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لبنــــــان .. هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق أهدافه؟

املقدمة
يعيــش اجملتمــع اللبنــاين حالــة حــراك شــعيب واســع منــذ الســابع عشــر مــن أكتوبر/تشــرين األول 
2019 علــى إثــر إعــان احلكومــة اللبنانيــة ضريبــة علــى املكاملــات الصوتيــة بواســطة تطبيقــات 

اإلنرتنــت )الواتســأب( مبعــدل ســتة دوالرات شــهرايً، ضمــن جمموعــة مــن اإلجــراءات التقشــفية 
اهلادفــة إىل التخفيــف مــن األزمــة املاليــة الــي متــر هبــا البــاد. ضــم هــذا احلــراك خمتلــف الطوائــف؛ 
الســنية والشــيعية واملســيحية؛ علــى اعتبــار أن هــذه اإلجــراءات ال تطــول املتنفذيــن مــن الطبقــة 
السياســية وإمنــا تســتهدف بشــكل أساســي الطبقــة الفقــرة- وهــي الغالبــة- يف اجملتمــع اللبنــاين، 
كمــا أن مثــل هــذه اإلجــراءات حتّمــل الشــعب عاقبــة السياســات احلكوميــة الفاســدة املســتمرة منــذ 

عقــود.

ونظــراً إىل املوقــع االســرتاتيجي للبنــان، وقربــه مــن كثــر مــن امللفــات احلساســة يف املنطقــة، فقــد 
كان لألطــراف اخلارجيــة دور كبــر يف تعميــق حالــة االرهتــان للخــارج مــن أجــل احلفــاظ علــى 
التــوازانت السياســية الداخليــة، وهــو مــا أدى إىل تراكــم اإلشــكاليات والقضــااي وتعقدهــا مبــرور 
الوقــت. أضــف إىل ذلــك مســألة تزامــن احلــراك اللبنــاين مــع االحتجاجــات يف العــراق يف الوقــت 

الراهــن، وهــو مــا قــد يؤثــر بشــكل كبــر يف اجلانــب األمــي يف املنطقــة.

يبحــث تقديــر املوقــف يف األســباب األساســية للحــراك اللبنــاين، ومــا مؤشــرات قدرتــه علــى تغيــر 
حالــة احملاصصــة السياســية الطائفيــة، ومــا إمكانيــة قدرتــه علــى جتــاوز معــدالت الفســاد املرتفعــة 

واملؤثــرة يف القطاعــن االجتماعــي واالقتصــادي.

اخلطوط العامة للحراك اللبناين

متيــزت )انتفاضــة الواتســأب(- كمــا أطلــق عليهــا يف لبنــان- عــن غرهــا مــن احلــركات االحتجاجيــة 
الســابقة أهنــا مجعــت اللبنانيــن مــن خمتلــف الطوائــف، وانطلقــت مــن خمتلــف املناطــق، فضــًا عــن 
أهنــا جتــاوزت اســتخدام الشــعارات املســتهكلة مــن قبــل الطبقــة السياســية يف البــاد، إذ مل يكــن 
هنــاك إشــارة إىل الاجئــن علــى أهنــم أحــد أســباب األزمــة، كمــا أهنــا جتــاوزت البعــد الطائفــي 
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بشــعارها: »كلــن يعــي كلــن« )كلهــم يعــي كلهــم(، يف إشــارة إىل مطالبتهــا إبقالــة الرؤســاء الثاثــة؛  
رئيــس اجلمهوريــة ميشــال عــون، ورئيــس احلكومــة ســعد احلريــري، ورئيــس جملــس النــواب نبيــه بــري، 
وهــو مــا يشــر إىل فشــل اتفاقيــة الطائــف الــي طبقــت مــن أجــل جتــاوز مرحلــة احلــرب األهليــة لكنهــا 

مل هتــدف- يف األســاس- إىل خلــق اســتقرار سياســي واقتصــادي حقيقــي يف البــاد. 

ليســت هــذه هــي املــرة األوىل الــي ينتفــض فيهــا اجملتمــع اللبنــاين هبــذا احلجــم، فمنــذ انطــاق 
الربيــع العــريب يف 2011 انتفــض اللبنانيــون 6 مــرات ألســباب خمتلفــة، ففــي 27 فرباير/شــباط 
لكــن  واقتصاديــة،  سياســية  إبصاحــات  طالبــت  شــعبية  احتجاجيــة  حــركات  ظهــرت   2011

ســرعان مــا وئــدت ختوفــاً مــن حــدوث انقســام طائفــي يف البــاد. ويف 22 مــن أغســطس/آب 
2015 انطلقــت )احتجاجــات النفــاايت(؛ حيــث دفــع الرتاكــم غــر املســبوق للنفــاايت يف الشــوارع 

اللبنانيــن الحتجاجــات غاضبــة واســعة النطــاق، متهمــن احلكومــة ابلفشــل، وابملســؤولية عــن 
تــردي األوضــاع مــن جــراء الفســاد.

يف حــن انطلقــت )احتجاجــات الضرائــب( يف 19 مــارس/آذار 2017 تنديــداً إبقــرار احلكومــة 
زايدة ضريبيــة لتمويــل رواتــب العاملــن ابلقطــاع العــام، لكنهــا مل تســتمر، ويف العــام ذاتــه وبعــد 6 
أشــهر فقــط مــن االحتجاجــات الســابقة نفــذ موظفــو القطــاع العــام ومعلمــو املــدارس الرمسيــة إضــراابً 
للمطالبــة إبقــرار النظــام اجلديــد للرتــب والرواتــب، وقــد أقرهــا الربملــان يف وقــت الحــق، يف حــن 
انطلقــت حــركات احتجاجيــة يف أبريل/نيســان املنصــرم مــن قبــل العســكرين املتقاعديــن؛ رفضــاً 

للمســاس مبكتســباهتم وحقوقهــم التقاعديــة يف مشــروع موازنــة الدولــة لعــام 2019.

أسباب االنتفاضة الشعبية
ميكــن رصــد ثاثــة أســباب للحــراك اللبنــاين القائــم، أبرزهــا يرتبــط ابجلانــب االقتصــادي الــذي 
حــرك االحتجاجــات األخــرة؛ فبحســب مؤشــر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية 
الدوليــة، حصــل لبنــان عــام 2018 علــى 28 مــن مئــة نقطــة يف مــا يتعلــق بفســاد القطــاع العــام، 
وهــو مــا جيعلــه واحــداً مــن أشــد البلــدان فســاداً يف املنطقــة، إذ حيتــل املركــز 138 عامليــاً بــن 180 
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دولــة، أضــف إىل ذلــك حالــة االســتقطاب السياســي احلــادة بســبب نظــام احملاصصــة الطائفــي 
الــذي اعُتِمــد منــذ توقيــع )معاهــدة الطائــف( يف أواخــر التســعينيات مــن القــرن املنصــرم، الــذي 

هــدف إىل إهنــاء احلــرب األهليــة الــي اســتمرت قرابــة مخســة عشــر عامــاً.

مــن جهــة أخــرى أتثــر لبنــان بســبب قربــه اجلغــرايف مــن مناطــق االضطــراابت اإلقليميــة يف املنطقــة، 
وهــو مــا أدى إىل إغــاق املبــادالت التجاريــة مــع ســورية والعــراق واألردن وبلــدان اخلليــج، وذلــك 
تســبب يف تباطــؤ النمــو االقتصــادي يف البــاد وانكشــاف املشــاكل البنيويــة يف االقتصــاد اللبنــاين 
يْــن العــام يف لبنــان حاليــاً حاجــز 85 مليــار دوالر؛ أي مــا ميثّــل  وسياســاته املاليــة. ويتجــاوز الدَّ
150 يف املئــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل، ومعظــم هــذا الديــن مســتحق للمصــارف اللبنانيــة الــي 

لديهــا نفــوذ واســع النطــاق علــى الطبقــة السياســية الــي يصعــب مســاءلتها وحماســبتها قانونيــاً نتجيــة 
لفســاد القضــاء وعــدم حياديتــه.

ونتيجــة لعجــز احلكومــة اللبنانيــة عــن توفــر اخلدمــات الرئيســة، مثــل الكهــرابء وامليــاه النظيفــة ومنــع 
التلــوث ووســائل النقــل العــام ومجــع القمامــة وفرزهــا، ارتفــع ســقف مطالــب احلــراك إىل تغيــر الطبقــة 

السياســية مبنظوماهتا نتيجة لفشــلها.

أمــا علــى الصعيــد االجتماعــي فقــد أثــر نظــام احملاصصــة يف ترســيخ الثــروة يف يــد طبقــة صغــرة 
مــن الشــعب، ففــي دراســة ملنظمــة أوكســفام صــدرت مطلــع العــام اجلــاري تبــن أن 7 أثــرايء لبنانيــن 
ميلكــون ثــروة شــخصية إمجاليــة تبلــغ 13.3 مليــار دوالر؛ أي عشــرة أضعــاف مــا ميلكــه نصــف 
الشــعب اللبنــاين. كمــا ميلــك 1 يف املئــة مــن اللبنانيــن ثــروة تزيــد علــى مــا ميلكــه 58 يف املئــة مــن 
اللبنانيــن، مــن جهــة أخــرى يســهم نظــام التوظيــف القائــم علــى احملاصصــة الطائفيــة يف زايدة انتشــار 
نســب الفســاد وعجــز الدولــة عــن متويــل املشــاريع بســبب توزيعهــا عشــوائياً بنــاًء علــى الــوالءات 

الطائفيــة ال علــى الكفــاءات أو احلاجــة الوظيفيــة.

أضــف إىل ذلــك التأثــر الكبــر لطبيعــة النظــام السياســي يف احلــراك اجملتمعــي القائــم، إذ يقــوم 
النظــام السياســي يف لبنــان علــى نظــام حماصصــة سياســي طائفــي، بــدأ تطبيقــه منــذ مــا عــرف مبيثــاق 



تقدير موقف

6

لبنــــــان .. هل ينجح الحراك اللبناني في تحقيق أهدافه؟

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

1948 ومبوجبــه وزعــت الســلطات السياســية الثــاث بــن طوائفــه الكــربى؛ رئيــس مجهوريــة مــاروين 

بســلطات واســعة، ورئيــس وزراء ســي متفاهــم معــه، ورئيــس جملــس نــواب شــيعي يديــر جلســات 
اجمللــس.

وبعــد اســتمرار احلــرب األهليــة الطائفيــة يف لبنــان )1975-1990( جــاءت )اتفاقيــة الطائــف( 
لتضــع حــداً لاقتتــال الداخلــي وختلــق جــواً مــن االســتقرار السياســي، لكــن وعلــى عكــس مــا 
كان يـَُتوقــع منــه أفــرز هــذا النظــام مجلــة مــن االختــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة نتيجــة لتوزيــع 
املناصــب بنــاًء علــى الــوالءات الطائفيــة ال علــى الكفــاءة، وهــو مــا انعكــس بشــدة علــى املســتوين 
االقتصــادي واالجتماعــي، إذ ارتفعــت نســبة املديونيــة العامــة للبنــان منــذ عــام 2005، وهــو مــا 
ســبب حالــة مــن الشــلل السياســي املســتمر نتيجــة للصــراع القائــم بــن الطوائــف مــن أجــل اقتســام 

املــوارد والســلطة، وهــو مــا حــال دون إقــرار أي إصاحــات فاعلــة علــى أرض الواقــع. 

موقف األطراف الفاعلة
تتعــدد الطوائــف يف لبنــان؛ إذ مثــة 18 طائفــة، غــر أن ســتاً منهــا فقــط مــن هلــا حضــور علــى 
املســيحية )املوارنــة، واألرثوذكــس، والكاثوليــك(، ومــن  الطائفــة  مــن  السياســي وهــي:  املســتوى 
املســلمن )الســّنة، والشــيعة(، إضافــة إىل الــدروز. ومــن الصعــب إجيــاد معيــار حمــدد لتصنيــف هــذه 
الطوائــف، لكــن ابت معروفــاً أنــه بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء األســبق رفيــق احلريــري انقســمت القــوى 
السياســية اللبنانيــة بــن حتالفــن رئيســين: قــوى 14 آذار الــي يشــكل تيــار املســتقبل عمودهــا 
الفقــري، ومتثــل مصــاحل الــوالايت املتحــدة والســعودية علــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل، وقــوى 
8 آذار الــي تضــم القــوى الشــيعية، وبعــض التيــارات املســيحية، ومتثــل مصــاحل إيــران اإلقليميــة يف 

املنطقــة.

تباينــت مواقــف هــذه الطوائــف؛ فمنهــا مــن أعلــن أتييــده ملطالــب الشــعب، ومنهــا مــن حــذر مــن 
انــزالق البــاد إىل حــرب أهليــة جديــدة تكــون نتائجهــا كارثيــة علــى املســتوين احمللــي والــدويل. ومــن 
أبــرز الفــرق الــي أعلنــت أتييدهــا احلــزب التقدمــي االشــرتاكي الــذي يتزعمــه النائــب وليــد جنبــاط، 
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وحــزب القــوات اللبنانيــة بقيــادة مســر جعجــع، الــذي اســتقال أربعــة وزراء مــن ممثليــه، يف حــن مل 
يســتقل وزراء احلــزب االشــرتاكي، ومهــا اثنــان، خشــية أن تدخــل البــاد يف فــراغ حكومــي، ورغــم 
تبايــن مواقفهمــا السياســية يتفــق التيــاران مــع مطالــب املنتفضــن؛ وذلــك بســبب أهنمــا يشــتكيان 
مــن هتميــش دورمهــا يف احلكومــة احلاليــة، ويــرى احلــزابن أن املســؤول عــن ذلــك هــو )التيــار الوطــي 

احلــر( و)حــزب هللا( وحلفاؤمهــا.

ابلنســبة إىل األطــراف املعارضــة، وعلــى رأســها حــزب هللا، وحركــة أمــل، وتيــار املســتقبل، والتيــار 
الوطــي احلــر، فيتلخــص موقفهــم يف االعــرتاض علــى رفــض )االنتفاضــة( للســلطة مبجملهــا، إذ يــرون 
أن مطلــب إســقاط املنظومــة السياســية أبكملهــا خيــدم غــاايت سياســية لقــوى حمليــة أو أجنبيــة، 
لكنهــم يف نفــس الوقــت يؤكــدون مشــروعية املطالــب االقتصاديــة الــي حاولــوا أن حيققوهــا لكــن 
الشــركاء، أو طبيعــة النظــام اللبنــاين، حالــت دون ذلــك، حســب تصريــح األمــن العــام حلــزب هللا 

اللبنــاين، حســن نصــر هللا.

موقف الرائسة واحلكومة اللبنانية
رغــم أتثــر املســار السياســي لرئيــس الــوزراء ســعد احلريــري بســبب تراجــع قــوى 14 آذار أمــام قــوى 
8 آذار نتيجــة لتوقــف الدعــم الســعودي لــه، تبــدو رغبتــه واضحــة يف االســتفادة مــن احلــراك الشــعيب 
القائــم لتغيــر موازيــن القــوى السياســية يف الداخــل اللبنــاين، ويتضــح ذلــك مــن خــال مســارعته 
إىل تقــدمي اســتقالته يف 29 مــن أكتوبر/تشــرين األول ليحمــل خمتلــف األطــراف السياســية فشــل 
الوضــع االقتصــادي، كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال تصرحيــه أبنــه أيمــل أن »يكــون مــا وقــع بدايــة 
هنايــة النظــام الطائفــي يف لبنــان«، وكأنــه يســعى إىل تقويــة احلضــور الســي يف املنظومــة السياســية 
بعــد أن ضعفــت مقابــل احلضــور الشــيعي. مــن جانبــه تعهــد الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون إبجــراء 
إصاحــات اقتصاديــة وحماربــة الفســاد، لكنــه حــذر يف نفــس الوقــت مــن الفــراغ املؤسســايت إذا أصــر 

املتظاهــرون علــى رحيــل الرائســات الثــاث.

ورغــم حتذيــر كثــر مــن األطــراف اإلقليميــة والدوليــة مــن خطــورة تــردي الوضــع السياســي يف حــال 
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اســتقالة رئيــس الــوزراء اللبنــاين ســعد احلريــري، أعلنــت الرائســة اللبنانيــة، يــوم األربعــاء 30 أكتوبــر/
تشــرين األول 2019، قبــول اســتقالة حكومــة ســعد احلريــري، وتكليفهــا بتصريــف األعمــال حلــن 

تشــكيل وزارة جديــدة.

مواقف األطراف اخلارجية
تلخــص موقــف األمــم املتحــدة بدعــوة أمينهــا العــام، أنطونيــو غوتريــش، مجيــع القــوى السياســية 
يف لبنــان إىل اهلــدوء، مطالبــاً قــوات األمــن حبمايــة املتظاهريــن الســلمين واحملافظــة علــى أمــن البــاد. 
يف حــن جتلــى الــدور الفرنســي يف هتدئــة األوضــاع مــن خــال تصريــح وزيــر خارجيتهــا جــان إيــف 
لــودراين، يف 29 أكتوبر/تشــرين األول، إذ أكــد أن »اســتقالة احلريــري ســتزيد مــن حــدة األزمــة، 
املؤسســات ووحــدة  اســتقرار  لضمــان  اجلهــود  بــكل  للقيــام  اللبنانيــن  املســؤولن  تدعــو  وفرنســا 

البــاد«.

يف حــن انتقــد املوقــف اإليــراين احلــراك اللبنــاين الــذي تزامــن مــع احلــراك الشــعيب يف العــراق، ومحــل 
الــوالايت املتحــدة وإســرائيل املســؤولية عــن »أعمــال الشــغب  املرشــد اإليــراين، علــي خامنئــي، 
وانعــدام األمــن« يف العــراق ولبنــان، وذلــك وفــق تصرحيــات نقلتهــا عنــه وكالــة )تســنيم( اإليرانية يــوم 

األربعــاء 30 أكتوبر/تشــرين األول 2019.

سيناريوهات
مــا مييــز احلــراك اللبنــاين احلــايل هــو تنوعــه وســلميته، وهــو مــا يشــر إىل قدرتــه علــى االســتمرار، 
لكــن قدرتــه علــى التأثــر مرهونــة بقدرتــه علــى تنظيــم نفســه وتصديــره لقيــادات- أو علــى أقــل تقديــر 

متحدثــن ابمســه- ليتمكــن مــن حتريــك امليــاه الراكــدة لتحقيــق أهدافــه السياســية واالقتصاديــة.

-  السيناريو األول: جناح احلراك يف حتقيق أهدافه جزئيًا

يفرتض هذا السيناريو قدرة احلراك اللبناين على حتريك املياه الراكدة يف اجلانب السياسي، وهو 
مــا قــد يفضــي إىل تشــكيل حكومــة جديــدة ال تقــوم علــى احملاصصــة الطائفيــة وإمنــا علــى الكفــاءات 
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الــي قــد تســهم يف تنفيــذ إجــراءات تعمــل علــى إخــراج لبنــان مــن حالــة االحتقــان االقتصــادي 
والسياســي القائــم. يعــزز هــذا الســيناريو االســتجابة الســريعة مــن قبــل احلكومــة، وتفاعــل خمتلــف 
األطــراف السياســية مــع مطالــب احلــراك، خصوصــاً بعــد أن ارتفــع ســقف مطالبهــا مــن إصــاح 

األوضــاع االقتصاديــة إىل تغيــر املنظومــة السياســية ككل.

-  السيناريو الثاين: تعزيز االنقسام اجملتمعي

يفــرتض هــذا الســيناريو فشــل احلــراك اللبنــاين يف حتقيــق مطالبــه وإمكانيــة انزالقــه إىل صراعــات 
انــدالع حــرب أهليــة علــى غــرار مــا  قــد يفضــي إىل  بــن األطــراف الداخليــة، مــا  ومناوشــات 
أن بــوادر املناوشــات الطائفيــة ظهــرت منــذ بدايــة احلــراك،  حــدث يف وقــت ســابق، خصوصــاً 
إضافــة إىل وجــود انقســامات داخليــة يف احلــراك نفســه حــول مســائل جانبيــة؛ كقطــع الشــوارع 
مــن عدمهــا، أضــف إىل ذلــك التهديــدات املباشــرة الــي أطلقهــا حــزب هللا يف وقــت ســابق يف 
اعرتاضــه علــى مطالــب احلــراك، وهــو مــا يــربر احتماليــة انــدالع صراعــات بــن خمتلــف الفصائــل 
اللبنانيــة يف الداخــل. ورغــم وجــود مؤشــرات تســتبعد حتقــق هــذا الســيناريو؛ كتأثــر املوقــع اجلغــرايف 
للبنــان وارتباطهــا بكثــر مــن امللفــات احلساســة، تبقــى إمكانيــة حتققــه واردة؛ نظــراً حلالــة االحتقــان 

السياســي علــى املســتوى الداخلــي، والتجــاذابت اإلقليميــة علــى املســتوى اخلارجــي.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




