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تعمــل منّظمــة إنرتناشــونال ألــرت مــع هــؤالء الذيــن تضــّرروا مباشــرًة نتيجــة الّنــزاع يف ســبيل بنــاء ســاٍم 
دائٍم.

نحــن نصــّب جهودنــا علــى حــّل األســباب اجلذرّيــة الكاِمنــة خلــف الّنــزاع، إذ جنمــع معــً أناســً مــن 
املشــارب كاّفــة. فنلتــّم، انطاقــً مــن القاعــدة الشــعبّية ووصــواًل إىل املســتوى السياســاتّي، كــي نبنــي 

 . ــيٍّ ــٍد يوم ــى صعي ــام عل الس

ــوء إىل  ــا دون اللج ــا خافاته ــب بحّله ــً إىل جن ــش جنب ــي تعي ــة الت ــات احمللّي ــام يف اجملتمع ــور الس ويتبل
ــً.  ــاح جانب ــراٍد ملعاهــدة أو إلقائهــم الس ــع أف ــور أيضــً بتوقي ــل يتبل ــف، ال ب العن

لذلك، نحن نؤمن بأّن لكلٍّ مّنا دورًا يلعبه يف بناء مستقبٍل يعّمه املزيد من السام.
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تنويه وتقدير

تــوّد منظمــة إنرتناشــونال ألــرت أن تشــكر فريــق البحــث: مزنــه املصــري، وزينــة عبلــة، ورنــا حســن، وكذلــك أســيل نعمــاين، وروث 
سيمبســون، وإيلينــا ســافوفا مــن إنرتناشــونال ألــرت ألجــل مراجعتهــّن ومســاهمتهّن. 

ــة؛ وزارة  ــل الرئيســيني: وزارة اخلارجيــة الهولندي ــاه مــن شــركائنا يف التموي ــذي نتلّق ــان للدعــم املســتمّر ال كمــا نشــعر باالمتن
ــدويل.   ــة الســويدية للتعــاون اإلمنائــي ال ــة؛ والوكال الشــؤون اخلارجيــة والتجــارة اإليرلندي

إّن اآلراء الــواردة يف هــذا التقريــر تعــود ملنظمــة إنرتناشــونال ألــرت فقــط وهــي ال تعكــس بالضــرورة آراء أو سياســات املانحــني 
أو الشــركاء الذيــن نتعامــل معهــم.
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تمهيد

يقــّدم هــذا التقريــر حتليــًا يلتقــط حملــة من الزمن بــني تشــرين األّول/أكتوبــر 2019 وشــباط/فرباير 2020 يف لبنان. فهو يســتعرض 
موجــزًا عــن األســباب الرئيســية للتوّتــرات املرتِبطة بتصــّورات وجتارب الفئــات اإلجتماعية واجلهات الفاعلة السياســية الرئيســية، 
ــات  ــم الدينامي ــق َفْه ــاركة وتعّم ــل للمش ــّكل مداخ ــد تش ــي ق ــية الت ــات األساس ــض، والدينامي ــا البع ــع بعضهم ــا م وعاقاتهم
املســتجّدة يف أعقــاب اإلحتجاجــات الشــعبية احلاشــدة التــي بــدأت يف شــهر تشــرين األّول/أكتوبــر 2019. وقــد مّت إجــراء التحليــل 

بهــدف دعــم املنظمــات يف التخطيــط والتصميــم لتدّخــات بنــاء الســام والتنميــة يف أعقــاب هــذه اإلحتجاجــات. 

ــال  ــراءات اإلقف ــا COVID-19 وإج ــروس كورون ــي ف ــان: تفّش ــَيْين يف لبن ــن رئيس ــوع حدَثْي ــل وق ــا قب ــات وحتليله ــع البيان مّت جم
الاحقــة التــي بــدأت يف 15 آذار/مــارس؛ ومــن ثــّم اإلنفجــار الضخــم الــذي وقــع يف مرفــأ بــروت يف 4 آب/أغســطس. وقــد كانــت 
لــكا التطّوَرْيــن تداعيــات واســعة النطــاق علــى الســياق يف البلــد وإنعكاســات مهمــة علــى التوّقعــات التــي ُطِرحــت يف التحليــل 

وعلــى بنــاء الســام عمومــً. 

وقــد حتّولــت احليــاة اليوميــة منــذ تاريــخ 15 آذار/مــارس، عندمــا مّت إغــاق البــاد واتُِّخــذت تدابــر مســتمّرة، مبــا يف ذلــك 
كات خــارج املنــزل، مــن أجــل احلــّد مــن انتشــار الفــروس. ويف حــني كانــت تدابــر اإلغــاق  حظــر التجــّول مســاًء وتقييــد التحــرُّ
متقّطعــة منــذ آذار/مــارس، فــإّن اجلائحــة واإٍلســتجابة لهــا وضعتــا ضغوطــً إضافيــة علــى النظــام الصّحــي املنهــك وتفاعلتــا 
ــات  ــروس COVID-19 األزم ــي ف ــق تفّش ــد عّم ــبقً. وق ــودة مس ــة املوج ــة واإلجتماعي ــية واإلقتصادي ــات السياس ــع الدينامي م
املتزامنــة يف البــاد وســّرع مــن وترتهــا، وســوف نناقــش هــذه اإلنعكاســات علــى الســياق وعلــى إّتجاهــات بنــاء الســام1 يف 

ــو 2020.  ــباط/فرباير إىل متوز/يولي ــن ش ــّدة م ــرتة املمت ــي الف ــل يغّط ــٍل مقب حتلي

 ،COVID-19 ضــرب إنفجــار مرفــأ بــروت البــاد يف وقــٍت كانــت تتخّبــط فيــه أصــًا يف أزمــة إقتصاديــة وجمــود سياســي2 وجائحــة
ممــا خّلــف خســائر بشــرية وإصابــات وصدمــات كبــرة ودمــارًا يف أعقابــه. هــذا باإلضافــة إىل تداعيــات واســعة النطــاق جلهــة 
اإلنهيــارات السياســية واإلقتصاديــة والتــي تطــال قضايــا البنيــة التحتيــة املتهالكــة واألمــن الغذائــي، نظــرًا لكــون املرفــأ مرفقــً 
رئيســيً ميــّر مــن خالــه 70% مــن جتــارة لبنــان3. فأّثــرت األضــرار بشــّدة علــى القطــاع اإلقتصــادي الرئيســي يف البــاد. ويضــع 

اإلنفجــار لبنــان علــى مفــرتق طــرق خطــر، داخليــً وإقليميــً، نرتّقــب أن نــرى تداعياتــه السياســية.

ــرعة،  ــر بس ــروف تتغّي ــر. فالظ ــذا التقري ــَيْين يف ه ــن الرئيس ــن التطّوَرْي ــث يف هاَذْي ــّم البح ــات، مل يت ــع البيان ــت جم ــرًا إىل توقي نظ
والديناميــات تتطــّور، وتظهــر خماطــر جديــدة. ويف الوقــت نفســه، تتكّشــف أيضــً الفــرص لدعــم املبــادرات اجملتمعيــة وجهــود 
التضامــن، وبنــاء )إعــادة بنــاء( الروابــط اإلجتماعيــة، ودعــم اإلصــاح. وبالتــايل، ال تــزال القضايــا والديناميــات الــواردة يف هــذا التقريــر 

ذات صلــة اليــوم. 

ــة واإلجتماعيــة  ــا السياســية واإلقتصادي ــه حتليــل ملــدى تأثــر القضاي ــر علــى أّن علــى ضــوء ذلــك، يفيــد أن ُينَظــر إىل هــذا التقري
والبيئيــة الطويلــة املــدى واألساســية علــى الديناميــات الناشــئة التــي تطــّورت منــذ تشــرين األول/أكتوبــر 2019، لتشــّكل الســياق 

اجلديــد وتوّجهــه.

ــواردة يف هــذا البحــث ويطّورهــا  ث للســياق يبنــي علــى بعــض النتائــج الرئيســية ال ــر بتحليــل ُمحــدَّ ســوف ُيســتتَبع هــذا التقري
بشــكل أكــرب ويدّقــق باإلنعكاســات املرتّتبــة علــى جائحــة COVID-19 وانفجــار مرفــأ بــروت علــى ديناميــات النــزاع وإّتجاهــات بنــاء 

الســام وأعمــال بنــاء الســام يف لبنــان. 

ر. سيمبسون، فروس COVID-19: سبعة إتّجاهات سوف تشكّل عملية بناء السام يف لبنان، إنرتناشونال ألرت، 9 نيسان/أبريل 2020،  1
https://www.international-alert.org/blogs/covid-19-7-trends-will-shape-peacebuilding-lebanon

أ. نعماين، اإلحتجاجات وآفاق بناء السام يف لبنان، إنرتناشونال ألرت، 16 آذار/مارس 2020،   2
https://www.international-alert.org/blogs/lebanon-protests-and-prospects-peacebuilding

ل. حاطوم، فاتورة لبنان البالغة 15 مليار دوالر إلصاح أضرار اإلنفجار تزيد من البؤس اإلقتصادي، عرب نيوز، 6 آب/أغسطس 2020،  3
 https://arab.news/pq26z



إنرتناشونال ألرت | 5 ر لبنان جديد والتنازع حول حتقيقه تصوُّ

ملّخص تنفيذي 

صــً عــن حتليــل الســياق لدعــم املنظمــات يف التخطيــط والتصميــم لتدّخــات بنــاء الســام والتنميــة.  يقــّدم هــذا التقريــر ملخَّ
هــة ُأجرَيــت مــع ُمتظاهريــن وأفــراد مــن اجملتمــع احمللــي، إىل جانــب ُمطلِّعــني علــى السياســة،  وهــو يســتند إىل مقابــات موجَّ

ويدعمــه حتليــل مكتبــي.

ويهــدف التحليــل إىل تعميــق فهــم الديناميــات املســتجّدة يف أعقــاب اإلحتجاجــات التــي بــدأت يف شــهر تشــرين األول/
رات وجتــارب الفئــات  ــرات وفقــً لتصــوُّ أكتوبــر 2019. فهــو يلتقــط حملــة مــن الزمــن ويقــّدم موجــزًا عــن األســباب الرئيســية للتوتُّ
اإلجتماعيــة واجلهــات الفاعلــة الرئيســّية، وعاقاتهمــا مــع بعضهمــا البعــض، والديناميــات األساســية التــي ميكــن أن تشــّكل 

ــاركة.  ــل للمش مداخ

فمنــذ شــهر تشــرين األول/أكتوبــر 2019، راحــت إحتجاجــات شــعبية علــى مســتوى البــاد تطالــب أكــر فأكــر مبحاســبة النخبــة 
ــان يف  ــة يف لبن ــرب األهلي ــة احل ــذ نهاي ــة من ــس طائفي ــى أس ــة عل ــلطة التنفيذي ــمت الس ــي تقاس ــاد، والت ــية يف الب السياس
كات املدنيــة التــي قامــت منــذ نهايــة احلــرب األهليــة،  العــام 1990. وانطلقــت شــرارة إحتجاجــات تشــرين األول، وعلــى خــاف التحــرُّ
بفعــل اإلنكمــاش اإلقتصــادي احلــاّد الــذي ال تــزال تتكّشــف مفاعليــه وســط جمــود األحــزاب السياســية الرئيســية والتــي ُينتَظــر 

منهــا أن تعــرض خططــً إلنعــاش اإلقتصــاد حتــى تعافيــه أمــام اللبنانيــني. 

ــام يف  ــٌر ع ــد الح تغي ــزاب، فق ــدي األح ــد مؤيِّ ــط قواع ــر وس ــّد كب ــً إىل ح ــً قائم ــزال واقع ــية ال ت ــوالءات السياس ــني أّن ال ويف ح
ــذه  ــم ه ــي تدع ــك الت ــى تل ــبابية، حت ــات الش ــة للمجموع ــو فرص ــة وه ــة التقليدي ــية الطائفي ــزاب السياس ــاه األح ــاعر جت املش
ــال  ــن خ ــرى م ــطة األخ ــات الناش ــع اجملموع ــل م ــور تواص ــاد جس ــة وإيج ــات داخلي ــق إصاح ــل حتقي ــن أج ــط م ــزاب، للضغ األح

احلــوار احمللــي والعمليــات الدميقراطيــة التداوليــة. 

مّت جْمــع البيانــات وحتليلهــا قبــل تفّشــي أزمــة فــروس كورونــا )COVID-19( والتــي استشــرت يف شــهر آذار/مــارس 2020. وقــد 
ل  حتّولــت احليــاة اليوميــة منــذ تاريــخ 15 آذار/مــارس عندمــا مّت إغــاق البــاد واتُِّخــذت تدابــر مســتمّرة، مبــا يف ذلــك حظــر التجــوُّ
كات خــارج املنــزل، مــن أجــل احلــّد مــن انتشــار الفــروس. فقّلصت هــذه التدابــر  املتعّلقــة بالتعبئــة العامة  مســاًء وتقييــد التحــرُّ
الواســعة يف البدايــة نطــاق اإلحتجاجــات ونقلــت حركــة اإلحتجاجــات إىل اإلنرتنــت، ولكــْن ، عــادت اإلحتجاجــات لتقــوم يف طرابلــس 
وبــروت والبقــاع وعــكار ويف أماكــن أخــرى. يقــف لبنــان علــى منعطــف دقيــق إذ يواجــه عــدم إســتقرار سياســي مســتمّر وهــو 
ُيشــارف علــى إنهيــار إجتماعــي وإقتصــادي. فالظــروف تتغّيــر بســرعة وتــربز اخملاطــر، ومــع ذلــك تنكشــف الفــرص أيضــً، وال تزال 
م لهــا يف هــذا التقريــر ذات صلــة حتــى اليــوم. ونظــرًا للتوقيــت، ُأجــري البحــث قبــل امتــداد تداعيــات  القضايــا والديناميــات امُلقــدَّ

فــروس COVID-19 ، وبالتــايل، فهــذه التداعيــات غــر ُمتناولــة هنــا. 

قضايا النزاع 

ال تــزال النخبــة السياســية ُتحِكــم الســيطرة، علــى الرغــم مــن اإلنتقــادات واملعارضــة، وهــي ال تــزال غــر قــادرة علــى توفــر 
احللــول للقضايــا املعيشــية امُلِلّحــة. فُينَظــر إىل هــذه النخبــة علــى أنهــا بعيــدة كّل البعــد عــن االحتياجــات العامــة، علــى الرغــم 
مــن أّن كل األحــزاب السياســية تّدعــي بأنهــا تدعــم مطالــب النــاس وتعتــرب »اآلخريــن« مذنبــني جلهــة »ســوء اإلدارة« و»الفســاد«. 

ــع أزمــات  ــدوالر ونظــام ســعر صــرف مــزدوج(. وهــذه أزمــة نتجــت عــن أرب ــة )نقــص يف ال ــاين أزمــة عمل فيواجــه الشــعب اللبن
مســتعصية ومرتابطــة - نبحــث بهــذه األزمــات مبزيــد مــن التفاصيــل يف القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر - مل تنتــج عــن 
ك لهــا. إال أّن احلكومــة أبــدت شــبه غيــاب جتــاه هــذه األزمــات، ال بــل دعــم البنــك املركــزي  حتــّركات 17 تشــرين األول بــل هــي امُلحــرِّ
رات األخــرة ســوى عــن ضغــوط إقتصاديــة  - أي مصــرف لبنــان - مصلحــة املصــارف والنخبــة السياســية. ومل تكشــف التطــوُّ

دفينــة كانــت تتأّجــج كاجلمــر حتــت الرمــاد طيلــة ســنوات. 
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يعــاين ســّكان لبنــان مــن ظــروف معيشــية قاســية. فمعــّدالت الفقــر آخــذة يف اإلرتفــاع )مــن 27% يف 2011 إىل 33% يف 2018(4. 
كمــا ازدادت مظاهــر الامســاواة حتــى بلغــت مســتويات قياســية )ميتلــك أغنــى النــاس وتصــل نســبتهم إىل 1% مــن البالغــني 
يف لبنــان 24% مــن الدخــل و40% مــن الــروة(5. ويف ظــّل الظــروف الســابقة الوصــف، أصبــح  املقيمــون مــن جنســّيات غــر 
لبنانّيــة مســتضعفني بشــكل خــاص. فالتهميــش والتمييــز املمارســان ضــّد هــؤالء عــر التاريــخ يشــتّد حــّدًة إذ ينظــر إليهــم 
ــني  ــة الّنازح ــني هشاش ــني اللبناني ــة ب ــد بالوطني ــّس املتزاي ــم احل ــني. ويفاق ــد اللبناني ــة بع ــة ثاني ــم درج ــى أّنه ــرون عل الكث

الســوريني والالجئــني الفلســطينيني، إىل جانــب العّمــال املهاجريــن. 

ــل السياســي علــى إدارة املــوارد الطبيعيــة والبيئــة ُيشــَعر بــه بقــّوة. فقــد فشــلت الدولــة يف توفــر اخلدمــات  إّن تأثــر التدخُّ
ــدء أعمــال إعــادة اإلعمــار يف 1992 بعــد انتهــاء احلــرب  ــذ ب األساســية، ال بــل شــرعت مبشــاريع بنــى حتتيــة واســعة النطــاق من
د مثــل هــذه املشــاريع علــى أســاس منطــق سياســة احملاصصة، مع جتاهــل أثرها على البيئــة والصحة  األهليــة يف 1990. وُتحــدَّ
العامــة، يف حــني أّن الشــعب كان قــد وضــع هــذه القضايــا ضمــن أولوّياتــه علــى نحــو متزايــد، ما ســمح بتســييس القضايــا البيئية. 

ــّل  ــه، ويف ظ ــت نفس ــي. يف الوق ــوالء السياس ــب ال ــر، بحس ــدٍّ كب ــمية، إىل ح ــة الرس ــوى األمني ــات الق ــف مؤسس ــل خمتل تعم
تقويــض وجــود ســيادة القانــون، نشــط ذوو القبضــة علــى األرض ليعملــوا لصالــح القــوى األمنيــة متــى دعــت احلاجــة. والبعــض 
ضمــن النخبــة السياســية يســتخدمون هــذا النظــام لــزرع عــدم اإلســتقرار وتهيئــة األوضــاع، وفقــً ملصاحلهــم، وكجــزء مــن 

ــم. ــم ومنازعاته ــاوماتهم ومفاوضاته مس

الديناميات المستجّدة 

علــى الرغــم مــن املشــهد اإلقتصــادي القــامت والعاقــات املتوّتــرة بظاهرهــا، ســادت اإليجابيــة معظــم املقابــات. فحتــى هــؤالء 
ــأّن  ــٍي ب ــن وع ــروا ع ــات عّب ــة لاحتجاج ــية املعاِرض ــزاب السياس ــني لألح ــوا موال ــرات أو كان ــاركوا باملظاه ــن مل يش ــراد الذي األف
النظــام يحتــاج إىل إصــاح، وبــأّن أي تغيــر ســوف يحصــل هــو علــى ُبعــد خطــوة واحــدة. ومــع أّن هــذه اإليجابيــة قــد تكــون وليــدة 

لــة بعــض الشــيء، إال أّنــه يجــب البنــاء عليهــا كفرصــة نــادرة للتغيــر.  حماســة الثــورة وقــد تكــون ُمضلِّ

د بالهوية املشرتكة: وهو دعا إىل جتاوز الطائفية وقبول الدولة املدنية على نحو واسع، ووضع منوذج  • الشعور املتجدِّ
إقتصادي أكر شمواًل، واجتثاث الفساد وحتقيق إستقالية القضاء كأداة رئيسية لتحقيق كل ما سبق.

السياسية  • النخبة  حتّدي  يف  واليأس  اخلوف  حاجز  كسر  إىل  دعت  وهي  السياسية:  بالنخبة  الناس  عالقة  يف  التغيرات 
وتفكيك مكانة  »الزعيم« )»القائد«(. ومع ذلك، رّبما يكون مثل هذا التغير قد استبعد القّلة ممن مل يتمّكنوا من التخلُّص 

بسهولة من والءات مماثلة بسبب اخملاوف التي لطاملا غّذاها واستغّلها السياسيون. 

ال تزال احلواجز بني اجملموعات قائمة: على الرغم من اإلتفاق على العديد من القضايا األساسية، تواصلت التعميمات  •
املنتشرة حول اجملموعات املعاِرضة والفرص احملدودة لنقل املعلومات من جمموعة إىل أخرى. 

زيادة املشاركة الشعبية يف النقاش السياسي: كان اإلهتمام املتزايد بالسياسة بشكل عام واإلقتصاد بشكل خاص واضحً  •
يف العديد من املناقشات السياسية التي تدور يف اجملالس العامة والتي سّجلت املشاركة فيها مستويات قياسية. 

ر األدوار اجلندرية والتفاوض بشأنها: يف حني مّت تسليط الضوء على عدد قليل من املطالب الرئيسية وقد لعبت  • تصوُّ
النساء دورًا بارزًا يف نزع فتيل التوتُّر، فقد تكون احلماسة الثورية قد تسّببت برتاجع مكانة املرأة ضمن جمموعات الناشطني. 

ضعيفة  • اجلغرافية  الروابط  كانت  الوطنية،  الوحدة  استعراض  من  الرغم  على  التوتُّر:  وبؤر  اإلجتماعية  والطبقة  العمر 
واألرضية خصبة للتحريض على التوّترات بني املناطق. فمن الواضح وجود فجوة بني األجيال كبؤرة توتُّر ضمن اجملموعات 
ونوع  إىل طبيعة املشاركة  باإلضافة  اإلحتجاجات، هذا  إىل  لإلنضمام  الدافع  الطبقية على  الفروق  أّثرت  بينها. وقد  وفيما 

األمم املتحــدة يف لبنــان، التقريــر الســنوي لــألمم املتحــدة يف لبنــان للعــام 2018: العمــل معــً مــن أجــل لبنــان آمــن ومســتقر ومزدهــر، بــروت: األمم املتحــدة يف   4
ــان، 2018. لبن

ْين يف لبنان الامساوة، مركز كارنيغي يف الشرق األوسط، 17 أيلول/سبتمرب 2019، ن. سالتي، ال باد للفقراء: كيف فاقم الدَّ  5
 https://carnegie-mec.org/2019/09/17/no-country-for-poor-men-how-lebanon-s-debt-has-exacerbated-inequality-pub-79852
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عة حسب املنطقة، مع ظهور اإلختافات الطبقية  َخذة واملتغيِّرة مبرور الوقت وامُلتنوِّ لة وامُلتَّ اإلجراءات املباشرة املفضَّ
الصارخة يف طرابلس على وجه اخلصوص.

عات والسيناريوهات المحتملة  التوقُّ

السياســية واإلقتصاديــة  القطاعــات  الســام يف  لبنــاء  عــات  التوقُّ يخرجــوا مبجموعــة مــن  بــأن  للباحثــني  التحليــل  ســمح 
األّول 2019.  تلــي حــراك تشــرين  التــي  الفــرتة  لبنــان يف  واإلجتماعيــة واألمنيــة يف 

جهات سياسية فاعلة جديدة 

والديناميات  • الداخلية  النزاعات  من  الرغم  على  الشباب،  فئة  بني  وخاّصًة  ناشطة،  مدنية  حركة  األّول  تشرين  حراك  خلق 
السلبّية احمليطة. وقد عّطلت األزمة اإلقتصادية والوضع احلايل لتفّشي فروس COVID-19 زخم اجلهات السياسية 
معتِمدًة  سياسيً  ك  التحرُّ مواصلة  من  تتمّكن  سوف  املدنية  احلركة  هذه  كانت  إذا  ما  نرى  أن  ويبقى  اجلديدة،  الفاعلة 
دًا يستطيع أن يحّقق مكاسب صغرة فتكسب سلطًة يف بعض املؤسسات وحتشد لإلنتخابات الربملانية  برناجمً موحَّ

التي ستجري يف 2022. 

سوف تكون اإلنتخابات البلدية والربملانية املقبلة يف سنة 2022 مفصلية يف تشكيل ودفع اجلهات السياسية الفاعلة  •
جمتمع  داخل  من  جدد  العبون  إما  اإلنتخابات  عن  ينتج  فسوف  األول.  تشرين  حراك  أعقاب  يف  ظهرت  والتي  اجلديدة 
مية أو بداًل من ذلك وجوه لها والءات متينة للقوى اخلارجية  الناشطني أو وجوه جديدة متامً حتمل أجندات سياسية تقدُّ

)اإلقليمية والدولية(. 

اإلقتصاد والنظام المالي6 

أّيً كان اإلجتاه الذي ستّتخذه اإلصاحات اإلقتصادية، فا بّد أن ترتّتب عليه تكلفة؛ ولكْن، ليس واضحً بعد َمْن الذي سيتحّمل  •
التكلفة األكرب. 

لقد ظهر القطاع املصريف أمام العاّمة على أّنه طرف فاعل يف النزاع، ما أّدى إىل تضاؤل ثقة الناس فيه. وقد هدفت  •
وهناك  املصريف،  القطاع  هيكلة  إعادة  إىل  نيسان/أبريل  شهر  أواخر  يف  احلكومة  أعلنتها  التي  املالية  »اإلنقاذ«  خطة 
إمكانية أن يتلّقى القطاع صفعًة قوية. يف حالة كهذه، ستكون إجراءات الضمانات ضرورية حلماية املوِدعني لئا يتحّمل 

هؤالء العبء األكرب. 

مبثل  • أكر  يهتّم  العريض  اجلمهور  بدأ  إذ  العام  اجملال  إىل  وعداًل  شمواًل  أكر  إقتصادي  منوذج  بشأن  النقاش  انتقل  لقد 
هذه القضايا. ومع زيادة الوعي العام، يتمّتع الناشطون بفرص ومساحات أفضل ليواصلوا استكشافهم وبناءهم لنماذج 

ع والتناسخ. إقتصادية بديلة وتطبيق هذه النماذج بنجاح يف مناطق حمّددة، ما يسمح بالتوسُّ

الظروف المعيشية 

اآلفاق  • تبدو  األمركي،  بالدوالر  األجور  دفع  على  العمل  أرباب  من  العديد  قدرة  وعدم  املعيشية  الظروف  تدهور  ظّل  يف 
بالنسبة إىل الفئات املهّمشة من غر اللبنانيني - ال سّيما العّمال املهاجرين والنازحني السوريني - مسدودة، إذ يتعّرض 
م، ما يؤّدي إىل صرفهم  هؤالء ملزيد من اإلستغال يف العمل وهم يدفعون تكلفة أعلى لضمان معيشتهم بسبب التضخُّ

من العمل وإخائهم قسرّيً أو عودتهم الطوعية إىل بلدانهم.

يف العــام 2015، أجــرت منظمــة إنرتناشــونال ألــرت بحثــً حــول كيــف أّن نظــام تقاســم الســلطة السياســية يف لبنــان بــني اجملموعــات الطائفيــة قــد مّكــن هــذه   6
ــان،  ــة يف فــرتة مــا بعــد احلــرب؛ راجــع ج. بانفيلــد وف. ســتاماديانو )إدس.( نحــو إقتصــاد ســام يف لبن األخــرة مباشــرًة مــن اإلســتياء علــى الفــرص اإلقتصادي

ــرت، 2015. ــونال أل ــدن: إنرتناش لن
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مع نشوب التوّترات بني جمتمعات اللبنانيني وجمتمعات غر اللبنانيني )النازحني السوريني بشكل أساسي(، تزداد خماطر  •
اإلستقطاب اإلجتماعي، ما يؤّدي إىل زيادة العنف واجلرائم الصغرة والعودة إىل شبكات الزبائنية. 

لقد أفسحت األزمة اإلقتصادية وتفّشي فروس COVID-19 اجملال ملبادرات التضامن بني جمتمعات اللبنانيني، ما أبرز  •
أفقً إيجابيً لظهور إقتصادات تضامن وأفكاٍر جديدة لبناء الروات وإدارتها من ِقَبل اجملتمع، ما من شأنه أن يعّزز الروابط 

بني الناس. 

البيئة7 

•  CEDRE تضع خطة »اإلنقاذ« املالية العائدة للحكومة تركيزًا كبرًا على املشاريع اإلستثمارية التي ُطِرحت يف مؤمتر سيدر
جلذب األموال األجنبية. هكذا مشاريع، وإذا مّت املضّي بها من دون اّتخاذ تدابر حلماية البيئة، فقد تؤّثر سلبً على البيئة 
وتشّكل تهديدًا على جودة اخلدمات األساسية، مثل إدارة النفايات الصلبة وتوفر املياه واحملافظة عليها ومعاجلة مياه 

الصرف الصحي بشكل سليم. 

عن  • مثاالن  املشروع.  على  إعتمادًا  رة،  املتضرِّ احمللية  واجملتمعات  الضغط  جمموعات  مع  التوتُّر  من  هذا  يزيد  وقد 
املشاريع التي ُيحتَمل أن تشهد تداعيات من توتُّرات ونزاعات هما سدود املياه وحمارق النفايات الصلبة التي ُذِكرت يف 

 .CEDRE مشاريع سيدر

وأيضً، فقد ُيوصل التجاذب السياسي إىل َوْقف كامل ملشاريع البنية التحتية، مثل الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة، ما قد  •
ث وترّدي البيئة.  يؤّدي إىل تراجع الوصول إىل الطاقة وإىل التلوُّ

المؤسسات األمنية٨ 

واضطرابات  • سياسي  عنٍف  إىل  لتتحّول  بسرعة  تصاعدت  التي  املشاجرات  عن  بأمثلة  حافٌل  لبنان  تاريخ  أّن  إىل  بالنظر 
إجتماعية واسَعْي النطاق ومستويات أعلى من قمع  األجهزة األمنّية، ُيحتَمل أن تأخذ اإلحتجاجات منعطفً نحو مزيد من 
العنف، وبالتايل، ُيصار إىل تعامل املؤّسسات األمنية بقسوة مع املتظاهرين خال املظاهرات حّد اعتقالهم. وميكن أن 
تستخدم النخبة السياسية أصحاب النفوذ لتفرض طابعً أمنيً طاغيً يف رّدها على املظاهرات لتهديد الناشطني الذين 

قد يعيدون تنظيم أنفسهم على املدى الطويل أو يختفون بكل بساطة. 

وقد حتّدث الناشطون، وخاّصًة هؤالء املتواجدون خارج بروت يف املناطق التي تتمّتع فيها األحزاب السياسية التقليدية  •
بقّوة وجود، عن معاقبتهم ملشاركتهم يف اإلحتجاجات. وتشمل اخملاطر احملتملة خسارتهم لوظائفهم أو للدعم املايل 

ضهم للمضايقة واإلعتقال.  بسبب نشاطهم أو تعرُّ

وحتشد األحزاب السياسية لتستعيد شرعيتها املتداعية. فهي قد تستخدم شبكاتها من أصحاب النفوذ أو ذوي القبضة  •
التوّترات  الطائفية والسياسية وتستغّل هذه  األحزاب  د خدمًة ملصالح  ُمتعمَّ التوتُّرات ما بني اجملتمعات بشكل  لزيادة 
لتحقيق املكاسب السياسية، خاّصًة مع زيادة حاالت الفقر. وشبكات مماثلة قد تطال فئات مستضعفة حتتاج إىل شبكة 

أمان إجتماعي.

للتنميــة،  اإلقتصــادي  )املؤمتــر  ســيدر  لبنــان،  يف  واإلصاحــات  التنميــة  لدعــم  الــدويل  املؤمتــر  باريــس  يف  فرنســا  إســتضافت   ،2018 نيســان/أبريل   6 يف   7
 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/lebanon/news/article/lebanon-cedre-،)املؤسســات مــع  وبالتعــاون  اإلصاحــات  خــال  مــن 
conference-06-04-18.. وكان الهــدف مــن مؤمتــر ســيدر حشــد الدعــم مــن اجملتمــع الــدويل لتنميــة وتقويــة اإلقتصــاد اللبنــاين كجــزء مــن خطــة شــاملة لإلصــاح 

واإلســتثمارات يف البنــى التحتيــة التــي أعــّدت لهــا الســلطات اللبنانيــة وقّدمتهــا خــال املؤمتــر. 
كانــت منظمــة إنرتناشــونال ألــرت قــد ســبق لهــا أن أجــرت عمــًا بحثيــً يتنــاول النــاس واألمــن يف لبنــان. راجــع س. جحــا، تصــّورات املواطنــني جتــاه املؤسســات   8
األمنيــة يف لبنــان، لنــدن: إنرتناشــونال ألــرت، 2015؛ ك. املفتــي، دور اجملتمــع املــدين يف إصــاح قطــاع األمــن يف لبنــان، لنــدن: إنرتناشــونال ألــرت، 2015؛ ل. خطــاب 
وه. مرتينــني، اجلنــدر واألمــن وإصــاح قطــاع األمــن يف لبنــان، لنــدن: إنرتناشــونال ألــرت، 2014؛ وأ. كاربــي، م. يونــس وم. أبــي ياغــي، ضبــط األزمــة، واألمــن الهجــني 

الرســمي وغــر الرســمي يف لبنــان، لبنــان، دعــم لبنــان، 2016. 
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١. المقّدمة 

يف 17 تشــرين األّول/أكتوبــر 2019، نــزل النــاس مــن كّل أنحــاء لبنــان إىل الشــوارع. كان الدافــع املباشــر هــو اقــرتاح فــرض ضريبــة 
ــروا أيضــً عــن إحبــاط طويــل األمــد جتــاه  علــى املكاملــات الصوتيــة عــرب تطبيــق واتســاب WhatsApp، غــر أّن املتظاهريــن عّب
النخبــة السياســية وفشــل السياســات اإلقتصاديــة والفســاد وتدهــور الظــروف املعيشــية وتفاقــم مظاهــر الامســاواة. 
ــة بــني مــدٍّ وجــزٍر علــى مــدى خمســة أشــهر  وعلــى الرغــم مــن إلغــاء الضريبــة علــى الفــور، اســتمّرت اإلحتجاجــات اجلماهري
حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر. هــذه اإلحتجاجــات الواســعة النطــاق مل يســبق لهــا مثيــل يف تاريــخ لبنــان احلديــث. فقــد امتــّدت 
ــب  ــار. وطال ــة واألعم ــات اإلجتماعي ــق والطبق ــان واملناط ــف األدي ــن خمتل ــاًء م ــااًل ونس ــت رج ــربى وضّم ــدن الك كات إىل امل ــرُّ التح
املتظاهــرون باســتقالة احلكومــة، وتعيــني حكومــة مســتقّلة، ووضــع برنامــج إصاحــات هيكليــة يف اإلقتصــاد واحلوكمــة، 
وإجــراء إنتخابــات برملانيــة مبّكــرة. وقامــت عــّدة جمموعــات ناشــطة )وبعضهــا تشــّكل حديثــً والبعــض اآلخــر كان قــد تشــّكل 
ســابقً( بحشــد وتنســيق املتظاهريــن ونشــاطاتهم علــى األرض. وقــد نصبــت هــذه اجملموعــات خيمــً يف ســاحات املدينــة 
الرئيســية التــي أصبحــت مركــزًا  لنشــاطهم، فيمــا انتشــرت اإلحتجاجــات خــارج املناطــق املركزيــة وكانــت ناشــطة ولكــْن أقــّل 

تواتــرًا يف البلــدات األصغــر حجمــً. 

غّيــرت هــذه األشــهر مــن اإلحتجاجــات اجلماهريــة الســياق اإلجتماعــي والسياســي واإلقتصــادي الوطنــي. فلبنــان ميــّر مبرحلــة 
ــر بســرعة  ــار اإلجتماعــي واإلقتصــادي. فالظــروف تتغّي ــو مــن اإلنهي ــدة وهــو يدن ــه يواجــه أزمــة سياســية معّق حرجــة، حيــث أّن
رات واملمارســات بــني عاّمــة الســّكان. وتظهــر بالتــايل اخملاطــر، ولكــْن تتكّشــف الفــرص  ــرًة علــى العاقــات والتصــوُّ كبــرة مؤثِّ
ــّد أن تتفاعــل اجلائحــة  ــر، واجــه لبنــان أزمــة أخــرى متّثلــت بفــروس COVID-19. وال ب ــة هــذا التقري كذلــك. وبعــد اســتكمال كتاب
واســتجابة الدولــة لألزمــة مــع ديناميــات النــزاع السياســية واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة املنصــوص عليهــا يف هــذا التقريــر 
ــح أن يضاعــف هــذا العديــد مــن املظــامل وأوجــه انعــدام املســاواة املوجــودة أصــًا، ولكــْن مل يتــم البحــث يف هــذه القضايــا  وُيرجَّ

 .COVID-199 ــر واإلســتجابة املســتمّرة لفــروس فيمــا يلــي نظــرًا لإلطــار الزمنــي للتحليــل والســياق املتغيِّ

الســام والتنميــة يف مراجعــة إســرتاتيجياتها  بنــاء  العاِملــة علــى  التقريــر حتليــًا للســياق لدعــم املنظمــات  يقــّدم هــذا 
ــق نهجــً يراعــي حساســية النــزاع. فهــو يوّفــر حملــة ســريعة عــن  وتدّخاتهــا علــى ضــوء الظــروف املســتجّدة، علــى أن تطّب
الظــروف الســائدة يف البــاد يف زمــن معّيــن - أي يف كانــون الثاين/ينايــر وشــباط/فرباير 2020، كمــا يســتطلع األســباب الرئيســية 
رات وجتــارب الفئــات اجملتمعيــة واجلهــات الفاعلــة اإلجتماعيــة الرئيســية، فضــًا عــن مداخــل املشــاركة.  ــرات وفــق تصــوُّ للتوتُّ
وهــو يقــّدم علــى وجــه اخلصــوص توصيــات لربامــج بنــاء الســام والتنميــة املمكنــة لضمــان أن تراعــي هــذه حساســية النــزاع 

فيمــا تدعــم النشــاط املــدين واحلــوار السياســي.

ــرات  يســتهّل التقريــر بوصــف اجلهــات الفاعلــة الرئيســية يف القســم الثــاين ومــن ثــّم ينتقــل ليتنــاول األســباب الكامنــة وراء التوتُّ
ــرات أو جتمــع النــاس  ــل القســم الرابــع الديناميــات الناشــئة التــي ميكــن أن تــؤّدي إىل مزيــد مــن التوتُّ يف القســم الثالــث. ويفصِّ

ــات منّظمــات تعمــل علــى بنــاء الســام والتنميــة.  معــً. وأخــرًا، يطــرح القســم اخلامــس إقرتاحــات لتدخُّ

المنهجّية

مــي املعلومــات  رات وآراء ُمقدِّ قــة لتقييــم تصــوُّ يرتكــز التحليــل علــى مراجعــة مكتبيــة ومشــاهدات ميدانيــة ومقابــات ُمعمَّ
الرئيســيني، باإلضافــة إىل معرفــة وخــربة فريــق البحــث يف حتليــل النزاعــات يف لبنــان. وقــد مت جْمــع البيانــات بــني 16 كانــون الثــاين/
ــق مــن صحــة املعلومــات )عــرب اإلنرتنت( مــع الشــركاء يف آذار/مــارس 2020. ينايــر و1 شــباط/فرباير 2020، وقــد ُأجــري إجتمــاٌع للتحقُّ

واشــتملت األبحــاث املكتبّيــة علــى بيانــات ثانويــة اســُتِمّدت أساســً مــن املتابعــة الدقيقــة لوســائل اإلعــام التقليديــة، واألهــّم 
ك.  بعــد، مــن منّصــات وســائل التواصــل اإلجتماعــي الناشــئة إلبــراز احلاجــة إىل مصــادر بديلــة للمعلومــات ومواكبــة الســياق املتحرِّ

جتــري منظمــة إنرتناشــونال ألــرت املزيــد مــن أعمــال البحــث لتحســني فهمهــا للفــرص ومســاحات احلــوار اجملتمعــي والسياســي املتاحــة، فضــًا عــن آفــاق   9
 .COVID-19 التأســيس لشــبكات بنــاء ســام حمليــة، وخاّصــًة مــا بعــد حــراك تشــرين األّول 2019 وتفّشــي فــروس
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مــي املعلومــات الرئيســيني حمادثــات ُأجِريــت مــع 51 شــخصً )35 رجــًا  وقــد تخّللــت الزيــارات امليدانيــة واملقابــات مــع ُمقدِّ
مــي املعلومــات  و16 امــرأًة( يف كّل مناطــق وســط بــروت وحميطهــا وطرابلــس وصيــدا والنبطيــة. وقــد تنّوعــت خلفيــات ُمقدِّ
ــه السياســي والــدور، وكان مــن ضمــن هــؤالء نازحــون ســوريون وجهــات فاعلــة علــى درايــة واســعة بالظــروف  مــن حيــث التوجُّ
املعيشــية لغــر املواطنــني اآلخريــن، أي الاجئــني الفلســطينيني والعّمــال املهاجريــن. وقــد مّت احلصــول علــى مزيــد مــن 
ــق مــن صحتهــا خــال إجتمــاع جمموعــة العمــل علــى اإلســتقرار اإلجتماعــي يف نهايــة كانــون الثاين/ينايــر.  املعلومــات والتحقُّ

لــني عــن الــوزارات ووكاالت األمم املتحــدة واملنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة. وقــد ضّمــت جمموعــة العمــل ممثِّ

القيود والتحّديات 

بينمــا يحــاول هــذا التقريــر أن يلقــي نظــرة عامــة واســعة النطــاق علــى اجملموعــات، مــن املهــّم أال نغفــل عــن واقــع أّن الوضــع 
متغّيــر للغايــة وأّن قائمــة اجملموعــات املذكــورة ليســت شــاملة. فتتطّلــب دراســٌة تكــون أكــر حتديــدًا وشــمولّيًة املزيــد مــن 

َجْمــع البيانــات وهــذا يتعــّدى نطــاق هــذا التقريــر. 

ــرة للغايــة. فمــا كدنــا نبــدأ  كــة ومتغيِّ فهــذا التقريــر هــو حملــة ســريعة عــن الســياق اإلجتماعــي والسياســي خــال فــرتة متحرِّ
العمــل امليــداين حتــى تصّعــدت املواجهــة بــني املتظاهريــن وقــوى األمــن. وقــد أّدت حــوادث تدمــر املمتلــكات، والتوقيفــات 
علــى يــد القــوى األمنيــة، وزيــادة حالــة عــدم اليقــني إىل صعوبــة الوصــول إىل مواضيــع للبحــث تنبثــق عــن املتظاهريــن. فهــم مل 
يقبلــوا بســهولة املشــاركة باإلجتماعــات بــل كانــوا حذريــن. وكان مــن الصعــب حتديــدًا احلصــول علــى معلومــات مفّصلــة حــول 
ــب  دور القــوى األمنيــة علــى ضــوء هــذه احلساســّيات. فاعتمــد الباحثــون علــى الشــبكات واملعــارف واّتبعــوا معايــر حمــّددة لتجنُّ
ــات  ــون اإلحتجاج ــدون ويعارض ــه يؤّي ــت عين ــم يف الوق ــات ه ــي معلوم م ــهم مبقدِّ ــوا أنفس ــات كأْن يحيط ــذ العّين ــز يف أخ التحيُّ
ــة كل جمموعــة  ع يف اجملموعــات الناشــطة والتــي التقــت وفــق تركيب ــوُّ ــل حرصــوا علــى الســعي وراء التن علــى حــدٍّ ســواء، ب

وطبيعتهــا وحجمهــا وتغطيتهــا اإلقليميــة.  

نظرة على اإلحتجاجات الشعبية احلاشدة التي اجتاحت بروت، تشرين األّول/أكتوبر 2019.

ش
ي حامو

© عل
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٢. الجهات الفاعلة والمؤّثرة

م  يلّخــص هــذا القســم تصــّورات ومواقــف اجلهــات الفاعلــة واملؤّثــرة، املؤّيــدة منهــا واملعاِرضــة لإلحتجاجــات. فهــو يقــدِّ
حملــة موجــزة عــن اجلهــات الفاعلــة، مبــا فيهــا النخبــة السياســية. كمــا يعــرض تفاصيــل عــن جمموعــات الناشــطني الرئيســية 
ــى  ــز عل ــع احلواج ــل وض ــع )مث ــى أرض الواق ــراءات عل ــذ اإلج ــال تنفي ــن خ ــات، م ــة اإلحتجاج ــيً يف حرك ــت دورًا أساس ــي لعب الت
الطرقــات واإلعتصامــات يف مبــاين املؤسســات احلكوميــة(، أو عقــد جلســات النقــاش السياســي يف املســاحات العامــة، أو 
دعــم اإلحتجاجــات مبختلــف الطــرق. وتعتمــد أدوار ومواقــف اجلهــات الفاعلــة اخملتلفــة علــى اخلصوصيــات اإلقليميــة، واإلنتمــاء 

إىل السياســات الوطنيــة، والنســيج اإلجتماعــي والديناميــات السياســية احملليــة، مــن بــني عوامــل أخــرى. 

لة في البرلمان  المجموعات السياسية الممثَّ

ميكــن تقســيم اجلهــات الفاعلــة البــارزة داخــل الربملــان عمومــً إىل ثــالث جمموعــات، بنــاًء علــى موقفهــا امُلعَلــن جتــاه 
اإلحتجاجــات املســتمّرة، علمــً أّن خطابهــا العــام ال يعكــس دائمــً موقفهــا احلقيقــي مــن مطالــب الشــعب. 

اجملموعة األوىل - التي تتوّلى اآلن الرئاسة وقيادة الرملان واحلكومة - كانت صريحة يف رفضها للمظاهرات السياسية  •
وقد أطلقت حملة ضّدها. وتشمل اجملموعات البارزة التيار الوطني احلّر وحركة أمل وحزب اهلل. 

التقّدمي اإلشرتاكي. وتشمل هذه اجملموعة  • - كما هو حال احلزب  ثانية تدعم املظاهرات ظاهريًا  وهناك جمموعة 
أيضً هؤالء املنخرطني، بدرجات متفاوتة، مع اجملموعات املنشّقة ومع املستقيلني من احلكومة كبادرة تضامن عرب 

املشاركة يف اإلحتجاجات مثل القوات اللبنانية وتيار املستقبل. 

وتلعب جمموعة ثالثة، وهي أصغر بكثر وتتأّلف من برملانيني، مثل حزب الكتائب والربملانيني املستقّلني، دورًا فاعًا يف  •
القرارات الربملانية. ويحضر بعض هؤالء بصورة غر رسمية يف املظاهرات وهم يعّبرون عانية عن  إصاح أو معارضة 

دعمهم للثورة. 

إّن مصلحــة غالبيــة الالعبــني السياســيني يف الرملــان هــي احلفــاظ علــى مناصبهــم يف الســلطة. فــرتى بعــض اجملموعات 
يف اللحظــة احلاضــرة فرصــة لتوســيع رصيدهــا السياســي الشــعبي أو للضغــط مــن أجــل حتقيــق بعــض مطالبهــا، التــي يف 

ظاهرهــا تتداخــل مــع مطالــب املتظاهريــن. 

وفيمــا يبــدو ظاهريــً أن هنــاك أوجــه شــبه بــني مواقــف األحــزاب السياســية احلاكمــة - مبــا فيهــا حتالفــات 8 آذار و14 آذار 
السياســية - جتــاه حركــة اإلحتجاجــات، فــإّن هــذا ال يعكــس بالضــرورة واقــع املشــهد السياســي10. فيمكــن َفْهــم هكــذا 
ــات  ــن اإلحتجاج ــتفادة م ــية لإلس ــزاب 14 آذار السياس ــّمى بأح ــا ُيس ــل م ــن ِقَب ــة م ــه حماول ــى أّن ــل عل ــكل أفض ــاف بش إصطف
ــه  ــى أن ــاف عل ــذا اصطف ــر إىل هك ــد ُينَظ ــا ق ــه. كم ــة ب ــدف اإلطاح ــس به ــايل ولي ــام احل ــن النظ ــب ضم ــق املكاس ــة لتحقي احلالي
حماولــة مــن ِقَبــل أحــزاب 8 آذار السياســية لتشــويه ســمعة احلــراك مــن خــال التلميــح إىل أنــه خاِضــع لســيطرة القــوات 
ــه ضــد التيــار الوطنــي احلــر وســاح حــزب اهلل. ومــع ذلــك، فــا يــزال الهيــكل النخبــوي التقليــدي قائمــً وهــو يعمــل  اللبنانيــة وموجَّ

ــه.  ــة أحزاب ــن غالبي ــاع م بإجم

ــْت مــع املمّثلــني عنهــا، تعمــل ضمــن رؤيــة  وبــدا أّن اجملموعــات السياســية امُلعاِرضــة للحــراك، واســتنادًا إىل مقابــات ُأجِرَي
ــا السياســية  عامليــة حتّركهــا املشــادات بــني النخبــة السياســية، وليــس دوافــع ومطالــب احلــراك نفســها. وكانــت القضاي
ــر حــول توزيــع الســلطة علــى مســتوى أعلــى، ويبــدو اإلضطــراب السياســي الشــعبي  الرئيســية التــي أثارتهــا تتعّلــق بالتوتُّ
والفســاد  اإلقتصاديــة احلاليــة  األزمــات  إىل  بالنســبة  اللــوم  ُيلقــى  زال  ذلــك، فمــا  إىل  باإلضافــة  اعتباراتهــا.  أمــام  هامشــيً 
ــة  ــت مقابل ــن أجري ــد الذي ــد الم أح ــة. وق ــرات اخلارجية/الدولي ــة أو املتغيِّ ــية املعاِرض ــات السياس ــى اجملموع ــري عل املستش

تشّكل حتالفان سياسيان يف العام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري بناًء على موقفهما من احلكومة السورية.   10
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ــو  ــة، وه ــات املالي ــى األزم ــزي عل ــك املرك ــم البن ــات، حاك ــارض اإلحتجاج ــي تع ــية الت ــزاب السياس ــد األح ــل أح ــو ميّث ــم، وه معه
ــة  ــة وحمارب ــاء الطائفي ــك إلغ ــا يف ذل ــن )مب ــب املتظاهري ــد أّن مطال ــرى وأّك ــية األخ ــات السياس ــاد اجملموع ــن فس ــّدث ع حت

ــه. ــب حزب ــي مطال ــاد( ه الفس

ــٌل عــن حــزٍب سياســي َدَعــم اإلحتجاجــات ظاهريــً أّن املظاهــرات بــدأت بســبب فســاد غــر مســبوق،  يف مثــاٍل آخــر، أوضــح ممثِّ
فقال: 

»لو مل أُكْن يف منصب قيادي يف احلزب، لكنُت أّول َمْن نزل إىل الشارع«. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا اإلعــرتاف مبســؤولية مشــرتكة بــني األحــزاب السياســية احلاكمــة، إال أّنــه مــا كــّف يلــوم األحــزاب األخــرى 
علــى األزمــة احلاليــة. فعــزا الديــن املرتاكــم يف قطــاع الطاقــة مثــًا إىل ســوء إدارة حــزٍب معــارض لــه، لكّنــه يف الوقــت نفســه 
َهــم باملســاهمة فيــه زاعمــً أّن »الديــن اإلجمــايل أّدى علــى األقــّل إىل بنــاء  أعفــى حزبــه مــن تراكــم الديــن اإلجمــايل والــذي ُيتَّ
البنيــة التحتيــة يف البــاد« و»نحــن نــرى أيــن ذهبــت األمــوال«. وشــرح أّن حزبــه السياســي كان »ُمرَغمــً علــى اإلنصيــاع إىل قاعــدة 
التعيينــات السياســية والتعاقــد يف املشــاريع السياســية« إذ هكــذا »ُيــدار البلــد بأكملــه« علــى الرغــم مــن أّن هــذا النهــج ليــس 

ــل لــدى احلــزب.  املفضَّ

ــدي بعــض اجملموعــات السياســية الرئيســية كمــا يّتضــح  ــا بالعــدد الهائــل ملؤّي ولــدى تقييمنــا للحظــة الثوريــة، يتــّم تذكرن
مــن عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا هــذه اجملموعــات يف اإلنتخابــات الربملانيــة األخــرة عــام 2018 - وهــو أمــٌر مّت تســليط 
ــذي  ــة ال ــض الثق ــر بع ــزاب يفّس ــض األح ــعبية لبع ــدة الش ــم القاع ــن11. فحج ــؤالء املؤّيدي ــع ه ــات م ــال املقاب ــه خ ــوء علي الض
ــّوه  ــرعية ويش ــا الش ــية ليمنحه ــات السياس ــل اجملموع ــن ِقَب ــرتاتيجيً م ــتخَدم إس ــو ُيس ــي وه ــا السياس ــع يف خطابه ُوِض

ــْن يعارضهــا.  ســمعة َم

ــات  ــذه األوق ــعبية يف ه ــزب الش ــدة احل ــات قاع ــرورة إّتجاه ــس بالض ــزب ال تعك ــادة احل ــا قي ــي تّتخذه ــف الت ــر أّن املواق غ
العصيبــة. فقــد ضّمــت األيــام القليلــة األوىل مــن املظاهــرات العديــد مــن أنصــار حــزب اهلل مــن دون موافقــة حزبهــم. كمــا تظاهر 
ــي التيــار الوطنــي احلــر ســمحوا بإقرارهــا مــن خــال تصويتهــم.  أنصــار التيــار الوطنــي احلــر ضــّد امليزانيــة يف حــني أّن برملانّي
وشــارك العديــد مــن أنصــار احلــزب التقّدمــي اإلشــرتاكي يف الشــوف وعاليــه يف اإلحتجاجــات، علمــً أّن العديــد فّضلــوا أن 

يتظاهــروا يف ســاحات اإلحتجــاج يف بــروت حيــث تكــون الرقابــة عليهــم مــن احلــزب أقــّل. 

المؤّسسات األمنية١٢

حتــّدث املتظاهــرون خــال املقابــات بشــكل عــام عــن قــوى األمــن كخصــوم يواجهونهــم متــى تظاهــروا. وقــد حتّولت التصــّورات 
جتــاه قــوى األمــن يف أعقــاب التجــارب علــى األرض واّتخــذت طابعــً خاصــً وفــق الســياقات اخلاصــة بــكّل منطقة. ففــي طرابلس 
ــات  ــكات وتخطيط ــى تكتي ــر عل ــارزًا يف التأث ــش دورًا ب ــرات اجلي ــا خماب ــت فيه ــف لعب ــن مواق ــطون ع ــباٌب ناِش ــّدث ش ــًا، حت مث
حــراك املتظاهريــن. ويف صيــدا أيضــً، حتــّدث أحــد املتظاهريــن الذيــن مّتــت مقابلتهــم عــن حضــوٍر واضــٍح للجيــش والــذي مل 
ــم الناشــطون الطــاب الذيــن يحتّجــون يف النبطيــة عــن قــوى األمــن كّلهــا )الرســمية والبلديــة  يتواجــه مــع املتظاهريــن. وتكّل
واجملموعــات األمنيــة غــر الرســمية الناشــطة يف منطقتهــم( كمجموعــة واحــدة وقــد وضعــوا هــؤالء يف اخلانــة نفســها مــع 
األحــزاب السياســية املهيمنــة. يف املقابــل، أفــادت بــروت عــن مشــاهد أكــر تعقيــدًا وعنفــً حيــث واجــه العديــد مــن اجلهــات 
األمنيــة الفاعلــة املتظاهريــن. فوقفــت شــرطة مكافحــة الشــغب علــى خــّط املواجهــة، فيمــا راح املتظاهــرون يتصادمــون 
ــة األخــرى14. وتواجــد اجليــش أكــر  ــواب واجلهــات السياســية الفاعل ــة رئيــس جملــس الن أيضــً مــع القــوى13 التــي ُكلِّفــت بحماي
فأكــر بعــد األيــام القليلــة األوىل مــن اإلحتجاجــات يف وســط البلــد يف بــروت، وقــد مّيــز بعــض املتظاهريــن اجليــش عــن اجلهــات 

ــحي حــزب اهلل، مثــًا، هــو – 290،090 وهــو األعلــى باملقارنــة مــع كّل األحــزاب السياســية األخــرى. ولــدى  إّن العــدد اإلجمــايل لألصــوات التفاضليــة التــي ُمِنحــت مُلرشَّ  11
جمــع هــذه األرقــام مــع أرقــام حليــف حــزب اهلل املقــّرب، حركــة أمــل، والــذي بلــغ عــدد أصواتــه التفاضليــة 561-655 ، يصبــح الرقــم مؤّشــرًا علــى حجــم قاعدتهمــا 

الشــعبية ويشــرح بعــض الثقــة التــي تطبــع خطابهمــا السياســي. 
قــد يحتــاج هــذا اجملــال إىل مزيــٍد مــن اإلستكشــاف إذ ويف وقــت جمــع البيانــات، تصّعــدت املواجهــة بــني املتظاهريــن وقــوى األمــن وأصبــح الوضــع أكــر   12

حساســّية، وبالتــايل، مل يُكــْن ممكنــً جمــع مــا يكفــي مــن البيانــات األوليــة لتحليــٍل معّمــق. 
حمامو الدفاع عن املتظاهرين: وقع الهجوم يف فردان بطريقة ممنهجة لرتويع املتظاهرين، النهار، 11 كانون األول/ديسمرب 2019،  13
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الفاعلــة األخــرى واصفــني إيــاه بأنــه أكــر حيــادًا مــن الناحيــة السياســية. وتغّيــرت املواجهــات العنيفــة بــني املتظاهريــن والقــوى 
ــات  ــل أّن املؤسس ــر التحلي ــب. وأظه ــع املتقلِّ ــع الوض ــة م ــات الفاعل ــت كّل اجله ــت وتكّيف ــرور الوق ــع م ــروت م ــة يف ب األمني
األمنيــة غالبــً مــا تتأّثــر باألحــزاب السياســية والتــي بغيتهــا خدمــة مصاحلهــا السياســية القائمــة علــى اإلنقســامات الطائفيــة. 
وتنشــط األحــزاب يف اجملتمعــات احمللّيــة لتتدّخــل فيهــا مــن خــال ذوي القبضــة الذيــن يعملــون نيابــًة عنهــا ويســيطرون علــى 

األحيــاء ويشــّكلون أحيانــً شــبكات زبائنيــة15. 

يصُعــب تقييــم ديناميــات القــوة بــني قــوى األمــن املتعــّددة املشــحونة سياســّيً، غــر أّن التنســيق بينهــا إزداد مبــرور الوقــت 
ــام مــن  ــه وبعــد أي ــا مبقابلتهــم وهــو عضــو يف حــزب سياســّي أّن ــْن قمن وبعــد أشــواط عــّدة مــن املواجهــات. أوضــح أحــد َم
اإلحتجاجــات، إجتمــع رؤســاء قــوى األمــن ونّســقوا فيمــا بينهــم لتوزيــع األدوار يف املناطــق اخملتلفــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد 
نشــط مكتــب مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة وهــو تابــع للشــرطة القضائيــة يف قــوى األمــن الداخلــي نشــاطً كبــرًا يف متابعــة 

شــكاوى التشــهر والتــي ُنِســَبت إىل الناشــطني للتضييــق عليهــم وتقويــض حرّيتهــم يف التعبــر.

النظام المصرفي 

ُيَعــّد البنــك املركــزي والنظــام املصــريف التجــاري جهَتْيــن فاعلَتْيــن رئيســّيَتْين يف النــزاع يلومهمــا املتظاهــرون علــى الظــروف 
ــية(  ــة السياس ــم النخب ــة ودع ــات احلكوم ــل عملّي ــرب متوي ــي )ع ــن احلكوم ــا يف الدي ــائدة. فتوّرطهم ــة الس ــة واملالي اإلقتصادي
أصبــح واضحــً قبــل بضعــة أشــهر مــن بــدء اإلحتجاجــات ومــع تفاقــم األزمــات اإلقتصاديــة. فهمــا طّبقــا إجــراءات رقابيــة علــى 
ســحب الودائــع، مــا أثــار غضــب الــرأي العــام وســط أحاديــث عــن معاملــة أصحــاب حســابات اإليــداع الكبــرة معاملــًة تفضيليــة 
ومنحهــم القــدرة علــى حتويــل أموالهــم إىل اخلــارج. وتتصــارع املصــارف مــن أجــل احلفــاظ علــى مصالــح مســاهميها 
واســتمرار أعمالهــا علــى حســاب اجلمهــور األوســع، مــا جعــل منهــا خصمــً للمتظاهريــن16. وقــد تشــّوهت صورتهــا علــى أّنهــا 
ــة إىل البــاد. أمــا األحــزاب السياســية  قــات املالي ــة تضــاؤل التدفُّ أكــر القطاعــات اســتقرارًا وصمــودًا يف البــاد، وزاد الطــني بّل
ر بــأّن احلاكــم يتقّيــد  الرئيســية، وخاّصــًة حــزب اهلل وحلفــاؤه، فقــد رّكــزت هجماتهــا علــى حاكــم البنــك املركــزي، بســبب التصــوُّ

ــة مزاعــم تــدور حــول تبييــض األمــوال.  بالعقوبــات األمركيــة املفروضــة علــى حــزب اهلل علــى خلفّي

البلديات 

إّن دور البلديــات يف احلــراك هــو ضئيــل نســبّيً. وهــو يختلــف حســب املنطقــة والديناميــات الداخليــة يف قلــب اجمللــس 
البلــدي وعاقــة البلديــة بالسياســات الوطنيــة. ففــي طرابلــس، علــى ســبيل املثــال، حتــّدث متظاهــر شــاب، وهــو أيضــً عضــو 
يف اجمللــس البلــدي، عــن دوٍر إيجابــيٍّ للبلديــة، إذ وّفــرت الكهربــاء خليــم املتظاهريــن كمــا أنهــا قامــت ببعــض أعمــال إعــادة 
التأهيــل إلقامــة مســرح يف الســاحات التــي كانــت جتــري فيهــا اإلحتجاجــات. علــى النقيــض مــن ذلــك، إعتــرب ناشــٌط آخــر أّن بلديــة 
طرابلــس ضعيفــة وغــر قــادرة علــى تقــدمي الدعــم الــكايف بســبب جملــس مشــرذم سياســّيً، يف ظــّل بقــاء أعضائــه حتــت 
ــث  ــة، حي ــال يف النبطي ــو احل ــا ه ــطني، كم ــني الناش ــلبيٌّ ب ٌر س ــوُّ ــود تص ــرى، يس ــن أخ ــيني. ويف أماك ــادة السياس ــطوة الق س
ــد  ــث انتق ــروت، حي ــا يف ب ــن، وكم ــى املتظاهري ــدي عل ــت تعت ــة كان ــرطة البلدي ــم أّن الش ــن قابلناه ــخاص الذي ــد األش ــم أح زع

ــية. ــة السياس ــن النخب ــزءًا م ــا ج ــرًة إذ اعتربوه ــة مباش ــرون البلدي املتظاه

مجموعات الناشطين: فسيفساء ملّونة١7 

ــام قليلــة علــى انطــاق احلــراك اإلحتجاجــي، بــدأت جمموعــات مــن املتظاهريــن بنصــب اخِلَيــم يف الســاحات الرئيســية  بعــد أّي
ــاج  ــاحات اإلحتج ــارك مس ــي تتش ــة الت ــات الفاعل ــاء اجله ــع فسيفس ــهل تتّب ــن الّس ــح م ــابيع، أصب ــة أس ــد بضع ــدن. وبع للم
بالعــني اجملــّردة بفضــل هــذه اخِلَيــم18. وقــد ســاعدت خريطــة اخِلَيــم يف الّســاحات العاّمــة )املواقــع اخملتــارة، وحجــم 
اخليمــة، والتجّمعــات( علــى فهــم مواقــع متركــز اجملموعــات. وتشــّكل العديــد مــن اجملموعــات خــارج هــذه اخملّيمــات، علــى 

إ. كاربي وآخرون، 2016، املرجع السابق.   15
https://www.facebook.com/mohammad.zbeeb/posts/10157263342217476 ،2020 حممد زبيب، منشور على فيسبوك، 6 شباط/فرباير  16

نحن استوحينا عبارة »فسيفساء ملّونة« من حتليل غر منشور للناشط قاسم الصديق وعنوانه »ديناميات احلراك: التحديات اإلسرتاتيجية والتكتيكية«  17
https://bit.ly/39GRQpQ ،2020 ج. الدهيبي، وجوه الثورة: قاسم الصديق، من كندا إىل ساحة النور، املدن، 7 كانون الثاين/يناير  18
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ــهد يف كلٍّ  ــف املش ــْن، اختل ــات. ولك ــارك يف اإلحتجاج ــخصية لتش ــبكاتها الش ــا وش ــرتكة ووالءاته ــا املش ــاس مصاحله أس
مــن املــدن التــي جــرت فيهــا اإلحتجاجــات. وقــد تأّثــر هــذا بالنســيج اإلجتماعــي احمللــي والديناميــات السياســية )هيمنــة بعــض 
كات يف املنطقــة، وتأثــر األزمــة اإلقتصاديــة علــى  القــوى السياســية(، ومــدى ارتبــاط املدينــة باملناطــق األخــرى، وتاريــخ التحــرُّ
ــً، والعديــد منهــا لــه  ــرز بعــض األمنــاط التــي أمكــن حتديدهــا عنــد حماولــة تصنيــف اجملموعــات تقريبّي الســكان. ومــع ذلــك، ب

ــراكات 2005 و2011 و2015.  ــّد إىل ح ــذور متت ج

ل والنطــاق واملصلحــة ومســتوى الرســمية والهيكليــة. وجتــدر اإلشــارة هنــا  ويرتكــز التصنيــف أدنــاه تقريبّيــً علــى فــرتة التشــكُّ
إىل أّن العديــد مــن اجملموعــات الناشــطة إّمــا تشــّكلت خــال األشــهر القليلــة املاضيــة أو تطــّورت خــال هــذه الفــرتة وهــي يف 

ــر ســريع.  تغيُّ

لة التي ال تمثيل لها في البرلمان  ١. األحزاب السياسية القائمة/المسجَّ

ــات يف  ــون ومواطن ــاين، مواطن ــي اللبن ــباب الدميقراط ــاد الش ــعب، إّتح ــة الش ــيوعي، حرك ــزب الش ــي: احل ــكل أساس ــي بش وه
ــة، الكتلــة الوطنيــة، حــزب ســبعة.  دول

ــرج  ــد خ ــة. وق ــدن خمتلف ــرة يف م ــات منتش ــا جمموع ــة( ولديه ــات خمتلف ــي )بدرج ــد وطن ــى صعي ــزاب عل ــذه األح ــل ه وتعم
ــن  ــايل. ومتّك ــي احل ــراك اإلحتجاج ــً للح ــدًا تاريخي ــض ُبع ــى البع ــن وأعط ــية متكامَلْي ــة سياس ــي ومهّم ــاب سياس ــض بخط البع
ــد  ــية يف العق ــة هامش ــة فاعل ــه جه ــن كون ــال م ــة واإلنتق ــن اللحظ ــتفادة م ــن اإلس ــيوعي، م ــزب الش ــيما احل ــض، وال س البع
ــقً للنشــاطات يف امليــدان. وقــد كان بعــض األحــزاب املذكــورة أعــاه أكــر ارتباطــً  املاضــي ليصبــح العبــً رئيســيً ومنسِّ
ــح أن تنظــر الطبقــة السياســية إىل هــؤالء علــى أّنهــم تهديــد؛ ومــن جهــة أخــرى،  بالطبقــة السياســية. فمــن جهــة، ُيرجَّ
فتحالفاتهــم وجتاربهــم الســابقة مــع األحــزاب السياســية الرئيســية األخــرى واخلطــاب العــام الــذي أعقــب ذلــك، يف الكثــر مــن 
احلــاالت، كانــت ســببً جعــل مــن جمموعــات الناشــطني األخــرى تــرتّدد يف التنســيق معهــم. وتأّسســت جمموعــات أخــرى مؤّخــرًا 
وكان لهــا إمكانيــة الوصــول إىل مــوارد كبــرة وقاعــدة دعــم واســعة وناشــطة للغايــة. ومــع ذلــك، هــم جوِبهــوا ببعــض اإلنتقــادات 
مــن ِقَبــل جمموعــات الناشــطني بســبب مــا وصفــه البعــض علــى أّنــه شــفافية حمــدودة ونهــج تنســيقي داخــل اجملموعــات 

ــة.  ــة الليربالي ــم اإلقتصادي ورؤيته

لــون يف الربملان  باإلضافــة إىل هــذه األحــزاب، فــإّن ناخبــي األحــزاب السياســية الذيــن يعتــربون أنفســهم ُمعاِرضني ولكّنهــم ُممثَّ
يشــاركون أيضــً بنشــاط يف بعــض الســاحات، ولكــْن دون إظهــار هويتهــم احلزبيــة صراحًة.

٢. المجموعات السياسية التي تأّسست ما قبل ١7 تشرين األّول

وهــذه جمموعــات حديثــة الــوالدة نســبّيً أطلقهــا ناشــطون إليجــاد بديــل عــن النظــام السياســي الســائد. وهــي ترتبــط عاّمــًة 
ــف مــع التغيــر. وقــد غّيــرت هــذه اجملموعــات أســماءها  بالتجربــة الفرديــة للناشــطني الذيــن يقفــون خلفهــا وهــي قابلــة للتكيُّ

وأشــكالها خــال فــرتة وجودهــا القصــرة.

ونذكــر مــن بــني هــذه اجملموعــات: ِلحّقــي، مرصــد، وبــروت مدينتــي. وهــذه جمموعــات سياســية نشــأت أو منــت خــال 
اإلنتخابــات البلدّيــة والربملانّيــة األخــرة. فرتّشــحت بــروت مدينتــي يف بــروت إلنتخابــات 2016 البلديــة وقــد ســّجلت حضــورًا يف 
العاصمــة بشــكل رئيســي، ال بــل تباطــأت نشــاطاتها بعــد العــام 2016 قبــل أن تعــود لتنشــط مؤخــرًا. وترّشــحت جمموعــة ِلحّقــي 
ــس مرصــد لإلنتخابــات الربملانيــة يف العــام 2018 كجــزء مــن حتالــف وطنــي، وهــو التحالــف الــذي ميّثــل اجملتمــع املــدين/ ومؤسِّ
املســتقّلني الذيــن ترّشــحوا لإلنتخابــات يف وجــه األحــزاب السياســية الرئيســية. كمــا ترّشــحت جمموعــة حلّقــي يف منطقَتــْي 
الشــوف وعاليــه، ولكــْن توّســع نطاقهــا منــذ ذلــك احلــني يف أنحــاء بــروت وأماكــن أخــرى. وتشــّكلت جمموعــة مرصــد يف العــام 
ــح لإلنتخابــات الربملانيــة إىل جانــب حتالــف وطنــي، وهــو حتالــف مــن جمموعــات صغــرة ناشــطة  2018 علــى يــد ناشــطني للرتشُّ
خاضــت اإلنتخابــات الربملانيــة يف العــام 2018. وتعــود جــذور معظــم هــذه اجملموعــات إىل احتجاجــات العــام 2015 حــول إدارة 

النفايــات الصلبــة، وال ســيما ناشــطو مرصــد والذيــن كانــوا يف الطليعــة ضــّد ســوء إدارة احلكومــة آنــذاك للنفايــات الصلبــة. 
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هــذه اجملموعــات هــي نســبّيً األكــر شــهرًة بــني اجلمهــور العريــض. وتعنــي مشــاركتهم يف اإلنتخابــات أّنهم يعتــربون الوصول 
إىل الربملان/البلدّيــة إســرتاتيجية رئيســية إلحــداث تغيــر. فقــد ســمحت لهم جتربتهــم منذ اإلنتخابــات بتطوير هيكليــات تنفيذية، 
وآليــات إســتقطاب وعضويــة، وهــذه مكّونــات ال تــزال اجملموعــات الناشــئة األخــرى تفتقــر إليهــا. وتســتخدم هــذه اجملموعــات 
القائمــة مســاحة اإلحتجــاج لتوســيع دائرتهــا والتواصــل مــع أشــخاص جــدد وجمتمعــات جديــدة، وهــي عــادًة مــا تنّظــم زيــارات 
إىل مســاحات اإلحتجــاج يف مــدن أخــرى لعقــد إجتماعــات أو مناقشــات. باإلضافــة إىل ذلــك، ظلــت اجلهــات الفاعلــة املســتقّلة/

اجلهــات الناشــطة املســتقّلة والتــي تفّرعــت عــن حتالــف وطنــي حاضــرة يف مشــهد اإلحتجــاج. وقــد انبثقــت جمموعــات أخــرى 
أيضــً عــن جتربــة ُمعاِرضــة خمتلفــة أكــر شــعبية، مثــل احلركــة الشــبابية للتغيــر، وهــي منظمــة شــبابية يســارية، أو احلركــة 

األناركيــة يف لبنــان، كاِفــح، والتــي اكتســبت زخمــً خــال اإلحتجاجــات. 

3. المجموعات الناشئة الجديدة )ضمن بيروت( 

واســتند بعــض اجملموعــات إىل الشــبكات املوجــودة أصــًا. مثــًا، هنــاك َمــْن جمــع النــاس علــى أســاس القــرب اجلغــرايف مثــل 
جمموعــة قنطــاري، جمموعــة شــيفروليه، جمموعــة جــل الديــب، جمموعــة فــردان، مــن بــني جمموعــات أخــرى. وتهتــّم هــذه 
اجملموعــات بشــكل أساســي بالتحــّركات يف الشــارع، ولكــْن البعــض منهــا مثــل جمموعــة جــل الديــب تتحــّول إىل منظمــة أكــر 
تنظيمــً وتبنــي رؤيــة سياســية مشــرتكة، ويقــول مؤّسســوها إّنهــم انتمــوا ســابقً إىل األحــزاب السياســية الرئيســية. وآخــرون 
مثــل عامّيــات 17 تشــرين شــّكلوا جمموعــة معاِرضــة تقــوم علــى شــبكات شــخصية مــا زال بعــض أفرادها الرئيســيون ناشــطني 
سياســّيً منــذ العــام 2005. أنــا خــط أحمــر هــي جمموعــة أخــرى مــن رجــال األعمــال الذيــن جتّمعــوا خــال اإلحتجاجــات مــن خــال 

الشــبكات الشــخصية. 

٤. المجموعات المبنّية على اإلهتمامات المشتركة 

ــة  ــات املناِهض ــوّية، واجملموع ــات النس ــل اجملموع ــرتكة، مث ــة مش ــس و/أو أيديولوجي ــى هواج ــات عل ــذه اجملموع ــوم ه تق
ــم  ــذوا مــرج بســري( واجملموعــة التــي حتــارب النظــام املصــريف )جمموعــة تأمي ــل أنِق ــة )مث ــة، واجملموعــات البيئي للعنصري
املصــارف(. وهــي تســتخدم مســاحة اإلحتجاجــات للدفــع إىل الواجهــة بهمــوم غالبــً مــا مّت تهميشــها، مبــا يف ذلــك النســوية 
ــات  ــبة إىل النفاي ــال بالنس ــو احل ــا ه ــة، كم ــوارد الطبيعي ــوء إدارة امل ــي أو س ــور البيئ ــمالية والتده ــة الرأس ــة ومناهض والعنصري
ــّدى  ــذه تتح ــية. وه ــة سياس ــة ذات مصلح ــات مهني ــى جمعي ــات عل ــن اجملموع ــا م ــز غره ــدود. ويرتك ــر الس ــة أو تطوي الصلب
الــدور الــذي تلعبــه النقابــات القائمــة، ويف الكثــر مــن احلــاالت، هــي تقــرتح ترتيبــات نقابيــة بديلــة أو علــى األقــل تطالــب باســتعادة 
ــع املهنيــات واملهنيــني،  مســاحة نقابيــة كانــت حتــت هيمنــة سياســية رئيســية. ومــن األمثلــة عــن جمموعــات مماثلــة جتمُّ

ــْي الفنــون والثقافــة.  ونقابــة الصحافــة البديلــة، ورابطــة العاِملــني يف جماَل

منــذ كانــون األّول/ديســمرب 2019، بــدأ عــدٌد مــن اجملموعــات الناشــئة بالبحــث عــن مبــادرات للتضامــن وتطويرهــا؛ وفيمــا تبّنــت 
بعــض هــذه املبــادرات نهجــً خرّيــً، فتــح البعــض اآلخــر نقاشــً حــول إمكانيــة اإلســتفادة مــن األزمــة لبنــاء إقتصــاد بديــل. وهنــاك 
ــادرات  ــرت مب ــوف. وتعّث ــكار والش ــْي ع ــادرة إزرع( يف منطقَت ــق ومب ــة حب ــة )حرك ــاول الزراع ــي تتن ــادرات الت ــن املب ــّل م ــدد أق ع

أخــرى يف عملهــا بســبب نقــص املعرفــة والقــدرات. 

صون  صة و/أو األفراد المتخصِّ عات المتخصِّ ٥. التجمُّ

وهــؤالء هــم يف الغالــب جتّمعــات أو ناشــطون ومنظمــات غــر حكوميــة كانــوا موجوديــن قبــل بدايــة اإلحتجــاج وهــم كّيفــوا 
نشــاطاتهم لتســتجيب لإلحتياجــات الناشــئة. وقــد طــّور بعضهــم خطابــً سياســيً أو إقتصاديــً أو قانونيــً وقامــوا بتكييفــه مــع 
طــني حضرّيــني وحمامــني. هــؤالء  املطالــب املســتجّدة. وتضــّم هــذه التجّمعــات أو املنظمــات علمــاء إقتصــاد وباحثــني وخمطِّ
لعبــوا دورًا رئيســيً يف تســليط الضــوء و/أو الدفــاع عــن حقــوق املتظاهريــن مثــل جلنــة احملامــني للدفــاع عــن املتظاهريــن، 
واملفّكــرة القانونيــة، والتبــادل اإلعامــي اإلجتماعــي. وكانــت اجملموعــات األخــرى جوهريــة يف خلــق حمتــوى ُيعــَرض علــى اإلنرتنت 

)مبــا يف ذلــك منّصــات إعاميــة بديلــة مثــل أخبــار الســاحة وميغافــون ومصــدر عــام ودليــل الثــورة(. 
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باإلضافــة إىل ذلــك، لعــب العديــد مــن صفحــات الفيســبوك دورًا مهّمــً يف التعبئــة عــرب اإلنرتنــت ويف خلــق هويــة وطنيــة للحــراك 
اإلحتجاجــي )لبنــان يثــور(. ويف عــدد قليــل مــن املــدن، مّت إنشــاء جمموعــات ظــّل علــى اإلنرتنــت لتتحــّدث بإســم املتظاهريــن 
يف املدينــة )طرابلــس تثــور مــن أجــل لبنــان وصيــدا تثــور(. وحســب الظــروف السياســية الراهنــة واألحــزاب التــي تقــف خلــف 
هــذه املنصــات، ويف بعــض احلــاالت، كان لهــذه اجملموعــات دوٌر فّعــاٌل يف التنســيق بــني اجملموعــات اخملتلفــة. ويف بعــض 
احلــاالت، كمــا هــو احلــال يف طرابلــس، كانــت هــذه املنّصــات نتيجــة آليــات التنســيق بــني جمموعــات الناشــطني، بينمــا كانــت يف 

حــاالت أخــرى نهجــً للتواصــل خللــق وحــدة قائمــة علــى الهويــة الوطنيــة.

6. المجموعات غير الرسمية والعابرة 

شــارك العديــد مــن املتظاهريــن علــى أســاس فــردي. وهــؤالء مل تُكــْن لديهــم خــربة ســابقة يف السياســة وهــم كانــوا جــزءًا 
ــل  ــم العم ــاؤها لتنظي ــبوك Facebook( مّت إنش ــاب WhatsApp وفيس ــى واتس ــات عل ــل جمموع ــة )مث ــات فضفاض ــن جمعّي م
ــد  ــاحات(. وق ــم الس ــً يف معظ ــف يومّي ــات تنّظ ــًا، جمموع ــاج )مث ــاحات اإلحتج ــة ملس ــة املادي ــّدد أو للصيان ــي احمل اإلحتجاج

ــاًء علــى شــبكات شــخصية وتوّســعت. نشــأت هــذه اجملموعــات بن

دة آليات التنسيق وعدم وجود رؤية موحَّ

يف حــني يجمــع بــني اجلهــات الفاعلــة اخملتلفــة التــي تشــارك باإلحتجاجــات قاســٌم مشــرتٌك، أال وهــو معارضتهــا للنظــام 
ــدة. فقــد ظهــرت أطــر عمــل خمتلفــة للتنســيق يف أوقــات خمتلفــة.  ــم، ال توجــد رؤيــة سياســية بديلــة موحَّ السياســي القائ
ــكا الظــروف علــى األرض  ــر هــذا األخــر ب ــق األمــر بالعمــل املباشــر. فقــد تأّث وتباينــت احلاجــة إىل التنســيق ومســتواه متــى تعّل
يف مواقــع اإلحتجــاج الفرديــة ومــدى ســرعة تغّيــر هــذه املواقــع )مثــًا، قطــع الطرقــات، أو املواجهــات مــع شــرطة مكافحــة 
ــات  ــت اجملموع ــيق، كان ــكان للتنس ــان وامل ــع الزم ــى مل يّتس ــخ.(. ومت ــان، إل ــاع الربمل ــل اجتم ــاالت، أو تعطي ــغب، أو اإلعتق الش
ــب الوضــع علــى األرض. ويف مــّرات أخــرى، عندمــا كانــت األحــداث تتكّشــف بشــكل أبطــأ، إزداد  تتفاعــل بســرعة حســبما يتطّل

ــراءات.  ــرات واإلج ــم املس ــاون يف تنظي ــات تتع ــت اجملموع ــا راح ــيق فيم التنس

أمــا بالنســبة إىل التنســيق فيمــا يتعّلــق باملواقــف السياســية، فقــد كانــت احلاجــة إليــه أقــّل إحلاحــً يف بدايــة احلركــة اإلحتجاجيــة، 
أو يف أوقــات الــرّد علــى أفعــال الطبقــة السياســية. أوضــح أحــد الناشــطني قائــًا: 

دة، ُصِدمنا بالفعل مبدى توافق املواقف السياسية للمجموعات املختلفة يف املناطق املختلفة،  »يف حلظات حمدَّ
ِفق على توحيده«.  حتى حني مل نُكْن قد تواصلنا بعد. يف الظاهر، قد يبدو هذا كموقف اتُّ

مــع ذلــك، تظهــر اإلختافــات بــني املواقــف السياســية للمجموعــات خــال مناقشــات أعمــق حــول الرؤيــة السياســية. وتــؤّدي 
هــذه اإلختافــات يف بعــض األحيــان إىل توّتــرات حــاول بعــض اجملموعــات تفاديهــا باللجــوء إىل اســرتاتيجيات ترّكــز علــى الهواجــس 
ــني  ــة ب ــية عميق ــات سياس ــاك إختاف ــه، »هن ــة مع ــا مقابل ــد أجرين ــا ق ــذي كن ــروت وال ــن ب ــخاص م ــد األش ــال أح ــرتكة. ق املش
اجملموعــات اخملتلفــة، لكــْن يجــب علينــا تنحيــة هــذه اإلختافــات جانبــً والرتكيــز علــى مــا نّتفــق عليــه«. وصــّرح ناشــٌط مــن صيــدا 
ــات/ ــية«. فاإلختاف ــا السياس ــاوز خافاتن ــٍذ أن نتج ــتطيع حينئ ــة، نس ــة أو اإلجتماعي ــب اإلقتصادي ــى اجلوان ــا عل ــول، »إذا رّكزن بالق

رات بــني الناشــطني مــن اجملموعــات اخملتلفــة. اخملــاوف هــي أيضــً نتيجــة العاقــات الفردية/الشــخصية والتصــوُّ

وبالتــايل، فــإّن عــدم تنــاول هــذه اإلختافــات يرتبــط باخلــوف مــن نشــوب نــزاع داخــل احلــراك يصــرف اإلنتبــاه عــن معاجلــة القضايــا 
السياســية الوطنيــة. قــال ناشــٌط مســتقلٌّ مــن طرابلــس إّن »احلــراك يخشــى اخلــوض يف نقــاش سياســي مــن حــذره يف 
ــرى جمموعــات أخــرى  ــة تفضــح اإلختافــات يف املواقــف. وت ــة خافي التعامــل مــع ســاح حــزب اهلل«. فقــد تشــّكل هــذه قضّي
ــل  ــا نص ــه »عندم ــًة أّن ــب، زاعم ــتقبل القري ــية يف املس ــات السياس ــد التحالف ــية يف حتدي ــتكون أساس ــات س ــذه اإلختاف أّن ه
إىل مرحلــة نناقــش فيهــا أي قانــون إنتخابــي نريــد، وأي نظــام إقتصــادي نتطّلــع إليــه، ســوف يرتّتــب علينــا أن نكتشــف َمــْن 
ــرباء  ــا خ ــا يدعمه ــادًة م ــرتكة، ع ــية مش ــب سياس ــة مطال ــدف إىل صياغ ــادرات ته ــّدة مب ــرت ع ــون«. وظه ــا الفعلي ــم حلفاؤن ه
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وناشــطون معروفــون ال ينتمــون بالضــرورة إىل جمموعــة معّينــة، ولكّنهــم لعبــوا دورًا رئيســّيً يف توجيــه اإلجــراءات واملناقشــات. 
ــّو،  ــدأت للت ــة منهــا، قــد ب غــر أّن عمليــة املطابقــة بــني املطالــب املشــرتكة احملــّددة، السياســية واإلجتماعيــة واإلقتصادي

ويبقــى أن نــرى النتيجــة. 

ــح  ــة(، مل تنج ــات والسياس ــر والسياس ــل املباش ــتويات )العم ــة مس ــى ثاث ــيق عل ــاوالت التنس ــن حم ــم م ــى الرغ ــذا، وعل وهك
جمموعــات الناشــطني بعــد بشــكل كامــل يف توحيــد جهودهــا وتوطيدهــا. فاملنافســة فيمــا بينهــا، واإلختافــات جلهــة القيــم 
التنظيميــة ونهــج العمــل، وحتــى مســتوى الثقــة، كّلهــا مكّونــات تبســط حواجــز. وواحــدة مــن القضايــا الرئيســية يف النقــاش 

اجلــاري هــي مــا إذا كان ينبغــي لهــذه اجملموعــات أن تّتحــد معــً كجبهــة واحــدة موّحــدة. شــرح أحــد الناشــطني قائــًا: 

»هناك إحجام كبري عن التنسيق بني املجموعات؛ هناك العديد من جداول التنسيق، التي تدور املجموعات نفسها يف 
د يرتبط باخلوف من إنشاء جبهة واحدة، وخماطرة أن تتفاوض هذه اجلبهة يف مرحلة الحقة  فلكها، ولكْن هذا الرتدُّ

مع الدولة ... ولكْن، ليس واضحًا بعد ماذا سيكون البديل عن هذه اجلبهة وعن املفاوضات«. 

وعــاوًة علــى ذلــك، فــإّن الفجــوات بــني اجملموعــات - التــي، ويف بعــض احلــاالت، ترتبــط باإلختافــات يف املواقــف األيديولوجيــة 
ــة )يف  ــات الطبقي ــة( واإلختاف ــة الدول ــن علمن ــف م ــزب اهلل، أو املوق ــورية وح ــة الس ــن احلكوم ــف م ــل املوق ــية )مث والسياس
ــتبعاد  ــؤّدي إىل اس ــني«( - ت ش ــني« و»املهمَّ ــني »املثّقف ــة ب ــوة القائم ــات الفج ــم املقاب ــا معه ــْن أجرين ــر َم ــًا، ذك ــس، مث طرابل
ــزع  ــن ن ــط م ــً فق ــات جزئي ــت اجملموع ــي مّكن ــباب الت ــض األس ــذه بع ــون ه ــد تك ــيق. ق ــبكات التنس ــن ش ــة م ــات معّين جمموع
الشــرعية عــن ممارســات النخبــة السياســية. وهــي مل تتمّكــن بعــد مــن الوصــول إىل أجــزاء كبــرة مــن اجملتمــع التــي ال تــزال 

ــوالء التقليــدي للزعمــاء السياســيني )الزعيــم(. عاجــزة عــن اإلنفصــال بســهولة عــن ال

ُيعــّد اإلفتقــار إىل رؤيــة سياســية موّحــدة والغمــوض احمليــط بالقيــادة و/أو آليــة التنســيق مــن القضايــا الرئيســية يف اســتمرار 
اإلنقســام بــني جمموعــات املتظاهريــن واجملتمعــات التــي تعــارض هــذه اإلحتجاجــات. إشــتكى أحــد املعارضــني لإلحتجاجــات 
ــاذا  ــرف م ــا ال نع ــا زلن ــهور وم ــة ش ــارع طيل ــوا يف الش ــد كان ــن »ق ــًا إّن املتظاهري ــز قائ ــاش مركَّ ــة نق ــاركني يف جمموع املش
ــرت  ــد نش ــت ق ــات كان ــض اجملموع ــع أّن بع ــدة«. وم ــادة موحَّ ــم قي ــت لديه ــج ... وليس ــى برنام ــا عل ــم مل يطلعون ــدون، فه يري
مطالبهــا وقــد تكــون لهــا رؤيــة سياســية، إال أن هنــاك مروحــة واســعة مــن جمموعــات الناشــطني تتخّبــط يف عــدٍد مــن 
ــً بأنــه يقــود التغيــر  ــا اخلافيــة. ومل تنجــح جمموعــات الناشــطني بعــد يف صياغــة بديــل ســليم ميكــن أن يزعــم واقعّي القضاي
ــم للطــاب مــن النبطيــة أّن هنــاك »حاجــة للخــروج بخطــاب  اجملتمعــي ويســتويل علــى املؤسســات السياســية. وشــّدد منظِّ
ــذ نكايــة باألحــزاب السياســية يف الســلطة ...  سياســي متــني يجــذب النــاس، وتفــادي إظهــار أّن كّل مــا يتــّم فعلــه ســوف ُينفَّ

نحــن بحاجــة أن نظِهــر للنــاس أّننــا قــاِدرون علــى حمايتهــم باألرقــام أقّلــه«. 
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3. القضايا

تعــود أصــول قضايــا النــزاع املســتجّدة بعــد 17 تشــرين األول إىل املشــاكل البنيويــة التــي قــد طــال أمدهــا يف لبنــان. ومــن أبــرز 
ــة لإلقتصــاد، ونظــام الزبائنيــة  هــذه املشــاكل اإلنقســامات الطائفيــة ضمــن اجملتمــع وأحقــاد احلــرب الدفينــة، وإحتــكار القّل
القائــم علــى الطائفيــة وتقاســم الســلطة، والتوجهــات ملعارضــة السياســة اخلارجيــة. هــذه الرتكيبــات التــي أّدت إىل بــروز 
كات اإلجتماعيــة املكّثفــة علــى مســتوى البــاد تتضّمــن النظــام  القضايــا التــي أّججــت خمســة أشــهر مــن اإلحتجاجــات والتحــرُّ
السياســي الســائد واألزمــات اإلقتصاديــة ومــا أعقبهــا مــن تــردٍّ يف الظــروف املعيشــية، وتدهــوٍر بيئــي، وغيــاٍب لســيادة 

ــة. ــات األمني ــييٍس للمؤسس ــون، وتس القان

دولة النخب السياسية 

ــول  ــزال غــر قــادرة علــى تقــدمي حل ــة السياســية بســيطرتها، علــى الرغــم مــن اإلنتقــادات واملعارضــة، وال ت تتمّســك النخب
لقضايــا معيشــية حرجــة. فُينظــر إليهــا علــى أنهــا منفصلــة عــن اإلحتياجــات العامــة، علــى الرغــم مــن أّن كّل األحــزاب السياســية 
ــك،  ــي ذل ــزب سياس ــاء ح ــد أعض ــح أح ــاد«. أوض ــوء اإلدارة« و »الفس ــوب »س ــن بذن ــم اآلخري ــاس وتّته ــب الن ــا ملطال ــي دعمه تّدع
كات اإلحتجاجيــة؛ وفئــة حتكــم؛ وفئــة حتكــم ولكــْن لديهــا مطالــب  حــني صّنــف اللبنانيــني إىل ثــاث فئــات: »فئــة هــي جــزء مــن التحــرُّ
املتظاهريــن نفســها وهــي جــاءت إىل الســلطة حملاربــة الفســاد«. وتعتمــد النخبــة السياســية سياســة التحاصــص لتعزيــز 
موقفهــا. وهــي تســاوم لتحصيــل املكاســب اإلقتصاديــة والسياســية من أصــول الدولة عــرب توزيع متــوازن للخرات بــني أعضائها، 
مــن خــال ترتيبــات خمتلفــة يف جمــال املشــرتيات العامــة والتعاقــد. واعتمــد بعــض َمــْن مــن النخبــة السياســية يف املقــام األول 
علــى الوصــول املباشــر والســيطرة علــى الــوزارات اخلدماتيــة. أمــا اجملموعــات األخــرى التــي لهــا روابــط قويــة بالقطــاع اخلــاص، 
فقــد أوجــدت فــرص التمــاس ربــح ســريع ناشــئة عــن عقــود أشــغال مــع القطــاع العــام ُمِنحــت لشــركات خاصــة. وتســمح هــذه 
العمليــة للنخبــة السياســية باحلفــاظ علــى ســلطتها، علــى الرغــم مــن أنها تــؤدي يف بعــض األحيــان إىل صراعــات وطرق مســدودة 
وتتجاهــل احلرمــان املتزايــد بــني النــاس، مّمــا يــؤدي إىل خســائر إجتماعيــة باهظــة الثمــن. أحــد األشــخاص الذيــن مّتــت مقابلتهــم 
وهــو عضــو يف حــزب سياســي وصــف العمليــة بعمليــة »معديــة« تــوّرط فيهــا كّل األحــزاب السياســية. واعتــرب جميــع األشــخاص 
الذيــن مّتــت مقابلتهــم تقريبــً أنهــا حمــرك رئيســي للنــزاع وهــم وصفــوا املســتويات الفادحــة للبحث عن املكاســب واحملســوبية. 

ــم منــذ تســعينيات القــرن املاضــي راح يغــّذي عمليــة خلــق املكاســب،  يدعــم الطبقــة السياســية نظــاٌم مــايل وإقتصــادي قائ
ــة  ــح اإلقتصادي ــت املصال ــة. وتقاطع ــية التقليدي ــة السياس ــت إىل الطبق ــة إنضّم ــة املالي ــن النخب ــدة م ــة جدي ــج طبق ــد أنت وق
والسياســية وتعــّززت مــع مــرور الوقــت، خاصــًة يف العقَدْيــن املاضَيْيــن. فأصبــح »تواطــؤ املــال والسياســة«، كمــا وصفــه أحــد 
الناشــطني اخملضرمــني الذيــن ُأجِريــت مقابلــة معهــم، فاضحــً وبــدأ النــاس يشــعرون بآثــاره يف جتاربهــم املعيشــية اليوميــة، 

خاّصــًة يف ظــل األزمــات اإلقتصاديــة املســتعصية.

اآلفاق والسيناريوهات احملتملة:

خلق حراك تشرين األّول حركة مدنية ناشطة، وخاّصًة بني فئة الشباب، على الرغم من النزاعات الداخلية والديناميات  •
السلبّية احمليطة. وقد عّطلت األزمة اإلقتصادية والوضع احلايل لتفّشي فروس COVID-19 زخم اجلهات السياسية 
ك سياسيً معتِمدًة  الفاعلة اجلديدة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه احلركة املدنية سوف تتمّكن من مواصلة التحرُّ
دًا يستطيع أن يحّقق مكاسب صغرة فتكسب سلطًة يف بعض املؤسسات وحتشد لإلنتخابات الربملانية  برناجمً موحَّ

التي ستجري يف 2022. 

سوف تكون اإلنتخابات البلدية والربملانية املقبلة يف سنة 2022 مفصلية يف تشكيل ودفع اجلهات السياسية الفاعلة  •
جمتمع  داخل  من  جدد  العبون  إما  اإلنتخابات  عن  ينتج  فسوف  األول.  تشرين  حراك  أعقاب  يف  ظهرت  والتي  اجلديدة 
مية أو بداًل من ذلك وجوه لها والءات متينة للقوى اخلارجية  الناشطني أو وجوه جديدة متامً حتمل أجندات سياسية تقدُّ

)اإلقليمية والدولية(.
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أربع أزمات إقتصادية

ــات  ــع أزم ــك إىل أرب ــود ذل ــرف(. ويع ــعار الص د أس ــدُّ ــي وتع ــدوالر األمرك ــّح يف ال ــة )ش ــة عمل ــن أزم ــاين م ــعب اللبن ــاين الش يع
كات 17 تشــرين األول. وكانــت اســتجابة احلكومــة شــبه غائبــة خــال هــذا الوضــع احلــرج،  مســتعصية ومرتابطــة أّدت إىل حتــرُّ
ــع البنــك املركــزي عــن إصــدار إجــراءات رســمية إلدارة اإلنعكاســات علــى وضــع النــاس املــايل. فمــا كان مــن التطــورات  وامتن

ــة تســتعر حتــت الرمــاد منــذ ســنوات. األخــرة إال أْن كشــفت عــن ضغــوط إقتصادي

جاء على لسان خبر إقتصادي مّتت مقابلته أثناء إعداد هذا التقرير:

»ستخلق هذه األزمات مشكلة ثقة يف اإلقتصاد ال ميكن حّلها بشكل منفصل، ال بل حتتاج إىل خطة شاملة قد تكون 
مؤملة لكنها فعالة. يف الواقع، قد يكون األمر »أقل إيالمًا« إذا حتّمل ذوو الدخل األعلى تكلفتها«. 

أصبحت دولرة اإلقتصاد اللبناين واإلعتماد الكبر على التمويل اخلارجي مشكلة.

ل ألول مــرة يف تاريــخ لبنــان. عمومــً،  فســّجل ميــزان املدفوعــات عجــزًا ســنويً عامــً بعــد عــام منــذ ســنة 2011، وهــو اجتــاه ُيســجِّ
قابــل العجــز التجــاري الهيكلــي الكبــر يف لبنــان - بســبب اإلعتمــاد الكبــر علــى الــواردات - تدّفقــات أجنبيــة تفــد مــن التحويــات 
ــة يف  ــّببت بأزم ــة، تس ــذه كافي ــد ه ــا مل تُع ــارات. ومّل ــاع العق ــيما يف قط ــر، ال س ــايل املباش ــي امل ــتثمار األجنب ــة واإلس املالي

ميــزان املدفوعــات.

ــط  ــاين وس ــر اللبن ــاع التصدي ــف يف قط ــه الضع ــة وأوج ــات الدولي ــوريا والعقوب ــة يف س ــا األزم ــن بينه ــة، م ــل خارجي وأّدت عوام
ــة.  ــات األجنبي ــن العم ــزي م ــك املرك ــات البن ــاض يف إحتياطي ــه انخف ــج عن ــات نت ــزان املدفوع ــز يف مي ــواردات، إىل عج ــي ال تنام
وبالتــايل، فهــذا األخــر يواجــه اآلن احتمــال عــدم قدرتــه علــى الوفــاء بإلتزاماتــه مثــل ســداد الديــون احملتســبة بالعملــة األجنبيــة، 
ــة  ــة الوطنّي ــط العمل ــى رب ــاظ عل ــي للحف ــرف األجنب ــوق الص ــل يف س ــية، والتدخُّ ــات األساس ــني الضروري ــواردات لتأم ــل ال ومتوي

إستعاد احملتّجون العديد من األماكن العامة يف لبنان، وأحدها مبنى "البيضة" يف وسط البلد يف بروت، والذي تضّرر بشّدة بسبب احلرب األهلية 
ما بني العاَمْين 1975 و1990، تشرين األّول/أكتوبر 2019. 
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ــاع  ــه إىل ارتف ــر( وترجمت ــذا التقري ــة ه ــت كتاب ــواىل 30% )وق ــارق ح ــواٍز بف ــرف م ــعر ص ــور س ــا أدى إىل ظه ــة، مم ــة األجنبي بالعمل
يف أســعار الســلع اإلســتهاكية التــي يتــم اســترادها بنســبة 80%. علــى مــّر الســنني، حافظــت السياســة النقديــة علــى 
ارتفــاع أســعار الفائــدة لدعــم املصــارف وجــذب األمــوال إىل لبنــان واحلفــاظ علــى ربــط العملــة الوطنّيــة بالعملــة األجنبيــة. ومــع 
ذلــك، فقــد عرقلــت هــذه النشــاط اإلقتصــادي وحّفــزت املصــارف علــى اســتثمار حصــة كبــرة مــن مواردهــا يف أدوات الديــن 

ــدى البنــك املركــزي. ــع ل ــة أو يف الودائ احلكومي

ثقــة  نتيجــة تضــاؤل  أكــر  الوضــع  تفاقــم  كبــر. وقــد  الســيادي املصــارف حتــت ضغــط  للديــن  اإلنكشــاف اخلطــر  يضــع 
املســتهلكني، ممــا أّدى إىل تهافــت إىل املصــارف يف ظــل اقتصــاد مدولــر بشــدة )70% مــن الودائــع املصرفيــة هــي بالــدوالر 
ــف األزمــة املصرفيــة، ُفرضــت قيــود غــر رســمية علــى عمليــات ســحب الودائــع. ومــع اســتمرار الوضــع،  األمركــي(. ومــع تكشُّ
ــف القطــاع اخلــاص عــن ســداد قروضــه، بســبب اإلنكمــاش يف اإلقتصــاد، ميكــن للمصــارف أن تصــل بســهولة  واملزيــد مــن تخلُّ
وبســرعة إىل اإلفــاس. وســيكون لانهيــار تأثــٌر ســلبي علــى الفــور، ال بــل أيضــً لســنوات مقبلــة، مــا يجعــل إعــادة بنــاء إقتصــاد 

مــا بعــد األزمــة أكــر صعوبــة.

يف الوقــت نفســه، يواجــه القطــاع العــام صعوبــة يف متويــل عجــز عــام كبــر ومزمــن وديــن عــام مرتفــع للغايــة. فحالــة عــدم 
التــوازن املــايل تســود منــذ التســعينيات، ولكــْن، عندمــا ظهــرت الفــرص للحــّد منــه، مل تكــن احملــاوالت للقيــام بذلــك جــاّدة. كمــا 
تدهــورت املاليــة العامــة بســبب ســوء اإلدارة والفســاد. وتعطــي السياســات اإلقتصاديــة األولويــة للقطاعــات املاليــة وخلــق 
الديــون علــى حســاب القطاعــات اإلنتاجيــة. فلــم يكــن دعــم ســعر الصــرف املربــوط بالعملــة األجنبيــة لعقــود ممكنــً إال باللجــوء إىل 
معــّدالت فائــدة مرتفعــة، وســط ضعــف الثقــة باألســس االقتصاديــة. فدخــل لبنــان يف حلقــة مفرغــة مــن ارتفــاع الديــن العــام، 

ــم القطــاع املصــريف. وارتفــاع معــّدالت الفائــدة، وتراجــع اإلســتثمار والنمــو، وتضخُّ

بالنظــر إىل مــا ســبق، ال مفــّر مــن أزمــة إقتصاديــة حقيقيــة. فقــد تباطــأ النمــو اإلقتصــادي منــذ العــام 2010، لتقــارب نســبته الـــ 
1%. يف الوقــت احلــايل، يتقلــص اإلقتصــاد ويّتجــه نحــو ركــود عميــق. وتعــاين القطاعــات احلقيقيــة، أي الزراعــة والصناعــة والتجــارة 
واخلدمــات، مــن ظــروف تشــغيل صعبــة. كمــا تعــاين املشــاريع التجاريــة من نقــص يف التمويــل، وعدم القــدرة علــى التعامل مع 
بقيــة العــامل مــن خــال النظــام املصــريف الــدويل، وتعقيــد نظــام ســعر الصــرف املــزدوج، وانخفــاض الطلــب لدى املســتهلكني، 
رًا وكانــت يف طليعــة املؤّسســات التــي أغلقــت  مــن بــني أمــور أخــرى. وُتَعــّد الشــركات الصغــرة واملتوســطة هــي األكــر تضــرُّ

ــف أكــر مــن 95% مــن الشــركات يف لبنــان علــى أنهــا شــركات صغــرة. أبوابهــا. وُيصنَّ

اآلفاق والسيناريوهات احملتملة:

أّيً كان اإلجتاه الذي ستّتخذه اإلصاحات اإلقتصادية، فا بّد أن ترتّتب عليه تكلفة؛ ولكْن، ليس واضحً بعد َمْن الذي  •
سيتحّمل التكلفة األكرب. 

فيه.  • الناس  ثقة  تضاؤل  إىل  أّدى  ما  النزاع،  يف  فاعل  طرف  أّنه  على  العاّمة  أمام  املصريف  القطاع  ظهر  لقد 
القطاع  إعادة هيكلة  إىل  أواخر شهر نيسان/أبريل  أعلنتها احلكومة يف  التي  »اإلنقاذ« املالية  وقد هدفت خطة 
القطاع صفعًة قوية. يف حالة كهذه، ستكون إجراءات الضمانات ضرورية  يتلّقى  املصريف، وهناك إمكانية أن 

حلماية املوِدعني لئا يتحّمل هؤالء العبء األكرب.

لقد انتقل النقاش بشأن منوذج إقتصادي أكر شمواًل وعداًل إىل اجملال العام إذ بدأ اجلمهور العريض يهتّم أكر  •
الناشطون بفرص ومساحات أفضل ليواصلوا استكشافهم  العام، يتمّتع  الوعي  مبثل هذه القضايا. ومع زيادة 

ع والتناسخ. وبناءهم لنماذج إقتصادية بديلة وتطبيق هذه النماذج بنجاح يف مناطق حمّددة، ما يسمح بالتوسُّ
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تدهور الظروف المعيشية

يعــاين ســكان لبنــان مــن ظــروف معيشــية قاســية. فمعــّدالت الفقــر آخــذة يف اإلرتفــاع )مــن 27% يف 2011 إىل 33% يف 2018(19. 
كمــا ازدادت مظاهــر الامســاواة حتــى بلغــت مســتويات قياســية )ميتلــك أغنــى النــاس وتصــل نســبتهم إىل 1% مــن البالغــني يف 
ــف األزمــات اإلقتصاديــة يف ظــل خفــض الرواتــب وارتفــاع  لبنــان 24% مــن الدخــل و40% مــن الــروة(20. وتفاقــم الوضــع مــع تكشُّ
معــّدالت البطالــة. واشــتّد عــدم اإلســتقرار يف العمــل والتنافــس عليــه. ويبحــث الشــباب بشــكل متزايــد عــن فــرص للهجــرة. 
كمــا ُنِســب عــدد مــن حــاالت اإلنتحــار إىل تدهــور الظــروف املعيشــية21. وأّدت املشــاحنات والطــرق املســدودة يف السياســة 
ــر الشــبكات الزبائنيــة،  الوطنيــة إىل إبطــاء توفــر اخلدمــات العامــة. وانكشــف الفســاد واحملســوبية بشــكل أكــرب، خاصــًة مــع تعثُّ
وســط نقــص التمويــل الــوارد عــادًة مــن الاعبــني اإلقليميــني )اخلليــج وإيــران(، وتشــديد العقوبــات الدوليــة. وقــال َمــْن ُأجِريــت 
ــك أعضــاء يف األحــزاب السياســية، »النــاس جائعــون« و »القــارب يغــرق«  ــن، وكذل ــات، مــن ناشــطني ومتظاهري معهــم املقاب

و»كّلنــا نغــرق«. حتــى املنظمــات غــر احلكوميــة تواجــه قيــودًا يف اإلســتجابة لألزمــات وتقــدمي اخلدمــات.

ــش  ــر التهمي ــروف. فمظاه ــذه الظ ــّل ه ــاص يف ظ ــكل خ ــتضعفني بش ــة ُمس ــر لبنانّي ــّيات غ ــن جنس ــون م ــح املقيم وأصب
ــة  ــيما وأّن احلرك ــني، ال س ــد اللبناني ــة بع ــة ثاني ــم درج ــى أنه ــم عل ــر إليه ــّدًة إذ ُينَظ ــزداد ح ــت ت ــم راح ــة ضّده ــز التاريخي والتميي

اإلحتجاجيــة عــّززت الشــعور القومــي. قــال عضــو يف حركــة مناهضــة العنصريــة:

ث عن حقوق املهاجرين يف  »إّن خطاب األولويات بني القوميات هو أقوى بكثري من املعتاد؛ وكان من الصعب أصاًل التحدُّ
األوقات العادية، واآلن يبدو اخلوض بهذه األحاديث عبثيًا«.

وتدهورت ظروف املعيشة والعمل بالنسبة إىل العّمال املنزليني املهاجرين، خاّصًة كنتيجٍة ألزمة العملة.

ــتقرار  ــى اإلس ــل عل ــة العم ــه جمموع رات أجرت ــوُّ ــول التص ــتطاٍع ح ــً إلس ــة. وفق ــدات مماثل ــوريون تهدي ــون الس ــه الّنازح ويواج
ــرات مــع اللبنانيــني، علمــً أّنهــا كانــت يف تزايــٍد أيضــً  اإلجتماعــي التابعــة خلّطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة )LCRP(، تصاعــدت التوتُّ
ــر بــني الّنازحــني واجملتمــع املضيــف كان التنافــس علــى الوظائــف  ــزة األكــر تــداواًل للتوتُّ مــا قبــل األزمــة. مــن بــني العوامــل امُلحفِّ
واملــوارد. ويخضــع الّنازحــون الســوريون إىل رقابــة مكثفــة مــن الســلطات احملليــة. كمــا تدهــورت ظروفهــم املعيشــية نتيجــة 

الرتفــاع األســعار وتضــاؤل املســاعدات مــا قبــل 17 تشــرين األّول.

يشــعر بعــض اجملموعــات، وخاصــًة الّنازحــون الســوريون الذيــن مّتــت مقابلتهــم مــن أجــل هــذا البحــث باإلحبــاط جــّراء كيفيــة 
معاملــة املفوضيــة الســامية لــألمم املتحــدة لشــؤون الاجئــني لهــم، بدعــوى اإلفتقــاد إىل الشــفافية مــن جانبهــا، وبالتــايل فهــم 

يرّكــزون نشــاطاتهم علــى املطالبــة بإحــداث تغيــرات داخــل املنظمــة لتحســني إســتجابتها الحتياجــات الّنازحــني الســوريني.

وبــني تشــرين األول/أكتوبــر وكانــون األول/ديســمرب 2019، ومــع ارتفــاع لهجــة احلقــد يف اخلطــاب السياســي لبعــض األحــزاب 
جتــاه الّنازحــني، أظهــرت التقاريــر الــواردة مــن جمموعــة العمــل علــى اإلســتقرار اإلجتماعــي )LCRP(22 أن الّنازحــني قــد أعربــوا 
عــن خماوفهــم مــن أن الديناميــة اجلديــدة التــي أعقبــت حــراك تشــرين األّول ســتتجّلى يف زيــادة يف اإلجــراءات التقييديــة التــي 
ــن  ــوا ع ــا أعرب ــم. كم ــرات ضده ــات والتوت ــب الرتحي ــاالت، إىل جان ــات واإلعتق ــول والتوقيف ــر التج ــك حظ ــا يف ذل ــتهدفهم، مب تس
خماوفهــم مــن الطــرد القســري الــذي قــد يفرضــه عليهــم أصحــاب العقــارات بســبب عــدم قدرتهــم علــى دفــع اإليجــار، وخشــي 
البعــض مــن أنهــم قــد يضطــرون إىل العــودة إىل ســوريا بســبب خطــر التصعيــد يف الوضــع األمنــي يف لبنــان. وهــذا يفّســر ملــاذا، 
ــم،  ــد ضّده ــداء املتزاي ــر الع ــب خماط ــات لتجنُّ ــاركة يف اإلحتجاج ــن املش ــهم ع ــأي بأنفس ــون الن ــم يفّضل ــن أّنه ــم م ــى الرغ عل
قالــت جمموعــات الّنازحــني الســوريني التــي متــت مقابلتهــا لهــذا البحــث إنهــا شــعرت أيضــً بأنهــا مرتبطــة مبطالــب الشــعب 

اللبنــاين. ويف هــذا الصــدد، قالــت نازحــة ســورية:

األمم املتحدة يف لبنان، 2018، املرجع السابق.  19
ن. سالتي، 2019، املرجع السابق.  20

م. شهاب، مّت تسجيل عّدة حاالت إنتحار يف لبنان ... وقد زاد غضب الشارع يف وجه السلطة، يورونيوز، 5 كانون األول/ديسمرب 2019،   21
https://arabic.euronews.com/2019/12/05/suicide-increasing-lebanon-renew-protests-overthrow-regim-beirut-crisis

ــق  ــر العمي ــن التأث ــة ع ــرات الناجت ــن التوّت ــف م ــرى للتخفي ــات األخ ــود القطاع ــي جه ــتقرار اإلجتماع ــاع اإلس ــل قط ــة، يكّم ــتجابة لألزم ــان لإلس ــة لبن ــار خط يف إط  22
لألزمــة الســورية علــى اجملتمعــات احملليــة، مــن خــال جمموعــة مــن التدّخــات الشــاملة علــى املســتوَيْين احمللــي والوطنــي، مــا يشــّدد علــى بنــاء املؤسســات 
ملعاجلــة كلٍّ مــن التعبــر عــن النــزاع واألســباب الكامنــة وراء التوّتــرات اجملتمعيــة. ويتأّلــف قطــاع اإلســتقرار اإلجتماعــي مــن جمموعــات عمــل منتشــرة يف كافــة 

حمافظــات لبنــان ويضــّم منظمــات غــر حكوميــة دوليــة ووطنيــة تعمــل ضمــن قطــاع اإلســتقرار اإلجتماعــي.  
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»تطالب الثورة مبحاسبة اللصوص الذين يسرقوننا نحن أيضًا، فإذا فضحنا َمْن يسرق مساعداتنا، فسوف نكون بذلك 
نهّب إىل مساعدة املتظاهرين«.

ومــع ذلــك، فهــم مل يــروا دورًا ألنفســهم يف احلركــة اإلحتجاجيــة احلاليــة خوًفــا من إحلــاق الضرر باحلــراك و/أو من اســتخدامهم 
ك للصعوبــات التــي  كبــش فــداء. وقــد مّت اســتخدامهم يف اخلطــاب السياســي، وال ســيما مــن ِقَبــل التيــار الوطنــي احلــّر، كمحــرِّ

يواجههــا اللبنانيــون، لكــّن هــذا اخلطــاب مل يكتســب زخمــً.

ضــون علــى العنــف أثنــاء اإلحتجاجــات23. فاّتخــذت  كمــا صــّورت بعــض وســائل اإلعــام الاجئــني الفلســطينيني علــى أنهــم حمرِّ
ــاء  ــة إعط ــا »ألهمّي ــوارع، إدراكً منه ــن الش ــدًا ع ــا بعي ــاء جمهوره ــودًا بإبق ــرارًا مقص ــات ق ــطينية يف اخمليم ــل الفلس الفصائ
ــة للبنانيــني علــى مفــرتق الطــرق هــذا«، حســبما قــال مصــدر رئيســي ملنظمــة غــر حكوميــة فلســطينية. وأوضحــت  األولوي
الاجئــني  خمّيمــات  يف  لإلحتجاجــات  طبيعيــً  إســتمرارًا  اللبنانيــة  اإلحتجــاج  حــركات  تعتــرب  الفلســطينية  اجلاليــة  أّن  كذلــك 
الفلســطينيني التــي حدثــت يف وقــت ســابق مــن الصيــف، مطالبــًة بحقوقهــم اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة. واعتــربت أن اخلطــاب 
ــع أن يدعــم حمنــة الفلســطينيني يف لبنــان، وهــو أمــر ال ميكــن  املرتِكــز علــى احلقــوق الــذي يدعــو إليــه الناشــطون اللبنانيــون ُيتوقَّ

ــة األحــزاب احلاكمــة تاريخيــً. حتقيقــه حتــت مظّل

 

التدهور البيئي

ــل السياســي يف إدارة املــوارد الطبيعيــة والبيئــة ملــس اليــد. لقــد فشــلت الدولــة يف تقــدمي اخلدمــات  ُيلَمــس تأثــر التدخُّ
بــني  التحاصــص  أســاس سياســة  علــى  األولويــة  ُمنحــت  النطــاق  بنــى حتتيــة واســعة  األساســية. وشــرعت مبشــاريع 
األطــراف السياســية املتنافســة، يف ظــّل التقليــل مــن شــأن تأثرهــا علــى البيئــة والصحــة العامــة. يتعــارض هــذا مــع 
مطالــب اجلمهــور الــذي أعطــى األولويــة بشــكل متزايــد لهــذه القضايــا، مــا أّدى إىل تســييس القضايــا البيئيــة. فكشــفت 
ــر إخفاقــات  حرائــق الغابــات الكبــرة التــي انتشــرت يف جميــع أنحــاء لبنــان قبــل انطــاق اإلحتجاجــات يف تشــرين األّول/أكتوب
الدولــة وأثــارت موجــة مــن الغضــب. كمــا تســتمر احلمــات ضــد الســدود ومرافــق النفايــات الصلبــة ومقالــع احلجــارة وقطــاع 

إدارة الكهربــاء.

ويف حــني أّن بعــض احلمــات مثــل تلــك املتعّلقــة بســد بســري دخلــت دائــرة الضــوء وحّققــت إنتصــارات رمزيــة يف ذلــك 
ــف املشــروع24. كانــت هنــاك إنتصــارات متواضعــة يف وقــت ســابق، مثــل احلركــة ضــّد اســتخدام  الوقــت، ال يوجــد دليــل علــى توقُّ

د. فوييل وج. أيوب، احلزن السوري يف ثورة لبنان، اجلمهورية، 6 كانون األول/ديسمرب 2019،   23
https://www.aljumhuriya.net/en/content/syrian-melancholy-lebanons-revolution          

https://al-akhbar.com/Politics/284954 ،2020 البنك الدويل يف السراي: "األشّد فقرًا" وسّد بسري، األخبار، 2 آذار/مارس  24

اآلفاق والسيناريوهات احملتملة:

بالدوالر األمركي، تبدو  • أرباب العمل على دفع األجور  العديد من  يف ظّل تدهور الظروف املعيشية وعدم قدرة 
 - السوريني  والّنازحني  املهاجرين  العّمال  سّيما  ال   - اللبنانيني  غر  من  املهّمشة  الفئات  إىل  بالنسبة  اآلفاق 
مسدودة، إذ يتعّرض هؤالء ملزيد من اإلستغال يف العمل وهم يدفعون تكلفة أعلى لضمان معيشتهم بسبب 

م، ما يؤّدي إىل صرفهم من العمل وإخائهم قسرّيً أو عودتهم الطوعية إىل بلدانهم. التضخُّ

مع نشوب التوّترات بني جمتمعات اللبنانيني وجمتمعات غر اللبنانيني )الّنازحني السوريني بشكل أساسي(، تزداد  •
خماطر اإلستقطاب اإلجتماعي، ما يؤّدي إىل زيادة العنف واجلرائم الصغرة والعودة إىل شبكات الزبائنية. 

لقد أفسحت األزمة اإلقتصادية وتفّشي فروس COVID-19 اجملال ملبادرات التضامن بني جمتمعات اللبنانيني،  •
ما أبرز أفقً إيجابيً لظهور إقتصادات تضامن وأفكاٍر جديدة لبناء الروات وإدارتها من ِقَبل اجملتمع، ما من شأنه 

أن يعّزز الروابط بني الناس.
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ــص مــن النفايــات الصلبــة التــي خّططــت لهــا بلديــة بــروت. وقــد مّت إيقــاف هــذا املشــروع أيضــً يف الوقــت احلــايل  احملــارق للتخلُّ
بســبب الضغــط املكّثــف مــن ِقَبــل حتالــف إدارة النفايــات ممــا أّدى إىل معارضــة شــديدة مــن داخــل اجمللــس البلــدي ضــّده.

إّتضاح أكبر لتسييس قوى األمن

تعمــل مؤسســات القــوى األمنيــة الرســمية اخملتلفــة، بدرجــات متفاوتــة، حســب الــوالء السياســي واإلنتمــاءات الطائفيــة، حيث 
أّن التعيــني يف املناصــب القياديــة يف القطــاع األمنــي، حســب العــرف، يجــب أن يأخــذ يف اإلعتبــار هــذه العوامــل املذكــورة25. 
يف الوقــت نفســه، وحيــث توجــد مناطــق ُتَمــّس فيهــا ســيادة القانــون، ينشــط ذوو القبضــة علــى األرض ويتصّرفــون بــداًل مــن 
قــوى األمــن عنــد احلاجــة. حــدث هــذا يف عــّدة مناســبات عندمــا اشــتبك حــّراس شــخصيون لنــّواب وسياســيني مــع متظاهريــن 
خــال اإلحتجاجــات أو اإلعتصامــات أمــام منــازل السياســيني26، أو عندمــا اعتــدى أنصــار األحــزاب السياســية علــى املتظاهريــن 
خــال جتّمعهــم يف األماكــن العامــة27. وقــد وقعــت مثــل هــذه احلــوادث يف حضــور قــوى األمــن الرســمية التــي تدّخلــت فقــط 
ــة  ــن النخب ــاء م ــتخدم أعض ــد اس ــة. وق ــات املتعارض ــني اجملموع ــل ب ــال الفص ــن خ ــف، م ــد إىل عن ــرات تتصّع ــني كادت التوت ح
السياســية هــذا النظــام والتهديــد بعــدم اإلســتقرار لتقييــد حريــة الــرأي والتعبــر لــدى كلٍّ مــن املتظاهريــن والصحفيــني مــن 

خــال القمــع والتوقيفــات بحســب مصاحلهــم وكجــزء مــن مســاوماتهم ومفاوضاتهــم وإّدعاءاتهــم.

ــة يف  ــن اخملتلف ــوى األم ــع ق ــدًا، وتتمّت ــرًا معّق ــمية أم ــر الرس ــمية وغ ــة الرس ــات الفاعل ــل اجله ــن ِقَب ــن م ــر األم ــرب توف وُيعت
أوقــات خمتلفــة، اعتمــادًا علــى الســياق احمللــي، بدرجــات متفاوتــة مــن الثقــة التــي ميّدهــا بهــا الســكان )عــادًة، يتمّتــع اجليــش 
ــكان  ــني الس ــل ب ــر والتفاع ــي املتغيِّ ــياق السياس ــى الس ــات عل ــذه التقييم ــد ه ــك، تعتم ــع ذل ــل؛ وم ــا أفض ــة رض ــاين بدرج اللبن
ــز األشــخاص الذيــن مّتــت مقابلتهــم دائمــً متييــزًا واضحــً بــني اجلهــات األمنيــة الفاعلــة )مثــل اجليــش  وقــوى األمــن(. ومل ميّي
اللبنــاين، قــوى األمــن الداخلــي، شــرطة البلديــة، إلــخ.(؛ ومــع ذلــك، يف بعــض احلــاالت، كانــوا أكــر حتديــدًا. علــى ســبيل املثــال، يف 
ة مــا بــني تشــرين الثاين/نوفمــرب 2019 وكانــون الثاين/ينايــر 2020 )حتــى اإلنتهــاء مــن َجْمــع البيانــات لهــذا التحليــل(،  الفــرتة املمتــدَّ
كان دور اخملابــرات العســكرية فعــااًل يف التأثــر علــى بعــض احلشــود يف طرابلــس، وزعــم الناشــطون الذيــن مّتــت مقابلتهــم 
يف طرابلــس لهــذا التقريــر أّن ضبــاط اخملابــرات حــازوا علــى مــواد تديــن العديــد مــن املتظاهريــن املنحدريــن مــن املناطــق 

الفقــرة وســيكونون قاِدريــن علــى اســتخدام تلــك املــواد لتهديــد نشــاطهم السياســي.

العميد الركن الدكتور أ. صليبا، قطاع األمن يف لبنان: السلطة القضائية والتنظيم، واشنطن العاصمة: مؤسسة كارنيغي للسام الدويل، 2012  25
متظاِهرون لبنانيون يتشاجرون مع احلّراس الشخصيني لصّناع القرار يف طرابلس، الشرق األوسط، 9 كانون األول/ديسمرب 2019،   26

https://english.aawsat.com/home/article/2028306/lebanon-protesters-scuffle-lawmakers-bodyguards-tripoli
ج. حبوش وت. أزهري، أنصار حزب اهلل وأمل يتعّدون على املتظاهرين، ديلي ستار لبنان، 25 تشرين الثاين/نوفمرب 2019،   27

https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Nov-25/496207-hezbollah-amal-supporters-attack-protesters.ashx

اآلفاق والسيناريوهات احملتملة:

مؤمتر  • يف  ُطِرحت  التي  اإلستثمارية  املشاريع  على  كبرًا  تركيزًا  للحكومة  العائدة  املالية  »اإلنقاذ«  خطة  تضع 
سيدر CEDRE جلذب األموال األجنبية. هكذا مشاريع، وإذا مّت املضّي بها من دون اّتخاذ تدابر حلماية البيئة، فقد 
املياه  وتوفر  الصلبة  النفايات  إدارة  مثل  األساسية،  اخلدمات  جودة  على  تهديدًا  وتشّكل  البيئة  على  سلبً  تؤّثر 

واحملافظة عليها ومعاجلة مياه الصرف الصحي بشكل سليم. 

رة، إعتمادًا على املشروع. مثاالن  • التوتُّر مع جمموعات الضغط واجملتمعات احمللية املتضرِّ وقد يزيد هذا من 
عن املشاريع التي ُيحتَمل أن تشهد تداعيات من توتُّرات ونزاعات هما سدود املياه وحمارق النفايات الصلبة التي 

 .CEDRE ُذِكرت يف مشاريع سيدر

وأيضً، فقد يوصل اإلقتتال السياسي إىل َوْقف كامل ملشاريع البنية التحتية، مثل الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة،  •
ث وترّدي البيئة. ما قد يؤّدي إىل تراجع الوصول إىل الطاقة وإىل التلوُّ
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ــن مّتــت  خــال اإلحتجاجــات، لعبــت قــوى األمــن أدوارًا متنّوعــة يف أوقــات خمتلفــة حســب الظــروف السياســية. ذكــر أحــد الذي
ــب  ــً حس ــف أيض ــة يختل ــة أمني ــه كّل مؤّسس ــذي تلعب ــدور ال ــن أّن ال ــن املتظاهري ــاع ع ــني للدف ــة احملام ــن جلن ــم م مقابلته

املنطقــة:

»على سبيل املثال، يلعب اجليش دورًا خمتلفًا يف املناطق املختلفة. وهذا خميف ألنه ال سبيل العتماد طريقة واحدة 
للتعامل مع كّل مؤّسسة. هناك فوضى أمنية. لذا، فهم يرتكبون املزيد من األخطاء، ومن الصعب للغاية حماسبتهم 

بسبب عدم الوضوح. الشعور باألمان غائب«.

اآلفاق والسيناريوهات احملتملة:

بالنظر إىل أّن تاريخ لبنان حافٌل بأمثلة عن املشاجرات التي تصاعدت بسرعة لتتحّول إىل عنٍف سياسي واضطرابات  •
إجتماعية واسَعْي النطاق ومستويات أعلى من قمع األجهزة األمنّية، ُيحتَمل أن تأخذ اإلحتجاجات منعطفً نحو مزيد 
من العنف، وبالتايل، ُيصار إىل تعامل املؤّسسات األمنية بقسوة مع املتظاهرين خال املظاهرات حّد اعتقالهم. 
وميكن أن تستخدم النخبة السياسية أصحاب النفوذ لتفرض طابعً أمنيً طاغيً يف رّدها على املظاهرات لتهديد 

الناشطني الذين قد يعيدون تنظيم أنفسهم على املدى الطويل أو يختفون بكل بساطة. 

وقد حتّدث الناشطون، وخاّصًة هؤالء املتواجدون خارج بروت يف املناطق التي تتمّتع فيها األحزاب السياسية  •
خسارتهم  احملتملة  اخملاطر  وتشمل  اإلحتجاجات.  يف  ملشاركتهم  معاقبتهم  عن  وجود،  بقّوة  التقليدية 

ضهم للمضايقة واإلعتقال.  لوظائفهم أو للدعم املايل بسبب نشاطهم أو تعرُّ

أو  • النفوذ  أصحاب  من  شبكاتها  تستخدم  قد  فهي  املتداعية.  شرعيتها  لتستعيد  السياسية  األحزاب  وحتشد 
والسياسية  الطائفية  األحزاب  ملصالح  خدمًة  د  ُمتعمَّ بشكل  اجملتمعات  بني  ما  التوتُّرات  لزيادة  القبضة  ذوي 
الفقر. وشبكات مماثلة قد تطال  زيادة حاالت  السياسية، خاّصًة مع  لتحقيق املكاسب  التوّترات  وتستغّل هذه 

فئات مستضعفة حتتاج إىل شبكة أمان إجتماعي.
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٤. الديناميات 

علــى الرغــم مــن املشــهد اإلقتصــادي القــامت علــى نحــو متزايــد والعاقــات املتوتِّــرة، ســادت اإليجابيــة غالبيــة املقابــات. فحتــى 
األفــراد الذيــن مل يشــاركوا يف املظاهــرات أو املوالــون ألحــزاب سياســية ُمعاِرضــة لإلحتجاجــات عّبــروا عــن وعــٍي بــأّن النظــام 
ــة بعــض الشــيء يف  ل ــة قــد تكــون ُمضلِّ ــى ُبعــد خطــوة واحــدة. ومــع أّن هــذه اإليجابي ــر اآلن ســيكون عل ــأّن أّي تغي منهــار، وب

حلظــة حماســة ثوريــة، يجــب أن ُيســتفاد منهــا كفرصــة نــادرة للتغيــر.

ر لبنان مختلف  القدرة على تصوُّ

كانــت القضيــة الرئيســية هــي جتــاوز الطائفيــة ونشــر القبــول الواســع للدولــة املدنيــة. فوصــف أحــد الناشــطني يف صيــدا 
ــدى  ــه ل ــك ب ــمك خملاطبت ــن إس ــألونك ع ــم يس ــل ه ــك، ب ــوا دين ــي يعرف ــمك لك ــن إس ــألونك ع ــودوا يس ــاس مل يع ــف أّن »الن كي
ــه إليــك باحلديــث«. ووصفــت مشــاِركة يف جمموعــة نقــاش مرّكــز كيــف أّنهــا »ُصِدَمــت« مــن تغّيــر موقــف بعــض أصدقائهــا  التوجُّ
ــن  ــكٍل م ــه وبش ــت إّن ــي قال ــال، وه ــبيل املث ــى س ــّدة، عل ــدين بش ــزواج امل ــوا ال ــد أْن عارض ــة، بع ــة مدني ــح دول ــني لصال املتدّين
ــيم  ــن التقس ــة، مل يك ــات الطبقي ــن اإلختاف ــم م ــى الرغ ــه، وعل ــي إدراك أّن ــرى ه ــة أخ ــت قضّي ــر«. وكان ــا انكس ــٌر م ــكال »أم األش
ــً  ــر حجم ــا األصغ ــة العلي ــني والطبق ــة اللبناني ــني غالبي ــل ب ــطة، ال ب ــة املتوّس ــرة والطبق ــة الفق ــني الطبق ــي ب ــي الرئيس الطبق

بكثــر والتــي متســك بزمــام الســلطة.

ــة  ــاذج إقتصادي ــال إىل من ــات واإلنتق ــى اخلدم ــم عل ــاد القائ ــر يف اإلقتص ــادة النظ ــو إع ــة ه ــذه الرؤي ــن ه ــر م ــيٌّ آخ ــٌر رئيس عنص
منتجــة. يف هــذا الســياق، أّكــد أحــد املعاِرضــني للحــراك يف حــّي اخلنــدق الغميــق يف بــروت الذيــن شــاركوا مبجموعــة نقــاش 

مرّكــز، فقــال إّنــه وبالنســبة إليــه: 

يتمّتع بسياسات مالية خمتلفة... يجب  لبلد جديد  التأسيس  إيجابيًا واحدًا: وهو  أمرًا  يحّقق  أن  »... ميكن لهذا احلراك 
على العملة أْن تنهار بالكامل. فنحن يف بلد غر منتج، وال منلك صناعة ال بل نعتمد على السياحة. عندما تنهار العملة 
بالكامل، سنشهد على حتّوٍل كبر. أولئك الذين ميلكون أرضً، سوف يزرعونها، وسيبدأ الناس بشراء املنتجات احمللية«.

وقــد اشــتّدت املعارضــة يف وجــه سياســة ربــط اللــرة اللبنانيــة بالــدوالر وغالبيــة هــؤالء الذيــن متــت مقابلتهــم رفضــوا بشــّدة 
ــس منــذ التســعينات. وتظهــر إىل الســطح أكــر فأكــر التجــارب إلطــاق منــاذج إقتصاديــة بديلــة  النمــوذج اإلقتصــادي الــذي ُأسِّ

وتتّســع رقعــة احملــاوالت إلعــادة إحيــاء قطــاع الزراعــة املتعّثــر علــى يــد جهــات فاعلــة جديــدة.  

هنــاك قضّيــة أخــرى مّت اإلتفــاق عليهــا هــي اإلصــالح القضائــي كأداة رئيســية الجتثــاث الفســاد مــن جــذوره. هــذا العمــل جــاٍر 
منــذ مــا قبــل 17 تشــرين األّول، لكــْن، وبتضافــر جهــود احملامــني والقضــاة والدعــم الشــعبي لهــذه اجلهــود، يبــدو قابــًا للتحقيــق 
أكــر مــن أّي وقــٍت مضــى. وكانــت كيانــات متعــّددة مــن جمموعــات الناشــطني إىل املنظمــات غــر احلكوميــة تعمــل أصــًا علــى 

حتقيــق هــذه القضّيــة وقــد صاغــت تشــريعات للنظــر فيهــا منــذ عــّدة ســنوات28. 

 يحمــل  الشــعور املتنامــي باإلعتــزاز الوطنــي خطــر أال يكــون شــامّا بالكامــل جلميــع اللبنانيــني. فيرتافــق اإلعتــزاز الوطنــي غالبــً  
مــع خطــر اّتخــاذ مواقــف متييزيــة جتــاه غــر اللبنانيــني. 

العالقة بالقيادة السياسية 

كانــت القــدرة علــى حتــّدي الفســاد ومواجهــة النظــام الــذي كان ُينَظــر إليــه علــى أّنــه ُيمــارس رقابــة صارمــة علــى شــعبه مبثابــة 
تغيــر جوهــري حــدث  مــع حــدوث إحتجاجــات 17 تشــرين األول. رأى أحــد املشــاركني يف جمموعــة نقــاش مرّكــز ذلــك علــى أّنــه 

ه. فرفور، مشروع قانون حول “إستقالية القضاء وشفافيته”: هل يقّوض النواب “الرتكيبة” احلالية؟ األخبار، 11 متوز/يوليو 2018،   28
https://al-akhbar.com/Community/253915
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جنــاح رئيســي للثــورة: »مّت متزيــق صــور جميــع السياســيني وُطــِردوا مــن املطاعــم« بعــد زمــٍن مل يُكــْن فيــه املســاس بـــ »هالــة 
السياســي« حتــى ممكنــً. وحتــّدث املشــاركون أيضــً عــن ثــورة متظاهريــن ضــّد زعيــم معّيــن دعمــوه طيلــة 25 ســنة. واختلــف 
ــر املعلومــات  املشــاركون يف جمموعــة الّنقــاش املرّكــز اخلاصــة بهــذا البحــث، الذيــن كانــوا مؤّيديــن للحــراك، حــول مــدى توفُّ
ــه بــات بإمــكان النــاس اآلن أن يتكّلمــوا  املتعّلقــة بقضايــا الفســاد للعاّمــة، ال بــل اّتفقــوا علــى أّنــه مت كســر أحــد احملّرمــات وأّن

ضــّد الفســاد عانيــًة. 

ط بعــض السياســيني العميــق يف الفســاد إىل إبعــاد بعــض أتباعهــم الذيــن شــاركوا يف اإلحتجاجــات؛  رّبمــا أّدى الكشــف عــن تــورُّ
ومــع ذلــك، مل يســتِطع اآلخــرون تخليــص أنفســهم بســهولة مــن والءات مماثلــة لقادتهــم السياســيني. مثــًا، هنــا يــربز تناقــض 
ــخ منــذ زمــن طويــل بذلــك الزعيــم الــذي أصبــح رمــزًا  ر مــن اإلرتبــاط املرتسِّ بــني رؤيــة أخطــاء القائــد، وعــدم القــدرة علــى التحــرُّ
ر مــن مثــل هــذه الــوالءات مبخــاوف لطاملــا  لهويــة الشــخص السياســية والطائفيــة. ويرتبــط عجــز بعــض اجملموعــات عــن التحــرُّ
غّذاهــا السياســيون واســتفادوا منهــا. ومــن أبــرز هــذه اخملــاوف هــو اخلــوف مــن عــدوان إســرائيلي وخطــر أن ُتضِعــف الثــورات 
احلاليــة املقاومــة ضــّد إســرائيل. واحملــاوالت التــي تقــوم بهــا بعــض اجملموعــات السياســية امُلعاِرضــة حلــزب اهلل لركــوب 
موجــة الثــورة يف ســبيل حتقيــق مكاســب سياســية ال ترتبــط بالضــرورة باملطالــب الثوريــة، ال بــل تعــّزز هــذا اخلــوف أكــر فأكــر. 
ــام  ــّل نظ ــال ح ــية يف ح ــاة السياس ــش يف احلي ــن التهمي ــوف م ــن اخل ــة ع ــة الطائفي ــات ذوي األقلي ــض اجملموع ــر بع ــا عّب كم

سياســي غــر طائفــي حمــّل النظــام الطائفــي احلــايل القائــم علــى تقاســم الســلطة. 

إستمرار الحواجز ما بين المجموعات 

كان الفتــً خــال املقابــات، بــني مؤّيــدي اإلحتجاجــات وَمــْن ال يؤّيدونهــا، التعميمــات الشــائعة حــول اجملموعــات املعاِرضــة 
ــق املعلومــات مــن جمموعــٍة إىل أخــرى، علــى الرغــم مــن اإلتفــاق يف اجلوهــر علــى العديــد مــن  والفــرص احملــدودة لتدفُّ
ــبه  ــي أش ــات ه ــل فّقاع ــر داخ ــدٍّ كب ــل إىل ح ــات تعم ــزاب واجملموع ــو أّن األح ــا ل ــر كم ــدا األم ــع، ب ــية. يف الواق ــا األساس القضاي
بغــرف تــرّدد الصــدى، ممــا يعطــي فرصــًة ضئيلــة لســماع اإلنتقــادات. ومل يعــرف املعاِرضــون للثــورة ســوى القليــل عــن 

ع حمتّجني من خمتلف الفئات اإلجتماعية والعمرية يف ساحة الشهداء يف وسط البلد يف بروت للمشاركة يف اإلحتجاجات الشعبية  جتمُّ
احلاشدة، تشرين األّول/أكتوبر 2019. 

ش
ي حامو
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اجملموعــات واألفــراد يف الســاحات، وغالبــً مــا استشــهدوا باألحــزاب السياســية البــارزة والربملانيــني اآلخريــن الذيــن يشــاركون 
يف اإلحتجاجــات. وال يــزال مصــدر معلومــات هــؤالء األساســي هــو التلفزيــون أو قنــوات وســائل التواصــل اإلجتماعــي اللذيــن إّمــا 
يؤّكــدان علــى مواقفهــم السياســية أو يؤّججــان معارضتهــم. علــى ســبيل املثــال، وصــف أحــد كبــار الســّن وهــو مــن األشــخاص 
الذيــن قابلناهــم الداعمــني حلــزب اهلل كيــف أّنــه وعلــى الرغــم مــن أنــه يعيــش علــى ُبعــد دقائــق مــن وســط البلــد، وعلــى الرغــم 

ــً للهتافــات اآلتيــة مــن جســر الرينــغ، فهــو مل يعــرف مبــا حصــل إال مــن خــال التلفزيــون.  مــن ســماعه أحيان

تســتمّر معظــم النقاشــات السياســية بــني األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل اجملموعــة الكبــرة نفســها، ســواء جلهــة جمموعــات 
الناشــطني أو جلهــة احلكومــة، علــى الرغــم مــن كــرة اإلختافــات داخــل كَلْيهمــا. فعنــد ســؤال عضــو يف جمموعــة ناشــطة 
عــن التواصــل مــع اآلخريــن، وال ســيما مــع اآلخريــن الذيــن ليســوا بالضــرورة مــع اإلحتجاجــات، هــو حتــّدث عــن إســرتاتيجية تواصــل 
ــة  ــاك القليــل مــن األدّل ــدو أّن هن ــات فقــط. فيب ــارات املدّون تقــوم علــى حتقيــق األرقــام علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي وزي
علــى أّن حســابات وســائل التواصــل اإلجتماعــي هــذه تصــل إىل أولئــك الذيــن ال يؤّيــدون اإلحتجاجــات بالضــرورة. وهــذا مــا أّكــده 
ــة علــى نطــاق  ــْن مّتــت مقابلتهــم مــن املعاِرضــني لإلحتجاجــات والذيــن رّددوا شــائعات دحضتهــا اجملموعــات الثوري أيضــً َم
واســع علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي. ومّلــا ســؤلوا عمــا إذا كانــوا قــد شــاهدوا أيــً مــن مقاطــع الفيديــو التــي تدحــض هــذه 

الشــائعات، نفــى اجلميــع أْن يكونــوا قــد شــاهدوها.  

وتعــّزز وســائل اإلعــام املتداولــة هــذا األمــر مــن خــال اختيارهــا لضيوفهــا وتغطيتهــا اإلنتقائيــة والتــي غالبــً مــا تكــون الغايــة 
منهــا سياســية أو حتويلهــا إىل أداة بيــد السياســيني. ورأى املشــاركون مبجموعــة الّنقــاش املرّكــز الذيــن يعارضــون اإلحتجاجات 
أّن انعــدام التواصــل هــذا هــو تهميــش وقّلــة هــي اجملموعــات الناشــطة التــي تعــي ذلــك، وقــد اعرتفــت هــذه األخــرة »نحــن 
ــة  مــا زلنــا غــر قادريــن علــى الوصــول إىل اجلمهــور الــذي يقــف علــى الطــرف اآلخــر ... وبالفعــل، نحــن مل نّتخــذ بعــد خطــوة جدّي

للخــوض يف نقــاش معهــم، رّبمــا ألّننــا نخشــى الصــدام«. 

أن  إال  السياســية،  اإلنقســامات  ــني  متخطِّ اإلجتماعيــة  واملســاحات  العمــل  أماكــن  يف  يلتقــون  زالــوا  مــا  النــاس  أّن  ومــع 
ــون  ــد تك ــادل. وق ــم املتب ــن التفاه ــداًل م ــات ب ــني اجملموع ــر ب ــن التوّت ــد م ــؤّدي إىل مزي ــا ت ــً م ــن غالب ــذه األماك ــة يف ه املناقش
املنصــات املوجــودة يف املاضــي والتــي جمعــت النــاس معــً علــى الرغــم مــن إنقســاماتهم مبثابــة ســبيٍل إلحــداث اخرتاقــات 
ــًا واحــدًا عــن  يف هــذه الفقاعــات. وُتعــّد املســرة التــي جــَرْت بــني الشــياح وعــني الرمانــة يف تشــرين الثاين/نوفمــرب 2019 مث
ــر بــني اجملتمَعْيــن، ومل يُكــْن ذلــك ليكــون ممكنــً لــوال الروابــط املوجــودة مســبقً بــني  العمــل السياســي الــذي نــزع فتيــل التوتُّ

ــهّن29. ــرة بأنفس ــَن املس ــد نّظم ــّن ق ــي ك ــات الائ ــن األمه ــة م جمموع

وقت إستثنائي للنقاش والمشاركة السياسَيْين

أتــى معظــم املشــاركني يف البحــث علــى ذكــر اإلهتمــام املتزايــد بالسياســة واإلقتصــاد. وأّكــد جميــع الذيــن مّتــت مقابلتهــم 
تقريبــً أنهــم أصبحــوا اآلن »خــرباء إقتصاديــني«. فيجــري العديــد مــن املناقشــات السياســية يف اجملــال العــام وتســّجل 

ــياق: ــذا الس ــطني يف ه ــد الناش ــال أح ــّيً. ق ــتوى قياس ــاركة مس املش

م ومناقشة القضايا السياسية يف هذه اللحظة. فهم ال يثقون باملعلومات  »لقد فوجئت مبدى إهتمام الناس بالتعلُّ
التي تتناقلها وسائل اإلعالم. هم يريدون أن يتعّلموا ويبدوا آراء مستنرية«.

ــً أّن مــا مّت حتقيقــه خــال »30 يومــً مــن الثــورة يعــادل 30 عامــً مــن الوعــي  وحتــّدث ناشــٌط آخــر عــن صحــوة سياســية، مّدعي
]السياســي[«. والحــظ بعــض الناشــطني يف بــروت اّتســاع نطــاق املوضوعــات، أو فتــح منّصــات لهــم للتعبــر عــن وجهــات نظــر 
سياســية مل يعرفــوا أّن الكثريــن يشــاركونها، حتــى يف املوضوعــات التــي كانــت ُتعتــرب ذات يــوم حّساســة مثــل الــزواج املــدين 

أو حقــوق جمتمــع امليــم.

ت. أزهري، األمهات يقدَن مسرًة بني الضواحي املسلمة واملسيحية، ديلي ستار لبنان، 28 تشرين الثاين/نوفمرب 2019،  29
 https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Nov-28/496410-mothers-lead-march-between-muslim-christian-

suburbs.ashx
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أمــا املعارضــون للحــراك فقــد شــعروا بأنهــم إّما ُمســتبعدون أو حضــروا فقط متى نــووا أن يشّوشــوا. باإلضافة إىل ذلــك، يف بروت 
علــى ســبيل املثــال، راحــت مســاحات النقــاش تنتشــر يف كّل الســاحات، ممــا يعنــي مــن ناحيــة أن العديــد مــن األشــخاص متّكنــوا 
مــن املشــاركة يف هــذه املناقشــات، ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد عنــى أّن العديــد مــن هــذه النقاشــات تضّمنت جمموعة متجانســة 
مــن النــاس وهــؤالء مل يدخلــوا يف ســجال فكــري. ومــع ذلــك، يف مــدن أخــرى حيــث ترّكــزت النقاشــات يف مــكان واحــد، مثــل ســاحة 
ــات السياســية املعاِرضــة )اإلســامية  ــن مــن األيديولوجي ومســاحة يف طرابلــس، شــملت املشــاركة يف النقاشــات متظاهري

والعلمانيــة علــى ســبيل املثــال(، وبالتــايل ســمحت بإجــراء حمادثــات ميكــن أن تــؤدي إىل اخرتاقــات يف الفقاعــات التقليديــة.

سياسة بالصدفة أم ظهور تنظيم سياسي جديد؟ 

ــارج  ــع خ ــة تق ــة عفوي ــكال تنظيمي ــة« - »أش ــة الصدف ــا »سياس ــي بأنهم ــل السياس ــية والعم ــة السياس ــف التعبئ ــن وص ميك
ــل  ــاء بالتفصي ــا ج ــة«30. وكم ــب فضفاض ــي ومطال ــاب عاطف ــة وخط ــاكل مرن ــي ذات هي ــة وه ــية التقليدي ــات السياس التنظيم
مــني سياســيً، إال أّن عــدًدا قليــًا مــن املبــادرات  يف القســم الثــاين أعــاه، ويف حــني أّن العديــد مــن املتظاهريــن مل يكونــوا منظَّ
الناشــئة بنــت إىل حــدٍّ كبــر علــى حــراك 2015، مــن بــني أمــور أخــرى. وقــد قــاد »الشــارع« بدايــة الثــورة إىل حــد كبــر حيــث اســتخدم 
بعــض َمــْن مّتــت مقابلتهــم عبــارات مثــل »الشــارع أمامنــا« أو »الشــارع يعــرف أفضــل«، ممــا أّدى إىل خطــاب سياســي مــرن للــرّد 
علــى ديناميــات الشــارع وضمــان التنســيق مــع اجلهــات السياســية الفاعلــة األخــرى. ومــع ذلــك، كان ظاهــرًا الشــعور بانعــدام 
اإلســرتاتيجية والرؤيــة السياســية، وكان األمــر أشــبه بسياســات الصدفــة املوصوفــة أعــاه. ويف ظــل الرؤيــة السياســية 
احملــدودة وغيــاب الهيــاكل الازمــة لدفــع النــاس إىل األمــام، تتغّيــر هــذه الديناميــة، ممــا يتســّبب إمــا بعمــل سياســي فوضــوي 
أو برتاجــع للناشــطني السياســيني، أو يرتجــم إىل تأثــر القطيــع يف احلــراك اإلحتجاجــي. فتحــّدث بعــض الناشــطني، علــى ســبيل 

املثــال، عــن األزمــة املاليــة كفرصــة حلشــد املعارضــة الشــعبية. فعّبــرت ناشــطة نســوية بالَقــْول: 

»إّن أفضل سياق إلجناح ثورة هو سياق اإلنهيار املايل. ألّن هذا يفرض حّس العجلة. فعادًة ما تفرض الثورة أزمة أو 
خرجك منها الحقًا، ولكْن اآلن األزمة قائمة مع أو بدون الثورة«. تضع أمامك خماطر لتعود وتُ

ــت  ــبة«. ووصف ــية مناس ــات سياس ــود تنظيم ــمح بوج ــة ال يس ــّس العجل ــً أن »ح ــها أيض ــطة نفس ــيت الناش ــك، خش ــع ذل وم
ــع، علــى أمــل أن  ناشــطة أخــرى هــذا املوقــف بأنــه إشــكايل، وهــي انتقــدت موقــف بعــض الثــوار الذيــن يســتغلون اإلنهيــار املتوقَّ
»يعيــد اجلــوع النــاس إىل الشــارع«؛ كمــا حــّذرت مــن أّن هــذه عامــة علــى أّن احلــراك ال يــزال غــر قــادر علــى صياغــة رؤيــة وأخــذ 

النــاس إىل مــا وراء السياســة الرجعيــة«.

ر األدوار الجندرية والتفاوض بشأنها تصوُّ

إن الزخــم الــذي اكتســبه شــعار »الثــورة أنثــى« وبــروز املــرأة بالصــدارة يف اإلحتجاجــات ال يعنيــان بالضــرورة أنــه مت توفــر مســاحة 
كبــرة للمــرأة ومطالبهــا ذات األولويــة.

ففــي أذهــان اجلمهــور، كانــت املــرأة يف املقّدمــة، وال ســيما يف البدايــة31. ومــن األمثلــة علــى ذلــك الصــورة الرمزيــة الشــهرة 
لبدايــة الثــورة وهــي المــرأة تســّدد ركلــة ســريعة للحــارس الشــخصي ألحــد أعضــاء الربملــان. فانطبعــت األيــام األوىل مبطالبــات 
بحــّق املــرأة يف نقــل جنســيتها إىل زوجهــا وأطفالهــا، وحقــوق احلضانــة، واإلدانــة العلنيــة للتحــّرش اجلنســي. واكتســبت 
ــً أعلــى داخــل صفــوف الثــورة وخارجهــا، وطغــت صــورة املــرأة يف املقّدمــة  اجملموعــات النســوية واخلطــاب النســوي صوت
ــد يف  ــن التصعي ــة م ــام قليل ــد أي ــر بع ــل التوتُّ ــزع فتي ــيً يف ن ــرأة أساس ــك، كان دور امل ــة إىل ذل ــن. باإلضاف ــة الكثري ــى خمّيل عل
ــة  ــاخنة يف ضاحي ــة س ــي ونقط ــام الطائف ــوط اإلنقس ــاوزت خط ــلمية جت ــرة س ــت مس ــا نّظم ــرب، عندم ــرين الثاين/نوفم تش
بــروت شــهدت فــرتة احلــرب األهليــة، بعــد ليلــة مــن اإلشــتباكات بــني شــبان يف املنطقــة نفســها، تأكيــدًا علــى عــدم عــودة 

اإلشــتباكات العنيفــة التــي كانــت قــد أّدت إىل انــدالع احلــرب األهليــة32. 

ك. كرباج، سياسات الصدفة: احلراك يواجه “أناسه”، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، اجلامعة األمركية يف بروت، 2017  30
س. ويلسون، ج. زبانه ور. دور-ويكس، فهم دور النساء واجلهات النسوية الفاعلة يف إحتجاجات 2019 يف لبنان، نيويورك: هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2019  31

32     ت. أزهري، 28 تشرين الثاين/نوفمرب 2019، املرجع السابق.
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ومــع ذلــك، اشــتكت الناشــطات مــن تراجــع مكانــة املــرأة داخــل اجملموعــات، فقالــت ناشــطة مــن جمموعــة سياســية قائمــة 
يف هــذا الســياق إنــه »وبحلــول الثــورة، إرتفــع هرمــون التستوســترون، ومل يتمّكــن الصبيــة مــن الســيطرة علــى ميولهــم 
الذكورّيــة«. ووصفــت هــذه الناشــطة نفســها كيــف كانــت هنــاك، قبــل الثــورة، خطــوات عمليــة لضمــان مســاحة عادلــة للنســاء 
داخــل اجملموعــة - مبــا يف ذلــك مراقبــة مقــدار الوقــت الــذي يتحــّدث فيــه الرجــال والنســاء يف اإلجتماعــات - لكــّن هــذا توّقــف 
لفــرتة مــن الوقــت عندمــا راحــت األحــداث تتكّشــف بســرعة وهبطــت األنظمــة التــي كانــت قائمــة يف حينهــا. وبينمــا تعمــل هــذه 
اجملموعــة اآلن علــى وضــع »مدّونــة ســلوك« لضمــان عــدم ســيطرة األعــراف الذكورّيــة، فقــد قّدمــت أمثلــة عــن عــدة حــوادث 

حيــث يقــوم الزمــاء باختطــاف - أو حماولــة اختطــاف - صــوت املــرأة أو دورهــا.

خطاب التخوين والسياسات اإلقصائية

لــون  كان أحــد التكتيــكات الرئيســية املناهضــة للثــورة التــي اســتخدمتها النخبــة السياســية هــو اّتهــام املتظاهريــن بأنهــم »مموَّ
مــن اخلــارج«، ويعملــون مــن أجــل حتقيــق »أجنــدات خارجيــة«، ويهــّددون »املقاومــة ضــد إســرائيل«، واإلّدعــاء بــأن اإلحتجاجــات 
»اخرتقهــا ســوريون و فلســطينيون«. وكان لهــذا اخلطــاب تأثــر كبــر يف تغيــر نظــرة الشــعب إىل اإلحتجاجــات، وقــد حــّول اإلنتبــاه 
بعيــدًا عــن املطالــب اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة املشــرتكة إىل اإلهتمامــات اجليوسياســية اإلقليميــة. وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو 
خطــاب األمــني العــام حلــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل يف 25 تشــرين األول/أكتوبــر الــذي »حــّث فيــه أنصــار املقاومــة علــى 
اخلــروج مــن الشــارع، مشــرًا إىل أنــه يجــري اإلعــداد خملطــط خطــر الســتهداف لبنــان«33. وقــد جــاء علــى ذكــر هــذا اخلطــاب 
ثاثــة أشــخاص مــن املعارضــني لإلحتجاجــات والذيــن مّتــت مقابلتهــم، إىل جانــب العديــد مــن املشــاركني يف جمموعــة الّنقــاش 
املرّكــز مــن اخلنــدق الغميــق، كاألســاس لتغيــر موقفهــم مــن اإلحتجاجــات. وإّن التوافــق الواضــح ملطالــب بعــض املتظاهريــن 
مــع مطالــب حتالــف 14 آذار، والنقــد - الضعيــف عمومــً - حلــزب اهلل، ال ســيما يف وقــت يواجــه حــزب اهلل عقوبــات متزايــدة، قــد 

أعطــى هــذا اخلطــاب مزيــدًا مــن الزخــم.

هــذا امليــل إىل تخويــن اجلهــات الفاعلــة األخــرى واّتهامهــم بالغــدر ليــس فقــط تكتيــكً مضــادًا للثــورة، بــل هــو ينتشــر أيضــً عــرب 
ــل اخلارجــي هــو إحــدى  اجملموعــات وعلــى مســتويات خمتلفــة ليقــّوض جهــود التعــاون بــني اجملموعــات الناشــطة. فالتدخُّ
ثوابــت السياســة اللبنانيــة، ولــدى الاعبــني احملليــني مفاهيــم متباينــة للمســتوى الــذي ُيقبــل فيــه هــذا التدخــل. هــذا يفّســر إىل 
ث العديــد مــن األشــخاص الذيــن مّتــت مقابلتهــم عــن »طابــور خامــس« يعمــل يف كواليــس اللحظــة الثوريــة  حــّد مــا ســبب حتــدُّ
أو ذكرهــم للعديــد مــن اجملموعــات السياســية التــي قــد ترغــب يف اإلســتفادة مــن الثــورة. بينمــا ألقــى آخــرون، مَبــْن فيهــم 
ــراك  ــة احل ــى طبيع ــة عل ــدم الثق ــوم يف ع ــق، بالل ــدق الغمي ــن اخلن ــز م ــاش املرّك ــة النق ــاركني يف جمموع ــن املش ــد م العدي

اإلحتجاجــي، بحّجــة أن »احلركــة بــدون قيــادة واضحــة مقلقــة، ألّن أي حــزب ميكــن أن يركــب موجتهــا«.

نقاط التوتُّر: العمر والطبقة والمنطقة

ــات السياســية علــى حمــاور العمــر  ــرات واإلختافــات يف الدينامي ــد مــن التوت ــن مّتــت مقابلتهــم بالعدي شــارك األشــخاص الذي
ــق  ــداد مناط ــرون بتع ــام املتظاه ــت، ق ــي صدح ــات الت ــل الهتاف ــة، ويف أوائ ــاور اإلقليمي ــى احمل ــا عل ــة. أم ــة واملنطق والطبق
لبنــان اخملتلفــة التــي راحــت تثــور وهّللــوا لهــا تعبــرًا عــن الوحــدة الوطنيــة. كمــا زار املتظاهــرون مناطــق خمتلفــة حيــث انضّمــوا 
إىل الســكان احملليــني يف التظاهــر. ومــع ذلــك، فــإّن اإلختافــات بــني املناطــق كانــت صارخــة، وكانــت الصــات بــني املناطــق 
ــبيل  ــى س ــس، عل ــن طرابل ــم م ــت مقابلته ــْن مّت ــرح َم ــق. فش ــني املناط ــا ب ــرات م ــارة التوت ــة إلث ــت األرض خصب ــة، وكان ضعيف
املثــال، الشــعور بالتهميــش واإلنفصــال عــن بقيــة البــاد، حيــث اّدعــى ناشــط مــن طرابلــس أّن »حاجــز املدفــون يف أذهــان 
العديــد مــن النــاس مــن طرابلــس - والــذي يفصــل بــني حمافظَتــْي الشــمال وجبــل لبنــان - ]ميّثــل[ حــدودًا أكــر مــن كونــه نقطــة 
عبــور«. ويف حــني أّن هــذا الشــعور باإلنفصــال كان قائمــً قبــل اإلحتجاجــات، إال أن الشــعور نفســه قــد تعــّزز اآلن إذ عّبــر الناشــط 

مــن طرابلــس عــن عــدم شــعوره بأّنــه مرّحــب بــه أثنــاء مشــاركته باإلحتجاجــات يف العاصمــة.

وكانــت الفــوارق بــني املناطــق مــن حيــث القــدرة علــى اإلحتجــاج وتكلفتهــا صارخــة أيضــً. ففــي مدينــة النبطيــة، علــى ســبيل 
القويــة جملموعــة سياســية واحــدة يف  املثــال، واجــه املتظاهــرون حتّديــً بســبب اجملتمعــات املتماســكة والهيمنــة 

الســيد نصــر اهلل يقــول إّن أطرافــً مشــبوهة إســتغّلت اإلحتجاجــات الشــعبية، وهــو حــّث أنصــاره علــى اخلــروج مــن الشــارع، قنــاة املنــار، 25 تشــرين األّول/أكتوبــر   33
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ــل أســرهم،  ــًا إّن بعــض املتظاهريــن واجهــوا ضغوطــً مــن ِقَب املنطقــة. فأوضــح أحــد الطــاب الناشــطني مــن النبطيــة قائ
بينمــا مت تهديــد آخريــن بفقــدان منحــة دراســية أو وظيفــة. كمــا تلّقــى البعــض تهديــدات مباشــرة مــن اجملموعــات السياســية 
بســبب الروابــط الشــخصية جمــّددًا. ومل يتــّم اّتخــاذ إجــراءات بشــأن هــذه التهديــدات، بــل مّت اإلمتثــال لهــا يف كثــر مــن األحيــان 

بســبب الضغــط اإلجتماعــي.

ــر داخــل اجملموعــات وفيمــا بينهــا. فمــن بــني املؤيديــن إلحتجاجــات 17 تشــرين  تظهــر الفجــوة بــني األجيــال بوضــوح كنقطــة توتُّ
رًا مــن أعبــاء احلــرب األهليــة وهــو الــذي يقــود الدعــوات إىل التغيــر. هــؤالء ُيظهــرون عــن  األول، يبــدو أن هنــاك جيــًا شــابً متحــرِّ
ابتــكار ومثابــرة والتــزام قــوي باحلقــوق للجميــع. وقــد لعبــت ديناميــة العمــر هــذه دورًا خمتلفــً بــني املؤيديــن حلركــة أمــل وحــزب 
اهلل علــى ســبيل املثــال، حيــث بــدا جيــل الشــباب أكــر ارتباطــً باألحــزاب السياســية. نبســط مثــًا: فقــد أعــرب أٌب مّتــت مقابلتــه 
ــر صــورة ملفــه الشــخصي علــى  يبلــغ مــن العمــر 48 عامــً عــن دهشــته عندمــا رأى أّن ابنــه البالــغ مــن العمــر 19 عامــً قــد غّي
ــه  ــد أيضــً، إال أن ــه يدعــم هــذا القائ فيســبوك Facebook إىل صــورة زعيــم سياســي رّدًا علــى األحــداث السياســية. ويف حــني أّن
فــً جــّدًا وهــو خشــي مــن أن يجــده يومــً مــا يهاجــم املتظاهريــن. ميكــن تفســر هــذه الظاهــرة  يعتقــد أّن موقــف إبنــه كان متطرِّ
جزئيــً بالنظــر إىل بعــض أبنــاء اجليــل األكــرب ســّنً الذيــن ينحــدرون مــن أو يتأثــرون باأليديولوجيــة السياســية اليســارية والقوميــة، 
ــر اجلنــوب يف  يف حــني نشــأ الشــباب يف املناطــق نفســها مــع جمموعــة سياســية مهيمنــة ُيعــزى إليهــا الفضــل يف حتري

العــام 2000، األمــر الــذي ألهــب تخيُّاتهــم السياســية.

خضعــت اإلختافــات الطبقيــة مــن حيــث الدافــع لإلنضمــام إىل اإلحتجاجــات وطبيعــة املشــاركة ملناقشــات معّقــدة بــني 
املشــاركني يف البحــث. فخــال انعقــاد جمموعــة النقــاش املرّكــز مــع ناِشــطني مــن بــني املتظاهريــن يف بــروت علــى 
ــوا مدفوعــني  ــً أن متظاهــري الطبقــة الوســطى كان ســبيل املثــال، حتــّدث أحــد املشــاركني عــن انقســام يف الدافــع، مّدعي
ــة  ــة الثاني ــرتح أّن الفئ ــادي، واق ــع اإلقتص ــة الوض ــني بصعوب ــوا مدفوع ــرة كان ــة الفق ــراد الطبق ــني أن أف ــة، يف ح باأليديولوجي
ــة  ــاحات »بوتق ــت الس ــث كان ــت، حي ــرور الوق ــرات مب ــرون التغي ــظ آخ ــع. والح ــن الوض ــاركة إذا حتّس ــن املش ــحب م ــوف تنس س
انصهــار« للطبقــات يف البدايــة، لكــْن وحدهــم املتظاهــرون مــن الطبقــة الفقــرة ثابــروا. والحــظ آخــر وجــود إختافــات إقليميــة، 
ــه ويف حــني أّن بــروت تضــّم العديــد مــن املتظاهريــن مــن الطبقــة الوســطى، كان املتظاهــرون يف طرابلــس يف  فذكــر أّن
الغالــب مــن الطبقــة الفقــرة. ومّت ذكــر اإلنقســام الطبقــي يف طرابلــس مــن ِقَبــل جميــع الناشــطني الذيــن مّتــت مقابلتهــم 
يف املدينــة، وحتــّدث العديــد منهــم عــن انقســام واضــح وصعوبــة يف ســّد الفجــوة بــني »الطبقــة الوســطى املثّقفــة« 

ــم«. ــر املتعّل ــر غ ــباب الفق و»الش

وسائل التواصل اإلجتماعي بين الجمع بين الناس والتفرقة 
فيما بينهم 

كانــت وســائل التواصــل اإلجتماعــي رابطــً رئيســيً بــني املتظاهريــن يف لبنــان، حيــث أّنهــا ســّهلت تبــادل املعلومــات مــن أجــل 
التنســيق داخــل املناطــق وفيمــا بينهــا. فباســتخدام تطبيــق واتســاب WhatsApp، اســتجابت جمموعــات الناشــطني بســرعة 
مــع التطــّورات علــى األرض. وشــّكلت وســائل التواصــل اإلجتماعــي نظــام دعــم للمتظاهريــن عنــد انــدالع أعمــال العنــف ويف 
حــاالت التوقيــف للوصــول إىل املســاعدة القانونيــة. وأّدى اإلنشــاء الســريع لقنــوات التواصــل اإلجتماعــي، كبديــل لإلعــام التقليــدي 
الــذي ُينَظــر إليــه علــى أنــه منحــاز لصالــح النخبــة السياســية، إىل توفــر قنــوات بديلــة للحصــول علــى معلومــات ذات موثوقيــة أكرب. 
ف بعنــف.  ــرات ودفعــت النــاس إىل التصــرُّ وعلــى الرغــم مــن دورهــا اإليجابــي، فقــد أشــعلت وســائل التواصــل اإلجتماعــي التوّت

ــع مســار وســائل التواصــل اإلجتماعــي يف دورهــا يف التقريــب بــني النــاس أو فصلهــم عــن بعــض.  ومــن الصعــب جــّدًا تتبُّ

إّن اعتمــاد الناشــطني املفــرط علــى منصــات وســائل التواصــل اإلجتماعــي التــي تضــّم بشــكل أساســي أشــخاصً مــن دوائرهم 
ــر. يف املقابــل، لعبــت وســائل اإلعــام التقليديــة دورًا داعمــً، كمــا  اخلاصــة ميكــن أن يعميهــم عمــا يحــدث خــارج هــذه الدوائ
ــه النخبــة السياســية، وحشــدت اجلمهــور  ــذي ارتكبت ــة علــى الفســاد ال ــرة وكشــفت أدل يزعــم املتظاهــرون، يف مراحــل مبّك
للمشــاركة يف اإلحتجاجــات واملطالبــة مبســاءلٍة أفضــل للحكومــة. كمــا غّطــت احملطــات التــي متلكهــا األحــزاب السياســية 

املعاِرضــة للحــراك اإلحتجاجــات، لكّنهــا حافظــت علــى خطابهــا السياســي.
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٥. التوصيات

مــع تفاقــم األزمــات اإلقتصاديــة وحالــة اجلمــود بــني السياســيني بالنســبة إىل كيفيــة إخــراج لبنــان مــن اإلنهيــار، يواجــه احلــراك 
املــدين حتّديــات هائلــة حــول كيفيــة إحــداث التغيــرات املنشــودة يف النمــاذج السياســية واإلقتصاديــة للبــاد. ومــع ذلــك، فــإن 
األزمــة احلاليــة واهتمــام املواطنــني املتزايــد بالشــؤون العامــة يجلبــان أيضــً فرصــً لتحويــل النقــاش مــن اإلقتتــال السياســي 

داخــل أطــر احملســوبية والزبائنيــة إىل العمليــات اإلصاحيــة والشــاملة.

وتتطّلــب مقاربــة الوضــع الديناميكــي يف لبنــان احلــذر، ويجــب علــى التمويــل األجنبــي أن يكــون علــى درايــة بخطــر وصــم 
اجملموعــات التــي يتعــاون معهــا. ويجــب علــى َمــْن يقّدمــون املســاعدة:

على  • املواطنني  جمعيات  جتمع  مثل   التداولية،  الدميقراطية  عمليات  أو  اجلماعي  القرار  صنع  تسهيل  عمليات  دعم 
مستوى البلديات )مبا يف ذلك يف املراكز احلضرية مثل طرابلس( ليضّم جمموعة شاملة من املشاركني على اختاف 
انقساماتهم السياسية واإلقليمية واإلجتماعية واإلقتصادية واجلندرية واإلنقسامات األخرى ملناقشة القضايا الرئيسية 

)مثل القانون اإلنتخابي( واخلروج بأعمال ورؤى مشرتكة تتجاوز اإلنقسامات السياسية.

توفر الدعم التيسري لتحسني التنسيق بني خمتلف اجملموعات السياسية الناشطة وتعزيز اإلتصاالت بني املناطق  •
ودعم اجلهات الفاعلة احمللية من خالل التشبيك )بني اجملموعات ومع صانعي القرار( وبناء القدرات يف جمال املناصرة 

بشأن املطالب الشعبية.

جملس  • قرار  مع  يتماشى  )مبا  النزاعات  ومنع  التنمية  جهود  يف  املرأة  ومشاركة  اجلندر  حساسية  مراعاة  تضمني 
وصنع  املدين  النشاط  يف  املرأة  ومشاركة  املرأة  حقوق  دعم  واإلقتصادية.  السياسية  واملشاركة   )1325 رقم  األمن 
من  أوسع  قطاعات  إشراك  فرصة  إغتنام   .2022 إلنتخابات  والتهيئة  لإلصاح  أجندة  صياغة  ذلك  يف  مبا  السياسات، 
اجملتمع يف الدفاع عن حقوق املرأة، واإلستفادة من اإلهتمام املتزايد بالسياسة واحلاجة إىل معاجلة العنف اجلنسي 

والعنف القائم على النوع اإلجتماعي. ضمان متثيل متساو أو عادل للمرأة على األقل يف كل النشاطات واملشاريع.

توفر التدريب على إسرتاتيجيات التواصل ومكافحة الشائعات للناشطني السياسيني واإلعاميني. •

اإلستفادة من الدعم املتزايد لبعض احلقوق، مبا يف ذلك حقوق النساء والالجئني والعمال املهاجرين، من بني أمور  •
أخرى، من خال زيادة التنسيق واحلوار احمللي والتشبيك وجتميع املوارد بني اجملموعات السياسية والناشطني بشأن 

هذه القضايا لتعزيز املناصرة.

تسهيل فرص تبادل املعلومات حول النماذج العاملية للتنظيم حول مواضيع ذات أهمية خاصة لسكان لبنان اليوم،  •
مبا يف ذلك:

اإلقتصادية  - لألزمة  استجابة  بديلة  إقتصادية  مناذج  وجتربة  القدرات  وتنمية  التقنية  واملشورة  املستقاة  الدروس  تبادل 
املتفاقمة؛ و

معاجلة التحديات البيئية ودعم املشاركة الفعالة يف املبادرات البيئية، مثل إدارة النفايات والكهرباء واملياه )مبا يف ذلك  -
إدارة مياه الصرف الصحي وتلوث نهر الليطاين(.

عقد مشاورات بني املانحني الدوليني والناشطني السياسيني حول املساعدات الدولية للبنان وأثرها على املشهد  •
السياسي الكلي، والضغط من أجل زيادة الشفافية يف جمال املساعدات. إعطاء إدارة املساعدات للّنازحني السوريني 
أهمية خاصة، مبا يف ذلك ضمان جودة تقدمي املساعدة وتقليل الفساد - سواء من ِقَبل السلطات اللبنانية أو منظمات 

اإلغاثة الدولية - يف إدارة هذه القضية.
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ع حمتّجني يف ساحة النور يف طرابلس، تشرين األّول/أكتوبر 2019.  جتمُّ

ك حداد
© مال

زيادة الرتكيز على حقوق اإلنسان واملساءلة ومشاركة املواطنني والرقابة على مؤسسات قطاع األمن، من أجل بناء  •
ثقة املواطنني يف هذه املؤسسات. تعزيز الرتكيز على سيادة القانون واملساءلة يف مؤسسات األمن والعدالة، مبا يف 
ذلك فرض الرقابة القضائية الفعالة على قوى األمن. وتشجيع احلوارات األمنية اجملتمعية التي تشارك فيها املؤسسات 

األمنية وجمموعات املواطنني.

الفرتة  • لهذه  واملناقشات  الديناميات  تطور  مع  يتماشى  الذي  املمارسة«  »جمتمع  إنشاء  وتسهيل  البحث  دعم 
تبادلها  يجب  أمور  وهذه  املمارسة.  خال  من  والتعلُّم  األكادميية  املؤلفات  يف  واملساهمة  املستقبلية،  واإلجتاهات 

وإتاحتها للجمهور إلغناء اخلطاب األوسع. وهناك حاجة إىل مزيد من البحث النوعي املتعّمق لتغطية اجملاالت التالية:

الطبقة والعمر واجلنس، وهي عناصر أبلغت عن إختافات يف مواقف املتظاهرين وأفعالهم؛ -

الديناميات داخل اجملموعات، وحتديدًا فيما يتعلق بدور املرأة يف النشاط السياسي وصنع القرار السياسي؛ -

الدروس املستفادة من اإلنتخابات الربملانية لعام 8102 وجتربة اجملموعات املستقلة؛ و -

كيف ستتفاعل اجلائحة العاملية وأزمة الرعاية الصحية واإلستجابات احمللية والوطنية لفروس COVID-19 مع الديناميات  -
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية احملّددة.

تعميم مراعاة حساسية النزاع يف كّل مراحل دورة الرنامج، بالتشاور مع الشركاء وأصحاب املصلحة. وهذا يشمل دعم  •
الشراكات التعاونية بشأن مراعاة حساسية النزاع بني املنظمات غر احلكومية احمللية والدولية واستخدام إطار حتليلي 
يراعي حساسية النزاع لتوجيه كيفية دعم اجلهات الفاعلة احمللية من أجل تعزيز بناء السام اإليجابي وجتنُّب إحلاق الضرر. 

وميكن أن يشمل ذلك أيضً العمل يف شراكة والتشاور مع الشبكات احمللية، وتعزيز الرؤية احمللية وحفظ امللكية.
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