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اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو االحتجاجات في لبنان
Lebanese Public Opinion Trends towards the Protests in
Lebanon

 من،تهــدف هــذه الورقة إلى عرض اتجاهــات الرأي العام اللبناني نحــو االحتجاجات في لبنان
 وتركز علــى محورين أساســين لبناء صورة لتفاعــل المجتمع.خــال بيانــات المؤشــر العربي
 يناقــش المحــور األول اتجاهــات الرأي.اللبنانــي مــع هــذا الحــدث المهــم الــذي ال يــزال يتفاعل
العــام نحــو االحتجاجات بصفة عامــة والتعرف إلى مدى تأييد المواطنيــن أو معارضتهم لها
 أما المحور الثانــي فيناقش مدى تفاعل المواطنين مــع هذه االحتجاجات من.وأســباب ذلــك
 تســتخدم.خــال االنخــراط الفعلي فيهــا أو من خالل تقديم العون والمســاندة للمتظاهرين
والــذي نُ ّفــذ فــي لبنان خــال الفترة2020 /2019 هــذه الورقــة بيانــات المؤشــر العربــي لعــام
. 2020  مارس/ آذار-  فبراير/الزمنية شباط
. االحتجاجات، لبنان، الرأي العام:كلمات مفتاحية
Based on the Arab Index data, this paper aims to present the trends of Lebanese
public opinion towards the protests in Lebanon. It focuses on two main axes to
construct an image of the Lebanese community's interaction with this important
ongoing event. The first one discusses public opinion trends towards the protests,
to identify the extent to which citizens support or oppose these protests, as well
as to define the reasons for such support or opposition. As for the second one,
it discusses the extent to which citizens interact with these protests by actually
engaging in protests or by providing help and support to the demonstrators. This
paper uses the data of the 2019/2020 Arab Index, which was conducted in Lebanon during February and March 2020.
Keywords: Public Opinion, Lebanon, Protests.
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 تقديم
شهد لبنان منذ  17ترشين األول /أكتوبر  2019اندالع احتجاجات
واسعة يف أغلب محافظاته وأقضيته إثر إعداد الحكومة حزمة
رضائب عىل االتصاالت .ومثلت هذه االحتجاجات ،بحسب مراقبني،
تحولً نوعيًا من حيث حجمها واتساع رقعتها واستقطابها فئات
من جميع املناطق والخلفيات الدينية واملذهبية واإلثنية .ومتثل
هذه االحتجاجات أيضً ا تحولً نوعيًا من ناحية مطالبها وشعاراتها
مقارنة بحركة االحتجاجات السابقة .فقد استهدفت شعاراتها النخبة
السياسية الحاكمة عىل اختالف األحزاب والتيارات السياسية أو
الطائفية ،مثل شعار "كلن يعني كلن" ،كام رفعت شعارات راوحت
بني رحيل النظام ورحيل املنظومة الحاكمة ورحيل الحكومة والرئيس
أو رحيل شخصيات سياسية بعينها .بطبيعة الحال ،فإن اندالع هذه
االحتجاجات أو املظاهرات أو "االنتفاضة" أو "الثورة" ،برصف النظر
عن التسمية ،جاء بعد مجموعة من التطورات املتتالية عنوانها تدهور
األوضاع االقتصادية يف لبنان وانهيارات متتالية للعملة الوطنية ،وبعد
إجراءات املرصف املركزي فيام يتعلق بأرصدة املواطنني من العمالت
األجنبية ،وارتفاع الاليقني يف ما يتعلق باملستقبل االقتصادي عامة،
ومدخرات املواطنني عىل نحو خاص.
تض ّمن املؤرش العريب لعام  2020/2019والذي نُفّذ يف لبنان خالل
الفرتة الزمنية شباط /فرباير  -آذار /مارس  2020مجموعة ِمن األسئلة
التي تتناول هذا املوضوع .وتتضمن هذه الورقة قراءة يف مجموعة
من اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو هذه االحتجاجات من خالل
الرتكيز عىل محورين أساسني لبناء صورة لتفاعل املجتمع اللبناين مع
هذا الحدث املهم الذي ال يزال يتفاعل .يناقش املحور األول اتجاهات
الرأي العام نحو االحتجاجات بصفة عامة والتعرف إىل مدى تأييد
املواطنني أو معارضتهم لها وأسباب ذلك .أما املحور الثاين فيناقش
مدى تفاعل املواطنني مع هذه االحتجاجات من خالل االنخراط
الفعيل فيها أو من خالل تقديم العون واملساندة للمتظاهرين.

اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو
االحتجاجات
موسع يف لبنان حول االحتجاجات الجارية فيه منذ ترشين
دار نقاش ّ
األول /أكتوبر  2019وأهدافها وغاياتها ،وتض ّمن ذلك مدى متثيلية
هذه االحتجاجات للشعب اللبناين وتطلعاته .وجاء هذا النقاش ،يف
انعكاسا لردة فعل املنظومة السياسية الحاكمة ،التي يبدو
األساس،
ً
أنها تفاجأت من اندالعها واتساع نطاقها والشعارات التي رفعتها.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وقامت بعض القوى السياسية بحشد مؤيديها وأنصارها يف مسريات
ومظاهرات من أجل إظهار أن لها قاعد ًة شعبي ًة مؤيدةً ،وملوازنة
امتدادها الشعبي ،أو ملوازنة حركة االحتجاجات بأخرى موازية.
ويف هذا السياق ،تض ّمن استطالع املؤرش العريب يف لبنان مجموع ًة
من األسئلة للوقوف عىل اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو هذه
االحتجاجات ،ومستويات التأييد واملعارضة التي حظيت بها،
واألسباب والدوافع التي ق ّدمها املستجيبون ملعارضتهم أو تأييدهم،
إضافة إىل التع ّرف إىل مدى انخراط أو تفاعل املتظاهرين يف هذه
االحتجاجات.
وطُــرح عىل املستجيبني سـ ٌ
ـؤال مبارش" :شهد لبنان مظاهرات
واحتجاجات اندلعت منذ ترشين األول /أكتوبر  2019واستمرت
لعدة أشهر ،هل تؤيدها أم تعارضها؟" .وأظهرت النتائج بشكل جيل
أنأغلبية املستجيبني يؤيدون هذه االحتجاجات بنسبة ،% 67مقابل
معارضتها بنسبة  ،%31فيام فضّ ل  % 2من املستجيبني عدم إبداء
رأيهم أو أنهم رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال .ومن املهم اإلشارة إىل
أن نسبة الذين أفادواأنهم يؤيدونها بشدة (أي الذين لديهم موقف
ثابت وواضح منها) هي  ،%28مقابل  %6قالوا إنهم يعارضونها
عبوا عن موقف
بشدة؛ مبعنى أن هنالك نحو ثالثة أضعاف ونصف ّ
عبوا بشكل واضح
حازم من تأييد االحتجاجات مقابل أولئك الذين ّ
عن معارضتهم لها.
ويف إطار تعميق املعرفة حول آراء اللبنانيني سواء أكانوا مؤيدين
أم معارضني لهذه االحتجاجات ،طُرح عىل املستجيبني ٌ
سؤال حول
أسباب ودوافع تأييدهم أو معارضتهم لها ،وقد استخدمت صيغة
السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة للمستجيب إلدراج األسباب
مستخد ًما مفرداته وتعبرياته الخاصة ،وعدم حرصها بإجابات معدة
مسبقًا .وأظهرت النتائج بصفة عامة أن املستجيبني كانوا قادرين عىل
تقديم إجابات واضحة ومفهومة كأسباب لتأييدهم أو معارضتهم.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة الذين فضّ لوا عدم تقديم أسباب ملوقفهم
أو أفادوا بعدم رغبتهم يف ذلك ال تتجاوز  %2من مجمل املستجيبني.
من خالل مراجعة أكرث من ألف وخمسمئة إجابة أوردها املستجيبون
املؤيدون لهذه االحتجاجات مبفرداتهم الخاصة كدوافع لهذا التأييد،
تبني أن هنالك مجموعة واسعة من األسباب املتباينة ،التي ميكن
إجاملها ضمن الفئات املوضحة يف الجدول ( .)1ويظهر بشكل جيل
أن أكرث األسباب التي أوردها املستجيبون املؤيدون ،وبنسبة ،%31
كانت ألن االحتجاجات تطالب بحقوق املواطنني والشعب اللبناين
وتعب عن تطلعاته .وأورد املستجيبون يف هذه الفئة العديد من
ّ
أسباب التأييد مثل أن هذه االحتجاجات تعكس مطالبة املواطنني
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الشكل ()1
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات التي شهدها لبنان منذ ترشين األول /أكتوبر )%( 2019

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

آ

أؤﻳﺪ ﺑﺸﺪة

8آ

أﻋﺎرض ﺑﺸﺪة

6

أؤﻳﺪ إﱃ ﺣﺪٍ ﻣﺎ

9ل

أﻋﺎرض إﱃ ﺣﺪٍ ﻣﺎ

5آ

باستعادة حقوقهم األساسية والسياسية واملدنية املسلوبة ،وألن
للمواطنني حقوقًا إما أُهــدرت أو ُه ّمشت وأن لديهم مطالب
وتطلعات يجب أن تتحقق أو تؤخذ يف االعتبار .وكانت مجموعة
عبوا عن تأييدهم لالحتجاجات يف
ملحوظة من املستجيبني الذين ّ
هذه الفئة تعيد التذكري بأن حقوق الشعب هي األساس ،وأن لبنان
وأرضه وموارده يعود إىل املواطنني وليس لغريهم.
وجاءت يف املرتبة الثانية عىل صعيد أسباب التأييد لالحتجاجات،
وبنسبة  %20تقري ًبا من املؤيدين ،إجابات متعددة متثل مع
بعضها آراء متقاربة أدرجت ضمن تصنيف واحد هو "ألن مطالب
عب هؤالء عن أن
االحتجاجات واملظاهرات رشعية ومحقة" .وقد ّ
جميع مطالب املتظاهرين هي حقيقية أو واقعية ،وتنطلق من واقع
املواطن اللبناين ومعاناته اليومية ،وهي مطالب رشعية وشعارات
محقة .ويبدو أن توافق نحو خمس املؤيدين عىل هذه اإلجابات هو
انعكاس للنقاش والجدل اللذَين شهدهام لبنان يف هذا السياق حول
االحتجاجات ودوافعها واملستفيد منها ،فإجاباتهم تكاد تكون دفا ًعا
عن رشعية االحتجاجات ونزاهتها ،وتأكي ًدا عىل أن مطالبها رشعية
ومحقة يف مقابل من يقول إنها غري رشعية أو ليست لها مطالب
محقة أو أن أهدافها غري معروفة.
جاء يف املرتبة الثالثة من أسباب ودوافع تأييد االحتجاجات ما صنف
تحت عنوان "تغيري املنظومة السياسية الحاكمة" ،وتوافق عىل

ذلك  %13من املستجيبني املؤيدين .وقد تعددت اإلجابات ضمن
هذا التصنيف ،حيث أدرج املستجيبون إجابات عزوا فيها تأييدهم
للمظاهرات من أجل إسقاط املنظومة الحاكمة أو ترحيل منظومة
السياسيني التي تحكم لبنان منذ سنوات ،أو إسقاط الصيغة الطائفية
يف الحكم ،أو االنتهاء من نظام املحاصصة السياسية والطائفية ،أو
ترحيل النخبة السياسية القامئة واألحزاب السياسية أو تغيري الجميع.
وإضافة إىل ذلك ،ركزت بعض اإلجابات عىل أن تأييد االحتجاجات
ينطلق من اعتبارها ثورة ضد مؤسسة الحكم أو من أجل تغيري
"الدكتاتورية" القامئة وتأسيس نظام يحكم به الشعب نفسه.
وتوافق ما نسبتهم  %13من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات عىل
أن السبب الرئيس لتأييدهم جاء نتيجة لألوضاع االقتصادية السيئة
القامئة يف لبنان .وركز هؤالء عىل تدهور الوضع االقتصادي بصفة
عامة؛ مبا يف ذلك انهيار أسعار العملة الوطنية وارتفاع مستويات
البطالة وتفيش الفقر وانتشاره وارتفاع األسعار وغالء املعيشة.
وقال  %8من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات إن تأييدهم ينطلق
تعب عن غضب الشعب اللبناين إزاء ما يجري يف بالده عرب
من أنها ّ
سنوات متتالية من تهميش واستهانة به؛ أي أنها متثل انتفاضة غضب
وتعبري عن استعادته لكرامته التي ُمست ،أو محاولة استعادة كرامته
يف ظل ما تع ّرض له من تهميش أو إذالل أو استباحة له وآلرائه
وكرامته يف مختلف املجاالت.
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عب  %8من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات أن تأييدهم جاء
كام ّ
نتيجة النتشار الفساد والفاسدين من السياسيني والفئات الحاكمة
تعب
واملتحكّمة يف لبنان .وقد أورد أصحاب هذه الفئة إجابات ّ
عن تأييدهم لالحتجاجات ألنها ضد السارقني والناهبني (الحرامية،
اللصوص) ملقدرات البلد وثروته ،وألنها تهدف إىل محاسبتهم
ومقاضاتهم واستعادة ما قاموا بنهبه ورسقته .بينام قال  %3من
عبت عن وحدة الشعب
املستجيبني إن سبب تأييدهم هو أنها ّ
اللبناين باختالف فئاته ،أو أنها أدت إىل وحدته وتضامنه مع بعضه،
عبت عن مستوى وعيه املرتفع وإدراكه وسلميته .ومن الجدير
كام ّ
عبوا
بالذكر أن هنالك نحو  %2من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات ّ
عن أنهم ما زالوا مؤيدين لها رغم موقفهم النقدي لتطور مسارها؛
إذ اعتربوا أن هذه االحتجاجات كانت يف البداية أفضل من تطوراتها
تسييسا بعد أن كانت تركز عىل أهداف
الالحقة ،فقد أصبحت أكرث
ً
مطلبية ،وأن تنظيمها اعرتاه الخلل أو الضعف خالل األسابيع الالحقة
مقارنة ببدايتها يف األسابيع األوىل ،أو أنها أصبحت أقل جم ًعا ملختلف
الفئات اللبنانية مقارنة بانطالقتها .ومع أن هذه النسبة محدودة ،فإن
أهميتها تربز ألنها متثل نظرة نقدية موضوعية من خالل ما الحظه
هؤالء املستجيبون من تطورات يف حركة االحتجاجات ،أو جاء نتيجة
لتأثره بالجدل الذي دار حولها مبا يف ذلك جهد التيارات السياسية
املعارضة لالحتجاجات يف النيل من صدقيتها أو وسمها بأنها متثل
تعب عن مطالب الناس.
أجندات سياسية محددة وليست احتجاجات ّ
الجدول ()1
األسباب التي أوردها املستجيبون املؤيدون لالحتجاجات
األسباب

 %من مجموع
املؤيدين

 %من مجموع
املستجيبني

تطالب بحقوق الشعب وتطلعاته

31

20.2

ألن مطالبها رشعية ومحقة

19

12.9

لتغيري املنظومة السياسية الحاكمة

13

8.8

األوضاع االقتصادية السيئة (بطالة،
فقر ،غالء)

13

8.5

ضد الفساد والفئة الفاسدة من
الطبقة الحاكمة

8

5.3

تعبري عن غضب الشعب
واستعادته لكرامته

8

5.1

األسباب

 %من مجموع
املؤيدين

 %من مجموع
املستجيبني

ألنها و ّحدت اللبنانيني وعربت عن
وعي الشعب

3

2.3

أيدوا االحتجاجات وما زالوا
يؤيدونها رغم أنهم يحملون موقفًا
نقديًا لتطوراتها ألنها أصبحت أكرث
تنظيم مقارنة ببدايتها
تسييسا وأقل
ً
ً

2

1.1

أخرى

1

1.0

مل يورد أسبابًا للتأييد

2

1.0

املجموع

100.0

66.5

أما عىل صعيد األسباب التي أوردها املعارضون لالحتجاجات ،فقد
تعب
عكست اإلجابات العديد من األسباب والدوافع الواضحة التي ّ
عن تفسريهم ملواقفهم املعارضة ،حيث إن  %5منهم فقط آثروا
عدم ذكر أسباب أو أنهم كانوا غري قادرين عىل تقدميها .ومن خالل
مراجعة األسباب التي أوردها املستجيبون بحسب مفرداتهم الخاصة،
فقد ُصنفت يف عدة فئات .وجاءت النسبة األعىل ،التي متثل %20
من املستجيبني ،بأنهم يعارضون االحتجاجات ألنها ال جدوى منها
تغي أي يشء يف الواقع اللبناين ولن تحقق أهدافها املرفوعة.
ولن ّ
وقد أورد هؤالء إجابات متعددة يف هذا السياق منها أن النخبة
السياسية الحاكمة ال تستمع للمواطنني ومطالبهم وال يهمها آراؤهم
أو أن هذه النخبة سوف تلجأ إىل القيام بإجراءات تسكينية هدفها
امتصاص غضب الشارع ،وليس إجراءات جوهرية تعكس مطالب
املتظاهرين ،أو أن االحتجاجات لن تؤدي إىل نتيجة ولن تحقق أي
يشء .ويبدو جليًا أن أصحاب هذا الرأي من املعارضني ال ينطلقون
من موقف معارض لالحتجاجات من الناحية املبدئية أو موقف
يعب املواطنون عن آرائهم من خالل االحتجاج ،وإمنا
يرفض أن ّ
ينحاز موقفهم إىل قناعة أو تصور وانطباع بأنها لن تحقق أهدافها
تغي سياساتها ،ومن
أو مطالبها ألن منظومة الحكم لن تتغري ولن ّ
ث ّم ،فإنه ال يوجد أفق للتغيري أو أن الطبقة الحاكمة سوف تلجأ إىل
إجراءات تحتوي فيها حركة الشارع ضمن تغيريات صورية ومن دون
أي تغيري جوهري ذي معنى .وقد يكون أيضً ا أحد أسباب معارضتهم
قناعتهم بأن االحتجاجات بصفة عامة أو نتيجة للسياق اللبناين هي
آلية غري مجدية للتغيري .ويف املحصلة النهائية ،فإن موقف هذه
الفئة من املستجيبني ،والتي متثل خمس املعارضني و %6من مختلف
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املستجيبني اللبنانيني ،ال تنطلق من موقف معا ٍد لالحتجاجات وإمنا
من قراءة محددة لواقع القوة والنفوذ للسلطة السياسية يف لبنان أو
من انحياز ملا ميكن تسميته بـ "الالمباالة السياسية" أو تفضيل آلية
أخرى للوصول إىل أهداف املتظاهرين.
وفس  %14من املستجيبني معارضتهم لهذه االحتجاجات بأنها
ّ
كانت فوضوية وغري منظمة وأدت إىل إغالق الطرق ومارس بعضها
التخريب أو الشغب .وركز هؤالء عىل أسباب متعلقة بإغالق الطرق
شل حركتهم
بني املناطق املختلفة يف لبنان أو يف بريوت؛ ما أدى إىل ّ
وعدم قدرتهم عىل الوصول إىل أماكن عملهم أو أماكن أخرى ،إضافة
إىل أنها عطلت الحياة وسببت رض ًرا للناس .ومن الجدير بالذكر أن
بعض اإلجابات قد ركزت عىل أن هذه االحتجاجات يف بدايتها كانت
تنظيم.
أكرث
ً
وعب  %13من املستجيبني عن معارضتهم لالحتجاجات انطالقًا
ّ
من أنها مؤامرة خارجية عىل لبنان ،ومن ث ّم يعكس توصيفهم
هذا رفضهم لها من ناحية مبدئية؛ إذ اعتربوها منظمة من الخارج
وال متثل الشعب أو تطلعاته وإمنا هي صناعة خارجية و"مؤامرة"
تستهدف لبنان وأمنه .واعتربت أغلبية هؤالء أن االحتجاجات مؤامرة
أمريكية أو أمريكية إرسائيلية أو مؤامرة خارجية بصفة عامة ،أو أنها
نُظمت وطُبخت و ُمولت من سفارات دول معادية يف لبنان.
وعب نحو  %9من املستجيبني عن رفضهم لالحتجاجات ألسباب
ّ
ذات عالقة بأنها مس ّيسة أو ذات أهداف سياسية .ويف هذا السياق،
يعبون عن أن معارضتهم جاءت إما ألن
كان هؤالء املعارضون ّ
االحتجاجات ليست مطلبية فحسب؛ أي مطلبية كاملة ،وإما ألنها
ذات أهداف سياسية ،وكأنهم يرغبون يف مظاهرات مطلبية فحسب.
ومن الجيل أن هؤالء املستجيبني يعكسون رأيًا ساد من قبل بعض
الفئات السياسية اللبنانية التي رفضت هذه االحتجاجات بوصفها
ذات أجندات سياسية أو مسيّسة .ومل تستطع اإلجابات الواردة
يف هذا التصنيف أن تع ّرف املقصود باملسيّس املرفوض واملطلبي
املرغوب.
وقال  %9من املستجيبني املعارضني لهذه االحتجاجات (وميثل
هؤالء نحو  %3من مجمل مستجيبي العينة) إنهم كانوا مؤيدين
لها يف البداية ،لكنهم تحولوا إىل معارضني بعد فرتة من الزمن نتيجة
انحرافها عن مسارها الصحيح .وكانت بعض اإلجابات التي ُصنفت
هنا تشري إىل انحراف لهذه االحتجاجات عن "مسارها الصحيح" من
دون توضيح ماهية هذا االنحراف أو تعريف ماهية املسار الصحيح.
وبينت بعض اإلجابات األخرى ما يقصده املستجيبون يف ذلك من أن
االحتجاجات فقدت عفويتها التي كانت سمة أساسية لها يف األسابيع
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األوىل من انطالقها أو أنها أصبحت ترفع شعارات سياسية بعد أن
كانت تركز عىل الشعارات املطلبية ،أو أ ّن "مندسني" قد انخرطوا فيها
تعب عن اتجاه سيايس معني
وحرفوها عن مسارها ،أو أنها أصبحت ّ
أو تستهدف اتجا ًها سياسيًا معي ًنا .وعىل الرغم من أن بعض هذه
لتعب
اإلجابات تتقاطع مع إجابات أخرى ُصنفت يف فئات مختلفة ّ
عن آراء املعارضني ،فإن تخصيص فئة خاصة لهذه اإلجابات ينطلق
من أنها متثل الفئة التي تأرجحت وتحولت من موقف مؤيد إىل
موقف معارض إما نتيجة للنقاش والجدل اللذَين شهدتهام الساحة
اللبنانية وجهود تيارات سياسية استهدفت صدقية هذه االحتجاجات،
وإما نتيجة ملوقف تطور عند بعض املؤيدين لالحتجاجات ليحولهم
معارضني لها.
وأورد ما نسبتهم  %8من املستجيبني املعارضني لالحتجاجات إجابات
متعلقة بتدهور الوضع االقتصادي يف لبنان بشكل أكرب نتيجة لها،
عبوا عن أنها ساهمت يف انخفاض سعر العملة الوطنية
حيث ّ
مقابل الدوالر ،أو ارتفاع األسعار وتوقف األعامل واألشغال أو تراجع
مستوى املعيشة؛ أي أن هذه الفئة فرست معارضتها لالحتجاجات
بأنها سببت مزي ًدا من الرتاجع للوضع االقتصادي (من بطالة ،وارتفاع
أسعار ،وفقر).
وعىل صعيد مشابه ،فرس  %7من املستجيبني املعارضني موقفهم
بأنها أدت إىل عدم االستقرار وتدهور أوضاع لبنان بصفة عامة ،حيث
أفاد هؤالء أن االحتجاجات واستمرارها قادت البلد إىل عدم االستقرار
السيايس واألمني وإىل غياب األمان .وانطلق  %7من املعارضني من
أن معارضتهم كانت بنا ًء عىل أن أهدافها غري موحدة وشعاراتها
وقيادتها متضاربة ،وال تعكس الوحدة ،إضافة إىل افتقارها إىل
التنظيم .وقد أورد البعض أن أسباب معارضتهم تعود إىل أنه ال يوجد
فضل
برنامج واضح لها أو أهداف تم التوافق عليها أو قيادة موحدةً ،
عن ضعف الضبط والتنظيم يف مجرياتها .ومن الجدير بالذكر أن
 %5من املعارضني عزوا ذلك إىل أن االحتجاجات موجهة ضد تيار
سيايس بعينه أو أنها تخدم جهة سياسية معينة ،حيث قال هؤالء إن
من قاموا بها يخدمون أجندة أحزاب محددة أو يستهدفون تيارات
سياسية محددة ،أي أن أهدافها ليست مصالح الشعب اللبناين.
ومن الالفت لالنتباه أن اإلجابات التي س ّمت التيارات أو الجهات
املستهدفة كانت متعددة ومتباينة وركزت عىل ثالث جهات وهي:
أولً  ،أن هذه االحتجاجات تستهدف املكون السني يف لبنان أو تيار
املستقبل أو سعد الحريري من أجل إزاحته عن رئاسة الحكومة ...
إلخ .ثانيًا ،أنها تستهدف الشيعة يف لبنان أو حزب الله ،أو سالح
املقاومة .ثالثًا ،أن هدفها كان استهداف العهد أو ميشيل عون رئيس
الجمهورية أو التيار الوطني وقائده جربان باسيل.

ددعلالا
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سرام /راذآراذآ

الجدول ()2
األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالحتجاجات التي شهدها لبنان
األسباب

 %من مجموع املعارضني

 %من مجموع املستجيبني

ال جدوى منها ولن تغري شيئًا

20

6.3

فوضوية وأدت إىل إغالق الطرق والتخريب

14

4.5

مؤامرة خارجية

13

4.0

مس ّيسة وليست مطلبية

9

2.8

كنت مؤيدًا ،وأصبحت معارضً ا ألن االحتجاجات انحرفت عن مسارها

9

2.7

ساهمت يف سوء األوضاع االقتصادية

8

2.6

أدت إىل عدم االستقرار وتدهور أوضاع لبنان

7

2.3

أهدافها غري موحدة واملظاهرات تفتقر إىل التنظيم

7

2.1

موجهة ضد تيار سيايس بعينه أو أنها تخدم جهة سياسية بعينها

5

1.7

أخرى

2

0.6

مل يورد أسبابًا ملعارضة االحتجاجات

5

2.0

املجموع
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31.5

وعند تحليل اتجاهات الــرأي العام اللبناين نحو االحتجاجات
واملظاهرات التي شهدها لبنان بحسب املــؤرشات الدميوغرافية
والتعليمية والفئات العمرية ،تظهر النتائج أن اآلراء متقاربة بني هذه
املؤرشات ،إال أنه من املهم إدراج بعض التباينات املرصودة ،حيث
أظهرت النتائج أن نسب التأييد لالحتجاجات بني اإلناث والذكور
متقاربة مع ميلٍ أعىل للتأييد لدى املستجيبات اإلناث .بينام أظهرت
عامل مؤث ٌر إىل ٍ
حد ما يف اتجاهات الرأي
النتائج أن عامل التعليم ٌ
تعليم مقارن ًة
العام ،حيث ترتفع نسبة الـتأييد بني الفئات األكرث
ً
عبت عن معارضتها
باألقل
ً
تعليم .وكانت أكرث فئة من املستجيبني ّ
لالحتجاجات هي من ذوي التعليم األقل من الثانوي ،بينام األكرث
تأيي ًدا هم املستجيبون من ذوي التعليم الثانوي أو أعىل .وميكن
قراءة أثر عامل (السن /العمر) يف تأييد االحتجاجات بأن الفئتني
العمريتني  34-25عا ًما و 44-35عا ًما هام األكرث تأيي ًدا لها ،مقارنة
بفئات عمرية أخرى ،فقد كانت الفئة العمرية ( 55عا ًما فأكرث) هي
األقل تأيي ًدا لهذه االحتجاجات أو األكرث معارضة لها.
عىل الرغم من التباينات التي عكستها املتغريات التعليمية والعمرية
والجندرية ،فإنها تبقى محدودة وذات تأثري غري جوهري باستثناء
ما ظهر عند تحليل املستويات التعليمية .يف املقابل ،ومن خالل تحليل

البيانات بحسب بعض املتغريات األخرىُ ،وجد أن هنالك مجموعة
متغريات أكرث أهمية عىل صعيد تأثريها يف مواقف املستجيبني نحو
االحتجاجات ،وهي:
ً
أول :الوضع االقتصادي لألرسة ،وقد اعتمد هنا متغري مدى كفاية
الدخل لتغطية نفقات الحاجات األساسية ألرسة املستجيب.
ثان ًيا :متغري املحافظة ،واعتمد هنا مكان سكن املستجيب بحسب
توزيع العينة.
ثالثًا ،متغري الطائفة ،واعتمد هنا التعريف الذايت للمستجيب لطائفته.
عىل صعيد متغري دخل األرسة ،أظهرت النتائج أن هنالك تباي ًنا يف
اتجاهات الرأي نحو تأييد االحتجاجات؛ إذ يرتفع التأييد لها مع
انخفاض دخل األرسة ،حيث إن أعىل نسبة معارضة تركزت بني
املستجيبني الذين وصفوا دخلهم بالكايف ويستطيعون أن يوفروا
منه (أي أرس الوفر) .يف املقابل ،فإن أعىل نسبة تأييد لالحتجاجات
كانت بني املستجيبني الذين أفادوا أن دخل أرسهم ال يكفي تغطية
حاجاتهم األساسية (أرس العوز) أو أنه يكفي لتغطية حاجاتهم
األساسية ومن دون توفري (أرس الكفاف) .وميكن القول إن هنالك
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عالقة ترابطية عكسية بني دخل األرسة وتأييد االحتجاجات ،فكلام
ميل نحو تأييد االحتجاجات.
انخفض دخل األرسة ،كان هنالك ٌ
إن تحليل اتجاهات الرأي العام بحسب املحافظات ذو داللة كربى،
حيث إن هنالك أكرثية يف كل محافظة من املحافظات اللبنانية لتأييد
هذه االحتجاجات باستثناء محافظة واحدة ،هي بعلبك /الهرمل،
حيث أفاد  %78منهم أنهم يعارضون االحتجاجات ،مقابل %22
فقط أفادوا تأييدهم لها .وكانت أغلبية املستجيبني يف املحافظات
األخرى قالت إنها تؤيد االحتجاجات ،لكن نسبة التأييد تتفاوت بني
محافظة وأخرى ،حيث سجلت محافظة عكار أعىل نسبة  %79تليها
بريوت  %78فشامل لبنان  %73والنبطية  .%72وتشري النتائج بشكل
واضح إىل أن تأييد االحتجاجات متوافر عىل امتداد املحافظات عىل
اختالفها مع وجود استثناء يف محافظة بعلبك /الهرمل.
أما املتغري الثالث ،فهو متغري طائفة املستجيبني ،ولعل هذا املتغري
مهم ج ًدا فيام يتعلق بلبنان ،حيث إن النظام السيايس قائم عىل
االعرتاف بالطائفية السياسية واملحاصصة الطائفية ،إضافة إىل أن
أغلب القوى السياسية القامئة ضمن التيارات املتعارف عليها main
 streamهي أحزاب متثل طوائف يف لبنان .كام أن لها أهمية خاصة
مرتبطة باملظاهرات واالحتجاجات التي شهدها لبنان ،حيث إنها
رفعت شعارات التخلص من الطائفية السياسية واألحزاب الطائفية
فضل عن ذلك ،كان الجدل الذي رافق
واملحاصصة السياسية الطائفيةً .
التعامل مع هذه االحتجاجات ذا أبعاد طائفية ،حيث نشأ خطاب
سيايس ،وتحدي ًدا ذاك الذي وقف ضد االحتجاجات ،يركز عىل التضامن
بني أبناء الطائفة أو االلتفاف حول األحزاب التي متثل الطوائف.
وأظهرت النتائج أن أكرثية املستجيبني يف كل طائفة من الطوائف
الرئيسة أفادت أنها تؤيد االحتجاجات التي جرت .إال أن تحليل
النتائج يشري إىل تركّز التأييد لدى املستجيبني من الذين ع ّرفوا أنفسهم
كمسلمني سنة ومسيحيني أرثوذوكس ومسيحيني كاثوليك ،مقابل تأييد
أقل بني املستجيبني املسيحيني املوارنة ،ويصبح هذا التأييد يف أقل
مستوياته بني املستجيبني املسلمني الشيعة ،حيث أفاد  %51منهم
عبوا عن معارضتهم لها.
تأييدهم لالحتجاجات مقابل ّ %49
إن تحليل البيانات بالتقاطع مع طائفة املستجيب يعكس أن هنالك
شبه انقسام بني اللبنانيني الشيعة عىل الرغم من أن األغلبية البسيطة
تؤيد هذه االحتجاجات .كام أن هنالك أغلبية لتأييد االحتجاجات يف
إطار املحافظات ذات الصبغة الشيعية األكرب .وهنالك نسبة معتربة
عبوا عن معارضتهم لالحتجاجات
من املستجيبني املوارنة (ّ )%41
مقابل  %51أيدوها.
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إن قراء ًة يف األسباب التي أوردها املعارضون لالحتجاجات إليضاح
أسباب معارضتهم تظهر أن هذا التيار متنوع وغري متوافق،
وال ينطلق جميعه من توافق مبديئ عىل معارضة االحتجاجات أو
مطالبها ،خاصة إذا كانت هذه املطالب مرتبطة بظروف معيشية
للمواطنني .وميكن يف هذا السياق القول إن هنالك ثالثة تيارات
رئيسة تشكل كتلة املعارضني:
األول :ينطلق من املعارضة ألسباب ال تتعلق مبوقف رافض
لالحتجاجات من ناحية مبدئية ،ويضم هذا التيار أولئك الذين
فرسوا معارضتهم بعدم جدوى االحتجاجات وعدم قدرتها عىل
تحقيق أهدافها ( %6.3من مجمل املستجيبني) أو لكونها ساهمت
يف تدهور األوضاع االقتصادية ( %2.6من مجمل املستجيبني) أو أنها
أدت إىل عدم االستقرار ( ،)%2.3وميثل هذا التيار نحو  %11من
مجمل املستجيبني ،ونحو ثلث فئة املعارضني.
الثاين :ينطلق من معارضته ألسباب نقدية تتعلق باالحتجاجات وآلية
تطورها ،إذ يركز عىل ضعف تنظيمها وعدم وجود قيادة موحدة لها
( %2.1من مجمل املستجيبني) أو أنها فوضوية وأدت إىل تعطيل
الحياة وإغالق الطرق ( ،)%4.5وميثل هذا التيار نحو  %7من مجمل
املستجيبني ،أي نحو ربع املعارضني.
الثالث :يأخذ موقفًا معارضً ا لها من ناحية مبدئية ويصفها إما أنها
موجهة ضد تيار سيايس بعينه أو خدمة لتيار سيايس محدد (،)%1.7
تعب عن رأي اللبنانيني ( %4من املستجيبني)
وأنها مؤامرة خارجية وال ّ
أو ألنها مس ّيسة وليست مطلبية ( %2.8من مجمل املستجيبني)،
إضافة إىل أولئك الذين كانوا مؤيدين لها وأصبحوا معارضني بعد
انحرافها عن مسارها ( ،)%2.7وميثل هذا التيار  %11من مجمل
املستجيبني ،وثلث املعارضني.
وميكن القول إن هذا التيار لديه موقف معارض من هذه االحتجاجات
بشكل مبديئ ،لكن ميكن مناقشة البنية املبدئية لهذا املوقف من
خالل االدعاء بأن املوقف املبديئ هذا تشكل عىل أساس التضامن مع
أحد التيارات السياسية القامئة يف لبنان (عىل وجه الخصوص حزب
الله والتيار الوطني وبدرجة أقل تيار املستقبل)؛ أي أنه ينطلق من
الخطاب السيايس الذي طرحته هذه التيارات أو بعضها الحتواء هذه
االحتجاجات أو التقليل من زخمها أو استهدافها .وليس من موقف
مبديئ من االحتجاجات أو الظروف املوضوعية التي أدت إىل اندالعها
يف الشارع اللبناين .مبعنى أن هذه الفئة ليست منفصلة عن األهداف
أو الغضب الذي دفع املتظاهرين لالحتجاج يف ترشين األول /أكتوبر
واألشهر التالية ،مبقدار معارضتهم املبدئية لالحتجاجات عىل أساس
تضامنهم مع خطاب التيار السيايس الذي ميثلهم ورؤيته أو ميثل
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الجدول ()3
اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو االحتجاجات من حيث الجندر ،واملحافظة (أو اإلقليم) ،والطائفة ،واملستوى التعليمي ،والفئات العمرية
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات
مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات
مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات
مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات

مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات

مؤيدون
معارضون
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات

مؤيدون
معارضون
املجموع

ذكور %
67
33
100

الجندر

إناث %
69
31
100

الفئات العمريّة (سنة)
% 55+
% 54-45
% 44-35
% 34-25
% 24-18
63
67
73
70
66
37
33
27
30
34
100
100
100
100
100
املستويات التعليم ّية
ّانوي %
الثانوي %
ّانوي %
أ ّميُ /ملم %
أعىل من الث ّ
ّ
أقل من الث ّ
71
72
65
69
29
28
35
31
100
100
100
100
الطائفة
مسيحي
مسيحي
مسيحي
درزي %
مسلم سني  %مسلم شيعي %
كاثولييك %
أرثوذكيس %
ماروين %
86
81
72
59
51
84
14
19
28
41
49
16
100
100
100
100
100
100
املحافظة
جنوب
جبل
بعلبك
شامل
النبطية %
بريوت %
البقاع %
عكار %
لبنان  %لبنان %
الكرمل %
لبنان %
72
63
70
78
22
68
73
79
28
37
30
22
78
32
27
21
توصيف املستجيبني لدخل أرسهم
دخل األرسة يُغطّي نفقات
دخل األرسة ال يُغطّي نفقات
دخل األرسة يُغطّي نفقات
ٍ
احتياجاتنا بشكلٍ ج ّي ٍد ونستطيع
صعوبات يف تغطية
احتياجاتنا ونواجه
احتياجاتنا وال نوفّر منه %
أ ْن نوفّر منه %
احتياجاتنا %
69
70
60
31
30
40
100
100
100
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الجدول ()4
برأيك ،ما هو أهم سبب وثاين أهم سبب دفع الناس للتظاهر /للمشاركة يف االحتجاجات؟

ارتفاع األسعار (ارتفاع تكلفة املعيشة)

السبب األول %
42

السبب الثاين %
20

معدل اإلجابتني %
31.0

الفساد اإلداري واملايل

24

23

23.5

البطالة (عدم توافر فرص عمل)

17

24

20.5

املحاصصة السياسية

4

7

5.5

ضعف الخدمات العامة

2

6

4.0

النظام الطائفي

3

5

4.0

سيطرة مجموعة من السياسيني عىل الحكم

3

5

4.0

عدم املساواة يف توزيع الدخل والرثوة

2

4

3.0

عدم الثقة باألحزاب

1

3

2.0

أخرى

1

2

1.5

ال أعرف /رفض اإلجابة

1

0

0.5

ال يوجد خيار ثانٍ

0

1

0.5

املجموع

100

100

100

تطلعاتهم أو بعضها ،فهم متعاطفون أو لديهم تفهم مبديئ ألسباب
االحتجاجات .ومن أجل مزيد من التوضيح لوجهة النظر هذه ،ميكن
االعتامد عىل نتائج سؤال طرحه املؤرش يف االستطالع نفسه بصيغة
السؤال املغلق؛ أي ضمن خيارات محددة تطلب من املستجيبني أن
يحددوا أهم سبب ،وثاين أهم سبب ،دفع الناس لهذه االحتجاجات
أو املشاركة فيها .وتضمنت قامئة الخيارات ما ييل:
•ارتفاع األسعار (ارتفاع تكلفة املعيشة).
•الفساد اإلداري واملايل.

•البطالة (عدم توافر فرص عمل).
•املحاصصة السياسية.

•ضعف الخدمات العامة.
•النظام الطائفي.

•سيطرة مجموعة من السياسيني عىل الحكم.
•عدم املساواة يف توزيع الدخل والرثوة.
•عدم الثقة باألحزاب.

ومل تتضمن هذه القامئة أي سبب لالحتجاجات عىل أنها مؤامرة
خارجية ،أو متثيل لتيار سيايس محدد ،أو من أجل استهداف تيار
سيايس بعينه .ومع ذلك ،أتاح السؤال للمستجيب أن يجيب أو يقول
إنه ال يتفق مع أي من الخيارات الواردة يف السؤال لتفسري السبب
الذي دفع الناس للتظاهر ،ويتيح له أيضً ا أن يضع السبب الذي ميثل
الدافع النخراط الناس يف االحتجاجات من وجهة نظره .لقد أظهرت
النتائج أن نحو  %97اختاروا واح ًدا من الخيارات التي عرضت عليهم
كأسباب أدت إىل االحتجاج والتظاهر ،مقابل  %1.5فقط رفضوا
الخيارات املطروحة عليهم ،وقرروا أن يضعوا األسباب من وجهة
نظرهم ،حيث أفادوا أن الدافع الرئيس للتظاهر هو استجابة ملؤامرة
خارجية أو لتحقيق أهداف سياسية تنال من أحد التيارات أو القوى
أو الطوائف املوجودة يف لبنان.
أما عىل صعيد األسباب التي اختارها املستجيبون لتفسري السبب
األهم الذي دفع الناس للخروج يف االحتجاجات ،فقد كان ارتفاع
األسعار يف املرتبة األوىل ( ،)%42ثم انتشار الفساد املايل واإلداري
( ،)%24ثم البطالة ( ،)%17وضعف الخدمات العامة ( .)%2يف
حني شدد ما نسبتهم ( )%3عىل النظام الطائفي ،وعىل عدم الثقة
باألحزاب ( ،)%1وعىل املحاصصة السياسية ( .)%4وتعكس النتائج
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أن أكرثية الرأي العام اللبناين ترى دوافع الناس لالحتجاج هي دوافع
ذات أبعاد اقتصادية (نحو  ،)%60فيام أفاد نحو ثلث املستجيبني أن
الدوافع ذات أبعاد سياسية أو تعكس السخط عىل القوى السياسية
والنظام السيايس الذي يدير البالد وفساده (نحو .)%33
إن تحليل اتجاهات الرأي العام بناء عىل هذا السؤال يظهر بشكل
جيل أن االبتعاد عن السؤال املبارش حول تأييد االحتجاجات أو
معارضتها يقلل من لجوء املستجيب لإلجابة من منطلق تضامني
أو اصطفايف مع التيار السيايس األقرب منه ،أو املتأثر بوجهات نظره،
فيام يتيح السؤال األكرث عمومية والذي يتساءل عن األسباب والدوافع
فرصة للتع ّرف إىل تشخيص املستجيب بشكل موضوعي أكرب لدوافع
التظاهر بغض النظر عن مشاركته فيها؛ أي أنه يصبح أكرث توازنًا يف
تشخيص املوضوع واملوقف منه.

المشاركة في االحتجاجات
ومساندتها
يناقش هذا املحور مدى تفاعل املواطنني عمل ًيا مع االحتجاجات التي
شهدها لبنان وذلك للتعرف إىل جانب آخر من جوانب فهم تفاعل
املجتمع اللبناين مع االحتجاجات بصفة عامة .ويف هذا السياق،
طرح املؤرش العريب مجموعة من األسئلة عىل املستجيبني للوقوف
عىل مدى تفاعلهم ومشاركتهم يف االحتجاجات ،منها ما تعلق
مبدى املشاركة الفعلية يف االحتجاجات ،وكذلك مدى تقديم الدعم
واملساندة للمتظاهرين.
أمــا عىل صعيد املشاركة الفعلية يف االحتجاجات ،فقد سئل
املستجيبون عدة أسئلة ،من قبيل هل شاركوا يف االحتجاجات
فعل؟ كام طلب منهم أن يذكروا أهم ثالث مشاركات لهم يف هذه
ً
االحتجاجات (حتى لو كانت تفوق ثالث مرات) وتحديد أسامئها
وأماكنها وتواريخها .وتظهر النتائج أن نحو  %20أفادوا أنهم شاركوا
يف االحتجاجات مقابل  %80أفادوا أنهم مل يشاركوا فيها .ويعرب هذا
عن نسبة معتربة وجديرة باالهتامم ممن شاركوا فيها.
أما عىل صعيد أهم ثالث مشاركات يف االحتجاجات ،فقد أفاد %24
من املستجيبني أنهم شاركوا يف التظاهر ومل يحددوا مكان االحتجاجات
أو أسامءها ،أو أنهم فضلوا عدم ذكر ذلك بالتحديد ألنهم ال يتذكرون.
أما تواريخ هذه االحتجاجات ،فقد أفاد نحو  %30منهم أنهم يفضلون
عدم ذكر تواريخها أو أنهم ال يتذكرون ذلك .يف املقابل ،ميكن أن
تشكل املعلومات التي أدىل بها املستجيبون صورة حول توزيع
مشاركات املتظاهرين وتواريخ مشاركتهم يف االحتجاجات خالل الفرتة
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التي حدثت فيها .وتظهر النتائج أن هنالك تركّ ًزا يف زخم املشاركة
يف االحتجاجات خالل شهر ترشين األول /أكتوبر  ،2019حيث أفاد
أكرث من ثلثي الذين انخرطوا يف التظاهر أن االحتجاجات التي شاركوا
فيها كانت يف هذا الشهر .وأفاد  %49من املستجيبني الذين قالوا
إنهم شاركوا يف االحتجاجات بأنهم شاركوا بشكل دائم أو متقطع عىل
امتداد الفرتة ترشين األول /أكتوبر  - 2019كانون الثاين /يناير .2020
وقد ذكر أكرث من  %75من املستجيبني املشاركني يف االحتجاجات
األماكن التي تظاهروا فيها .وتتيح البيانات التي أوردها املستجيبون
التأكيد عىل انتشار االحتجاجات يف جميع محافظات لبنان .وعند
التحليل أيضً ا ،تبني أن املتظاهرين شاركوا يف احتجاجات عرب األقضية
يف كل محافظة .وتعكس البيانات أن النسبة األكرب (نحو  %29من
مجمل املستجيبني الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االحتجاجات) شاركت
يف احتجاجات بريوت ،تليها محافظة جبل لبنان بنسبة  ،%21ثم
شامل لبنان  ،%9ومحافظة البقاع بنسبة  ،%8وجنوب لبنان والنبطية
بنسبة  %3لكل منهام .فيام فضل  %24من املستجيبني عدم ذكر
أماكن االحتجاجات التي شاركوا فيها.
ويف حني دافع البعض عن أن هذه االحتجاجات كانت وطنية
بامتياز وشاركت فيها فئات من مختلف مكونات املجتمع ،ذهب
آخرون إىل نزع االمتداد الوطني عنها ،وأشاروا إىل أنها تركزت بني
فئات محددة دون أخرى أو بني أبناء بعض املحافظات .إن دافع
هذا النقاش وسوق الحجج باتجاه أو آخر ينطلق من املواقف تجاه
هذه االحتجاجات .وقد تبني من تحليل مدى املشاركة الفعلية يف
االحتجاجات أن امتداد هذه املشاركة كان وطن ًيا سواء ضمن فئات
محددة يف املجتمع اللبناين أو عىل صعيد محافظاته.
أما عىل صعيد املشاركة يف االحتجاجات بحسب املتغريات الدميوغرافية
والحيوية ،فتظهر النتائج أن هذه االحتجاجات استقطبت كل الفئات
اللبنانية ،ويعكس التحليل التفصييل أن املشاركة عىل الصعيد الجندري
متقاربة مع امليل ملشاركة أكرب من قبل الذكور مقارنة بالنساء،
فيام يظهر تحليل الفئات العمرية للمتظاهرين تركزها بني الفئات
الشابة ومن ترتاوح أعامرهم بني  18و 34سنة .كام يظهر التحليل أن
املتظاهرين من املستوى التعليمي أعىل من ثانوي هم األكرث مشاركة
مقارنة باملستجيبني من مستويات تعليمية أقل .ويتباين املستجيبون
بحسب طوائفهم الدينية يف مستويات مشاركتهم يف االحتجاجات؛
ففي حني كانت النسبة األعىل بني املستجيبني املسلمني السنة
واملسيحيني الكاثوليك ،كانت النسبة األقل لدى املسيحيني املوارنة
والدروز .كام أن دخل الفرد عامل مؤثر يف املشاركة يف االحتجاجات،
فكلام كان دخل األرسة منخفضً ا ،كانت املشاركة أعىل.
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الشكل ()2
املستجيبون الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االحتجاجات التي شهدها لبنان منذ ترشين األول /أكتوبر )%( 2019

ﻧﻌﻢ ﺷﺎرﻛﺖ
ذآ

ﻻ ،ﻢﻟ أﺷﺎرك
ذ8

الجدول ()5
توزيع املتظاهرين عىل االحتجاجات التي شاركوا فيها بحسب املحافظة
االحتجاجات التي شارك فيها املتظاهرون بحسب املحافظة

 %من مجمل املستجيبني الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االحتجاجات

بريوت

29.3

جبل لبنان

21.0

شامل لبنان

9.3

البقاع

7.9

جنوب لبنان

3.1

النبطية

3.0

بعلبك /الهرمل

1.9

عكار

0.4

ال أذكر /رفض اإلجابة

24.1

املجموع

100.0
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الجدول ()6
املستجيبون الذين شاركوا يف االحتجاجات من حيث الجندر ،العمر ،التعليم ،الطائفة ،الوضع االقتصادي
الجندر

هل شاركت يف االحتجاجات؟
ذكور %

إناث %

نعم

22

18

ال

78

82

املجموع

100

100
الفئات العمريّة (سنة)

هل شاركت يف االحتجاجات؟
% 24-18

% 34-25

% 44-35

% 54-45

% 55+

نعم

29

26

21

17

7

ال

71

75

79

83

93

املجموع

100

100

100

100

100

املستويات التعليم ّية

هل شاركت يف االحتجاجات؟
أ ّميُ /ملم %

أقل من الثانوي %

ثانوي %

أعىل من الثانوي %

نعم

21

16

20

26

ال

79

84

80

74

املجموع

100

100

100

100

الطائفة

هل شاركت يف االحتجاجات؟
مسيحي
ماروين %

مسيحي
أرثوذكيس %

مسيحي
كاثولييك %

درزي %

نعم

32

16

14

15

22

12

ال

68

85

86

85

78

88

املجموع

100

100

100

100

100

100

مسلم سني  %مسلم شيعي %

توصيف املستجيبني لدخل أرسهم

هل شاركت يف االحتجاجات؟
دخل األرسة يُغطّي نفقات
احتياجاتنا بشكلٍ جيّ ٍد ونستطيع
أ ْن نوفّر منه %

دخل األرسة يُغطّي نفقات
احتياجاتنا وال نوفّر منه %

دخل األرسة ال يُغطّي نفقات احتياجاتنا
ٍ
صعوبات يف تغطية احتياجاتنا %
ونواجه

نعم

17

19

23

ال

83

81

77

املجموع

100

100

100
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الشكل ()3
هل قمت مبساندة املتظاهرين من خالل ....

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻻ

إذا كانت النتائج السابقة تعكس مدى مشاركة املستجيبني يف
االحتجاجات التي شهدها لبنان من خالل االنخراط الفعيل يف
التظاهر ،فإن مشاركتهم من خالل مساندة هذه االحتجاجات هي
أمر مهم ويعكس بع ًدا آخر لتفاعل املجتمع اللبناين معها .بناء عىل
ذلك ،فقد طرح املؤرش العريب مجموعة من األسئلة التفصيلية التي
ميكن لكل منها أن يعكس جوانب لتفاعل املواطنني مع االحتجاجات،
بينام يتيح مجموعها تقديم صورة مجملة لهذا التفاعل .وعند تحليل
البيانات التي تم جمعها ،فإن نحو  %24من املستجيبني أفادوا أنهم
ساهموا مبساندة ودعم املتظاهرين مقابل نحو  %76أفادوا أنهم
مل يقدموا مساندة ومساعدات لهذه االحتجاجات.
وتباينت أشكال الدعم واملساندة التي قدمها املواطنون لالحتجاجات،
وكان أعىل شكل من أشكال املساندة هو دعم االحتجاجات عىل مواقع
التواصل االجتامعي من خالل الكتابة أو نرش الصور أو الفيديوهات
بنسبة  ،%28ييل ذلك  %6من املستجيبني الذين قالوا إنهم قاموا
بدعم االحتجاجات من خالل توزيع بيانات أو مطويات أو منشورات
الرتويج لالحتجاجات وأهدافها .وأفاد  %5من املستجيبني أنهم
قاموا بتجهيز يافطات أو تقديم أعالم للمتظاهرين .وأفاد  %4أنهم
ساندوا االحتجاجات بإعداد الطعام .وأفاد  %3أنهم وفروا مواصالت

ل.ذ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض

ا.ذ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﱪات ﺻﻮت

1

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

1

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ

ل

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﳌﻮاﺻﻼت ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

ا

إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻬﻢ

5

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺮاﻳﺎت واﻟﺸﻌﺎرات

6

ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨﺸﻮرات

اآ

دﻋﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت )ﺻﻮر ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ( ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ...

ﻧﻌﻢ

للمتظاهرين أو أنهم ساندوهم بالوصول إىل أماكن االحتجاجات.
دعم مال ًيا أو مساندة مالية للمتظاهرين
بينام أفاد  %1أنهم قدموا ً
أو االحتجاجات ،و %1أنهم ساندوا يف تقديم خيم للمتظاهرين أو
ساعدوا يف بنائها.
تبني سابقًا أن أكرث أشكال الدعم واملساندة لحركة االحتجاجات أو
للمتظاهرين كانت من خالل النشاط والدعم عرب وسائل التواصل
االجتامعي .وقد يكون من املفيد التعرف إىل تفاصيل استخدام
منصات التواصل االجتامعي التي اعتمدها مساندو االحتجاجات.
ويظهر جل ًيا أن أكرث الوسائل استخدا ًما كان الواتساب حيث أفاد
باستخدامه  %94من املستجيبني الذين ساندوا االحتجاجات عرب
وسائل التواصل ،بل أن  %68منهم قالوا إنهم استخدموها يوم ًيا أو
عدة مرات يف اليوم %93 .من مساندي االحتجاجات عرب وسائل
التواصل أفــادوا باستخدامهم ملوقع فيسبوك ،وأفاد  %68منهم
أنهم استخدموا فيسبوك "يوميًا أو عدة مرات يف اليوم" من أجل
دعم االحتجاجات .فيام أفــاد  %43و %42من مجمل مساندي
االحتجاجات عىل منصات التواصل بأنهم استخدموا انستقرام
ويوتيوب من أجل ذلك .يأيت تويرت يف املرتبة الخامسة حيث أفاد ثلث
( )%33املساندين عىل منصات التواصل باستخدامهم له يف دعمهم

ددعلالا
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سرام /راذآراذآ

لالحتجاجات ،وتجدر اإلشارة أن نسبة استخدامه بشكل يومي أو
عدة مرات يف اليوم كانت  %22من مساندي االحتجاجات .ييل تويرت
من ناحية االستخدام ،سناب شات حيث استخدم من قبل  %21من
مجمل مساندي املتظاهرين عىل منصات التواصل .ومن امللفت أن
 %8من مساندي االحتجاجات عىل وسائل التواصل االجتامعي أفادوا
أنهم استخدموا تيك توك وتليغرام.

الجدول ()7
املستجيبون الذين أفادوا مبساندة االحتجاجات عرب وسائل التواصل االجتامعي بحسب أنواع الوسائل التي استخدموها ومدى تكرار
استخدامهم لها يف مساندة املتظاهرين
( %من املستجيبني الذين ساندوا االحتجاجات عرب مواقع التواصل االجتامعي)
مدى تكرار استخدام منصات التواصل االجتامعي
 %من املستجيبني الذين
ساندوا االحتجاجات عرب
منصات التواصل االجتامعي

عدة مرات يف
اليوم

مرة يف اليوم
عىل األقل

أقل من مرة يف
عدة مرات يف
مرة يف األسبوع
الشهر
األسبوع

واتس أب WhatsApp

94

70

6

13

3

2

فيسبوك Facebook

93

53

15

16

5

4

انستقرام Instagram

43

18

11

8

2

4

يوتيوب YouTube

42

21

6

5

5

5

تويرت Twitter

33

16

6

6

2

3

سناب شات snapchat

21

8

2

6

1

4

تيك توك Tik Tok

8

2

1

2

1

1

تليغرام Telegram

8

2

2

2

1

1
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خاتمة
تعكس البيانات حول اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو االحتجاجات
التي شهدتها البالد منذ منتصف ترشين األول /أكتوبر  2019أنها
تحظى بأغلبية اللبنانيني ( ،)%67مقابل معارضة نحو ثلثهم (.)%31
وبغض النظر عن التأييد واملعارضة لهذه االحتجاجات ،ويف إطار اختبار
مواقف الرأي العام اللبناين من هذه األسباب التي جعلت املواطنني
يحتجون ،هنالك توافق بني اللبنانيني عىل أن ظروفًا موضوعية؛ سواء
أكانت اقتصادية (ارتفاع أسعار ،بطالة ،فقر ،انخفاض سعر اللرية)،
أو سياسية أو مرتبطة بسياسات الحكم (فساد ،محاصصة ،طائفية،
احتكار السلطة) ،هي املحفز والدافع األسايس للمواطن لالحتجاج
أو املشاركة يف االحتجاجات ،وذلك مقابل نسبة لجأت إىل تفسريات
تآمرية .مبعنى أن املواطن الذي ميكن أن يأخذ موقفًا معارضً ا من
االحتجاجات بدوافع تضامنية مع تيار سيايس معني أو نتيجة لشد
العصب الطائفي أو ألنه يخىش من مخرجات هذه االحتجاجات،
يتوافق عىل وجود أسباب موضوعية وحقيقية تدفع املواطن إىل
االحتجاج .وما مل تتغري هذه الظروف أو بعضها بصورة يشعر املواطن
بانعكاسها عىل حياته ،فسيبقى هذا التفهم املبارش لالحتجاجات قامئًا
كلام اندلعت .إن القول بأن املوقف من االحتجاجات مرتبط بفئة
محددة من املجتمع اللبناين أو بطائفة محددة أو عدة طوائف أو
أن املوقف يعكس انقسا ًما فئويًا أو طائفيًا هو أمر غري دقيق ويجايف
الواقع .إن البيانات تظهر أن التأييد لالحتجاجات هو أمر ينسحب
عىل مجمل فئات املجتمع اللبناين بحسب متغرياتها الدميوغرافية
والحيوية والجهوية .كام أن أكرثية املستجيبني من كل طائفة من
الطوائف كانت مؤيدة لهذه االحتجاجات .ومع أن متغريي طائفة
املستجيب ودخله هام األكرث تأث ًريا يف تباين مستويات التأييد ،فإن
ذلك مل يرتق إىل مستوى ما ميكن تسميته انقسا ًما اقتصاديًا أو طائف ًيا.
إن وجود نسبة  %31من املستجيبني تعارض االحتجاجات ،يعكس
نسبة معتربة من املجتمع .ومن ث ّم ،فإن نجاح الحركة االجتامعية يف
تأطري نفسها يف تيار يستطيع أن يضع برنام ًجا للتغيري ،مرتبط بالحاجة
امللحة إىل التعامل مع الذين يعارضون هذه االحتجاجات ،وبخاصة
أن املعارضني لها يرتكزون يف مكونني هام اللبنانيني الشيعة واملوارنة.
إن جز ًءا من التيار املعارض أو الذي أصبح معارضً ا لالحتجاجات
من حيث املبدأ ويعتربها "مؤامرة" أو تعب ًريا عن أجندات خارجية
أو أن هدفها استهداف تيار سيايس أو طائفة بعينها ،وميثل نحو
 %11من مجمل املستجيبني ،يستند يف مواقفه إىل قواعد التضامن
الحزيب أو االنحياز التام إىل مواقف تيارات سياسية حارضة يف الساحة
اللبنانية .وبنا ًء عليه ،فإن التأثري يف آراء هذه النسبة التي أصبحت
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ترفض االحتجاجات محدود ج ًدا ،وليس من املنتظر أن يجري تغيري
جوهري يؤدي إىل هبوط يف حجم هذا الجزء .ويف املقابل ،فإن نحو
 %20من املستجيبني الذين عربوا عن معارضة هذه االحتجاجات
ينطلقون من مواقف مرتبطة إما بعدم األمل بتحقيق نتائج أو ألن
تلك االحتجاجات أثرت يف حياتهم سلبيًا أو أن هنالك ضبابية يف
فهمهم ألهداف الحراك وآلياته؛ ما يعني أن هنالك فرصة لتغيري
آرائهم نحو الحراك بصفة عامة أو نحو اندالع احتجاجات شعبية
جديدة خاصة يف ظل أن األغلبية ،وبنسبة تزيد عن الثلثني ،تعترب أن
تشكيل الحكومة الجديدة ال ميثل تطلعات اللبنانيني ،وأن الحكومة
وتشكيلتها ال تعربان عن مطالب االحتجاجات.
وعب نحو  %20من املستجيبني عن أنهم شاركوا يف االحتجاجات،
ّ
ومن خالل محاولة التعرف إىل تواريخ املشاركات وأماكنها ،فإن
النتائج بينت أن أغلبية الذين أفادوا أنهم تظاهروا قد قاموا بذلك
خالل شهر ترشين األول /أكتوبر  .2019إن نصف الذين أفادوا أنهم
تظاهروا أكدوا عىل أنهم استمروا يف التظاهر ،إما بشكل متقطع أو
دائم خالل األشهر األربعة األوىل من االحتجاجات .وتؤكد البيانات أن
املشاركة يف االحتجاجات امتدت عىل جميع املحافظات يف لبنان .كام
قدم  %26من املستجيبني املساندة للمتظاهرين ،وكان أكرث أساليب
املساندة هو الدعم عىل وسائل التواصل االجتامعي.
قدمت البيانات معلومات مهمة حول اتجاهات الرأي العام نحو
هذه االحتجاجات ،فقد بينت أن هنالك جز ًءا من الرأي العام الذي
تحول يف موقفه من مؤيد لالحتجاجات يف بدايتها إىل معارض لها
وبشكل مبديئ ،ووصفها بأنها تحولت إىل مؤامرة أو لتنفيذ أجندات
خارجية أو انحرفت عن مسارها .ومام ال شك فيه أن هذا التحول يف
املوقف  swinging attitudeكان بفعل الحملة التي قادتها بعض
التيارات السياسية واإلعالمية والشخصيات من منطلق إعادة حشد
مؤيديها أو مؤيديها املحتملني إىل دائرة االصطفاف التضامني عىل
أسس سياسية أو طائفية سياسية .ولكن يبقى الالفت لالنتباه أن نسبة
الذين مروا بعملية التحول هذه ميثلون نحو  %5فقط من مجمل
املستجيبني .ويعكس هذا نجا ًحا نسبيًا محدو ًدا وأقل من االنطباعات
العامة ،وقد يكون مرد ذلك إىل أن الظروف التي قادت إىل حركة
االحتجاجات هي ظروف ملموسة ويعانيها جميع اللبنانيني .ومن
ث ّم ،فإن ش ّد العصب السيايس أو الطائفي السيايس يبقى محدو ًدا يف
ظروف اقتصادية خانقة ويف ظل أزمة الحكم يف لبنان.

