الهومييييى واالمييييطرابات األمنية والناتجة عن األزمة ايما كان الخوف من ّ
تجدد اليرب
األهلية أكبر لدر المشيييياركين من أحزاب السييييلطة.
طائهيا ،كان القلق من ّ
ّ
س
األهلية مرتبطسا بالمشاركين المسلمين أكار ويمان ر ّد تلا إلى ملق المشاركين الشيعة
ّ
من االسييييتهداف الخار ي للمقاومة عبر الداق المتتال داكلي وملق المشيييياركين السيييينّة
نتيجة أحدان السيينوات األكيرا اي طرابلس وصيييدا والمييط العربي ،وملق المشيياركين
الدروز من كارج اليزب التقدمي من السيييياسيييات الخار ية السيييتهداف حليهها حزب اهلل
توترا إلى داكض بيئتها الدرزية ربطسا بتجربة العام .2008
وهو ما يخشون أن ينتقض س

.iv

يخص الهوا س من تداعيات األزمة االمتصييييادية تقاطق المشيييياركون من الهئتين
ايما
ّ
بالتركيز على التبثيرات المرتبطة بمسيييتقبلها كشيييباب لناحية ميييرورا الهجرا وكسيييارا
ارأ كانت واعدا والضييبابية المرتبطة بالعمض وتاوين أسييرا .هذا ما نصييهً بال يقين
يخيا على حسييابات هذه الشييريية ال لعمرية ويجعلها تقوم بإعادا دراسيية كياراتها
الذي ّ
ال شخ صية والعملية ال سابقة بعد كض ما بذلوه من موارد و هود اي ال سنوات ال سابقة.
يبيا
وهنا يمان م حظة أنً حتى لو كان نصيييب المشيياركين من أحزاب السييلطة ّ
أمض نسي س
من الهئة الاانية اهذا يشييييير إلى أن هؤالف المشييييياركين لا يعودوا مطمئنين إلى أن
انتمافها ألحزاب السييييلطة كاف لضييييمان وظيهة مسييييتقبلية أو يمنيها أاضييييلية على
مستور التر ّمي اال تماعي والمادي.

.v

ملقا من التداعيات
بالمقارنة الطائهية ،برز أن الم شاركين الم سلمين بالعموم كانوا أكار س
اال تماعية والمعيشيييية لألزمة من أمرانها المسييييييين وهذا يمان تهسييييره بالتهاوت
الن سبي اي الم ستور االمت صادي بين الم سلمين والم سيييين اي لبنان أل سباب بنيوية
اي تاريخ االمتصيييياد السييييياسييييي اللبناني .كذلا كان الاتسا أن عد سدا من المشيييياركين
المسييييييين من ميييمن أحزاب السيييلطة لا يقاربوا مسيييبلة األزمة االمتصيييادية لناحية
تداعياتها اال تماعية أو المعيشييية بض الرتباطها بهوية لبنان وتمومييعً اي السييياسيية
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شيييرما وإما باتجاه التطبيق) حيس يشيييعر هؤالف أن األزمة االمتصيييادية مد
الخار ية (إما
س
تداق نيو مرا عة شيييييام لة لهو ّية لب نان ونموت ً االمتصيييييادي التقل يدي ح يس كان
دائما.
المسيييون اي مركزه س
.vi

لدر المشاركين من اليراك والمعارمة ها سان إماايان عن الهئة األولى .األول مرتبط
عمدا وإما من ك ل
ببن السيييلطة تدير األزمة بهدف حماية أصيييياب راوس األموال إما س
الهراغ الناتج عن سوف أدائها .أما م صدر القلق الااني امرتبط به شض م سار التغيير الذي
يرر المشاركون أنً سيستلزم ومتسا وهو ما مد يمن مور السلطة مساحة زمنية الحتواف
مرا أكرر وال سيييييّ ما من ك ل الخطاب الطائهي .وهنا تبرز اي عبارات بعض
الجماهير ّ
المشاركين الخشية من سهولة الت عب بجزف من الرأي العام حتى بعد كض ما حصض اي
تبدد ليظة الزكا للتغيير
ال سنوات األكيرا .يبدو أن الم شاركين من اليراك يخ شون من ّ
وعدم القدرا على إمناز الناس بو ود بديض ّدي كارج دائرا السييييلطة .وهذا بدوره
يهسيير الجهود الابيرا لبعض مور اليراك والمعارميية اي التبكيد على و ود بديض مادر
ّ
على إدارا األزمة وهو ما سيشاّض مرتا سزا اي حم تها االنتخابية المقبلة.
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ثانيًا :تصوّرات حول الواقع الشخصي
سيما حول موموعات
تداق األزمة الشباب اللبناني إلى إعادا التهاير بنمط حياتً الشخصية ال ّ
ماض الزواج والهجرا والدرا سة ،إال أن مو موز الهجرا يبقى األكار أهمية من الناحية ال سيا سية.
تصييوراتها العميقة تجاه األزمة،
إن الايهية التي ينظر ايها الشييباب إلى كيار الهجرا تسييتبطن
ّ
هض هي عابرا أم مديدا؟ وتجاه تو ّم عاتها اي إماانية التغيير ،هض هو متاح أم مؤ ّ ض أم غير
ممان؟ وتجاه دورها اي اليياا السياسية .تذهب ملة من التيلي ت إلى أن هجرا الشباب إن
ييابة القادرا على ميادا
كانت واسيييعة سيييتؤ ّدي إلى إميييعاف حظوظ التغيير حيس إن النخبة الشي ّ
يسيييهض على السيييلطة احتواف المتب ّقين .وربطسا
وإدارا التغيير سيييتاون بمجملها كارج الب د بما
ّ
تصورات الشباب المشاركين كان من المهيد الاش عن كيهية مقارنة هؤالف وامعها مق
بهها
ّ
وأي يض يرونً
مر بً أهلها أي يض اليرب
األهلية نهسً ،وكي يرون الهوارل والتقاطعات؟ ّ
ّ
ما ّ
ميظوظسا أكار ولماتا؟

 2.1الهجرة :صراع مع الذات والواقع
 األحزاب المشاركة في السلطة
ومصرا على
تو ّزز المشاركون على كيارات ث ثة ،ااألغلبية التزال تراض التهاير بخيار الهجرا
ّ
البقاف من منطلقات مختلهة ،ايما انقسا البامون بين من بدأ يهار بالهجرا كخيار مروري وبين
من حسا كياره بالهجرا وبدأ السعي لها.
مطلقا وتلا انط مسا من أسباب
س
راضا
أ -الشريية األولى ال تزال تراض التهاير بخيار الهجرا س
لتيسن األمور اي لبنان وأن على الشباب اللبناني
مختلهة .منها من يعتقد بو ود ألاق
ّ
تيار
السعي للمساعدا على تغيير األمور (مشاركان من اليزب التقدمي االشتراكي ،ال ّ
تيار المردا ،حركة االستق ل) .ما س  ،يظن "عصام"
تيار المستقبضّ ،
الوطني اليرّ ،
(الديمقراطي اللبناني) أن المنطقة مقبلة على إعادا إعمار ومشاريق استامارية مخمة.
التاي مق األزمة عبر تبسيس عمض اي الخارج كمصدر
ويياول أحد هؤالف المشاركين
ّ
رزل لان بشرط البقاف الشخصي اي لبنان وهذا األمر متاح لانً صعب التنهيذ .ورغا أن
تيار المستقبض) كاب أملها الابير "باورا  17تشرين" التي لا تيدن التغيير الجذري
"رنا" ( ّ
الذي تومّعتً ا يزال لديها "أمض اي أن البلد يمان أن يصب أاضض" .ويامض " اد"
ميى
(حركة االستق ل) ببن األزمة ليست
س
"سببا مقن سعا لاي نغادر أرض أ دادنا .اقد ّ
قوا شبابنا
معوض ...وسنبقى ب ّ
للبنان العديد من األشخاأ على رأسها الرئيس رينيً ّ
يدا بيد".
ووعيها وسنستطيق صناعة التغيير س
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تيار التوحيد
تيار المردا و ّ
تيار المستقبض و ّ
واي السيال تاتً راض مشاركون من حزب االتياد و ّ
التيدي "لمن نترك البلد؟" .االرحيض يجب أن ياون من نصيب الطبقة
كيار الهجرا على ماعدا
ّ
نتصرف اي لبنان كما لو ك ّنا اي االغتراب من ناحية احترام القانون لانا ببل
الهاسدا "وياهي أن
ّ
كير" ،يقول "رامي" (التوحيد).
عبر مشاركون من
ومن ممن الشريية األولى من راض الهجرا ربطسا باالنتماف لقضية بيسب ما ّ
عدا عن اارا
القوات) أكار لب س
القوات اللبنانية وحزب اهلل وحركة أمض .ااألزمة علت "ميريام" ( ّ
ّ
الهجرا "اهي هذه األزمة عرات ببن انتمائي هو هنا .لا أمانق اارا السهر للدراسة لان إن كانت
القواتية " ويض"
تقتضي الهجرا العيش كار س ا دون العودا ا " .واي سيال مماثض ّ
تؤكد رايقتها ّ
يتيسن لبنان اسببقى هنا وأنامض".
أنً رغا امت كها وازي سهر "لان طالما اي أمض  %1أن
ّ
وبرر مشاركان من حزب اهلل مومههما السلبي من الهجرا ببن أحدهما "صاحب مشروز ومضية"،
ّ
واآلكر ألنً يؤمن باالنتماف للوطن "وسببقى أماتض ألبقى وليس مروري بالس ح" .أما " عهر"
سابقا ،ايعلّض مومهً بالجمق بين مسبلة االنتماف وعدم كسارا ما راكمً
س
(حركة أمض) ،الذي ها ر
ومهنيا (يياول االنتساب لنقابة الميامين) رغا صعوبة البقاف.
معنو سيا
س
ومن ممن رااضي الهجرا من ربطوا تلا بظروف شخصية .تربط "نر س" (حزب اهلل) تلا بقرار
زو ها بعدم الهجرا ول عتياد عل ى األزمات ،ايما مالت "روال" (حزب اهلل) أن كيار الهجرا لا يان
مطروحا يو سما وستواصض الدراسات العليا بعد مياز ارأ اليصول على عمض .اي حين أن "عمر"
س
تيار الارامة) حائر بين مرورا الهجرا ألسباب امتصادية والتو ّ س من تداعياتها الاقااية
( ّ
واألك مية على أوالده ولذلا ما يزال مد الهجرا.
سابقا لانها لا تبكذ
س
ب -الشريية الاانية هي التي بدأت تهار بخيار الهجرا الذي لا يان وار سدا
مرار الهجرا بعد .ويربط هؤالف األمدام على الهجرا بيال اقدان األمض واليا ة للبيس عن
لقمة العيش (اليزب القومي) .يمان تصني ث ثة مشاركين من "تيّار المستقبض" ممن
هذه الشريية .األول بدأ باالمتيانات ال زمة للهجرا لان القرار مؤ ّ ض ،والااني يستامض
الدراسة ويؤ ّكر القرار ألنً يعمض بمعاش مقبول إمااة لخشيتً على مشاعر أ ّمً وكاصة
أن لً شقيقين مساارين ،وثالس بدأ يدرس القرار رغا أنً يمتلا نسية ثانية ويستطيق
القوات منذ بداية االنهيار ولان
المغادرا بسهولة .ايما بدأت الهارا تابر لدر " ورج" من ّ
مرا بعد
حين
ّ
تتجدد األزمة السياسية يشعر أنً يجب أن يبقى "حتى أ ّرب صلّ رغا أنً ّ
مرا أاقد األمض أكار ولان يمان عنّا أمض ألن نين مو ودين بهذه األرض لسبب معيّن".
ّ
بدورها و د ث ثة مشاركين من التيّار الوطني الير أنهسها مارهين على كوض تجربة
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الهجرا لان على أن تاون مؤ ّمتة بعد اكتساب الخبرا وتطوير الذات اي الخارج .اهي
لبنان اليوم أشعر "أني ال أساوي شيئسا" يقول أحدها ،ويامض آكر أن "العودا أمر مروري
بالنسبة لنا انين زف من الوطن وال يجوز التهريط باألرادا والمبدأ وال التنازل عن و ودنا
وبيق أرمنا".
اعليا بدأت البيس عن كيارات للهجرا .يربط هؤالف مرارها
ت -أما الشريية الاالاة اهي
س
بضغوط الومق المعيشي وألن األمور ّ
مرشية لمزيد من التدهور (مشاركان من حزب اهلل،
يؤكد "غازي" (حزب اهلل) أن مراره بالهجرا لا يداعً لتغيير انتمائً
مشارك من الاتائب)ّ .
يؤكد مشاركان من حركة أمض أن
السياسي،
ّ
كيارا مؤ ّمتسا .كذلا ّ
ويهضض أن تاون الهجرا س
الهجرا مطروحة ولان على أن تاون مؤ ّمتة ويستهاد منها للعمض واستامال الدراسة.
دوامة مرار الهجرا التي لا
يعاس "اؤاد" (حركة أمض) ،وهو طبيب ،شعور العيش وسط ّ
تان واردا بتا ستا ولان ليداق نيوها اليوم بسبب ال ستقرار والمجهول .وهناك من هو
بالمبدأ مق الهجرا على ماعدا "يبقى الخارج أرحا من لبنان" حيس ال تتاح لً ارأ عمض
تيار المستقبض
تيار العزم) .بينما مرر مشاركان من ّ
تتوااق مق مستور تيصيلً العلمي ( ّ
مغادرا لبنان على ماعدا "ما اي أمض بلبنان" لان معضلة األول أنً ال ييتمض تالهة
ملتيقا بخطيبتً و"يصب لبنان اقط ل صطياف".
س
السهر ،ايما الااني سيها ر إلى إاريقيا

 المعارضة والحراك
قدمها
انقسا المشاركون من ائة المعارمة واليراك بشاض متساو
تقريبا بين ث ن شرائ تت ّ
س
سدا تلا التي حسمت كيارها بالهجرا ايما الشرييتان المتبقيتان تنقسمان بين
بهارل طهي
واحدا ما تزال متر ّددا وأكرر حسمت كيارها بالبقاف اي لبنان.
تقر الشريية التي حسمت كيارها نيو الهجرا بصعوبة هذا الخيار ولانً حاا الضرورا.
أّ -
يصض األمر ب "غادا" (ليقي) أن تتمنّى لو أن طلبها لوظيهة اي مطر ليراض .وعلى
تعرمت
سيما أنها ّ
عاسها تتمنّى "سارا" (لبنان عن ديد) أن تستطيق السهر ب عودا وال ّ
للصرف من عملها بعد  17تشرين وتعمض اآلن اي وظيهة براتب منخهض .كذلا يندم
لدي أمض بالتغيير".
"رواد" (شباب المصرف) ألنً لا
ّ
يستغض ارصة سابقة للهجرا ألنً "كان ّ
يمتد هذا الندم إلى "سهام" من "لقاف البقاز الاوري" ألنها لا تسق للبيس عن ارأ
وتعبر عن مشاعر متنامضة بين اليماسة للبقاف وإحدان
سابقا للدراسة والعمض
س
للهجرا
ّ
يبرر "نبيض" (اليزب
التغيير أو التهاير بالخيارات الذاتية اي ظض هذا الوامق .وايما ّ
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ّ

الشيوعي) مراره بالهجرا بسبب ظروف العمض ،اكتار "رائ " (اليركة الشبابية للتغيير)
"حتما سبعود اما كياري بالهجرا إال مرحلي وأامن
الهجرا للعمض واستامال الدراسة ولان س
وحيدا للخروج من األزمة" .اي حين أن مشاركتين من النادي العلماني
بالتغيير سبي س
س
و"حجر وبشر" لا تغادرا لبنان بعد للعمض اي الخارج بسبب أزمة كورونا وحجز األموال
اي المصارف.
ب -الشريية الاانية يمان وصهها بالمتبر ية على "حبض" الهجرا ولا تيسا كيارها ألسباب
حدا األزمة (الجماعة األس مية)
إما تاتية أو موموعية .هنا من بدأ يعيد حساباتً بسبب ّ
باليد األدنى ويراهن على أن
وهو دائا التهاير بها كخيار أكير ولانً يياول الصمود
ّ
الجهد التراكمي سيؤ ّدي إلى حصول تغيير .يتبنّى "إبراهيا" (حركة الشعب) هذا المنطق
ويستمد أملً من أنً "بعد كيبة  2015وإحساسي ببننا وصلنا إلى طريق مسدود أتى
ّ
حراك  17تشرين" .ايما يقاوم األستات الجامعي "حسان" من حزب سبعة كيار الهجرا إال
أنً بسبب ظروف مهنتً (ماض الراتب وعبف التنقض) يصب الخيار أمرب مق تواصض األزمة
مضطر ألن أ د سبي س للعيش الاريا" .ثا
أتيمض عبف البلد على كاهلي ابنا
"األكيد لن
ّ
ّ
إن انهجار مراب بيروت ع ّزز دوااق الهجرا لدر عدد من المشاركين .ورغا استبعاد سناف،
التي تعمض اي مجال المعلوماتية ،هذا الخيار وتب يلً بعد  17تشرين وانتسابها ليركة
أمرا
مواطنون مواطنات ،اإن ردا الهعض الشعبية الباهتة الميبطة علتها ترر اي الهجرا س
وار سدا مق انهيار مطاعات كدماتية مرتبطة بعملها .وكان النهجار المراب تبثير مشابً على
مشاركتين من الاتلة الوطنية وشباة مدر ،إحداهن "من أ ض أوالدي والصعوبات
المادية" والاانية لدواعي األمن واألمان .وتؤكد المشاركتان أن التهاير بالهجرا ال ينطوي
على التشايا بخيارهما السياسي وستبقيان تطميان للعودا بيال ها رتا .بينما يربط
حاليا بالدوالر.
"علي" من حراك صور كيار الهجرا بهقدان راتبً المتاح س
تصر على البقاف وتراض كيار الهجرا .يستخدم هؤالف
ت -الشريية األكيرا هي تلا التي
ّ
تنا عن ارتباط شديد باألسرا واألصدماف والوطن ،ويعتبرون أنها يخومون
عبارات ّ
معركة ولن يتركوا البلد للطرف اآلكر ("رأسي برأسها" يقول "نادر" من أوز) الذي ليسيطر
عليً عبر الزبائنية (اليركة الشبابية للتغيير) .االسلطة ،واق بعض هؤالف ،تهدف إلى
التهجير لتتم ّان من توظي

ميازبيها والسيطرا براحة على البلد .يراض "وسيا" من

"نعمر لبنان متض ما منيلا ايً بعي سدا عن
التنظيا الناصري االستس م ويطم أن
ّ
الطائهية والمذهبية" .االبقاف هنا هو صمود ألحدان تغيير (منتدر طرابلس) ولبناف وطن
(حراك النبطية) والنضال أل لً (اليزب الشيوعي) وإنقات المجتمق كمعنى شخصي لليياا
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(مواطنون ومواطنات) والستامال المسيرا (شباب المصرف) .بينما كانت ظروف العمض
بررا للتمسا بالبقاف لدر اثنين من المشاركين.
الجيدا حتى اآلن م س
 التحليل المقارن:
.i

تقريبا) اي مقابض أمض
يراض معظا المشاركين من أحزاب السلطة كيار الهجرا (الالاين
س
مصرين على البقاف .أما النسب المتبقية لدر
من النص من شباب اليراك والمعارمة
ّ
تقريبا بين من مرروا الهجرا وبين من ما زالوا يتبر يون
الشرييتين اانقسمت مناصهة
س
على هذا الخيار .هذا الهارل يمان تهسيره من ك ل و ود ارأ أكبر لمنتسبي أحزاب
السلطة بالعمض أو تيقيق مااسب ربطسا بتي ّزبها ولو ود مستور مرتهق من التعبئة
السياسية لدر األحزاب ورغبة هذه الشريية المتعلّمة ببداف دور أكبر يتناسب مق
أيضا يبدو أن المشاركين من اليراك والمعارمة
طموحاتها ودوااعها األيديولو ية .لان س
للتيدي واالستمرار اي الموا هة.30
ما زالوا ييااظون على زكا مقبول
ّ

.ii

مرروا الهجرا أو ما زالوا
بو ً عام بدا المشاركون يميلون للبقاف وحتى أولئا الذين ّ
يه ّارون بالموموز كانت تطغى لديها عبارات اليزن والضرورا والتر ّدد والييرا والتبكيد
على الرغبة اي أن تاون هجرتها مؤ ّمتة سواف للعمض أو للدراسة .من الوام أن موموز
الهجرا ياير صرا سعا داكليا حا سدا لدر ملة من المشاركين حيس تتنازعها رغبة عارمة
بالبقاف ألسباب شخصية وسياسية اي مقابض وامق األزمة االمتصادية المتر ّدي الذي
يداعها للتهاير بالهجرا من منظور المصلية الذاتية الضرورية .وهنا لوحظ أن األنان
لديهن ميض وام للهجرا بالمقارنة مق الذكور من تات
ممن ائة المعارمة واليراك كان
ّ
حذرا من تارار
الهئة .كما بدا المشاركون الذين كانت لها تجارب سابقة اي الهجرا أكار س
التجربة ما يعاس تجاربها السابقة وو ود أسباب تاتية للعودا والبقاف.

.iii

وراضا لخيار الهجرا
كان المشاركون المسيييون ممن أحزاب السلطة ها األكار تر ّد سدا
س
والتمسا باألرض والدور .كذلا كان من
واستخدموا تعبيرات مرتبطة بالقضية واأل داد
ّ
مرر الهجرا بنسبة مشارك مسييي واحد من أصض
ممن مشاركي المعارمة واليراك من ّ
كمسة .مد يعاس األمر المخاوف المسييية الديمغرااية والتعبئة اليزبية والدينية داكض
المجتمق المسييي للبقاف والصمود اي ظض الزيادا الديموغرااية للمقيمين المسلمين

 30وهنا من المهيد األشارا إلى أن حوالي ثلاي المشاركين من أحزاب السلطة كان لديها عمض بمقابض ث ثة أرباز
تقريبا من المعارمة واليراك.
المشاركين
س
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نسبيا
(لبنانيين وال ئين ونازحين) ،وكذلا مد ياون للوامق اال تماعي األاضض
س
للمسيييين دور اي تلا.31
.iv

هناك اارل اي أسباب راض الهجرا بين الشرييتين ،اشباب أحزاب السلطة ربطوا تلا
بتيسن األوماز إمااة لدوااق إيديولو ية ،ايما البقاف لدر الشريية
عمو سما بتومّعات
ّ
بالتيدي وتغيير الومق القائا .هنا كان الاتسا أن كمسة
الاانية كان ناب سعا من الرغبة
ّ
مشاركين من أحزاب السلطة ربطوا راض الهجرا بالرغبة اي موا هة السلطة ،وتلا
يعراون السلطة إما باونها عهد الرئيس عون أو ألنها من أحزاب على هامش
ألنها ّ
السلطة (ماض حزبي االتياد والتوحيد) .إن شعور المشاركين باحتدام التنااس والصراز
السياسي وأن األمور لا تيسا بعد ييهّز لدر كايرين الرغبة بالبقاف والمشاركة اي ما
يرونً ماد سما كهرصة للموا هة ولتيقيق انتصار لمشروعها السياسي .وحرأ عدد من
المشاركين على التبكيد أن هجرتها ليست انق سبا على كياراتها السياسية.

.v

أمض من الربق لدر مشاركي األحزاب وثلس لدر
مرروا الهجرا من الشرييتين ها ّ
الذين ّ
نسبيا مقارنة مق رغبات
مشاركي اليراك والمعارمة .ومد تاون هذه النسب المنخهضة
س
الشباب اللبناني بالهجرا اي هذه المرحلة مرتبطة باون هؤالف اي معظمها يعملون
ولديها ارأ مرتبطة بمستور تعليمها كما أن لديها دوااق سياسية ل نخراط اي
مرر الهجرا من مشاركي اليراك والمعارمة كانت لغتها
الصراز اليالي .هنا لي حظ أن من ّ
سابقا ،وهو ما يعاس
س
شديدا السلبية وتطغى ايها عبارات الندم على تب يض هذا الخيار
مستور األحباط المرتهق لدر هؤالف.

.vi

سيما
كان النهجار مراب بيروت تبثير مماثض لدر كلتا الشرييتين يداق إلى كيار الهجرا ال ّ
أولئا الذين لديها ألسر والمشاركات األنان .بينما كان لنتائج حراك  17تشرين آثار
متضاربة لدر بعض المشاركين من المعارمة واليراك لدر مجموعة أ ّدر اليراك إلى
التمسا بالبقاف اي مقابض مجموعة ثانية بدت
زيادا األمض بإماان التغيير وبالتالي
ّ
عزيمتها مترا عة وبدأت تدرس كيار الهجرا.

 31ما س اي هذه الدراسة كان  %80من المشاركين المسيييين اي أحزاب السلطة لديها عمض بينما كان معدل مجمض هذه
الهئة .%63
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 2.2الحظ بين جيلين
 األحزاب المشاركة في السلطة:
تقريبا بين من ( )1رأر أن يض أهلً ممن عاصر
انقسا المشاركون من هذه الهئة بالتساوي
س
األهلية كان أكار حظسا لناحية الظروف السائدا اي الب د )2( ،ومن رأر العاس )3( ،ومن
اليرب
ّ
نسبيا كانت المجموعة التي
يشعر أن ك الجيلين لا يان ميظوظسا بدر ة متساوية نو سعا ما .لان
س
حضورا ولو بهارل ميدود.
األهلية هي األكار
ترر أن يلها يعايش ظرواسا أاضض من يض اليرب
ّ
س
أ -جيلنا أكثر حظًا
اليجة األساس لدر هذه المجموعة هي العامض األمني .تجد "ريتا" (اليزب القومي) أن يض
األهلية المتب ّقية ،ااآلن ال حوا ز وال مذائ وال كطر
أمض حظسا رغا رواسب اليرب
أهلها كان ّ
ّ
أحبة ويمان التن ّقض ببمان .كذلا و د مشاركان من حزب اهلل أن يلهما أكار حظسا،
بهقدان ّ
ايقول "غازي" إنً متهائض ولو من دون أن يعلا السبب ويرر إماانية أن تتيسن األمور
ك ل سنوات إتا رت معالجات صييية .ايما بنت "نر س" مومهها على أن الومق األمني
تيار
أاضض اآلن بااير "واألمان أكار شيف مها باليياا" .يتهق ث ثة من المشاركين من ّ
لية سواف من ناحية
المستقبض على أن الظروف اليالية لجيلها أاضض من ظروف اليرب األه ّ
األمان أو القدرا على استامال التعليا ،لان يضي

"زياد" أن يض والده "من األكيد أنً

مسؤول عن وصولنا إلى هذا الومق" .وانط سما من الهارل اي األمان ووي ت اليرب يتبنّى
سيما مق ما رر من "تب على الهو ّية وكطوط
تيار الوطني الرأي نهسً ال ّ
مشاركان من ال ّ
تماس وتهجير مسري" .ويضي

تيار "لانني أعتقد ببننا نتشارك اليظ العاثر
"ربيق" من ال ّ

نهسً بمبساا الوطن".
ب -جيل آبائنا كان محظوظًا أكثر
أ مق المشاركون الدروز األربعة ممن هذه الهئة على هذه المقولة من دون التقليض من معاناا
اليجة األساسية لدر هؤالف المشاركين هي أن األوماز االمتصادية
األهلية .لان
يض اليرب
ّ
ّ
أثناف اليرب كانت أاضض وال تشبً "اليصار االمتصادي اليالي" بتعبير مشاركين من اليزب
ماملة ماض أن الهجرا ك ل اليرب
تيار التوحيد .ثا يضي هؤالف المشاركون
التقدمي و ّ
س
أسبابا ّ
استقرارا بينما هي اآلن مقسومة إلى مياور ما
األهلية كانت أسهض ،وكانت المنطقة العربية أكار
ّ
س
أ ّدر لهروب راوس األموال من لبنان (بيسب "عصام" من اليزب الديمقراطي اللبناني) .ومن
منظار الومق اليالي اإن األمور أسوأ لناحية غياب ميادات وطنية اي الطوائ واستشراف الهساد
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القسا الااني:
ّ

والسرمات إلى مستور مياسي (مشارك من اليزب التقدمي) وتارار األحدان األمنية ماض  7أيار
تيار التوحيد).
وأحدان ( 2005مشارك من ّ
أمض حظسا من
أما المشاركون السنّة الخمسة من ممن هذه المجموعة امنها من يرر أن يلً ّ
سابقا كان لديً سلطة تعمض لمصليتً وتلا ك ل حقبة
س
يض اليرب األهليّة ألن الطرابلسي
يبرر "طارل" من تيّار المستقبض هذا
رشيد كرامي وعمر كرامي (مشارك من تيّار الارامة) .بينما ّ
ايها

"حربا امتصادية باردا" أصعب من اليرب الهعلية التي لا يتو ّم
الرأي ببننا اليوم نعيش
س
مشابها بسبب تداّق األموال واالستقرار السياسي
تداّق المال .وتتبنّى رايقتً اي التيّار "رنا" رأ سيا
س

تيار المستقبض رأيً بمقولة لوالده "لبنان كرب
الذي ت اليرب األهليّة .ايما يدعا "ميمود" من ّ
 30سنة ولان كنا عايشين أما اآلن ما اي حرب ولان كض يوم يسقط متلى" .وينطلق "كريا"
لييمض يض والده مسؤولية الومق اليالي بسبب "انجرارها
من حزب االتياد من حجج مشابهة
ّ
وراف زعماف اليرب وانقيادها اي حرب تدمير ومتض على الهو ّية ومن بعدها انتهت اليرب
بمياصصة كض موارد الدولة".
واي السيال تاتً ظهر أربعة مشاركين من حزب اهلل وحركة أمض و دوا أن يض اآلباف ميظوظ
ألهلية "أما نين شباب اليوم اب مستقبض"
ألنً عاصر اترا االزدهار وإعادا األعمار بعد اليرب ا ّ
يقول أحدها ،ايما يغبط "اؤاد" (حركة أمض) تلا الجيض الذي عاش مبساا اليرب ولانً كان
ميظوظسا كونً "عايش اترا السيد موسى الصدر" .أما " عهر" من اليركة ايرر أن يلً "أنيس
يض" إت إن يض اليرب كانت معيشتً أسهض ومتطلّباتً أم ّض ،إال أنً يستدرك من الناحية
السياسية ببن الومق الشيعي العام هو أاضض.
القوات ومشارك من التيّار الوطني الير.
مسيييا
ّ
تضا هذه المجموعة مشاركين اثنين من ّ
س
القوات با م والدتها عن التعايش مق الجيران اي منطقة اله لية شرل
تستشهد " ويض" من ّ
صيدا لتشير إلى أن الطائهية والمناطقية لا تان كما هي اليوم وتامض "كانت أيام يسودها
الخير وأ مض من اليوم" .وتوااقها رايقتها "ميريام" ببن ما "نعيشً اليوم لا يمر بً الجيض السابق
أمنيا" .أما "سوزان" من التيّار الير اقارنت بين األوماز المالية والخدماتية
ال امتصاد سيا وال
س
والسياحية لتجد أن حال االنهيار اليوم تجعض من اليامر أسوأ من حقبة اليرب األهليّة.
ج -المعاناة هي نفسها
كان نص المشاركين المسيييين من األحزاب المشاركة اي السلطة (مشاركان من تيّار المردا،
القوات وحركة االستق ل والاتائب والتيّار) ممن هذه المجموعة.
مشارك واحد من كض من ّ
اهؤالف يرون أن ك الجيلين نال نصيبً من المعاناا وإن بشاض مختل وال يمان القول إن ي س
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منهما كان أكار حظسا .المجادلة األساسية ألصياب هذا الرأي أن يض اآلباف عانى من وي ت اليرب
التيسن المالي واالزدهار الذي ت اليرب ايما يلها عاش مستور من
األهلية ولان استهاد من
ّ
ّ
تقض أتر عن اليرب
األمان واالستقرار ولانً يعاني من تبعات االنهيار المالي واالمتصادي التي ال ّ
كايرا ما تسمق ملة
العسارية.
ّ
وتستدل "ماغي" ( ّ
تيار المردا) على صعوبة الومق اليالي ببنها س
األهلية بس ما عنا" لانها تستدرك من ناحية ثانية اتقول إن الجيض
مهادها" :نين عشنا اليرب
ّ
وعيا ويملا وسائض راحة لا تان متو ّارا من مبض "ااألمر ال يقتصر على اارا أننا
اليالي أكار س
نعيش لنبكض أو نموت و سعا" .ويشعر "إيلي" (الاتائب) ببن ك الجيلين لا يعيشا بس م .أما
القوات) ايرر أن البلد منذ الستينيات يعيش تيت سلسلة متصلة من هيمنة مور أ نبية
" ورج" ( ّ
ماض الهلسطيني واألسرائيلي والسوري والخليجي واأليراني وربما التركي.
يتهق ث ثة مشاركين من حركة أمض وحزب اهلل على هذا التوصي  ،ااألهض عايشوا اليرب
العسارية ومخاطرها وها يختبرون اليرب االمتصادية وأعبافها .يقول "حسن" (حركة أمض):
أيضا اي ظض حرب غير مباشرا ،باردا،
"اليوم وبالرغا من إننا نعيش اي رااهية نو سعا ما لاننا س
وحرب امتصادية ...يلنا اليالي يعاني بدوره من حصار أو ربما نداق ثمن الخيار الذي اتخذناه
كما داق أهلنا كيار المقاومة اي اترا االحت ل" .وانط سما من هذه القرافا يرر رايقً " ميض"
تتيسن
أنً "إتا لا نتهق نين بين بعضنا البعض كلبنانيين على اارا ماالية لبناف الدولة الن
ّ
األحوال".
 المعارضة والحراك:
التصورات السلبية اي المقارنة بين الجيلين حيس انقسمت نو سعا ما بين من
غلبت على هذه الهئة
ّ
رأر أن ظروف الجيلين متشابهة لناحية السوف وبين من و د أن يض اآلباف كان ميظوظسا أكار.
أ -المأساة هي نفسها لكن الحرب أشدّ
تهبت غالبية المشاركين ممن ائة اليراك والمعارمة إلى اعتبار أن الظروف اليالية تتساور
األهلية ،باستاناف "لميا" من شباب المصرف التي تعتبر أن يلها
اي سوئها مق حقبة اليرب
ّ
ميظوظ ألن لً كض هذا الدور اي إحدان التغيير اآلن".
من ناحية المشاركين السنّة اي هذه الهئة برزت أربعة آراف ممن هذا الخيار .يجد هؤالف أن ك
الجيلين كان لديً حربً ومعركتً بطرل مختلهة ("عبد الرحمن" من الجماعة األس مية) وعانى
من ملسي اليرب األهليّة ("غادا" من ليقي) .بينما يميّز "غسان" من اليركة الشبابية للتغيير بين
األمن واالمتصاد ،امن ناحية أمنية عاش الجيض السابق وي ت اليرب لان كان يو د أموال ايما
الجيض اليالي يمر ببزمة امتصادية نتيجة ممارسات متراكمة .يوااق "إبراهيا" من حركة الشعب
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"غسان" ويضي أن "كض األ يال التي تعامبت على هذا البلد لا تعش حياا كريمة ما
على رأي ّ
األهلية لتنهيس
عدا أصياب راوس المال وأمطاب السلطة السياسية الذين مد يلجبون لليرب
ّ
الشارز".
يجد كمسة مشاركين شيعة ممن ائة اليراك والمعارمة (مشاركون من الاتلة الوطنية ،حزب
سبعة ،شباب المصرف ،حراك صور ،حراك النبطية ،شباة مدر) أن ظروف الجيلين متشابهة من
ناحية السوف ولو من زاويا مختلهة ،اهناك يض عانى من اليرب وأهوالها و يض من االنهيار
"حسان" (حزب سبعة) إلى أننا "نين مي سعا مظلومون ومضطهدون اي
االمتصادي .وهنا يشير ّ
هذا البلد" ،ويامض "علي" (حراك صور) ببن "هذا بلد األزمات بلد الصراعات يعني ما بعتقد اي
يض ارتاح بلبنان بشاض كامض" .لذلا يرر "لؤي" (حراك النبطية) أن صاحب اليظ هو من اكتار
أن يق ويقول ال بو ً هذا الهساد والظلا.
وااق مشاركان من اليزب الشيوعي على هذا الرأي ربطسا ببنً اي ومت اليرب كان هناك
مسليا .بينما
"بيبوحة" ونين "اآلن اي حالة حرب ،لان االكت ف إن يض والدي عاش صرا سعا
س
اآلن األحزاب الياكمة تياول متلنا باالمتصاد نو سعا ما".
ب -يض آبائنا كان ميظوظسا أكار.
و د ث ثة من المشاركين السنّة ممن هذه الهئة أن أحوال أهلها كانت أاضض ألن يض اليرب
األهلية تماّن رغا كض شيف من تبمين حياتً ك ل اليرب األهليّة إت لا تصض األمور لهذا السوف،
ّ
ابقيت هناك أعمال ووظائ وإماانية إمامة عائلة واكتبروا مستور من اليسر عند انتهاف اليرب.
اي حين أن هذا الجيض ال يجد وظائ

حربا بطيئة"
("وسيا" من التنظيا الشعبي) و"يعيش س

("سارا" من لبنان الجديد) و "نعيش الخوف والومق المالي سيئ سدا" يقول مشارك آكر .يستامض
"معين" (مشارك شيعي من حركة وعي) هذا الرأي باالستدالل أنً حتى اي ظض اليرب األهليّة
والتيرك ببمان اي مناطقها وحا اتها
كان الناس مادرين على العمض واليصول على مداكيض
ّ
مؤ ّمنة كاصة أن طبيعة اليياا كانت تتسا بالبساطة بعاس اليياا اليالية بعدما دكض االسته ك
مهدد بالبطالة وعدم اليقين "واول هذا كلً كامعون لاض الطبقة
والتانولو يا ،اهذا الجيض ّ
السياسية مجتمعة".
تب ّنى ث ثة مشاركين من مسيييي هذه الهئة رأ سيا مماث س  ،إما ألن مجتمق ما مبض اليرب كان
متماساسا ،وإما ألن المشاكض كانت ميصورا بالجانب األمني بينما اآلن المشاكض على كااة الصعد
وناتجة عن األداف الداكلي واألسباب الخار ية ("سهام" من لقاف البقاز الاوري) ،وإما ألن يض
يستعد ايً
اليرب لا يعان امتصاد سيا كما اآلن ايما األزمة اليالية انهجرت اي الومت الذي كان
ّ
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األهلية للدكول إلى سول العمض "اهي المامي كنت متومّعة أن بإمااني أن
يض ما بعد اليرب
ّ
أات عيادا كاصة ك ل سنتين كيد أمصى ،لان اآلن بات من المستييض تلا حتى ك ل أربق
سنوات" تقول "ميرا" (عن حقا دااق – حراك ض الديب).
يتهق ث ثة من هذه الهئة (مشاركون من حركة مواطنين ومواطنات والنادي العلماني ومجموعة
أمض حظسا من يض آبائها ألن البلد حينها كان يدار بطريقة أاضض واألزمة
"أوز") ،على أنها ّ
يستدل "نادر" من مجموعة "أوز" بعبف القروض
أشد من اليرب ومد نصض للهومى .وهنا
ّ
اليالية ّ
الشخصية التي تاقض كاهض يلها.
 التحليل المقارن:
.i

بو ً عام بدا المشاركون متشائمين تجاه الوامق اليالي وملّة منها تجد أن وامعها
األهلية .ومق إدراكها ألهوال
أاضض من تلا الذي كان يعايشً يض آبائها ك ل اليرب
ّ
األهلية اقد علموا من أهلها أن اليا ات األساسية اي تلا الومت بقيت متواّرا
اليرب
ّ
ثا ت تلا مستور من االزدهار مق نهاية اليرب .اي المقابض يختبر المشاركون ما
"انهيارا امتصاد سيا"
"حصارا امتصاد سيا" أو
"حربا امتصادية" أو
"حربا من نوز آكر" أو س
أسموه س
س
س
ويهدد طموحاتها اي ليظة بناف الذات وصناعة
كطرا عن اليرب العسارية
يقض
ال ّ
ّ
س
وصوال إلى مخاطر حصول اومى
المستقبض الشخصي ،وكض تلا بدون أاق وام
س
يتخوف عدد من المشاركين من أن الومق االمتصادي اليالي سيؤ ّدي إلى
واقدان األمن.
ّ
أيضا .حتى أن القلّة التي رأت أن يلها
التان أمني يجعض ممارسة اليياا اليومية صعبة س
هلية باض وي تها من
أكار حظسا من يض اليرب
األهلية ربطت تلا ببنها تجنّبت اليرب األ ّ
ّ
القتض على الهو ّية والتهجير والخط .

.ii

نسبيا كان المشاركون من اليراك والمعارمة أكار تشاا سما أثناف المقارنة بين أحوال اليوم
س
األهلية .الا تعلن إال مشاركة واحدا من هذه الهئة أن الوامق
وتلا التي شهدتها اليرب
ّ
اليالي أاضض من مرحلة اليرب األهل ّية .رأت أغلبية هذه الهئة أنها تعايش ظرواسا مماثلة
األهلية ،ايما البقية و دت أن ظرواها أسوأ .مد يعاس تلا مشاعر
مر بً يض اليرب
ّ
لما ّ
التوتّر والسخط التي تهيمن على هذه الهئة نتيجة مستور التعبئة المضا ّدا للومق القائا
وإحباطها مما رر بعد  17تشرين.

.iii

كان المشاركون المسيييون والدروز داكض ائة األحزاب المشاركة اي السلطة أكار مي س
يعدد المشاركون الدروز
نيو المقارنة السلبية بين الومق اليالي واترا اليرب
األهليةّ .
ّ
تبريرات لهذا الرأي ترتبط بالومق االمتصادي وصعوبة الهجرا والتوتّرات األمنية
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المت حقة وسطوا النخبة السياسية تاتها .ايما رأر المشاركون المسيييون ،باستاناف
تيار الوطني الير" ،أن حظ الجيض اليالي أسوأ أو يماثض اي السوف
مشاركين اثنين من ال ّ
ركز هؤالف على أن ظروف أهلها أثناف اليرب
حظ يض اآلباف بلياظ ظروف البلد .ومد ّ
كانت يدا وحااظوا على تبمين احتيا اتها ايما كانت معظا المناطق المسييية تعيش
نسبيا ما عدا مناطق التماس.
أمنسا
س
.iv

مشاركا
من كض المشاركين الشيعة ممن الهئتين و د أربعة مشاركين من أصض 19
س
شيعيا أن ظروف يض اآلباف كانت أاضض ،ومن هؤالف األربعة استدرك أحدها ببن الومق
س
الشيعي العام أصب اآلن أاضض .يعاس هذا الموم الصعود الذي شهده الوامق الشيعي
األهلية بعد عقود من التهميش واألمصاف
تماعيا اي أعقاب اليرب
وسياسيا وا
امتصاد سيا
ّ
س
س
بهعض دكولها القوي إلى السلطة بعد اليرب وصعود المقاومة ومنجزاتها الهائلة.

.v

األهلية بخبراتها العائلية وبدا أن
بو ً عام تب ّثر المشاركون اي تقييمها ليقبة اليرب
ّ
األهلية ببن الظروف االمتصادية أثناف اليرب
هناك سردية واسعة االنتشار بين يض اليرب
ّ
األهلية .ويظهر من
كانت أاضض من الومق اليالي ثا أتت حقبة األعمار بعد اليرب
ّ
تعبيرات بعض المشاركين أن الشعور بضغط األزمة اليالي مرتبط بالتومّعات ،اجيض
آبائها كانت احتيا اتً بسيطة ولا يان يتومّق أكار مما هو مو ود بهعض اليرب ،بينما
الجيض اليالي مندمج اي العولمة ويستهلا منتجاتها المادية والاقااية وكان يتومّق أن
سيما الاهرباف واألنترنت.
تتم ّان الدولة من تبمين هذه االحتيا ات وال ّ

.vi

ألقى عدد من المشاركين من كلتا الهئتين المسؤولية عن األوماز اليالية على يض
األهلية من ك ل عدم
آبائها كونها لا يقوموا بما يلزم لبناف دولة حقيقية منذ اليرب
ّ
موا هة المنظومة الياكمة أو االنجرار كلهها أو ألنً وااق على أن تنتهي اليرب كيهما
كان وسات وبالنتيجة "نين من داق الامن" .كان هذا الموم أكار برو سزا لدر مشاركين
من المعارمة واليراك (مشاركين من مواطنون ومواطنات ،وليقي ،وشباب المصرف).
ييمض تلا الجيض المسؤولية ولانً يرر أنً كان لديً "
أما "رواد" من شباب المصرف ا
ّ
ارصة تهبية لناحية اليراك تي الطابق الوطني واليساري المطالب بتغيير النظام ولو
اس لتامر بالشاض الصيي لاان ومعنا أاضض من الومق اليالي .لان األطراف السياسية
المتناحرا كانت أتكى منها وأكذت هذا المجتمق نيو صراز طائهي ديني لا يان كذلا".
بينما تؤ ّيد "منال" من المرصد الشعبي و ود شيف من المسؤولية على تلا الجيض إال
ماب س ومضلّ س ماض حال الاايرين من الجيض
أنها مسؤولية طهيهة ألن تلا الجيض كان ّ
اليالي.
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.vii

يستشعر المشاركون أن مستقبلها مبها ومبابي وتلا أن األزمة ومعت اي المرحلة
العمرية التي تتي لها بناف مستقبلها الشخصي واألسري والعلمي والعملي ،وهي أزمة
بدون أاق حتى اآلن اي ظض ترا ق القدرا على الهجرا كما أشار بعضها .لذلا يبدو
مههو سما هذا المستور من األحباط لدر هذه الشريية التي تعيش در ة عالية من القلق
ليض األزمة ،التي ما زالت تتدحرج اي مقابض أن النااذا الزمنية
واألرباك .اغياب أاق ّ
المتاحة لها لصناعة مستقبلها كشباب منيصرا ممن السنوات القليلة المقبلة ،يزيد من
سوداوية تقديراتها ويع ّزز الشعور باألحباط لديها .إن هذه الشريية العمرية أكار من
اليض ومساره وهذا عامض رئيسي اي تيديد تمومعها
تتلمس أاق ّ
سواها بيا ة إلى أن ّ
السياسي.

.viii

استخدم عدد مليض من المشاركين من أحزاب السلطة مصطل "اليصار" واعتبروه من
تقريبا .ولا يان استخدام المصطل
أسباب األزمة اي مقابض غيابً لدر الهئة الاانية
س
بهدف واحد ،اهيما استخدمً مشاركون من أحزاب مؤ ّيدا للمقاومة ألدانة الدور األميركي
والتبكيد أنها اي مومق االستهداف ،ورد المصطل لدر بعض المشاركين المعارمين
للمقاومة ممن مياولة تيميلها مسؤولية استدراج العقوبات بهعض دورها وسياساتها.
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ثالثًا :االنعكاسات السياسية
تترك األزمة االمتصييادية والمعيشييية بطبيعة اليال تبثيرات مباشييرا على األااار والقناعات بما
اي تلا السييييياسييييية من ها .هذا التبثير ينجا عن التداعيات النهسييييية لنتائج األزمة والحتدام
النقاش السيييياسيييي حول رار وطروحات نقدية ديدا؛ كذلا تسيييم األزمات للهرد باكتشييياف
ييمى بالتناار المعراي) وهو ما
المسيييااة بين مناعاتً السيييابقة والوامق المسي ّ
ييتجد (ايختبر ما ليسي ّ
التمسا أكار بما يعتقد بً ويصب أكار ذرية وإما على القيام بمرا عات تاتية.
ييهّزه إما على
ّ
اما هي الخيبات التي ي ست شعرها ال شباب الم شاركون على ال صعيد ال سيا سي؟ وما هي األااار
السياسية التي أعادوا النظر ايها؟
 :3.1الخيبة :من االنتخابات إلى االنهيار
 األحزاب المشاركة في السلطة
اتجً أغلب المشاركين ،من دون اارل طائهي أو حزبي مليوظ ،إلى التعبير عن كيبتها من
صرحت
الومق اليالي بعد مرور سنتين على االنتخابات النيابية األكيراّ .
لان ملّة من المشاركين ّ
ببنها لا تتومّق شيئسا أاضض ونجت من الخيبة وسوف التقدير وعزت تلا إما إلى طبيعة النظام
بتيوالت كار ية (مشارك من حزب اهلل) أو ألنها لا ينتظروا
الطائهي أو لاون التغيير مرتبطسا
ّ
من أحزابها أكار من تلا (انتخبت حزب اهلل أل ض المقاومة اقط ،يقول مشارك من اليزب) أو
ألن هذه حدود عمض النائب اي المجال التشريعي واألزمة أكبر منً (مشارك من حركة أمض) ،أو
مرت إشارات عابرا ماض
تيار الارامة) .ايما ّ
ألنً ال ماان اي لبنان لآلمال والتومّعات (مشارك من ّ
(يستدل بتجربة اليريري)
الخيبة من عدم تيقق استق لية للبلد وكضوز لبنان للجهات الخار ية
ّ
حتى مق تجاوز مرحلة اليرب اي سوريا والعرال (مشارك من حركة أمض) ولعدم حسا مل
تيار الوطني) .أما العناوين األساسية
الاهرباف بسبب العقبات المالية والسياسية (مشارك من ال ّ
المرتبطة بالخيبة منذ انتخابات  2018ااانت كاآلتي:
أ -الخيبة من األحزاب نفسها:
على الرغا من أن السؤال المطروح كان حول ما الذي أثار كيبتها أو كال

تومّعاتها منذ

االنتخابات النيابية ،كانت إ ابات مجمض المشاركين دااعية عن أحزابها وتلا اي سيال التعبير
عن الخيبة مما آلت إليً األمور .لا تخض تعبيرات مشاركي األحزاب من النقد ألحزابها لانها كانت
ارر التصويب
تجد
مسارا ل لتهاف على مسؤولية أحزابها بالهجوم على اليلهاف أو الخصوم (يت ّ
س
تيار
ّ
تيار الوطني الير وتقديمً بوصهً "السلطة" بالتيديد من مبض المشاركين من ّ
المركز على ال ّ
تيار المردا) أو طبيعة النظام السياسي
القوات اللبنانية و ّ
المستقبض واليزب التقدمي االشتراكي و ّ
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زفا من المسؤولية ولو بشاض غير بارز ،اتعميا المسؤولية هو
أو االنتخابي أو بتيميض الناكبين س
زف من التخ ّه منها.
تيمض األغلبية من هؤالف أحزابها مسؤولية الخيبة استنا سدا ألسباب ماض مع التبثير
 لا ّالسياسي ليزبها (المشاركان من اليزب التقدمي) ،أو الخوف من "سقوط دماف" اي
اليملة من أ ض األص ح وموا هة الهساد (مشاركة من حزب اهلل اي سيال اليديس عن
تجربة اليزب اي مل الهساد بعد االنتخابات) أو ألن حزبها ب حلي (ما س "عصمت" من
أمورا كايرا من حزبها) أو بسبب الضغوط المضا ّدا من
اليزب التقدمي كانت تتومّق
س
صرح
تيار الوطني الير) .ايما ّ
السبض لعرملة مسار بناف الدولة (ال ّ
"أمطاب السلطة" باا ّاة ل
أحد المشاركين ببنً يندم أحيا سنا على انتخابً الجهة المنتمي إليها لانً يعيد النظر اي
تيار
تلا ألنً "مادر على الوصول لمن انتخبتً ومادر على سؤالً ومطالبتً ومعاتبتً" ( ّ
الارامة).
تجرأ بعض المشاركين على التعبير عن مستور من الخيبة من أداف أحزابها .يعتب
ّ
"أحمد" على حزب اهلل لضع أدائً بالموموز األنمائي والخدماتي اي بعلبا الهرمض مق
امتناعً بصعوبة ماااية الهساد .ايما تهب " ميض" من حركة أمض إلى التعبير عن كيبتً
ببنً على مستور التنظيا والطائهة لا ييصض إال تبديض لبعض الو وه ال أكار ،ورأر
رايقً "اؤاد" أن العمض التشريعي لا يان على مدر المتومّق رغا هود الرئيس بري .ايما
تيار العزم لعدم تيقق الرار والمشاريق التي طرحتً األحزاب إلى
كانت كيبة "وليد" من ّ
لدي ثقة ببحد" (ويضي
در ة القول" :لا يعد ّ
الشخصية والااريزما).

أنً انتخب باألصض بسبب الع مات

 مال عدد مليض من المشاركين إلى نقد أداف أحزابها بشاض عام ولان مق الرما عن األدافالقوات عن رماه على أداف حزبً على الصعيد الميلّي
المناطقي لهاّ .
عبر " ورج" من ّ
بشري بعد حرمان طويض ،ولان تلا ال يمنق أنً يتباين مق حزبً ببعض
بإنماف منطقة ّ
تيار
"أمرا سدا طبيعي و سدا صيي"ّ .
وعبر مشارك من ّ
التهاصيض السياسية وهو ما يراه س
آماال لناكبيها "وإنو يا لطي  ..ابكيد كلنا
سيما أن األحزاب بنت س
المستقبض عن كيبتً ال ّ
وتلون معمض
يخص المومواين األس ميين
(يعبر عن كيبتً ايما
ّ
كاب ظننا بالعموم" ّ
ّ
حض مشاكض
تيار المستقبض لدورها اي ّ
نواب منطقتً اي ّ
ّ
الجية كبمالة) ولانً راض عن ّ
المنطقة وكاصة اي اترا كورونا.
ب -نقل المسؤولية نحو الحلفاء والتسويات
حصة اليلهاف الذين إما يرر المشاركون أنها أكلّوا بالتزامات
كان زف أساسي من الخيبة من ّ
صرح مشاركون من حزب اهلل ببنها يشعرون بالخيبة من أداف
وإما أنها لا
يطوروا دورهاّ .
ّ
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حلهاف اليزب ألنها ألزموه بخيارات ال مصلية لً ايها" .ما ييصض أننا نداق ثمن كلمتنا ليلهائنا
ويعبر "كريا" (حزب االتياد) عن ندمً الشديد
من دون مقابض" ،يقول مشارك من اليزب.
ّ
نائبا من حزب حلي
النتخابً س

ويهضض لو أنً
مائ س " :لو أستطيق مطق يدي التي انتخبت حينها"،
ّ

تيار المستقبض)
انتخب آكرين من لوائ منااسة كونها أثبتوا حضورها أكار .أما "طارل" ( ّ
تياره ،التسوية الرئاسية
اينتقد ،اي سيال التعبير عن كيبتً من كض القور السياسية بما ايها ّ
القوات اللبنانية كونهما لا يمنعا حصول الهراغ والتعطيض ومياز ارأ األص ح.
والتيال مق ّ
القوات لا يؤ ّد إلى أي تغيير
القوات اللبنانية أن االتهال بين ال ّ
تيار و ّ
اي حين رأت " ويض" من ّ
لألاضض كما كانت تتومّق.
واي السيال تاتً أ مق المشاركون من التيّار الوطني الير على تو يً اللوم والعتب لليلهاف
سياسيا اي
استقرارا
تيارها .ارغا األمض ببن تنعاس التسوية الرئاسية
والتسويات التي عقدها ّ
س
س
باليد األدنى اكتار اليريري
المجلس النيابي والياومة وتعاو سنا اي بعض الملّهات المعيشية
ّ
القوات التعطيض .وما ااما من هذا التعطيض ،بيسب أحدها ،هو موم حزب اهلل "البارد" اي
و ّ
تيار اي ات ملّهات الهساد ومسايرا حركة أمض اي دعمها لسعد اليريري.
موموز مجاراا ال ّ
النية لديً ولان المشالة
وبيسب أحد المشاركين اإن "العائق ليس تيالهنا مق اليزب أو غياب ّ
مق

مامض يعتقد "عصام" من اليزب الديمقراطي اللبناني المتيال
اي تيالهاتً" .واي سيال ّ
القوات الذي كان ارصة
كيب اآلمال هو التيال بين ال ّ
تيار الوطني الير أن ما ّ
ال ّ
تيار والمستقبض و ّ
القوات ولجوئها للتعطيض ومعارمة عهد الرئيس عون كض تلا ساها
لبناف دولة ولان سلوك ّ
بضياز الهرصة للقيام بإص حات رغا بعض المنجزات اي بداية العهد.
ت -الخيبة من نتائج االنتخابات
ال ات و ود كيبة واسعة من االنتخابات األكيرا ،ليستانى منها المشاركون من حزب اهلل وحركة
القوات ،ولذا ال تعويض لدر الميازبين على حصول تغيير إال بعد تعديض القانون اليالي.32
أمض و ّ
تعددت أشاال التعبير عن هذه الخيبة:
وهنا ّ
 طبيعة القانون ذاتها :اقانون االنتخاب لا يؤ ّد لوصول مور ديدا واي ظض هؤالفوحساباتها السلطوية والخار ية سياون القيام باألص ح مستيي س  .ااالنتخابات أعادت
نهس الطبقة السياسية التي أعامت عمض حاومة دياب والرئيس عون (مشارك من حزب
أشخاصا
التوحيد) .ويامض مشارك من اليزب التقدمي االشتراكي ببن االنتخابات أارزت
س
يتهرب من مسؤوليتً ،ويرمي االتهام على اآلكر
ليسوا على مدر المسؤولية ،كض منها ّ
 32على نقيض تلا مال مشاركان من الاتائب والقوات إنهما لا يتومّعا أي تغيير بسبب االنتخابات ألن نظام المياصصة
أمور من أية نتائج.
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تيار المردا أن مانون
تيار الوطني الير .ايما اعتبرت "ماغي" من ّ
مق التصويب على ال ّ
وعبرت عن ندمها للمشاركة
االنتخاب ال يمانً أن يعاس التمايض العادل وأنً "أعوج" ّ
تيار
واق هذا القانون الذي من لهئة القدرا على أن
ّ
تستبد وتبكذ ما تريد ،وتقصد ال ّ
الير .بينما على العاس من تلا يجد رايقها "شادي" أن القانون راعى مبدأ
الوطني ّ
التمايض وسم لاض الهئات الصغيرا اي المناطق أن تتم ّاض ولان بدل أن تتعاون ايما
تيار المردا والنائب ميشال
بينها ،كما كان يبمض ،تنااست بشاض سلبي كما حال نواب ّ
معوض.
ّ
تيار المستقبض كيبة كبيرا من نتائج االنتخابات
 النتائج غيرالسارا .يبدي المشاركون من ّ
ّ
يعبر مشارك من تيّار المستقبض عن تلا بوموح
وهذا متومّق لاونها الخاسر األكبر ايهاّ .
كيب ظني هو أننا لا نتومّق هاذا نتائج كاصة اي بيروت ...كان عندنا
مائ س " :أكار ما ّ
أمض كبير بالو وه الشبابية الجديدا ...لان لكذلنا اي عدا أمانة" .ويامض مشارك آكر
مائ س " :أنا كنت أظن أنً باالنتخابات سيعامب الشعب اللبناني األحزاب ويجري تشايض
حاومة تقوم بإص حات تخر نا من الومق السيئ الذي نين ايً" .يتشارك ميازب آكر
تيار لموااقتً على مانون االنتخاب وكيبة من الناس ألنها لا
للمستقبض كيبة راامً من ال ّ
تيار الارامة
تيار اي االنتخابات وهي "ندمت على تلا من بعدها" .أما "عمر" من ّ
تصوت لل ّ
ّ
ايشعر بالخيبة من مقاطعة الناس ل نتخابات وتب ّثرها بالمال السياسي وعدم الاقة
ّ
بالمرشيين الشباب.
ث -صدمة االنهيار
تيار
ّ
تيار المردا و ّ
تيار الوطني الير واليزب التقدمي االشتراكي و ّ
عبر بعض المشاركين من ال ّ
تيار الوطني أن "الومق
المستقبض عن تهولها من سرعة االنهيار االمتصادي .يرر "هشام" من ال ّ
اليالي لا يان متو ّم سعا إط سما ،لو ميض لي ببننا سنعيش ما نعيشً اليوم لما صدمت ولربما كنت
ميدثي لديً ّ
تيار المردا أن "طريقة
اعتبرت ببن ّ
"وشة برأسً" (مجنون) .ايما ترر "ماغي" من ّ
تيار
سبب لنا
س
إدارا الب د ااشلة سدا وهو ما ّ
انزالما سري سعا نيو الهاوية" .وترر " يهان" من ّ
المستقبض أن "السلطة السياسية لا تيقق أي كرل إص حي اي هيالية الدولة ،آكر أمر كان لي
أن أتومّعً أن تو ّدي بنا األمور إلى هذا المشهد واليال".
 المعارضة والحراك
بعاس الهئة األولى ،يميض معظا المشاركين من شباب المعارمة واليراك إلى التبكيد على أن
عبرت عن كيبتها ربطت
يخيب اآلمال ،واألملّية التي ّ
كض ما حصض كان متو ّم سعا وليس من شيف ّ
تلا بنتائج االنتخابات النيابية اقط حيس إن النتائج كشهت لها أن البلد تاهب نيو األسوأ.
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ويميض هؤالف المشاركون إلى انتقاد مانون االنتخاب اليالي ألنً ال يتي وصول القور الجديدا
واألحزاب الصغيرا.
أ -كان كلّه متوقّعا
تهبت األغلبية المطلقة من المشاركين ممن هذه الهئة للتبكيد على أن كض ما رر منذ
كيب ظني ألنني كنت متومّعة ببننا سنصض
االنتخابات كان ممن المتومّق" .ال أعتقد أن هناك ما ّ
حاليا باستاناف حدون االنهجار الغير متومّق" تقول "عبير" من النادي
إلى هذا المرحلة التي نعيشها س
لان صوت هذه األغلبية تخترمً "غادا" من مجموعة "ليقي" مائلة" :بصراحة لا أتومّق
العلمانيّ .
قدرات الب د لانني لا
أن نصض إلى ما نين عليً ،بالرغا من اسادها واستيواتها على م ّ
حدا االنهيار ،لانها يواصلون
أتومّق هذا االنهيار ...ها مادرون على القيام بخطوات تخ ّه من ّ
الرهان على الخارج ألنقاتها بمزيد من الديون" .ويامض مشارك آكر أنً "اي الومت الذي تماّنت
ايً و وه السلطة من تيويض أموالها أو باألحرر تهريبها بقينا نين من ومعنا تيويشة العمر
اي المصارف من سنداق الامن".
أما مر ّد هذا "التشاام" ايييلً هؤالف المشاركون إما إلى تركيبة مانون االنتخاب (المضياة بتعبير
مشارك من اليركة الشبابية للتغيير ،اليزب الشيوعي ،الاتلة الوطنية ،مواطنون ومواطنات) أو
صوتوا للزعماف أنهسها و ّددوا لها الشرعية.
الوزن الشعبي لألحزاب ومتها  %80من المقيمين ّ
غائبا عن الوامق (مواطنون ومواطنات) ،أو من طبيعة
كان هذا السلوك متو ّم سعا من شعب كان س
الرأي العام (أوز) ،أو من عودا الطبقة نهسها للياا وهي ال مصلية لها ببي تغيير (حركة الشعب)
أو من طبيعة النظام الطائهي المو ود (الجماعة األس مية ،لقاف البقاز الاوري) وغياب البديض
(الجماعة األس مية) ومع

المعارمة (النادي العلماني) أو بسبب تجربة حاومة "الوحدا

الوطنية" (وهنا يعلّق "عامان" من منتدر طرابلس مائ س " :ما دام بدكا تقعدوا سوا كلاا
بالياومة الماتا االنتخابات).
ب -مأساة االنتخابات
الخيبة من نتائج االنتخابات كانت مئيلة ومتشابهة لدر المشاركين .وهنا الخيبة إما مرتبطة
بخيارات الناس وإما بإحجامها عن المشاركة.
 على صعيد المشاركين السنّة :يعلّق ابن طرابلس "إبراهيا" من حركة الشعب على نجاحمرشية تيّار المستقبض ديما مالي بو ً يييى مولود بالقول" :هنا سبلت نهسي ماتا
تصوت ألحزاب
تريد الناس ،نسبة المشاركة اي طرابلس كانت معيهة سدا ا هي
ّ
السلطة واي الومت نهسً ال تعطي ارصة لألحزاب المعارمة والو وه الجديدا .ببساطة
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واضلت البقاف اي المنازل ،ووا بنا أن
الناس كهرت بالسياسيين وباالنتخابات وبالسلطة ّ
العدول عن المقاطعة" .تشارك رانيا من
وها تات ثقة تداعها للمشاركة و
ّ
نقدم لها و س
ّ
تيار أشخاأ
مجموعة "حجر وبشر" هذا الموم ألنً كان "من الممان بقليض من الوعي" اك ّ
تيار المستقبض
مختلهين وحينها كان يمان إحدان بعض التغيير .وترر منتسبة سابقة إلى ّ
وصوتت لً "نتيجة انتسابي لً وحبي لسعد
(انتقلت إلى مجموعة "لبنان عن ديد)
ّ
تيار لا ينجزوا شيئسا ولا ي اليريري بوعد تبمين ارأ
اليريري وثقتي بً" أن نواب ال ّ
يتيسن.
عمض وببن ومق البلد سوف
ّ
-

أما من المشاركين الشيعة ،االخيبة أن الشعب "أنضيا عليً مجد سدا" (حزب سبعة) وأنً
بعد كض ما رر منذ  2015لا ييصض أي كرل ّدي اي االنتخابات والمخيّب أكار هو
سيما من حملة الشهادات ،عن المشاركة بيجة استيالة التغيير بدل
إحجام كايرين ،ال ّ
النواب "هني هني" ،ولا
مياولة من ارصة ألشخاأ ل دد ومياسبتها س
الحقا (وعي) .ا ّ
تتغير سور الو وه وليس النمط السياسي تقول "هبة" من شباة مدر.
ّ

ينضا مشارك مسييي (عن حقا دااق) لهذه الهئة من المشاركين وهو ينتمي لبيت
ّ
ولان من انتخبها لا يهعلوا شيئسا
مي ّزب وانط ما س من تلا شارك اي انتخابات 2018
ّ
تربيت على أنها األاضض" .ويو ّ ً سخطً نيو تر ّدي أحوال الطرل نيو البقاز
رغا "أ ّني ّ
وحالة الهقر المنتشرا هناك رغا كارا الوعود.
ت – مكافحة الفساد
مخيبتين لآلمال ،األولى
ّ
ركز المشاركون الشيعة ممن ائة المعارمة واليراك على مسبلتين ّ
تيار الوطني الير .يلوم "حسان" (حزب
مرتبطة بمشروز حزب اهلل لماااية الهساد والاانية أداف ال ّ
سبعة) حزب اهلل  -الجهة الوحيدا التي يمانني التياور معها – على تعطيض البلد أليصال العماد
بعيدا عن شعار التغيير
تيار كان س
عون إلى الرئاسة ،اي حين و د "رواد" (شباب المصرف) أن أداف ال ّ
واألص ح .أما لناحية ماااية الهساد ،ايقول "لؤي" (حراك النبطية) إنً من البداية رأر اي
التورط ايً" ،وهو ما يتهق معً "رائ "
"مجرد شعار انتخابي لا يان على اليزب
مياربة الهساد
ّ
ّ
يصوت لليزب بعاس عائلتً ايقول" :كنت عارف ببننا واصلين
(اليركة الشبابية للتغيير) الذي لا
ّ
لهون ،الشغلة مش بإيد اليزب بسبب طبيعة تيالهاتً" .وتهب آكر للقول إن أداف اليزب كان
أمض بااير من كطابً ايما يخص الهساد .وما زاد من سوف تلا بيسب "رواد"  -الذي يتهق مق
ّ
سيما وإنني شخص من هذا المجتمق"-
اليزب لناحية عدائً لي "إسرائيض" معتراسا باض تضيياتً" ،ال ّ
عدم إصغاف حزب اهلل لصوت  17تشرين "وكاصمنا بدون أي مياولة لرأب الصدز الذي حصض".
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 التحليل المقارن
.i

عبر المشاركون من أحزاب السلطة عن مستور أعلى بااير من
بالمقارنة بين الهئتين ّ
الخيبة وتلا يعود إلى كون أحزابها طرحت الوعود وتعمض من داكض السلطة ااان أن
انهجر االنهيار االمتصادي والسخط الشعبي بو هها .يتشابً شباب األحزاب لناحية الشعور
بالخيبة مما وصلت إليً األحوال بعد عامين من االنتخابات األكيرا ،وهذا األمر يجد تهسيره
مشبعة بالخطاب اليزبي
غالبا ما ياون لديها طموحات عالية
ّ
اي كون شباب األحزاب س
يتعرمون لضغط اي المجال العام ببسئلة حول أداف أحزابها.
ووعوده اض س عن أنها ّ
أما المشاركون من المعارمة واليراك ابغلبها ،بدون اوارل طائهية مليوظة ،اعتبروا
أن ما وصلت إليً األمور ليس مها ئسا بض متومّق ربطسا بنتائج االنتخابات النيابية .وهذا أمر
طبيعي ممن ها متوامعون اي معارمة النظام السياسي ونخبتً .ويرر هؤالف أن
تقوي من
األزمات اليالية تابت صية تقديراتها وانتقاداتها للومق القائا ويمان أن ّ
نهوت المعارمة اي المرحلة المقبلة.

.ii

كانت تومّعات المشاركين من األحزاب من مرحلة ما بعد االنتخابات أكبر بااير من
المشاركين اآلكرين وهذا ما عض األزمة أكار مغطسا عليها .وبدا أن ملة من شباب
يعبر عنها إال مشارك واحد من شباب
تعرموا لصدمة االنهيار وهي حالة لا ّ
األحزاب ّ
المعارمة .تعامض الميازبون مق هذا الضغط بتيويض المسؤولية عن أحزابها أو التخهي
عبرت
منها مق بقاف حدود من النقد الذاتي .رغا تلا هناك مجموعة ممن شباب األحزاب ّ
عن الخيبة من أحزابها بمضمون شبيً بخطاب الشريية الاانية ولان بشاض ايً نوز من
المواربة .هناك إدراك لدر هؤالف المشاركين ليدود التومّعات اي ظض هذا النظام ،وهذا
األمر لا يان ليتيقق لدر شريية اي طور الدكول إلى المجال السياسي لوال صدمة
كمابر لعيوب النظام وحدوده.
األزمة ،ااألزمة عملت
ّ

.iii

تن ّوعت مصادر كيبة المشاركين من أحزاب السلطة بين أداف األحزاب واليلهاف ونتائج
تركزت الخيبة لدر مشاركي
االنتخابات النيابية  2018واالنهيار الذي حصض ،ايما ّ
المعارمة واليراك على نتائج االنتخابات وسلوك الناكبين .وهنا لي حظ أن التعبير عن
نسبيا لدر المشاركين السنّة ،ايما الخيبة لدر
الخيبة من نتائج االنتخابات كان أكار
س
المشاركين الشيعة افت ربطسا بمرحلة ما بعد االنتخابات بشاض أساسي .وايما تتو ً
انتقادات المشاركين السنّة إلى تيّار المستقبض اإن النقد من المشاركين الشيعة اي
اليراك والمعارمة يو ّ ً إلى حزب اهلل وتلا لاونً الطرف الذي لتعقد عليً اآلمال.

.iv

تظهر داكض ائة األحزاب المشاركة اي السلطة عبارات وأصوات عديدا تهيد بعدم الرمى
عن أداف أحزابها ولان أغلبيتها تياول نقض مسؤولية تلا إلى عوامض ليست تيت
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نسبيا هناك ميض
السيطرا اليزبية (طبيعة النظام ،سياسات وموام الخصوم واليلهاف).
س
للرما عن أداف األحزاب على المستور الميلّي مقابض سخط من األداف العام .وهذا مرتبط
النواب الذين يا ّاهون تواصلها الجماهيري من ك ل اليضور
بطبيعة أداف األحزاب و ّ
المباشر وشباات المصال والخدمات والمساعدات اي مناطق حضورها اي مقابض أن
ميادات األحزاب يتعاملون بشاض تقليدي على المستور العام من ناحية التيالهات
ارر
والسياسات واالندماج بالنظام الطائهي.
ّ
ومجد سدا تظهر النقمة تجاه اليلهاف وهو أمر يت ّ
.v

الير.
تيار الوطني ّ
مرارا ك ل المقاب ت وكاصة لدر المشاركين من حزب اهلل وال ّ
س
ظهر اهتمام مليوظ باالنتخابات األكيرا ،اشباب مور  14آتار ،بالتيديد تيّار المستقبض،
عبروا عن كيبة كبيرا من تلا االنتخابات من هة كيارات الناكبين وكذلا طبيعة
ّ
القانون .أما بعض المشاركين من مور  8آتار ،رغا رب أحزابها ل نتخابات األكيرا،
بد من إص ح القانون اليالي بييس يمان تجاوز القيود الطائهية للنظام
ايرون أنً ال ّ
وبالتالي امت ك مدرا أكبر على إحدان التغيير .اكتش المشاركون من مور  8آتار ،بعد
اوزها األول باألغلبية النيابية منذ  ،2005حدود تبثير هذا الهوز على مدرا أحزابها،
تعبر حين كانت على مقاعد األملية.
وربما رغبتها اي إحدان تغيير عميق كما كانت ّ
بالمجمض يتشارك السنّة اي كلتا الهئتين مستور أعلى من الخيبة من نتائج االنتخابات
مقارنة ببامي المشاركين.

.vi

تتشارك الهئتان مومهسا نقد سيا من مانون االنتخابات ،وبدر ة أكبر لدر المشاركين من
اليراك والمعارمة .ويتقاطق المشاركون من أحزاب صغيرا مشاركة اي السلطة مق
بيجة أنً ال يسم بتمايض
المشاركين من المعارمة واليراك اي انتقاد القانون اليالي ّ
القور الناشئة واألحزاب الصغيرا.

 3.2حدود التحوّل في القناعات السياسية
 األحزاب المشاركة في السلطة
أكد تسعة مشاركين ،مو ّزعين على معظا األحزاب ،أنً
من بين الي 35
س
مشاركا ممن هذه الهئة ّ
تتغير لديها أية مناعة سياسية منذ االنتخابات النيابية  .2018بض تذهب "ريتا" من اليزب
لا
ّ
ترسخت (ماض اصض الدين عن
السوري القومي اال تماعي إلى أن مناعاتها بهار أنطوان سعادا ّ
الدولة ،وسوريا الطبيعية ،وعدم تد ّكض ر ال الدين بالسياسة وإلغاف الميسوبيات) .وكذلا "إيلي"
من حزب الاتائب الذي سيستمر بالمطالبة بقناعتً ماض حصرية الس ح وحياد الدولة وإغ ل
وحض أزمة الاهرباف .أما "عباس" من حزب اهلل ابعرب
المعابر غير الشرعية ووم
التهرب الضريبي ّ
ّ
عن رماه عن أداف اليزب لناحية حماية المقاومة وأن التغيير الداكلي ييتاج إلى ومت ألنً يو د
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"نظام اساد متراكا من سنوات" .كما أن " عهر" من حركة أمض أ ّكد ثبات أاااره السياسية ألن
اليركة ورئيسها ثابتون على موامهها ووموحها بخصوأ إما دولة مدنية غير طائهية وإما
ابررت مومهها ببن حزبها مام باض ما يتييً وزنً
القوات اللبنانية ّ
مياصصة .أما "ميريام" من ّ
يؤكد
تيار الوطني الير واليلهاف.
وأكيرا ّ
السياسي اي البرلمان والياومة والتقصير كان من ال ّ
س
تيار المستقبض رماه من ناحية أنً كان يمان لمؤتمر سيدر أن ييقق ما وعد بً
"ميمود" من ّ
الرئيس اليريري لو لا يجر تعطيض األص حات.
أما بقية المشاركين ممن هذه الهئة ايمان ارزها بيسب الموموعات التي أثاروها:
أ -المجموعة األولى تغّير امتناعها بإماانية بناف دولة ومجتمق متعايش .بالرغا من أن لدر
"غازي" (حزب اهلل) أصدماف من بامي الطوائ

ولان نتيجة الخطاب األع مي والتو ّترات

المناطقية أصب يجد أن اارا التعايش صعبة ويشعر ببنً ال و ود لقبول اآلكر حتى اي
مضايا أساسية .ويامض "باسا" (حزب اهلل) ببنً لا يعد يرر أن لبنان بلد ديمقراطي
للتوحد ألن الجميق ينتمون ألشخاأ وأحزاب وليس للوطن
متعدد الطوائ القابلة
ّ
ويستاني اليزب كونً حام س لقضية .كذلا أصب "حسن" (حركة أمض) يش ّاا بإماانية
التعايش ووحدا لبنان بسبب ما رر بعد  17تشرين من حم ت إع مية وإغ ل طريق
الجنوب واشض أكار من تسوية بين األحزاب وتقويض مياوالت إلغاف الطائهية السياسية
معينة أو
وبروز المناطقية داكض اليراك نهسً "ايتى األص ح رر تبنّيً لصال مناطق ّ
معينة" .اي المقابض مامت "روال" من حزب اهلل بمرا عة لرأيها السابق ببن يستخدم
ائة ّ
اليزب العن ويهرض سيطرتً على البلد "ا أريد أن يقسا وطني مناطق نهوت وال أريد
أن نرر مشاهد القتض على الهو ّية من ديد".
ومشاركا من حركة
تيار الوطني الير
س
ّ
تضا هذه المجموعة ث ثة مشاركين مسيييين (إثنين من ال ّ
تيار
االستق ل) ممن أصبيوا يش ّااون بإماانية بناف دولة مدنية .منطلق
ّ
الشا لدر "ربيق" من ال ّ
الوطني أن بامي األطراف ال ترغب بتقديا تنازالت عن الماتسبات المراكمة من ك ل الومق
وهما" .أما " اد" من حركة االستق ل ااان
الطائهي القائا "واليديس عن الدولة المدنية ليس إال س
يظن أنً يمان بناف دولة من ك ل الدكول اي نظام "الزبائنية وسياسة الخدمات والميصاصة...
ولان اليوم اهمت استيالة بناف الدولة دون الاهافات ومبدأ الشخص المناسب بالماان المناسب".
تغيرت مناعاتها تجاه أطراف سياسية أكرر أو مجمض القور السياسية.
ب -المجموعة الثانية ّ
تبين لها أن مور ماض
كانت "عصمت" (اليزب التقدمي) تظن أنً سييصض تغيير لان ّ
القوات اللبنانية تعمض لمصاليها الخاصة
الير و ّ
تيار الوطني ّ
حزب اهلل وال ّ
تيار المردا و ّ
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وليس لمصلية لبنان .وبرأي "ط ل" من اليزب نهسً أن هذه المصال الخاصة حالت
دون بناف تيالهات شاملة وكبيرا للضغط داكض الياومة والبرلمان كما كان يبمض .ومد
تيار الوطني الير اليصة األكبر من االنتقادات ممن هذا الموموز .ابشار
تلقّى ال ّ
تيار الوطني الير كونً دكض اي
تيار المردا إلى
التغير اي مومههما من ال ّ
ّ
المشاركان من ّ
المياصصة والوراثة السياسية بيسب "شادي" ومال نيو العنصرية والجشق بيسب
القوات اللبنانية الذي أصب يهها التيالهات بطريقة
"ماغي" .وينضا لهما " ورج" من ّ
تبين لً أنً "ال حلهاف صادمين والاض يسير واق مصاليً الخاصة اي
ديدا بعدما ّ
تيار
النهاية"
تيار المستقبض .ايما ترا ق "زياد" من ّ
تيار الوطني الير و ّ
مصوبا تجاه ال ّ
س
المستقبض عن آمالً "بعهد عون" نتيجة سياساتً التي تخال ما كان يعلنً .ولهذا السبب
تيار المستقبض عن رهانها على التسوية الرئاسية "إت إننا بطبيعتنا
ترا عت "رنا" من ّ
مختلهون وتيامنا اتجاهات ومصال مختلهة ال سبيض لبناف الدولة عبرها".
تبدسال اي مومهً األيجابي من اتهال معراب نتيجة ما
تيار الوطني ّ
بالمقابض أبدر "هشام" من ال ّ
تيار .أما
القوات على االتهال عبر التركيز على عرملة عمض الوزرات التي ّ
توالها ال ّ
يعتبره انق ب ّ
شديد ،أن المقاومة

يظن ،ببس
تيار الارامة ومق حبً لهار المقاومة والجهاد اهو
ّ
"عمر" من ّ
يديات إمليمية أكبر من إمااناتها ولذا عليها إما تغيير سياساتها أو تطوير إمااناتها.
وا هت ت ّ
معارما للتيال
التيوالت السلبية تجاه اليلهاف ،أشار "أحمد" من حزب اهلل إلى أنً لا يعد
وبخ ف
س
ّ
بين اليزب وحركة أمض "اي ظض كض الضغوط التي تمارس على اليزب وأهمية الدور الذي تلعبً
حركة أمض اي الداكض" .وي مي "اؤاد" من حركة أمض موم

"أحمد" باستاناف حزب اهلل من

انتقاده للتيالهات ألن "المصلية السياسة هي التي تهرض أي تيال ومق غيابها يسقط اليل
يتهسخ بنيانً".
باليد األدنى
أو
ّ
ّ
وتنوعت هذه المسائض من
ت -المجموعة الثالثة و ّهت مرا عتها نيو مضايا ترتبط ببحزابها.
ّ
اشض بعض المسؤولين اليزبيين اي إنجاز ما كان متو ّم سعا منها (اليزب التقدمي
االشتراكي) وعدم النجاح اي تيسين الوامق الميلي بعد االنتخابات ما عض "كريا" (حزب
تتعدر كونها اتهامات
االتياد) يرر أن "السياسة اي لبنان ال طائض وال نتائج منها وال
ّ
تيار المستقبض)،
مؤمتة" ،وانتخاب نهاد المشنول بسبب االلتزام اليزبي (مشارك من ّ
تبدل القناعة باهافا القادا السياسيين التي ظهر بيسب التجربة أن "رايتها
س
وصوال إلى ّ
تيار المستقبض اي
لألمور ليست بالضرورا أوسق من رايتي الهردية" بيسب "اادي" من ّ
معرض نقده للتسوية الرئاسية.
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القسا الااني:
ّ

تغير تقييا "عصام" من اليزب
ن-
وأكيرا برز رأيان بخصوأ حدن  17تشرين .س
أوال ّ
س
تبين لً أن حراك  2019لديً القدرا
الديمقراطي اللبناني للاورا بين  2015و 2019حيس ّ
على إحدان التغيير على أن تتم ّان مجموعاتً من إدارا االنتخابات المقبلة باهافا .أما
ليض بتسليا حزب
القوات اللبنانية الا تعد ترر بعد  17تشرين أن األزمة ست ّ
" ويض" من ّ
تقدم أو تؤ ّكر
اهلل لس حً امسبلة الهساد تطغى على الس ح "لذلا اإن هذه المسبلة لن ّ
أمرا ثانو سيا".
شيئسا أمام المشاكض االمتصادية والمعيشية التي ّ
نمر بها ...ابصب الس ح س
 الحراك والمعارضة
مشاركا اي هذه الهئة إلى أنً لا يطرأ أي تغيير اي
أشار ثمانية مشاركين من ممن الي 29
س
لدي ثقة
تبرر "غادا" من "ليقي" هذا األمر بالقول" :منذ العام  2015ليس ّ
أااارها السياسيةّ .
لدي أي تومّق أو أمض بها ...وأيقنت أن الراض واالعتراض
بالمنظومة الياكمة ،وبالتالي لا يان ّ
ملية بو ً هذه الزمرا" .أما "نادر" من "أوز" ايربط األمر باباتً المبدئي ايما يخص
مرورا ّ
زفا من معركة أكبر بو ً الصهيونية واألمبريالية
مناصرتً للقضية الهلسطينية التي يراها س
ولذلا ما زال يؤمن أن هذا الصراز مرتبط بلبنان ولً مستلزمات أبرزها بناف امتصاد منتج مادر
على احتمال هذه الموا هة .وأكد مشاركون من اليزب الشيوعي ومواطنون ومواطنات والاتلة
الوطنية والمرصد الشعبي واليركة الشبابية للتغيير على ثباتها ممن كطها السياسي وأاااره.
أما بامي المشاركين ممن ماموا بمرا عة لبعض أااارها أو مناعاتها السياسية اتو ّزعوا كاآلتي:
وتصوراتها من األحزاب
أ -المجموعة األولى من هذه الهئة مامت بمرا عات تجاه موامهها
ّ
سيما تلا المشاركة اي السلطة .اقد مشاركون من حراك النبطية والجماعة
السياسية ال ّ
األس مية "وحجر وبشر" األمض باض األحزاب المشاركة اي السلطة حيس كانوا ييسبون
أن بعضها يمان أن ينخرط اي ماااية الهساد أو يمان التعاون معً .ولذلا يرر "عبد
كليا" .ايما
الرحمن" (الجماعة األس مية) أن "اليض ياون بإنتاج طبقة سياسية ديدا س
وعيا لسياسات أحزاب مور 14
تقول "رانيا" (حجر وبشر) إنها بعد  17تشرين أصبيت أكار س
آتار و 8آتار "واستهقت أنً ال يجب أن نبقى تابعين".
تيار المستقبض بداية عام
أما "سارا" من "لبنان عن ديد" اداعتها مرا عتها السياسية لمغادرا ّ
 2019بعدما أ ّدر اشض التسوية الرئاسية إلى علها ترر "بوموح األكطاف اي مرارات سعد
اليريري السياسية" .أما "معين" من "وعي" ااانت مرا عتً مرتبطة باليزب الشيوعي الذي انتخبً
عام  2018ولانً اآلن يجد أن الخ اات داكض اليزب ومعهً علتً يرر اليزب عا سزا عن أداف
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الدور الذي يطم إليً كيامض للهار اليساري .اي حين ارتبطت المرا عة لمشاركين اثنين من
اليزب بعد  17تشرين.

بتصوراتهما عن حزب اهلل نتيجة موم
شباب المصرف وحركة الشعب
ّ
وتشرح "لميا" من شباب المصرف مومهها من اليزب ربطسا بدعوا األكير أنصاره لمغادرا الساحات
بعد  17تشرين بينما كان يجب على اليزب "أن ياق اينا ألن األمض معلّق عليً" ،وما تزال عا زا
تصر "لميا" على أن اليزب ال يشبً بقية األحزاب.
عن اها موم اليزب حينها .ولان رغا تلا ّ
التصورات
بتصوراتها حول التغيير ومساراتً .تطغى
ب -المجموعة الثانية ارتبطت مرا عتها
ّ
ّ
السلبية حول مسبلة التغيير ويش ّذ عن تلا موم

"رانيا" (حجر وبشر) انط سما من أن

وعيا ومسافلة للقور السياسية منذ سنتين و"أصب األمض أكبر ويجب
الناس أصبيت أكار س
شاوكا تجاه حصول تغيير
أن نستمر بالعمض" .أما البقية داكض هذه المجموعة اتبدي
س
واسق انط سما من مصادر مختلهة :إما من أن انهجار  4آب لا يؤد للتغيير المنشود الذي
يبدو أنً ييتاج لسنوات ومدوم طاما سياسي ديد (شباة مدر) ،وإما بسبب طبيعة
القانون االنتخابي اليالي (اليركة الشبابية للتغيير) وإما ل متناز ببنً ال يمان إحدان
كاايا ألحدان التغيير كما
التقدم باالنتخابات سياون
النواب وال
ّ
س
تغيير من داكض مجلس ّ
أثبتت كض السنوات المامية (شباب المصرف) ،وإما ألنً لا يعد هناك أمض ببن األزمة
ستداق األحزاب المشاركة اي السلطة للقيام بشيف مختل

ولذا ال إماانية للتغيير من

توصلت "عبير"
داكض النظام وأما من كار ً ايلزم بهة معارمة موية (شباب صور)ّ .
(النادي العلماني) لقناعة مشابهة ببن التغيير ييتاج إلى بهة وليس من ك ل القوانين
اعليا بتطبيق القوانين".
وتعديلها ألن "النظام الطائهي واالمتصادي الراهن ال يسم
س
بعيدا عن
بتغير طهي مرتبط ببنها بدأت تقارب األمور س
مرت ّ
ت -المجموعة الثالثة تكرت أنها ّ
تصورات البيئة واألهض .يقول "معين" (وعي)" :بالمرحلة المامية كنت متعل سّقا بخيارات
ّ
أهلي ومن ها حولي أما اآلن اصرت أنضج وأرر الصورا أوم " .وتوم "سهام" (لقاف
البقاز الاوري) أن سبب التغيير يعود إلى أنها أصبيت أكار استق لية اي تاوين أااارها
وتوصلت "ميرا" (عن حقا دااق)
عن األهض والمييط وأنها ترر األمور من منظار مختل .
ّ
تربت عليً ،أنً ال يو د طرف سياسي يد بالمطلق وأن كيار
إلى إدراكها ،بعاس ما ّ
سياسيا
صائبا .أما "عبير" (النادي العلماني) ابصبيت أكار مرونة
أهلها السياسي لا يان
س
س
من ناحية االستماز بشاض أاضض لآلراف واألااار المخالهة لما تعتقد بً وممارسة النقد
الذاتي تجاه ما تعتقد بصيتً.
بتصورات متباينة عن حزب اهلل .اقد
ن -المجموعة الرابعة كشهت عن تغييرات مرتبطة
ّ
أصبيت "سهام" (لقاف البقاز الاوري) ترر اي س ح حزب اهلل أداا للتبثير الداكلي أكار
منً للمقاومة ،وكذلا لا يعد "حسان" من حزب سبعة مقتن سعا بو ود "مؤامرا علينا" بض
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القسا الااني:
ّ

يجري رمي الهشض على الخارج .اي المقابض كانت مرا عة "سناف" (مواطنون ومواطنات)
تجاه اليزب تسير بشاض مختل حيس لا تعد تقتنق أن حزب اهلل وس حً هما مسؤوالن
عن الومق القائا .وتامض "سناف" بشرح واف لهارتها ببنً اي الوامق س ح اليزب هو
نتيجة غياب الدولة وليس من المنطقي مطالبتً بتسليا س حً وترك البلد ماشواسا
للعدو األسرائيلي وتلا إلى حين بناف الدولة القادرا وهو ما ييتاج لعملية انتقالية يجب
أن يبقى س ح اليزب ايها مو و سدا ،واي نهاية هذه العملية يصب س ح اليزب غير
العدو.
وتتيول الدولة كاض إلى دولة موا هة مق
مروري
ّ
ّ
 التحليل المقارن
.i

أااد ربق المشيييياركين من كلتا الهئتين ببنً لا ييصييييض لديها أي تغيير اي القناعات
برر الم شاركون من أحزاب ال سلطة تلا
ال سيا سية منذ االنتخابات النيابية  ،2018وايما ّ
لاقتها ببحزابها ومياداتها كانت حجة المشيياركين من المعارميية واليراك منطلقة من
عدم الاقة بالمنظومة الياكمة ومومهها منها وهو أمر أكدتً األزمة .لان ايما تو ّزز
هؤالف على مجمض األحزاب اي الهئة األولى كان المشيييياركون مييييمن الهئة الاانية ،أي
تيول اي مناعاتها السييييياسييييية ،ها
المعارميييية واليراك ،ممن أناروا حصييييول أي ّ
تيارات ومجموعات تات اتجاه يساري.
ببغلبيتها العظمى من ّ

.ii

مايرا ل نتباه حصيييول مرا عة ل متناز
داكض ائة المشييياركين من أحزاب السيييلطة كان س
ليدا
التيول كان
بإماانية بناف دولة مدنية والعيش المشييترك .ويظهر أن هذا
انعااسييا ّ
ّ
س
وحدا اليم ت األع مية ومطق
االنقسييامات السييياسييية منذ االنتخابات النيابية األكيرا ل ّ
تيديدا بعد احتجا ات 17
الير
س
تيار الوطني ّ
الطرل التي اسييييتهدات بيئات حزب اهلل وال ّ
تشيييرين األول  .2019اي المقابض لا يبرز هذا الموم لدر أي من المشييياركين اي ائة
المعارمة واليراك.

.iii

التصييييورات السييييلبية تجاه القور السييييياسييييية
التقاطق األكبر بين الهئتين هو مراكمة
ّ
المو ودا اي السيييلطة .االمشييياركون من أحزاب السيييلطة كابت ظنونها من حلهائها
القوات اللبنانية
والقور التي أنجزوا تسييييويات معها ،وبالتيديد بين ال ّ
تيار الوطني الير و ّ
تيار المسييييتقبض .االسييييتاناف الوحيد كان امتداح مشيييياركان من حركة أمض وحزب اهلل
و ّ
الت يال

بين حزبيه ما .اي المج مض تسيييييطر حا لة عمي قة من القلق والشيييياوك بين

المشيييياركين من األحزاب المو ودا اي السييييلطة .أما لدر المشيييياركين من المعارميييية
واليراك اإن عد سدا منها إما انسيب من أحزاب مشاركة اي السلطة وإما لا يعد يؤ ّيدها
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اارما بينها مي سعا لناحية سييوئها .وهذا األمر ارتبط
وأصييب نقد سيا تجاهها أو لا يعد يرر س
بشاض أساسي بمشاركين سنّة وشيعة.
.iv

ه ناك مسييييتور عال من األح باط لدر كل تا الهئتين وإن من مصيييييادر مختل هة .لدر
المشاركين من أحزاب السلطة هناك نوز من االستس م للوامق السياسي القائا وعدم
إماانية التعاون مق القور السييياسييية األكرر ومسييتور من الخيبة من األداف اليزبي بعد
االنتخابات األكيرا عام  .2018ويبدو أن بعض المشيييياركين من مور  14آتار متبثرون
القوات إلى تغيير
سي س
يلبا بهشييض إسييقاط العهد بعد  17تشييرين وهذا ما داق مشيياركة من ّ
مناعتها تجاه تلا "الاورا" .أما لدر المشييياركين من المعارمييية واليراك ااألحباط ناتج
عن األدراك ببن مسييييار التغيير يبدو أنً سيييييطول ولن ياون إحداثً مما نسا من ك ل
موحدا للمعارمة.
االنتخابات وال ّ
سيما مق غياب بهة ّ

.v

يتاّرر لدر عدد من المشيييياركين مييييمن المعارميييية واليراك التبكيد على تمايزها عن
الخيارات السيييياسيييية ألهلها حيس يبدو أن هؤالف غادروا االنتماف التقليدي للعائلة .يعت ّز
التمرد واال ستق لية ،وي شيرون
هؤالف الم شاركون بقدرتها على ممار سة هذا النوز من ّ
تيوسال اي منهجية تهايرها السييياسييي لجهة االنهتاح على مدر أوسيق
إلى أنها شييهدوا ّ
لألااار وممارسة النقد الذاتي.

الخالصة
منهجيا للتعميا
ينبغي بداية التبكيد مجد سدا على أن النتائج التي كلصت إليها الدراسة غير مابلة
س
لتصورات يض ما
معمق
ّ
كارج دائرا المشاركين ايها ،ولان يمان االنط ل منها لتيصيض اها ّ
األهلية من حملة الشهادات الجامعية المنتظا داكض األحزاب المشاركة اي السلطة
بعد اليرب
ّ
وأحزاب المعارمة ومجموعات اليراك .تقاربت آراف المشاركين من الهئتين ايما يخص االنهعاالت
نسبيا عند اليديس
والهوا س والمخاوف المرتبطة بالتداعيات الشخصية لألزمة ،ثا عادت لتتباعد
س
تصوراتها ومناعاتها.
عن اآلثار السياسية لألزمة على
ّ
يظهر و ود تشابً كبير اي أسباب الغضب لدر المشاركين من الهئتين سواف من ناحية أداف
السلطة السياسية أو تداعيات األزمة االمتصادية والمعيشية .يصض التقاطق إلى تروتً عند
اليديس عن السخط والغضب حيس و د مجمض المشاركين أن السلطة السياسية تدير األزمة
باستخهاف والمباالا وبدون مسؤولية وتترك الناس ألمدارها أو حتى توظّ

األزمة لمزيد من

لليد من األمرار عليها .حتى المشاركون من أحزاب السلطة استخدموا هذه الميا جة
المااسب أو ّ
أكد المشاركون من المعارمة واليراك أن القور
ولان بالتصويب على القور األكرر ايما ّ
السياسية المشاركة اي السلطة هي منظومة واحدا .وتبدو اللغة السلبية تجاه النظام السياسي
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حد بعيد ولو من منطلقات مختلهة .يتشارك الطراان الشاور من النظام السياسي،
متشابهة إلى ّ
لان بينما يهعض الميازبون تلا اي معرض تقديا أسباب مخههة ألداف أحزابها يذهب الطرف
المقابض إلى انتقاد النظام السياسي كمدكض النتقاد النخبة السياسية المسؤولة عن إدارتً.
هناك كشية من التد ّك ت الخار ية اي األزمة ومياولة تدويلها .اقد برزت بعض األصوات من
داكض ائة المعارمة واليراك تتو ّ س من دور كار ي ،ابتدا سف أو استدرا س ا ،ليعيد إنتاج التسوية
ويمدها بالموارد .اي حين أنً داكض ائة األحزاب المشاركة اي
الداكلية بين النخبة السياسية
ّ
السلطة كان التخوف لدر مشاركين من مور  8آتار من الخارج مرتبطسا بتدويض األزمة مد
لان مشاركين من الهئتين لديها ملق من دور كار ي لتيهيز حرب طائهية إما ألمعاف
المقاومةّ .
المقاومة وإما لتهايا البلد.
كذلا برز و ود مستور مرتهق من السخط لدر الهئتين بسبب التداعيات االمتصادية والمعيشية
لألزمة على المشاركين أنهسها والمجتمق من حولها .لتظهر هذه الشريية ال لعمرية من كر ّيجي
حميما مق المجتمق وتهاع س مق معاناتً كما ظهر اي التعبيرات المستخدمة.
الجامعات تواص س
س
ارا على المشاركين من اليراك والمعارمة بض إن الميازبين المشاركين من
االسخط هنا ليس ح س
القور المشاركة اي السلطة يشعرون بعبف أك مي ونهسي لألحوال العامة وكذلا لما يعتبرونً
مياز سنوات من الجهد واألموال اي التيصيض العلمي .ويمان ااتراض أن هذا ينعاس على
ع ماتها مق أحزابها بالنقد والضغط ممن األلطر الداكلية .مجد سدا بدا هنا أن المشاركين من
أحزاب السلطة كانوا شديدي النقد لمجمض القور السياسية األكرر بمن اي تلا اليلهاف .وهنا
تيار الوطني الير لدر مجمض األحزاب األساسية
ظهر و ود مستور مرتهق من التعبئة مد ال ّ
المشاركة اي السلطة ما عدا حزب اهلل.
يميض المشاركون بو ً عام نيو التشاام والسلبية اي تقديرها للظروف السائدا والمستقبض
القريب حيس يميض أغلبها ،وبدر ة أكبر لدر المشاركين من المعارمة واليراك ،إلى اعتبار ظروف
أهلها ممن اكتبروا اليرب األهليّة إما أاضض أو تشابً ظرواها .االيرب األهليّة بالنسبة لها
على ما شهدتً من عن كانت الهرأ االمتصادية متاحة ايها بلياظ حا ات تلا اليقبة ،كما
بمجرد حصول تسوية ما ،أما االنهيار االمتصادي ايستلزم أكار من تسوية
أنً يمان مبط العن
ّ
أاقا لتيوي ت مالية تماثض
وييتاج لسنوات للخروج منً وال سيّما أنً ال يبدو للمشاركين أن هناك س
تلا التي تلت اليرب األهليّة .هنا بدا الشيعة ها األمض سلبية اي مقارنة الظروف اليالية بتلا
انعااسا للصعود الطبقي والسياسي الذي ح ّققوه ك ل العقود
السائدا ك ل اليرب األهليّة وتلا
س
الا ثة األكيرا.
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سيما
ايما يخص المخاوف برزت اليرب
األهلية نقطة تقاطق كبيرا بين المشاركين من الهئتين ،وال ّ
ّ
األهلية ولان يبدو أنً تل ّقاها من
لدر المشاركين السنّة ،رغا أن هذا الجيض لا يختبر اليرب
ّ
األهلية إما نتيجة لمخطط
ويتخوف هؤالف من اليرب
ك ل أحاديس األهض ووصهها ألهوالها.
ّ
ّ
أساسيا من
زفا
س
كار ي وإما لسعي بعض القور السياسية إليها للهرب من األزمة .ويبدو أن س
القلق من األزمة االمتصادية مرتبط بتداعياتها األمنية الميتملة سواف الشخصية أو اال تماعية.
زفا من
وهاذا يبدو أن مبط األمن واالستقرار حتى مق بقاف األزمة االمتصادية يمان أن يساّن س
القلق الشعبي وييتويً.
تسيطر على المشاركين من اليراك والمعارمة مشاعر القلق من اقدان األمض بإماان نجاح مسار
التغيير المنشود لديها .تنطلق هذه المخاوف من أن التغيير ييتاج إلى مسار زمني طويض نتيجة
نسبيا وكذلا
مدرا المقاومة لدر النظام القائا وطبيعة الشعب اللبناني الذي يمان الت عب بً
س
وأكيرا بسبب اشض مور
استدراج الخارج ألعادا إنتاج تسوية ديدا وتعويا الومق القائا،
س
موسعة .هنا يرر المشاركون أنً كلما
موحدا أو تيالهات ّ
المعارمة واليراك اي تشايض بهة ّ
يظن المشاركون
ابتعد التغيير عن ليظة  17تشرين تصب ارأ التغيير أمع  .باض األحوال
ّ
ميدد ولان القلق أن يطول المسار بما يمن
أن التغيير سياون واق مسار وليس نتيجة حدن ّ
التاهن أنً بعد مرور سنة على هذه
مور األمر الوامق الومت الستعادا زمام المبادرا .ويمان
ّ
المقاب ت أن تاون مشاعر القلق واألحباط مد أصبيت أعمق.
ورغا المخاوف والهوا س التي تسيطر على المشاركين بدا أن كيار الهجرا ال يزال اي العموم
وثمة سعي لتجنّبً مدر المستطاز إما بالصمود أو مياولة العمض من لبنان
غير مرغوب ايً ّ
كيارا مؤمتسا عند الضرورا .من الميتمض أن تعمض
لشركات اي الخارج وإما من ك ل عض الهجرا س
التعبئة السياسية لدر هذه الشريية كنوز من كاب لموموز الهجرا ،اراض الهجرا انطلق اي
بتيسن األوماز أو االنتماف لقضية وطنية أو رغبة
مبررات سياسية ماض و ود أمض
ّ
العموم من ّ
راضا للهجرا وربطوها
بتيدي السلطة وتيقيق التغيير .وكان المشاركون المسيييون ها األكار س
التيوالت الديموغرااية التي عززتها مو ة
بالدااز عن الو ود ما يعاس المخاوف المتزايدا من
ّ
النزوح السوري منذ .2011
تطورات األمور منذ االنتخابات النيابية عام
تبرز لدر المشاركين من أحزاب السلطة كيبة من
ّ
 2018بعاس المشاركين من المعارمة واليراك ممن مالوا اي المجمض إن نتائج االنتخابات كانت
كااية لتومّق ما هو آت .ويعود هذا الهارل إما إلى التومّعات المرتهعة للمشاركين من أحزاب
السلطة ربطسا بالخطابات االنتخابية وإما بسبب تبثرها بالضغط الشعبي واليم ت األع مية مد
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أحزابها بهعض احتجا ات  17تشرين واالنهيار االمتصادي .ولذلا كانت كيبة المشاركين من
سيما من المنتسبين
أحزاب السلطة مو ّهة نيو القور السياسية اليليهة أو النتائج االنتخابية (ال ّ
كصوصا على مستور السياسات الوطنية مقابض
لقور  14آتار) مق بعض النقد الذاتي ألحزابها
س
بروز نوز من الرما عن األداف الميلّي لدر بعض المشاركين .ايما ظهرت كيبة المشاركين من
المعارمة واليراك من نتائج االنتخابات النيابية وميدودية التغيير الذي حصض إما بسبب امتناز
كايرين من المعترمين عن االمتراز وإما لسهولة الت عب بالناكبين .ولذلا تشاركت مجموعة
من الهئتين تو يً النقد للقانون اليالي كونً ال ييقق عدالة التمايض مق ميض إلى أن تاون
الدوائر أوسق مق النسبية.
التبدالت اي القناعات السياسية لدر ثلاي
ساهمت األزمة اي بروز مستويات متهاوتة من
ّ
التبدالت لدر المشاركين من
المشاركين من الهئتين منذ االنتخابات النيابية  .2018تجلّت هذه ّ
المعارمة واليراك حيس إن مجموعة من هؤالف غادروا مور سياسية مشاركة اي السلطة أو
أصبيوا نقديين تجاه مور كانوا يؤ ّيدونها وتمومعوا اي مومق نقدي للومق القائا .ايما تراوحت
حد أمصى مرتبط بعدم إماانية بناف دولة
المرا عة لدر المشاركين من أحزاب السلطة بين ّ
حد أدنى
حدا االنقسامات واليم ت مد بعد األحزاب) وبين ّ
وعيش مشترك اي لبنان (ناتج عن ّ
ميددا.
على صلة ببعض الخيارات السياسية ألحزابها ماض تيالهات أو تسويات ّ
تيار الوطني الير مغوطسا إع مية وميدانية
يستشعر المشاركون من حزب اهلل وحركة أمض وال ّ
بعيدا عن األيمان
(مطق الطرل) تستهدف أحزابها ورموزها و لتولّد لديها ردا اعض معاكسة
س
الموسعة .يتقاطق هذا
بإماانية التعايش الوطني أو تعزز لديها المطالبة بالصيغة ال مركزية
ّ
األمر مق حملة إع مية ممنهجة من أحزاب ومور موالية للواليات المتيدا تضق هو ّية حزب اهلل
وحركة أمض الشيعية على نقيض الهو ّية الوطنية وتياول إبراز أن الخ ف أعمق من كونً سياسيا
بض هو ثقااي بالمقام األول ،اهناك الشيعة الغرباف وهناك اللبنانيون الوطنيون .ويهدف هذا األمر
إلى تعبئة الطوائ

األكرر مد حزب اهلل ،بما يضع

حلهاف اليزب لدر المسيييين والسنّة

زئيا تبكيد القيادات الشيعية على اارا الوحدا الوطنية ومبط
يهسر
والدروز .وهذا ما يمان أن ّ
س
األحدان األمنية بين المناطق ،من حيس إن انسيال الشباب اي التنظيمين الشيعيين لردود أو
سلوكيات هو ّياتية مغلقة ومدعومة بالعن يع ّزز من سردية كصومها وتغذيها.
وتيديدا اليسيياريين منها ،اي اعتبار حزب
يسييتمر زف من المنخرطين اي المعارميية واليراك،
س
ّ
طا ،وينتقدونً من باب
مقصييييسرا أكار من كونً
اهلل ليس كبقية أحزاب السييييلطة ،ايرونً
متور س
ّ
ّ
تعويلها عليً ألتمام مسييار التغيير ،وبعضييها يواصييض نقد اليزب ببمض داعً لتغيير حسيياباتً.
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يؤكد العديد من هؤالف على تيييد مسبلة المقاومة عن نقدها لسياسات اليزب الميلية.
كذلا ّ
ابالنسبة لعدد من هؤالف المشاركين ،وأغلبها من الشيعة ،كشهت مرحلة ما بعد االنتخابات ثا
الموم من احتجا ات  17ت شرين حدود انخراط حزب اهلل اي معركة األ ص ح وماااية اله ساد.
زفا من المنظو مة ال ياك مة
واي الم قا بض يذ هب آكرون من ت ّيارات اليراك إلى اعت بار اليزب س
دون أي تمييز.
يتصور المشاركون أاق التغيير اي لبنان ومخاطره؟ ماتا
بعد كض تلا يبقى أن نستاش كي
ّ
األهلية؟ هض ال يزال ممانسا التعويض على االحتجا ات الشعبية؟ ماتا عن كيار
عن كطر اليرب
ّ
تغيرت تومّعات التغيير منذ مساف  17تشرين األول 2019؟ هذه األسئلة ستاون
االنتخابات؟ كي
ّ
موموعات القسا الاالس واألكير من هذا المشروز البياي.
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أولًا :كيف يمكن لالحتجاج أن يكون مُجديًا؟
صور الم شاركين ألماانية ح صول تغيير سلمي وكي ينظرون
نهيص هنا ب شاض غير مبا شر ت ّ
اهما ألدراك
إلى الهعض االحتجا ي .كما أن السييييؤال عن ماان االحتجاج
ّ
المهضييييض يسييييتبطن س
الشباب كيهية حصول التغيير وأين ينبغي الضغط على السلطة والنظام السياسي حتى يخضعا
لمطالبها.

 1.1جغرافيا التظاهر
 شباب األحزاب المشاركة في السلطة
تو ّزعت آراف ملّة من المشيييياركين من أحزاب السييييلطة بين رااض لخيار التظاهر بالمطلق وبين
تيار الارامة ،)33وبين هذين
ّ
تيار العزمّ ،
مؤيد لً شييييرط أن ياون أمام منازل المسييييؤولين ( ّ
الخيارين تو ّزعت أغلبية المشاركين من هذه الهئة.
حجة أن اارا التظاهر غير مجدية ،وبالتيديد
المجموعة التي را ضت التظاهر بالمطلق اعتمدت ّ
مطق الطرل .ارأر "كريا" من حزب االتياد أنً "بعد تجربتي اي احتجا ات  17تشييييرين أدركت
وأاضيييييض المقاطعة ماض مقاطعة شييييركات االتصييييياالت أو المعاينة
أن المظاهرا غير كااية
ّ
المياانياية" .ولا يجد أربعة مشييييياركين من حزب اهلل دور اي االحتجاج من منطلقات ع ّدا
منها أن "اللعبة السياسية اللبنانية يديرها الابار" وألنً ال بديض وام للنظام القائا إمااة إلى
أن االنقسييييامات اي لبنان تمنق ظهور "ثورا" .وهذه النقطة األكيرا يوااق عليها "حسيييين" من
وحجتً أن التجربة اي لبنان أثبتت أنً ال تو د ثورات بض احتجا ات أو شبً انتهامة.
حركة أمض ّ
ولذلا ال يمانق "ح سن" من االحتجاج اي ال شارز شرط أن " لتراق مطالب ب ّنافا وتتب ّنى سيا سة
مسبقا".
س
ميددا
وامية ممن مسار وأهداف ّ
مؤسيييسيييات الدسيييتورية
أما العدد األكبر من المشييياركين اتو ّزعت آرااها بين التظاهر أمام ال ّ
نظرا لرمز ّيتً ،ايما اكتارت األم ّلية إما
النواب) واي وسييييط بيروت س
(رئاسيييية الجمهورية ومجلس ّ
مقسييييمين البلد
مؤسييييسييييات مطاعية أو بيوت المسييييؤولين (لاسيييير حا ز الخوف وألنها "هني ّ
ّ
ومسيسين الطوائ وبيستغلوها") .أو التظاهر ممن المجال الميلّي.
ّ

33
التيرك
إمااة إلى دعوتً لقيام االحتجا ات أمام منازل الزعماف ،يجد "عمر" أنً يجب على العساريين اي الجيش اللبناني ّ
أيضا مد الطبقة السياسية ال سيّما بعدما أصبيت رواتبها ال تساوي شيئسا.
س
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أ -المؤسّسات الدستورية أو القطاعية؟
مؤسييسييات السييياسييية وانقسييمت بين من دعا
المجموعة األكبر من المسييتجوبين ّ
ركزت على ال ّ
اضيييييض االحتجاج أمام القصيييير الجمهوري .الذين اكتاروا
ل حتجاج أمام المجلس النيابي ومن ّ
تيار الارامة ،حزب
المجلس النيابي ها من أحزاب تات تمايض مييييعي داكض المجلس (الاتائبّ ،
34
القوات ومشييياركين من حزب
التوحيد ،اليزب الديمومراطي اللبناني ) إميييااة إلى مشيييارك من ّ

اهلل .هؤالف اكتاروا المجلس النيابي باعتباره "م صدر ال شرعية للياومة ورئا سة الجمهورية وهو
النواب "مييادرون لانها ال يقومون
مجلس الشييييعييب" و"مصييييييدر القوانين والقرارات" وألن ّ
أهمية دور المجلس
اييق للناكب مياسييبتً .إمييااة إلى
بوا باتها" ،وبما أن المجلس منتخب
ّ
ّ
النواب من مواعدها االنتخابية ،بيسيييييب أحد المشييييياركين ،مما يجعض االحتجاج أمام
ولخوف ّ
المجلس أكار اعالية و "الصوت سيصض أسرز".
الير ،وبالتيديد
تيار الوطني ّ
أما من اكتاروا القصر الجمهوري اينتمون إلى أحزاب متصارعة مق ال ّ
تيار المردا .ومد رر تقديا رئيس الجمهورية على أنً
تيار المسيييتقبض والتقدمي االشيييتراكي و ّ
ّ
يقود "الهريق الياكا" أو أنً "رأس المنظومة" ،ولذا يجب أن يبدأ األصييي ح من أعلى .ومد كان
تيار المسييتقبض على مصيير بعبدا ماا سنا للتظاهر ما يشييير إلى عمق التعبئة
بار سزا تصييويب شييباب ّ
الير والعماد ميشييال عون .ومد
تيار الوطني ّ
تيار المسييتقبض تجاه ال ّ
واالسييتقطاب اليا ّد اي بيئة ّ
رر تبرير تلا باون "عون هو المسؤول عن كض المعاناا وهو رأس الدولة" ،وألن اريق رئيس
ضمن إ شارات
الجمهورية هو المم سا بال سلطة اآلن .وكان الت صويب على رئيس الجمهورية يت ّ
إلى مسييؤوليتً عن دور "من حولً" اي إشييارا إلى النائب بران باسيييض "الذي يعرمض الياومة
تيار المسيييتقبض أن التظاهر أمام القصييير الجمهوري
ويريد المياصيييصييية" .ايما رأت " يهان" من ّ
يهدف إلى "اسييتامال ثورا  17تشييرين وإسييقاط المنظومة الياكمة التي ال تيظى بالمشييروعية
تيار الم ستقبض
ال شعبية بعد اآلن ونبدأ من ال صهر عبر انتخابات مبارا" .واعتبر م شارك آكر من ّ
يتذكرها .ايما و د
رئيسيييا هي من أسيييوأ األحدان السيييياسيييية التي
أن تسيييمية اليريري لعون
ّ
س
تيار المردا أنً يختار التظاهر أمام الق صر الجمهوري ليقول للرئيس "إن الناس منذ
م شارك من ّ
التسعينيات حتى اآلن كانت تعتبره أشبً بإلً وكانت تتبعً ولان لسوف اليظ األمر اآلن اكتل ".

34
تياره المجلس النيابي ألنً يماض صوت الشعب" :اعندما انتخبت النائب
يبرر "عصام" (اليزب اللبناني الديمقراطي) "اك ّ
ّ
وكلتً بإسمي لناحية التشريق والمرامبة .بينما ال يمان تنظيا مظاهرا أمام الياومة لعدم و ود صلة
يعني هذا أنني مد ّ
مباشرا معها ولا أكترها بنهسي .لذا أنا أحاسب من اكترتً ومنيتً صوتي".
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مؤسييييسييييات غير
بالمقابض اكتارت مجموعة صييييغيرا االحتجاج على مسييييتور مطاعي ،أي أمام ّ
35
مؤسسة كهرباف لبنان هي
مؤسسة كهرباف لبنان ومصور العدل ومصرف لبنان  .ا ّ
سياسية ماض ّ

"أكار القطاعات اسييا سدا اي لبنان" ،أما األ هزا القضييائية اإنها معنية بالمياسييبة وأما المصييرف
نظرا لدور حاك مً ا لذي يخهي المل ّهات ال مال ية" ،اي ما رأر آكر أن االحت جاج أ مام
المركزي "ا س
المصيييرف المركزي ال يعني "إلقاف كامض المسيييؤولية على الياكا اهو زف من منظومة لا تق
تيار مصور العدل باعتبار القضاف
الير على اك ّ
تيار الوطني ّ
يو سما بو هً" .وكان الاتسا تركيز شباب ال ّ
أي كهاح حقومي مطالب بالنزاهة
هو الجهة األكار مدرا على المياسييييبة وهو "نقطة انط ل ّ
تعرض لها
والشييهااية" .يمان تهسييير موم الشييباب العونيين ببنً انعااس ليجا اليملة التي ّ
تيار منذ  17تشرين األول  2020اما عاد ممانسا البقاف اي منطقة رمادية اي السياسة ،إمااة
ال ّ
تيار اي هذه المرحلة بإط ل حملة واسعة عبر القضاف.
إلى و ود مرار من ال ّ
ب – بين وسط بيروت أو النطاق المحلي:
الخاصية الرمزية لماان االحتجاج ااكتارت
اضلت مجموعة كبيرا من شباب األحزاب التركيز على
ّ
ّ
وسييييط بيروت وسيييياحة الشييييهداف ،ومعظا هؤالف ينتمون لقور  14آتار التي يبدو أنها ال تزال
تيركاتها اي  .2005االبعض يجد اي وسيييط بيروت رمزية للوحدا الوطنية
تعيش حنينسا ليقبة ّ
(" عهر" من حركة أمض) حيس سيييياون التظاهر ايها متجاو سزا ل نقسيييامات الطائهية ولن لتصيييبغ
"تاريخيا
بلون طائهة واحدا بما يضمن أن يصض الصوت لاض الطبقة السياسية .اساحة الشهداف
س
لها تبثير على كض شيف ،هي مرتاز لييييييبية انتهامة كانت تيصض ومساحتها تتسق" .ايما اكتار
آكرون وسط بيروت ألسباب عملية إت إنها مركز الاقض السياسي واالمتصادي وبالتالي "بيوصض
صييوتنا" وهي "المنطقة اللي "بتو ق أكار" ثا "إتا شيلّيت بيروت كض السييياسيييين سيييهعلون أي
تيار العزم) .االمراد من سيياحة الشييهداف
شيييف لييلّوا المومييوز" بيسييب تعبيرات المشيياركين ( ّ
النواب والوزراف "ألن صيييوتنا ال ياون مسيييمو سعا إال عندما نعترض
ووسيييط البلد الوصيييول إلى ّ
طريقها وها داكلون إلى المجلس ونعارمها و سها لو ً" يقول "إيلي" من حزب الاتائب.
تيار ماان االحتجاج على م ستور ميلّي
اي مقابض تلا كانت هناك مجموعة صغيرا ا ّضلت اك ّ
السيييتقطاب الجمهور الميلّي ماض طرابلس أو بعلبا 36أو الضييياحية ،أو ألن التظاهر اي وسيييط
35
مس كااة
ما س اكتارت "روال" (حزب اهلل) التظاهر أمام المصرف المركزي ألن "ارتهاز سعر الصرف هو األمر المباشر الذي ّ
العوائض اللبنانية وأ هد مدرتها الشرائية بنسبة كبيرا" .ثا تستطرد وتقول" :أنا بيدياي هنا ال ألقي بالمسؤولية الااملة
على الياكا ،ااألكير مرتبط بمنظومة سياسية وامتصادية لا تق بو هً يو سما بض دااعت عنً".
36
تياره لبعلبا ببنها الماان الذي أمسا ايً السيد موسى الصدر مسمً وألنها تلعتبر من الميااظات األكار
يبرر اؤاد اك ّ
ّ
حرمانا اي لبنان.
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تهمش أصييييوات األكار حا ة للاورا وتسيييييطر عليها
بيروت يرتبط اي تهن البعض بتظاهرات ّ
احتهاليات الطبقة الو سطى والمجتمق المدني .ولذلا اكتار م شارك من حركة أمض طريق المطار
ماانا للتظاهر لجذب "الهئة اللي نزلت ب ممصيييييان ألنها ثورا الهقراف وها بذور الاورا وما
س
دكلت عليها الهبركات واألالعيب وها اللي بدها دولة حقيقية".

 شباب المعارضة والحراك:
مهما بمقدار مو موز التظاهر و سيامً.
اعتبرت مجموعة من الم شاركين أن ماان التظاهر ليس س
االتظاهر بيسييييب مشيييياركة من مجموعة "ليقي" ليس مجد سيا اآلن "االطبقة الياكمة ما عادوا
عبر ونا والناس تعبت" .ايما رأر مشييييارك من منتدر ،وباض كيبة ،أن التظاهر اآلن ال لزوم لً
ّ
وربما حان الومت للتظاهر على اليدود مق السييييطين الميتلّة ألنً "يمان صييييار الزم نضييييرب
هونيا" .وت شاو " سهام" من "لقاف البقاز الاوري" إحجام الناس عن الم شاركة ألن من ي شارك
ها أولئا الذين ما عاد لديها ما يخسيييرونً وكذلا بسيييبب القمق والترهيب .انط سما من تلا
ركز المشييياركان من "حركة مواطنون ومواطنات" على أن التظاهر هداً األسييياسيييي هو القول
ّ
للناس إن هناك بدي س أي و ود بهة وتنظيمات مادرا على إدارا المرحلة .وتوااق المشيييياركة
من "ليقي" على اارا البديض التي تو ب على مور المعارميية أن تتواصييض وتتضييامن وتطرح
تؤك د و ود بديض يمان تعبئة الناس النتخابً اي االسييييتيقال المقبض ،وهذا يصيييياحبً
راية ّ
"إنشاف شباات تضامن وتعاونيات زراعية اي سبيض كسر دائرا الزبائنية".
المهض يض ،بض تو ّزعت آرااها
يخص ماان التظاهر
تباعدت آراف شييباب المعارميية واليراك ايما
ّ
ّ
على عدد كبير من الخ يارات .رر التركيز اي األ ا بات على المصيييييارف ومصييييرف لب نان ثا
أمض رت األ شارا لمنازل الم سؤولين وو سط
النواب ب شاض أ سا سي ،وبدر ة ّ
المناطق ومجلس ّ
مؤسسات عامة.
بيروت ومراب بيروت و ّ
ركز المنتمون إلى اتجاهات يسييييارية على التظاهر أمام المصييييارف ومصييييرف لبنان بما
أّ -
يييمياتها
يعاس رايتها لتركيبة النظام وتهسيييييرها لألزمة ،وهذه المجموعة ّ
بتنوز مسي ّ
عينة المشيييياركين إلى
تبدو األكار
تجانسييييا داكض اليراك .ومد انتمى معظا هؤالف اي ّ
س
الطائهة الشيعية .امصرف لبنان هو "عقدا الوصض بين أمطاب النظام ويجمق مصاليها
الشيييخصيييية واالمتصيييادية ،وهو صيييلة الوصيييض بين أمطاب النظام (ميليشييييات اليرب)
مؤس سات الطائهية والطغمة المالية ...وبالتالي اإن كسر عمض مصرف لبنان هو كسر
وال ّ
لهذا النظام" (اليركة الشييبابية للتغيير) .ويامض المشييارك اآلكر من اليركة الشييبابية أنً
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"عندما تظهر األرمام أن أكار من  %90من الودائق تعود ليييي  %1من الشعب اإننا نخوض
أن حاكا مصرف لبنان هو الذي "يدير هذه األزمة
معركة طبقية بامتياز" .باأل مااة إلى ّ
تهرب منها ...لذا الساحة هي مصرف
النواب أو ّ
وهو يم ّاض السياسات التي ّ
أمرها مجلس ّ
النواب" (شييباب المصييرف).
لبنان من أ ض التصييويب على مصييرف لبنان وعلى مجلس ّ
والياكا هو "حامض كض أسرار الهاسدين اي هذا البلد" (حراك النبطية).
ويضي "إبراهيا" من حركة الشعب إن "المصارف هي الو هة األساسية الستر از ما يمان من
ومهرب إلى ال خارج واسييييت عادا التوازن" 37اي ما يرر "معين" من حر كة "وعي" أن
مال منهوب
ّ
أولها مصييرف لبنان ،ووزارات التجارا
التظاهر ينبغي أن ياون "أمام منابق الهسيياد بالدولة التي ّ
والصناعة واالمتصاد والمالية كونها تؤثر بيياا الناس بشاض مباشر".
النواب .االمجلس
مؤسسات الدستورية وبالتيديد مجلس ّ
ب -الو هة الاانية للتظاهر كانت ال ّ
هو حيس "مركز القرار" سييواف كان المطلوب تعديض الدسييتور أو مياسييبة الوزراف أو إمرار
النواب" (أوز).
مانون للقضاف
ّ
المستقض أو مانون انتخابي واق النسبية "كلّها عند مجلس ّ
النواب هو
ويرر مشييييارك من اليزب الشيييييوعي أن التظاهر واالعتصييييام أمام مجلس ّ
للتبكيد على "اقدانها ال شرعية" ،وبالرغا من م سؤولية حاكا م صرف لبنان الابيرا اي
المخول بالتشييييريق" .يؤ ّيد مشييييارك من حركة
اندالز األزمة اإن "المجلس النيابي هو
ّ
"وعي" التظاهر أما المجلس ألسييييقاطً ألن تلا هو سييييبيض التغيير نيو نظام "علماني
ودولة مدنية" .اي المقابض يوااق مشييييارك من حراك صييييور على التظاهر أمام مجلس
سيييييعتبر من ناحية
برلمانيا والتظاهر أمام البرلمان
النواب وتلا لاون النظام اللبناني
ل
س
ّ
يابقا أمام المجلس لا يؤ ّد
لان التظاهر سي س
وامعية
س
ميددا ّ
اعترام يا على رمزية سييياسييية ّ
ألي نجاح ولذلا " ينبغي إ راف مرافا نقدية ومرافا تاتية لنختار أماكن أكار حسييياسيييية
لقدام".
وتقدر تعطينا داق ّ
النواب كان القصيييير الجمهوري اي بعبدا هو كيار اثنين من المشيييياركين اقط من
بعد مجلس ّ
الجماعة األسييي مية و "لبنان عن ديد" .ابيسيييب "سيييارا" من "لبنان عن ديد" ينبغي التو ّ ً
طا
ونصييييب الخيام أمام مصيييير بعبدا ألنً زف من "كلن يعني كلن" وألن "الاورا ال تعرف كطو س
حمراف" .و "يجب أن يهها العونيون أن مصييير بعبدا هو مصييير الشيييعب والدولة ،ال مصييير عون".

37
مدبر من األميركيين الستامال
زفا من األزمة ّ
يعقّب المشارك من حركة الشعب ببن مسؤولية المصارف ال تنهي أن س
حد تعبيره.
مشروز التطبيق وللضغط على المقاومة بشاض مباشر نتيجة اشض حلهائها بالداكض على ّ
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تيار الوطني
ينتمي المشيياركان إلى الطائهة السيي ّنية وهذا ما ّ
يؤكد عمق التعبئة السيي ّنية مييد ال ّ
تيار المستقبض.
الير بما يتجاوز ّ
ّ
اضيض بعض المشيياركين أن ياون ماان االحتجاج كارج بيروت ويتو ّزز على المناطق .كانت
جّ -
اكتيارات المناطق تعاس الضييييغوط الماانية للمشييييياركين .اكتارت "رانيا" من طرابلس (حجر
وبشيير) مدينة طرابلس لراق نسييبة الوعي عند الشييباب "ألن الابار كص راحت عليها وتابعون
تبرر المشيييياركة تلا بضييييرورا صيييينق الوعي اي األطراف ،ح يس الهقر واليرمان ،ثا
للزعيا"ّ .
الضييغط على صييانعي القرار اي بيروت" .األولوية للوعي أكار ،المظاهرا التي تنشيير الوعي أكار
من تلا التي تو ق ،بعدها ننتقض إلى بيروت" .واكتار المشيييياركان من بعلبا أن ياون التظاهر
على "طريق مييييهر البيدر للتذكير بهذه المنطقة المنسيييييّة التي لتعتبر من مناطق العالا الاالس"
المهمشيية والتي ال يتا اسييتامار مواردها" (حزب
(الاتلة الوطنية) واي منطقة بعلبا  -الهرمض"
ّ
مناطقيا،
سييبعة) .38وتدعا "هبة" من شييباة مدر التظاهر المناطقي ألن التغيير يجب أن ياون
س
كما اي أوائض ثورا 17تشييييرين ،وهاذا ياون الضييييغط مو ّ سها لاض الزعامات اي ظض غياب
"الدياتاتور الواحد" وهؤالف مسييييؤولون عن بقاف رياض سيييي مة اي مومعً أل ض مصيييياليها
الشخصية.
ركز مشاركان من شباب اليراك والمعارمة على أن ياون االحتجاج مركز سيا اي بيروت
اي المقابض ّ
بالتوازي مق االحتجاج المناطقي وتلا "لنزز ل
الشبهة الطائهية" (التنظيا الشعبي) وكي ال تستنهر
شار سعا اي مقابض شارز (مواطنون ومواطنات).
د -ملة من اآلراف المتبقية اكتارت أماكن تات رمزية حقومية .اهناك من سيتظاهر أمام المجلس
الشيعي األعلى للمطالبة براق عمر اليضانة للمرأا الشيعية (الاتلة الوطنية) ،أو أمام المديرية
العامة لألمن العام "ألننا نسمق ونشاهد حجا االنتهاكات مد كض شخص غير لبناني" ،أو أمام
وزارا الداكلية لدورها اي حماية النظام الطائهي لناحية "طريقة القيد اي سج ّ ت الدولة حيس
يجري تسجيلنا اي السج ّ ت كرعايا طوائ

ال كمواطنين أو كمقيمين" (النادي العلماني) .ايما

يتيول هذا
اكتار مشاركان التظاهر أمام مراب بيروت للمطالبة بالتيقيق والمياسبة ولراض أن
ّ
مجرد حدن عابر ومضى (الاتلة الوطنية ،عن حقا دااق) .ايما لا تجر األشارا إلى
االنهجار إلى ّ
دورا
القضاف إال ّ
مرا واحدا عبر "لميا" من شباب المصرف ،ألن موا هة السياسة المصراية تستلزم س

 38يعرض المشارك حرمان منطقة بعلبا الهرمض على مستور األنماف وغياب الجامعات ومع البنى التيتية والتهلّت األمني
وييمض مسؤولية تلا للدولة وحزب اهلل وحركة أمض.
وعدم ارز األرامي
ّ
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مرت إشارا عابرا للتظاهر أمام منازل المسؤولين على
مؤسسات السياسية والقضائية .وكذلا ّ
لل ّ
مستمر حتى يشعروا بالضغط الذي يداعها لتقديا تنازالت (لقاف البقاز الاوري).
أن تاون بشاض
ّ

 التحليل المقارن:
.i

كان ل نتماف السييياسييي والطائهي لدر المشيياركين من الهئتين تبثير واميي اي اكت ّيار
يييياما والعامض
أماكن االحتجاج وأهدااً .بالمجمض كانت آراف شييييباب األحزاب أكار اتسي س
السيييياسيييي لً تبثير مباشييير اي تيديد ماان التظاهر ،ايما كانت إ ابات شيييباب اليراك
مبعارا ومشيي ّتتة وهو ما يعاس غياب توااقات واسييعة بينها .وبينما يبرز مسييتور من
التباين يمين/يسييار لدر شييباب المعارميية واليراك انط سما من مومييوز التظاهر ،يبدو
التباين لدر شيييريية شيييباب األحزاب واق ثنائية مق/ميييد العهد .وكان المشييياركون من
حزب اهلل ها األكار تشاياسا بجدور االحتجاج.

.ii

بين المشيياركين من أحزاب السييلطة اكتار المعارمييون للعهد ،من المسيييييين والسيينّة،
تمايليا مجلس
هداا للتظاهر ايما اكتار المنتمون ألحزاب صييييغيرا
القصيييير الجمهوري
س
س
سمى مور  14آتار على ساحة الشهداف اي استر از
النواب .و ّ
ّ
ركز المشاركون مما كان لي ّ
مؤسيسيات
تيار الوطني الير ّ
لليظة  .2005أما المشياركون من ال ّ
اهضيلوا التظاهر أمام ال ّ
تيار واألمسييياك مجد سدا بشيييعار األصييي ح .أما بين
القضيييائية ربطسا بالطرح السيييياسيييي لل ّ
المشيييياركين من اليراك والمعارميييية ااكتار اليسيييياريون التظاهر أمام مصييييرف لبنان
والمصارف ،39واكتار اثنان من "السنّة" التظاهر أمام مصر بعبدا ،أما المنتمون لمجموعات
مؤس يسييات تات رمزية حقومية مرتبطة بالقضيياف ووزارا الداكلية ومراب
ليبرالية ااكتاروا ّ
بيروت والمجالس الدينية.

.iii

ايما بدا اهتمام شييييباب األحزاب بالتظاهر أمام مراكز للخدمات العامة ،ماض شييييركة
غائبا تما سما لدر ال شريية المقابلة التي ا ّضلت التركيز على الم سائض
الاهرباف ،كان األمر س
السياسية واليقومية .وهذا األمر يجد تهسيره اي أن مصال الهئة األولى اي إزاحة زف
من عبف النقاش العام نيو مسييييائض تقنية وإدارية على عاس المجموعة الاانية التي
تريد إبراز عمق التنامض الاقااي والطبقي مق "مور السلطة".

39
التيار اليساري داكض
النواب وحاكا مصرف لبنان وهو ما يع ّزز و ود مخاوف لدر ّ
يظهر تارار للربط بين مسؤولية مجلس ّ
اليراك والمعارمة من أن يستهيد النظام السياسي من اليملة على المصرف المركزي لتيييد نهسً عن األزمة ،وكذلا
هناك حرأ على األع ن عن عمق الروابط بين المستويين.
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.iv

نظرا لطبيعة النظام
النواب إ ّما س
تشييياركت الهئتان اي التركيز على االحتجاج أمام مجلس ّ
يا كااة القور السييياسييية .وايما كان التمايز بين الهئتين حول
البرلماني وإ ّما لاونً يضي ّ
الت ظاهر اي العاصيييي مة أو الن طال الميلي اكتارت أغلبية من المشييييياركين من أحزاب
وإما لرمزية الماان
إما رب طسا بالينين لتظاهرات العام ّ 2005
السييييلطة بيروت للتظاهر ّ
ومدرتً على التبثير على السييييياسيييييين .40بالمقابض اكتار أغلب المشيييياركين من اليراك
والمعارميية التظاهر على نطال ميلّي (ماض طرابلس وبعلبا والنبطية) ،على شيياكلة ما
حصييض اي الهترا األولى من احتجا ات  17تشييرين ،بهدف تعبئة المواطنين اي األطراف
وصيييينق الوعي لديها ولتقل يض التهميش المهروض عليها وتوزيق
و ذبها ل حت جاج ل
الضغط على مور السلطة واكتساب "زكا وطني".

.v

برز لدر المشيياركين من اليراك والمعارميية عام ن إميياايان لتيديد ماان التظاهر لا
يردا لدر الهئة األكرر وهما :المخاوف األمنية وإثبات و ود بديض .امن هؤالف من أ ّيد
التظاهر المناطقي أو اي نقاط ميايدا أو أماكن لها رمزية وآمنة اي الومت عينً أو
التعرض
تجنّب مناطق ّ
ميددا ،أو عدم اسييتهداف بيوت القيادات السييياسييية بهدف عدم ّ
لألتر سييييواف من القور األمن ية أو من المؤ ّيدين للطرف الم قا بض .وال عامض ال ااني هو
ظا بما يداق الناس
التظاهر بالشيييياض والماان المناسييييبين ألبراز و ود بديض ّدي ومن ّ

.vi

سيما ك ل االنتخابات المقبلة.
إلى الاقة بإماان الخروج على الومق القائا وال ّ
تا تو ي هً من لوم لل خارج اي األز مة ال ياصيييي لة لدر
الم ح ظة األكيرا أ نً رغا ما ّ
المشيياركين من أحزاب السييلطة اقد كلت إ اباتها من كيارات االحتجاج أمام السييهارات
أو مراكز النهوت الخار ي اي لبنان ،وشييي ّذ عن تلا مشيييارك من حزب اهلل اكتار التظاهر
أمام السيييهارا األميركية لدور واشييينطن اي "اليصيييار الخار ي والتد ّكض اي الشيييؤون
الداكلية وارض األ ندات".

 1.2وسائل االحتجاج
 شباب األحزاب المشاركة في السلطة
بدت هذه الشريية لمرباة تجاه السؤال عن وسائض االحتجاج وهو أمر مههوم نتيجة تمومق
أحزابها داكض بنى السلطة بدر ة أو أكرر .ومال عدد من المشاركين إلى األ ابة باستبعاد

40
برر عدد من المشاركين من أحزاب السلطة اكتيّار الماان لدوره اي إ بار السياسيين على االستماز واألحساس بو ق
ّ
الناس ،وهو أمر الات أن يشعر شباب األحزاب بهذه ال مباالا من الطبقة السياسية التي تنتمي أحزابها إليها وأنها لا تشعر
باألزمة بعد وتتعامض معها ببرودا.
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االحتجاج لناحية عدم دواه باألصض بمعزل عن الوسيلة ،ايضرت لغة تشاياية لدر بعض
المشاركين مق االبتعاد عن الخيارات التي يمان أن لتيرج أحزابها ماض مطق الطرل أو االعتصامات
المو ّ هة.
راض عدد من مشاركي األحزاب و ود إماانية ل حتجاج المؤ ّثر نتيجة طبيعة النظام والقور
المشاركة ايً .ال ينار بعض المشاركين أن "ما بعد  17تشرين ليس كما مبلً" إال أن المشهد
إلى اآلن لا يخضق لتغيّرات وهر ّية بييس ياون للشعب القدرا على الضغط المجدي .يتم ّنى
أي مقاربة موموعية ومنطقية لألوماز
الير إماانية االحتجاج "ولان ّ
تيار الوطني ّ
مشارك من ال ّ
تؤكد أننا لن ناون رابيين أمام هذه السلطة التي استطاعت التبملا مق التظاهر واكتسبت
تقنيات موا هتً دون مربة ك

حتى" .اي تهسير هذا االستعصاف يربط مشارك من حزب اهلل

ويقدم دمً
أمض الوا بات أن ينزل اللبناني
تلا باالنقسام اللبناني ولغياب البديض مق أنً "من ّ
ّ
وروحً ليغيّر هذا النظام" .ويتهق مق هذا الرأي مشارك من حركة أمض الذي يرر أنً ليس اي
تيركات واألمور ال تسير إال بالتوازن والتوااق .وينتقد
لبنان ثورا نتيجة االنقسامات واستغ ل ال ّ
مشارك آكر من اليركة العصبية الطائهية التي تيول دون أي كيار ّدي للمياسبة والتغيير حيس
حض "إال التاات أل ض المصلية الوطنية" .وهذا
ييتمي كض طرف بطائهتً مهما ارتاب ولذلا ال ّ
متمنيا لو "يستيقظ الشعب اللبناني من الغيبوبة
الرأي األكير يتب ّناه مشارك من تيّار المستقبض
س
الطائهية".
تيركات الميدانية ل حتجاج وبالتيديد
أما العدد األكبر من المشاركين من األحزاب ااكتار ال ّ
التظاهرات الشعبية واالعتصامات المو ّ هة (مرااق حيوية ،بيوت مسؤولين) ،41وكانت المرتبة
عدا عناوين.
الاانية من نصيب كيار العصيان المدني ،ايما تش ّتت بامي الخيارات على ّ
أ -من ناحية التظاهرات الشعبية ،اشترط "طالل" من الحزب التقدمي أن تكون سلمية ألن ذلك
تعبر الناس عن األشياف التي تراضها ،امن حق كض مواطن
يضمن استمراريتها "ويجب أن ّ
تيار المردا وحركة
تيار المستقبض و ّ
أن يعيش بارامة اي بلده" .وأ ّكد مشاركون من ّ
ومادرا على
ظ سما وا ّع ساال
االستق ل أن
التيرك السلمي هو األنسب لان على أن ياون من ّ
ّ
س
االستمرار لمدر طويض ،وللضغط لتغيير السياسات وإدكال موانين إص حية ديدا من
شبنها مساعدا هذا البلد اي النهوض .االضغط اي الشارز أاضض الوسائض والدليض،
تيركات الشعبية لا يان أحد ياترن
بيسب "رامي" من حزب التوحيد العربي ،ألنً مبض ال ّ
 41بيسب استط ز رأي عام  2020أ ّيد  %82من الشباب اللبناني االحتجا ات مد الياومة .أنظر الرابط:
https://www.statista.com/statistics/1190941/mena-youth-anti-government-protest-support-by-country/
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بمطالب الناس .ويضي "غازي" من حزب اهلل إن هذه الوسيلة ينبغي أن تيمض المطالب
المعيشية واال تماعية وتو ّ ً السهام إلى منابق الهساد والهدر المالي دون "إط ل
القوات مصطل "الاورا" مق اشتراط
شعارات سياسية مستهزا" .ويستخدم مشاركان من ّ
لان أحدهما يبدو ميبطسا حيس مال" :لا يعد عندي أمض بالمجتمق الدولي
توحيد المطالبّ ،
السياسية وال بالشعب اللبناني الخامق لهذه الطبقة الياكمة وبالتالي
وال أمض بالطبقة
ّ
أ د أن التغيير يلزمً ومت طويض وثقااة ديدا".
ب -بينما تهب بعض المشاركين لليديس عن أهمية االعتصامات المو ّ هة ألنها أكار إي سما
تيار الارامة
وأكار
مابلية للسيطرا عليها بييس ال تنهلت نيو أعمال شغب .يدين "عمر" من ّ
ّ
بد من احتجاج الينيصر بمعامبة
أعمال الشغب وتدمير الممتلاات العا ّمة ولذا إن كان ال ّ
المسؤولين ومياكمتها وهذا األمر يمان أن يصب وام سعا لو شارك ايً الجيش اللبناني.
تيار المستقبض من راضً كيار مطق الطرل لتبييد االعتصامات
وينطلق مشارك من ّ
تيركات ينبغي أن تاون
تيار المردا أن ال ّ
المو ّ هة مد المسؤولين .ويرر "شادي" من ّ
مو ّ هة نيو أصياب المصارف الستر از األموال المودعة ألن "المنظومة السياسية
والمنظومة المالية تؤلّهان منظومة واحدا".
ت -بعد يار التحرّكات الميدانية اتجه جملة من اإلجابات نحو يار العصيان المدني .مق
راضهما لألعمال التخريبية ومطق الطرل يجد مشاركان من اليزب التقدمي االشتراكي
ويدل،
تيار المستقبض أن العصيان المدني هو األنسب ويعطّض كا ّاة القطاعات المالية
ّ
و ّ
رمي وحضارا الشعب اللبناني" ،ويشاركً اي هذا الخيار "عصام" من
بيسب األول" ،على ّ
"كيارا لا يتبلور بعد" .ومق استبعاده كيار
اليزب الديمقراطي اللبناني ولو أنً يعتبره
س
أمرا ممانسا لتجهي موارد
الاورا يجد مشارك من حزب اهلل اي كيار العصيان المدني س
ويبرر "كريا" من حزب االتياد تبييده كيار العصيان والمقاطعة كونً "ياب
الدولةّ .

ماح

هذه المنظومة الهاسدا" .وبما ينسجا مق اارا العصيان ينادي مشاركان من حزب اهلل
التجار الميتارين.
وحركة أمض باالحتجاج من ك ل مقاطعة ّ
تيار المستقبض واليزب
ن -االنتخابات :تبنّى أربعة مشاركين من حزب اهلل وحركة أمض و ّ
وحيدا أو إلى انب
الديمقراطي اللبناني كيار االحتجاج من ك ل االنتخابات ،إما سبي س
س
كيارات أكرر .اي مقابض هؤالف اكتارت "ريتا" من اليزب القومي السوري االمتناز عن
التصويت اي االنتخابات ألن الاورا "أمر مستييض" بو ً منظومة لديها كض هذا النهوت.
القوات اللبنانية بتد ّكض كار ي
ج -الضغط الخارجي :طالب مشاركان من حزب الاتائب و ّ
اليض األزمة ،بيسب مشارك من الاتائب" ،علينا أن نراق صوتنا
يهرض تغيير المنظومة.
ّ
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نيرك التد ّكض الدولي للضغط على هذه
كشعب لبناني وأن نيشد أنهسنا بااااة وأن ّ
اليض الوحيد" .وتربط "ميريام" كيارها هذا
المنظومة المالية والسياسة ألن هذا هو
ّ
بتشخيصها أن المشالة التي وصلنا إليها اليوم هي "الس ح غير الشرعي" ولذلا يجب أن
ياون هدف هذا التد ّكض هو بناف الدولة .هذا الخيار مصيوب باليذر من أن التدك ت
الدولية اي لبنان لا تان اي صال الشعب اللبناني ،بيسب أحد المنادين بهذا الخيار.
مقدمة مهادها أنً نتيجة ع مة
اي مقابض هذا الرأي ينطلق "باسا" من حزب اهلل من ّ
المنظومة اللبنانية مق الواليات المتيدا والغرب يمان أن تاون الموا هة من ك ل كيار
تبمين االحتيا ات األساسية من دول ماض روسيا والصين وإيران.
السرية
الير إ رافات ماض راق
ّ
تيار الوطني ّ
ح -المسار القانوني :طرح مشاركون من ال ّ
المصراية واألثراف غير المشروز وممان استق لية القضاف وتهعيض عمض المجلس األعلى
تبرر "سوزان"
لمياكمة الوزراف والراساف ،والقيام بالتدميق الجنائي وتهعيض عمض القضافّ .
هذا الخيار ببنها بعد  17تشرين "أيقنت أن الشارز ال يبتي بنتيجة اعلية ومؤثرا ...لذا
يبقى الضغط على السلطة القضائية من ك ل التظاهر واالعتصام بالطرل السلمية الي ّض
األنسب لاي يباشر القضاف مياسبة المنظومة السياسية والمالية".
تيار المستقبض
 التنظيم السياسي :لعدم ثقتً بجدور االحتجاج والعصيان يجد "اادي" من ّأن التغيير إما أن ياون من داكض السلطة وإما من ك ل إنشاف مور موازية ومنظّمة
الميرك لتظاهرات 17
تقوم بتعبئة الجمهور وتنامض للتغيير .ويرر أن القور التي كانت
ّ
كرما اي االنتخابات النيابية المقبلة.
تشرين مادرا من ك ل تبسيس أحزاب أن تيقق س
 شباب الحراك والمعارضة:
تيركات ميدانية يمان تقسيمها
تبنّى غالبية المشاركين من اليراك والمعارمة كيارات مرتبطة ب ّ
ث ثة أمسام :االحتجا ات الشعبية الواسعة ،واالعتصامات المو ّ هة ،ومطق الطرل.
أ -االحتجا ات الشعبية الواسعة يؤ ّيدها مشارك من الجماعة األس مية ولو بتهاال حذر
عمليا الوسيلة لتااي
مجربة .االشعب ،بالنسبة "لنبيض" من اليزب الشيوعي ،هو
كونها ّ
س
االحتجا ات وموا هة السلطة .وال تيصر "هبة" (شباة مدر) االحتجا ات بهذا الخيار لانها
مها "ويجب تبمين و ود دائا – وليس بالضرورا يومي  -على
ترر أن النزول للشارز ّ
مهتمة بالشبن العام وتدااق عن حقها" .يوااق
األرض ،للتبكيد على أنً ال يزال هناك ناس
ّ
"زين" (حركة مواطنون ومواطنات) على اارا االحتجا ات ولان لتاون مصن سعا للوعي
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زئيا.
نجاحا
وتو يً الغضب ويراض مقولة أن االحتجا ات اشلت بالمطلق بض حققت
س
س
لان يبدو أن كيار االحتجا ات كان مومق تشايا بالعموم من ناحية كهافتً حيس رأر
ّ
أمنيا وبالقمق
عدد من المشاركين أن السلطة ّ
تايهت مق هذا الخيار ومادرا على احتوائً س
تيركات
مامض لجهة ما يمنيً من مظلة لل ّ
والشغب وحشد مناصريها ،ويرونً كخيار ّ
األكرر اقط.
تيركات الميدانية انقسموا بين كيار االعتصامات المو ّ هة
ب -بدا أن العدد األكبر من مؤ ّيدي ال ّ
النواب
نيو أماكن أو شخصيات وبين كيار مطق الطرل .ااالعتصامات المو ّ هة تشمض منق ّ
من الوصول إلى المجلس النيابي والذي كان نا سيا برأي "نبيض" (اليزب الشيوعي)،
وامتيام الوزارات واالعتصام أمام المصارف ،42والتظاهر أمام منازل السياسيين (حركة
انتقائيا (عن حقا دااق) .ويقول "إبراهيا"
الشعب ،حراك النبطية) لان يجب أن ال ياون
س
مسب سقا
ميددا
(حركة الشعب) إن هذه الموا هة المباشرا ممن أهداف معرواة و ّ
ّ
يؤكد "رواد" (شباب
والتصويب الدائا على أبواب الهدر والهساد هي األسلوب األنج  ،و ّ
المصرف) انط سما من تجربتً الشخصية أن الضغط األع مي مق التظاهر أمام المصارف
كان لً مهعول موي سدا و عض من المجموعة هة "مر عية" للمودعين واستدر ت ردو سدا
من معية المصارف.
سببً من توتّر وإزعاج لقور السلطة.
ت -القسا الاالس ّ
نظرا لما ّ
اضض كيار مطق الطرل س
ويسبب كسائر للشركات الابرر التي يملاها ر ال
يشض امتصاد البلد
اقطق الطرل
ّ
ّ
السياسة بيسب "عبير" (النادي العلماني) .ويرر "علي" (حراك صور) أن مطق الطرل يجب
أن ينيصر بالمرااق الييوية ماض المطار أو المراب والطرل األساسية للقبض على مهاصض
تبثيرا على الطبقة السياسية .وتامض "سهام" (لقاف البقاز الاوري) أن
الدولة اهذا ما يترك س
موا مغط على األرض" ولانً يستلزم و ود كطة سياسية ممنهجة
هذا الطرح يشاّض " ّ
واي نقاط ميورية للتمان من تساير البلد .ومق أنً كيار ايً تعب للناس "نينا عا
نختار األحسن بين السيئ واألسوأ" .وعلى ك ف هؤالف ترا عت "ميرا" (عن حقا دااق)
ثارا سلبية على عامة الناس وع ّزز االنقسامات وهو ميهوف
عن تبييد هذا الخيار ألنً ترك آ س
بالمخاطر.
ن -كان الاتسا رواج كيار العصيان المدني واالمتناز عن داق الضرائب ،ولان هذا بيا ة لوعي
مجرب بعد (الجماعة
والتزام من الشعب (التنظيا الشعبي) وكاصة أنً كيار غير
ّ

42
يتغير التاتيا بيسب اليا ة كما يقول "رائ " من اليركة الشبابية للتغيير.
ّ
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ّ

"رواد" (شباب المصرف) هذا الخيار ويراه كيار "الهومى الشعبية" التي
األس مية) .يؤ ّيد ّ
"مد تاون مدك س للتبثير على هذه الطبقة عبر تهديد مصاليها المباشرا ،اها ال يههمون
إال بهذه الطريقة" .ويدرك "نبيض" (اليزب الشيوعي) أن هذه موا هة غير سهلة ولان ال
بد منها .وتؤ ّيد مشاركتان من النادي العلماني و "عن حقا دااق" هذا الخيار ولان إلى
ّ
انب الخيارات األكرر.
ج -كان االعتقاد بخيار االنتخابات للتغيير متدن سيا سدا ولا يبرز إال لدر اثنين من المشاركين
حصتها
اي مقابض تشايا بهذا الخيار ألن السلطة ال تجري انتخابات إال بعد ممان ّ
"حسان" (حزب سبعة) كيار االنتخابات باعتبارها وسيلة
(مشارك من حركة الشعب) .يؤ ّيد ّ
المياسبة اي النظام الديمقراطي ،وعلى الشعب أن يياسب مم ّاليً ويختار البديض وهذا
الضيقة لصال الدولة المدنية
ال ياون إال "بخروج الناكبين من عبافا طوائهها والمصال
ّ
وبالتالي ممان مستقبض أوالدها" .تؤ ّيد "هبة" (شباة مدر) أن ياون التغيير "من الداكض
للخارج" لتغيير العقلية الزبائنية الطائهية اي النظام السياسي وهذا يبدأ من االنتخابات
وصوال إلى الجامعات والنقابات ...االضغط من الشارز يجب أن يترااق
النيابية والبلدية
س
مق تغيير من الداكض ،أو لن ينهق وحده .وتشترط "رانيا" (حجر وبشر) للرهان على كيار
االنتخابات أن يسبقً كوض معركة الوعي مق الرأي العام من ك ل االحتااك اليومي مق
موا بو ً السلطة الهاسدا.
الهقراف وإمناعها باليجة والبرهان
ليتيولوا إلى ّ
ّ
مد
ح -اكتار ث ثة مشاركين أسلوب كش الهساد وإثارتً اي األع م لتعبئة الرأي العام ّ
المرتابين .االصيااة االستقصائية تساها اي نشر العديد من مل ّهات الهساد وتستطيق
سيما اي مجال الوعي وسيب الاقة من
بالهعض التراكمي النوعي ترك تداعيات شعبية وال ّ
الزعامات ،بيسب "معين" (وعي) .وتجد "سارا" (لبنان عن ديد) أن الماقهين والمتعلّمين
مادرون عبر وسائض األع م على كش

أكطاف الزعماف والوزراف ،وتو يً الناس نيو

وأهميتها
يسميً "معين" ببسلوب الهضيية
ّ
اليلول والبدائض والمياسبة بوعي .وهذا ما ّ
سيما أن وسائض األع م و دت
تقوض التبييد الشعبي للقور
المتورطة وال ّ
أنها يمان أن ّ
ّ
اي هذا القضايا ارصة لتوسعة مهورها وهذه التغطية األع مية ساهمت بتيشيد الناس
مؤسسات المتهمة باالرتاابات .ويرر "نادر" (أوز) بناف على تجربة مجموعتً اي
مد ال ّ
مضية األم ك البيرية إماانية كش الهساد من ك ل المسار القانوني والميداني
باالستهادا من مانون "حق الوصول للمعلومات" والتسلّض عبر الخ اات بين القور
السياسية وتنامضاتها بدل التعامض معها على أنها كتلة واحدا.
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 اكتار مشاركان الموا هة من ك ل العمض على "التنظيا السياسي" .وهدف هذا التنظياأن يابت للزعماف والناس و ود بديض مادر على الموا هة والقيادا وهذا أكار ما يخي
السلطة "لذلا يقهون اي و ً كض تيال  ،ويياولون تهايا كض مياولة تنظيا سياسي
تبصر النور ،ويسعون إلى التقليض من أهمية التنظيا" (الاتلة الوطنية) .ويامض المشارك
اآلكر من "مواطنون ومواطنات" ببن هذا التنظيا يسم بإبراز "مشروز سياسي وام
ضا أو سها يشهد لها تاريخها بالشرف والذكاف
وطرح وام لايهية إدارا هذه المرحلة وي ّ
والجرأا والقدرا على الموا هة التّخات القرارات الصعبة" وتاون مادرا على "تنظيا
ديدا على طاولة
سياسيا
االنتقال بشاض سلمي والتهاوض ألدارا المرحلة" وتصب طراسا
س
س
اليوار مق الزعامات المو ودا.
طر الداكلية للعمض بو ً
عبر عن يبسً من األ ل
د -مشارك واحد اقط من "لبنان عن ديد" ّ
"المنظومة الياكمة" ولذلا اإن "الضغط الخار ي هو الوحيد الذي من شبنً أن يخلّصنا.
ولان يجب أن يترااق تلا مق مغط على الزعماف من مبض الناس".
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جدول  :5توزيع المشاركين بحسب وسيلة االحتجاج المختارة
#

وسيلة االحتجاج

المشاركون من اليراك والمعارمة

المشاركون من األحزاب المشاركة
اي السلطة

1

عصيان مدني

التنظيا الشعبي ،الجماعة األس مية،
اليزب الشيوعي ،شباب المصرف ،النادي
العلماني ،عن حقا دااق

اليزب التقدمي،
اللبناني الديمقراطي،
حزب اهلل ،حزب االتياد،
تيار المستقبض
ّ

2

االعتصامات المو ّ هة

منتدر طرابلس ،اليزب الشيوعي،
حراك النبطية ،شباب المصرف،
عن حقا دااق ،اليركة الشبابية للتغيير

تيار المستقبض،
تيار الارامةّ ،
ّ
تيار المردا
ّ

3

مطق الطرل

النادي العلماني ،حراك صور،
اليركة الشبابية للتغيير،
لقاف البقاز الاوري.

4

احتجا ات شعبية

الجماعة األس مية ،اليزب الشيوعي،
مواطنون ومواطنات

اليزب التقدمي االشتراكي ،التوحيد،
اللبناني الديمقراطي ،حركة أمض،
تيار المستقبض ،حركة االستق ل،
ّ
تيار المردا
ّ

5

كش الهساد اي
األع م

ليقي ،وعي ،لبنان عن ديد ،أوز

تيار المستقبض
حزب اهللّ ،

6

التنظيا السياسي

الاتلة الوطنية ،مواطنون ومواطنات

تيار المستقبض
ّ

7

االنتخابات النيابية

حزب سبعة

حزب اهلل ،حركة أمض،
اليزب الديمقراطي اللبناني،
تيار المستقبض
ّ

8

االنتخابات اي كض
القطاعات

شباة مدر

9

الضغط عبر الخارج

لبنان عن ديد

10

مقاطعة االنتخابات

اليزب القومي

11

مقاطعة التجار
الميتارين

حزب اهلل ،حركة أمض

12

إ رافات مانونية

عدد من المشاركين من
الير
تيار الوطني ّ
ال ّ

القوات اللبنانية
حزب الاتائبّ ،
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التحليل المقارن:
.I

تهسر ظهور مستور من التمايز اي الشرييتين ،امسبلة االحتجاج
طبيعة هذا السؤال ّ
ليست هامشية بين من ها داكض السلطة وكار ها .يميض المشاركون من األحزاب
للتشايا اي دور االحتجاج وتبرير الومق القائا اي مقابض نزعة تغييرية لدر الشريية
المقابلة .وكذلا يظهر التباين اي تقييا وسائض االحتجاج واكتيارها .برز األرباك اي
إ ابات المشاركين من األحزاب من ك ل طول األ ابات واالسترسال اي تعداد شاوكها
تجاه ممارسة االحتجاج اي حين كانت إ ابات الشريية الاانية مباشرا ومتماساة أكار.

.II

أمض "ثورية" من الهئة الاانية ماض الرهان
كانت كيارات االحتجا ات لشباب أحزاب السلطة ّ
لان كطاب
على إ رافات مانونية أو مقاطعة االنتخابات أو مقاطعة التجار الميتارينّ .
طموحا للتغيير من أحزابها حيس كان كطاب الدااز عن
شباب أحزاب السلطة يبقى أكار
س
مرورات الومق القائا ميدو سدا لدر هذه الشريية.

.III

داكض ائة المشاركين من أحزاب السلطة ،يميض الشباب من "مور  14آتار" إلى
االحتجا ات الشعبية ،ايما يتب ّنى معظا المشاركين من حزب اهلل وحركة أمض كيارات
احتجاج غير صدامية ماض االنتخابات ومقاطعة البضائق ،بينما برز انسجام كامض لدر
تهرد
الير بيصر االحتجاج ممن ألطر مانونية ومضائية .ومد ّ
المشاركين من التيّار الوطني ّ
القوات والاتائب بطرح اليا ة إلى تد ّكض كار ي ألحدان التغيير الداكلي
مشاركان من ّ
ألن االحتجاج الداكلي ال أاق لً .أما داكض ائة المعارمة واليراك ااان المنتمون
تبييدا للخيارات الميدانية وال سيّما االعتصامات المو ّ هة نيو
لمجموعات يسارية أكار
س
حساسة.
شخصيات وأماكن ّ

.IV

تيركات الميدانية ولانها تمايزت اي
تيار االحتجاج من ك ل ال ّ
اتهقت الهئتان على اك ّ
ركزت
ركزت ائة األحزاب على المظاهرات الشعبية مق التركيز على سلميّتها ايما ّ
أمرينّ :
ائة المعارمة واليراك على االعتصامات المو ّ هة التي تستهدف مرااق حيوية أو منازل
السياسيين .لان الهارل األبرز كان حول مسبلة مطق الطلرل حيس غابت بالاامض لدر
وتعرموا لها بالنقد لما تتركً من تداعيات سلبية على عا ّمة
المشاركين من األحزاب
ّ
المواطنين ،اي حين اكتارها بعض المشاركين من الشريية الاانية لنجاحها اي استهزاز
مور السلطة.

.V

يظهر و ود موم

تشاياي اي دور التظاهرات الشعبية لدر بعض المشاركين من

اليراك والمعارمة وتلا ربطسا بتجربة  17تشرين ويرون أن السلطة تايّهت مق هذا
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الخيار ،ولذلا كان ميلها نيو االعتصامات المو ّ هة والعصيان ومطق الطرل التي كانت
تبثيرا وايها هامش كبير من المناورا والمها با للناشطين اي الميدان.
أشد
س
.VI

متقد سما من
متقاربا بين الهئتين وهو ما يعاس موم سها
كان االهتمام بخيار العصيان
ّ
س
مؤسسات الدولة عدا عن كونها وسيلة آمنة.
األحباط من ّ

.VII

هناك تشايا كبير بإماانية إحدان تغيير من ك ل االنتخابات وكاصة لدر شريية اليراك
تصر مجموعة صغيرا من
والمعارمة ولذا كان شبً غائب عن طروحاتها .بينما
ّ
مؤسسات
المشاركين من أحزاب السلطة على أن االحتجاج ينبغي أن ياون من ممن ال ّ
اليالية ولذا ال كيار إال االنتخابات.
القائمة وتيت سق الترتيبات
ّ

.VIII

أبدر عدد من المشاركين من المعارمة واليراك اهتما سما بدور األع م اي ات مل ّهات
المتورطة .ووااقها
الهساد لما لذلا من أثر على المشروعية الشعبية للقور السياسية
ّ
سيما التيقيقات
اي تلا عدد مليض من شباب األحزاب وهو ما يشير لنجاح األع م وال ّ
المتورطين.
الصيهية واالستقصائية اي إثارا الرأي العام وإحراج
ّ

.IX

هناك اهتمام لدر بعض المشاركين من اليراك والمعارمة اي تبكيد أن يعاس االحتجاج
شدد عدد منها على مرورا توظي
و ود بديض مادر على إدارا المرحلة اليالية .ولذلا ّ
األنشطة االحتجا ية ألمناز الجمهور من ك ل التاقي وحلقات اليوار والخطاب والتنظيا
ببن هناك بدي س للقور المو ودا ويمانً أن يتو ّلى األدارا بطريقة مختلهة.

ثانيا :إلى أين؟
يورات الشييباب اللبناني ألاق التغيير
س
أثرا
عميقا سي ّ
تركت تجربة  17تشييرين س
ييمتد لسيينوات اي تصي ّ
بين من سيييطرت عليً الخيبة واليبس وبين من يياول عقلنة مشييروز التغيير ويضييعً اي إطار
سيما على صعيد الوعي .يمان القول بو ً عام إن مسار األمور بعد
مسار يستو ب
تراكما وال ّ
س
يورات السييلبية للتغيير 43وزاد
 17تشييرين مق اسييتهيال األزمة االمتصييادية ع ّزز بدر ة أكبر التصي ّ
األهلية إت
تاليا المخاوف من اليرب
األهلية .نستاش
وتجدد اليرب
من مخاوف حصول اومى
ّ
ّ
ّ
س
وميدا على مياوالت إحدان تغيير ،ثا نسييتعيد ليظة  17تشييرين
كابيا
إنها كلما زادت شيياّلت
س
س

43
تؤكد على التبثيرات السلبية لألزمات االمتصادية على أح م الشباب وحياتها وتومّعاتها للمستقبض.
كمية ّ
هناك دراسات ّ
أنظر ما :
Christos C. Frangos and others, The Effects of the Greek Economic Crisis on Eating Habits and
Psychological Attitudes of Young People: A Sample Survey among Greek University Students, Proceedings
of the World Congress on Engineering 2012 Vol I WCE 2012, July 4 - 6, 2012.
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حيس كانت آمال التغيير اي تروتها لننتقض منها لننظر اي الرهانات التغييرية مصيييييرا المدر
استقرت لدر الشباب اي صي .2020
التي
ّ
 2.1نحو الحرب األهليّة؟
 شباب األحزاب المشاركة في السلطة
األهلية بين موااق ورااض لهذا
انقسييا المشيياركون اي التعبير عن كشيييتها من عودا اليرب
ّ
حذرا من وموز
االحتمال بزيادا طهيهة للرااضييييين .إال أن المشيييياركين المسيييييييين كانوا أكار س
األهلية وكذلا األنان المشيييياركات .واي العموم حتى من ليس لديها ها س من وموز
اليرب
ّ
حرب أهلية ديدا كانوا ملقين من أن البلد مقبض على التان أمني واو مى واحتااكات طائهية
ومذهبية مرتبطة باألزمة االمتصادية والسياسية (أطلقوا عليها وص حرب أهلية باردا).
تجدد اليرب ربطوا تلا باالكت ل الوام ي اي موازين القور لصييال
الذين ش ي ّااوا اي احتمال ّ
حزب اهلل الذي ال يريد اليرب ثا الرهان على أن معظا القور السياسية مصاليها مترابطة ولن
تذهب اي الموا هة نيو اليرب ،ثا إن موارد اليرب غير متو ّارا اآلن ،إمييييااة إلى الرهان على
واهما ولن ليسيييتدرج .أما القلقون من
انهتاحا
وعي الجيض الجديد من الشيييباب الذي أصيييب أكار
س
س
مرر أن اليرب اي صييييياليً
احتمال وموز اليرب ااان تركيزها على العامض الخار ي الذي إن ّ
مادرا على إ شعالها ثا هناك حم ت التعبئة والاراهية الطائهية من النخبة ال سيا سية
ا سياون س
التي مد تؤ ّدي النه ت األوماز.
.i

المشاركان اي اليزب التقدمي االشتراكي اتهقا على استبعاد كيار اليرب مق الخشية من
بررا تلا من زاويتين األولى هي أن "الناس باتوا أوعى"
المشييييياكض األمنية ،إال أنهما ّ
مائما ،والاانية تراهن على
ولذلا حتى مق و ود ك اات يبدو أن مجال اليوار ما زال س
قوا األكبر اي لب نان (أي حزب اهلل) ال تر يد م اض هذه اليرب ،لان يبقى القلق من
أن ال ّ
حربا إمليمية .يوااقهما اي اسييتبعاد اليرب "عصييام" من
الصييراز األمليمي أن يسييتدرج س
اليزب الديمقراطي اللبناني معلّ س تلا باالكت ل بموازين القور واالنقسيييييامات داكض
أيضييييا يخشييييى من أن تدويض األزمة اللبنانية مد يواّر الموارد
الطوائ نهسييييها لانً س
عبر المشيياركان من اليزب السييوري القومي
واليوااز للداق نيو حرب أهلية .اي المقابض ّ
تيار التوحيد عن الخشييية من عودا اليرب بسييبب طبيعة الطبقة السييياسييية
اال تماعي و ّ
يييما أن هناك شيييريية من الشيييعب تتبعها
مهرا من أزمتها وال سي ّ
التي مد تجد اي اليرب س
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األهلية
يييوصييييا من يض الشييييباب الذي لا يختبر اليرب
بسييييبب التعبئة الطائهية وكصي س
ّ
ووي تها.
.ii

األهلية.
تجدد اليرب
يبدو المشاركون من المنتمين ليزب اهلل أكار اطمئنا سنا لناحية عدم ّ
ّ
موا اليزب التي تج عض اآلكرين غير
ويؤ ّكد هؤالف رأيها هذا من ك ل االسييييت ناد إلى ّ
تتغير بيال
ييما بعد اكتبار  7أيار ،لان حسييابات القور الداكلية مد ّ
راغبين باليرب وال سي ّ
حصييض تد ّكض دولي للداق نيو امتتال داكلي .ويرر مشيياركان من اليزب أن هناك اليوم
تقض كطورا وهي التيريض الطائهي واليرب ال سيا سية .ايما كانت
حربا من نوز آكر ال ّ
س
تجدد اليرب وتلا من ناحية نتائجها األن سانية،
الم شاركتان من اليزب أكار تو ّ سسا من ّ
وتربطان كواهما بمستور التجييش الطائهي واليقد الذي لي ّ
بس اي البلد.

.iii

تجدد اليرب ولو مق حذرها من األ شااالت المتن ّقلة
ي ستبعد الم شاركون من حركة أمض ّ
طائهيا اي األشيييهر األكيرا (إمهال طريق الجنوب ،أحدان الشيييياح –
والتي أكذت شيييا س
س
والتعرض لرموز سييياسييية).
عين الرمانة ،مدوم ماعات من طرابلس نيو وسييط بيروت
ّ
ي ستند هؤالف إلى اكت ل ميزان القور ل صاليها مق حزب اهلل اي مقابض مع اآلكرين
وم ّلة إمااناتها من ناحية وكذلا من عدم و ود رغبة ومرار سييييياسييييي داكلي بذلا
مشيرين إلى أن اليركة وميادتها تيرأ على بناف منوات سياسية لضمان السلا األهلي
وعدم االنجرار ل ستهزازات من ناحية أكرر .إال أن أحد المشاركين من اليركة يشير إلى
مجد سدا لمنق
كطورا طروحات تق سيا لبنان التي ستاون اليركة م
ستعدا ليمض ال س ح ّ
ّ
تيقق هذا األمر اي الوامق.

.iv

المشيياركون من أحزاب تات صييبغة س ي ّنية كانوا منقسييمين حيس تباين المشيياركون من
تجدد اليرب بينما كان الم شاركون من األحزاب األكرر
تيار الم ستقبض حول الخ شية من ّ
ّ
تيار المسييتقبض ممن اسييتبعدوا تلا ربطوا األمر باكت ل
أكار اطمئنا سنا .المشيياركون من ّ
قوا العساري الداكلي لناحية و ود طرف مسلّ بشاض موي مقابض مع اآلكرين ،ثا
ال ّ
المتخواين
تيمض تبعات اليرب .اي حين أن
ّ
إن اللبنانيين اليوم أوعى وغير مادرين على ّ
ركزوا على أن تلا مرتبط باسييييتمرار المسيييييار اليالي من التيريض
تجدد اليرب ّ
من ّ
واألزمة االمتصييييادية وترا ق رغبة البعض بالعيش المشييييترك واليديس عن الهيدرالية
وصوال إلى حا ة األحزاب إلى العن لتعيد تنشيط العصبية حولها وتجديد شعبيتها .اي
س
تيار العزم عدم وموز حرب
تيار الارامة و ّ
المقابض ر ّ المشيييياركون من حزب االتياد و ّ
انهتاحا على أمرانها
كايرا من الشييباب باتوا أكار
أهلية ديدا ألسييباب مختلهة منها أن س
س
موا حزب اهلل الذي
اي الطوائ األكرر وأوعى ( ّ
تيار الارامة) ومنها تداكض التيالهات ثا ّ
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ييبنا اي لبنان ،ببن من يملا السيي ح اليوم هو حزب اهلل" ،بيسييب
ال يريد اليرب" :اهلل ّ
يعبر "ول يد" (ت ّيار العزم) عن مل قً من االنه ت األمني
"كريا" من حزب االت ياد .اي ما ّ
يسييببً من مخاطر على اليياا اليومية .ولذلا ربما كان
الذي يجده أسييوأ من اليرب لما
ّ
وموز اليرب "أرحا" من هذه اليالة الرمادية .لان الخشيييية هي من وموز حرب إمليمية
أو و ود مرار كار ي بهرض تغيير اي لبنان يؤ ّدي إلى حرب.
.v

أما من ناحية المشيياركين من األحزاب تات الصييبغة المسييييية ااان الها س من وموز
حرب أهل ية

د يدا أكبر بشيييي اض طهي

بالم قار نة مق المشييييياركين اآلكرين .أ مق

تجدد اليرب ،وربما يعود تلا إلى
القوات اللبنانية على الخشييييية من ّ
المشيييياركون من ّ
أ واف التعبئة الداكلية .ويجري ربط هذه الخشييية بالعامض الطائهي حيس إننا "نعيش اي
أهم ية طائهتً على الطوائ األكرر ،وإظهار اارا مدرتً
بلد يياول ايً كض منا إظهار ّ
يد العصييب وكاصيية مق
على التا ّهض باسييت م البلد" .اهناك سييهولة للتعبئة الطائهية وشي ّ
حاليا وأن
القواتيين الم شاركين يرون أن ال م صلية ألحد باليرب س
التوتّرات المتن ّقلة .لان ّ
أحدا القدرا على إلغاف اآلكر.
اليرب السابقة رغا ما أليقتً من دمار لا تمن
س
.vi

لير للتشيييايا باحتمال نشيييوب حرب
تيار الوطني ا ّ
اي المقابض يميض المشييياركون من ال ّ
تيار
سيما حزب اهلل وال ّ
أهلية .ويعود تقديرها هذا إلى سببين :األول أن أغلب القور وال ّ
يراضون االنجرار للهتنة وهذا نوز من "المقاومة السياسية الوطنية" ،والااني هو الوعي
تجره األحزاب لينخرط اي حرب لا
لدر الشيييباب اللبناني الذي يدرك كطورا اليرب ولن ّ
تبت اي السيييييابق إال بالدمار ولا ليلغ أحد ايما اسييييتهاد منها اقط مادا اليرب ممن
تيار
تصاليوا على حساب دماف مقاتليها وتقاسموا المغانا .و ّ
يؤكد أحد هؤالف "إن مام ال ّ
تيار ولن أنضا إلى العسار بموا هة
بالدعوا إلى اليرب سبمدم استقالتي من صهوف ال ّ
تيار عن الخشييية من أن تؤ ّدي األوميياز
أي هة كانت" .ايما ّ
يعبر أحد المشيياركين من ال ّ
سييييما وأن "من مارسيييوا لعبة زعماف اليرب يو سما ما
الراهنة إلى اتنة تنزلق نيو حرب ال
ّ
ها على استعداد ألن يتمترسوا اي مناطقها من ديد".

.vii

تتجدد اليرب.
تيار المردا وحركة االسيييتق ل على صيييعوبة أن
ّ
ويتهق المشييياركون من ّ
موا سيي حً
وهذا األمر مرتبط ببنً ال أحد مسييتهيد من اليرب وال ّ
سيييما حزب اهلل الذي ّ
األهلية وهي
هي "ميييمانة اي هذا الموميييوز" (مردا) كما أن الناس تعلّمت من اليرب
ّ
تتورط اي مغامرات ديدا حتى اي " يلنا اليوم مليض سدا
أي سضا تخالطت ون ضجت ولن ّ
أن تجد شيياب أو شييابة مسييتعدين لترك كض شيييف للنزول وتنظيا حوا ز" (مردا) .لان
متهرمة ماض الداق بمقاتلين من سوريا
الخشية تبقى من تد ّك ت كار ية ألثارا حوادن ّ
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تجدد اليرب حيس لديً
لم ضايقة حزب اهلل .وعلى الرغا من ك شية "إيلي" (الاتائب) من ّ
أي أحد يتم ّنى عودا
"طموحات أكبر من اليرب واألزمة التي نعيشييها اليوم" ا
ّ
يظن أن ّ
اليرب".
 شباب الحراك والمعارضة
األهلية
تجدد اليرب
السنّة اي المعارمة واليراك إلى الخشية من ّ
ّ
أ .يميض المشاركون من ل
ومنشب هذا الخوف مرتبط بعدم ثقتها بالنخبة السياسية من هة وألن البلد برأيها لا
يخرج من اليرب األهليّة تما سما من هة أكرر .امن ها اي السلطة مد يلجبون إلى اليرب
للدااز مق موامعها وماتسباتها أو التلوي بها ألكااة الجماهير ومبطها (ليقي ،لبنان عن
ديد) ،اها لديها الموارد (مال ومقاتلون وسلطة) ويمان أن يستخدموا اليرب ألعادا
إنتاج سلطتها (اليركة الشبابية للتغيير ،الجماعة األس مية) وكاصة أن الناس ما زالت تتبثر
بالخطاب الطائهي ما يراق من مسؤولية نشر الوعي حول هذا الموموز (منتدر طرابلس).
طائهيا (التنظيا الشعبي ،اليركة
الخشية من اليرب ترتبط بشاض مباشر ببن تبكذ شا س
س
الشبابية للتغيير).
كان الاتسا تارار المشاركين أن اليرب األهليّة لا تنتً أص س ولذا هناك اهزية دائمة لتشتعض
مهتوحا على كض االحتماالت،
دائما اي سبال بين التسوية واألزمة ولذلا يبقى
س
بسرعة .البنان س
وامعيا أكار كلما طالت األزمة
ولذا اإن كيار اليرب أو عدمها ك هما وامعي ،ويصب كيار اليرب
س
مستمرا بشاض امتصادي اليوم (لبنان عن ديد)
(حراس المدينة) .من هؤالف من يرر أن اليرب
ّ
أو أننا نعيش اي هدنة اقط (منتدر طرابلس) وكض اترا نعيش مشاهد منها .إن اتهال الطائ
أكد على الطائهية وعلى التمييز بين اللبنانيين
" ّسد استمرارية اليرب األهليّة بالمجتمق باعتباره ّ
وأمعاف ائة وتقو ّية أكرر"( .حركة الشعب)
اي المقابض من يستبعد م ن هؤالف المشاركين اليرب يربطها إما ببن األمور ،أي حزب اهلل ،ال
تهضض العقوبات والخنق االمتصادي (حركة الشعب) أو ألن الشعب
يريدها ايما الواليات المتيدا ّ
اللبناني أصب

وعيا وأكار اكت طسا" :اهي هذا الومت نين لدينا الااير من األصدماف
أكار
س

المسيييين وها لديها أصدماف مسلمون ،السنّة والشيعة كذلا األمر" (لبنان عن ديد ،حجر
وبشر).
األهلية وال
تجدد اليرب
ب .يستبعد المشاركون الشيعة من اليراك والمعارمة إلى حد بعيد ّ
ّ
أساسيا ،من دون نهي إماانية حصول احتااكات أمنية .إن مع
تم ّاض لديها ها سسا
س
ها س اليرب األهليّة يرتبط بعدا أسباب:
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موا حزب اهلل الياسمة وهو بذاتً ال يريد اليرب وال مصلية لً ايها اي
س
أوال :نتيجة الخشية من ّ
تهضض موا هتً بالضغط االمتصادي والمالي والسياسي (حزب سبعة،
حين أن الواليات المتيدا ّ
شباة مدر ،شباب صور) .أ ّما بعض األطراف ممن تريد اليرب لتغيير الومق القائا وتمتين
حضورها اعا زا عن الداق نيو اليرب (اليركة الشبابية للتغيير).
ثانيا :ألن اليرب تيتاج إلى موارد كبيرا غير متو ّارا اي المستقبض القريب ألن لبنان ليس أولوية
س
اآلن (حزب سبعة) .ويضي "رائ " من اليركة الشبابية للتغيير أن "اليرب ليست اي صال أحد
ممول كار ي يستطيق
كاصة اي الظروف اليالية وغياب االهتمام الدولي باألمااة لعدم و ود ّ
يمتد إلى
إسنادها اي سلوك مسار اليرب" .يضاف إلى تلا أن اندالز حرب أهلية اي لبنان مد ّ
مستعد لذلا (شباة مدر).
حرب إمليمية وال أحد
ّ
ثال ساا :ألن اليرب ليست اي صال األحزاب المو ودا وإنما يجري التلوي بها ألثارا الخوف ومبط
ميقة (شباب المصرف ،شباة مدر ،اليركة
الجماهير وتعبئتها حتى تبقى الناس مقسومة بهو ّيات ّ
الشبابية للتغيير) .اهذه القور ،بيسب المشاركين ،متواطئة ممنسا وعلنسا ولن تتقاتض بض متهقة
على المياصصة الطائهية (حراك النبطية) .ثا إن مصال الزعماف السياسيين مو ودا اي الومق
يهرطوا ايً باالمتتال (حراك صور).
القائا ولذلا لن ّ
أمض،
راب سعا :ألن "نسبة ماهير األحزاب التي ال تزال
تصدل كدعة القضية وتبليً الزعيا صارت ّ
ّ
ييرك الناس للقتال والقتض" (الاتلة الوطنية) ،وائة كبيرا من الشعب صارت
وهذه الخدعة هي ما ّ
تعي أن الزعماف متهقون ايما بينها (حراك النبطية).
ستتيول إلى حرب
يتخوف مشارك من "حركة وعي" من اندالز حرب أهلية ألنها
اي المقابض
ّ
ّ
والتخوف هنا أن تندلق حرب
أثرا على التوازن األمليمي.
ّ
إمليمية داكض لبنان ألن نتائجها ستترك س
تهومً العساري الذي يمنق
أهلية بالتوازي مق عدوان كار ي يستهدف حزب اهلل بما يقلّض من ّ
"رواد" من شباب المصرف أننا اي ظض حرب أهلية
نشوب حرب أهلية حتى اآلن .بالتوازي يجد ّ
اآلن بين السلطة ومعارميها وهي إن كانت ميدودا حتى اآلن ستزداد عنهسا مق تراكا الغضب
الشعبي الذي يقابلً ملق األحزاب التقليدية المتزايد التي ستداق مهورها نيو العن إن و دت
مهددا ولذلا هناك استعدادات عسارية تبكذ شاض تدريبات كشهية لدر
أن مصاليها العميقة ّ
أكار من حزب.
تجدد اليرب
ج .لدر المشاركين الدروز كانت الطائهية هي المصدر الذي يخلق الخشية من ّ
ظهها القادا ألثارا غرائز ماهيرها ومخاواها (المعارمة القومية ،المرصد
األهلية التي يو ّ
ّ
وأمض كلمة بتولّق
تعبر عنً "منال" من المرصد الشعبي بيسرا" :بعدنا ميلّنا
ّ
الشعبي) .وهو ما ّ
وييركونا
الشارز والناس بصيروا يعملوا مشاكض مق بعض ،وعا يتي ّاموا اينا بببسط األمور
ّ
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مادرا على العيش م سعا استيصض "حرب واثنتان
متض ل
الدمى" .ولذلا إن لا يان الشعب اللبناني س
وث ثة وعشرا" يقول "اراس" من مجموعة "موطني".
تجدد القتال ألن ال مصلية للقيادات
د .يميض المشاركون المسيييون إلى عدم الخشية من ّ
وتهضض التركيز على تمتين حوامنها الطائهية وإدارا مناطقها ،ثا إن التهاوت
السياسية اي تلا
ّ
داكليا وكار سيا .االقور السياسية
كيارا غير مرغوب ايً
س
اي ميزان القور لصال حزب اهلل يجعلها س
مشغولة بظرواها الصعبة (اليزب الشيوعي) وبغنى عن بهة إمااية تستنزاها (لقاف البقاز
وتتجهز الحتمال الهومى بتعبئة مهورها للسيطرا على منطقتها الخاصة (مواطنون
الاوري)
ّ
ومواطنات) .إال أن الخشية لدر المشاركين هي اي األشااالت األمنية واالشتباكات المتن ّقلة التي
تع ّزز المعازل الطائهية .ويرر مشارك من حراك ض الديب (عن حقا دااق) اي تواتر األشااالت
األهلية.
بين المناطق و "ظهور العشائر " مؤشرات على عودا مناكات اليرب
ّ
جدول  :6أسباب تخوّف أو استبعاد المشاركين للحرب األهليّة
األهلية
تخوف من اليرب
ّ
ّ

اكت ل الموازين
لصال حزب اهلل

الدور الخار ي

مصلية النخبة
السياسية

األهلية
استبعاد اليرب
ّ
اليزب التقدمي االشتراكي ،حزب اهلل ،حركة أمض،
الير،
تيار الوطني ّ
تيار المستقبض ،حزب االتياد ،ال ّ
ّ
تيار المردا
ّ
حركة الشعب ،حزب سبعة ،شباة مدر ،حراك صور،
اليركة الشبابية للتغيير ،اليزب الشيوعي

اليزب التقدمي االشتراكي،
تيار االستق ل
تيار العزمّ ،
حزب اهللّ ،
مقدمة ليرب
حركة وعي (عدوان كار ي ّ
أهلية)

تمددها للخارج) ،حزب سبعة،
شباة مدر (كواسا من ّ
الممول الخار ي)
واليركة الشبابية للتغيير (غياب
ّ

الير
تيار الوطني ّ
ال ّ

القوات اللبنانية
حركة أمضّ ،

شباب المصرف

ليقي ،لبنان عن ديد ،اليركة الشبابية للتغيير ،الجماعة
األس مية ،شباب المصرف ،شباة مدر ،حراك النبطية،
حراك صور ،مواطنون ومواطنات ،لقاف البقاز الاوري،
اليزب الشيوعي.
تيار الارامة،
اليزب التقدمي االشتراكي ،المستقبضّ ،
تيار المردا
ال ّ
تيار الوطني اليرّ ،

وعي الناس
موطني

لبنان عن ديد ،حجر وبشر ،الاتلة الوطنية ،حراك النبطية

القوات اللبنانية
حزب اهللّ ،
تيار المستقبضّ ،
التجييش الطائهي

منتدر طرابلس ،التنظيا الشعبي ،اليركة
الشبابية للتغيير ،المعارمة القومية،
المرصد الشعبي ،عن حقا دااق

طروحات التقسيا

تيار المستقبض
حركة أمضّ ،

األزمة االمتصادية

تيار المستقبض
ّ
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 التحليل المقارن
.I

تجدد اليرب
اي العموم مال المشاركون ،بهارل طهي  ،من كلتا الهئتين لعدم الخوف من ّ
األهلية لان مق هوا س مرتهعة مرتبطة باالنهيار واألزمة السياسية ودور الخارج
ّ
األهلية
تجدد اليرب
ومصال النخبة .كان المشاركون من ائة أحزاب السلطة أكار س
ملقا من ّ
ّ
بالمقارنة مق ائة المعارمة واليراك .ومصدر هذا الخوف لدر ائة أحزاب السلطة مرتبط
بشاض أساسي بعمق االنقسامات السياسية التي تولّد طروحات تقسيمية وتغوي الخارج
بااتعال صراعات وتع ّزز مناكات التجييش الطائهي .وهنا مد ياون المشاركون من األحزاب
مجرد آلية مبط وسيطرا
متبثرين بخطاب "الخوف" الذي تب ّاً األحزاب ويجده البعض ّ
على الجماهير الناممة.

.II

قوا لصال
السبب األبرز الستبعاد اليرب
ّ
األهلية لدر الهئة األولى كان اكت ل توازن ال ّ
حزب اهلل ،أما لدر الهئة الاانية ااان المصال المشتركة للقور السياسية بعدم الذهاب
للتخوف من وموز اليرب
موا حزب اهلل .أما السبب األساسي
ّ
نيو اليرب وكذلا اائض ّ
ااان لدر الهئة األولى هو التد ّكض الخار ي ولدر الهئة الاانية هو التيريض الطائهي من
تصور المشاركين من اليراك والمعارمة لعمق الروابط
مور السلطة .هذا الهارل ناتج من
ّ
والمصال التي تجمق أحزاب السلطة وعق نيتها وانتهازيتها ليماية الومق القائا ،ولذا
األهلية غير تي دور لقور السلطة ولان تستخدمً كشعار ّ
لبس
تجد أن موموز اليرب
ّ
الخوف وتجميق األنصار.

.III

قوا
تشاركت كتلة وازنة من الهئتين راض ارمية اليرب
ّ
األهلية انط سما من اائض ال ّ
األهلية إما ألسباب داكلية وإما ألولوية
لدر حزب اهلل والذي بدوره ال مصلية لً باليرب
ّ
أيضا .هذا األمر انعاس اي و ود اطمئنان أكبر
حذرا س
المقاومة وهذا الهارل يجعض الخارج س
تيار الوطني الير) لعدم احتمال وموز حرب أهلية ،بينما
لدر حلهاف اليزب (حركة أمض وال ّ
القوات اللبنانية أكار تو ّ سسا بشاض وام .
كان كصوم اليزب اي ّ
تيار المستقبض و ّ

.IV

إال أن المشاركين من ائة المعارمة واليراك كان ملقها مو ّ ها نيو االنه ت األمني أكار
وطائهيا حيس مد تسعى
سياسيا
سيما اي بعض المناطق المتداكلة
منً نيو اليرب ،ال ّ
س
س
أحزاب السلطة ألثبات مقوالتها الطائهية وتعبئة األنصار وتعزيز نهوتها اي مناطقها
و ذب تموي ت من رعاتها الخار يين .ومالت "سناف" من حركة مواطنون ومواطنات
أمنيا
اعليا عودا اليرب
ّ
األهلية لان أرر تهلّ ستا س
(ومالها مشارك من حركة أوز)" :ال أتومّق س
اي كض ليظة واي أي ماان .االتهلّت األمني الذي ال نعرف متى ييصض وأين يو د يخي
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مض المنطقة التي تشتعض ايها
األهلية ،اهي اليرب
أكار من اليرب
األهلية نعرف على األ ّ
ّ
ّ
اليرب وبإمااننا أن ال نذهب إليها" .ويخشى مشارك آكر أن هذه المناوشات مد لتهتعض
كرر العديد من
"بغية مياولة إحياف هذا النظام،
ّ
والتوصض إلى اتهال دوحة ديد" .و ّ
األهلية بض يقيا على حدودها منذ
اعليا من اليرب
ّ
المشاركين مقولة أن لبنان لا يخرج س
الطائ ولذلا هناك كشية من حدون انزالل نتيجة كلض اي حسابات بعض األطراف أو
حدون تيريض كار ي اي ليظة ما .وهذا الخوف المرتهق من االنه ت األمني رر ربطً
بصعوبة تومّعً وتبثيره المباشر على اليياا اليومية للشباب.
.V

تجدد
داكض ائة أحزاب السلطة كان المشاركون من تيّار المستقبض ها األكار س
ملقا من ّ
اليرب األهليّة ايما يميض المشاركون الشيعة من الهئتين إلى التقليض من احتمالية
تجددها .وهذا الهارل مد يعود إلى شعور المجتمق الشيعي عامة باالمتدار العساري
ّ
ميصنسا أكار من سواه .أما داكض ائة المعارمة واليراك االقلق
والسياسي ايجد نهسً
ّ
عبرت هذه المجموعات عن
من اليرب األهليّة ّ
تركز لدر المجموعات اليسارية .ومد ّ
ها سها من التيريض الطائهي الذي تجده وسيلة ألكماد الصراز الطبقي وارز اللبنانيين
اتيا للسيطرا عليها.
هو ّي س

.VI

األهلية
تجدد اليرب
ربط معظا المشاركين من اليراك والمعارمة تقديرها الحتمال ّ
ّ
بخيارات النخبة السياسية اي المقام األول .األغلبية من هؤالف ترر أن ال مصلية اآلن
تخوف
لهذه النخبة اي حدون حرب أهلية وليس لديها موارد كااية لذلا ،اي مقابض أن ّ
طا بالنخبة السياسية لناحية استخدام التيريض
البعض من نشوب حرب أهلية كان مرتب س
الطائهي مق استمرار مدرتها على ذب األتباز للخروج من أزماتها وكلق ارصة لترميا
تهاهماتها و ذب تموي ت من الخارج .واي السيال انتقدت "عبير" من النادي العلماني
تسرب التعبيرات الطائهية إلى كطاب بعض مجموعات "الاورا" ماض القول ببن انهجار
ّ
المراب استهدف منطقة مسييية من دون ر ّد "تكي" من مبض المجموعات األكرر الحتواف
هذا الخطاب .وهاذا يظهر انقسام داكض المشاركين من اليراك والمعارمة حول مصلية
النخبة السياسية اي الذهاب نيو حرب أهلية.

.VII

األهلية .االمشاركون من
بدا الاتسا تباين الهئتين اي مومق القور الخار ية من اليرب
ّ
أحزاب السلطة يرون اي الخارج عام س ميتم س لتيهيز اليرب بعاس المشاركين من الهئة
ميددا لاض طرف سياسي،
الاانية .تستند لحجج الهئة األولى إلى الريبة والعداف مق دول ّ
يتخواون من مياوالت أميركية وإسرائيلية وكليجية الاتعال حرب أهلية
ابنصار المقاومة
ّ
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تظن األطراف
الستنزاف المقاومة بالتوازي مق عدوان كار ي أو حرب إمليمية ،ايما
ّ
داكليا .أما المشاركون
التمدد
المقابلة ببدوار إيرانية وسورية الكت ل اومى تتي لليزب
ّ
س
حربا أهلية إما ألن لبنان ليس
من المعارمة واليراك ايرون أن القور الخار ية ال تريد س
من أولوياتها وإما ألنها تضغط بوسائض امتصادية وإما لقلقها من نتائج وامتدادات حرب
كهذه.
.VIII

وإدراكا
وانهتاحا
وعيا
تتشييارك الهئتان بالعموم
س
تقديرا ببن الشييباب اللبناني أصييب أكار س
س
س
ميددا للقيادات السيييياسيييية وأنً سيييياون من الصيييعب ّر
ببن اليرب تخدم مصيييال
ّ
الاايرين لهذا الخيار .كان هذا التقدير حامي سيرا بشيياض وازن لدر المشيياركين المسيييييين
يدا .ولان يقلقها اي الو مت عي نً التيريض ال طائهي الممنهج ا لذي رغا ترا ق
ت يد س
كاايا من الشييييباب الاتعال نزاز مسييييلّ .
مدرا س
مدرتً التعبوية ما زال بإماانً أن يجمق س
حجة الوعي إلى مسييييتور التهاعض اال تماعي بين الشييييباب من مناطق
وهنا اسييييتندت ّ
وطوائ مختلهة ما سيييياعدها اي بناف روابط مشييييتركة تقلّض من سييييوف الهها .وعلى
األر

صوراتها
اإن الم ستور العلمي للم شاركين ي ساها ب شاض مبا شر اي تطوير ت ّ

هذه.
.IX

يتخوف بعض المشاركين من اليراك والمعارمة من أن اشتداد االستقطاب بينها وبين
ّ
مور السلطة مق استمرار تدهور األوماز االمتصادية والمالية مد يداق األكيرا الستخدام
تيار المسيييتقبض عن
العن على نطال واسيييق اي المرحلة المقبلة .ايما ّ
عبر مشيييارك من ّ
شيييياوك حول االنزالل نيو امتتال داكلي إتا تواصييييض مسييييار االنهيار .إ ستا لا يجر ربط
االنهيار االمتصييييادي بشيييياض تلقائي باندالز حرب أهلية بض بظهور بيئة أمنية هشيييية
ومضطربة.

.X

عبر عدد مليض من المشاركين المسلمين عن تو ّ سها من طروحات التقسيا والهيدرالية
ّ
التي يمان بيال األ صرار عليها أن تداق نيو االمتتال ،ايما غاب هذا التو ّ س لدر الهئة
الاانية .ويمان ر ّد تلا إلى أ واف التوتّر بين القور األ س مية والمسييية المشاركة اي
الموسعة".
السلطة مق عودا كطابات "الخصوصية" و "ال مركزية األدارية والمالية
ّ

 17 2.2تشرين :حلم التغيير أم كابوسه؟
عدنا مق المشاركين بالذاكرا إلى ليلة  17تشرين األول  2019واأليام األولى ل حتجا ات سائلين
اليد
عن مشاعرها وآمالها بالتغيير ك ل تلا الليظات األولى .يهيد هذا االستذكار اي اكتشاف ّ
األمصى من رهانات التغيير وكي سلات مسار الترا ق وإعادا التقييا.
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 شباب األحزاب المشاركة في السلطة
أ .تل ّقى المشيييياركون الدروز السيييياعات األولى من  17تشييييرين بمزيج من األمض والتهاال
اليذر ،ولان بعدها ببيام و دوا أن اليراك الشييعبي انيرف عن مسييار التغيير المنشييود.
كان لدر "ريتا" (اليزب القومي) أمض كبير ببن "الاورا سييييتيقق شيييييئسا ما" وأن "تصييييض
بعيدا عن الطائهية" .ولان
الناس إلى در ة من الوعي حول مرورا أن ت ّتيد مق بعضها س
سرعان ما برزت االنقسامات والتنامضات من منطلقات سياسية وطائهية ااتجهت األمور
نيو الغوغائية كما اي "الاورات العربية" .يشييارك "ط ل" (اليزب التقدمي) راية مماثلة
وهو شارك بقرار شخصي اي االحتجا ات ببداياتها "مد المنظومة الهاسدا" لانً عانى
تعر مت
ايما بعد من صدمة حين اكتش االنقسامات داكض االنتهامة "وأن الاورا مد ّ
الستغ ل سياسي" .كانت األيام األولى لليراك بماابة "الخطوا األولى نيو تيقيق اليلا
بلبنان الذي نطم إليً .اشيييعرنا كلّنا بوطنيتنا اليقيقية" بيسيييب "عصيييمت" من اليزب
المتيد والمتضيييامن ألحدان
التقدمي .لانً و د ماض رايقً أن مشيييهد الشيييعب اللبناني
ّ
ويعبر "رامي"
يتبدد بعد أيام بهعض بعض الممارسييات ما أ ّدر النيراف األمور.
التغيير بدأ ّ
ّ
(حزب التوح يد) و"عصيييييام" (اليزب اللب ناني ا لديمقراطي) عن موم م ما ثض اي األ يام
بدد تلا الليظة
األولى ولان دكول مور سييييياسييييية على اليراك واالنقسييييامات حولً ّ
مجرد عصيان.
حول شعار "كلن يعني كلن" الاورا إلى ّ
وانيرف نيو الشعبوية و ّ
يعبر المشيياركون الدروز بطريقة شييديدا التشييابً عن األمض بالتغيير اي األيام األولى والرهان
ّ
بعيدا عن روابطً السييياسييية والطائهية ثا انق ب المشييهد مق
على مشييهد "الشييعب"
الموحد س
ّ
التد ّك ت واالنقسييييامات وعودا زف من الجمهور لموامعً السييييابقة .لانها ما زالوا ينشييييدون
حصيييول تغيير اي الوامق السيييياسيييي وير ّددون مصيييطل "الاورا" ،ويرون أن الوعي التراكمي
للشعب اللبناني كاصة مق توالي األزمة سياون كهي س بذلا.
يعبر المشاركون من حزب اهلل بااير من األيجابية و "السعادا" عن انط مة االحتجا ات
بّ .
اي  17تشرين وكانت لديها آمال كبيرا ببنها يمان أن تؤ ّدي ألص حات ّدية وتغيير
النظام وإماانية بناف دولة تيترم حقول مواطنيها (على طريقة الاورا األيرانية أو
الهنزويلية كما مال أحد المشاركين) .ويصهها "عباس" باونها غير متومّعة وكانت عهوية
و ميلة و لمي ّقة .لان هذه المشاعر بدأت تتهاور بعد أيام حيس بدأ الهجوم الخطابي على
نصات وظهرت أطراف أكذت تسيطر على مسار
س ح المقاومة اي بعض الساحات والم ّ
تيديدا مد اليزب).
تيركات وبرز شعار "كلن يعني كلن" (يرر أحد المشاركين أنً مو ّ ً
س
ال ّ
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ويييض المشاركون من اليزب سرعة انيراف االحتجا ات وانقسامها إلى الطبيعة الطائهية
للنظام وتج ّذرها لدر الشعب اللبناني وكذلا تد ّكض مور معادية للمقاومة ،ولطالما كانت
سياسيا .ويشرح
تيركات وتوظيهها
مشاركة اي السلطة( ،بيسب "باسا") لإلمساك بال ّ
س
"عباس" أن الها س الدائا الذي يسيطر على اليزب هو الصراز الطائهي واالستامار ايً
ألحدان اتنة مذهبية من ك ل استغ ل "صركة الشعب" وهو ما كاد يتيقق لوال وعي
بعض األطراف.
ت .المشاركون من حركة أمض تباينت انطباعاتها األولى بين الضياز والتر ّمب وبين من و د
تخوف
اي صركة الليلة األولى صركة األمام موسى الصدر المدااعة عن الميرومينّ .
"حسن" أن تذهب األمور لمصير مشابً لما حدن اي سوريا ومصر والعرال أي الهومى،
ايما كان " ميض" يترمّب موم اليركة التي كانت تدرس االحتجاج وائاتً ألن لبنان يقق
ممن لعبة أما .يجد "اؤاد " أن صركة األيام األولى هي "صركة موسى الصدر ومطالبً
ورايتً لبناف دولة تنصهنا وتعطي صاحب الاهافا حقً والتغلّب على الطائهية السياسية
التي حامتنا طوي س " .لان بعد "أن ركب البعض وو ّ ً سهام االتهام إلى أحزاب ليست
المرا مختلهة وأن
شرياة بالهساد لا ّ
تعد تمالنا س
أبدا" .أما " عهر" اشعر أن األمور هذه ّ
الناس كلعت ثوبها الطائهي ما داعً للنزول والمشاركة لانً سرعان ما و د أن االحتجاج
يتيول إلى كرنهال تاار ايً الشتائا ويغيب عنً الهقراف" ،االاورا انتهت حين غاب
ّ
حد مول مشارك آكر من اليركة.
المتظاهرون من األحياف الهقيرا عن االحتجا ات" على ّ
بري بما يماض من مشروعية شعبية بيسب
التعرض لرمزية الرئيس ّ
ملكذ هؤالف على اليراك هي ّ
"حسن" ،ومطق الطرل وتجاهض األع م للتظاهرات أمام مصرف لبنان أو ارتاابات اؤاد السنيورا،
والهجوم على المجلس النيابي وتسييس المطالب من بعض القور السياسية ابدت األمور تاهبة
لما يشبً القرار الدولي ( 1559بيسب " ميض") .االتغيير اي لبنان هو نتاج تبثيرات كار ية
ويستدل " ميض" على تلا بهشض مور  8آتار اي داق رئيس
ونظامً 44ال ييتمض ثورا داكلية
ّ
الياومة األسبق اؤاد السنيورا ل ستقالة رغا حجا االحتجا ات مده عامي  2007و .2008
أ ّدر انيراف االحتجا ات عن مطالبها المي ّقة إلى أن يجد " عهر" أن ما رر لا يان عهو سيا منذ
البداية ويربط تلا باليرائق التي سبقت االحتجا ات وطريقة عرض مقترح مريبة تطبيق
وتيركوا بدون وعي واق إرادا المخطّط.
تعرض الناس للت عب
الواتساب ،وب
ّ
ّ
الميصلة ّ
44
بري الذي يعمض على تقريب و هات النظر ويرعى
بيسب " ميض" ييتاج الوامق السياسي اللبناني لنموتج الرئيس نبيً ّ
بري نهسً كان يضطر أحيا سنا للخضوز لهذا الوامق كما اي ع متً بالرئيس الراحض رايق
اليوار والمصاليات وحتى أن ّ
األهلية لييتوي حركة األمام موسى الصدر.
اليريري .وهذا النظام السياسي نهسً تهب لليرب
ّ
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تيار المستقبض احتجا ات ليلة  17تشرين باليذر والقلق المختلط
ن .تل ّقى المشاركون من ّ
تيركات
بشيف من األمض الذي سرعان ما ّ
تبدد .سارز "اادي" لمقارنة ما كان يجري ب ّ
 2015التي كانت تيت شعار "طلعت رييتاا" وأنها ستنتهي ك ل أيام .لان "اادي" يرر
مرات اي ساحة الشهداف ألسباب
أنً من الجيد أن ييصض تلا اي لبنان ،ومد شارك بضق ّ
الميتجين
تضر سرا .مبكذ "اادي" األساسي أن
ّ
تيار المستقبض كان األكار ّ
معيشية رغا أن ّ
مجرد كطوا اي الهراغ .أما "زياد"
ال يمتلاون راية بديلة
ّ
لليض ااان إسقاط الياومة ّ
اقارن األحدان مق ما رر اي مصر عام  2011من أعمال حرل وتخريب ،وكان تعب سيرا عن
مجرد "تر مة لتقاطعات دولية
غضب بعضً حقيقي وبعضً مهتعض .واي تقديره أن لبنان ّ
وإمليمية" ولذلا ال يمان إزاحة بعض القور من المشهد .وينتقد "زياد" اليركة
االحتجا ية بشاض أساسي لمياولتها تجاوز نتائج االنتخابات النيابية عبر المطالبة بإمصاف
شعبيا اي نظام ديمقراطي.
القور السياسية التي أثبتت أن لها تماي س
س
أ ّما كض من "رنا" و " يهان" و "طارل" ااعترتها اي األيام األولى مشاعر األمض بإحدان تغيير
واعيا وتخلّي بعض األشخاأ عن أحزابها ،وهذا ما
بسبب مشهد "الشعب" الذي يبدو أنً أصب
س
داق اثنين منهما للمشاركة اي االحتجا ات اي مرحلتها األولى بدون مرار حزبي .لان سرعان ما
تبدل تقييمها للمشهد مق استقالة حاومة اليريري حيس ك ّهت االحتجا ات رغا ارتهاز سعر
ّ
صرف الدوالر وبرزت أحزاب ،من اليلهاف والشيوعيين ،تياول "ركوب الاورا" ،ما علها يرون أن
مجرد ميا عالذمون".
ما حصض كان استهدااسا لليريري وأن "الاورا كانت ّ
ج .وأ ّما المشاركون السنّة اآلكرون اغلب عليها التشايا اي نجاح اليراك رغا مشاعرها
األيجابية تجاهً .منذ البداية كان رأي "وليد" (العزم) و "عمر" (الارامة) أن االحتجا ات لن
تنج اي إحدان تغيير ألنً "ال ييصض شيف اي لبنان من دون أياد كهيّة ومعظا الشعب
إما مسيّس وإما طائهي وإما مناطقي" بيسب وليد ،ايما نشب الخوف لدر "عمر" من تجارب
تيركات .أما "كريا" من حزب االتياد
المييط العربي رغا أمنياتً الشديدا أن تنج ال ّ
اشارك اي تنظيا االحتجا ات ألنً "مد حان الومت لإلطاحة باض هذه الو وه السياسية...
ونستيق حياا أاضض ومن ح ّقنا المطالبة بو ود دولة" .لان بعدها
ونين شعب مميّز
ّ
كرج "كريا" من اليراك ،مق استمرار إيمانً بضرورا الاورا ،بعدما الحظ ك ل لساتً
متقدم على الموموعات
مق بعض المن ّ
ظمين "أن عنوان إسقاط س ح المقاومة هو ال ّ
األكرر".
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القوات عن الخيبة مما وصلت إليً "الاورا" .كان لدر " ويض"
حّ .
يعبر المشاركون من ّ
و"ميريام" تومّعات عالية اي بدايات اليراك بيصول تغيير كبير ،حتى أن "ميريام" نزلت
وظن أنها
للمشاركة دون العودا لقرار حزبها .أما " ورج" ااان متشااسا اي األيام األولى
ّ
تيركات
مجرد حدن عابر ولان حين استمر زكا االحتجا ات بدأ بالمشاركة اي ال ّ
ّ
الميدانية .لان كاب أمض المشاركين الا ثة بهارا "الاورا" بهعض االنقسامات التي بدأت
تيدن ونجاح أطراف السلطة بتشايض حاومة ديدا.
الير عند انط ل االحتجا ات ،لان لا
تيار الوطني ّ
 .طغت السعادا على المشاركين من ال ّ
يمنق تلا و ود بعض الشاوك .مصدر الشا لدر "روني" هو التجارب اللبنانية السابقة
حيس لطالما عادت الناس لتنتخب تات الطبقة السياسية .بعاس راامً كان "ربيق" مشااسا
منذ البداية بخلهية اليراك و دواه لعدم وموح المشهد أمامً اي ظض ماهير مه ّااة
تبكد لً بعد التصويب الما ّا على الت ّيار ونتيجة مشاركتً اي ندوات ونقاشات
وهو ما ّ
اي ساحة الشهداف والزول و ض الديب .وسرعان ما ليق المشاركون اآلكرون برايقها
تيار والعهد وأعمال التخريب
المتشاا بعدما بدأ مطق الطرل والتصويب على ال ّ
تيركات من بعض األحزاب .هذه المرا عة مادت "روني" إلى
واالستغ ل السياسي لل ّ
امتناعً بضرورا مياولة التغيير من داكض لعبة السلطة وليس من كار ها ،ايما بات
مدبسرا منذ انقطاز مادا البنزين وانتشار اليرائق.
"هشام" مقتن سعا ببن اليراك كان
ّ
وتستخلص "سوزان" أن مجموعات المجتمق المدني "استطاعت استغ ل االنتهامة اي
سبيض توسعة مجالها اي الساحة بين الشباب" وأن "كااة األحزاب اللبنانية كسرت من
تقدم أي بديض لخوض غمار المنااسة االنتخابية".
ماعدتها الشعبية دون أن ّ
د .أما "إيلي" من حزب الاتائب اسارز ل لتيال باالحتجا ات دون استشارا حزبً إت رأر
ايها نقطة انط ل للمياسبة وتيقيق األح م .وو د " اد" من حركة االستق ل اي
معوض للبنان وأن ومت تيقيق هذا اليلا مد حان .أما "ماغي"
االحتجا ات حلا رينيً ّ
تقريبا
تيار المردا اشعرت بيماسة وسعادا كبيرا ودعمت "الاورا" ،لانها بعد شهر
س
من ّ
واميا
المدبر .أما رايقها "شادي" ااان
انسيبت بعد أن سادت لغة الشتائا ومطق الطرل
ّ
س
ج
لً منذ البداية أن االحتجا ات لن توصض إلى أية نتيجة سور الهومى
وتخوف من الز ّ
ّ
سيما اي ّض الديب والذول.
بموموز س ح المقاومة ال ّ
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 شباب المعارضة والحراك
ا تاحت المشيياركين اي ليلة  17تشييرين عواط وانهعاالت غير مسييبومة ولانها انقسييموا بين
من رأر أن اليدن "حلا" يتيقق لناحية كونً انعطااً كبيرا لتغيير الوامق السيييياسيييي اي البلد
عدا أيام .وال تزال راسييييخة اي
وبين من كان
ّ
هبة عابرا لن تصييييمد أكار من ّ
مجرد ّ
يظن أنها ّ
تاكرا المشاركين مشهدية الناس التي تابت هو ّياتها اي تلا الليظة تيت وهج األمض والنشوا
ومتيمسيية
بتيقق غاية التغيير .بيسييب المشيياركين من اليراك والمعارميية بدت الناس عهوية
ّ
شا اي و وده أ ص س .
ومتيررا ومنته ضة
ومتوحدا ،وكانت ليظة تج ّسد "ال شعب" الذي كان لي ّ
ّ
ّ
حد القول ببن اليشيييد الشيييعبي اي األيام األولى بعد 17
ومد بلغ االنهعال ببعض المشييياركين ّ
تشرين تجاوز المليون شخص.
مجموعة مليلة من هذه الشريية تعاملت مق بداية اليدن بيذر .لا تان سارا (لبنان عن ديد)
تعتقد أنً اي ليلة  17تشرين سياون هناك بصيص أمض بوصول المتظاهرين إلى أية نتيجة
تيرك ليلة 17
ولذلا تب ّكر نزولها للساحة أسبوعين .كذلا اعتقدت ه (الاتلة الوطنية) أن ّ
مجرد اعتصام عابر .لان مشهد اليشود اي اليوم التالي
تشرين سياون كسابقاتً من التظاهرات ّ
علها ترر "أنها ارصتنا الوحيدا ،وأملنا الوحيد اي كسر كض الميظورات" .أما "زين" (مواطنون
منتظرا،
يظن أنها ليلة وستمضي لان "ما حصض لا يان
ومواطنات) ااكتهى برصد المشهد وكان
ّ
س
تومعت "منال" (المرصد
والتوميت كان مها ئسا .نزل الناس إلى الشارز من مستور االحتقان" .و ّ
"غسان"
ارر المشهد المعتاد ولا تتعاط معً بجدية إال اي اليوم التالي .وتجنّب ّ
الشعبي) أن يت ّ
عاليا يؤ ّدي إلى
(اليركة الشبابية للتغيير) الياا على المشهد ليلة  17تشرين حتى ال يضق سقهسا س
غسان حينها على كيهية تو يً الناس
األحباط كما حصض اي  2011و .2015وكان تركيز ّ
وتنظيمها لتيقيق إنجاز سياسي.
أما غالبية المشاركين اقد عاشت األيام األولى بااير من اآلمال والتومّعات .كان مصدر هذه
غالبا لمشهد اليشود الشعبية .يقول "علي" (حراك صور) أنً شعر بالهخر لراية
المشاعر يعود س
لعدا
الناس التي كانت ميبطة تتب ّنى كيارها باالحتجاج كما كان يهعض مق مجموعة صغيرا ّ
شهور سبقت اليدن .ايما كان تهاال عبد الرحمن (الجماعة األس مية) باليدن منطلقة من تجربة
"الاورات العربية التي أزاحت الطغاا".
أ -مستقبل جديد :و د "وسيا" (التنظيا الشعبي) اي انط ل االحتجا ات تيقي سقا ليلا
"وصار اينا نتوظ ب واسطة وصار اي مستقبض واعد للبنان" .وسيطرت مشاعر الهرح
بالتيرر على غادا (ليقي) وظنّت "أننا ماب موسين أو أدنى من والدا لبنان
واألحساس
ّ
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ديدا وسييصض أمر
الجديد" .وشعرت "سناف" (مواطنون ومواطنات) "أننا سنرر شيئسا
س
عظيا لان لا أكن أعرف ما هو واعتبرت آنذاك أن الناس وعيت" .وكانت لميا (شباب
المصرف) اي زيارا للعرال تلا الليلة وحين بدأت تصلها مقاطق الهيديو صارت تباي
ومالت" :هذا الذي ك ّنا ننتظره" .واستشعر "علي" من الليظة األولى أن المشهد هو إما
انصب تركيزه على عدم مغادرا ساحة
جرد تظاهرات ولذا
انتهامة وإما ثورا وليس م ّ
ّ
االحتجاج.
ب -إسقاط المنظومة :شعر عدد من المشاركين باألمض اي إحدان التغيير وإسقاط المنظومة
القائمة (الجماعة األس مية ،لقاف البقاز الاوري ،حراك ّض الديب ،أوز .تص "سهام" (لقاف
البقاز الاوري) شعورها بالقول "أحسست باالندااز وأني أريد أن أبذل كض ما يتط ّلبً
األمر ،مالي ماض كض الناس التي شاركت منذ األسبوز األول" .وكان مصدر األمض لدر
"ميرا" (حراك ّض الديب) هو "الغضب الذي شهدناه لدر الناس والذي يقول لا :سنهعض
شيف" .ومنشب األمض لدر "نادر" (أوز) هو أن التراكا النضالي كش أن المنظومة تتلكض
منذ  2011وما كان استمرار و ودها إال نتيجة غياب بديض حقيقي .يتشارك "مازن" (اليزب
الشيوعي) اارا "نادر" حول تقديره ك ل األيام األولى أنها نتاج العمض التراكمي بناف على
تجربة ميدانية ممتدا منذ العام  2009حيس لطالما كانت أعداد المشاركين مليلة سدا،
"لان اي هذه االحتجا ات ،األمر اكتل  ،الحظت أن الناس بدأت تنتهض اع س  .الااير من
الناس بدأت تنسلخ عن أحزابها ونزلت إلى الشارز ،وهذا ما شعرنا بً من ك ل كطابها
اليومي كاصة اي األيام األولى من أحدان  17تشرين" .أما "لؤي" اشعر أنً كان "مسجو سنا
وتيرر وأن "عهد الهاسدين انتهى والشعب اال".
اي مهص"
ّ
ت -طرابلس كما لم نعرفها :و د "عامان" (منتدر طرابلس) أن الوص

األ ّدل لتلا الليلة

حده لانً حقيقي" .يستذكر "إبراهيا" (حركة الشعب)
زائدا عن ّ
هو أن "كض شيف كان س
وتنوعها وح ّبها لليياا ومطالبها
طرابلس اي تلا الليلة حيس أظهر شبابها "حقيقتها
ّ
أصدل ما
وراضها لوامق المنطقة وللمتي ّامين ايها ..كنت أنظر اي عيون أصدمائي وال ّ
أيضا تتذكر "رانيا" (حجر وبشر) تلا الليلة والمشهد المؤ ّثر من
نعيشً" .من طرابلس س
ساحة النور "مشهد يداعا للتهاير أن كايرين تخلّوا عن أحزابها وأنً نعا ربما لدينا
أمض نستطيق أن نغيّر اي لبنان .يمان نستطيق أن نقتلعها وأن نغيرها مي سعا".
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أبرز ما استخلصه هؤالء المشاركون من دروس:
التام هناك مضايا تي ّققت
أ .أن المسار التغييري تدريجي وعلى الرغا من عدم النجاح
ّ
تجمعات شبابية
وتسها اي تيقيق التراكا ماض طرح نقاشات ديدا وكلق الوعي وبناف ّ
تيركات
حية تصل
أرمية لل ّ
ّ
وه ّز الاقة والمصدامية بالمنظومة الياكمة وتشايض تجربة ّ
المقبلة .وهنا تستخلص "غادا" (ليقي) أن "السلطة كانت أمدر على الصمود أطول ولاننا
لربما ربيوا ولة ومازال أمامنا والت" .وهاذا يؤطّر "حسان" نشاط
ما زلنا اي الموا هةّ ،
دورا تبشير سّيا بمستقبض أاضض ينتظرنا وبقدرتنا على التغيير طالما
حزب سبعة ببنً "يؤ ّدي س
بوعي شعبي متراكا ".أما "نبيض" (اليزب الشيوعي)
األرادا مو ودا ومصيوبة
ّ
ايستخلص من أحدان  17تشرين صوابية اارا العمض التراكمي .ويقول" :من ك ل
تيركات السابقة كنا نعلا من ها الناس الذين شاركوا باستمرار
تجربتي ومشاركتي اي ال ّ
معنا ،وكان العدد ملي س

سدا .لان اي هذه االحتجا ات ،األمر اكتل  ،الحظت أن الناس

بدأت تنتهض اع س  .الااير من الناس بدأت تنسلخ عن أحزابها ونزلت إلى الشارز وبدأت
تدرك أن هذه الطبقة السياسية أو باألحرر هذا التيال الطبقي المسيطر منذ أكار من
 30سنة يستغلّنا ويسرمنا أكار ابكار".
ب .رأر عدد من المشاركين الااير من األيجابية اي مشهد اليوارات السياسية التي لعقدت
ممت شرائ لعمرية مختلهة وكلّها يتشاركون اي الدااز عن أمر
اي الساحات والخيا و ّ
يؤكد عدد من المشاركين على أهمية مراكمة
ميدد ("سناف" ،مواطنون ومواطنات) ّ
ّ
الوعي ممن المسار التغييري .اهذا الوعي هو المرحلة الاالاة وما مبض األكيرا من إحدان
التغيير ،بعد مرحلتي التيشيد والهرز ،بيسب "رانيا" (حجر وبشر) التي تامض" :نين ما زلنا
اي مرحلة الوعي ،مرحلة أننا نعمض مق الناس لتوعيتها ونجعلها يتخلّصون من التبعية
"المستيامة بها" .وهذه القلّة الواعية هي "الجيش" الذي سيخوض موا هة شاملة مق
السلطة.

تصورات حول أزمة ما بعد  17تشرين :مسؤولية االنهيار ،المخاوف ،الخيارات ،االحتجاج،
دراسات وتقارير:
ّ
137
رهانات التغيير  /إعداد د .حسام مطر  -شباط 2022

ت .هناك إدراك واسق باليا ة إلى تنظيا اليركة االحتجا ية 45وملق من المظاهر الارنهالية
واليشود الساكطة بدون راية وامية سرعان ما تخ ّ حماستها .46اغياب التنظيا هو ما
ساها اي تشتيت الجموز الغامبة وظهور روايات متضاربة 47وترك للقور السياسية
إماانية اكترال اليراك .48ولذا يقول "عامان" (منتدر طرابلس) إن المطلوب اآلن ليس
مشهدا مماث س لي  17تشرين بض مشروز وام
س

امق نضعً على الطاولة ونهاوض عليً

تؤكد عليً "ه " (الاتلة الوطنية) "االيوم
ونقاتض لتيقيقً بدل التشرتم والتقلّب .وهو ما ّ
بعدما ك ّ الزكا أصب التنظيا السياسي هو األمض" ولذلا تعمض "الاتلة الوطنية" مق
مجموعات وتدعا ّ
مرشيين منها اي االنتخابات النقابية.

 45يقول "زين" (مواطنون ومواطنات) كان همي الوحيد أن يستمر هذا اليراك بشاض هادف ،أي أن ليتر ا بالتنظيا وتيديد
المطالب بوموح .غير أنً ماز وامتصر على "اترا غضب ومطعت" ،اي حين أن األزمة المالية واالمتصادية ال تزال ثابتة.
وانط سما من منهجية النقد التي تعمض واقها حركة مواطنون ومواطنات اي دولة كنا ننسيب إتا ما رأينا أن و ودنا اي
"ننجر" لخدمة مشاريق أكرر .على
مامرا لناحية تيقيق المشروز ،بض مد
ّ
الشارز ال يخدم هداً .اليس كض نزول إلى الشارز س
تيرك نهار السبت عقب انهجار  4آب حيس حصض احت ل الوزارات وكان كض تنظيا يهت لخدمة
سبيض الماال ،انسيبنا من ّ
حاليا على أن ياون كض
مشروعً ويستغض الظرف اال تماعي ليرمي اللوم على اآلكر .اكتسبنا كبرا من التجربة .ونعمض س
مسيرتين كان
ّما أكار .نظّمنا اي الهترا األكيرا ،وبالتنسيق الميداني مق مجموعات أكرر،
ْ
ّ
تيرك أو نزول إلى الشارز منظ س
عنوانهما "البديض مو ود" ،وتو ّ هنا إلى الناس من هة وإلى ميادات المجموعات واألحزاب المعارمة من هة أكرر ،ولا
الموحدا وتغيير المسار السياسي اي
تيصض ايها أي مشاكض أمنية .التنظيا اي الشارز يساها اي تسريق تشايض الجبهة
ّ
البلد.
46
"رواد" (شباب المصرف) :لا نان نعرف ماتا يجب أن نهعض .لا يان هناك كطة ،اهذا هو أساس المشالة لدر
يقول ّ
ميدد نزلت الناس إلى الشارز للتعبير عنً بض نزلت لتقول ال ،وايما بعد أصبيوا
المعارمة .بمعنى لا يان هناك اار ّ
يبياون عن هذا الهار".
 47وهنا يشير "نادر" من (أوز) إلى أن السرديات المتبادلة داكض اليراك أ ّدت لتشظيتً أكار من مرا" .كذا مرا ملنا يا ماعة
نينا نازلين عا نوا ً الهساد عا نطالب بيقنا أن نعيش بارامة ،المواميق االستراتيجية الابيرا شو بدنا ايها هأل س ح
دااعية وغير ما ياون اي
استراتيجية
المقاومة شو د ّكلنا ايً وشو بدنا ايً وس ح المقاومة ال يمان أن لينامش إال بإطار
ّ
ّ
يش مادر على حماية لبنان وإال مناون عا نعر ّيً بو ً التدك ت الخار ية".
 48بالنسبة إلى "معين" من حركة وعي اإن ما يريده هو أن ال يتارر مشهد يوم األحد الذي ت  17تشرين حيس حشد كبير
نصات
وأ واف كرنهالية ألنً حينها بدأ الهشض .اهي تلا اليوم بدأ يشاهد مخ األموال للسيطرا على الساحات من ك ل الم ّ
والصوتيات والدعا اللو يستي من ر ال أعمال وبدأ يصب الخطاب مو ّ سها وليس عهو سيا ،ويختا "هذا األمر منظّا بطريقة
أن تبدو األمور عهوية واوموية ولان هي اي الوامق منظّمة ومعرواة األهداف".
تيرك كان هداً األساسي س ح المقاومة ،حينها ومق اشتباك بين
أما "ميرا" (حراك ّض الديب) اخاب أملها عندما رر ّ
حربا" .االتوميت غير مناسب للشعارات التي تستهدف س ح
المتظاهرين وشبان من الخندل وكان على وشا أن ييدن س
سيما أن هناك ناس مستعدا أن تدااق بدمها عن هذا الس ح ،لماتا استهزاز اآلكرين؟ برأيي أن القوات
المقاومة وال ّ
والاتائب هما كل شيطنة الاورا وهما من داعا الناس للنزول إلى هذه المظاهرا".
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 التحليل المقارن:
.i

تل ّقى الم شاركون من الهئتين اندالز االحتجا ات بم شاعر إيجابية وحما سية متب ّثرين
لان بعض الم شاركين من أحزاب
بم شهد الي شود وامتدادها على كاّاة الميااظاتّ .
حذرا اي األيام األولى كانت
السيييلطة مز وا مشييياعرها بشييييف من اليذر .واألكار س
تيار الوطني الير
األحزاب الممالة اي موامق السييييلطة األولى (وال
سييييي ما األحزاب (ال ّ
ّ
تيار المستقبض) .أما المشاركون من المعارمة واليراك ااانوا بالمجمض
وحركة أمض و ّ
تيت ومق الدهشة إت ظهر "الشعب" الذي لطالما كان مومق تشايا لصال اارا أن
مجرد رعايا طوائ  ،لان تلا لا يمنق و ود م ّلة من المشيييياركين بقيت
اللبنانيين ّ
هبة عابرا.
مجرد ّ
متش ّااة اي الساعات األولى كواسا من أن ياون األمر ّ
الحقا أ ّدر إلى ر ّدا اعض عا سية لدر معظا الم شاركين من
لان م سار االحتجا ات س
ّ
األحزاب حيس تر ّسخت لديها اارا ه شا شة الهو ّية الوطنية وأن االنتماف الطائهي ما
عميقا لدر معظا اللبنانيين وهو ما أ ّدر إلى تشرتم حركة االحتجاج واستخدام
س
يزال
مد الخصوم.
المشاعر الطائهية إما ألكماد االحتجاج وإما لتوظيهً ّ

.ii

إن كان يمان اها اليماسة لدر شباب مور المعارمة والتغيير الندالز االحتجا ات،
طورت األحزاب المشيياركة اي السييلطة سييرد ّيات
اماتا عن شييباب أحزاب السييلطة؟ ّ
تداق عنها مسييؤولية اشييض النظام السييياسييي وكذلا تصييوغ األزمة بشيياض تضييق
بعدا أشيياال تلقي بعبف
نهسييها ايً اي مومق طراي .اظهرت سييرد ّيات متنااسيية ّ
المسؤولية على هة ما ،مور الطائ واليريرية/العهد ،مور  14آتار 8/آتار ،الهيمنة
عدد كطوط
األميرك ية/سييييطوا حزب اهلل ،المنظو مة/األكار ية الن ياب ية .ك ما أن ت ّ
االنقسييييامات داكض أحزاب السييييلطة عض مؤ ّيدي كض حزب يطميون إلى أن تنال
االحتجا ات من كصومها ومنااسيها.
حذرا ،ايما
اي األيام األولى بدا المشييياركون من حركة أمض و ّ
تيار المسيييتقبض األكار س
القوات اللبنانية للمشيياركة
انداق سييري سعا مشيياركون من اليزب التقدمي االشييتراكي و ّ
تيار المسيييتقبض
باعتبارها ليسيييوا من األكارية النيابية ثا
ّ
تشيييجق مشييياركون من ّ
سيد ن صر اهلل ب شبن ان سياب ماهير اليزب
للم شاركة اي االحتجا ات بعد موم ال ّ
من السيياحات .بينما كان تقدير المشيياركين من حزب اهلل أن حزبها كارج المنظومة
التقليدية ولذا ماربوا بداية االحتجا ات بإيجابية وكاصييية مق الخطاب المرتهق لليزب
منذ  2018حول األص ح وموا هة الهساد.
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إن اسيييتهداف اليراك اي سييياعاتً األولى كان مو ّ سها نيو الرئاسيييات الا ن بشييياض
أساسيا اي
ميددا
أساسي
ويصوب على "المنظومة" السياسية والمالية وهذا ما كان ّ
س
ّ
طبيعة اسييييتجابة القواعد الشييييعبية لليراك .وهذا ما عض ما س القاعدا اال تماعية
المؤ ّي دا ليزب اهلل ت سارز للم شاركة اي االحتجا ات اي األيام األولى كونها تجد أن
ييييما أن كطاب األصيييي ح وماااية الهسيييياد الذي طرحً
اليزب كارج المنظومة ال سي ّ
حامرا اي و دان مؤ ّيديً.
اليزب عام  2018كان ما يزال
س
.iii

تشيييياركت مجموعة صييييغيرا من الهئتين مشيييياعر القلق والتو ّ س منذ الليلة األولى
المتخواون من ائة أحزاب السييلطة ،وكانوا من المسييلمين ،انطلقوا من
ل حتجا ات.
ّ
تجر بة المييط العربي ب عد  2011اي مصيييير وسييييور يا والعرال وليب يا ،و لذا كان
مقدمة لهومييى واسييعة .اي المقابض كان
ها سييها أن تاون احتجا ات  17تشييرين ّ
المشييي ّااون من ائة المعارمييية واليراك متبثرين بتجارب االحتجا ات السيييابقة اي
هبات عابرا وسرعان ما تسيطر عليها االنقسامات.
مجرد ّ
لبنان التي كانت ّ

.iv

يتشييارك الشييباب من أحزاب السييلطة اي تقييا سييلبي لملالت االحتجا ات حتى من
أولئا الذين شاركوا ايها بداية ،ويرر هؤالف مي سعا أن المطالب ال شعبية الم شروعة
تعرميييت ل سيييتغ ل واالسيييتامار ميييد أحزابها وهو ما ترااق مق تشيييرتم اليركة
ّ
يركزون على دكول مجموعات
االحتجا ية .االمشيياركون من أحزاب حليهة ليزب اهلل ّ
تيار
على كط االحتجا ات السييييتهداف سيييي ح المقاومة ،ايما يتها مشيييياركون من ّ
المسيتقبض مور يسيارية باسيتغ ل االحتجا ات ألكراج اليريري من رئاسية الياومة،
ندد آكرون ببعمال التخريب .ويظهر أن تبلي حاومة ديدا برئاسيييية حسييييان
بينما ّ
تيار المستقبض.
القوات اللبنانية و ّ
دياب كان ميبطسا للمشاركين من ّ

.v

يتشارك عدد من الشباب المسلمين المشاركين من أحزاب السلطة األشارا إلى دور
للخارج اي إثارا االحتجا ات أو تو يهها وهو أمر يغيب لدر المشاركين المسيييين.
يؤكد هؤالف المشييياركون أن التغيير اي لبنان ،وبالشيييواهد التاريخية ،ال ييصيييض إال
ّ
وسياسيا.
طائهيا
بإرادات كار ية بالنظر إلى كون اللبنانيين منقسمين
س
س

.vi

سيطرت على تعبيرات المشاركين من اليراك والمعارمة اي وص األيام األولى من
 17ت شرين عبارات تهيد ببنها شعروا ببدف زمن ديد وإح ساس عميق ببن شيئسا ما
منتظرا لا يان متو ّم سعا بهذا الومت .و مد بدت
انتهى وآكر بدأ يولد ورغا أنً كان
س
"المنظومة" متر ّن ية والناس تبكذ كيارات ديدا .وكان المشييييياركون من طرابلس
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اندهاشيييا باليدن حيس وصيييهوا مدينتها ببنها انقلبت من حال إلى حال ك ل
س
األكار
ساعات.
على عاس المشيييياركين من أحزاب السييييلطة ،لا يؤ ّد كهوت االحتجا ات إلى ظهور
تقييمات من المشيييياركين من المعارميييية واليراك توحي ببن اللبنانيين مياومون
بهوياتها الطائهية واليزبية ،بض و د أغلبها اي ما حصيييييض دلي س على أن الناس
متدرج وأن المسييييؤولية هي على المجموعات المعارميييية
يراكمون الوعي بشيييياض
ّ
لتنهيذ برامج تخدم هذا الهدف (ميا مرات ،ورش ،أن شطة اي األماكن العامة ...الخ)
تيسييين تنظيا بنيتها .وهذا التباين طبيعي بين من ها متموميييعون اي الوميييق
ّ
القائا وأولئا الراغبين بالتغيير.
.vii

ركز المشيييياركون من أحزاب السييييلطة على االسييييتدالل بإكهال االحتجا ات لتبكيد
ّ
نظرتها لصيييعوبة التغيير من ك ل الشيييارز وعلى أن التغيير الممان هو من داكض
المؤ ّس سات القائمة اقط .اي المقابض تهب الم شاركون من اليراك والمعار مة إلى
التركيز على الدروس التي استخلصوها الستامال المسار التغييري وهي التبكيد على
أن التغيير هو مسار تدريجي تراكمي وأن عماده بناف الوعي لدر شرائ إمااية من
الناس لتنخرط اي موا هة الوميييق القائا ثا ميييرورا التنظيا السيييياسيييي ليركة
االحتجاج.

 2.3رهانات 2022 - 2020
عميا يييبملون أن يتيقق بين ( 2020تيياريخ إ راف
هنييا كييان
س
مطلوبيا من المشييييياركين التعبير ّ
المقاب ت) و 2022التاريخ المهترض أل راف االنتخابات النيابية ويمان أن يؤ ّدي إلى تغيير األمور
نيو األاضض.
 األحزاب المشاركة في السلطة
اليد األمصى أي طرح السؤال حول "الايان
أ .تباعدت أراف المشاركين الدروز من رهانات ّ
تجدد غضب الناس
اللبناني" للخروج نيو صيغة أكرر ("ريتا" من اليزب القومي) أو ّ
مرورا برهانات سياسية ماض انتخابات نيابية مبارا تليها
("رامي" من حزب التوحيد)
س
مساعدات دولية (مشاركان من التوحيد والتقدمي) أو تشايض حاومة اكتصاصيين اعلية
(مشارك من اليزب التقدمي االشتراكي) أو التنقيب عن النهط والغاز وإعادا األعمار اي
سوريا ("عصام" من اليزب الديمقراطي اللبناني).
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ب .بدا المشاركون من حزب اهلل متي ّهظين تجاه هذه المسبلة ،حيس امتنق كض من "غازي"
وأحمد" عن األ ابة ،ايما مالت "روال" إنها ال تراهن على شيف "االيال ستبقى على ما
هي عليً واألمر متروك للسماف" وهو رأي وااقت عليً "نر س" وأماات أن األمور تاهبة
نيو األسوأ بناف على تجربة ما بعد  .2019ايما يعتقد "باسا" أن حصول اشتباك ميدود
العدو األسرائيلي من شبنً أن يهت المجال لمساومة سياسية حول األزمة اي لبنان.
مق
ّ
ويوااق "عباس" أنً من الممان أن ياون الرهان األكبر على حدن إمليمي كبير اي
اليض هو باألصض داكلي .ويرر "عباس" أن بداية
المنطقة ليساها بالتغيير الجذري ،لان ّ
شرما الذي يواّر ارأ عمض ويي ّهز مدرات لبنان
اليض يمان أن تتي ّقق من ك ل االنهتاح س
ّ
األنتا ية وهو ما يتطلّب التعاون مق سوريا والعرال .ولذلا يرر أن الخروج من األزمة
وأهمها
مؤسسات
يتطلّب رأا عالية ايما
ّ
يخص ماااية الهساد وإص ح السياسات وال ّ
ّ
القضاف.
ركزوا على أن اليلول مرتبطة بتسوية كار ية اي المقام
ت .المشاركون من حركة أمض ّ
األول أو بإص ح الخلض القائا اي بنية النظام .يؤ ّيد "حسن" هذه النظرا بالقول إن لبنان
يؤكد " ميض" أننا "نين هنا
مقومات دولة تاتية حتى ينهض بنهسً ،ايما ّ
ال يمتلا ّ
نعيش منتظرين استيقامات اآلكرين اي الخارج" ،إال إتا تهبنا نيو إلغاف الطائهية
السياسية ونظام انتخابي نسبي واق لبنان دائرا واحدا ،أي تطوير بنية النظام .يوااق
غير شي سئا ،ويضي أن تيقيق
" عهر" على هذا الطرح األص حي وإال حتى االنتخابات لن لت ّ
تقدم
األح م مد يعطّلً الخارج من ك ل أدواتً .وتمايز "اؤاد" برهانً على تيقيق ّ
ميليا.
ملموس اي القطاز الزراعي بعد اتخات إ رافات تمنق استيراد منتجات متو ّارا
سّ
ركزوا على تيميض كصومها مسؤولية القيام بما يؤ ّدي
تيار المستقبض ّ
ن .المشاركون من ّ
إلى تيسين األمور .و د كض من " يهان" و "طارل" أن تخلّي اليزب عن س حً أو تغيير
أدائً سيسم لسعد اليريري بتوظي

ع ماتً الخار ية لتيسين األمور اي لبنان .ايما

الير ورئيس
تيار الوطني ّ
رأر "زياد" و "ميمود" أن المشالة كلّها مرتبطة ببداف ال ّ
لتيسن األمور بدون كرو ها من السلطة أو تغيير أدائها .أما
الجمهورية ولذلا ال مجال
ّ
ستتغير مبض انتخابات  2022التي ستاون بماابة
"اادي" و "رنا" ا يجدان أن األمور
ّ
عادال أكار من القانون
سيما بيال رر تطوير مانون االنتخاب لياون س
الهرصة األكيرا وال ّ
اليالي.
تيار الارامة) ارهانً أن يخرج ترامب من البيت األبيض ما يخ ّه الضغوط عن
ج .أما "عمر" ( ّ
انعااسا لتغيير اي سياسة أميركا الشرل أوسطية .بالمقابض كان رهان "كريا" (حزب
لبنان
س
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االتياد) هو على دكول استامارات صينية إلى لبنان اي مطاعات الاهرباف وساا اليديد
تيار العزم) شيئسا يمان الرهان عليً ك ل
والطرل وإعادا إعمار المراب .ايما ال يجد "وليد" ( ّ
مهدد.
هاتين السنتين ويش ّاا اي حصول االنتخابات نهسها بض إن الايان اللبناني نهسً ّ
القوات اللبنانية كان هناك طرح أل راف انتخابات نيابية لتجديد
ح .من ناحية المشاركين من ّ
السلطة ( ورج) وطرح يرر أن السياسيين سيعيقون أي تغيير ولذا ال مجال سور النتظار
التد ّكض الخار ي ( ويض) .وكان رهان " اد" من حركة االستق ل أن يسلّا حزب اهلل
س حً واالنتقال لبناف دولة ،بينما لا يجد "إيلي" من الاتائب إال الرهان على وعي الشعب
اللبناني وميامً باستبدال المنظومة.
بشدا ،ااض من "سوزان" و "ربيق" ال
الير ميبطون ّ
تيار الوطني ّ
 .بدا أن المشاركين من ال ّ
سيما مق العقلية التي تياا سلوك القيادات السياسية.
يريان شيئسا يمان الرهان عليً ال ّ
أما "روني" ارهانً تغليب مصلية اللبنانيين على الخارج .ايما يجد "هشام" اي إماانية
إ راف مياسبة تطال المدراف العامين وتيقيق التدميق الجنائي أاضض الممان ويتم ّنى اي
مؤسساتي بدل
مرحلة مستقبلية أن تصض األمور إلى "تغيير النظام نيو نظام مدني
ّ
النظام الطائ ".
تيار المردا ،ارهان "شادي" هو على تسوية بين أميركا وإيران حتى
د .أما المشاركان من ّ
يخ ّ الخنق االمتصادي األميركي ولومتها يجب تيصين الداكض من أية اتنة عبر تج ّنب
المشاركة اي صراز داكلي بالوكالة عن أحد الطراين ،أما "ماغي" ا ترر ح س سور
الخروج من نظام الطائ نيو الدولة المدنية.
 قوى المعارضة والحراك:
يراهن معظا المشاركين من القور المعارمة واليراك على ظهور مور بديلة مادرا على مزاحمة
"المنظومة" والتعبير عن نهسها اي االنتخابات ،ويتقاطق مق هذا الرأي من يضق رهانً على
الشعب ومن يطالب بتعديض مانون االنتخابات .ايما بدت بقية المشاركين إما يائسة اي المدر
تغييرا كار سيا ينعاس اي الداكض.
المنظور أو تنتظر
س
أ .ومق العدد األكبر من المشاركين  -من حراك النبطية وحراك صور والنادي العلماني
ومواطنون ومواطنات ومنتدر طرابلس والاتلة الوطنية وشباب المصرف والجماعة
األس مية والاتلة الوطنية ووعي وحزب سبعة – رهانها على تبلور مور بديلة مادرا
على است م السلطة .االرهان ،بيسب "عبير" (النادي العلماني) هو على ظهور بديض على
شاض بهة أو حزب مادر على استقطاب الجمهور ،ولديً الجرأا والجهوزية لموا هة
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السلطة اي الوامق وليس اي العالا االاترامي اقط .وهنا رهان على دور الشباب
ووعيها المتش ّاض ك ل األزمة اي إظهار البدائض المتاحة والتسويق لها وتو يً
االحتجا ات وتنظيا مجموعات المعارمة ("حسان" حزب سبعة).
وهذا االنتقال له مساران محتمالن:
المسار األول :من ك ل تنازل المنظومة عبر التهاوض لاونها مبزومة بما يسم للسلطة البديلة
بإدارا األزمة وتشايض بهة مادرا على النهوض بالبلد (مشاركان من مواطنون ومواطنات
تبرر "سناف" رأيها اي الجبهة ببنها "مد تبدو اارا كيالية بالنسبة
ومشارك من حراك صور)ّ .
للناس لانها تبقى بالنسبة لبامي االحتماالت األكار وامعية .إننا اي ظض مرحلة انتقالية شئنا أم
مقدمة
أبينا ،وحول المرحلة القادمة نقول إما مدنية أو كراب" .وينطلق "علي" (حراك صور) من ّ
لقوتها الشعبية والمادية واأليديولو ية.
حاليا لمنااسة القور الشيعية
نظرا ّ
انتخابيا س
س
أنً ال مجال س
رواد" (شباب المصرف) على "سقوط زف من هذه المنظومة واستس مها" ما يهت
يعول " ّ
هنا ّ
تمهد للوصول إلى
تقر موانين ّ
الباب لبديض يشاّض حاومة استانائية تات ص حيات تشريعية ّ
دولة مدنية.
المسار الثاني :االنتقال من ك ل االنتخابات وهو ما يشترط البعض أن يسبقً تعديض مانون
االنتخاب اليالي ("مازن" من اليزب الشيوعي) .يراهن هؤالف على ظهور بديض "مجموعات اع س
سوفا (الجماعة
تيار األمض
متماساة" يمان التعويض عليً اي االنتخابات حتى ال
نضطر الك ّ
ّ
س
أيضا (منتدر طرابلس) .ومن ك ل
األس مية) وتطبيق تلا اي االنتخابات البلدية والنقابية س
تدريجيا الستر از البلد وإثبات أهمية
حضور هذا البديض اي البرلمان بعد االنتخابات سيعمض
س
تقوض مشروعية الزعماف واألحزاب التقليدية التي تخسر الدعا الخار ي اي
دوره للناس وهاذا ت ّ
الومت عينً (الاتلة الوطنية) .وهذا ما يستو ب بقاف المجموعات ناشطة "على األرض" واي
مؤسسات (وعي).
األع م لاي تتماّن من العمض كتلة واحدا وتخوض النضال من داكض ال ّ
والرهان على البديض يبكذ شا س غير مباشر حيس يتيدن بعض المشاركين – التنظيا الشعبي،
المرصد الشعبي ،اليزب الشيوعي ،المعارمة القومية – عن الرهان على أن تساها األزمة
وصدمتها اي تشايض وعي طبقي لدر الناس اتنسلخ أكار وبشاض تدريجي عن أحزابها
سيهدد األحزاب وبالتالي مد تاون هناك ارصة يمان استغ لها منذ اآلن إلى
وطوائهها .هذا األمر
ّ
حين موعد االنتخابات النيابية المقبلة .لذلا ترر "هبة" (شباة مدر) أن "األمر الوحيد الذي سوف
يجعلنا نخرج من األزمة هو أن تا ّ الناس عن اتّباز الزعيا .ولان ال أعرف إتا أو كي سييصض
تلا".
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طا
تيول سياون مرتب س
ب .المجموعة الثانية من شباب المعارمة واليراك تعتقد أن أي ّ
بالبيئة الخار ية .لذلا مق التعويض على بناف وعي لدر الشعب وتنظيا المعارمة يجب
االنتباه لوامق المييط األمليمي ألن كض األحزاب السياسية لديها مصال

مق القور

الخار ية .وعليً يرر "عبد الرحمن" (الجماعة األس مية) أنً يمان لتوااق إمليمي أن يغيّر
المعادلة اللبنانية سواف بتابيت المنظومة أو تقويضها ،ويمان لتسوية أميركية – إيرانية
نسبيا .أما "نادر" (أوز) اتقديره أن توازنات المنطقة مقبلة على
أن تري الومق اللبناني
س
حاما داكض لبنان ،إمااة إلى أن احتمال كروج أحد
ّ
تيوالت واسعة وهذا ما سينعاس س
أمطاب المنظومة من المعادلة بسبب ما سيي ّهز التغيير ويمن القور الجديدا ارصة
تيسن الومق الميلّي يلزمً مرار كار ي
للصعود .وتجد "سهام" (لقاف البقاز الاوري) أن ّ
ولان بمقابض ما "االخارج لن يخ ّه

الضغوط على زف كبير من الداكض ،أي اليزب ،إال

يعبر عن إحباط من
بتسوية ال يبدو أنها مريبة" .وكذلا "إبراهيا" من حركة الشعب الذي ّ
االحتجاج الداكلي ويرر أن أي ديد اي لبنان "لن ياون سور انعااس لمبادرا كار ية
ستيدد إن كانت
أو تغيير اي سياسة الواليات المتيدا تجاه لبنان" ،ااالنتخابات األميركية
ّ
ستتغير مقاربة الضغوط على لبنان وحزب اهلل "عندها اقط يمان إعطاف موف أكضر
ّ
خ أموال اي الب د".
لألوروبي لض ّ
نظرا للمقاومة التي
ت .المجموعة الثالثة (أربعة مشاركين) لا تجد ما يمان الرهان عليً س
تبديها "المنظومة" بو ً التغيير .لذلا إما أن االنتخابات لن تجري وإما أنها ستجري واق
شروط األحزاب التقليدية وما يساعدها هو أن المعارمة ليست اهزا ("لميا" من شباب
المصرف) .تص ّن "رانيا" (حجر وبشر) نهسها على أنها متشائمة إلى ومت االنتخابات ألن
الطبقة السياسية المو ودا ممساة بمهاصض النظام وتيظى بدعا دولي وإمليمي
ولذلا يياولون "داعنا للتبملا" .ولذلا تقول "غادا" (ليقي) "ال يمان أن تقوم مائمة
لهذا البلد إال مق كروج هذه األحزاب من الياا ،وهي لن تتخلّى عن كض ماتسباتها
بسهولة ولذا ال أ د أي مسار سلمي ل نتقال بلبنان على الرغا من أنً كيار للخروج من
األزمة" .االمشالة أن "المنظومة عا زا عن إكرا نا من األزمة" ما يعني أنها لن تقوم
بخطوات عملية إال تلا التي تم ّتن نهوتها السلطوي وتعزز الطائهية ،يقول غسان من
اليركة الشبابية للتغيير.
ن .المجموعة األ يرة – مشاركتان اقط  -راهنت على تشايض حاومة من التانومراط
المستقلّين غير التابعين لألحزاب ما يؤ ّدي إلى كهض الضغط الخار ي واألاراج عن
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ستقدم
المساعدات الدولية .بينما تعتقد "ميرا" (حراك ض الديب) أن األحزاب التقليدية
ّ
هذا التنازل ألنها لا تعد تيتمض مغط الخارج وتداعيات األزمة .وتضي "سارا" أن هذه
نواب
الياومة عليها أن تعمض "على إعداد مانون انتخابات نيابية مب ّارا يضمن وصول ّ
واعيا".
دد إلى المجلس النيابي ،ولان تلا يتطلّب أن ياون الشعب س
وأكيرا ظهر رأي وحيد (حراك النبطية) يراهن على مياكمة رياض س مة واض كض
ج.
س
الهاسدين من ك لً.

 التحليل المقارن
.I

يخص الهترا من 2020
تباعدت الهئتان إلى اليدود القصور اي التعبير عن رهاناتها ايما ّ
ركز المشاركون من أحزاب
إلى  2022الموعد المهترض أل راف االنتخابات النيابية .اهيما ّ
تيوالت مرتبطة بالقور الخار ية وع ماتها ،كان تركيز المشاركين من
السلطة على ّ
المعارمة واليراك على كيهية إيجاد بديض وإمناز الناس بً وتماينً من الوصول إلى
عبرتا عن آمال متوامعة بيصول تغيير
السلطة .لان يمان القول بو ّ ً ّ
عام أن الهئتين ّ
كبير ك ل هذه الهترا إما ألسباب مرتبطة بمصال الخارج وإما بسبب البطف اي المسار
نسبيا ايما تيتاج مجموعات
التغييري الناتج عن مدرا مور السلطة على الصمود
س
المعارمة واليراك إلى مزيد من الومت لهرض كياراتها.

.II

تيسن األمور
ّ
ركز المشاركون من أحزاب السلطة بشاض كبير على ربط رهاناتها حول ّ
شرما أو
بعوامض متعارمة مرتبطة بالخارج من مبيض :إعادا األعمار اي سوريا أو االتجاه س
العدو األسرائيلي تجبر األميركي على وم مغوطً
تسويات إمليمية أو اندالز موا هة مق
ّ
كواسا من انه ت األمور أو استدراج تد ّكض كار ي اي لبنان أو عدم تد ّكض الخارج أو
حصول تغيير اي األدارا األميركية ،أو تقديا حزب اهلل تنازالت ايما يخص المقاومة
لجذب المساعدات الخار ية .تبنّت مجموعة صغيرا (أربعة مشاركين) من اليراك
أكدت على أولوية تبثير العوامض الخار ية على
والمعارمة و هات نظر مماثلة حيس ّ
العوامض الداكلية.

.III

(تقريبا
كان الرهان الااني على حصول تغيير إيجابي لدر المشاركين من أحزاب السلطة
س
ركزت على مرورا
ربق المشاركين) هو االنتخابات النيابية عام  .2022ولان أغلبية هؤالف ّ
أن تسبق تلا إص حات اي مانون االنتخابات .اي المقابض حاز كيار االنتخابات رها سنا
طا بارتهاز
أعلى لدر المشاركين من المعارمة واليراك (ثلس المشاركين
تقريبا) ولان رب س
س
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ليتيرر من كياراتً التقليدية بهعض ومق األزمة ونشاط
الوعي لدر الشعب اللبناني
ّ
المعارمين .بالمجمض يبدو أن الرهان ،عام  ،2020على تيقيق تغيير من ك ل االنتخابات
وحدها معي

إما بسبب دور الخارج وطبيعة النظام وإما لعدم تبلور الزكا الشعبي

الاااي للبديض السياسي.
.IV

ظهر أن المشاركين من أحزاب السلطة يميلون للتشايا بيدون تغيير أكار من
المشاركين من المعارمة واليراك .إن ربق المشاركين من الهئة األولى لا يجدوا ما يمان
لتتيسن األمور أو راضوا األ ابة أو ربطوا التغيير ببمور و دوا أنها لن تتي ّقق
الرهان عليً
ّ
اآلن .كانت عقبات التغيير إما مرتبطة بدور الخارج أو طبيعة النظام السياسي .وكان الاتسا
الير وحزب اهلل مالوا النسبة األكبر ممن هذا الرأي.
تيار الوطني ّ
هنا أن المشاركين من ال ّ
أمض عد سدا من المعارمة واليراك يائسة من حصول تغيير
اي المقابض تبدو مجموعة ّ
موا "المنظومة" وما تتلقاه من دعا كار ي.
بهعض ّ

.V

عبر عدد مليض من المشاركين من كلتا الهئتين عن رهانً على أمور زئية ووامعية ماض
ّ
تشايض حاومة اكتصاصيين أو مياسبة المسؤولين اي األدارا العامة أو تطوير الزراعة
والتنقيب البيري أو إعادا إعمار المراب.

الخالصة
منهجيا للتعميا
ينبغي بداية إعادا التبكيد على أن النتائج التي كل صت إليها الدرا سة غير مابلة
س
صورات يض ما
معمق لت ّ
كارج دائرا الم شاركين ايها ،ولان يمان االنط ل منها لتي صيض اها ّ
بعد اليرب األهليّة من حملة الشييهادات الجامعية المنتظا داكض األحزاب المشيياركة اي السييلطة
تصورات المشاركين
وأحزاب المعارمة ومجموعات اليراك .استاش القسا الاالس من الدراسة
ّ
لجدور ممارسيية االحتجاج بيسييب شييالها ووسييائلها ،ثا ايص رهانات التغيير لديها منذ 17
تشرين األول  2019ومدر تو ّمعاتها ليصول تغيير اي انتخابات  2022مبض حصولها بعامين.
تصيوراتها حول االحتجا ات الشيعبية وتلا انط سما من
يخص
تمايز المشياركون بوميوح ايما
ّ
ّ
تمومييق أحزابها ومجموعاتها تجاه النظام السييياسييي .انجد أن المشيياركين من مور  14آتار،
أي األملّية النيابية ،والقور اليسيييارية داكض اليراك لديها تهضييييض وامييي لممارسييية االحتجاج
ميددا .ايما يميض المشييييياركون من مور األكارية
بالتظاهر الشييييعبي أو المو ّ ً نيو أهداف ّ
النيابية والمجموعات الليبرالية اي المعارميييية واليراك لتهضيييييض االحتجاج اليقومي من ك ل
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مؤسييسييات تات صييلة بالمسييائض
االنتخابات أو مقاطعتها أو مقاطعة التجار أو اعتصييامات أمام ّ
اليقومية.
طا
تيار المشاركين من ائة األحزاب المشاركة اي السلطة لوسيلة االحتجاج كان يبدو مرتب س
إن اك ّ
تتيدر تلا المشيييروعية أو ال
اضيييلوا وسيييائض احتجاج ال
بمسيييبلة مشيييروعية أحزابها أي أنها ّ
ّ
الميرك األساسي الكتيّارات المشاركين من
تقوض النظام العام .اي المقابض كانت الجدور هي
ّ
ّ
ميددا (بيوت
المعارمييييية واليراك .ولذلا ّ
ركز هؤالف على االعتصيييييامات المو ّ هة اي أماكن ّ
مؤسيييسيييات إدارية عامة) أو مطق الطرل ألنها برأيها األكار إيذاف للنخبة
ميادات سيييياسيييية أو ّ
احتماال للصيييدامات األمنية كما كان ييصيييض اي االحتجا ات الابيرا أمام
األمض
السيييياسيييية أو
س
ّ
المجلس النيابي أو السراي الياومي.
وهنا ينبغي األشييييارا إلى النقد الواسييييق لقطق الطرل لدر المشيييياركين من أحزاب السييييلطة
ومجموعة صيييغيرا من المعارمييية واليراك .كذلا تشييياركت مجموعتان من الهئتين تبييد كيار
العصيييان المدني لاونً آم سنا ومؤت سيا للسييلطة اي الومت عينً ولانً يسييتلزم مشيياركة واسييعة
لياون مجد سيا وهذه نقطة معهً.
يهتا المشيياركون من اليراك والمعارميية بصييورا كبيرا بالتداعيات الشييعبية ليركتها وهذا ما
ّ
رئيسيا .ومد برز هذا األمر من ك ل إشارا مجموعة من
يؤكد أن ذب المؤ ّيدين يش ّاض ها سسا
ّ
س
المعار مة واليراك ألهمية ما يقوم بً األع م من ن شر لتيقيقات حول اله ساد لدر ال سيا سيين
يؤكد للناس
واألدارا العامة وكذلا إشييارا مجموعة أكرر إلى ممارسيية االحتجاج بالشيياض الذي ّ
و ود بديض موي مادر على إدارا الوامق السييياسييي بييس إن سييقوط "المنظومة" لن يؤ ّدي إلى
يخص الشييييعييب.
اراغ واومييييى .انط سم يا من هييذه النقطيية يظهر تمييايز بين الهئتين ايمييا
ّ
يي على الخروج
االمشيياركون يرون أن "الوعي الشييعبي" متش ياّض بصييورا وهرانية أي أنً عصي ّ
من والفاتً الطائهية واليزبية وينطلقون من تلا لتبرير الومييييق القائا .ايما تبدو المسييييبلة
مومييق انقسييام لدر الهئة المقابلة التي تضييق مسييبلة الوعي الشييعبي اي رأس اهتماماتها ،ألن
"النخبة الياكمة اسيييتمرت نتيجة مياصيييرتها لهذا الوعي" على ما تقول "ميرا" من مجموعة "عن
حقا دااق" .ويراهن زف من المشيييياركين على هذا الوعي ألحدان التغيير وكاصيييية من ك ل
ومتشيائما
ملقا
االنتخابات (حزب سيبعة ،اليزب الشييوعي ،الاتلة الوطنية) ،ايما يبدو الجزف اآلكر س
س
تيول كبير اي هذا الوعي (المرصد الشعبي ،عن حقا دااق ،وعي).
من احتمال حصول ّ
اي اليديس عن االحتجاج تغيب لدر كلتا الهئتين أية دعوات للعن أو أي تعويض عليً بض إنها
يركزون على إمامة الدولة المدنية واألصيي ح االنتخابي وإصيي ح القضيياف
حين يتناولون اليلول ّ
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واميييا ويجري ربطً بضييرورا مياسييبة النخبة الياكمة وك ّ يدها ،وكذلا
الذي يماض ها سسييا
س
إص ح القطاعات المالية واالمتصادية.
يؤكدون على و سائض سلمية ماض إ ص ح النظام أو تغييره
االمشاركون من المعار مة واليراك ّ
وتب ّني مسيييار االنتخابات مق شيييرط إصييي ح القانون االنتخابي .ويميض معظا المشييياركين من
المعارمة واليراك إلى عدم إماانية إص ح النظام السياسي وأن ال كيار سور إسقاطً ولانها
يمتد لسيينوات ،وهو مسييار ابتدأ عام 2011
يعتقدون أن تلا ييتاج إلى مسييار مرحلي تدريجي ّ
يوال ألحدان تغيير من ك ل
وسي لييسييتامض من ك ل كروج مزيد من المواطنين من طوائهها وصي س
العملية االنتخابية بعد إص ح القانون االنتخابي (الاتلة الوطنية ،حركة الشعب ،اليركة الشبابية
حض" كما يقول "عبد الرحمن" من الجماعة األس مية.
للتغيير) ،و "بغير االنتخابات ما اي ّ
األهلية وحول مصييييلية القور
تجدد اليرب
واي حين تنقسييييا الهئتان حول دور الخارج اي ّ
ّ
قوا الداكلية
السييييياسييييية بالداق نيو حرب أهلية ،لتجمق كلتا الهئتين على أن اكت ل موازين ال ّ
األهلية .وايما تبدو الهئتان منقسييييمتين
تجدد اليرب
لصييييال حزب اهلل هو الااب األبرز لعدم ّ
ّ
األهلية ،مق تمايزات طائهية و سيا سية ،كان
ب شاض متقارب بين القلق وعدمً من تج ّدد اليرب
ّ
والترهض
يييما مق تدهور األزمة االمتصيييادية
ّ
الخوف من الهوميييى وترا ق األمن اال تماعي وال سي ّ
سييببا
مؤسييسييات الدولة األمنية .والبارز هنا أنً لا يظهر أي رأي يرر اي سيي ح حزب اهلل
س
اي ّ
األهلية بض العاس ،وهو ما يخال
ميتم س لليرب
ّ

كبيرا من الخطاب األع مي.
زفا س
س

وبخصييييوأ االنت خا بات تبرز نق طة ت قاطق كبيرا بين مشييييياركين من حزب اهلل وحر كة أ مض
ومشاركين من المعارمة واليراك حول مرورا إص ح النظام االنتخابي ال سيّما مقترحات ماض
وسعة وإلغاف القيد الطائهي .اي هذا السيال أشار
النسبية الااملة ولبنان دائرا واحدا أو دوائر م ّ
حض األزمة اي
عدد من المشيييياركين ينتمون إلى اليزب القومي وحركة أمض وحزب اهلل إلى أن ّ
لبنان مرتبط بإنتاج مانون انتخاب ديد مادر على تمايض كض اللبنانيين ويمن الناس م سؤولية
تيار ومدرا المياسييييبة .وهذا القانون يمان أن يعتمد لبنان دائرا واحدا (حزب اهلل) ويعتمد
االك ّ
موا ثالاة اي المجلس تاسيير ثنائية  8آتار و 14آتار (حركة أمض) .بالمقابض
النسييبية حتى تظهر ّ
أكد عدد من المشاركين من المعارمة واليراك على إلغاف القيد الطائهي إلى انب النسبية.
تبنّى معظا المشاركين من المعارمة واليراك مسار االنتخابات ولانها اي المجمض كانوا
وامعيين اي تقدير النتائج على المدر القريب .يميض المشاركون العتبار أن أحدان  17تشرين
األها هو األزمة نهسها
إيجابيا بيدود ما على اتجاهات التصويت مستقب س  ،والعامض
أثرا
ّ
س
ستترك س
التي يهترمون أنها ستي ّهز الناكبين للبيس عن و وه وبدائض ديدا .ير ّ "وسيا" (التنظيا
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تخواً من أن تعود الناس النتخاب القور نهسها أنً بعد "ثورا 17
الشعبي) على الرغا من ّ
تشرين الزم تاون عرات الناس إنو الزم ينتخبوا ص حتى لو ومعوا ورمة بيضاف" .ولذا كان
تدريجيا .وترر "سناف" من مواطنون
التقدير السائد هو أن التغيير من ك ل االنتخابات سياون
س
نواب اي هذه
ومواطنات أن إحدان التغيير عبر االنتخابات هو عمض تراكمي" :اقد نهوز با ثة ّ
مرارا...
االنتخابات وبي ّ 7
نواب اي االنتخابات التي تليها ،عندها نصب اي السلطة اع س ونملا س
يتيمض ليين أن تبني نهسا" .وتر ّ "رانيا"
لان اي النهاية كا من الومت بمقدور المجتمق أن
ّ
تيار و وه ديدا اربما "ثورا  17تشرين أحدثت
(حجر وبشر) أنً سياون هناك "وعي أكبر" الك ّ
كرر أكار من مشارك أن مجموعات المعارمة استخلصت ملة دروس من
"داشة" صغيرا" .و ّ
ّ
المرشيين للجمهور وتوميت تلا.
االنتخابات األكيرا حول الخطاب والتيالهات وكيهية تقديا
برز توااق بين المشاركين على تبثير الخارج العميق اي لبنان ولان من مقاربات مختلهة ،حيس
ياير دور القور الخار ية مخاوف المشاركين من أحزاب السلطة ألنها يمان أن تدعا وتشجق
يتخوف المشاركون من
على عدم االستقرار الستهداف طرف اي لبنان معاد لمصاليها ،ايما
ّ
المعارمة واليراك من دور الخارج ألعادا تعويا النظام السياسي القائا كونً النموتج األاضض
الكترال الداكض اللبناني والتبثير ايً .لان كانت هناك موام

ممنية لمشاركين من المعارمة

حض موموز
تقر ببن الضغط األميركي سبب اي األزمة إما بقولها صراحة وإما بالقول إن ّ
واليراك ّ
مجاال ليض األزمة ،وعليً ظهرت هنا نقطة تقاطق حول دور الخارج بين
س ح اليزب سيهت
س
مشاركين من الهئتين.
يؤكد على مرورا األص ح وأن المشالة تامن
وأكيرا كان الخطاب الرسمي لاض أحزاب السلطة ّ
س
تصور أن االحتجا ات ستطال
شجق شباب األحزاب المشاركين على
اي طرف آكر وهذا ما ّ
ّ
كصومها .بهذا المعنى ساهمت أحزاب السلطة نهسها اي تب يج غضب ميازبيها ،وعموم
يقدم سرد ّية تضعً
الجمهور ،تجاه "السلطة" أو "المنظومة" ولو أن ك س من هذه األحزاب كان ّ
كارج السلطة أو المنظومة .وعليً اإن طبيعة النظام السياسي التوااقية التي تتي لاض حزب
سيما مق ازدياد االنقسامات بين النخبة ،أ ّدت
تقديا كطاب يتيلّض بً من مسؤولية األزمة ،وال ّ
إلى نتيجة غير متومّعة وال مقصودا وهي تاوير االحتجا ات مد النظام نهسً.
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خاتمة:
يييورات
ييييا و ود تبثيرات ل نتماف السييييياسييييي والطائهي ،بدر ات متهاوتة ،على تصي ّ
كان وامي س
وكيارات الم شاركين اي الدرا سة .على م ستور االنتماف ال سيا سي برزت كطوط انق سام داكض
ائة المشيياركين من أحزاب اي السييلطة واق ثنائيات معرواة وبالتيديد تلا المرتبطة بيييييي 14
آتار 8/آتار ،مور الطائ /مور كارج الطائ  .ايما االنق سام ال سيا سي داكض صهوف المعار مة
واليراك كان أمرب إلى ثنائية يمين/ي سار ،ومن يميلون لليمين ت ّسربوا اي معظمها من حركة
 14شباط ايما كانت موام توي الميول اليسارية أمرب للمشاركين من حزب اهلل.
نسييبيا لدر المشيياركين من
حامييرا بومييوح كذلا ولو بشيياض أمور
أما العامض الطائهي ااان
س
س
ميدد من كلتا الهئتين
أحزاب اي السلطة .وهذا ما كان يساها اي داق المشاركين من مذهب ّ
مييييد رئيس
عدائيا
مومها
إلى موام متشييييابهة .ما س يتشييييارك أكارية السيييي نّة اي الهئتين
س
ّ
س
إيجابيا من الرئيس رايق اليريري ،ويتشيييييارك
عاطهيا
ومومها
الير
س
تيار الوطني ّ
الجمهورية وال ّ
س
س
األهلية .إ ستا
تجدد اليرب
أكارية الشييعة اي الهئتين موم سها
إيجابيا من المقاومة وعدم القلق من ّ
ّ
س
على الرغا من التموميييق بين مييي ّهتي السيييلطة والمعارمييية ،سييياهمت االنتمافات السيييياسيييية
والطائهية اي إيجاد عدد من الجسور ،الصلبة أو ّ
الهشة ،بين الهئتين.
كان الم شاركون من الهئتين يتقاربون اي العموم حين تاون األ سئلة تات طابق شخ صي ،ماض
أمض حينما ترتبط بتشييييخيص أسييييباب
تداعيات االنهيار عليها ومخاواها ورغابتها ،وبدر ة ّ
األزمة ،ولانها سيييرعان ما يتباعدون حين ينتقض اليديس عن المسيييؤوليات ووسيييائض االحتجاج
أيضيييا يمان م حظة أن المشييياركين من أحزاب لا تنغمس اي ملب
ورهانات التغيير .لان هنا س
وأمض تي ّهظسا وتلا اي تشابً مق المشاركين من
النظام السياسي كانوا أكار مدرا على التعبير
ّ
مطولة ايما اتسييييمت إ ابات
الهئة الاانية .اإ ابات هؤالف المشيييياركين كانت تميض ألن تاون
ّ
المشاركين من أحزاب سياسية منغمسة اي السلطة باالمتضاب والدااز.
يمان األشارا إلى ملة موموعات مهتاحية من مجمض األ ابات وهي :الشعب ،الخارج ،الطائ ،
حزب اهلل ،التغيير ،المنظومة 17 ،تشرين ،االنهيار ،المشاركة السياسية ،الزعامات ،اليلهاف.
 اتهق الم شاركون من الهئتين على انتقاد عميق للنظام ال سيا سي لما بعد اتهال الطائ
كونً اعتمد الطائهية والميسييييوبية والزبائنية ما داق نيو االنهيار .و رر ربط تلا من
وحول البلد
مجمض المشيياركين بالنموتج االمتصييادي الذي أرسيياه الرئيس رايق اليريري ّ
إلى مسييتهلا للريوز الخار ية ود ّمر مدراتً األنتا ية .يضييي المشيياركون المسيييييون
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إلى مسؤولية اليريري دور كض من "التروياا" والو ود السوري ،ايما يضي المشاركون
من حزب اهلل ومور يسييارية مسييؤولية الواليات المتيدا والسييعودية .اي المقابض كان
تصييويبا على بنية النظام
المشيياركون من القور التي أدارت مرحلة ما بعد الطائ أكار
س
الير وعهد الرئيس ميشال عون اي االنهيار.
تيار الوطني ّ
وعلى دور ال ّ
 تشييابً المشيياركون من كلتا الهئتين بإبراز الرغبة بمزيد من المشيياركة السييياسييية داكض
عبر الم شاركون من أحزاب اي ال سلطة عن م ستور من النقد الذاتي ألحزابها
أحزابهاّ .
ومدر عدد منها اتسيييياز مسيييياحة اليوار الداكلي اي
مق تيييد زعيا اليزب أو مائده ّ
أحزابها والقدرا على التعبير .واي تات السيال امتدح المشاركون من اليراك والمعارمة
الطبيعة غير الهرمية لمجموعاتها وما تتييً من هامش مشاركة واسق اي القرار.
 ااترل الم شاركون من الهئتين ب شاض وا م اي م سبلة النخبة ال سيا سية .االم شاركون
بجد لتيييد ميادتها عن م سؤولية األزمة وتي صينهما من
من أحزاب اي ال سلطة سعوا ّ
ك ل تارار موام إي جاب ية ل هذه الق يادات واي الم قا بض ربط االنه يار بطبي عة الن ظام
السييييياسييييي والطائهية والدور الخار ي .كذلا حرأ هؤالف على اسييييتيضييييار القيادات
تعمد المشياركون
التاريخية الراحلة ألحزابها كمصيدر أسياسيي للمشيروعية .اي المقابض ّ
من المعارميية واليراك التبكيد على مركزية مسييؤولية القيادات السييياسييية حتى عندما
عبروا عن ن قدها للن ظام أو ال طائه ية أو دور ال خارج .وه نا ينظر هؤالف المشييييياركون
ّ
للقيادات السييياسييية المنضييوية اي السييلطة باعتبارها متواطئين ،مييمنسا وعلنسا ،ولها
مصال متداكلة وعميقة رغا التباينات.
 تت شارك الهئتان بالعموم انطباعات سلبية تجاه دور القور الخار ية اي لبنان ولان من
مقاربات مختلهة .تتوااق كتلة وازنة من الهئتين على مصييييلية الخارج بيماية النظام
القائا اي لبنان كونً يتي للقور الخار ية مدرا على النهوت والتبثير .وكذلا هناك
توااق على و ود مسييؤولية للخارج عن األزمة االمتصييادية ولان من منطلقات مختلهة
ماض دوره اي الي صار أو دعمً للمنظومة السيا سية واالمت صادية النيوليبرالية أو دعمً
لهاسيييدين أو دعمً اليروب األسيييرائيلية .لان هناك اارل يظهر حين يجري اليديس عن
أهلية ديدا ،حيس يميض أغلب المشييييياركين من
دور ميتمض للخارج اي تب يج حرب ّ
أحزاب اي السييييلطة العتبار العامض الخار ي ميه سزا ميتم س لليرب ،اي حين يجد معظا
مانعا لليرب كونً مهتا بإنتاج تسييييوية
المشيييياركين من الهئة الاانية العامض الخار ي س
دائمة تعيد تعويا النظام القائا .وكان الا ستا التنامض اي كارا إشيييارا المشييياركين من
األحزاب لدور الخارج اي مقابض شبً إغهالً لدر الهئة الاانية ألسباب مرتبطة بالتصويب
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ظمات غير
على العوامض الداكلية ولعدم اسييتهزاز مور كار ية تدعا بشيياض واسييق المن ّ
القوات بتبييد التد ّكض ال خار ي
الياومية .ومد انهرد مشييييياركون من حزبي الاتائب و ّ
لهرض تغيير سياسي اي لبنان.
 تتشيييارك الهئتان النقد لعدم القدرا على بناف تيالهات واسيييعة مجدية .المشييياركون من
كرروا بشييياض دائا انتقاد حلهاف أحزابها إما بسيييبب عدم التزامها
أحزاب اي السيييلطة ّ
بمو بات التيال أو ل سلوكها السياسي وكياراتها ،اي حين شاا المشاركون من الهئة
الاانية من عدم نجاح مجموعات المعارميييية واليراك على بناف تا ّت ت واسييييعة لخوض
ظي الم سيطر على الوامق ال سيا سي
موا هة شعبية و سيا سية .ي شير هذا األمر إلى الت ش ّ
الممولين
وتعدد
اللبناني نتيجة البنية الطائهية واليزبية واليسييييياسيييييات المناطقية
ّ
ّ
الخار يين .وكانت مسييبلة بناف تنظيا سييياسييي و بهوي لمجموعات اليراك والمعارميية
حامرا اي كلمات المشاركين.
أساسيا
ها سسا
س
س
ييوراتهما لهارا "الشيييعب" اللبناني .يميض المشييياركون
 ااترمت الهئتان اي التعبير عن تصي ّ
زفا من المشييييالة ألنً منقسييييا وطائهي
من أحزاب اي السييييلطة إلى اعتبار الشييييعب س
وكامق للت عب وينطلقون من تلا لتهسير كيارات أحزابها السياسية .أما المشاركون
سييييلبيتً
من المعارميييية واليراك امنقسييييمون بين من هو ميبط من الشييييعب نتيجة
ّ
أساسيا من النضال مد النظام القائا هو
زفا
س
وتمومعً وعدم وعيً وبين من يرر أن س
اي ذب شرائ

سيما من ال شباب .ينطلق أ صياب الرأي
شعبية إ مااية وتوعيتها وال ّ

األكير من وامعة  17تشيرين ألثبات أن هذا الهدف ممان من ك ل مسيار تراكمي .ويرر
أصييييياب هذا الرأي أن مدرا مور االعتراض على إثبات نهسييييها بدي س للومييييق القائا
تيركاتها
سييييياون لها مهعول موي سدا على إمناز الناس بااللتيال بها ولذلا يبنون ّ
حض األزمة وموا هة السلطة.
وكطابها لتعزيز هذه الهارا ،أي أن هناك بدي س
مادرا على ّ
س
لان ما يقلق هؤالف هو أن امتداد مسييييار التغيير لهترا طويلة مد يمن األحزاب القائمة
ّ
سيما مق تواّر رااعة كار ية لتسوية داكلية.
ارصة ببن استرداد المبادرا ال ّ
 تتشيييارك الهئتان بالعموم تقييمات سيييلبية تجاه المسيييتقبض االمتصيييادي للبلد وانعااس
تلا اي كيارات الشييييباب للهجرا (نيو الالس من مجمض المشيييياركين وثلس بدأ بالتهاير
يؤكد معظا هؤالف أنها يريدونها هجرا مؤ ّم تة السييييتامال الدراسيييية أو
باألمر) ولان ّ
بانتظار بداية تي ّسن األمور .يخ شى الم شاركون ،ك صو سصا من ائة المعار مة واليراك،
األهلية
تجدد اليرب
من التداعيات األمنية ل نهيار االمتصيييييادي ،ويلي تلا القلق من ّ
ّ
تجددها .ومد و د معظا المشاركين أن ظرواها
التي انقسا المشاركون حول احتمال ّ
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يجة اي تلا أن تلا
اليالية إما تماثض ظروف يض اليرب
ييوفا وال ّ
ّ
األهلية أو أنها أكار سي س
اليرب ت ها انتعاش امت صادي وحتى ك لها كان الناس مادرين على تبمين الضروريات،
غالبا .حتى من مالوا إن ظرواها
أمنيا كانت المناطق كارج كطوط
ّ
التماس مسييييتقرا س
س
األهلية كانت حجتها االسييييتقرار األمني اليالي
اليالية أاضييييض من ظروف يض اليرب
ّ
مقارنة بهظائق اليرب .ما يعني أنً من الناحية االمتص يادية هناك مسييتور من اال تماز
األهلية .ومد تشيياركت الهئتان
بين الهئتين على أن األمور اليوم أسييوأ من مرحلة اليرب
ّ
أيضييا النقد ال تز ألداف السييلطة اي إدارا االنهيار منذ  2019حيس و دها المشيياركون
س
إما متخلّية عن وا باتها وإما متواطئة ل سييتهادا من األزمة مق شييركائها اي القطاعات
التجارية والمالية.
صورات سلبية عن النظام ال سيا سي أو المنظومة ال سيا سية والمالية
 ت شاركت الهئتان ت ّ
وحاولتا التبكيد على عدم االنتماف إليها بطرل مختلهة .يبذل المشيييياركون من أحزاب اي
هدا لتقديا تبطير للنظام والمنظومة بما يضييق أحزابها كار ها ثا يشييددون
السييلطة س
على الطابق التوااقي للنظام للقول إنها مياومون بالتسيييويات ،ايما يجد المشييياركون
للتنصييييض من النظام
من أحزاب مييييعيهة التمايض النيابي والوزاري اي تلا حجة ا ّعالة
ّ
يؤكدون أن كض القور المو ودا اي
والسييييل طة .أما المشييييياركون من الهئة الاانية ا ّ
يركز
السيييلطة هي طبقة واحدا تتبادل الخدمات والمنااق ومتواطئة علنسا وميييمنسا .وهنا ّ
المشييييياركون من اليراك والم عارمييييية على ت قديا هو ّيتها على أن ها نقيض للن ظام
صورات ال سلبية العميقة لدر معظا اللبنانيين
ال سيا سي باعتبار أن تلا لمجد نتيجة الت ّ
تجاه هذا النظام.
عبر المشيياركون من أحزاب اي السييلطة عن الخيبة مما
 من ناحية القناعات السييياسيييةّ ،
يييا أنها يسيييتشيييعرون عبف االنتقادات
آلت إليً الب د من انهيار امتصيييادي وكان وامي س
الشييييعبية ألحزابها .ومد أ ّدر هذا األمر إلى ظهور مرا عات لبعض األااار ،حيس أ ّدر
الهجوم على بعض األحزاب إلى تشايا المشاركين ايها بإماانية العيش المشترك ايما
اضيييييض آكرون أن تاون المرا عييات مرتبطيية بتيييالهييات أحزابها أو ببعض الخيييارات
ّ
تماسياا،
السيياسيية ألحزابها .اي المقابض كان المشياركون من المعارمية واليراك أكار
س
عبروا عن اعتقادها أن االنهيار كان متو ّم سعا بسييييبب نتائج االنتخابات نهسييييها.
حيس ّ
وسييييياسيييييا باالنسييييياب من بعض األحزاب أو
وأكذت المرا عة عندها منينى اار سيا
س
سياسيا
التمترس اي و هها .وكان ثمة تشاام عام من المستقبض القريب انعاس إحباطسا
س
لدر ثلس المشاركين على األمض.
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 على صييعيد ممارسيية االحتجاج ،ش ي ّاات أملّية من الهئتين بجدواها ولان األغلبية اتهقت
اض يض
على السييبض السييلمية ل حتجاج من دون أن تتوااق حول األسييلوب األاضييض لهاّ .
المشيييياركون من أحزاب اي السييييلطة وسييييائض احتجاج غير ذرية بض اعترامييييية ايما
المشيياركون من الهئة الاانية اضييلوا الوسييائض التي تهدد مشييروعية القيادات السييياسييية
ومدرا السلطة على إدارا المجال العام .عارض معظا المشاركين من الهئتين مطق الطرل
وتوااق بعضييييها على العصيييييان المدني .تو ّزز مؤ ّيدو االحتجاج من أحزاب اي السييييلطة
ميددا كدماتية ،أما مؤيدو
تو ّزعوا بين تبييد التظاهرات الشييييعبية أو االحتجاج أمام مرااق ّ
ركزوا على االعتصييييامات المو ّ هة نيو أهداف تضييييغط على
االحتجاج من الهئة الاانية ا ّ
القيادات السيييياسيييية والسيييلطة (مجموعات يسيييارية) أو أمام مرااق تات صيييبغة حقومية
(مجموعات ليبرالية) .كذلا انقسييييا المشيييياركون دون تبثير مباشيييير لو ودها اي إحدر
الهئتين حول تبييد التظاهر المركزي اي و سط بيروت أو االحتجا ات المناطقية .من ا ّضلوا
كيارا
الخيار األول ربطوه بمشييروعية الماان وتبثيره الييوي ومن ّ
اضييلوا الااني و دوا ايً س
تهرد
آمنسا ويع ّزز من صييييوت المناطق والشييييرائ
المهمشيييية ويسيييياها اي تعبئتها .وهنا ّ
ّ
مشييياركون من المعارمييية واليراك بالتعويض على دور األع م االسيييتقصيييائي اي كشييي
مؤثرا اي التعبئة الشعبية وبس الوعي.
ممارسات النخبة السياسية واعتبروه
س
 أما االنتخابات ،انلظر إليها على أنها مسيييار ال يجد أغلب المشييياركين من الهئتين بدي س عنً
مق توااق بين مجموعتين من الهئتين بو وب إص ح القانون االنتخابي .من اقدوا إيمانها
يغير كياراتً الطائهية واليزبية وإما لاون
باالنت خابات إما ربطوا تلا ببن الشييييعب لن ّ
تمسيياا باالنتخابات وهذا
المشييالة هي اي النظام تاتً .بدا المشيياركون من األحزاب أكار
س
تمر من ك ل
طبيعي باعت بارها دا كض الن ظام والسييييل طة
ّ
ويهضييييلون الوسيييييا ئض التي ّ
مؤس يسييات الرسييمية .كان المشيياركون من الهئة الاانية وامعيون اي تقدير عوائد المسييار
ال ّ
ويعولون على آثار حراك  17تشييييرين ببن
االنتخابي التي يرونها تدريجية وتسييييتلزم وم تسا
ّ
تهضييي لوصييول نواا ديدا "إصي حية" إلى المجلس النيابي تاون ميطّة مييرورية مييمن
المسار األص حي المتوكى.
مايرا ل نت باه االكت ف الابير اي تقويا
 اي ما
ّ
يخص مومييييوز حزب اهلل والم قاو مة كان س
دورهما لدر المشيياركين بالمقارنة مق ما يدور اي الخطاب األع مي والسييياسييي السييائد.
ما لا يظهر اي شيرح المشياركين من الهئتين ربط بين حزب اهلل واالنهيار االمتصيادي إال
زفا من األزمة
بشيييياض عابر ،بض وااق مشيييياركون من أحزاب ومور مناوئة ليزب اهلل ببن س
ناتج عن مغوط وحصار كار ي يستهدف اليزب .كذلا لا يشر أي من المشاركين إلى أن
موا حزب اهلل العسييارية
سيي ح حزب اهلل تهديد للسييلا األهلي بض العاس حيس اعتبروا أن ّ
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األهلية ألن كصييييومً عا زون عنها وهو ال يريدها .كذلا
تجدد اليرب
هي من أبرز موانق ّ
ّ
وا صض زف من الم شاركين اي اليراك ت صويب النقد على حزب اهلل لناحية أدائً ال سيا سي
منذ  17تشييرين مق التبكيد على مومهها األيجابي من المقاومة ،ومد راض بعض منتقدي
زفا من المنظومة بض انتقدوا تسيييياكنً معها اي مقابض رأي يتبنى مقولة
اليزب اعتباره س
"كلن يعني كلن" .كما كانت منجزات المقاومة ميييد االحت ل األسيييرائيلي المشيييترك الوحيد
تقريبا اي تاكرا مجموعتين من الهئتين .يشيييير هذا األمر إلى مسيييتور حم ت التضيييليض
س
نصيات وشييخصيييات إع مية السييتهداف
األع مي اي لبنان بهعض التمويض الهائض لقنوات وم ّ
حزب اهلل.

وتقاربا وتات طابق هجومي
بالعموم كانت آراف المشاركين من المعارمة واليراك أكار انسجا سما
س
اي مقابض التشيي ّتت اي آراف الهئة الاانية التي اتسييمت بالدااز .كانت ليظة  17تشييرين ااصيي س
تبين من سييؤالها حول تاكرا األحدان السييياسييية .ينقسييا يض
بين زمنين لدر هذا الجيض كما ّ
األهلية اللبنانية على ث ثة مهاصييييض :تيرير الجنوب عام  2000وانتصييييار ،2006
ما بعد اليرب
ّ
واغتيال الرئيس اليريري  ،2005وحراك  .2017هذه مشييروعيات ث ن تزداد الع مة تو ّتسرا بينها.
طات،
اهيما يبدو أن بعض هذا الجيض ياّون أاااره وتمومييييعً انط سما من إحدر هذه المي ّ
تخوض األغلبية عملية تهاومية تاتية للتوايق بين معطيات ومشاعر وومائق منباقة من مجمض
طات .لذلا يظهر أن موام
هذه المي ّ

األهلية الياصييييض على تعليا امعي
يض ما بعد اليرب
ّ

عدا مهاصيييض
ومنتسيييب ألحزاب اي السيييلطة أو مجموعات من المعارمييية واليراك تتقاطق اي ّ
بشاض يخال ما يظهر اي الخطاب السياسي واألع مي المهيمن.
ييما مق سييطوا الواليات
إن
ّ
التيدي أمام هؤالف هو أن يتجاوزوا حم ت التعبئة والتضييليض ،وال سي ّ
المتيدا ودول كليجية على المجال األع مي ،وأن يسييتهيدوا من المسيياحات المشييتركة لتطوير
نقاشيييا لخطوات إصييي حية اي بنية النظام
س
ظا عملية التنااس السيييياسيييي وتتي
مقاربات تن ّ
مييييغوطا داكض األحزاب والمجموعات تعمض صييييمامات أمان أمام الطروحات
اللبناني وتو لّد
س
ال صدامية وتعزز الخيارات األ ص حية اي داكض هذه القور وكار ها .يمان لمزيد من الدرا سات
يييما إن اعتمدت على الدمج بين المعطيات
حول هذه الشيييريية أن يولّد س
مزيدا من األ ابات ال سي ّ
يييما على المسيييتور المناطقي
الامية والنوعية .وهذا سييييتي لها إ راف مزيد من المقارنات ال سي ّ
ّ
والطبقي وبين الجنسين .ومجد سدا نلهت إلى إن ك صات هذه الدراسة النوعية ال تصل للتعميا
الامي والنوعي على
كارج دائرا الم شاركين اي الدرا سة ولانها ت ضق أ سا سسا للمزيد من البيس ّ
ال سواف ومد و ّارت لنا ولو س ا إلى عالا اللغة والم شاعر واالنهعاالت ل شريية من شبن كياراتها أن
عميقا اي تيديد مسار البلد للعقود المقبلة.
س
تساها
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ملحق رقم  : 1االحتجاجات في لبنان بين تشرين األول  2019وتشرين األول 2020
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ملحق رقم  :2أسئلة المقابلة
تظن أن المسار الذي أوصض إلى هذه األزمة مد بدأ؟
 .1متى
ّ
كبيرا منها؟
 .2ما هو السبب الرئيسي لألزمة بييس لو عالجناه يمان أن ّ
زفا س
ييض س
يتيمض هو المسؤولية األكبر؟
 .3كي تنظر إلى مسؤولية حزبا عن األزمة وهض
ّ
سياسيا وكياراتها؟
تقيا أداف القور التي تمالا
 .4كي
ّ
س
 .5لو عدت بالذاكرا ،ما أ مض/أسوأ حدن سياسي ميلّي ال يمانا نسيانً؟
 .6ما أكار ما ياير غضبا اي األزمة اليالية؟
 .7ما أكار ما ياير كواا وملقا اي الظروف اليالية؟
ظض
 .8كي تعيد اليوم دراسيييية كياراتا الشييييخصييييية (حول الهجرا والعمض والزواج) اي ّ
األزمة؟
يخص أوماز الب د؟
 .9هض تعتقد أن يض والدك كان أكار حظسا من يلا ايما
ّ
كيب
 .10بعد أكار من سيييينتين من إ راف االنتخابات النيابية األكيرا ونتائجها ،هض هناك ما ّ
ظ ّنا أو كال تقديرك لما ستاون عليً اليال بعد االنتخابات؟
وتغيرت اي السنتين األكيرتين؟
تيدن عن اارا سياسية كنت تقتنق بها
ّ .11
ّ
 .12لو أتي لا تنظيا مظاهرا واحدا ،أين تختار أن ياون ماانها؟ ولماتا؟
 .13ما هي بتقديرك أكار وسيلة احتجاج مجدية للضغط على المنظومة المالية والسياسية؟
األهلية؟
 .14هض تخشى عودا اليرب
ّ
 .15لعد بالذاكرا ،ماتا شييييعرت ليلة انط ل احتجا ات  17تشييييرين ،وما الهارا األبرز التي
سيطرت عليا ك ل األيام األولى؟
 .16ما هو األمر الذي تراهن عليً أن ييصض ك ل السنتين المقبلتين؟
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ملحق رقم  :3جدول المشاركين من األحزاب المشاركة في السلطة
االسا المستعار

الجنس

االنتماف اليزبي

الطائهة

ماان األمامة

العمر

االكتصاأ الجامعي

ريتا

أناى

اليزب السوري القومي
اال تماعي

لا يصرح

اليمرا

24

هندسة داكلية

وليد

تكر

تيار العزم
ّ

سنّي

طرابلس

30

إدارا أعمال

عاصا

أناى

اليزب التقدمي االشتراكي

درزية

حاصبيا

26

تجميض داكلي

عباس

تكر

حزب اهلل

شيعي

بيروت

24

إدارا معلومات

ويض

أناى

القوات اللبنانية
ّ

مسييية

بعبدا

24

علا نهس

حسن

تكر

حركة أمض

شيعي

الضاحية

25

هندسة مدنية

إيلي

تكر

حزب الاتائب

مسييي

الاورا

24

هندسة داكلية

ميريام

أناى

القوات اللبنانية
حزب ّ

مسييية

عوكر

24

هندسة بترول

اادي

تكر

تيار مستقبض
ّ

سنّي

الجية

24

صيااة

ميض

تكر

حركة أمض

شيعي

شياح

27

طبيب

غازي

تكر

حزب اهلل

شيعي

حي مامي

26

هندسة اتصاالت

عمر

تكر

تيار الارامة
ّ

سنّي

طرابلس

27

هندسة مدنية

أحمد
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الهرمض
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طب أسنان

روني

تكر

رنا
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الير
تيار الوطني ّ
ال ّ
تيار المستقبض
ّ

مسييي

القاز

29

مهندس معماري

سنّي

الال (بقاز غربي)

25

علوم سياسية

ورج

تكر

القوات اللبنانية
حزب ّ

مسييي

بيروت
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إع م رممي

يهان

أناى

تيار المستقبض
ّ

سنية

عاار

27

أدب عربي

نر س

أناى

حزب اهلل

شيعية

بيروت
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تر مة

هشام

تكر

شادي

تكر

الير
تيار الوطني ّ
ال ّ
تيار المردا
ّ

مسييي

بعبدا

26

هندسة مدنية

مسييي

زغرتا
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اؤاد

تكر
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شيعي
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حزب التوحيد العربي

درزي
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معلوماتية

كريا

تكر

حزب االتياد

سنّي

تعلبايا
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إدارا أعمال

عهر

تكر

حركة أمض

شيعي

رشاف
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باسا
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حزب اهلل

شيعي

بيروت

28

إدارا مالية

روال
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حزب اهلل

شيعية

الهرمض
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علوم ا تماعية

ط ل
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اليزب التقدمي االشتراكي
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بيصور
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إدارا مشاريق

عصام
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زياد
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البترون
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ميمود
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تيار المستقبض
ّ

سنّي

كترمايا
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هندسة

اد

تكر

حركة االستق ل

مسييي

زغرتا

24

مياسبة

طارل

تكر

تيار المستقبض
ّ

سنّي

بيروت

25

إدارا أعمال

سوزان

أناى

ربيق

تكر

الير
تيار الوطني ّ
ال ّ
الير
تيار الوطني ّ
ال ّ

مسييية

بيض

27

هندسة مدنية

مسييي

كسروان

28

هندسة معمارية
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االسا المستعار

الجنس

االنتماف

الطائهة

ميض األمامة

العمر

االكتصاأ الجامعي

نبيض

تكر

اليزب الشيوعي

يصرح
لا ّ

رويس

28

إدارا دولية

مازن

تكر

اليزب الشيوعي

مسييي

باهيا

28

هندسة مياانيا

وسيا

تكر

التنظيا الشعبي

عبد الرحمن

تكر

الجماعة األس مية

س ّني
س ّني

صيدا

24

إدارا أعمال

شييا

27

مهندس مدني

البقاز الغربي

26

ع ج ايزيائي

28

ع مات عامة
إدارا

غادا

أناى

ليقي

ه

أناى

الاتلة الوطنية

س ّني
شيعية

اليازمية

حسان
ّ

تكر

حزب سبعة

شيعي

البقاز

30

زين

تكر

مواطنون ومواطنات

مسييي

المتن

24

حقول

سناف

أناى

مواطنون ومواطنات

-

عرمون

25

معلوماتية

لميا

أناى

شباب المصرف

شيعي

نوب

28

علوم االتصال

عبير

أناى

النادي العلماني

-

بيروت

24

علا نهس

علي

تكر

شباب صور

شيعي

صور
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علوم سياسية

مجد

تكر

حراس المدينة

سنّي

طرابلس

29

هندسة تواصض

لؤي

تكر

حراك النبطية

شيعي

النبطية
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إدارا أعمال

سهام

أناى

لقاف البقاز الاوري

مسييية

مب الياس

24

حقول

معين

تكر

وعي

شيعي

النبطية

26

صيدلي

نى

أناى

المعارمة القومية

درزية

بيروت

25

علا نهس عيادي

ميرا

أناى

حراك ض الديب
(عن حقا دااق)

مسييية

بض لبنان

24

طب أسنان

منال

أناى

المرصد الشعبي

درزية

كورنيش
المزرعة

25

بيولو ي

نادر

تكر

أوز

-

راس النبق

33

امتصاد وإدارا

غسان
ّ

تكر

اليركة الشبابية للتغيير

سنّي

طرابلس

25

إع م

رواد

تكر

شباب المصرف

شيعي

برج البرا نة

29

هندسة كومبيوتر

عامان

تكر

منتدر طرابلس

سنّي

طرابلس

27

صيااة

رائ

تكر

اليركة الشبابية للتغيير

شيعي

الهرمض

24

تمويض

هبة

أناى

شباة مدر

شيعية

اردان

25

إع م

إبراهيا

تكر

حركة الشعب

سنّي

طرابلس

25

هندسة كومبيوتر

سارا

أناى

لبنان عن ديد

رانيا

أناى

حجر وبشر

سنية
ّ
سنية
ّ

البقاز الغربي

23

علوم سياسية

طرابلس

25

حقول

اراس

تكر

مجموعة موطني

درزي

راشيا

26

علوم الريامة
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The topics of the study are divided into four sections:
• Introductory section: conceptual and methodological framework.
• Section I, how do participants understand the nature, causes, and the track of the
crisis? And how do they distribute responsibilities?
• Section II. What concerns and fears do they have and what are their impacts on them?
• Section III. How do participants imagine possible tracks for political change and do they
bet on them?
Finally, we emphasize that these available data are qualitative rather than quantitative,
therefore, the results are not generalizable beyond the circle of study participants, but it
can be revealing and helpful to understand the perceptions of those outside it.

political impacts.This research will try to know the youth group's self-understanding of the
crisis in Lebanon and how they express their opinions, their perceptions, expectations, and
emotions in their language, which gives us good original data to analyze. Also, this
understanding is an attempt to gain access to the impassioned expressions, and to the
depth of these expressions that allows for a deeper understanding of this group behavior
and what can be expected in the foreseeable term.
We will focus in this study on the language used by the participants and the concepts they
employ, as well as their feelings in terms of anger, anxiety, or empathy and in what direction
they go through. This study faced some obstacles due to the embarrassment associated
with the nature of some questions.
The project adopted a qualitative approach through semi-structured interviews involving
64 university graduates from 24 to 30 years from parties in power (35 people), opposition,
and the protest movement (29 people), and to ensure the privacy of the participants, we
will refer to them by fictitious names. Interviews were conducted through a team of
assistants between July and October 2020 and included 16 questions (annex No. 2).
Finally, the importance of this study lies in that it keeps pace with the economic and political
collapse Lebanon is experiencing and its effects on this important youth group, due to its
education and political effectiveness. The data were collected after months of the 17
October protests fading. Therefore, it was possible to observe the implications of that
phenomenon on the political awareness and choices of Lebanese youth. Most studies at
that period were quantitative (unemployment ratios, participation in protests, income,
immigration, through surveys and field surveys. As a result, this study was able to collect
rich data that could give new results or deepen understanding of what existed and was
coming, due to its relied on qualitative data at that moment, when the emotions of the 17
October protests were present, as well as the shock of the beginning of the economic
crisis.

between March and July 2020 about the party loyalists’ views towards 17 October
protests6.
Despite numerous surveys of public opinion on political issues and the views of the people
on Lebanon's economic and political crisis, good researches are few. Understanding the
perception and expectations of the educated young of the crisis contributes to an in-depth
understanding that surpasses quantitative data, which will be useful in reading popular
perceptions of the crisis and how this will reflect on people's relationship with political
forces, which in turn will try to develop their discourse and policies to some extent. Because
of that, the importance of this issue is also linked to the nature of the stage in Lebanon, as
the country has entered into a turbulent stage of tension and blur, so it is necessary to
understand how people are dealing with it and approaching it to understand their future
behavior.
Based on the above, the Consultative Centre for Studies and Documentation - Directorate
for Strategic Studies conducted a qualitative research which targeted a segment of
Lebanese youth with university degrees and party members of those that have been
participating in the government of the post-civil war generation: born between 1990 and
1996, as well as opposition parties and protest movement groups, to view their perceptions
at several levels and comparing them. The basic question, was, thus, how does political
and sectarian affiliation affect the perceptions of university degree holders and party
members towards the post-17 October protests?
This particular age group suffers from the crisis; they had optimistic expectations for their
future on the one hand but were soon the victim of the “peace” that they lived in, on the
other hand. This group was ready for entering the labor market, building a practical
experience, preparing for professional and personal commitments, then the collapse put
them before of shocking questions with unforeseen personal, psychological, social, and
6

Mortada Al-Amin and others, party loyalists in Lebanon: The Other Face of Change, translated by Hassan
Hasani, synaps. network, 14 October 2020.

this group due to their university education and their political effectiveness contributes to
the formation of a part of youth public opinion and produces opinion leaders who can reach
the public with specific messages. In the upcoming parliamentary elections in 2022, this
category is expected to be active and influential in terms of mobilization, and rallying, and
electoral behavior.
Since the 2015 movement and October 2019 protests, many studies were issued on the
role and impact of young people and their interaction in these protests. Carol Derbag talked
about the new participants in the 2015 movement and how the protest groups dealt with
these participants through political improvisation, broad discourse, flexible, and
spontaneous structures to attract them as recipients rather than partners3. In parallel, after
October 2019 protests, a series of quantitative and qualitative studies began to understand
the event's implications at several levels. A study by “International Alert”, conducted
between October 2019 and December 2020, summarizes the main causes of tensions
related to the perceptions and experiences of social groups and main political actors
through unregulated interviews4. Another study conducted by students at St. Joseph's
University in January 2020 employed both quantitative and qualitative methodologies in a
field study in Tripoli on demands and expectations from protests among Lebanese and
foreign residents5. Also, Mortada al-Amin, Reem Saab, Rima Majid, and Arin Ayanyan
completed a survey of 400 participants (non-random and unrepresentative sample)

3

Carol Derbage, politics by accident: The Mobility “confronts their peoples”, Issam Fares Institute for Public

Policy and International Affairs 2016.
4

Zina Abla and others, a new vision for Lebanon and disputing its truth? Actors, issues, and dynamics following

the October protests, International Alert, January 2021.
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 non-Lebanese residents
of Tripoli and surroundings’, 4 Global Campus Human Rights Journal, 2020, pp. 488-516.
http://doi.org/20.500.11825/2035

From the beginning of 17 October 2019 protests until June 2021, weak and disparate
popular movements continued between Beirut and Tripoli in the north, with attempts by
the movement forces and opposition to remobilize build alliances and restore popular
momentum, but without any notable success. However, discontent has been increasing
significantly, especially with shortages of basic materials, price breakdowns, a significant
decline in public services, and many queues in front of fuel stations. This bad situation has
been accompanied by a deep vertical division among the traditional forces that were
unable to build a consensus over a transition management period that would mitigate the
impact of the crisis on Lebanese citizens.
This division continued with the absence of regional and international consensus on the
Lebanese situation, despite France's initiative to create a specialists’ government but
without any progress for almost a year after Hassan Diab's resignation. After Hezbollah's
initiative in August 2021 to bring oil derivatives from Iran, which contributed significantly to
the alleviation of the fuel crisis, the rapid lifting of the United States of the veto on oil supply
from Egypt and Jordan through Syria, and the acceleration collapse indicators, French and
American pressures to form a new government intensified on September 2021 resulting to
a government headed by Najib Mikati.
Amid these overlapping crises and protests on the street, the Lebanese youth group
appeared at the center of the stage. This group was most affected by the collapse, whether
in terms of their ability to complete their education, find jobs, or start life. They were also
the pivotal and effective actors in the protest movements2 and the struggle among the
effective parties revolved around persuading and attracting them. Moreover, the
importance of this group lies in their awareness was formed after the civil war and their
ability to live through the post- 2005 period and adapt to all its complexities. Moreover,

2

See, for example, the survey conducted by Lea Bo Khater and Rima Majid, the 17 October 2019 Revolution
in Lebanon: Who moved this Revolution and why? The American University of Beirut, Asfari foundation of Civil
Society and Citizenship, 2020.

Economically, the crisis began to accelerate with the heavy losses in the budget of the
Central Bank and the banking sector as a whole; these losses have been caused by
policies, mistakes, and accumulated perpetrations for more than two decades, particularly
the financial engineering processes and the smuggling of deposits abroad during the
banks’ closure in October 2019 and afterwards. Moreover, the economic situation was
affected by the United States and Gulf sanctions and procedures1. Remittances have
shrunk, and external accounts have fallen short, revealing huge losses in the financial
sector. As a result of the crisis, prices inflated, incomes declined, and economic sectors
were disrupted as the exchange rate continued to soar until it reached 18000 lire per dollar
in June 2021 (it was 1,500 lire before the start of the crisis). The unemployment rate rose
with all the disastrous social consequences.
In January 2019, a new government, headed by Hassan Diab, was formed to succeed
Prime Minister Saad Hariri who resigned against the backdrop of protests. The new
government began to contain the collapse, announcing the cessation of external debt
payment, adopting a plan for economic recovery, and allocation of losses between the
government, the Central Bank, and banks. Also, the government began to seek solutions
through extensive austerity procedures and held several dialogues with international
institutions, including the World Bank and the International Monetary Fund. However, these
efforts were strongly opposed by the financial and banking forces and part of the political
regime. Amid this crisis, the corona epidemic reached Lebanon increasing its economic
and social crisis. Then the tragedy reached its apex as the port of Beirut exploded on 4
August 2020. With this explosion, and in the face of multiple political divisions, Prime
Minister Hassan Diab announced his resignation and the government entered a caretaking
phase.
1

It included sanctions against a bank and a big number of businessmen, with negative signs about the

Lebanese economy's future, moreover, it was followed by a severe anti-Lebanese Gulf attitude preceded by
Saudi Arabia's detention of the-Lebanese Prime Minister Saad Hariri and forced him to announce his
resignation after being allowed to leave Saudi territory.

Preface
Since the summer of 2019, the Lebanese began to feel the instability of the local currency,
whose stability has long been praised by Lebanese officials. During the subsequent
months, the Lebanese lira began to fall visibly against the dollar, which was the clearest
evidence that the “moment of truth” came and the era of financial and economic collapse
began. In October 2019, widespread popular protests exploded in Lebanon against the
country's political and economic system, an event the Lebanese have not seen in decades.
Moreover, the protests were highly complex and overlapping, as both external and internal
forces quickly invested in these protests, particularly against the parliamentary majority
coalition…. This popular explosion of October 17 was preceded by several months of
public discontent and outrage, which were expressed in several local protests in Lebanese
regions that raised sectorial demands, rights, unionist, and other demands, all in
conjunction with a media and political campaign, both internal and external, against the
Parliamentary majority and the Presidency of the Republic.
Finally, all these events benefited from an American approach based on Lebanon's
integration into the “maximum pressure” strategy on Iran adopted by the Donald Trump
administration.
The protests continued for weeks before they faded by the containment operations and
divisions and the penetration of authoritarian and external forces that employed the
protests in changing the game of local balances. However, the failure of the protests did
not turn back the events, and Lebanon, the government, and authority, faced a new reality
at all levels. In this situation, the legitimacy of the political regime has been reduced to a
minimum, most political forces exposed to declining popularity in return for the rise of
fragmented and emerging powers, and a generation of Lebanese youth has emerged
divided between their previous visions and the new ones with less capacity to be mobilized
by sectarian rhetoric.
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