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 خلفيات متناقضة، قضية مشتركة:فاعلو الحراك المدني اللبناني
The Lebanese Civil Movement Activists
A Common Cause for Contradictory Backgrounds

ّ ،حاشــدا
ً
تمثل بر َّدة فعل قوية على عجز الدولة عن حل
تحركا شــعب ًيا
2015 شــهد لبنان عام
ً
 بالمواطنين اللبنانيين، كما األزمــات الحادة المتراكمــة،أزمــة النفايــات؛ إذ دفعت هذه األزمة
.متنوعة للضغط في اتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي للوضع القائم
إلى تشكيل مجموعات
ّ
 لجهــة قدرتها على الحشــد،بيــد أن مجموعــات الضغــط هــذه تأرجحــت بيــن التأثير المحــدود
بســبب بنية النظام السياســي الطائفي القائم على الوالءات والمحسوبيات واالنتماءات
 وبين عجزها عن تكوين بديل ديمقراطي تغييري من الوضع القائم بسبب طبيعة،الضيقة
 وذلك من دون الوصول،تكوينها الهجين غير القادر على التفلت من التوافق اآلني والمباشر
 إلى: هو، تقدم هذه الدراســة سؤا ًلا محور ًيا.إلى توافق على األســباب العميقة لهذه األزمات
حــد يمكــن للقوى الشــبابية اللبنانيــة المدنية أن تشــكل حركة تغييــر ديمقراطي فعلي
ّ أي
، الفاعلون: هــي،فــي بنيــة النظــام اللبنانــي؟ وتناقــش النتائج على ثالثة مســتويات رئيســة
. والجمهور،والسلطة
 مجموعة،" ائتالف "طلعت ريحتكم، الحراك المدني، أزمة النفايات، لبنان:كلمات مفتاحية
.""بدنا نحاسب
This paper seeks to understand the feasibility of genuine democratization within
Lebanon as a result of youth political activism. It begins with the 2015 protest
movement which erupted as a result of the "Rubbish Crisis," and the inability
of municipal authorities to deal with refuse. This group typifies a multiplicity of
separate pressure groups aimed at creating democratic change within Lebanon.
The impact of these volunteer-based groups is constrained by the sectarian
structures and patronage networks which underlie the Lebanese political order.
The heterogeneity of such voluntary groups has not translated beyond immediate
concerns; the people and activists who make up these groups are not in agreement
on the deeper, longer-term factors behind Lebanon's repeated crises, failing to
provide a democratic alternative to Lebanon's status quo.
Keywords: Lebanon, Refuse Crisis, Civil Movement, "You Stink Coalition", "We
Want Accountability Group".
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مقدمة
شهد لبنان عام  2015تحركًا حاش ًدا ،شارك فيه آالف املواطنني
اللبنانيني من مختلف املشارب واالتجاهات ،ومن مختلف املناطق
خصوصا فئة الشباب الذين نزلوا إىل الشارع
والفئات العمرية،
ً
تحت شعارات دميقراطية تغيريية متجاوزين االختالفات السياسية
والحزبية والطائفية واملذهبية.
مثّلت قضية النفايات نقطة انطالق الحراك ،يف إطار ردة فعل قوية
عىل عجز الدولة عن إيجاد حل ألبسط حقوق املواطن اللبناين يف
العيش بكرامة ويف بيئة نظيفة .وتحت شعار "طلعت ريحتكم"،
انطلقت مجموعة صغرية من الشباب اللبناين لالحتجاج والتعبري عن
اختناقهم من "روائح الفساد" التي تفوح من هذه األزمة ،ومن كل
األزمات األخرى التي يعانيها املواطن اللبناين منذ عقود من الزمن،
يف تورية لغوية بالغية ،تربط "روائح النفايات" بالفساد ،الذي
جعل الدولة مشلولة وعاجزة عن مواجهة مسألة النفايات .ومن
ثم ،ال تختزل هذه القضية املعيشية االجتامعية ،التي كانت الدافع
املبارش إىل التحرك ،القضايا املطلبية األخرى املرتاكمة (الكهرباء ،املاء،
الصحة ،البطالة ،شلل املؤسسات ،متديد للمجلس النيايب ،الفراغ
الرئايس  ...إلخ) ،وهي قضايا متس "بديهيات" حقوق املواطن التي
يجب أن تؤمنها الدولة اللبنانية.
مثّلت هذه القضايا /األزمات داف ًعا آلالف املواطنني للتدفق إىل
الساحات ،وتشكيل مجموعات تحت شعارات متنوعة؛ دميقراطية
سياسية اجتامعية واقتصادية معيشية.
يف مقابل هذا املشهد الدميقراطي الجامع ملجموعات متنوعة
االنتامءات واملشارب ،يربز مشهد آخر يتمثل بالسلطة السياسية،
والتي عىل الرغم من كل ما تحمله من تناقضات وانقسامات
وخالفات يف ما بينها ،نراها تلتقي وتو ّحد جهودها ،عىل نحو استثنايئ،
يف كل مرة تتصدى فيها للحراك املدين((( ،من أجل تفكيكه وإفشاله
عرب مامرسة القمع املبارش (أعامل الشغب ،والقمع والعنف  ...إلخ)
أو عرب إثارة حساسيات طائفية ومذهبية.
إزاء هذا التناقض بني املشهدين؛ مشهد الحراك املدين الشبايب الذي
س ّجل حضو ًرا متقد ًما لجهة قدرته عىل الحشد من جهة ،واملشهد
املقابل املتمثل بقوى السلطة السياسية التي تُولّد األزمات وتُديرها،
بدل حلّها ،وتستخدم شتى الوسائل لتثبيت هذا األمر الواقع من جهة
سؤال محوريًا هو :إىل أي ح ّد ميكن
أخرى ،تطرح هذه الورقة البحثية ً
 1استخدمنا مفهوم "املدين" للداللة عىل الجمهور من املتظاهرين والفاعلني املشاركني يف
الحراك من خارج الوالءات السياسية والطائفية والعائلية والفئوية واملناطقية.

سرام  /راذآراذآ

للقوى الشبابية اللبنانية املدنية أن تشكّل حركة تغيري دميقراطي
فعيل يف املجتمع اللبناين؟

فرضيات البحث
تنطلق هذه الورقة البحثية من فرضية أساسية ومحورية تتعلق مبا
يشهده لبنان من أزمة سياسية واقتصادية واجتامعية حادة ،دفعت
املواطنني اللبنانيني إىل تشكيل مجموعات متن ّوعة للضغط يف اتجاه
تغيري دميقراطي للوضع القائم .بيد أن مجموعات الضغط هذه
تتأرجح بني التأثري املحدود بسبب قدرتها عىل الحشد ربطًا بطبيعة
األزمات التي تلحق مبعظم اللبنانيني يف مستواهم املعييش والحيايت،
وبني عجزها عن تكوين بديل دميقراطي يغري الوضع القائم بسبب
طبيعة تكوينها الهجني غري القادر عىل التفلت من التوافق اآلين
واملبارش ،وذلك من دون الوصول إىل توافق عىل األسباب العميقة
لهذه األزمات.
يف ضوء ذلك ،ت ُطرح الفرضيات الفرعية التالية:

•ميثّل تفاقم األزمات االقتصادية واالجتامعية ،من دون إيجاد
حلول لها ،داف ًعا الستمرار "الحراك" وتفعيله.
•إن اختالف النظر بني الفاعلني إىل أسباب األزمات االقتصادية
واالجتامعية يحد من فاعلية "الحراك" من أجل التغيري.
•يؤ ّدي تذرر بعض مجموعات "الحراك" ،ألسباب متنوعة ،إىل
الحد من فاعلية تأثريه يف التغيري الدميقراطي.
•إن ضعف التنسيق ما بني مجموعات "الحراك" يحد من فاعلية
تأثريه يف التغيري الدميقراطي.
•يؤدي استخدام قوى السلطة لكل أشكال القمع يف مواجهة
"الحراك" ،إىل عزوف العديد من اللبنانيني عن املشاركة فيه
والحد من فاعليته التغيريية.

منهج البحث والتقنيات المستخدمة
تندرج هذه الورقة البحثية يف إطار الدراسات الوصفية التحليلية
النقدية .وهي تدرس حالة الحراك اللبناين بصفته أحد الحراكات
التي يشهدها العامل العريب؛ بهدف الكشف عن خصوصيته .أ ّما
التقنيات األساسية التي ت ّم اعتامدها يف جمع املعلومات واملعطيات
فهي التالية:
•التوثيق من خالل مراجعة عدد من املؤلفات عن الحراك،
وبعض ما كُتب يف الصحف ،وبعض املقابالت التلفزيونية ،ومن
خالل بعض الندوات.

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
فاعلو الحراك المدني اللبناني :قضية مشتركة ،خلفيات متناقضة

•املقابلة بصيغتيها الح ّرة ونصف املوجهة ،وقد بلغ عددها
 30مقابلة .تم اختيار املجموعتني بطريقة عمدية .شملت
املجموعة األوىل  15ناشطًا من الشباب ،وراعت املعايري اآلتية:
الجنس ،واالنتامء الحزيب ،واملنطقة .كام شملت املجموعة
الثانية  15متطو ًعا من جمهور الحراك من الشباب وراعت
املعايري اآلتية :الجنس ،واملستوى التعليمي ،واملنطقة ،إضافة
إىل بعض املقابالت مع مجموعة من الخرباء والباحثني
واملختصني يف هذا املجال.
•االستامرة :استخدمت الستطالع رأي مجموعة من الشباب
الجامعي املنتسبني إىل معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة
اللبنانية .ويف اختيار هؤالء ،روعيت املعايري اآلتية :السنة
الجامعية ،واملنطقة ،والعمر والطائفة ،والجنس.

•تحليل املضمون :ت ّم استخدام هذه التقنية لتحليل محتوى
الوثائق (املؤلفات ،والندوات ،والربامج التلفزيونية) ،ولتحليل
محتوى املقابالت.
تقترص معالجة الورقة البحثية زمن ًيا عىل الفرتة متوز /يوليو - 2015
نهاية ترشين األول /أكتوبر  ،2015وهي الفرتة التي ظهرت خاللها
السامت األساسية للفاعلني .وال يعني التشديد عىل فرتة التكثيف
هذه أن الحراك قد توقف وقتذاك ،بل ما زلنا نشهد تحركات
لناشطات وناشطني وملجموعات حتى لحظة كتابة هذه الورقة
(خريف  – 2017شتاء .)2018

ً
أوال :في الخلفية التاريخية:
بين تفاقم األزمات وتراكم التحركات

يزخر تاريخ لبنان بالعديد من االنتفاضات وحركات االحتجاج التي
تنطلق من دوافع مختلفة ،مطلبية ،أو نقابية ،أو سياسية  ...إلخ.
غري أن هذه الحركات يتفاوت زخمها ،بني سقوف متقدمة شهدتها
مرحلة ما قبل الحرب األهلية ،لجهة قدرتها عىل الضغط ،والتأثري
يف السلطات اللبنانية والحصول عىل العديد من املطالب /الحقوق،
مستفيدة من املناخات التغيريية ،الوطنية والقومية ،املواتية واملرافقة
لتلك املرحلة ،وسقوف متدنية ،تتوازى وحالة الضعف والشلل
والترشذم التي شهدتها الحراكات الشعبية املدنية يف فرتة الحرب
األهلية اللبنانية .ولقد استمرت هذه السقوف بالتدين يف فرتة ما بعد
الحرب األهلية اللبنانية ،متأثرة باالنقسام الطائفي  -السيايس من
جهة ،وبالوجود السوري الضاغط عىل كل أنواع الحراكات املدنية،
من جهة ثانية ،كام ترافق كل ذلك مع مرحلة إعادة البناء واإلعامر
التي فرضت أولوياتها يف البالد ،من جهة ثالثة.
استمر ضمور التحركات اللبنانية ما يقارب  15عا ًما منذ انتهت
الحرب األهلية ،عىل الرغم من تفاقم األزمات االقتصادية واالجتامعية
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وصول إىل عام  ،2005تاريخ اغتيال الرئيس
ً
والسياسية واستفحالها،
رفيق الحريري؛ فقد سارت تظاهرة ضخمة ج ًدا استنكا ًرا لهذا
االغتيال ،تطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان ،وهو ما
حصل .ويف ردة فعل عىل التظاهرة األوىل من الفريق املؤيد للرئيس
الحريري ،انطلق حراك جامهريي حاشد يف  8آذار /مارس ،يشكر
سورية عىل دعمها طوال فرتة وجودها يف لبنان .ويف ردة فعل أخرى
عىل تلك الر ّدة ،وبالزخم نفسه ،انطلق حراك جامهريي حاشد يف
 14آذار /مارس ،س ّمي بـ "ثورة األرز" تهاجم سورية والحكم فيها.
وا ّدعى كال الفريقني؛ " 8آذار" و" 14آذار" ،بأن حراكه كان مليونيًا.
ما يهمنا يف هذه الورقة البحثية أن الوضع املستجد متخّض عن كتلتني
واسعتني عىل مستوى املجتمع اللبناين ،حاول كالهام فرز اللبنانيني
بني "مع" و"ضد" ،واستخدما لذلك كل األساليب التي تش ّجع إعادة
إنتاج الوالءات واالنتامءات الطائفية والعصبية الضيقة ضمن أحزابها،
عرب ربطها مبصالح نفعية فئوية .وهو ما ساهم بدوره ،كام نتيجة
الحرب اللبنانية ،يف إضعاف األحزاب التغيريية واملجموعات املدنية
املعارضة واملترضرة من الوضع الجديد ،وخفوت اعرتاضها.
أنتج الرصاع بني الكتلتني األساسيتني أزمات عىل مختلف املستويات،
وصلت إىل حدود تعطيل مؤسسات الدولة ،وهو ما انعكس سلب ًيا
عىل االقتصاد اللبناين ،ترافق مع استفحال الفساد لدى السلطة
السياسية .وهي كلها عوامل فاقمت األزمات املعيشية واالجتامعية
لدى معظم فئات الشعب اللبناين.
ومع مطلع عام  ،2011دخلت التحركات اللبنانية يف مرحلة نوعية
ومميزة ،تحكمها موجة االنتفاضات التي كانت تشهدها املنطقة
العربية "الربيع العريب" ،والتي تشكل بيئة مواتية وضاغطة سيتكثف
خاللها حضور املجتمع املدين اللبناين ،عرب سلسلة من االحتجاجات
والتظاهرات ،وتحت شعارات تغيريية ودميقراطية ومطلبية مختلفة.
مثّل تحرك "إسقاط النظام الطائفي" أول هذه التحركات وأبرزها ،عىل
الرغم من الحشد الرمزي الذي شارك فيه ،والذي قدر بثالثة آالف
مواطن((( .إال أنه مل يستمر طويلً؛ ألنه مل يطرح عناوين جاذبة ميكن
يؤش عىل تأث ّر الشباب
ترجمتها من خالل ضغط الشارع ،بقدر ما كان ّ
اللبناين بـ "حالة ثورية أخذت يف االمتداد يف املنطقة العربية" ،وعىل
متكني مهارات لدى الكثري من الناشطني الجدد ،الذين اكتسبوا ،من
خالله ،خربة يف العمل املدين والسيايس والتنظيمي واإلعالمي وغريه.
بعد مرور سنتني عىل تحرك "إسقاط النظام الطائفي" ،ومع استمرار
األزمة االجتامعية  -االقتصادية وتفاقمها ،شهد لبنان يف عام 2013
 2باسم شيت" ،الحراك من أجل إسقاط النظام الطائفي ورموزه :دروس واستنتاجات"،
مجلة الثورة الدامئة ،العدد ( 1كانون الثاين /يناير  ،)2012شوهد يف  ،2018/2/25يفhttp:// :
bit.ly/2AbFvZ4
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تحركًا نقاب ًيا مطلب ًيا "صاف ًيا" تحت قيادة هيئة التنسيق النقابية(((.
واستهدف هذا التحرك تعديل سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح
األجور ،وشمل العامل واملوظفني والنقابيني واألساتذة ،وتضامن
معه جمهور من املواطنني اللبنانيني املستقلني املؤيدين .قُ ّدر عدد
املشاركني يف التظاهرة آنذاك مبئة ألف مشارك ،وقد ُع ّد من التحركات
خصوصا
النقابية املم ّيزة بعد الحرب اللبنانية لجهة التعبئة واملشاركة،
ً
يف ظل شلل االتحاد العاميل العام وتطييف الحركة النقابية ورشذمتها.
انتهى هذا التحرك النقايب من دون تحقيق املطالب التي تم التظاهر
من أجلها؛ ليس هذا فحسب ،بل تم تحريض منارصي األحزاب
الذين شاركوا يف التظاهرة عىل تحميل قيادة هيئة التنسيق النقابية
املسؤولية ،نظ ًرا إىل أسلوبها املعتمد الذي أزعج السلطة السياسية
الحاكمة وأقلقها؛ وهو ما أث ّر سلبيًا يف التحركات املطلبية الالحقة.
مل ي ِنث هذا الواقع العنارص املستقلة واملنضوية يف أحزاب تغيريية،
والتي شاركت بقوة يف التحركني السابقني يف عا َمي  2011و ،2013من
أن تستمر يف تنظيم تحركات جديدة (وإن كانت متقطعة وخجولة
العدد) ،تحت عناوين لقضايا محددة مثل القانون االنتخايب ،والفراغ
الرئايس ،وأهايل املخطوفني وغريها .أكّدت تلك التحركات تصميم تلك
القوى وج ّديتها ووعيها وعدم يأسها ،ويف الوقت نفسه شكّلت حاف ًزا
وبداية تبلور وعي لدى العديد من قوى شبابية جديدة ،ه ّيأت البيئة
املواتية واملحفّزة والضاغطة النطالق تحرك من نوع آخر ،سيمثّل
حالة أكرث تقد ًما وتعب ًريا عن حضور املجتمع املدين وفاعليته .وهو
تحرك انطلق يف عام  2015تحت شعار "طلعت ريحتكم".

ثان ًيا :انطالقة حراك  ،2015انعطافة
(((
جديدة
يف ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ،وتر ّهل مؤسسات
الدولة واسترشاء الفساد ،واستمرار تفاقم األزمــات املعيشية
واالجتامعية التي يعانيها اللبنانيون (النفايات ،الكهرباء ،املاء ،تراجع
تفاقم
القدرة الرشائية ،ارتفاع أسعار السلع  ...إلخ) ،والتي زادت
ً
مع لجوء مليون ونصف املليون الجئ سوري إىل لبنان ،برزت أزمة
"النفايات" بعد إقفال مطمر الناعمة((( .عىل الرغم من أن العقد بني
رشكة سوكلني((( الخاصة املشغلة للمطمر قد انتهى قبل سنة من
 3تضم رابطة أساتذة التعليم الثانوي واألسايس واملهني ونقابة املعلمني يف التعليم الخاص
وموظفي اإلدارة العامة.
 4سنستخدم كلمة "الحراك" اختصا ًرا ملفهوم "الحراك املدين" الذي تتمحور حوله الورقة
البحثية.
" 5الناعمة" بلدة تبعد عن بريوت ما يقارب  30كيلومرتًا ،وهي تتبع قضاء الشوف يف
جبل لبنان ،وتعد من ضمن الضواحي القريبة من العاصمة وتشكل جز ًءا من بريوت الكربى.
 6رشكة سوكلني اللبنانية ،مكلفة بجمع النفايات منذ عام  1994وطمرها يف بريوت و225
بلدة يف محافظة جبل لبنان.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

بروز األزمة ،ورغم تحذير الخرباء واعرتاض السكان املقيمني يف بلدات
محيطة باملطمر عىل الروائح الكريهة املنبعثة منه؛ إذ تبني الحقًا
أن الرشكة مل تكن تلتزم تنفيذ الرشوط املنصوص عليها يف العقد
من دون أن تخضع للمحاسبة بسبب الحامية السياسية التي كان
يوفرها فاعلون يف السلطة السياسية مقابل مكاسب ومصالح تق ّدمها
الرشكة إليهم ،ورغم متديد سنة إضافية للرشكة الستخدام مطمر
الناعمة بحجة إيجاد حل جذري لقض ّية النفايات ،فإن ذلك كله مل
يؤ ّد إىل حل؛ ما جعل األزمة تنفجر يف الشارع .فقد تح ّولت شوارع
لبنان إىل مكبات عشوائية ألطنان من النفايات تكدست وانترشت
وأزكمت روائحها أنوف اللبنانيني ،وفاقمت شعورهم املزمن بأن
كرامتهم وحقوقهم تنتهكها باستمرار سلطة فاحت رائحة صفقاتها
السياسية عف ًنا.
انطلقت الرشارة األوىل لالحتجاجات عرب وسائل التواصل االجتامعي
وبدعوة من بعض الناشطني الشباب ،بلغ عددهم  12ناشطًا،
للنزول واالحتجاج عىل تراكم النفايات يف شوارع بريوت تحت شعار
"طلعت ريحتكم" .رسعان ما ترافقت هذه املبادرة مع مبادرات
أخرى ،واعتصامات متتالية شهدت تجاوبًا غري مسبوق من املواطنني
اللبنانيني الذين توافدوا إىل ساحات بريوت للمشاركة والتظاهر.
يف  22آب /أغسطس  ،2015بلغ عدد املتظاهرين نحو عرشة آالف
مواطن .متيزت هذه التظاهرة مبشاركة الفتة لفئات شبابية جديدة
انضمت إىل الحراك (بعضهم من أنصار األحزاب ذات النفوذ يف
السلطة السياسية الحاكمة)؛ األمر الذي أربك السلطة السياسية التي
أعطت األوامر للقوى األمنية باستخدام العنف لتفريق املتظاهرين(((.
إثر ذلك انسحبت مجموعة "طلعت ريحتكم" من الشارع ،ووصفت
السلطة بعض املتظاهرين الذين أثاروا أعامل شغب بـ "املندسني"،
ودعت إىل تعليق التظاهرة إىل يوم السبت  29آب /أغسطس .2015
أحدث السلوك االستعاليئ و"اإلقصايئ" (بحسب تعبري الناشطني) يف
مجموعة "طلعت ريحتكم" استياء املتظاهرين ،والفاعلني اآلخرين
املشاركني يف الحراك؛ ما أدى إىل انشقاق يف صفوف املحتجني .وانطلقوا
منذ تلك اللحظة ،لتكوين مجموعات جديدة ،تحمل شعارات تتجاوز
املطلب البيئي إىل الحل السيايس التغيريي ،ليصل عدد املتظاهرين يف
 29آب /أغسطس  ،2015إىل مثانني ألف متظاهر(((.
 7حصلت اشتباكات دامية يف تلك الليلة؛ ما أدى إىل جرح عدد كبري من املتظاهرين،
إضافة إىل اعتقاالت تعسفية قُبض خاللها عىل نحو أربعني متظاه ًرا وناشطًا .للمزيد من
التفاصيل حول عنف القوى األمني ،انظر :حسان الزين ،الحراك وما أدراك ما الحراك (بريوت:
رياض الريس للنرش ،)2016 ،ص .27-25
" 8الحراك املدين اللبناين :خط زمني" ،موقع رصيف  ،2015/9/16 ،22شوهد يف
 ،2018/2/25يفhttp://bit.ly/2zl8uZ3 :

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
فاعلو الحراك المدني اللبناني :قضية مشتركة ،خلفيات متناقضة

ً
ثالثا :الحراك بين الوحدة والتذرر
توزعت مجموعات الحراك ضمن توجهني محوريّني؛ تو ّجه "نيوليربايل"
وتوجه "يساري" ،اتسم كل منهام بهوية خاصة ،طبعت الفاعلني
املنضوين ضمنهام بجملة من الخصائص برزت بوضوح يف مجمل
خطابهم ومواقفهم ومامرساتهم.
يف ضوء ذلك ،سيتم التوقف للتع ّرف إىل الخصائص التي ميزت كال
االئتالفني" :طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب" تب ًعا لخطابهام.

 .1الحراك بين "النخبوية" و"الشعبوية"
املؤسسة واملطلِقة لـ "الحراك"
ميثّل االئتالف األول "املجموعة"((( ّ
"طلعت ريحتكم" التي تضم مجموعة من الناشطني املدنيني
املستقلني "الالحزبيني" ،بعضهم شارك يف تحركات سابقة بد ًءا من
عام  2011كام سبقت اإلشارة .كام اتسم الفاعلون فيها بهوية خاصة
تتميز من الناشطني التقليديني "املخرضمني" ،ومن قيادات التحركات
التقليدية ،بأنهم ينتمون إىل فئة عمرية شابة ( 40-20عا ًما) وإىل
الطبقة الوسطى املتعلمة .وقد مثّل املتخصصون يف املجال الرقمي
والتدوين عىل وسائل التواصل االجتامعي الكادر األسايس ملؤسيس
فضل عن أن كل قادتهم يعملون خارج إطار قطاع
املجموعة( .((1هذا ً
الدولة الرسمي (يف القطاع الخاص ،أو لحسابهم الشخيص).
حرصت هذه املجموعة عىل تظهري هويتها الطبقية املهنية "النخبوية"
يف مختلف خطاباتها( ،((1لتمييز نفسها من باقي املجموعات أو
املتظاهرين عىل السواء ،كام سرنى الحقًا .انضم إىل املجموعة منذ
البداية مختلف املنظامت البيئية والحقوقية املشاركة يف "الحراك"
واملؤيدة لتوجهاتها ومطالبها املحصورة يف الجانب البيئي وأبرزها
"فرح العطاء" ،واملفكرة القانونية وسواهام؛ لتصبح املجموعة ائتالفًا
يحمل شعار "طلعت ريحتكم".
يف املقابل ،يتميز ائتالف "بدنا نحاسب" ،بهويته اليسارية عمو ًما،
وهو يضم ناشطني بارزين من خلفيات حزبية ويسارية متيزوا بإرثهم
 9نستخدم كلمة "مجموعة" لإلشارة إىل إحدى املجموعتني البارزتني "طلعت ريحتكم"
و"بدنا نحاسب".
 10عامد بزي وأسعد ذبيان من املؤسسني ومن القيادات البارزة يف مجموعة "طلعت
ريحتكم" .وهام من أشهر املدونني عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وقد حازا جوائز عاملية يف
فن االتصال والتواصل والرتويج والتسويق اإللكرتوين للقضايا.
 11من أبرز الخطابات "النخبوية" التي أحدثت استفزازًا لدى مجموعات الحراك
األخرى ،كام لدى جمهور الحراك والرأي العام هو "نحن كمجموعة تالميذ جامعات ،أساتذة،
موظفني ،ناشطني ،فنانني ومن كل الشعب نزلنا إىل الشارع رفضً ا للوضع القائم" ،انظر:
"طلعت ريحتكم تدعو إىل التظاهر يوم  22من الشهر املقبل" ،موقع ملحق،2015/10/26 ،
شوهد يف  ،2018/2/25يفhttp://bit.ly/2jmO6Qs :؛ للمزيد من التفاصيل ،انظر :كارول
كرباج" ،السياسة بالصدفة' :الحراك' يهاجم 'شعوبه'" ،معهد السياسات يف الجامعة األمريكية
يف بريوت ،ورقة عمل ،العدد ( 41كانون األول /ديسمرب  ،)2016شوهد يف  ،2018/2/25يف:
http://bit.ly/2i4zXeb
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الثقايف النضايل ،ومبشاركتهم يف مختلف محطات النضال الوطني التي
وصول إىل تحرك "حركة التنسيق النقابية" يف
ً
شهدها لبنان سابقًا،
عام  ،2013إضافة إىل بعض املجموعات التي شُ كّلت إثر انشقاقها
عن "طلعت ريحتكم" .ينتمي الناشطون فيها إىل مختلف الطبقات
االجتامعية ،ومختلف الفئات العمرية الشابة واملتوسطة ،وهم يرون
أنهم ميثلون الطبقات الشعبية .كام تضم ناشطني جد ًدا من الشباب
املستقلني الذين برزوا يف التحركات األخرية السابقة للحراك الراهن،
والتي قد سبقت اإلشارة إليها.

 .2الحراك بين خلفيتي "الالحزبية
والالتسييس" و"التسييس المستتر"
حرص ائتالف "طلعت ريحتكم" عىل أن يقدم خطابًا متم ّي ًزا باعتباره
حراكًا مدن ًيا يحمل قضية اجتامعية معيشية "صافية" ،ومبواطنني
"مستقلني" عن مختلف التيارات السياسية والحزبية؛ فاألحزاب يف
رأيهم فقدت صدقيتها وتآكلت شعبيتها وأصبح معظمها مشاركًا
يف السلطة .دفع هذا املوقف بعض الناشطني الذين رفعوا شعارات
سياسية إىل االنشقاق عنها ،وتشكيل مجموعات أخرى تنسجم مع
مرشوعهم السيايس التغيريي.
أ ّما خيار قياداتها بـالـ "السياسية" ،فيعود ذلك إىل رضورة تجنب
تصنيف املجموعة ،مع بدايات عملها ،ضمن دائرة االستقطابات
خصوصا بني " 8آذار" و" 14آذار".
السياسية التي يشهدها لبنان
ً
كام رفضت هذه املجموعة ،يف بدايتها ،الحوار مع السلطة السياسية
للتداول يف "أزمة النفايات" وطرق حلها ،باعتبارها سلطة فاسدة ال
متلك أي رشعية للتحاور معها.
أما ائتالف "بدنا نحاسب" ،فلم يكن لديه هاجس إبـراز خلفيته
"الحزبية" و"اليسارية" واإلعالن عنها يف خطاباته؛ فالفاعلون األساسيون
فيه معروفون بانتامءاتهم اليسارية التوجه تاريخ ًّيا .لقد حاول االئتالف
منذ البداية أن يقارب املسائل املطروحة من دون كليشيهات "حزبية"،
أو "سياسية"؛ نظ ًرا إىل حساسية املواطنني لتجربة األحزاب اليسارية
خصوصا ،والتي تراجعت شعبيتها بعد انهيار املعسكر االشرتايك ،أي
ً
غياب مظلة الدعم الدويل لها ،من جهة ،وانقسامها بني مشاركني يف
السلطة السياسية وبني املعارضة الدامئة ،من جهة ثانية ،وتزايد نفوذ
األحزاب الطائفية بعد الحرب اللبنانية من جهة ثالثة.
دفع هذا الضعف املركب واملتع ّدد األسباب الفاعلني اليساريني يف
الحراك ،وتجنبًا للحساسية التي ميكن أن تتولّد عن اإلعالن املبارش
والواضح عن االنتامء السيايس والتحرك مبارشة كأحزاب يسارية
تغيريية ،إىل التورية واستخدام األساليب نفسها لجامعات الحراك
املدين "الالحزبيني والالسياسيني" ،أي ائتالف "طلعت ريحتكم" .وذلك
ملواكبة الحراك بنمط جديد من الشعارات يبعد عنهم الصفة الحزبية
العلنية ،من دون التخيل عن قناعاتها اليسارية التي برزت بوضوح

86
خالل السجاالت بني الناشطني حول هذه املسألة .فقد كان ائتالف
"بدنا نحاسب" يرى أن األحزاب التغيريية شكلت حاضنة تاريخية لكل
انتقاصا من نضاالت أي
النضاالت السابقة ،وأن العمل الحزيب ليس
ً
مجموعة ،بل هو رافعة رضورية لتأطري الجهود وتصويبها يف سبيل تغيري
جذري .وهم يرون أن مغاالة "الفاعلني الجدد" يف الدعوة إىل الالحزبية،
ويف رفض األحزاب ووضعها كلها يف سلة واحدة ،إمنا هو تعبري عن ثقافة
نيوليربالية ُر ِّوجت منذ التسعينيات مع انهيار املنظومة االشرتاكية.

 .3بين الهيكلية والالهرمية
تطرح قيادات مجموعة "طلعت ريحتكم" ،يف مقاربتها للوضع
التنظيمي ،ويف إطار السعي للتاميز من التنظيامت الحزبية التقليدية،
يسارية وميينية ،والستقطاب الشباب الجدد ،صيغ ًة جديدة يف التنظيم
تنطلق من كونهم "حركة أفقية بال قيادات"(((1؛ أي حركة ترفض
الهرمية والرتاتبية والهيكليات التنظيمية الجامدة ،وتسمح للناشطني
واملتطوعني باتخاذ املبادرات الخالقة .وهو ما أوضحه كارن روس يف
كتابه الثورة بال قيادات ،كام تناوله مؤلفون غريه .وقد قارب فيه
أهمية الحدث الفردي يف تحقيق التغيري السيايس الشامل ،منطلقًا
من حادثة البوعزيزي يف تونس عام  ،2010الحادثة التي تخطت
تأثرياتها السياسية حدود النظام السيايس التونيس ،لتحدث تغيريات
جذرية يف سياسة بعض مجتمعات املنطقة العربية وأنظمتها ،وال
تزال تداعياتها مستمرة حتى اللحظة الراهنة(.((1
وبعي ًدا عن تقييم التجارب العربية وأدواتها التنظيمية الجديدة
ومدى فاعليتها ،أظهرت التجربة اللبنانية "مراهقة" أو "فوضوية"
لهذا التوجه لدى مجموعة "طلعت ريحتكم" .فاإلنكار العلني
للهرمية ولألفقية ،ويف أكرث من مجال ،تدحضه املامرسة الفعلية؛
ذلك أن الناطقني إعالم ًّيا ،أو البارزين يف املقابالت عىل أنواعها هم
عدد محدود من األشخاص ،ما جعل االئتالف يرتبط بصورتهم ،ويف
النتيجة شكلوا قيادة فعلية من دون أن تكون قيادة اسمية ،ومن ث ّم،
اقترصت املسألة عىل الشكل ال عىل املضمون.
يف املقابل ،انقسمت قيادات ائتالف "بدنا نحاسب" حول الشأن
التنظيمي بني توجهني متناقضني؛ األول تتبناه القيادات اليسارية
خصوصا) املتأثرة باألشكال التاريخية للتنظيم ،إضافة
(الحزبية منها
ً
إىل املجموعات األخرى ضمن االئتالف نفسه ،وهو ينطلق من رضورة
التوصل إىل صيغة تنظيمية محددة بني املجموعات كافة ،تضمن
تظهري صورة الحراك موح ًدا ،قويًّا ومتامسكًا ،محص ًنا من عمليات
الخرق والتشويش واالستغالل التي قد تلجأ إليها السلطة السياسية
لرضب الحراك وإفشاله ،وتو ّجه ثانٍ ارتبط مبجموعة "بدنا نحاسب"
 12كارن روس ،الثورة بال قيادات ،ترجمة فاضل جكرت ،سلسلة عامل املعرفة 446
(الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2017 ،ص .11
 13املرجع نفسه.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

بـ "اليساريني الجدد" ،ومعظمهم من الشباب الذين رفضوا تأطري
"الحراك" ضمن هيكلية واحدة تلغي برأيهم خصوصية مجموعاتهم
واستقالليتها وحريتها يف القيام بنشاطاتها الفرديّة(.((1

 .4بين النظرتين التجزيئية والشمولية
للقضايا
أرص ائتالف "طلعت ريحتكم" منذ انطالقة الحراك املدين عىل حرص
املطالب يف امللف البيئي .وقد أكد يف مختلف خطاباته أن هدف
التحرك ذو عنوان واحد واضح ومحدد؛ هو "معالجة أزمة النفايات"،
ومن ث ّم دعا إىل توحيد الجهود كافة يف سبيل تحقيق هذا الهدف.
ي ّربر ائتالف "طلعت ريحتكم" الطرح "التجزيئي للقضايا" استنا ًدا إىل
تجارب التحركات السابقة؛ فهو يرى أن السبب األسايس الذي أدى
إىل فشل تلك التحركات يكمن يف السقوف "التعجيزية" (بحسب
االئتالف) ،للمطالب التي طرحها املتظاهرون ،والتي يصعب تحقيقها
"عىل األقل" يف املدى القريب؛ كشعا َري "إسقاط النظام" و"إسقاط
الحكومة" .وهي مطالب ال تأخذ يف االعتبار الواقع السيايس القائم
يف لبنان؛ وهو ما أ ّدى يف رأيهم إىل التفاف السلطة السياسية عىل
التحركات كافة وإفشالها.
نتيجة لهذا التحليل تحرص قيادات هذا االئتالف مطالب الحراك املدين
يف امللف البيئي بعي ًدا عن الحل السيايس لألزمة؛ أي االقتصار عىل
رصا .وذلك لقناعة راسخة لديها برضورة
"معالجة أزمة النفايات" ح ً
التدرج يف املطالب وتجزئتها ومعالجتها عىل نحو منفصل عن القضايا
األخرى للوصول إىل الحل .إن نجاح هذه العملية سيؤمن بدوره،
عىل طريقة خطوة خطوة ،الرتاكم املطلوب لالنتقال إىل قضية أخرى.
يف املقابل ،ترى قيادات ائتالف "بدنا نحاسب" أن مصدر األزمة
أي حل
األسايس يكمن يف بنية "النظام السيايس" والفاعلني فيه ،وأن ّ
حل جزئ ًيا
يُطرح خارج إطار إعادة تشكيل السلطة السياسية يبقى ً
وناقصا ،يحكمه منطق التسكني اآلين؛ فكيف ملن يولّد هذه األزمات،
ً
والتي تؤ ّمن له جملة من املصالح ،أن يسعى لحلّها؟ فرتاكم األزمات
منذ انتهاء الحرب اللبنانية يف عام  ،1989من أزمة الكهرباء ،واملياه،
حل لها،
والرصف الصحي ،والتلوث ،وكذلك النفايات وغريها ،مل تجد ً
حل
حكم ،بل ألن الحل ليس ً
ليس بسبب عدم توافر الخرباء واألموال ً
تقن ًّيا ،بل هو حل يرتبط بالرتكيبة السياسية القامئة منذ التسعينيات
ترسخ تحالف أطرافها وانبنى عىل منطق
من القرن املايض ،والتي ّ
املحاصصة" .إن كل ما نشهده اليوم من تأزم اقتصادي واختناق
 14يقول الناشط أحمد الحالين يف مجموعة "بدنا نحاسب"" :مل نكن نرى رضورة لقيام
ائتالف أو ما شابه .مل تقنعنا اإلجابات يف التمييز بني 'الحراك' و'االئتالف' ،لكن ،يف الوقت
نفسه ،كنا دامئًا مع وحدة املجموعات ضمن استقالل ّية كل مجموعة ،املركزيّة ،مع احتفاظ
كل منها بحرية القيام بنشاطاتها الفرديّة" ،يف" :الحراك املدين اللبناين :النشأة ،املسار ،املصري"،
ّ
ندوة عقدت يف الجامعة األمريكية ،بريوت.2016/2/4 ،
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اجتامعي وفساد وعالقات زبائنية ،هو بسبب هذا التحالف ،إال
أن تظهري هذه الرؤية يف قلب الحراك قد يؤدي إىل انقسامه .لكن
ألي مدى ميكن التضحية بالوضوح من أجل 'وحدة' ستكون شكلية
مثل؟"(.((1
للحراك ً
إن هذا التناقض األسايس بني التوجهني ،أي ما بني املعالجة الجزئية
التقنية والشاملـة السياسية ،أحدث انقسا ًما عميقًا وحــا ًدا بني
االئتالفني سيرتك تأثرياته يف مسار الحراك ومآالته.
بعد هذه املحاولة يف التعرف إىل سامت هوية الفاعلني ،يثري الحراك
جملة من األسئلة ومنها :كيف متت عملية إدارة الحراك؟ وكيف تم
اتخاذ القرارات؟ وكيف متت إدارة العالقة بني الناشطني وجمهور
أي أسس؟
الحراك من جهة والسلطة السياسية من جهة أخرى؟ ووفق ّ

رابعا :عالقات الحراك المركبة
ً
نتجت من حركة الحراك جملة من التح ّديات ،ارتبطت بالعالقات
املتنوعة واملركّبة التي نشأت بني الفاعلني أنفسهم ،من جهة ،وبينهم
وبني السلطة السياسية من جهة ثانية ،وبينهم وبني جمهور الحراك
من جهة ثالثة.

 .1العالقة بين الفاعلين
شكّلت العالقة بني الفاعلني أنفسهم محو ًرا أساسيًا للتقييم املستمر
من قبلهم .فالعالقة بني مجموعات الحراك هي الوضع الذايت
الذي يؤ ّمن األرضية ،الصلبة أو الرخوة ،لالستفادة من األوضاع
املوضوعية القامئة.
منذ اللحظة األوىل النطالق الحراك ،سعت مجموعاته املتنوعة
للتنسيق يف ما بينها من أجل التوصل إىل آلية إنتاج قرار ،متكنها من
مواجهة القوى السياسية ،وتأصيل الحراك ونرشه يف املناطق كلها.
إال أن االختالفات حول "الرؤية" واإلشكاالت التنظيمية املرافقة لها،
املشار إليها سابقًا ،مثّلت عنوانًا مستم ًرا لتحديات عديدة.
فبعد تظاهرة  29آب /أغسطس  2015وجامهرييتها املفاجئة لكل
األطراف؛ السلطة ،والرأي العام ،والفاعلني أنفسهم ،مل يعد هناك
إمكانية لإلفالت من مهمة التنسيق لكونه حاجة موضوعية ملحة
خصوصا لجهة تحديد الخطوات
وضاغطة أمام مختلف املجموعات،
ً
التصعيدية الالحقة التي سيتم اعتامدها بعد انتهاء مهلة الحكومة
 15نعمت بدر الدين (ناشطة يف ائتالف "بدنا نحاسب") ،يف" :الحراك املدين بني نقاط
القوة والضعف" ،ندوة عقدت يف الجمعية اللبنانية لعلم االجتامع ،بريوت 15 ،ترشين األول/
أكتوبر .2015

لتحقيق مطالب الحراك( .((1وهكذا اجتمعت مختلف مجموعات
"التنسيقية"( ((1يف  2أيلول /سبتمرب  2015ملناقشة هذا األمر ،وغاب
عن االجتامع املكو ُن األسايس واملؤسس للحراك؛ مجموعة "طلعت
ريحتكم" ،التي أطلقت تحركًا منفر ًدا وبرسية ،متثل باقتحام مبنى
وزارة البيئة ،واالعتصام داخله ،ما نسف روحي َة التنسيق املشرتك.
ويف ردة فعل عىل تحرك مجموعة "طلعت ريحتكم" املنفرد ،قامت
املجموعات األخرى بإعادة تسمية تحركها بـ "ائتالف  29آب"(،((1
األمر الذي ع ّدته مجموعة "طلعت ريحتكم" محاولة إلقصائها .وهذا
ما يؤكده الناشط أسعد ذبيان بقوله" :تشكل ائتالف  29آب يف ذلك
اليوم ،ودعا إىل مظاهرة من دوننا ر ًدا عىل نشاطنا األحادي .وال أخفي
رصف كانت سلبية وغري
أن ردة فعلنا يف 'طلعت ريحتكم' عىل هذا الت ّ
(((1
متعاونة مع هذا االئتالف".
ستشهد ،منذ تلك اللحظة ،مجموعات "الــحـراك" سلسلة من
املامرسات "الكيدية"؛ ستظهر الحراك كأنه "قطعة كريستال تكرس
نفسها وتنترش قطعها صغرية وتربز هنا وهناك بشكل مفاجئ"(.((2
إن عدم التنسيق امل ُشار إليه ،والذي ضعضع الحراك ،وأفقده قوة
رضورية يف مواجهة السلطة السياسية ع ّززه وش ّجع عليه عامالن
أساسيان:
أ .أزمة ثقة وتشكيك متبادل

ظهرت هذه األزمة بني املجموعتني األبرز "طلعت ريحتكم" و"بدنا
نحاسب" .فقد تشك ََّل فيه لدى املجموعة األوىل ،ومنذ البداية ،مناخ
خصوصا
تشكييك مبني عىل أفكار مسبقة حول اليسار وتجربته،
ً
خالل الحرب اللبنانية ،والذي تراجع حضوره كث ًريا بعد الحرب
اللبنانية ،إذ تذهب هذه املجموعة إىل أن "الحركة اليسارية مؤمنة
بالثورة وبتع ّدد الشعارات الثوريّة املسقَطة من السبعينيّات ،أكرثَ
من إميانها بالعمل النضا ّيل ،وت ُرجم ذلك يف مامرساتها ،فتار ًة ترى
رصحون لوسائل اإلعالم مبا مل نتّفق عليه ("كلّن
َ
بعض أعضائها ي ّ
ٍ
بنشاطات ال عالقة لنا
مش يعني كلّن") ،وطو ًرا يقومون مع آخرين
بها ولك ّننا نتح ّمل وز َرها"( .((2أما املجموعة الثانية فقد شككت يف
وكل
 16مطالب الحراك :استقالة وزير البيئة محمد املشنوق ،ومحاسبة وزير الداخلية ّ
من أصدر األوامر بإطالق النار ،وإجراء انتخابات نيابية جديدة ،وحل بيئي مستدام مللف
النفايات يف لبنان يتضمن تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي املستقل وإصدار نتائج
تحقيق املدعي العام املايل .للمزيد من التفاصيل ،انظر" :الحراك املدين اللبناين :خط زمني".
" 17التنسيقية" مصطلح اعتمدته مجموعات الحراك كافة الختصار كل النشاطات التي
تندرج ضمن عملية التنسيق.
 18الزين ،ص .56-55
 19أسعد ذبيان ،يف" :الحراك املدين اللبناين :النشأة ،املسار ،املصري".
 20الزين ،ص .58
 21الناشط كلود جرب (أحد قادة مجموعة "طلعت ريحتكم") ،مقابلة شخصية ،بريوت،
.2017/7/12
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خطاب "طلعت ريحتكم" النيوليربايل الذي يتخذ من عناوين جديدة
عرصية حديثة غطا ًء لـ "التعطيل" والفردنة ،ورفض كل صيغ العمل
التعاوين والتشاريك.
ب .الفردية

بعد أن برزت مجموعة "طلعت ريحتكم" بصفتها "املبادرة" بالحراك
املدين و"صانعة التح ّركات الكربى" ،تضخّم شعورها مبنجزها،
وأصبحت تخىش عىل نفسها الذوبان يف أي هيئة تنسيقية أو ائتالف،
فرتكزت كل مساعيها عىل الربوز والتفرد بخطاب ومامرسات خاصة
أقصت من خاللهام مجموعات الحراك األخرى من املشاركة .يف
املقابل ،أ ّدى ظهور مجموعة "بدنا نحاسب" ،بصفتها قوة موازية
خصوصا لجهة ما تلقته من دعم إعالمي
ملجموعة "طلعت ريحتكم"،
ً
"طلعت ريحتكم" وذاتيتها،
مامثل لنظريتها ،إىل التخفيف من فردية
ْ
ما خلق نو ًعا من التوازن بينها(.((2
عامل أساس ًيا يف
إن حالة الفردية واملامرسات املرافقة لها ،كانت ً
تعطيل عمليات التنسيق ،وتفكك مجموعات الحراك ،ويف رضب
وحدته.

 .2العالقة بين الحراك والسلطة
السياسية
أمام مشهد "الحراك الوطني" الحاشد يف الشارع ،شعرت الدولة أول
خصوصا عند رؤية
مرة بتهديد خطر تنامي هذه الحركة الجامهريية،
ً
بعض من أنصارها ينضمون إىل الشارع ويهتفون ضدها .فعملت
رسي ًعا عىل استجامع أجهزتها وخطتها وأدواتها ،بطرق وأساليب
عديدة ،وتو ّحدت جهود الخصوم يف السلطة ملواجهة الحراك املدين
ورضبه .فـــ "ازدادت رشاسة السلطة السياسية ،فأرشكت مختلف
قواها باملعركة املضادة ،من الهيئات االقتصادية ،إىل وسائل اإلعالم،
وخصوصا القضاء
إىل األجهزة األمنية ،حتى وصلت إىل القضاء
ً
العسكري"( .((2وحاولت السلطة عرب تنويع أساليب القمع ترهيب
وخصوصا األغلبية املرتددة يف النزول بعد طول غياب ،أو
املواطنني،
ً
تلك التي ترغب يف املشاركة أول مرة .لقد نجحت السلطة إىل حد
بعيد ،وح ّدت من زخم التحركات ،يف تصديها املتنوع األساليب ،ومنه:
 22عريب العنداري (ناشط يف الحراك املــدين) ،يف" :الحراك املدين اللبناين :النشأة،
املسار ،املصري".
 23عيل طي (ناشط يف مجموعة "حلوا عنا") ،يف" :الحراك املدين بني نقاط القوة والضعف".

سرام  /راذآراذآ

أ .استخدام العنف الرسمي

(((2

عىل الرغم من سلمية التحركات ومدنيتها( ،((2استخدمت القوى
األمنية ،تنفيذًا للقرار السيايس ،الرصاص الحي يف محاولة الستدراج
املتظاهرين إىل اشتباكات عنيفة ،لتشويه صورة الحراك "السلمية"،
وإشاعة مناخ من الحذر والذعر لدى الرأي العام اللبناين من خطر
الدخول مجد ًدا يف حرب أهلية ،أو االنزالق إىل العنف كام حصل يف
سورية والعراق .وهو ما كان له أثر بالغ يف جمهور "الحراك"؛ فذاكرة
املواطن اللبناين ما زالت طرية وتختزن الكثري من األهوال والجرائم
التي سبّبتها الحروب الداخلية ،وأي مؤرشات واقعية عىل إمكانية
تكرار تلك التجارب سيكون لها تأثري سلبي وستؤدي إىل تشويه
الحراك وإفشاله.
ب .البلطجة الميليشياوية

مل يتوان بعض أطراف السلطة السياسية ،أمام فشل العنف السلطوي
الذي استخدم ،كالهراوات ورش املاء وغريها ،يف التدخل إلفشال
الحراك عرب إرسال مجموعات ،من منطقة معينة واضحة االنتامء،
للتصدي املبارش للمتظاهرين سواء يف أماكن تجمعاتهم يف الساحات
بدس
املركزية ،بافتعال املشكالت التي تربر لهم الرضب والتكسري ،أو ّ
عنارص داخل الحراك الفتعال املشكالت مع القوى األمنية واستفزازها
أحيانًا لتجرها إىل الرد عىل املتظاهرين ،كل املتظاهرين ،بعنف
وقساوة ،أو بالتصدي لبعض املتظاهرين أثناء مغادرتهم الساحات(.((2
أدت هذه املحاوالت "امليليشياوية" إىل تراجع زخم "الحراك املدين"
وإضعافه عىل مستويني .متثّل األول برتاجع مشاركة فئات يف الحراك
وخصوصا غري املس ّيسني من بينهم ،والذين هم حديثو العهد
املدين،
ً
تجل الثاين بانسحاب مجموعة "طلعت ريحتكم"
بالتظاهر .يف حني ّ
ِ
تكتف بتعليق التظاهرة بقرار فردي خارج
من الشارع ،والتي مل
إطار التوافق املشرتك بني املجموعات وحسب ،إمنا وقعت يف "فخ"
اللعبة األمنية ،وخاطبت بعض املتظاهرين الذين اصطدموا مع عنف
السلطة ورصاصها بـ "املندسني"؛ األمر الذي استفز بعض الناشطني،
وأدى إىل انشقاقهم عنها وتشكيل مجموعات أخرى.
 24للمزيد من التفاصيل حول عنف القوى األمني ،انظر :الزين :ص .27-25
 25استخدم املتظاهرون ،يف مواجهتهم لعنف القوى األمنية ،الحجارة وقوارير املاء،
وبعض أعامل الشغب .وهي أساليب مرشوعة مقارنة بالعنف الذي استخدمته القوى األمنية
لتفريق املتظاهرين من الرصاص املطاطي والحي؛ ما أدى إىل جرح عدد كبري من املتظاهرين.
 26كلود جرب ،مقابلة شخصية.
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ج .التشويه اإلعالمي

(((2

خصوصا التابعة للسلطة السياسية،
تم استخدام بعض وسائل اإلعالم،
ً
للتشهري ببعض قيادات مجموعة "طلعت ريحتكم" لتشويه صورة
الحراك من خالل إطالق صفات متنوعة ومتناقضة أحيانًا .وقد
تنوعت بني "رسايا املقاومة" و"داعش" و"شباب السفارات" ،وأن
العديد منهم تدرب يف الخارج عىل كيفية تحريك الوضع الداخيل
وخلق اضطرابات ملصلحة الخارج ،وكل ذلك يف محاولة إلحالة الرأي
العام إىل مشهد "الثورات العربية" وكيف تم استغالل بعض قياداتها
ٍ
أدوات متولها الجهات الغربية لتغطية مرشوعها التقسيمي يف املنطقة
العربية أو التالعب مبصريها .أدت "نظرية املؤامرة" التي حبكتها
السلطة السياسية مع وسائلها اإلعالمية إىل تحويل أنظار الرأي
العام عن الصورة الوطنية "املدنية" ملجموعات الحراك املحتشدة يف
ساحات بريوت ،وإلهائهم بالتحقق من هوية الحراك وقياداته من
جهة ،كام أغرقت الناشطني يف نفق التربؤ من تهمة العاملة للغرب،
من جهة أخرى" .أليس مستغربًا أن صحافيني من كتلتي  8و14
آذار ،هاجموا الحراك بنفس الرشاسة ،بتخوين وباتهامات بالعاملة
والتمويل األجنبي يف اليوم نفسه .كلها أكاذيب سقطت .حساباتنا
مرفوعة عنها الرسية املرصفية [ ]...وتاريخنا كناشطني منذ ،2011
شاركنا يف كل التحركات وال زلنا مستمرين [ ]...لسنا مثل وائل غنيم
الذي ظهر يف تجربة مرص ورحل مبارشة بعد الثورة"(.((2
د .العالقات الزبائنية

ساهمت عملية "التعبئة املفتوحة" التي استخدمها كال االئتالفني
عرب وسائل التواصل االجتامعي يف استقطاب فئات متنوعة ،وصلت
من خاللها إىل بعض أنصار األحزاب والسلطة السياسية الذين قرروا
التظاهر بسبب تدهور أحوالهم املعيشية ومعاناتهم املستمرة .إال أن
بعض أحزاب السلطة ،وبعد أن يكون قد غض الطرف عن مشاركة
خصوصا
عنارص مؤيدة له يف الحراك ،رسعان ما يُراجع حساباته،
ً
مع تبلور الحراك يف تظاهرة  29آب /أغسطس الشهرية ،فيعمد بـ
"املونة الحزبية" ،أو الطائفية أو بـ "الرتغيب والتهديد" من خالل
املصالح املادية واملعنوية ،ويستعيد جمهوره "الزبائني" ،ويبعده عن
املشاركة يف الحراك.
 27للمزيد من التفاصيل ،انظر :نارص رشارة" ،خفايا الحراك املدين :إدارته واألجنحة التي
تقوده" ،الجمهورية ،2015/8/27 ،شوهد يف  ،2018/2/25يفhttp://bit.ly/2hRqyTG :؛
ومتويل ...حسب تقارير دولية" ،الجمهورية،
ً
تنظيم وإدارة
أالن رسكيس'" ،طلعت ريحتكم'
ً
 ،2015/7/22شوهد يف  ،2018/2/25يفhttps://goo.gl/achCwZ :؛ "أسعد ذبيان أكرث
شخصية مثرية للجدل  ،"6/4موقع يوتيوب ،2015/10/10 ،شوهد يف  ،2018/2/25يفhttp:// :
الغني باستقالليته"،
bit.ly/2B9pWjy؛ سهى جفّال" ،أسعد ذبيان :هجوم املفلسني عىل
ّ
موقع جنوبية ،2015/9/2 ،شوهد يف  ،2018/2/25يفhttps://goo.gl/vorF3E :
 28رشارة؛ "أسعد ذبيان أكرث شخصية مثرية للجدل ."6/4

هـ .التبني اللفظي لخطاب الحراك

يف محاولة الحتواء الحراك ،أي لـ "تنفيس االحتقان الشعبي" ،سارع
الزعامء السياسيون إىل ركوب املوجة وتكرار الخطاب نفسه؛ فكنا
نرى رئيس مجلس النواب يدعو إىل طاولة الحوار ،بينام يرصح أحد
رؤساء األحزاب بـأن الطبقة السياسية انتهت ويح ّمل مسؤولية
العنف وزي َر الداخلية الذي يرد عليه بأنه يف حامية املتظاهرين يف
الشارع ولن يرتدد يف محاسبة القوى األمنية إذا استخدمت العنف،
فالدستور يحمي حق التظاهرة السلمية ،بينام يطالب أحد األحزاب
السياسية املتظاهرين باستعادة شعاراته التي رسقها املتظاهرون،
باعتبارها شعارات تياره السيايس ،وهو أول من طالب مبحاسبة
السلطة السياسية الفاسدة(.((2

 .3العالقة بين الحراك وجمهوره
إن الفصل بني الحراك والجمهور هو فعل ًيا فصل تعسفي؛ ألنه ال
حراك من دون جمهور .والفصل هنا منهجي فقط للداللة عىل قوة
الحضور الدائم لقيادات الحراك ،أو باألحرى للفاعلني البارزين فيه،
وعىل الجمهور الذي كان ينتظر دعوات هؤالء الفاعلني لتلبيتها
واملشاركة يف النشاطات التي يقومون بها.
عىل مستوى الجمهور اللبناين ،ال بد من التمييز بني جمهور "الحراك"،
أي من شارك يف نشاط أو أكرث ،والجمهور اللبناين العريض الذي
يعاين ما يعانيه "الحراكيون" من أزمات اقتصادية واجتامعية وبيئية
وغريها ،ولكنه يعزف عن املشاركة.
أ .جمهور الحراك المشارك

ات َّسم جمهور "الحراك املدين" بالتن ّوع؛ فقد شمل مختلف الطوائف
اللبنانية ومختلف الفئات االجتامعية والثقافية واملناطقية والعمرية
والجنسية .وقد متيز مبشاركة الفتة من اإلناث وبـ "كثافة الفتيات
والنساء [ ]...ووجودهن الكثيف والقوي له أبعاد سوسيولوجية عامة
منها مدنية التحرك وأصالته االجتامعية وتحرره من أي تبعية ألي من
مسا اإلنسان
القوى السياسية [ ]...ومن املعاين أيضً ا أن األمل واإلهانة ّ
اللبناين وعمق املجتمع"( .((3وض ّم جمهو ُر الحراك فئات جديدة
من املتظاهرين ،أطلق بعض الدارسني عليهم تسمية "املتظاهرين
الجدد"( ((3الذين تجاوبوا بحامسة واندفاع مع دعوات قيادة "طلعت
ريحتكم" يف املراحل األوىل عرب وسائل التواصل االجتامعي ،والتي
" 29عون يشكك يف الحراك الشعبي ويتهم املتظاهرين اللبنانيني برسقة شعاراته" ،موقع
املغرب اآلن ،2015/8/28 ،شوهد يف  ،2018/2/25يفhttp://bit.ly/2AvAehF :
 30الزين ،ص .25
 31سعت الباحثة كارول كرباج لتحليل ديناميات االحتجاج املتعلقة بالفئات االجتامعية
املنخرطة ،وبخاصة أولئك الذين دخلوا ساحات االحتجاج للمرة األوىل خالل الحراك،
وأطلق عليهم اسم "املتظاهرون الجدد" ،تعرفهم بأنهم الذين متت تعبئتهم للمرة األوىل
يف آب /أغسطس  ،2015من خارج العمل السيايس الطائفي التقليدي ،انظر :كرباج ،ص .7
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استقطبت اآلالف منهم ،إضافة إىل مئات املتطوعني "الشباب" من
الجنسني الذين نشطوا يف ساحة الحراك املركزية .كام شمل أيضً ا
كل الذين أيدوا الحراك ونزلوا إىل الشارع للتعبري عن غضبهم من
أزمة النفايات واألزمات األخرى التي تحمل عناوين كثرية ومتعددة،
تختلف أهميتها لدى املتظاهرين تب ًعا الختالف معاناتهم ودرجة
ترضرهم منها.
مل يكد هذا املشهد الجامهريي أن يتبلور ،حتى واجهته جملة من
التحديات الداخلية  -لتمييزها من التحديات السلطوية الخارجية
التي سبقت اإلشارة اليها  -أدت إىل ضموره تدريج ًّيا ،وأبرزها:
•مامرسة اإلقصاء واستبعاد املشاركة :يف ظل غياب آلية تنظيمية
عىل مستوى مجموعات الحراك العام ،مثّلت املجموعتان
الرئيستان آلية تنظيمية مستقلة ،استندت إىل صيغة اللجان
(السياسية ،واإلعالمية ،والثقافية  ...إلخ) .وينطلق مبدأ اللجان
من التوجهات التنموية الحديثة التي تشدد عىل أهمية مشاركة
املتطوعني ،والتي تتوافق مع الخطاب "امل ُعلن" لدى مجموعة
"طلعت ريحتكم" لكونها "حركة بال قيادات" ،يف حني أظهرت
املامرسة امليدانية األسلوب "اإلقصايئ" الذي اتبعته قيادتا
املجموعتني.
بالنسبة إىل املجموعة األوىل "طلعت ريحتكم" ،وبسبب ضعف
إمكانياتها املادية ،وقلة عدد الناشطني لديها ،استعاضت عن
التنظيم امليداين وآلياته بـ "التنظيم اإللكرتوين"؛ فدعت كل
من يريد التطوع يف صفوفها إىل تعبئة استامرة عرب صفحتها
اإللكرتونية ،فـ "وصل عدد املتطوعني إىل ما يقارب 1200
متطوع ،يريدون املساعدة امليدانية واالنضامم إىل املجموعة،
ولكننا استطعنا قبول  50متطو ًعا فقط لعدم قدرتنا عىل متابعة
الجميع ،لسنا مجموعة منظمة وال منلك إمكانات برشية أو
تنظيمية أو مادية ،فحتى مركز لالجتامع ال منلك ،واإليجار
املادي يكلفنا الكثري"(.((3
طرح التنظيم اإللكرتوين "االف ـرايض" تحديات عديدة أمام
الفاعلني؛ جعلتهم يحدون من عملية التطوع ،متثل ببعض
الحسابات الرقمية الوهمية القامئة بأسامء مستعارة ،تم كشف
بعضها مبارشة وبعضها اآلخر أثناء مامرستهم امليدانية ،بكونهم
مندسني من أنصار زعامء السلطة السياسية .لذلك تطلبت
منظم للقيام بعمليتي
عملية قبول املتطوعني كــاد ًرا كب ًريا
ً
"الفلرتة"  Filteringوإرسال التقارير  Reportingإىل إدارة
موقع فيسبوك لتوقيف الحسابات الوهمية؛ ما دفع بقيادات
32
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ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

املجموعة إىل الحد من عملية التطوع يف صفوفها .أنتج هذا
خصوصا يف ظل
التوجه عالقة إقصائية بينها وبني جمهورها،
ً
تعطل إمكانيات الفرز لدى قياداتها والتأكد من مختلف
هويات املتطوعني أثناء مامرستها لسلوك اإلقصاء.
أما مجموعة "بدنا نحاسب" وعىل نحو ضمني ،فكانت تحرص
عملية قبول التطوع يف صفوفها يف دائرة املعارف ومن لديهم
الخلفية األيديولوجية اليسارية والحزبية؛ خوفًا من مشاركة
فئات غري مستقلة ومنارصة لبعض األحزاب الطائفية .لذلك ،مل
تتمكن من قبول مختلف املتطوعني الذين تقدموا ملساعدتها؛
إميانًا منها بـرضورة تحقيق "رسية العمل" واالح ـراس من
عمليات الخرق التي تستخدمها السلطة السياسية وأتباعها
لرضب الحراك(.((3
لقد أدت سياسة اإلقصاء التي مارسها االئتالفيون إىل نفور بعض
املتطوعني وامتناعهم عن املشاركة(.((3
•ازدواجية الخطاب :اتسمت مامرسة االئتالفني باالزدواجية؛
إذ استخدمت مجموعة "طلعت ريحتكم" هذا الخطاب مع
جمهورها ،توجهت بأحدهام "إلكرتون ًّيا" عىل وسائل التواصل
االجتامعي عرب طرح شعارات لها دالالت سياسية ،يستهدف
تعبئة جمهورها للمشاركة ،واآلخر تم التعبري عنه ميدان ًيا عرب
التباسا
حرص جهودها مبعالجة قضية النفايات .فمثّل هذا األمر ً
لدى جمهور عريض من املتظاهرين الذين استقطبهم "الخطاب
االفرتايض"؛ ما أدى إىل تراجع حامسهم للمشاركة يف تظاهرة ال
تتعدى سقف مطالبها القضية البيئية.
كذلك األمر بالنسبة إىل جمهور مجموعة "بدنا نحاسب"
(ومعظمه ذو توجه يساري) الذي ج ّدد الشعار الذي ترفعه
األمل لديه يف إمكانية التغيري السيايس .فنزل إىل
وتتك ّنى به َ
الشارع مدفو ًعا بخيارها التغيريي ،فاصطدم بارتضائها الدخول
يف تسويات مع "طلعت ريحتكم" واملوافقة عىل النزول
بسقف املطالب إىل املطلب البيئي التقني واالرتضاء بالحلول
املجتزأة واآلنية خارج إطار قناعاتها وخياراتها .فأدى هذا
الخطاب املزدوج لدى الطرفني إىل انسحاب فئات عديدة من
الجمهور املشارك(.((3
 33كرباج.
 34متطوعون يف املجموعتني أبدوا استياءهم من السلوك "اإلقصايئ" الذي اعتمدته
قيادات املجموعتني ،مقابالت شخصية ،بريوت ،خالل الفرتة .2017/4/12-2017/3/15
 35للمزيد من التفاصيل ،انظر :كرباج.
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•تشتت مجموعات الحراك :أدى مشهد االنقسام والتضارب بني
مجموعات الحراك الذي أظهرته خطاباتها املتناقضة من جهة،
وتحركاتها املتباينة واملتشعبة واملتناثرة من جهة أخرى ،إىل
إضعاف ثقة الجمهور املتظاهر بقيادات الحراك املدين ،وخلق
يف املقابل لدى بعضهم شعو ًرا بالخيبة لضياع أحالمهم الطامحة
إحساسا بأن "البديل" الذي تطرحه
للتغيري ،ولدى بعضهم اآلخر
ً
هذه القيادات املتنازعة املشتتة ليس سوى الفوىض؛ فكان أن
تراجع حامسهم واندفاعهم للمشاركة وأعرضوا عنها.
ب .جمهور عازف عن المشاركة

عىل الرغم من تقدير مشاركة جمهور واسع ومتنوع من املواطنني،
بعد سنوات من الكمون ،فإن هذه املشاركة ،عىل أهميتها ،مل تحجب
عزوف معظم اللبنانيني عن املشاركة يف الحراك.
يف ضوء هذا العزوف الالفت ،وعىل الرغم من تفاقم األزمــات،
حاولت أن أتلمس أسبابه من خالل استطالع رأي رسيع ،تم إجراؤه
مع عينة شملت  300طالب وطالبة من معهد العلوم االجتامعية
يف الجامعة اللبنانية يف الفرع الخامس (جنوب لبنان) .راعت العينة
معيا َري السنة الدراسية والجنس( .((3وأظهرت النتائج أن  90يف املئة
من الطالب والطالبات مل يشاركوا يف "الحراك" .هذه النسبة مرتفعة
أول ،ته ّم شبابًا وشابات ،أي الفئة األكرث اندفا ًعا
ج ًدا ومعربة؛ كونهاً ،
وحامسا ،وثانيًا ألنها تشمل طالبًا وطالبات جامعيني ،أي من مستوى
ً
ٍ
تبي
وقد
الناس.
عامة
من
وثقافة
ا
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أكرث
أنهم
يفرتض
،
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أن أسباب العزوف عن املشاركة يف الحراك تعود إىل األسباب اآلتية:
•"الالمباالة" :مثّل هذا العامل ما نسبته  50يف املئة من اإلجابات،
وتم التعبري عنها بالعبارات اآلتية" :ال يعنيني ،ال يهمني ،ال
أحب ،ال أرغب" .وهو من اإلجابات األكرث تعب ًريا عن مناخ
فئة من الشباب تتوزّع بني المبالني فعليني وهي فئة حارضة
بني الناس وال تهتم إال مبا يصيبها مبارشة ،وهي نتيجة تنشئة
اجتامعية تتسم بالوعي املتدين للقضايا ،وقسم من أصحاب
هذه اإلجابات عـ ّـروا عن ذلك بسبب ارتباطاتهم الحزبية
والطائفية ألنهم من املشاركني يف مناسبات عديدة تتطلب
تظاه ًرا أو استنفا ًرا ،رشط أن يكون من يدعو إليها أحزابهم،
فهم يوالون الزعيم والحزب وال يهتمون بالقضايا بصفتها كذلك.
كام شملت أيضً ا اإلجابات التي متحورت حول "مل نكن نعرف"،
"ليس لدينا جمعيات بيئية" يف املنطقة.
•"الالجدوى" :مجموعة أخرى من اإلجابات مثّلت ما نسبته 20
يف املئة ،تركزت غالبيتها يف العبارات اآلتية" :بكرا بريجعوا عىل
 36يتسم معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية /فرع صيدا بظاهرة التأنيث؛ ذلك
أن معظم املنتسبني من اإلناث ،وأغلبيتهن من الجنوب من الطائفة املسلمة.

بيتهم" ،و"ما يف أمل" ،و"املظاهرات ليست الحل" ،و"ما بيطلع
تعب عن يأس وخيبة
من أمرهم يش"  ...إلخ .وهي إجابات ّ
من السلطة السياسية الحاكمة ،وعدم إميان بقدرتها عىل أن
حلول .وهذه املجموعة أكرث وعيًا من األوىل؛ أي إنها تدرك
تقدم ً
األزمة ،ولكن ال ترى جدوى ونتيجة يف الحراك من أجل حلها.

•سبب لوجستي :مثّل ما يقارب  15يف املئة من نسبة اإلجابات.
وهذه الفئة أكرث وعيًا من الفئتني السابقتني وهي لو توافرت لها
أوضاع مع ّينة لكانت شاركت؛ أي هي مجموعة تؤيد مطالب
الحراك وترغب رمبا يف املشاركة ولكن سكنها يف مناطق بعيدة
عن العاصمة حيث تتمركز التظاهرات والنشاطات األخرى
عادة ،وتكلفة النقل ،وعدم تأمني املعنيني للمواصالت تحول
دون مشاركة هذه الفئة .أضف إىل هؤالء الذي أشار إىل "ضيق
الوقت لديه" بسبب االلتزامات املهنية ،و /أو الجامعية .ذرائع
هذه املجموعة هي ذرائع موضوعية ،وموقفها من الحراك
موقف مؤيد يف كل األحوال.
•سبب عائيل :مثّل هذا العامل ما يقارب  15يف املئة من نسبة
اإلجابات ،تركزت غالبيتها يف رفض األهل املشاركة؛ بسبب
عدم اقتناعهم بهذه التظاهرات ،أو لكون معظم املنتسبني إىل
املعهد هم من اإلناث ،وهذا يزيد صعوبة حراكهن ،واالنتقال
إىل بريوت ،ألسباب اجتامعية ثقافية (عائالت محافظة  ...إلخ).
إن االستنتاج األسايس هو أن عزوف عدد كبري من الشعب اللبناين
عن املشاركة يف تحركات ذات طابع وطني يعود إىل ارتباطهم املتني
باملنظومة الطائفية والسياسية اللبنانية ،عرب مصالح مادية نفعية أو
عرب ارتباط رمزي بـ "املقدس" .ومن ث ّم ،فإن كل ما يعارضه "الزعيم"
ينعكس عىل مشاركة أنصاره ،فيصبحون وبصفة آلية معارضني
أيضً ا ،وعازفني عن املشاركة .ومن أبرز النامذج الفاقعة للداللة
عىل ذلك ،التظاهرات "املليونية" للرشكاء  -األعداء يف السلطة ،يف
 8و 14آذار /مارس .وهو يعني أن الشعب اللبناين ليس عازفًا عن كل
وخصوصا الطائفية منها ،بل عن التحركات ذات الطابع
التحركات،
ً
الوطني.

أفق الحراك :الحراك إلى أين؟
مل يكن الحراك وليد نزوة شبابية ،وال مراهقة صبيانية ،بل أىت نتيجة
أوضاع موضوعية ،هيأها تفاقم األزمات االقتصادية  -االجتامعية
وخصوصا بعد مرحلة اإلمناء واإلعامر التي راكمت
نتيجة الحرب،
ً
حلول
الديون عىل البلد من دون أن تق ّدم للمشكالت واألزمات ً
جذرية ،أو جزئية لبعضها .يزداد هذا الظرف املوضوعي تأز ًما سنة
فسنة مع استمرار األزمة االقتصادية التي تفاقمت بعد اندالع
فضل عن
األزمة السورية ،وتقلص حركة انتقال البضائع والسكانً ،
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انتقال مليون ونصف املليون نازح سوري عىل األقل إىل لبنان؛ ما
وخصوصا عىل مستوى الخدمات (النفايات
أصل،
زاد األزمات القامئة ً
ً
تفاقم .ليست األزمة مستمرة
الصلبة ،الكهرباء ،املاء  ...إلخ) يف البلد ً
وحسب ،بل هي تتعمق أيضً ا يف ظل سلطة سياسية ال تبحث عن
حلول جذرية لها ،إمنا تبحث عن وقود إلبقاء األزمات مشتعلة؛ ألن
مصالحها تكمن يف استمرار األزمات ال يف حلها (مصالح مادية مهمة
ومستدامة قامئة عىل الفساد) .لذلك ،ميكن القول إن الحراك املدين
الذي انطلق بنا ًء عىل قضية من هنا وقضية من هناك تتوافر له قضايا
ال يُتوقع حلها يف املدى املنظور .من أجل كل ذلك تفرض األوضاع
املوضوعية استمرار الحراك املدين للضغط عىل السلطة الحاكمة لحل
هذه القضايا .والرهان كله عىل تنامي الوعي لدى مجموعات الحراك
لتقييم جدي للمرحلة السابقة ،والعمل عىل تطوير أشكال التنظيم
والتنسيق يف ما بينها ،وتطوير أشكال التحرك واالعرتاض عىل الوضع
القائم بهدف تحويل الحراك إىل قوة أساسية ذات فاعلية يف مواجهة
السلطة التي استفادت كث ًريا من اللعب يف حقل االنقسام بني "8
آذار" و" 14آذار" ،والتي رسي ًعا ما تضمحل خالفاتها وتتو ّحد قواها،
خصوصا يف مواجهة كل صور االعرتاض عىل األمر الواقع ،وأمثلة هيئة
ً
التنسيق النقابية ال تزال ماثلة للعيان.
رصا وعاج ًزا عن التغيري ،ما دام
سيبقى الحراك مهام كانت تسميته قا ً
ال يجابه أصل األزمات؛ أي بعدها السيايس .ومن غري املطلوب منه

سرام  /راذآراذآ

إسقاط النظام برضبة قاضية ،وإمنا رفع املطالب املعيشية والعمل
عىل حلها من دون االقتصار عىل الفهم التقني والتجزيئي للحلول.
فاألزمات كلها مرتابطة ،ومصدرها واحد وإن تلونت تعبرياته ،أي
السلطة السياسية .ومن دون وعي هذا السقف سيبقى الحراك مادة
إعالمية للشباب ينفسون من خالله عن غضبهم من دون الوصول إىل
التغيري الدميقراطي.
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