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تنويه وتقدير
ـود منظمــة إنرتناشــونال ألــرت أن تشــكر الباحثــة الرئيســية زينــة عبــا والباحثــة املســاهمة مزنــه املصــري ،وكذلــك أســيل
تـ ّ
ومســاهمتهن.
مراجعتهــن
نعمــاين ،وروث سيمبســون ،وإيلينــا ســافوفا مــن إنرتناشــونال ألــرت ألجــل
ّ
ّ
ـتمر الــذي نتلقّ ــاه مــن شــركائنا يف التمويــل الرئيســيني :وزارة اخلارجيــة الهولنديــة؛ ووزارة
كمــا نشــعر باالمتنــان للدعــم املسـ ّ
الشــؤون اخلارجيــة والتجــارة اإليرلنديــة؛ والوكالــة الســويدية للتعــاون اإلمنائــي الــدويل؛ ووزارة اخلارجيــة الفدراليــة السويســرية.
إن اآلراء الــواردة يف هــذا التقريــر تعــود ملنظمــة إنرتناشــونال ألــرت فقــط وهــي ال تعكــس بالضــرورة آراء أو سياســات املانحــن
ّ
أو الشــركاء الذيــن نتعامــل معهــم.
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تمهيد
يقدم هذا التقرير حتلي ًال يلتقط حملة من الزمن بني شباط/فرباير ومتوز/يوليو  2020وهو يستعرض موجزًا عن األسباب
ّ
الرئيسية للتوترات املرتبطة بتصورات وجتارب الفئات اإلجتماعية واجلهات السياسية الفاعلة الرئيسية ،وعالقاتهما مع
املستجدة يف أعقاب
فهم الديناميات
بعضهما البعض ،والديناميات األساسية التي قد تشكّ ل مداخل للمشاركة
وتعمق ْ
ّ
ّ
اإلحتجاجات التي بدأت يف شهر تشرين األول/أكتوبر .2019
وقد متّ إجراء هذا التحليل بهدف دعم املنظمات يف التخطيط والتصميم لتدخّ الت بناء السالم والتنمية يف أعقاب اإلحتجاجات
املتطورة على اجلبهات اإلقتصادية
امتدت على مساحة لبنان .وهو يخوض يف آثار الديناميات
الشعبية احلاشدة التي
ّ
ّ
واإلجتماعية والسياسية والصحية.
متّ جمع البيانات وحتليلها قبل وقوع اإلنفجار الهائل يف مرفأ بريوت يف  4آب/أغسطس .وقد كانت لهذا احلدث تداعيات
واسعة النطاق على السياق يف لبنان وإنعكاسات مهمة على الديناميات والتوقّ عات التي ُط ِرحت يف التحليل وعلى بناء
السالم عمومًا.
نظر إىل هذا التقرير على أنّه حتليل للقضايا السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية الطويلة
على ضوء ذلك ،يفيد أن ُي َ
تطورت مبرور الوقت منذ تشرين األول/أكتوبر  ،2019لتشكّ ل السياق
املدى واألساسية ،والتي غذّ ت الديناميات الناشئة التي
ّ
وتوجهه.
اجلديد
ّ
مطو ًال حول السياق احلايل يف لبنان ،مبناسبة مرور عام على إحتجاجات تشرين األول/
وكان فريق لبنان قد نشر مؤخرًا مقا ًال
َّ
1
أكتوبر .2019
تطورت
معمقًا للديناميات الرئيسية التي تساهم يف الشبكة املتداخلة من األزمات التي
ويقدم املقال حتلي ًال
ّ
ّ
ّ
تعاف دائم وسلمي
خالل العام املاضي ،مبا يف ذلك إنفجار بريوت يف  4آب/أغسطس ،و َينظر فيما هو مطلوب لضمان
ٍ
بناء على بحث شامل أجراه فريق لبنان.
للبنانً ،
وموجهة بانتظام للسياق تبني على بعض النتائج الرئيسية الواردة يف هذا البحث
حمدثة
سوف ُيستت َبع هذا التقرير بتحليالت
َّ
َّ
وتطورها وتدقّ ق باإلنعكاسات املرتتّبة على جائحة  COVID-19وانفجار مرفأ بريوت على ديناميات النزاع وإتّجاهات بناء السالم
ّ
وأعمال بناء السالم يف لبنان.

1

إحتجاجات لبنان بعد مرور عام :آفاق للتعايف والتغيري ،إنرتناشونال ألرت 17 ،تشرين األول/أكتوبر ،2020
https://www.international-alert.org/news/lebanon-one-year-on-october-protests
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ّ
ملخص تنفيذي
يهدف هذا التقرير إىل دعم املنظمات يف التخطيط والتصميم لتدخّ الت بناء السالم والتنمية .وهو يوفّ ر حتديثًا لتقرير حتليل
تصور لبنان جديد والتنازع حول حتقيقه؟ اجلهات الفاعلة والقضايا والديناميات التي أعقبت إحتجاجات تشرين
السياق بعنوان « ُّ
املمتدة بني تشرين األول/أكتوبر  2019وكانون الثاين/يناير  2020من خالل النظر يف تداعيات
غطى الفرتة
األول/أكتوبر» والذي ّ
َّ
أما هذا
جائحة  COVID-19على القضايا والديناميات ،واتّباع اإلطار نفسه ملناقشة اجلهات الفاعلة والقضايا والدينامياتّ .
املمتدة بني شباط/فرباير ومتوز/يوليو  ،2020ويهدف إىل توجيه برامج بناء السالم والتنمية ،مع حتديد
فيغطي الفرتة
التقرير
ّ
ّ
مساحات لتعزيز النشاط املدين واحلوار السياسي ،وسط وضع يتّصف بأنّه شديد التقلُّب وجمهول ومتوتّر.
منظمة ُأجر َيت مع نساء ورجال من خمتلف الفئات العمرية واإلهتمامات وجماالت النشاط،
ويستند التقرير إىل مقابالت شبه َّ
احلاكِ
مة واألحزاب املعا ِرضة.
فض ًال عن اإلنتماءات السياسية اخملتلفة  -مبا يف ذلك اإلنتماءات إىل األحزاب السياسية
جريت لهذا التقرير العمل امليداين الذي ُأنِجز لكتابة التقرير السابق.
واستَكملت املقابالت التي ُأ ِ
وقد متّ جمع البيانات وحتليلها قبل وقوع اإلنفجار الهائل يف مرفأ بريوت يف  4آب/أغسطس .وكانت لهذا احلدث تداعيات
واسعة النطاق على السياق يف لبنان وإنعكاسات مهمة على التوقّ عات التي ُط ِرحت يف التحليل وعلى بناء السالم عمومًا.
وقت كانت تتخ ّبط فيه أص ًال يف أزمة إقتصادية ،وأزمة ّ
وكان إنفجار مرفأ بريوت قد ضرب البالد يف
تفشي جائحة ،COVID-19
ٍ
2
وأزمة جمود سياسي قامت منذ تشرين األول/أكتوبر  ،2019مما خلّف حصيلة فادحة من اخلسائر البشرية واإلصابات
والصدمات والدمار .هذا باإلضافة إىل تداعيات واسعة النطاق جلهة اإلنهيارات السياسية واإلقتصادية والتي تطال قضايا
البنية التحتية املتهالكة واألمن الغذائي املتزعزع .ونظرًا لكون املرفأ مرفقًا رئيسيًا يستورد  ٪70من املواد اإلستهالكية
احمللية يف لبنان 3،فقد أ ّثرت األضرار بشدة على القطاع اإلقتصادي الرئيسي يف البالد .ووضع اإلنفجار لبنان على مفرتق
طرق خطري ،داخليًا وإقليميًا ،نرتقّ ب أن نرى تداعياته السياسية.
التطور الرئيسي يف هذا التقرير .فال تزال الظروف تتغ ّير بسرعة ،والديناميات
يتم البحث يف هذا
ونظرًا إىل توقيت جمع البيانات ،مل ّ
ّ
ّ
تتكشف أيضًا الفرص لدعم املبادرات اجملتمعية وجهود التضامن ،وبناء
تتطور ،وتظهر خماطر جديدة .ويف الوقت نفسه،
ّ
(إعادة بناء) الروابط اإلجتماعية ،ودفع اإلصالح .وبالتايل ،ال تزال القضايا والديناميات الواردة يف هذا التقرير ذات صلة اليوم.

قضايا النزاع
متسكت النخبة السياسية مبركزها يف النظام السياسي القائم على تقاسم السلطة ،على الرغم من تشكيك اإلحتجاجات
ّ
يف شرعيتها وفعاليتها يف اإلدارة والرقابة .يف هذا السياق ،برزت أربع قضايا سياسية رئيسية مرتابطة منذ شباط/فرباير
كل القضايا :منعة النخبة السياسية؛ وصعوبات اإلصالح وسط النظام السائد والقائم على
 2020مع تغلغل الطائفية يف ّ
تقاسم السلطة؛ وعودة ظهور إستقطابات سياسية قدمية؛ وإخفاقات النموذج السياسي.
مل ْن هم يف السلطة من فساد هؤالء امللموس ،ال بل أيضًا من قناعةٍ ّ
تنبثق معارضة الناشطني َ
بأن النظام كما هو عليه
إن استخدام النظام السياسي للطائفية واحملاصصة مينعه من حتقيق اإلجنازات على الصعيد
ال ميكن أن يقوم مبهامهّ .
اإلجتماعي-اإلقتصادي وتنفيذ اإلصالحات.
َ
حتالف ْي  14آذار و 8آذار ،مع تصاعد التو ّترات اجليوسياسية ،إىل الظهور بعد أن كانت قد جتاوزته جزئيًا املطالب
عاد إنقسام
شهر ْي تشرين األول/أكتوبر  2019وكانون الثاين/
اإلجتماعية-اإلقتصادية التي نادى بها حراك تشرين األول/أكتوبر ،ال سيما بني
َ
احملتجون جهودهم .وتبدو اإلنقسامات السياسية أكرث وضوحًا بني أقطاب النخبة السياسية ،ولكنّها
وحد
ّ
يناير  2020عندما ّ
2

أسيل نعماين ،إحتجاجات لبنان وآفاق بناء السالم ،إنرتناشونال ألرت 16 ،آذار/مارس ،2020

3

ليلى حاطوم ،فاتورة لبنان إلصالح أضرار اإلنفجار البالغة  15مليار دوالر تضيف إىل البؤس اإلقتصادي ،عرب نيوز 6 ،آب/أغسطس ،2020

https://www.international-alert.org/blogs/lebanon-protests-and-prospects-peacebuilding

https://arab.news/pq26z
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ّ
تتكشف أيضًا ،وبدرجة أقل ،ضمن أحزاب املعارضة ويتم التعامل معها بطريقة خمتلفة داخل صفوفها.
أحزاب حاكِ مة
التوسع ،يقف لبنان على مفرتق طرق .ويدرك معظم الفاعلني ،من
هوة اإلنهيار اإلقتصادي يف
ٍ
ُّ
مع إستمرار ّ
أن النموذج اإلقتصادي ُ
عتمد منذ عقود يحتاج إىل التغيري.
عامة الناسّ ،
امل َ
ومعا ِرضة ،وكذلك ّ
ّ
تتمكن احلكومة من تنفيذ خطة اإلنقاذ املايل وهي دخلت يف مواجهة مع النظام املصريف .فبعيدًا عن خطة جملس
مل
يقدم أي من األحزاب السياسية القائمة أي خطوات ملموسة ،فيما راحت جمموعات
الوزراء واقرتاح املصارف املضاد ،مل ّ
املعارضة تقرتح سلسلة من اإلجراءات والتدابري النقدية إلدارة تداعيات األزمة منذ كانون الثاين/يناير املاضي.
ينتشر الفقر ويزداد عمقًا بسبب األزمات اإلقتصادية واآلثار الثانوية لتدابري إحتواء جائحة  .COVID-19ففي حزيران/يونيو،
ٌ
شامل
نظام
ظل تدهور اإلقتصاد ،بينما ال يوجد يف البالد
أن  ٪55من سكان لبنان يعانون من الفقر يف ّ
أشارت التقديرات إىل ّ
ٌ
بشدة بالفئات املستضعفة من اللبنانيني والالجئني.
وتضر األزمة
للحماية اإلجتماعية.
ّ
ّ
تق ُّلص احل ّيز املتاح حلرية التعبري والصحافة ،وسط تصعيد قوى األمن إجراءاتها ضد الناشطني ،وهو ما اعتربه بعض
الناشطني جزءًا من «تسييس» املؤسسات األمنية .باإلضافة إىل ذلك،
يستمر «ذوو القبضة» يف الهيمنة على األحياء ،وهم
ّ
حد ما وفقًا للوالءات السياسية .ومع استمرار الوجود الضعيف
يتصرفون أحيانًا مبعرفة املؤسسات األمنية التي تعمل إىل ٍّ
ّ
ً
وتخريب
عنف
لسيادة القانون مقارنة بالتحليل السابق للسياق ،يظهر ذوو القبضة هؤالء يف حلظات خمتلفة ليمارسوا أعمال ٍ
ٍ
ربرين أفعالهم أحيانًا على أنها حماية حل ّيهم وجمتمعهم.
ُم ِّ
جريت املقابالت
إن الضغط على اخلدمات العامة يفضح سوء إدارة املوارد الطبيعية ،والتي َينظر إليها العديد من الذين ُأ ِ
ُستغل من قِ َبل النخبة السياسية لتحقيق عوائد سياسية ومالية ،وذلك بد ًال من اتخاذ قرارات تستند إىل
معهم على أنها ت
ّ
ً
خاصة وسط ضعف مساءلة اإلدارات العامة على املستوى الوطني .وتَحكم اإلجراءات املؤقتة إدارة
مبادئ اإلستدامة،
وأدى إىل
النفايات الصلبة ،والتي شكّ لت مصدرًا ثابتًا للتوتُّر .وباملثل ،أشعل انقطاع التيار الكهربائي املتزايد الغضب الشعبي ّ
احتجاجات حملية وقطع طرق.

الديناميات الرئيسية
املستقر ،إستخدم بعض الفاعلني
ظل الظروف اإلقتصادية والسياسية الداخلية املتقلِّبة والوضع اجليوسياسي غري
يف ّ
ّ
السياسيني تكتيكات تدعو لإلنقسام وتقوم على التهديد لتحقيق مكاسب سياسية أو للتفاوض على مواقع السلطة
ّ
استغل الفاعلون السياسيون الصراعات اإلقليمية التي تطال لبنان لألغراض نفسها والتي تتفاعل مع
وحمايتها .كما
حدتها.
التو ّترات الداخلية وتزيد من ّ
لقد تضاءل زخم اإلحتجاجات ضد النخبة السياسية مع ّ
تفشي جائحة  ،COVID-19وقد خلقت الظروف اإلجتماعية-اإلقتصادية
أعباء إضافية؛ وال تزال اجلماعات الناشطة واألحزاب السياسية تسعيان جاهد َت ْين إليجاد إجتاه ورؤية متماسكة وخارطة
طريق ،بينما تواجهان حتديات من حيث القدرات الداخلية والنهج اإلسرتاتيجي.
ّ
يؤدي تزايد الفقر وانهيار تقدمي اخلدمات العامة ،مثل
إن األزمة اإلقتصادية
ّ
تتعمق وتغ ّير النسيج اإلجتماعي .فيمكن أن ّ
خدمات تأمني الكهرباء وجمع النفايات الصلبة ،إىل تعزيز الهياكل الزبائنية واجملازفة بإعادة إنتاج هياكل زبائنية جديدة ،وترسيخ
اإلنقسامات بني الناس أكرث فأكرث على أساس الطبقة واإلمتياز بد ًال من اإلنتماء السياسي أو الطائفي.
إرتبطت األزمات با ّتجاه متزايد نحو اإلستجابات اجملتمعية احمللية .ففي ظل تخ ُّبط احلكومة املركزية وسط األزمات
تهب السلطات احمللية والشبكات اجملتمعية لالستجابة
اإلجتماعية-اإلقتصادية والبيئية وتلك املتعلّقة بالبنية التحتية،
ّ
بواسطة مبادرات حملية ومشاريع تقوم على التعاون.
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تؤدي عمليات التسريح املتزايدة للعمال وتخفيض
تعمل األزمة اإلقتصادية وجائحة  COVID-19على تغيري القوى العاملة .فال ّ
العمال املاهرين إىل
سعي
زيادة
إىل
أيضًا
ي
يؤد
هذا
كل
األجور وفقدان القدرة الشرائية إىل ارتفاع معدالت البطالة فحسب ،بل ّ
ّ
ّ
ً
نتيجة حملدودية الوظائف.
الهجرة .فينطبع سوق العمل بالالمنهجية والهشاشة بازدياد
َّ
املتوقع أن تثري التوترات .تدفع األزمة اإلقتصادية وتدهور الظروف
عدة تغيريات من
يشهد قطاع التعليم هذا العام ّ
حتول اإللتحاق من املدارس اخلاصة إىل املدارس الرسمية .يف الوقت نفسه ،تواجه املدارس اخلاصة
املعيشية إىل ُّ
يؤدي ببعضها إىل اإلغالق وببعضها اآلخر إىل رفع الرسوم الدراسية أو تسريح املوظفني .وتربز
مشاكلها املالية اخلاصة ،مما ّ
توسع الفجوة بني التعليم اخلاص والتعليم العام وهي إعتماد التكنولوجيا والتعلُّم عن ُبعد بسبب اإلقفال التام
دينامية أخرى ّ
عقب ّ
تفشي جائحة .COVID-19
ساهمت جائحة  COVID-19يف زيادة التوترات اجملتمعية ،ال سيما بني اللبنانيني والالجئني ،حيث تؤدي اخملاوف من ّ
تفشي
املرض إىل تفاقم التوترات األساسية .وترتكّ ز هذه التوترات حول وصم الالجئني (السوريني والفلسطينيني) يف حاالت اإلصابة
أدى ّ
تفشي املرض إىل تأجيج التوترات فيما بني اللبنانيني ،وتعميق
يف
التجمعات السكنية العشوائية واملناطق املكتظة .كما ّ
ّ
أن التعامل مع املوجة الثانية هو أكرث صعوبة بسبب
اإلنقسامات اإلجتماعية واإلقتصادية واجلغرافية واملذهبية .ويتّضح ّ
إنتشارها األوسع نطاقًا ،بينما تتدهور الظروف املعيشية.

آفاق بناء السالم في سياق متق ِّلب ومضطرب
ً
وخاصة أولئك الذين ينتمون إىلعلى الرغم من وجود جمتمع مدين نابض باحلياة وشبكات شبابية مزدهرة ،ال يزال الشباب
مهمشني يف عملية صنع القرار ،ال سيما
الطبقات اإلجتماعية-اإلقتصادية الدنيا واملناطق النائية مثل طرابلس والبقاع -
َّ
أدى ذلك إىل حمدودية التوقعات اإليجابية لدى فئة كبرية من الشباب
على
الصعيد ْين السياسي واإلجتماعي-اإلقتصادي .وقد ّ
َ
جتاه مستقبلهم أو قصور قدرتهم على إحداث تغيري ذي مغزى يف حياتهم .وبالتايل ،يجب أن يستثمر أي برنامج إنتعاش
إقتصادي مقرتح يف رأس املال البشري للشباب يف البالد مستفيدًا من أدوارهم وإمكاناتهم يف هذه العملية.
مع إستفحال األزمة اإلقتصادية واتّضاح تعقيدات القضايا واجلهات الفاعلة املُ شا ِركة فيها أكرث فأكرث للجمهور األوسع،
أن وعيه واهتمامه باملوضوعات املتعلقة بالنماذج السياسية واإلقتصادية قد ارتفعا يف حتليل السياق السابق
والذي ثبت ّ
مستمر ْين يف اإلرتفاع ،تربز احلاجة إىل دعم التحليل والنقاش النقدي وترجمة أفكار السياسة اإلقتصادية املعقّ دة
وما زاال
َّ
إىل لغة يسهل فهمها .وميكن أن تساعد هذه اجلهود يف احلفاظ على الوعي السياسي واإلقتصادي الذي استيقظ مع
إحتجاجات تشرين األول/أكتوبر وتعزيز تطوير أفكار بديلة .وأصبحت احلاجة أكرث إحلاحًا اآلن فيما تعمل النخب السياسية على
توحيد جهودها حلماية مصاحلها اإلقتصادية ومصالح شبكاتها الزبائنية ،يف حني يكافح احلراك اإلحتجاجي للحفاظ على
ظل الضغوط اإلقتصادية والقيود التي فرضتها جائحة  COVID-19وهجرة األدمغة.
زخمه يف ّ
كل قضايا وديناميات النزاع الرئيسية وفاقمتها ،مما يحذّ ر من تصاعد التوترات داخل
لقد تفاعلت جائحة  COVID-19مع ّ
خضم هذا السياق املضطرب ،من املهم
اجملتمعات وعربها وتعميق اإلنقسامات اإلجتماعية-اإلقتصادية والسياسية .ويف
ّ
نطور ونعزّ ز أنظمة لرصد أسباب ومس ّببات النزاعات والتوترات ،باإلضافة إىل تصورات اجملتمعات حول املواقف جتاه التغيري
أن ّ
السلمي واملداخل إليه من أجل املساعدة يف حتديد النزاعات ومنع حدوثها وحلّها .ويجب أن تُرشد مثل هذه البيانات
حل املشاكل
التخطيط اإلسرتاتيجي والتدخالت الرباجمية واملداخل
احملددة لبناء السالم (مثل خلق مساحات للحوار أو ّ
ّ
املشرتكة) واإلصالح ،ويجب إستخدامها لتوجيه إجراءات التنسيق بني اجلهات املعن ّية احمللية والوطنية الرئيسية.
على مستوى اجملتمع ،غالبًا ما تكون مبادرات التضامن احمللية قادرة على الوصول إىل األشخاص األكرث إستضعافًا أو
جتاوز اإلنتماءات السياسية أو الطائفية أو اإلجتماعية-
األشخاص الذين يصعب الوصول إليهم ،ويف بعض احلاالت ،قادرة على
ُ
الفعال الذي يجمع البلديات والشبكات اجملتمعية احمللية .وميكن
اإلقتصادية أو العائلية .وهذا الواقع مي ّثل فرصة للتنسيق ّ
لتتخطى اإلنقسامات املناطقية واجلغرافية ،أن
ملثل هذه املبادرات ،إذا مت الربط فيما بينها يف خمتلف املناطق احمللية
ّ
تساهم يف إيجاد بديل شامل لنموذج اإلقتصاد السياسي احلايل ،ناهيك عن قدرتها على زيادة عوامل احلماية واإلستقرار
اإلجتماعي على املستوى احمللي.
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المقدمة
.1
ّ
تئن حتت ثقل
بعد  17تشرين األول/أكتوبر  ،2019عندما نزل الناس يف ّ
كل أنحاء لبنان إىل الشوارع للمرة األوىل ،ما كفّ ت البالد ّ
األزمات .فتسارع اإلنهيار اإلقتصادي ،وضربت جائحة فريوس كورونا COVID-19البالد ،وتدهور الوضع السياسي أكرث فأكرث .وقد
راح الناس يتخ ّبطون يف ظروف معيشية صعبة للغاية يف ظل تع ُّثر اخلدمات العامة .وتبقى التوترات عالية على مستويات
متعددة وما زالت الظروف تتغ ّير بسرعة.
وتصورات
يف أوائل العام  ،2020أصدرت منظمة إنرتناشونال ألرت تقريرًا يحلّل السياق 4تناول األسباب الرئيسية للتوترات،
ّ
وجتارب اجملموعات اإلجتماعية-السياسية واجلهات الفاعلة الرئيس ّي َت ْين ،والديناميات التي راحت تقودهما بني تشرين األول/
يقدم
أكتوبر  2019وكانون الثاين/يناير  .2020وإذ جرى إمتام التحليل السابق للسياق قبل أن تستشري جائحة  ،COVID-19سوف ّ
املمتدة بني شباط/فرباير ومتوز/يوليو  2020حتديثًا لتحليل السياق مع مراعاة آثار جائحة
يغطي الفرتة
هذا التقرير الذي
ّ
ّ
 COVID-19على القضايا والديناميات ،م ّت ِبعًا اإلطار نفسه جلهة مناقشة اجلهات الفاعلة والقضايا والديناميات .وهو يهدف
يحدد املساحات لتعزيز النشاط املدين واحلوار السياسي ،وسط حالة شديدة
إىل توجيه برامج بناء السالم والتنمية ،على ْ
أن ّ
التقلُّب واالضطراب والتشنُّج.
ً
حملة عن الظروف التي سادت
ينقسم هذا التقرير إىل ثالثة أقسام رئيسية .فيطرح القسم الثاين اخلاص بقضايا النزاع
بني شباط/فرباير ومتوز/يوليو .2020
فيغطي هذا القسم الفرتة منذ بدء اإلستجابة األوىل جلائحة  COVID-19إعتبارًا من 15
ّ
استمرت
آذار/مارس؛ والهبوط احلاد يف العملة احمللية؛ وتضاؤل زخم اإلحتجاجات على الرغم من إستثناءات قليلة .وقد
ّ
واشتد تأثري اجلغرافيا السياسية احمليطة يف
اإلنقسامات بني اجلهات الفاعلة اإلقتصادية والسياسية وأصبحت أكرث تبلورًا.
ّ
منطقة عصفت بها تاريخيًا صراعات ضارية طال أمدها.
ويعرض القسم الثالث ديناميات النزاع والتي تك ّثف العديد منها منذ التحليل السابق .فظلت اجلهات الفاعلة الرئيسية على
حالها بشكل عام ،وبالتايل مل تتم مناقشتها من جديد (الرجاء مراجعة التقرير السابق) .وهي :أ) اجملموعات السياسية
املم َّثلة يف الربملان على اختالف مواقفها من إحتجاجات  17تشرين األول/أكتوبر و؛ ب) جمموعات الناشطني التي تشكّ ل
ملونة» ،تتفاوت هي األخرى من حيث املواقف السياسية و؛ ج) املؤسسات األمنية و؛ د) النظام املصريف و؛ ه)
«فسيفساء َّ
ويحدد آفاق بناء السالم.
املتطور
البلديات .ويتناول القسم الرابع ،وهو القسم األخري ،آثار النتائج على سياق النزاع
ّ
ِّ
ويف الوقت الذي كان شارف فيه هذا التقرير على اإلكتمال ،عصفت كارثة بالبالد .يف  4آب/أغسطس  ،2020إنفجرت زنة
 2750طنًا من نيرتات األمونيوم كانت خمزَّ نة بشكل غري آمن يف مستودع ضمن مرفأ بحري يقع يف قلب بريوت .وكان
دمر
اإلنفجار غري مسبوق من حيث ضخامته واألضرار التي تس ّبب بها ،فخ ّلف وراءه مدينة هي أشبه بـ «ساحة حرب» .فقد ّ
أجزاء كبرية من بريوت ،مبا يف ذلك البنية التحتية العامة احليوية واملرافق واألحياء التجارية والسكنية .وقتل أكرث من 190
ً
5
ممن أصبحوا بال مأوى.
شخص
300.000
حواىل
د
وشر
آخرين،
6.000
حواىل
وجرح
شخصًا
ّ
ّ
وترافقت هذه الصدمة مع موجة غضب جماهريي عارم ضد الطبقة السياسية التي ّ
مت لومها على إهمالها وسوء إدارتها
َّ
قدر أن
وفسادها .ومن
حدة الديناميات اإلجتماعية واإلقتصادية السلبية (ف ُي َّ
املتوقع أن يزيد هذا اإلنفجار وتداعياته من ّ
ً
نتيجة للضرر املباشر الذي حلق مبرافق املرفأ ،هذا باإلضافة
ترتاوح اخلسائر اإلقتصادية املباشرة بني  10و 15مليار دوالر
إىل خسائر أكرب بكثري يف البنية التحتية لألحياء احمليطة باملرفأ)ّ 6.
إن الديناميات التي أعقبت اإلنفجار ،على املستو َي ْين
الدويل والوطني ،والتداعيات السياسية واملالية مل ُتع َرف بعد ومل يتم تناولها يف هذا التقرير الذي انتهى البحث اخلاص به
يف متوز/يوليو .2020

4

مزنــه املصــري ،وزينــة عبــا ،ورنــا حســان ،تصـ ُّـور لبنــان جديــد والتنــازع حــول حتقيقــه؟ اجلهــات الفاعلــة والقضايــا والديناميــات التــي أعقبــت إحتجاجــات تشــرين
األول/أكتوبــر ،إنرتناشــونال ألــرت ،آب/أغســطس ،2020

5

بول موريف وجادسون جونز ،إنفجار بريوت تس ّبب يف موجات زلزالية تعادل زلزا ًال بقوة  3.3درجات ،سي إن إن 4 ،آب/أغسطس ،2020

6

حمافظ بريوت :خسائر إنفجار املرفأ تصل لـ  15مليار دوالر ،العربية 5 ،آب/أغسطس https://bit.ly/34TCRXB،2020

https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon-Context-Analysis-Oct-Feb-EN-2020.pdf
https://cnn.it/310sgsz
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الرسم البياني األول :الجدول الزمني لألحداث الرئيسية التي وقعت بين تشرين األول/
أكتوبر  2019وتموز/يوليو 2020

تشرين األول/أكتوبر 2019
13

إندالع حواىل  100من حرائق الغابات أتت على مساحات شاسعة من غابات الشوف واملناطق السكنية وسط
استجابة حكومية بطيئة ونقص املعدات الالزمة إلخماد احلرائق.

17

إنتشار أخبار حول فرض ضريبة جديدة على مكاملات واتساب  .WhatsAppاإلحتجاجات تبدأ من ساحة الشهداء
يف بريوت لتنتشر يف كل أنحاء البلد.

18

احملرمات.
أعمال تخريبية تطال شخصيات وأماكن رمزية (يف طرابلس واجلنوب) وتكسر
ّ

25

حزب اهلل يقف يف وجه اإلحتجاجات ويطرح تساؤالت حول نوايا احلراك ،األمر الذي دفع غالبية أنصار الشيعة إىل
اخلروج من الشوارع.

29

هجمات أنصار األحزاب على املتظاهرين (يف النبطية وبريوت) ت ِ
ُكسب املتظاهرين دعمًا حمليًا ووطنيًا من ساحات
احملتجون إنتصارًا.
كل أنحاء البالد .إستقالة حكومة الرئيس األسبق احلريري ،األمر الذي اعتربه
اإلحتجاج يف ّ
ّ

31

قطع الطرقات يفرض إضرابات عامة ناجحة يف كل أنحاء البالد ،ويجمع العديد من اجملموعات اخملتلفة معًا.
فَ َ
شل حماوالت من قِ َبل رئيس اجلمهورية (بواسطة اخلطابات) ورئيس الوزراء (بواسطة اإلصالحات اإلقتصادية)
لتهدئة املتظاهرين.

تشرين الثاين/نوفمرب 2019
06

إحتجاجات الطالب تُعيد الزخم.

12

مقتل عالء أبو فخر برصاصة على حاجز قَ َطع الطريق يف خلدة أمام زوجته وولده ،يف حادثة أثارت موجة من
شخص ْين بعد أن اصطدمت سيارتهما بحاجز مؤقت استخدمه املتظاهرون
الغضب .حادث سري ُيسفر عن مقتل
َ
ملنع الوصول إىل طريق اجلية السريع.

16

حدة غضب املتظاهرين من جهة ،وتخلق الكثري من الصدى
يواصل القادة السياسيون إصدار تصريحات تزيد من ّ
املقرر
بني أتباعهم من جهة أخرى .إطالق مبادرة «باص الثورة» من عكار؛ متظاهرون ميلؤون احلافلة التي كان من
َّ
موحدة يف كل أقطار لبنان .وحال وصول احلافلة إىل صيدا،
أن تسافر من الشمال إىل اجلنوب إلظهار ّ
أن املطالب َّ
قوبلت بآراء متعارضة ،فانتهى بها األمر بالتوقُّ ف هناك.

17

ّ
املرشح املستقل ملحم خلف يف إنتخابات نقابة احملامني يف بريوت فوزًا للحراك اإلحتجاجي.
إعتبار فوز

19

ينظمون سلسلة بشرية حول جملس النواب اللبناين جنحوا من خاللها يف منع النواب من عقد جلسة
احملتجون ّ
تشريعية.

27

عدة حماوالت لتصوير احلراك اإلحتجاجي على أنه انعكاس لالنقسام القائم بني حتالفَ ْي  8آذار و 14آذار .وقد
بروز ّ
تعزّ زت هذه احملاوالت بإشتباكات دارت على األرض بني أنصار حزب اهلل/حركة أمل واملتظاهرين يف بعلبك
وبريوت ،وأنصار التيار الوطني احلر وحزب الكتائب يف بكفيا ،وسكان الشياح وعني الرمانة .وقد تلت هذه اإلشتباكات
ضد العنف الطائفي يف خمتلف املناطق.
مسريات وحدة قادتها أمهات وقفْ َن ّ
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كانون األول/ديسمرب 2019
03

أنباء عن حاالت إنتحار ترتبط بتدهور األوضاع املعيشية.

10

كرئيس للوزراء.
إعتداء جهاز أمن اجمللس النيابي على املتظاهرين وبدء حمادثات حول إعادة تسمية احلريري
ٍ

16

تداول مقطع فيديو ملغرتب يهني شخصيات دينية ومسؤولني من الطائفة الشيعية ،مما أثار ردود فعل غاضبة
ُ
أن العديد منهم أتوا من حي اخلندق الغميق ،حاولوا مهاجمة
ضمن الطائفة الشيعية .مئات املتظاهرينُ ،يعتقد ّ
خِ َيم اإلحتجاج التي ُأقيمت يف بريوت وصيدا والنبطية ،واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب يف وسط بريوت .وقد
متت اإلشارة إىل هذا الفيديو يف مقابالت عديدة لتربير ردود الفعل الغاضبة للشباب الشيعة.

18

َصب جدران وحواجز إسمنتية حول منطقة وسط بريوت للفصل بينها وبني منطقة اخلندق الغميق اجملاورة.
ن ْ

19

نظم العديد منها أنصار
إعالنات عن تعيني حسان دياب رئيسًا للوزراء تعقبها إحتجاجات يف بريوت وطرابلسّ ،
احلريري.

كانون الثاين/يناير 2020
14

بعد مرور أسابيع من الهدوء النسبي ،استؤنفت اإلحتجاجات اجلماهريية يف كل أنحاء البالد .فتم قطع الطرق
السريعة والطرق الرئيسية يف بريوت وطرابلس وعكار وصيدا وزحلة بفعل اإلحتجاجات وإحراق اإلطارات.

 19 ،18تصاعد العنف وتوقيف صحفي.
21

تشكيل حكومة جديدة يف لبنان برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.

27

إقرار جملس النواب اللبناين موازنة  2020وسط األزمة املالية املنهكة.

شباط/فرباير 2020
02

تنظيم مظاهرة خارج السفارة األمريكية يف بريوت شارك فيها مئات اللبنانيني والفلسطينيني.

10

مطالبة اجملموعات النسائية على املستوى احمللي يف لبنان ،مبا يف ذلك اجملموعات املستبعدة األخرى،
باحرتام حقوقها من قِ َبل احلكومة اللبنانية.

11

مترير جملس النواب تصويتًا بالثقة يؤ ّيد احلكومة اللبنانية املشكَّ لة حديثًا برئاسة حسان دياب ،وسط إجراءات أمنية
مشددة إلحباط حماوالت املتظاهرين لعرقلة اجللسة .حكومة دياب تفوز بثقة جملس النواب اللبناين بـ  63صوتًا.

12

لبنان يطلب رسميًا من صندوق النقد الدويل مساعدة فنية إلعادة هيكلة دينه العام وحل أزمته املالية واالقتصادية.

14

صر على
رئيس الوزراء األسبق سعد احلريري ُيلقي خطابه األول منذ تركه منصبه يف تشرين األول/أكتوبر  ،2019و ُي ّ
منصر ٌف إىل رسم مستقبل جديد يف السياسة مع حزبه.
أنه لن يغادر لبنان ،بل هو
ِ

15

ضد طلب لبنان رسميًا احلصول على مساعدة فنية من صندوق النقد الدويل.
قيام إحتجاجات ّ

17

رئيس الربملان اإليراين يزور رئيس الوزراء ويعرض املساعدة.
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21

يسجل أول حالة إصابة بفريوس كورونا .COVID-19
لبنان
ّ

24

إنخفاض سقف سحب املبالغ بالدوالر من املصارف اللبنانية.

25

صندوق النقد الدويل ُينهي حمادثاته يف بريوت بانتظار خطة احلكومة .وصول سفينة تنقيب عن النفط إىل املياه
اللبنانية.

26

إعالن فرض عقوبات أمريكية على ثالثة لبنانيني و 12جهة داعمة حلزب اهلل.

27

إطالق عملية التنقيب عن النفط يف بلوك رقم .4

29

كل املؤسسات
احلكومة اللبنانية تنفّ ذ أول إجراء من بني إجراءات عديدة ملكافحة فريوس  ،COVID-19عرب إغالق ّ
التعليمية.

آذار/مارس 2020
02

أن احلكومة باتت عاجزة عن حماية املواطنني اللبنانيني.
رئيس الوزراء اللبناين حسان دياب يعلن ّ

05

سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اللرية اللبنانية يصل إىل  2600لرية لبنانية يوم اخلميس؛ مئات املتظاهرين
ينزلون إىل الشوارع.

06

أحد القضاة ُيوقِ ف أمر جتميد أصول  20مصرفًا ،مبا يف ذلك أصول مديريها ،موضحًا أنه يريد أو ًال معرفة كيف
ميكن أن يؤ ّثر األمر على الوضع اإلقتصادي احلايل يف لبنان.

07

أن لبنان تخلّف عن سداد سلسلة سندات اليوروبوند بقيمة  1.2مليار دوالر أمريكي
رئيس الوزراء حسان دياب يعلن ّ
كل سندات اليوروبوند الالحقة األخرى .وهذه سابقة يف تاريخ
يف آذار/مارس  ،2020ما يعني تخلّفه عن سداد ّ
البالد التي تسعى إىل إعادة هيكلة الديون السيادية.

09

سمى.
جائحة  COVID-19تُغلق أبواب جملس النواب اللبناين إىل أجل غري ُم ّ

15

قررت احلكومة فرض حالة الطوارئ وإغالق
وسط خماوف من انتشار أكرب لفريوس كورونا  COVID-19يف لبنانّ ،
حدودها الربية واملرافئ ومطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت حتى تاريخ  29آذار/مارس.

23

ظل تراجع إحتياطات النقد األجنبي
كل الديون بالعمالت األجنبية ،يف ّ
تقرر التوقُّ ف عن سداد ّ
احلكومة اللبنانية ّ
وتفاقم األزمة املالية واإلقتصادية.

27

تقرر إزالة اخلِ َيم يف ساحة الشهداء وسط بريوت ،والتي شغلها احملتجون يف الغالب منذ
احلكومة اللبنانية ّ
التجمعات الكبرية.
د
ي
تق
والتي
COVID-19
بجائحة
ّقة
ل
املتع
العامة
التعبئة
إجراءات
ة
بحج
،2019
تشرين األول/أكتوبر
ّ
ّ
ّ
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نيسان/أبريل 2020

02

يتحدون قرار اإلقفال الذي أصدره جملس الوزراء يف  15آذار/مارس ملنع إنتشار فريوس
ناشطون وصحفيون
ّ
أدى إىل توقيف ستة ناشطني وصحفي على يد
الذي
األمر
أبوابها،
املصارف
إغالق
على
إحتجاجًا
كورونا ،COVID-19
ّ
قوى األمن اللبنانية.

06

ّ
يحث اجملتمع الدويل على تزويد لبنان بالدعم املايل يف الوقت الذي يكافح فيه للنجاة من
الرئيس ميشال عون
األزمة اإلقتصادية املستمرة إىل جانب جائحة .COVID-19

21

اجملمع حيث
جتمعوا حول
ّ
عودة عدد من املتظاهرين يف لبنان إىل الشوارع يف قوافل كبرية للسيارات ،وقد ّ
عدة.
يجتمع النواب َ
لس ّن قوانني ّ

21

األقل.
إطالق نار كثيف يف بعقلني أسفر عن مقتل  9أشخاص على
ّ

27

بسبب اإلنخفاض السريع يف قيمة العملة ،إندلعت إشتباكات واسعة يف طرابلس بني اجليش واملتظاهرين،
ضرمت النريان يف العديد من املصارف يف طرابلس.
قُ تل خاللها متظاهر واحد ،و ُأصيب  40جنديًا ،و ُأ ِ

28

خروج إحتجاجات ضخمة يف طرابلس لليلة الثانية على التوايل ،رافقتها مظاهرات أخرى يف بريوت وصيدا والنبطية
حتد لإلقفال العام الحتواء جائحة  COVID-19يف لبنان .ومتّ تخريب أكرث من عشرة مصارف
وسهل البقاع وعكار ،يف ٍّ
صراف آيل يف كل أنحاء البالد .وقد أعرب اجليش عن أسفه ملقتل أحد املتظاهرين يف الليلة السابقة وفتح
وآالت ّ
حتقيقًا يف الوفاة.

29

تستمر على صعيد أضيق لليلة الثالثة .ويف طرابلس ،أطلق املتظاهرون األلعاب النارية ورموا احلجارة
اإلحتجاجات
ّ
على اجلنود الذين دفعوهم إىل الرتاجع ُمستخدِ مني الرصاص املطاطي .ويف صيدا ،أشعل متظاهرون النار يف
مبنى للبنك املركزي ُمستخدِ مني القنابل احلارقة لليلة الثانية.

30

احلكومة اللبنانية تعلن عن خطتها املالية «اإلنقاذية» إلنقاذ إقتصاد البالد من الرتنُّح على شفري اإلنهيار.

أيار/مايو 2020

01

حتدد خسائر
تقدم طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة صندوق النقد الدويل بعد املوافقة على خطة ّ
احلكومة ّ
ً
إن مقرتحاتها إلعادة هيكلة القطاع املصريف
قائلة
اخلطة
ترفض
املصارف
وجمعية
املايل.
النظام
فادحة يف
ّ
تدمر الثقة بلبنان أكرث فأكرث.
سوف ّ

01

األول.
إنطالق اإلحتجاجات لرفض إنخفاض قيمة العملة ّ
ورد احلكومة يف املقام ّ

05

ميدد التعبئة العامة حتى تاريخ  24أيار/مايو.
جملس الوزراء ّ

07

ملف «الوقود املغشوش» أو «الفيول
بحق مدير عام النفط ومسؤولني آخرين يف
إصدار مذكّ رات توقيف
ّ
ّ
املغشوش».

07

رفع دعوى على نقابة الصيارفة وإحالتها إىل التحقيق القضائي.

12

طلب إعالن اإلقفال العام ملدة أربعة أيام بسبب إرتفاع عدد املُ صابني بفريوس كورونا .COVID-19

12

ينظمون إضرابًا إحتجاجًا
العمال املهاجرون العامِ لون يف رامكو  -الشركة املتعاقدة جلمع النفايات يف بريوت – ّ
ّ
على تخفيض األجور وعلى ظروف العمل.
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13

لبنان يبدأ مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدويل عرب اإلنرتنت.

14

توقيف مازن حمدان ،مدير العمليات النقدية يف البنك املركزي اللبناين ،لالشتباه يف تالعبه بالعملة.

17

السلطات تُعيد إطالق عجلة اإلقتصاد تدريجيًا .وإلغاء العام الدراسي.

27

واحلد من ارتفاع
البنك املركزي يعلن عن عزمه تزويد املصارف التجارية بالعملة األجنبية لتمويل الواردات الغذائية
ّ
أسعار املواد الغذائية الناجت عن إنخفاض قيمة العملة.

حزيران/يونيو 2020
04

ميدد فرتة التعبئة العامة يف لبنان حتى تاريخ  5متوز/يوليو.
جملس الوزراء اللبناين ّ

06

بأن الدعوة كانت ضد حزب اهلل
ترددت شائعات ّ
ُّ
جتدد اإلحتجاجات يف بريوت للمطالبة بإجراء إنتخابات مبكرة ،فيما ّ
مما
اهلل،
حزب
أنصار
مع
املتظاهرين
بعض
اشتبك
عندما
عنف
أعمال
إىل
اإلحتجاجات
لت
حتو
وقد
سالحه.
نزع
ومع
ّ
ّ
أدى إىل إصابة  37شخصًا.

بعد اإلنخفاض الكبري يف قيمة اللرية اللبنانية مقابل الدوالر األمريكي ،إندلعت أعمال عنف يف بريوت ،حيث نزل
،12 ،11
متظاهرون غاضبون إىل الشوارع؛ وقد استخدمت قوى األمن الرصاص املطاطي والغاز املس ّيل للدموع خالل
13
اإلشتباكات مع املتظاهرين.
17

فتح حتقيق من قِ َبل قوى األمن اللبنانية حول هجوم صاروخي مزعوم ُيفرتض أنه ُأطلِق بالقرب من موكب رئيس
الوزراء األسبق سعد احلريري.

17

قانون قيصر يدخل ح ّيز التنفيذ.

18

إستقالة هرني شاول ،أحد األعضاء األربعة يف جلنة تقود املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.

25

تأجج اإلحتجاجات يف كل أنحاء لبنان وسط تدهور األوضاع اإلقتصادية يف البالد ،حيث قطع العديد من املتظاهرين
ُّ
معدل جديد يزيد عن  7000لرية لبنانية مقابل الدوالر الواحد
إىل
اللبنانية
اللرية
قيمة
إنخفاض
لبنان.
يف
خمتلفة
طرقًا
ّ
يف السوق السوداء.

26

قاض دفعه إىل اتخاذ قرار مبنع وسائل
سفرية الواليات املتحدة يف بريوت تنتقد حزب اهلل ،األمر الذي أثار خالفًا مع
ٍ
اإلعالم من تغطية ظهورها يف املناسبات العامة.

26

سد بسري جزئيًا.
البنك الدويل يعلّق متويل مشروع ّ

29

يقدم إستقالته.
أالن بيفاين ،مدير عام وزارة املالية واملُ ِ
فاوض مع صندوق النقد الدويلّ ،

29

تنظم إحتجاجات أمام السفارة.
اجلالية السودانية ّ

30

وزير املالية يعلن رفض احلزب السياسي الذي أ ّيد تعيينه تعيني كرول ،بعد أن اتّخذت احلكومة قرارها بهذا الشأن
ً
مقارنة مع حزيران/يونيو  .2019تصعيد يف
التضخم يبلغ  ٪70يف حزيران/يونيو 2020
يف نيسان/أبريل املاضي.
ُّ
التوتُّرات بني السفرية األمريكية وحزب اهلل.
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متوز/يوليو 2020
01

إنتهاء حظر التجوال وإعادة فتح املطار.

02

سعر الصرف يصل إىل  10000لرية لبنانية للدوالر األمريكي الواحد.

03

نفس ْيهما بسبب تدهور الظروف املعيشية والصعوبات اإلقتصادية.
رجالن ُيعتقَ د أنهما قتال َ

03

حراس وزير الشؤون اإلجتماعية على واصف احلركة باستخدام سيارات الوزارة يف االعتداء.
إعتداء ّ

06

يف أعقاب تفاقم األزمة اإلقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي يف لبنان بانتظام ،نزل املتظاهرون يف بريوت إىل
الشوارع وقطعوا الطرقات وأحرقوا اإلطارات.

07

األمني العام حلزب اهلل ،حسن نصر اهلل ،يدعو إىل املكافحة على جبهة جديدة :اإلعتماد على الزراعة واملبادرات
الفردية واجملتمعية.

10

ضد
جتمع عدد من املتظاهرين اللبنانيني ،إىل جانب أنصار حزب اهلل ،أمام السفارة األمريكية يف عوكر لالحتجاج ّ
ُّ
تدخُّ ل واشنطن يف الشأن اللبناين ،وكذلك للتعبري عن دعمهم حلزب اهلل.

13

مهاجمة أنصار احلزب التقدمي اإلشرتاكي للمتظاهرين خالل مظاهرة يف منطقة الشوف يف جبل لبنان.

13

سعر الصرف ينخفضإىل  6000لرية لبنانية للدوالر األمريكي الواحد.

17

موظف .وتعليق احملادثات مع صندوق النقد الدويل بانتظار اإلتفاق
تسرح أكرث من 800
اجلامعة األمريكية يف بريوت
ّ
ّ
من اجلانب اللبناين على حجم اخلسائر املالية.

27

تبادل إلطالق النار بني جنود إسرائيليني وأربعة من عناصر حزب اهلل.

29

سد بسري بهدف ضمان توفري مياه الشرب لبريوت وجبل
حركة أمل املوالية حلزب اهلل تصدر بيانًا صحفيًا لدعم ّ
لبنان.

29

تقرر إنهاء عقدها.
سوناطراك ،الشركة
املوردة للوقود لتوليد الكهرباءّ ،
ِّ

29

سد بسري يف سبيل إزالة التعليق اجلزئي.
ميدد املهلة النهائية للحكومة لتلبية متطلّبات مشروع ّ
البنك الدويل ّ

30

َي نهاية أسبوع متتالي َت ْين.
إقفال تام ملكافحة جائحة  COVID-19طيلة عطلت ْ

30

إنقطاع التيار الكهربائي ألكرث من  20ساعة يوميًا وعودة ظهور حاالت إصابة بفريوس كورونا .COVID-19
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المنهجية
ّ
يتّصف التقرير بأنّه حتليل نوعي للسياق اللبناين سريع التقلُّب مت حتضريه خالل شهر واحد ،أال وهو شهر متوز/يوليو ،وهو
جري قبل ستة أشهر .وقد اعتمد يف املقام األول على أبحاث مكتبية حول املنشورات
يشكّ ل حتديثًا لتحليل سابق كان قد ُأ ِ
ذات الصلة وبشكل خاص على مراجعة لألخبار الواردة يف وسائل اإلعالم الستخالص آخر التطورات والقضايا والديناميات .كما
منظمة الستكمال العمل امليداين للتقرير السابق .وكانت هذه املقابالت عبارة عن مقابالت
جريت تسع مقابالت
معمقة شبه َّ
ُأ ِ
َّ

مع ثالث نساء وستة رجال من خمتلف الفئات العمرية واإلهتمامات واإلنتماءات السياسية لكال األحزاب السياسية احلاكِ مة
واألحزاب املعا ِرضة .وقد أثبتت دينامية السياق وتقلُّبه أنهما أكرب قيد فُ ِرض أمام هذا التحليل ،فيما يتعلّق باللوجستيات
اخلاصة بجمع البيانات ،واستفحال حاالت اإلصابة بفريوس كورونا  COVID-19أثناء جمع البيانات .ويف الوقت نفسه ،أعاق عدد
التوقيفات املتزايد للناشطني املشاركة.
وبينما يبني هذا التقرير على حتليل سابق ،يجب التعامل معه على أنه لقطة من السياق إذ تكمن قيمته النوعية يف التقاط
تصور لبنان جديد والتنازع حول حتقيقه؟» 7وميكن
التصورات واملواقف التي تعكس حلظة مع ّينة .هذا التقرير يرافق تقرير « ُّ
ّ
رتنًا بسابقه.
مراجعته مق ِ

7

مزنه املصري ،وزينة عبال ،ورنا حسان ،2020 ،املرجع السابق.
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 .2قضايا النزاع
كف لبنان يشهد تداعيات شبكة معقدة من املشاكل الهيكلية السياسية واإلجتماعية-
خالل النصف األول من العام  ،2020ما ّ
اإلقتصادية والبيئية ،يف حني هدأت موجة اإلحتجاجات التي انطلقت يف  17تشرين األول/أكتوبر  2019مع انتشار جائحة .COVID-19
كل ذلك
ردها على اإلحتجاجات 8.حدث ّ
فقد ق ّيدت إجراءات اإلقفال العام احلركة العامة وك ّثفت قوى األمن بشكل متزايد من ّ
أديا إىل زيادة التباين يف إجتاهات القضايا السياسية يف لبنان.
وسط تصاعد التوترات اجليوسياسية وعموم عدم اإلستقرار اللذَ ْين ّ

المستمر في ظل محدودية إحتماالت
 ١.٢الركود السياسي
ّ
اإلصالح
متسكت النخبة السياسية مبركزها يف النظام السياسي القائم على تقاسم السلطة ،على الرغم من تشكيك اإلحتجاجات
ّ
يف شرعيتها وفعاليتها يف اإلدارة والرقابة .يف هذا السياق ،برزت أربع قضايا سياسية رئيسية مرتابطة منذ شباط/فرباير
كل القضايا :منعة النخبة السياسية؛ وصعوبات اإلصالح وسط النظام السائد والقائم على
 2020مع تغلغل الطائفية يف ّ
تقاسم السلطة؛ وعودة ظهور إستقطابات سياسية قدمية؛ وإخفاقات النموذج السياسي.

 ١.١.٢منعة النخبة السياسية على الرغم من قيام اإلحتجاجات في وجهها
التمسك بنظام احلكم القائم على احملسوبية
وتوحدت لضمان
وضعت األحزاب السياسية التقليدية نزاعاتها جانبًا
ُّ
ّ
قدمها جملس الوزراء للمانحني الدوليني،
والطائفية .عندما عارض القطاع املصريف والبنك املركزي خطة اإلنعاش التي ّ
وحد أعضاء الربملان من كل األطياف السياسية تقريبًا جهودهم وشكّ لوا جلنة برملانية لتصميم خطة إقتصادية خمتلفة
ّ
9
تُك ِّبد القطاع املصريف خسارة أقل ،وبالتايل وقف هؤالء إىل جانب املصارف (أنظر القسم « 2.2اإلنهيار اإلقتصاديَ :م ْن
أن حلول األزمة اإلقتصادية ال تزعزع
يتحمل العبء األكرب؟») .فوضعت األحزاب السياسية التقليدية نزاعاتها جانبًا للتأكُّ د من ّ
ّ
إستقرار الوضع الراهن وحلماية مصاحلها اخلاصة وشبكة احملسوبية .يف املقابل ،دعا ناشطون وخرباء وبعض األحزاب
السياسية املعا ِرضة إىل اعتماد حلول أساسية وعادلة للتعامل مع جذور األزمة النقدية ،األمر الذي يتطلّب إعادة هيكلة
10
اإلقتصاد السياسي.
بقيت سيطرة النخبة السياسية هي جوهر املشكلة؛ فهي مل تتغ ّير على الرغم من ّ
بق الوضع الراهن
أن اإلحتجاجات مل ُت ِ
تصورات الناس
على حاله .فعلى الرغم من اإلحساس اجلديد بالهوية الذي جتاوز اخلطوط الطائفية واجلغرافية والتغيري يف
ّ
للزعيم التقليدي التي مت استعراضها يف حتليل السياق السابق 11،بقيت النخبة السياسية مسيطرة وظلت حتكم م ّت ِبعةً
سياسة احملاصصة ومستخدِ ً
مة أدوات الطائفية واحملسوبية نفسها إلعادة بناء قاعدة مناصريها .من ناحية أخرى ،يعتقد
بررت هذا التقييم
العديد من األحزاب السياسية املعا ِرضة واجلماعات الناشطة ّ
أن النظام بدأ يف االنهيار من الداخل .وقد ّ
قدم
بطرق خمتلفة .فوصف مم ِّثل عن حزب سياسي معا ِرض كيف يدعو حزبه لتويل السلطة عرب برنامج إنقاذ متكامل وهو ّ
12
أن الدعم جتاه النخبة السياسية يضعف.
أمثلة عن جذب أعضاء جدد من القاعدة املؤ ِّيدة لألحزاب السياسية التقليدية إلظهار ّ
وحتدث ناشط عن إستطالعات الرأي التي تُظهر تقلُّصًا يف حجم دائرة مؤ ِّيدي األحزاب السياسية 13.وأكّ د مم ِّثلو جماعات وأحزاب
ّ
املتأصلة يف النظام ،إال أنه ينجح يف الصمود وقد ال
معا ِرضة آخرون هذا الرأي ،لكنّهم أشاروا إىل أنه على الرغم من اإلخفاقات
ِّ
14
يجسد شعار « ُّكلن يعني ُّكلن»
يكون جاهزًا للسقوط بعد .هنا،
الكل) كيف تنتصب النخبة السياسية كجسم واحد،
(الكل يعني ّ
ّ
ّ
8

لونا صفوان ،هل تستخدم احلكومة اللبنانية جائحة  COVID-19لتقويض اإلحتجاجات؟ معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط 1 ،أيار/مايو ،2020
https://bit.ly/3lIFTor

 9لبنان يعتزم التوفيق بني أرقام خسائر النظام املايل األسبوع املقبل ،رويرتز 4 ،حزيران/يونيو https://reut.rs/3iVYcV8،2020
 10هيكلــة الديــن العــام واملصــارف  ...وضريبــة ملــرة واحــدة علــى الودائــع ،األخبــار 28 ،كانــون الثاين/ينايــر  ،https://al-akhbar.com/Politics/283262 ،2020مت
اإلطــاع عليــه يف  15تشــرين األول/أكتوبــر .2020
 11مزنه املصري ،وزينة عبال ،ورنا حسان ،2020 ،املرجع السابق.
 12مقابلة مع عضو يف حزب سياسي معارض 24 ،متوز/يوليو .2020
 13مقابلة مع عضو يف جماعة سياسية معارضة 31 ،متوز/يوليو .2020
« 14كلن يعني كلن» هو الشعار األكرث شيوعًا يف اإلحتجاجات الذي جمع األحزاب السياسية القائمة والتي حتكم تقليديًا منذ عقود كمجموعة واحدة ونظام واحد.
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على الرغم من تناقضاتها الداخلية .وقد ُو ِ
صفت بأنها «نظام أرخبيل» يتألّف من اجملموعات والسلطات الطائفية  ...وقد أسر
15
الناس إذ شعر الناس باألمان يف إطاره».
وتعمق الصدع
واستمر شعار «كلّن يعني كلّن» يعكس رفض اجلماعات الناشطة للنظام السياسي السائد رفضًا قاطعًا.
ّ
ّ
بني الناشطني وجماعات املعارضة من جهة والنخبة السياسية وأنصارها من جهة أخرى مع استشراء األزمة اإلقتصادية.
أن العالقات بني الشعب
فاملسألة مسألة عالقات فاشلة بني الدولة واملواطن .يف هذا الصدد ،أوضح أحد الناشطني ّ
والنخبة أصبحت اآلن «ممزَّ قة بالكامل» أكرث من أي وقت مضى .فقال« :فضح ُّ
تكشف األزمة اإلقتصادية حجم اجلرمية التي
دمروا وظائفنا احلياتية؟!»
ارتكبتها هذه النخبة؛ وباتت املشكلة اآلن مشكلة «أخالقية»  ...فكيف نعطي مشروعية ملَ ْن ّ
ومع ذلك ،دحض معظم األحزاب السياسية ذات التمثيل الكبري يف الربملان شعار «ك ُّلن يعني ك ُّلن» ،باعتباره نقدًا عامًا.
َّ
املمثلة يف الربملان.
فبحسب هذه األحزاب ،مل مي ّيز الشعار بني «اإلصالحيني» و«الفاسدين» من بني األحزاب السياسية
وقد استخدمت األحزاب هذا اخلطاب إللقاء اللوم على خصومها جلهة سوء اإلدارة والفساد ،وانتقاد اآلخرين الستغاللهم
فإن عجز الدولة عن توفري كهرباء موثوقة أو حل
احلراك اإلحتجاجي يف سبيل حتقيق مكاسب سياسية .من هذا املنطلقّ ،
أزمة إدارة النفايات الصلبة أصبح عاملًا مصغَّ رًا من اإلتهامات واالقتتال الداخلي بني هذه األحزاب السياسية احلاكمة .على
أن إنشاء حمطة كهرباء يف منطقة مع ّينة أمر ضروري ألمن الطاقة يف لبنان،
صر أحد األحزاب السياسية على ّ
سبيل املثالُ ،ي ّ
أن دوافع أخرى تكمن وراء مثل هذه اخلطة ،مبا يف ذلك موقع احملطة يف جزء من
بينما جتادل األحزاب السياسية املعا ِرضة ّ
16
البالد تسكنه على األغلب جمموعات تنتمي إىل الطائفة الدينية نفسها التي ينتمي إليها احلزب السياسي.
ّ
مرتسخة بعمق يف خمتلف اإلدارات وعرب القطاعات .فغالبًا ما تعمل املؤسسات
إن شبكات السلطة للنخبة السياسية
ّ
17
العامة خلدمة النخبة السياسية واإلقتصادية متجن ً
ِّبة إجراءات املساءلة .ووفقًا للخرباء الذين متّ ت مقابلتهم ،يتجلّى ذلك،
على سبيل املثال ،يف دور مؤسسات الدولة عندما يتعلّق األمر بدعم املشاريع املثرية للجدل للغاية مثل مشاريع بناء
سدود املياه أو حمارق النفايات الصلبة أو عندما تعمل املؤسسات األمنية على قاعدة «اإلفالت من العقاب» 18خلدمة النخبة
السياسية ،على حسب قول أحد األشخاص الذين متت مقابلتهم (أنظر القسم « ،2.4إضفاء الطابع األمني على السخط
اإلجتماعي ،وإبتزاز ذوي القبضة لآلخرين ،وتزايد أعمال العنف») ،ومؤخرًا عندما جتاوز النظام املصريف القوانني ووضع شروطه
اخلاصة لتقييد سحب الودائع.19
على الرغم من الدور امللموس للمرأة يف اإلحتجاجات ،إال ّ
أن مشاركتها يف املناقشات السياسية رفيعة املستوى ويف
أن النساء لع ْب َن أدوارًا رئيسية يف احلراك اإلحتجاجي،
صنع القرار ال يزال يحجبها النظام األبوي .فأظهر حتليل السياق السابق ّ
دورهن تراجع حتى داخل اجملموعات الناشطة إذ سرعان ما ّ
تكشفت األحداث وانحلّت األنظمة التي كانت موجودة سابقًا.
وأن
ّ
ّ
وال يزال دور املرأة يف احلراك اإلحتجاجي خالل الفرتة قيد املراجعة مدار بحث ،مع األخذ بعني اإلعتبار التغيريات يف الهيكل
أما على مستوى صنع القرار الرسمي ،فقد شهدت
الداخلي للمجموعات السياسية والناشطة التي رمبا تكون قد طرأتّ .
حكومة دياب متثي ًال تاريخيًا للمرأة بنسبة  %30يف الوزارات التي هيمن عليها الذكور تاريخيًا ،مثل وزارة الدفاع ووزارة العدل
املهم عدم اخللط التلقائي بني التمثيل اإلسمي للمرأة يف األدوار الوزارية وبني تعزيز
ولكن ،من
ومنصب نائب رئيس الوزراء.
ْ
ّ
مشاركة املرأة يف العمليات السياسية وعمليات السالم .وعلى الرغم من اعرتاف احلكومة اللبنانية 20باحلاجة إىل إشراك
املرأة بشكل أكرث فاعلية يف العمليات السياسية ،إال أن املشاركة الرسمية للمرأة من الناحية العملية تبقى حمدودة .فال
تُجدي مشاركة املرأة يف صنع القرار إال يف إطار الدميقراطية التوافقية املعمول بها يف لبنان ،حيث يتم تقاسم السلطة
21
ُستم ّد من احملسوبية واحلُ ماة الذكوريني للطائفة.
التنفيذية على أسس طائفية ت
َ
 15جميــل معــوض ،بــول أشــقر يتحــدث عــن إنتفاضــة  17تشــرين األول/أكتوبــر :إنهــا مثلــت حلمــً واقعيــً  ...ولكــن كيــف نســتعيده؟ ،املفكــرة القانونيــة 2 ،حزيــران/
يونيــو https://bit.ly/310ZBnf ،2020
 16توم بريي وإيلني فرنسيس ،تقرير خاص :الصراع على السلطة يف لبنان  -ملاذا ال ميكن لدولة فاشلة أن تضيء األضواء ،رويرتز 10 ،آب/أغسطس ،2020
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-power-special-report-idUSKCN25626G

17

س .عــدوان ،الفســاد يف إعــادة اإلعمــار بعــد احلــرب :مواجهــة احللقــة املفرغــة ،اجلمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية2004 ،؛ وميســم رزق «اإلمنــاء واإلعمــار :إدارة
الشــرعية مل حتقّ ــق املعجــزة» ،النشــرة 16 ،كانــون الثاين/ينايــر https://bit.ly/3nI4QlE ،2019
مقابلة مع عضو يف حزب سياسي معارض 21 ،متوز/يوليو .2020
تشدد القيود ،اجلزيرة 3 ،شباط/فرباير ،2020
تيمور أزهري« ،غري قانونية» لكن ضرورية :املصارف اللبنانية
ّ

20

هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة يف الــدول العربيــة ،بيــان صحفــي :الهيئــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة اللبنانيــة تعــرض خطــة العمــل الوطنيــة اخلاصــة بلبنــان بشــأن
قــرار جملــس األمــن  1325حــول املــرأة والســام واألمــن برعايــة دولــة رئيــس جملــس الــوزراء احلريــري يف الســراي احلكومــي 20 ،حزيران/يونيــو ،2019

18
19

21

https://www.aljazeera.com/economy/2020/02/03/not-legal-but-necessary-lebanons-banks-tighten-restrictions/

https://bit.ly/30VtIMU
كارمــن جحــا ،النســاء اللبنانيــات وسياســات التمثيــل ،مبــادرة اإلصــاح العربــي 18 ،شــباط/فرباير https://www.arab-reform.net/publication/ ،2020
lebanese-women-and-the-politics-of-representation/
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 ٢.١.٢صعوبة اإلصالح وسط النظام السائد القائم على تقاسم السلطة
مل ْن هم يف السلطة من فساد هؤالء امللموس ،ال بل أيضًا من قناعةٍ ّ
تنبثق معارضة الناشطني َ
بأن النظام كما هو عليه
إن استخدام النظام السياسي للطائفية واحملاصصة مينعه من حتقيق اإلجنازات على الصعيد
ال ميكن أن يقوم مبهامهّ .
اإلجتماعي-اإلقتصادي وتنفيذ اإلصالحات.
يف هذه الفرتة ،مل تستطع احلكومة املع َّينة حتسني الوضع والوفاء بوعودها .فقد اتّبعت عملية صنع القرار التنفيذي قواعد
لعبة احملاصصة نفسها بني األحزاب السياسية القاصرة عن استيفاء مطالب اإلحتجاجات .ومل تتمكّ ن احلكومة من متابعة
ثالث مبادرات حاسمة :التعيينات القضائية املستقلة (والتي منعها التيار الوطني احلر ورئيس اجلمهورية)؛ 23 22وإستحداث
24
قدمت،
قانون ضبط رأس املال (والذي مت حظره من قِ َبل حركة أمل ورئيس جملس النواب) ؛ وخطة اإلنعاش احلكومية التي ّ
25
وللمرة األوىل ،تشخيصًا
أدى
مفص ًال لنكبات لبنان اإلقتصادية (والتي أعاقها النظام املصريف ّ
َّ
وكل األحزاب السياسية)  .كما ّ
ّ
26
طلب جملس الوزراء الذي أعقب ذلك ملتابعة التحقيق القضائي
اخملطط له حول اإلدارة العامة إىل نشوب تنازُع .وساهم
َّ
ضعف األداء احلكومي فيما
يخص القضايا ذات اإلهتمام الوطني ،مثل توفري الكهرباء ومكافحة أزمة جائحة  ،COVID-19يف
ّ
إدراك عدم قدرة جملس الوزراء على إحداث تغيري.
حد كبري وليست جوهرية.
كانت اإلجراءات التي ا ّتخذها جملس الوزراء لتعزيز الشفافية واملشاركة العامة «شكلية» إىل ّ
لكن الناشطني
سد بسري املثري للجدلّ ،
على سبيل املثال ،دعت وزارتا البيئة والطاقة واملياه ناشطني للتشاور حول بناء ّ
املعارضني للمشروع رفضوا املشاركة بسبب شكل عملية التشاور 27.أما يف قطاع النفايات الصلبة ،فقد شارك ائتالف
إدارة النفايات الذي مي ّثل جمموعات اجملتمع املدين والناشطني يف مناقشات مع جلنة حكومية ،لكنه انسحب يف النهاية
عتم ً
ألن احلكومة استمرت يف إدارة القطاع ُم ِ
دة النهج نفسه ،فراحت تدعو إىل استخدام تقنيات مثرية للجدل وإصالحات
ّ
28
ً
سريعة بدال من نهج اسرتاتيجي ومستدام .يف املقابل ،اعتُرب تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين واخملفيني قسرًا مؤخرًا
أن تفعيل عمل الهيئة يتطلّب املزيد
وتعيني أعضائها للتحقيق يف مصري اخملفيني خالل احلرب األهلية خطوة إيجابية ،غري ّ
29
من اإلجراءات.

 ٣.١.٢عودة ظهور إستقطابات سياسية قديمة
َ
حتالف ْي  14آذار و 8آذار ،مع تصاعد التو ّترات اجليوسياسية ،إىل الظهور بعد أن كانت قد جتاوزته جزئيًا املطالب
عاد إنقسام
اإلجتماعية-اإلقتصادية التي نادى بها حراك تشرين األول/أكتوبر ،ال سيما بني شه َر ْي تشرين األول/أكتوبر  2019وكانون
وحد احملتجون جهودهم ،على الرغم من بقاء وجهات نظرهم حول سالح حزب اهلل والعقوبات
الثاين/يناير  2020عندما ّ
30
الدولية ضد احلزب منقسمة .فعاد الصراع إىل الظهور ،مع تكثيف الواليات املتحدة إجراءاتها ضد إيران وحلفائها .وعكس
دخول قانون قيصر ح ّيز التنفيذ يف  17حزيران/يونيو  ،2020والذي شمل مسؤولني من الدولة اللبنانية مرتبطني بحزب اهلل
حلقتهم العقوبات األمريكية ،نهجًا أكرث صرامة من قِ َبل اإلدارة األمريكية يف التعامل مع لبنان على وجه التحديد ،واملنطقة
بشكل عام .ويف حني متكّ ن معظم اجلماعات السياسية املعا ِرضة حتى اآلن من تنحية هذه اإلنقسامات جانبًا ،متّحِ ً
دة حتت
فإن الدعوات إىل نزع
راية اإلصالح ،راحت بعض اجملموعات ترفع الصوت حول هذه القضايا .ونظرًا حلساسية هذه األخريةّ ،
هوة اإلنقسامات بني املتظاهرين ،كما هو حال الدعوة لالحتجاج يف  6حزيران/
سالح حزب اهلل قد استُخدِ مت أحيانًا لتوسيع ّ
ّ
مرة أخرى ،ويف
يونيو يف بريوت والذي انقلب إىل أعمال عنف 31.ويتمثل ٌ
بعد آخر لهذا النزاع يف العالقات الرسمية مع سورياّ .
22
23

يسرع من سقوط احلكومة ،املدن 3 ،آذار/مارس https://bit.ly/3jWbBxR ،2020
منري الربيع ،التناطح على التعيينات القضائية
ّ
طــوين بولــس ،مرجــع قضائــي لبنــاين :إعــراض الرئيــس عــون علــى التشــكيالت خطــر وســرد علــى خطوتــه ،إندبندنــت عربيــة 13 ،حزيران/يونيــو https://bit. ،2020
ly/3nK8T0z
بري يؤكد رفض مشروع «الكابيتال كونرتول» ألنه ال يحقق مصلحة املودعني ،أم تي يف لبنان 24 ،آذار/مارس https://bit.ly/3lFOo3C ،2020
لبنان يعقد إجتماعًا مع صندوق النقد الدويل ومزيد من احملادثات األسبوع املقبل :بيان ،رويرتز 10 ،متوز/يوليو https://bit.ly/3lFOo3C ،2020
مؤيدي السياسيون يعارضون التدقيق القضائي يف مصرف لبنان ،ذو ديلي ستار 1 ،متوز/يوليو https://bit.ly/34OYFUi ،2020
وزين:
ّ

24
25
26
 27وزيرة اإلعالم
تسدد ضربة حلوار «الفريق الواحد» حول سد بسري وتنسحب ،املفكرة القانونية 8 ،متوز/يوليو ،2020
ّ
 ،https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6998مت اإلطالع عليه يف  14متوز/يوليو .2020
خطــة طــوارئ! ،األخبــار 15 ،متوز/يوليــو  ، https://al-akhbar.com/Community/291466،2020مت اإلطــاع
 28حبيــب معلــوف ،جلنــة النفايــات :ال إســراتيجية وال ّ
عليــه يف  21تشــرين األول/أكتوبــر .2020
 29لــور أ ّيــوب ،خطــوة متقدمــة لتكريــس حــق األهــايل مبعرفــة مصــر ذويهــم :تشــكيل الهيئــة الوطن ّيــة للمفقوديــن واخملفيــن قســرًا ،املفكــرة القانونيــة23 ،
حزيران/يونيــو  https://legal-agenda.com/ ،2020خطوة-متقدمة-لتكريس-حق-األهايل-معرفة-مــص ،/مت اإلطــاع عليــه يف  15تشــرين األول/أكتوبــر .2020
موحدة».
 30مزنه املصري ،وزينة عبال ،ورنا حسان ،2020 ،املرجع السابق ،الصفحة  .17راجع القسم بعنوان «آليات التنسيق وعدم وجود رؤية َّ
 31إســتئناف اإلحتجاجــات املتشــنّجة املناهضــة للحكومــة يف لبنــان بعــد رفــع اإلقفــال العــام املفــروض بســبب ّ
تفشــي جائحــة  ،COVID-19فرانــس 6 ،24
حزيران/يونيــو https://bit.ly/34Uvhf8 ،2020
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ّ
تتكشف أيضًا ،وبدرجة أقل ،ضمن
هذا السياق ،تبدو اإلنقسامات السياسية أكرث وضوحًا بني أقطاب النخبة السياسية ،ولكنّها
أحزاب املعارضة ويتم التعامل معها بطريقة خمتلفة داخل صفوفها.

يتحمل العبء األكبر؟
 2.2اإلنهيار اإلقتصاديَ :م ْن
ّ
أن النموذج اإلقتصادي
يقف لبنان على مفرتق طرق .ويدرك معظم الفاعلني ،من
أحزاب حاكِ مة ومعا ِرضة ،وكذلك عامة الناسّ ،
ٍ
عتمد منذ عقود يحتاج إىل التغيري .يبقى السؤال الرئيسي هو :ما هو البديل الذي يجب بناؤه؟ فال ميكن للفئات السياسية
املُ َ
احلاكمة أن تتّفق مع بعضها البعض على منوذج إقتصادي للبنان ،وال ميكن ألحزاب وجماعات املعارضة السياسية بكل
أن جميع اجلهات الفاعلة
توجه إقتصادي تنتهجه .وال تزال املشكلة كامنة مبا ّ
أطيافها من اليمني إىل اليسار أن تتّفق على أي ُّ
يقدم
تكافح من أجل إيجاد طريق للخروج من األزمة املالية .وخارجًا عن خطة جملس الوزراء واإلقرتاح املضاد للمصارف ،مل ّ
أي من األحزاب السياسية القائمة أي خطوات ملموسة ،بينما اقرتحت اجملموعات املعا ِرضة منذ كانون الثاين/يناير املاضي
32
سلسلة من التدابري واإلجراءات النقدية إلدارة تداعيات األزمة.

 ١.2.2إنخفاض قيمة العملة وآثاره على سبل العيش
ُّ
التضخــم بشــكل مفــرط وخســارة هائلة يف القدرة الشــرائية.
أدى اإلنخفــاض الســريع يف قيمــة العملــة احملليــة إىل تصاعــد
ّ
ـتمر إســتخدام ســعر الصــرف املربــوط بعملــة أخــرى والــذي
ُتــدار البــاد اآلن علــى أســاس ثالثــة أســعار صــرف علــى األقــل .فيسـ ّ
حــدده املصــرف املركــزي رســم ّيًا (أي  1.515-1.500لــرة لبنانيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد) لدعــم الســلع األساســية
ّ
التضخــم النــاجت عــن انخفــاض قيمــة العملــة ،وبالتــايل ،إحتــواء
املســتوردة وتخفيــف األثــر إىل حـ ٍّـد مــا علــى اإلقتصــاد مــن جـ ّـراء
ُّ
ـ
س
ـدوالر،
ـ
بال
ـة
ـ
املصرفي
أوجــد ليســتبدل الودائــع
ـمي بـــ «الليلــرة» 33،وهــو ســمح للمودِ عــن
غضــب النــاس .ســعر صــرف آخــر ِ
ُ ِّ
ويحــدد ســعر صــرف ثالــث شــائع
أقــل مــن ســعر الســوق.
بالســحب احملــدود باللــرة اللبنانيــة فقــط ،مبعــدل  ٪50إىل ٪70
ّ
ّ
التضخــم مبــا يتجــاوز  .٪50كمــا تســتفيد املصــارف التجاريــة
كل املعامــات التجاريــة ،وبالتــايل يزيــد
ُّ
االســتخدام يف الســوق ّ
والبنــك املركــزي مــن أســعار الصــرف املتعـ ّـددة ل ُيعيــدا هيكلــة ميزانياتهمــا العامــة ويحـ ّـوال اخلســائر .وأيضــً ،تســمح أســعار
الصــرف املتعـ ّـددة لهــذه املصــارف بــأن تعيــد تقييــم موجوداتهــا وإســتحقاقاتها عــر اســتخدام معــدالت خمتلفــة وتقليــل
34
خســائرها وحتميــل املودعــن اخلســارة.
يؤدي التضخم ونقص الدوالرات الناجتان عن أسعار الصرف املتعددة هذه إىل إفقار األسر وتعطيل العمليات التجارية،
ّ
على الرغم من اجلهود التي تبذلها احلكومة لتخفيف الضغوط من خالل دعم بعض املواد الغذائية .وقد أ ّثر اإلرتفاع السريع
بشدة ،مما تس ّبب يف ضغوط إضافية على ما ال يقل عن
يف األسعار على ذوي الدخل املتوسط وذوي الدخل احملدود
ّ
35
أما ذوو الدخل األعلى
 ٪55من السكان الذين يعانون من الفقر ،ال سيما أولئك الذين يكسبون دخلهم باللرية اللبنانيةّ .
أن  ٪41من اللبنانيني الذين
فقد تأ ّثروا ّ
أقل .وخلُصت دراسة أجراها برنامج الغذاء العاملي يف حزيران/يونيو  202036إىل ّ
حتمل تكاليفها .وجاءت النتائج لتثري
شملهم اإلستطالع ال ميلكون خمزونًا من املواد الغذائية بسبب عدم قدرتهم على ُّ
مزيدًا من القلق بالنسبة إىل الالجئني ،حيث أفاد  ٪44من الفلسطينيني و ٪64من السوريني أنهم ال يستطيعون تأمني
خمزون ملواجهة حاالت الطوارئ .وهم يتأ ّثرون أيضًا باملنافسة على الوظائف ،وتسريح العمال يف القطاعات األكرث تضررًا،
متعددة من الالجئني إىل سوريا من لبنان منذ
مثل البناء ،والضغط على اخلدمات العامة 37.كما مت اإلبالغ عن عودة موجات
ّ
العمال املهاجرون عن صرف أجورهم بالعمالت األجنبية وهم يواجهون
مقلب آخر ،يعجز
شباط/فرباير  38.2020وعلى
ٍ
ّ
ـتعد لتو ّلــي الســلطة ،العربيــة اإلجنليزيــة 5 ،حزيران/يونيــو https://bit. ،2020
 32لوريــن هولتمايــر ،توقُّ ــع اإلنهيــار :لقــاء مــع احلــزب السياســي اللبنــاين الشــاب املسـ ّ
ly/2SMVcQz؛ هيكلــة الديــن العــام واملصــارف  ...وضريبــة ملــرة واحــدة علــى الودائــع ،األخبــار 28 ،كانــون الثاين/ينايــر .2020

33
34
35
36

يشــر املصطلــح إىل حتويــل إلزامــي علــى مســتوى النظــام للــدوالر إىل اللــرة اللبنانيــة ،باعتبــاره إجتاهــً معاكســً لـــ «الدولــرة» ،وهــو مصطلــح آخــر يشــر إىل
اســتخدام الــدوالر األمريكــي كعملــة حمليــة يف املعامــات والودائــع املصرفيــة يف بلــد آخــر غــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
مايك عازار ،حتليل الفرق بني حسابات احلكومة وحسابات الربملان ،فايننس فور ليبانونhttps://bit.ly/3jTVelw ،2020 ،
اإلســكوا حتــذّ ر :أكــر مــن نصــف ســكان لبنــان باتــوا يعيشــون حتــت خــط الفقــر ،اللجنــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة لغربــي آســيا ( )UNESCWAيف لبنــان 19 ،آب/
أغســطس https://www.unescwa.org/news/Lebanon-poverty-2020 ،2020
تقييم أثر األزمة اإلقتصادية وأزمة ّ
تفشي جائحة  COVID-19يف لبنان ،بريوت :برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة ،حزيران/يونيو ،2020
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116784/download/

 37املرجع نفسه.
 38آبي سيويل ،عالقون يف الوسط :سوريون يسعون للعودة من لبنان يعلقون يف املنطقة العازلة ،العربية اإلجنليزية 29 ،أيار/مايو ،2020

https://english.alarabiya.net/en/features/2020/05/29/Caught-in-between-Syrians-seeking-to-return-from-Lebanon-stuck-in-bufferzone
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كل من أرباب العمل والسفارات :مع أرباب العمل لعدم قدرتهم على دفع األجور بالدوالر األمريكي ومع
صراعات مع ٍّ
39
السفارات لعدم دعم إعادتهم إىل أوطانهم.
أدى إنخفاض قيمة العملة إىل تعقيد التعاقد العام .فبني السياسات الوطنية واجملتمعات احمللية ،راحت البلديات تتصارع
ّ
40
ّ
مع التوترات املتعلقة باخلدمات العامة ،مثل جمع النفايات .وفقًا ألحد األشخاص الذين متّ ت مقابلتهم ،فقد متكّ ن بعض
حمددة ،وهو استشهد بأمثلة عن عدد من البلديات يف جنوب لبنان التي تدير مولدات الكهرباء
البلديات من حل مشاكل
ّ
اخلاصة بها للتعويض عن إنقطاع الطاقة على اجملتمع .ومن األمثلة األخرى ،قيام بلدية يف شمال لبنان بدفع فواتري مرافق
الكهرباء وتوزيع قسائم غذائية على سكانها 41.ويف حني أن البلديات مكلَّفة بالتعامل مع مثل هذه القضايا وتأمني الوصول
إىل اخلدمات العامة وضمان جودتها ،فإنها غالبًا ما جتاهد إذ تفتقر إىل املوارد البشرية واملالية 42،وكذلك إىل القدرات التقنية
ملعاجلة القضايا البيئية املعقَّ دة ،هذا باإلضافة إىل تعقيدات إنخفاض قيمة العملة .ولكنّها ،ال تزال حتظى بثقة ناخبيها فيما
نظر إليها على
يتعلّق بتقدمي اخلدمات بدرجة أعلى نسبيًا 43،غري أنها تخضع للضغط السياسي ،وال سيما يف املدن الكربى ،و ُي َ
أنها تستجيب للمصالح السياسية الوطنية أكرث من استجابتها ألولويات اجملتمع احمللي.

 2.2.2إنهيار ركائز النموذج اإلقتصادي
عقد ْين من ربط العملة،
يف اجلوهر ،تكمن املشكلة يف النموذج اإلقتصادي الذي ما زال سائدًا منذ عقود .فبعد أكرث من
َ
واعتماد ممارسات نقدية ومالية فشلت يف بناء إقتصاد مرن ومنتج ،إنهار النموذج اإلقتصادي اللبناين .وركّ زت السياسات
النقدية واملالية والقطاعية املط َّبقة على القطاعات الريعية وافتقرت إىل أي رؤية تنموية .واعتمد النظام اإلقتصادي بشكل
أدت ،عندما بدأت يف االنخفاض ،إىل تزايد عجز ميزان املدفوعات واستنزاف اإلحتياطات من
كبري على التدفُّ قات األجنبية التي ّ
التدفُّ
قات األجنبية الوافدة بدأت يف االنخفاض قبل تشرين األول/أكتوبر  2019وكان
أن
العمالت األجنبية .من
املهم هنا اإلشارة إىل ّ
ّ
حتمل .وكان البنك املركزي قد ط ّبق تدابري
ي
ال
املطاف
نهاية
يف
العجز
تراكم
وأصبح
.2011
العام
منذ
سالبًا
ميزان املدفوعات
ُ َ
مما سمح للمصارف التجارية بتحقيق أرباح غري عادية ،ومما أفاد
مالية على مدى السنوات اخلمس املاضية لكسب الوقتّ ،
44
سمى بـ «خمطط بونزي اإلحتيايل».
يف النهاية املساهمني واملودعني أصحاب احلسابات الكبرية .ورقيت هذه التدابري إىل ما ُي ّ
وعندما تع ّثرت التدفُّ قات اخلارجية وتبلورت اخلسائر ،زادت التوترات بني النظام املصريف من جهة واملودعني وقطاعات األعمال
اللذَ ْين يعانيان من نقص الدوالر وتقلُّب سعر الصرف من جهة أخرى .إنطالقًا من هذا األساس ،يكتسب النزاع بعدًا طبقيًا يتقاطع
كل الفئات الطائفية السياسية؛ أي يقوم النزاع بني املساهمني يف املصارف والنخب واملودعني أصحاب احلسابات الكبرية
مع ّ
بدعم من شركة إستشارية مالية
من جهة ،والطبقات املتوسطة واحملدودة الدخل من جهة أخرى .وكان جملس الوزراء -
ٍ
45
قدم تشخيصًا واضحًا جلذور املشكلة كجزء من خطة التعايف املقرتحة ،وحصل على دعم
دولية ومن خرباء لبنانيني – قد ّ
من خرباء حمليني ودوليني 46.وكشف تشخيص اخلطة عن تك ُّبد خسائر كبرية يف النظام املايل (املصارف والبنك املركزي).
وم ْن
ويدور اجلدل احلايل القائم
واملستمر منذ تشكيل حكومة دياب يف كانون الثاين/يناير  ،2020حول كيفية توزيع هذه اخلسائر َ
ّ
سيتحمل العبء األكرب بني الدولة والبنك املركزي واملصارف التجارية واملودعني (أصحاب الودائع الكبرية والصغرية).
ّ
ّ
تتمكن احلكومة من تنفيذ خطة التعايف وهي دخلت يف مواجهة مع النظام املصريف .فقد وزّعت خطة التعايف
مل
احلكومية عبء تغطية هذه اخلسائر على الوكالء اإلقتصاديني ،مبا يف ذلك القطاع املصريف .مثل هذا التوزيع يعني
39
40

41
42
43

44
45
46

يتضررون بشدة من أزمة الدوالر يف لبنان ،لوريان لو جور 5 ،كانون األول/ديسمرب https://bit.ly/3nGHZXz ،2019
العمال املهاجرون
ّ
آن-ماري احلاجّ ،
فــؤاد جهــاد مرعــي ،هــل تقــوم البلديــات يف لبنــان بواجباتهــا؟ نتائــج اإلســتطالع املتع ّلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة ،والســامة العامــة ،والتواصــل مــع املواطنــن
علــى املســتوى احمللــي ،بــروت :املنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الدميقراطيــة ( )DRIيف لبنــان ،متوز/يوليــو https://democracy-reporting.org/،2019
 ،wp-content/uploads/2019/07/DRI-LEB-DE_BP_Municipal-Survey-Publication_11072019_english_final.pdfمت اإلطــاع عليــه يف  7آب/
أغســطس 2020
األسر
اللبنانية
البلدية
حتمي
كيف
مصطفى رعد،
املتضررة بفعل جائحة  ،COVID-19بريوت :املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ( )DRIيف لبنان2 ،
ِّ
نيسان/أبريل https://democracy-reporting.org/how-lebanese-municipality-protecting-households-covid-19/ ،2020
رحيــل دنــدش ،بلديــات لبنــان نحــو اإلقفــال ،األخبــار 21 ،كانــون الثاين/ينايــر  https://al-akhbar.com/Community/282848، ،2020مت اإلطــاع عليــه يف  7آب/
أغســطس .2020
ممــن اعتقــدوا األمــر نفســه
يف إســتطالع حــول التو ُّتــرات اإلجتماعيــة ،إعتــر  ٪59مــن الســكان أن البلديــات ّ
حســنت احليــاة كثــرًا أو إىل حــد مــا ،باملقارنــة مــع ّ ٪9
عــن احلكومــة املركزيــة و ٪46ممــن نســبوا األمــر إىل املنظمــات غــر احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة .نتائــج برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،UNDP/ARK
إســتطالع حــول التصــورات الثابتــة عــن التوتــرات اإلجتماعيــة يف كل أنحــاء لبنــان ،املوجــة الثامنــة ،متوز/يوليــو ( 2020غــر منشــور) (متــت مشــاركته خــال اجتمــاع
حــول اإلســتقرار اإلجتماعــي 16 ،أيلول/ســبتمرب .)2020
عتمــد مــن أجــل إعــادة متويــل خســائر منظمــة مــا مــن خــال جــذب أمــوال طائلــة مــن مســتثمرين جــدد مبعـ ّـدل
خمطــط بونــزي هــو شــكل مــن أشــكال اإلحتيــال ُي َ
يتوجــب للمســتثمرين القدامــى.
فائــدة مرتفــع لســداد مــا ّ
خطة احلكومة اللبنانية لإلنعاش املايل 30 ،نيسان/أبريل https://bit.ly/2SQdikE ،2020
لورين هولتماير ،خطة إنقاذ اإلقتصاد اللبناين «نقطة انطالق جيدة» :الناطق بإسم صندوق النقد الدويل ،العربية اإلجنليزية 21 ،أيار/مايو ،2020
https://bit.ly/37bNh7R
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جراء اإلجراءات
أن املساهمني يف املصارف سوف
ّ
يتحملون تكلفة باهظة .فقد جنى املساهمون أرباحًا غري عادية من ّ
ّ
»
الهرمي
ط
اخملط
«
من
كجزء
املركزي
البنك
قها
ب
ط
التي
اإلستثنائية
بالتمسك
املركزي
للبنك
اإلجراءات
هذه
سمحت
وقد
.
ّ
ُّ
ّ
بالنماذج اإلقتصادية والسياسية اللبنانية ،على الرغم من حتذيرات اخلرباء الوطنيني والدوليني من اخملاطر 47.وعارض القطاع
بدعم من جلنة برملانية مت ّثل معظم األحزاب السياسية وحاكم مصرف لبنان ،خطة جملس الوزراء بينما كانت
املصريف،
ٍ
ً
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل جارية حول احلصول على متويل دويل .ونتيجة لذلك ،مل يتم التوصل إىل إتفاق مع صندوق
أدى اخلالف إىل وقف املناقشات واستقالة خبري ومدير عام وزارة املالية من الوفد الذي مي ّثل جملس الوزراء.
النقد الدويل .وقد ّ
وامتنع املانحون الدوليون عن تقدمي دعمهم كذلك حتى يتم إقرار خطة يوافق عليها صندوق النقد الدويل ويتم تفعيلها.
واستمر إنخفاض قيمة العملة يف زيادة التضخم .وبينما خشي املودعون يف حسابات
وزادت هذه التأخريات من البلبلة
ّ
ي
ما
بواسطة
ودائعهم،
الدوالر األمريكي من تخفيض
عرف بتدبري «هريكات» ،إستخدمت املصارف والساسة هذا القلق لكسب
ُ َ
48
التأييد العام وعرقلة خطة احلكومة املالية «اإلنقاذية».
فشدد سياسيون على أنهم سوف يعارضون أي عملية تخفيض
ّ
49
للودائع ،وكان على رأس هذه احلملة رئيس جملس النواب،
بدعم من اللجنة النيابية املُ شكَّ لة للتعامل مع هذه القضية .مع
ٍ
حتمل العبء ،وبالطبع كان أولئك
ذلك ،ومن الناحية العمليةّ ،
فإن ما راح ينفّ ذه القطاع املصريف قد أجرب جميع املودعني على ُّ
أحس بثقل العبء املفروض عليهم .فيقوم املودعون
ن
م
أكرث
املودعني
وصغار
اللبنانية
باللرية
الذين يجنون دخ ًال حمدودًا
ْ
ّ
َ
مبعدل أقل بكثري من سعر السوق ،مما ُيك ِّبدهم
الذين لديهم حسابات بالدوالر األمريكي بسحب أموالهم بالعملة احمللية
ّ
تضخم
أدت مثل هذه املمارسات وسياسات البنك املركزي وانخفاض قيمة العملة احمللية إىل
ُّ
خسائر .باإلضافة إىل ذلك ،فقد ّ
مب ْن فيهم غري املودعني.
مفرط خفّ ض بشكل ملحوظ القدرة الشرائية لألسرَ ،
من الناحية العملية ،دعمت إجراءات «إدارة األزمة» التي ط ّبقها البنك املركزي النظام املصريف ،إ ّنما زادت من العبء
ُ
أمن البنك املركزي الدوالر األمريكي للواردات من السلع الضرورية ،وبالتايل حمى بعض
امللقى على عاتق األسر .من ناحيةّ ،
سهل
السلع اإلستهالكية األساسية (مثل الوقود واألدوية) من
ُّ
التضخم الناجت عن انخفاض قيمة العملة .ومن ناحية أخرىّ ،
البنك املركزي عملية رقابة فعلية على رأس املال واتّخذ تدابري ملعاجلة دولرة احلسابات املصرفية ،فسمح بالسحب
احملدود باللرية اللبنانية فقط بسعر صرف يعادل نصف سعر السوق على األقل ،وبالتايل دعم املصارف التجارية ويف الوقت
أجج املنحى التضخمي املفرط .كانت هذه اإلجراءات مبثابة «عملية تشحيل مقنَّع» للودائع بالدوالر األمريكي ،بد ًال من
نفسه ّ
وردًا على ذلك ،تكاتف عدد قليل من املودعني ليشكّ لوا جمموعة للدفاع
تبنّي خطة تهدف إىل توزيع أكرث إنصافًا للخسائرّ .
عن مصالح املودعني من خالل تقدمي الدعم يف املسائل القانونية ،وتنظيم أنفسهم التخاذ إجراءات ،والبدء بالنتيجة بعملية
50
التمثيل.
ولكن حتى اآلن ،وعلى الرغم من حصصهم الضخمة ،ال يزال املودعون مستبعدين من املفاوضات بني صندوق
ْ
النقد الدويل والدولة واملصارف املُ م َّثلة.
نزاع مماثل عندما أعلن جملس الوزراء عن ن ّيته يف إجراء تدقيق جنائي يف اإلدارة العامة ،بدءًا بحسابات
يف موازاة ذلك ،نشب ٌ
وبدعم من
البنك املركزي ،توخّ يًا للشفافية وتعزيزًا ملوقف لبنان التفاوضي بالنسبة إىل الدائنني .وقد أوقف البنك املركزي،
ٍ
51
األحزاب السياسية ،خططًا لتوظيف شركة  Krollللمحاسبة اجلنائية ،وذلك بسبب صالتها املزعومة بإسرائيل.
تتم حماسبة أي طرف حتى اآلن .وميكن مالحظة
يقاوم النظام املصريف هذه اإلجراءات التي يرى أنها ّ
تهدد مصاحله ،ومل ّ
حترك جمعية املصارف يف لبنان التي دعت إىل خصخصة أصول الدولة ،والتي سيتبعها حتويل األموال العامة
ذلك من خالل ُّ
53
52
لسداد خسائر النظام املصريف .يف غضون ذلك ،يزداد الوضع اإلقتصادي سوءًا وتتدهور األحوال املعيشية بسرعة.

 47سامي حلبي وجاكوب بوسوال ،املالية يف لبنان :بيت من ورق ،بريوت :تراينغل ،تشرين الثاين/نوفمرب https://bit.ly/2SO8uMy ،2019
شن حملة على #الهريكات ،ميغافون 24 ،متوز/يوليو https://bit.ly/3dkNMxe ،2020
 ،2020 48عودة #املصارف وأبواقها إىل ّ
 49وليد شقري ،2020 ،األهداف السياسية لإلصالح املايل يف لبنان تُسقط الـ «هريكات» ،إندبندنت عربية 15 ،نيسان/أبريل https://bit.ly/34WkD7Y ،2020

 50رابطة املودعني/حملة الدفاع عن املودعني سابقًا ( | )2فايسبوك ،منشور على موقع فايسبوك،

https://www.facebook.com/bdalebanon/about
ناجية حصري ،لبنان يستعني بشركة أمريكية إلخضاع البنك املركزي للتدقيق املايل ،عرب نيوز 22 ،متوز/يوليو https://arab.news/mjtwx ،2020

51
 52تتك ّبــد املصــارف خســائر بشــكل جزئــي مــن جـ ّـراء إنكشــافها أمــام الديــون احلكوميــة املرتتِّبــة بالــدوالر األمريكــي ،ال بــل أيضــً مــن جـ ّـراء قيــام املصــارف بوضــع جــزء
ـتمر يف تقــدمي أربــاح غــر عاديــة للمصــارف
كبــر مــن ودائــع عمالئهــا بالــدوالر األمريكــي لــدى البنــك املركــزي الــذي اســتخدم هــذه األمــوال لتمويــل النظــام واسـ ّ
التجاريــة لقــاء إيــداع ودائــع عمالئهــا للحفــاظ علــى هــذا الوضــع (باإلشــارة إىل «خمططــات الهندســة املاليــة» يف العــام  )2016إىل حــن انفجــر الوضــع.
 53مايــك عــازار ،طريــق مســدود بــن احلكومــة وجمعيــة مصــارف لبنــان :الصنــدوق الســيادي والتوزيــع غــر العــادل للخســائر ،فايننــس فــور ليبانــون 26 ،متوز/يوليــو
https://bit.ly/33RDzoZ ،2020
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 ٣.٢تزايد الفقر والبطالة
 ١.٣.2إنتشار الفقر مع استمرار تدهور االقتصاد
قدرت جلنة األمم
ينتشر الفقر ويزداد استفحا ًال بسبب األزمات اإلقتصادية واآلثار الثانوية لتدابري إحتواء جائحة ّ .COVID-19
أن  ٪55من سكان لبنان باتوا يعانون من الفقر
املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا ( )UNESCWAيف حزيران/يونيو ّ
مع تدهور اإلقتصاد 54.فال يوجد يف لبنان نظام حماية إجتماعية شامل .وقد أنفقت احلكومة ،وكجزءٍ من استجابتها جلائحة
 ،COVID-19مبلغًا وقدره  400.000لرية لبنانية (أي ما يعادل  40دوالرًا أمريكيًا وفق سعر السوق السائد يف أيار/مايو  )2020على
شكل مساعدات نقدية ُمنِحت لـ  200.000أسرة ،يف حني طلب حواىل  470.000شخص املساعدة .وقد ترافقت هذه املساعدات
النقدية بـ  15.000قسيمة غذائية ُمنِحت كجزء من الربنامج الوطني لدعم األسر األكرث فقرًا التابع لوزارة الشؤون اإلجتماعية ما
قبل ّ
تفشي جائحة .COVID-19
غطت األحياء الفقرية حول بريوت على العواقب
وشددت دراسة صدرت يف متوز/يوليو ّ 202055
ّ
أن «عمليات إخالء املساكن تشكّ ل خطرًا حاسمًا  ...على
الوخيمة للتدهور اإلقتصادي على إيواء الطبقات الفقرية ،وأشارت إىل ّ
أقل على املساومة ضمن ديناميات اجملتمع» .فقد برزت
يتم إيالء إهتمام خاص لالجئني السوريني الذين لديهم قدرة ّ
أن ّ
56
زيادة حادة يف خماطر إخالء منازل الالجئني السوريني يف حزيران/يونيو  2020تقريبًا بسبب عدم قدرتهم على دفع اإليجار.
أن  ٪64من السوريني ال ميلكون خمزونًا من
وقد أفادت نتائج إستطالع نشرها برنامج الغذاء العاملي يف حزيران/يونيو ّ 2020
57
حتمل التكاليف.
الطعام حلاالت الطوارئ بسبب عدم القدرة على ُّ

حاد في
 2.3.2معاناة الشركات واألفراد  -عمليات إغالق واسعة النطاق وارتفاع
ّ
معدالت البطالة
غرق املزيد من الشركات يف املعاناة أو أغلقت أبوابها أو أعادت التفكري يف مناذج عملها .فأعادت سالسل القيمة تشكيل
مناذجها ،وأصبحت سلع وخدمات خمتلفة أقل توفُّ رًا ،يف ظل زيادة اإلعتماد على اإلنتاج احمللي والواردات األرخص ذات اجلودة
املنخفضة .وتتوقّ ع التقديرات أن ُيغلق ثلثا حمالت البيع باملفرق يف بريوت أبوابها بحلول نهاية السنة 58.وتفاقمت الظروف
املزرية للشركات بسبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي الذي جتاوز  20ساعة يف اليوم يف شهر متوز/يوليو.
أن بعض التقديرات تعترب أنها قد
اإلرتفاع
احلاد يف معدالت البطالة .على الرغم من عدم وجود مقياس رسمي للبطالة ،إال ّ
ّ
59
العمال خلفض رواتبهم وتسريحهم ،ويشهد املتقاعدون أو الذين يوشكون
تصل إىل  ٪65إذا مل يتم اتّخاذ أي تدابري .فيخضع ّ
حتمل تكاليف السلع واخلدمات األساسية .وقد
على التقاعد على تآكل قيمة ّ
مدخراتهم باللرية اللبنانية .وال تستطيع األسر ُّ
أظهرت نتائج اإلستطالع الذي أصدره برنامج الغذاء العاملي يف حزيران/يونيو  ،2020والذي شمل السكان اللبنانيني إىل جانب
أن أكرث من  ٪30من اللبنانيني الذين شملهم اإلستطالع أفادوا بفقدان وظائفهم منذ
الالجئني السوريني والفلسطينينيّ ،
60
تفشي جائحة  .COVID-19وقد أفاد  ٪40تقريبًا من الفلسطينيني وأكرث من  ٪50من الالجئني السوريني باملثل.

54
55
56
57
58
59
60

جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا ( )UNESCWAيف لبنان 19 ،آب/أغسطس  ،2020املرجع السابق.
ســكان املــدن حتــت الضغــط :اآلثــار اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة لألزمــات املتفاقمــة علــى اجملتمعــات املدنيــة املســتضعفة يف بــروت الكــرى ،تقييــم اإلحتياجــات
املدنيــة يف بــروت وجبــل لبنــان ،بــروت :بتصـ ُّـرف ،متوز/يوليــو .2020
حتــت اجملهــر :إرتفــاع عمليــات اإلخــاء بســبب الضعــف اإلقتصــادي املتزايــد ،التنســيق املشــرك بــن الــوكاالت يف لبنــان ،متوز/يوليــو https://data2. ،2020
 ،unhcr.org/en/documents/download/77872مت اإلطــاع عليــه يف  2آب/أغســطس .2020
برنامج الغذاء العاملي ،2020 ،املرجع السابق.
إيلــده الغصــن ،إقفــاالت «مؤقتــة» تهـ ّـدد قطــاع البيــع بالتجزئــة ،األخبــار 6 ،متوز/يوليــو  ،https://al-akhbar.com/Community/291043 ،2020مت اإلطــاع عليــه
يف  6متوز/يوليــو.2020
تقرير لـ «الدولية للمعلومات» عن البطالة يف لبنان  ...هل تصل إىل مليون عاطل عن العمل؟ ،أل بي سي آي لبنان 16 ،أيار/مايو ،2020
 ،https://bit.ly/32vRRKQمت اإلطالع عليه يف  6متوز/يوليو .2020
برنامج الغذاء العاملي ،2020 ،املرجع السابق.
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 ٤.٢إضفاء الطابع األمني على السخط اإلجتماعي ،وإبتزاز ذوي
القبضة لآلخرين بالتهديد والعنف ،وتزايد أعمال العنف
الحيز المتاح لحرية التعبير والصحافة
 ١.٤.2تق ُّلص
ّ
صعدت قوى األمن من إجراءاتها ضد الناشطني ،والتي اع ُتربت جزءًا من «تسييس» املؤسسات األمنية .فاستدعت
ّ
األجهزة األمنية مئات الناشطني واملتظاهرين والصحفيني إىل مراكز الشرطة الستجوابهم أو للتحقيق معهم .وبحسب
جلنة احملامني للدفاع عن املتظاهرين يف لبنان ،فقد نُظر إىل هذه املمارسات على أنها أعمال إنتقام أو وسيلة لرتهيب
أن هذه األفعال هي
الناشطني وتقييد اإلحتجاجات وكبح حرية التعبري من خالل القمع 61.وأوضح عضو يف حزب سياسي حاكِ م ّ
يحظر القانون التشهري برئيس اجلمهورية أو إهانته على سبيل املثال .وبحثت منظمة العفو الدولية
اإلدعاء العام ،إذ ّ
جزء من ّ
املمتدة بني  17تشرين األول/
يقل عن  75حالة ألشخاص استدعتهم املؤسسات العسكرية واألمنية يف الفرتة
يف ما ال ّ
ّ
أكتوبر  2019و 24حزيران/يونيو  2020بتهم التشهري على خلفية منشورات على وسائل التواصل اإلجتماعي تنتقد السلطات .كما
62
أدت التوقيفات
نظرت احملكمة العسكرية يف قضايا إدعاء عام تتعلّق بالعنف الذي يحدث أثناء اإلحتجاجات .ويف حاالت معينةّ ،
إىل إشتباكات بني املؤسسات األمنية والناشطني
احملتجني على هكذا ممارسات 63.وبحسب أحد األشخاص الذين متّ ت
ّ
فإن هذه األساليب ال تشكّ ل رادعًا؛ بل بد ًال من ذلك ،فإنها تطلق عمليات انتقام تتّخذ شكل اإلدانة العلنية للنخبة
مقابلتهمّ ،
64
العامِ
لني يف جمال احلوكمة
املتخصصني
السياسية وتعزّ ز التصورات عن عدم مساءلة املؤسسات األمنية .واعترب أحد
ِّ
بأن «قطاع األمن هو
أن «القوانني ليست ُمصاغة حملاسبتهم [أي املؤسسات األمنية]» .واختتم كذلك ّ
واإلصالحات األمنية ّ
انعكاس للمشاكل األوسع يف البالد [يف إشارة إىل قضايا السياسة واحلوكمة واملساءلة]» .يف هذا السياق ،ويف متوز/يوليو
 ،2020إجتمعت  14منظمة لبنانية ودولية معًا يف إطار «حتالف للدفاع عن حرية التعبري يف لبنان» يف سبيل مواجهة احملاوالت
التوجه :الوجود الرمزي للقوات املسلحة اللبنانية
خلنق حرية التعبري والرأي 65.حادثتان ،قام الناشطون بإبرازهما ،تدالن على هذا
ُّ
العمال املهاجرين يف رامكو
خالل عمليات التسريح الواسعة النطاق
ّ
ملوظفي اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وخالل إحتجاجات ّ
66
(الشركة املتعاقدة املسؤولة عن جمع النفايات) والذين راحوا يطالبون بأجورهم املُ حتس َبة بالدوالر.

 2.4.2تنامي دور ذوي القبضة في المجتمعات المختلفة
حد
يستمر «ذوو القبضة» يف الهيمنة على األحياء ،وهم
يتصرفون أحيانًا بالنيابة عن املؤسسات األمنية التي تعمل إىل ٍّ
ّ
ّ
ً
كبري وفقًا للوالءات السياسية .ومع استمرار الوجود الضعيف لسيادة القانون مقارنة بالتحليل السابق للسياق ،يظهر ذوو
ربرين أفعالهم أحيانًا على أنها حماية حل ّيهم وجمتمعهم .وقد
عنف
القبضة يف حلظات خمتلفة ليمارسوا أعمال ٍ
ٍ
وتخريب ُم ِّ
اعترب األشخاص الذين متت مقابلتهم أنه من احملتمل أن تتكرر مثل هذه احلوادث يف مناطق خمتلفة ،يف ظل الضغوط
إن التصورات عن
اإلجتماعية-اإلقتصادية املتزايدة ،ولكنّهم أبدوا قلقًا من أنها قد تنجم كذلك عن دوافع سياسية خارجيةّ .
مناطق فقرية مثل طرابلس يف الشمال ،العاصمة الثانية للبنان ،أو منطقة اخلندق الغميق يف بريوت ،والل َت ْين ُو ِ
صمتا بأنهما
مراكز للعنف ،هي ما تزيد من هذا القلق .أحد األمثلة على ذلك هو أعمال التخريب والعنف التي أعقبت إحتجاج  6حزيران/
أن مثل هذه األعمال هي مزيج من أعمال
يونيو  ،2020بينما أوضح عضو يف حزب سياسي معا ِرض مل يشارك يف اإلحتجاج ّ
خمطط لها وأعمال مدفوعة سياسيًا كما أنّها ردة فعل عامة وعفوية على تدهور الظروف املعيشية .فبعد مرور أسبوع
َّ
رص شبان من منطقة اخلندق الغميق املتاخمة
على اإلحتجاجات العنيفة والداعية لالنقسام التي قامت يف  6حزيران/يونيوّ ،
67
ربرين هذا العمل بحماية ح ّيهم مما زعموا أنهم «متسلِّلون».
لساحة وسط بريوت حيث اندلعت اإلحتجاجات صفوفهم ،م ّ
من اخلارج ،مت ّيز احلي بحسب الناشطني بأنه يسكنه جمتمع ذو دخل حمدود ،جمتمع معا ِرض إىل حد كبري لإلحتجاج ،لذا دخل
61

لني معلوف ،لبنان :يجب أن يوضع فورًا حد لإلعتقاالت التعسفية وضرب احملتجني ،منظمة العفو الدولية 16 ،كانون الثاين/يناير 2020

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/lebanon-arbitrary-arrests-and-beatings-of-protesters-must-immediately-end/
 62منظمة العفو الدولية ، https://join.amnesty.org/page/64051/action/1?locale=en-US،مت اإلطالع عليه يف  17متوز/يوليو .2020
 63ناجيــة حصــري ،إســتمرار إعتقــاالت الناشــطني اللبنانيــن ،عــرب نيــوز 19 ،حزيران/يونيــو  ،https://arab.news/4mqke ،2020مت اإلطــاع عليــه يف  17متوز/يوليــو

64
65
66
67

.2020
مقابلة مع عضو يف حزب سياسي معارض 21 ،متوز/يوليو .2020
لبنــان :حتالــف جديــد للدفــاع عــن حريــة التعبــر ،املرصــد حلقــوق اإلنســان (هيومــن رايتــس ووتــش)https://www.hrw.org/news/2020/07/13/ ،2020 ،
 ،lebanon-new-coalition-defend-free-speechمت اإلطــاع عليــه يف  25آب/أغســطس .2020
مقابلة مع خبري وناشط قانوين 28 ،متوز/يوليو .2020
إدمــون ساســن ،نشــرة األخبــار املســائية  -نشــرة  14حزيــران  -ملــاذا انتشــر حــزب اهلل وحركــة أمــل يف حميــط اخلنــدق الغميــق؟ ،أل بــي ســي آي لبنــان14 ،
حزيران/يونيــو  ،https://bit.ly/32vgDLa ،2020مت اإلطــاع عليــه يف  15حزيران/يونيــو .2020
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متظاهرون يجتمعون لي ًال يف بريوت ،تشرين األول/أكتوبر .2019

يتحدرون
بأن ذوي القبضة هؤالء الذين
ننوه هنا ّ
ّ
بانتظام يف صراع عنيف مع املتظاهرين يف الساحات اجملاورة .ومن املهم أن ّ
من اجملتمع احمللي ليسوا فريدين يف هذه املناطق ،بل هم يتواجدون يف أحياء أخرى أيضًا ،ويتّخذون أشكا ًال خمتلفة إعتمادًا
68
على الديناميات السياسية والشبكات الزبائنية والعالقات مع املؤسسات األمنية الرسمية.

حدة التوترات والنزاعات على مستوى المجتمع المحلي
 ٣.٤.2إرتفاع ّ
بشكل عام ،تتزايد الضغوط اإلقتصادية والتو ُّترات داخل اجملتمعات وفيما بينها ،وبالتايل معدالت اجلرمية ،إىل جانب حوادث
العنف .فقد أفادت بيانات الشرطة بالنسبة إىل األشهر األربعة األوىل من العام  2020عن زيادة سنوية بنسبة  ٪100يف جرائم القتل،
وبنسبة  ٪50يف سرقات السيارات ،وبنسبة  ٪20يف عمليات السطو 69.وشهدت العالقات اللبنانية الداخلية توترات متزايدة،
أن العالقات السلبية زادت من  ٪3يف  2018إىل  ٪21يف  ،2020وفقًا إلستطالع ُأجري حول التصورات الوطنية
حيث أشار اللبنانيون إىل ّ
70
اإلجتماعية.
الثابتة عن التوترات
الدافع ْين الرئيس َي ْين.
العامة
اخلدمات
واستخدام
الوظائف
على
املنافسة
لت
وقد
شكّ
َ

 5.2تسييس النظام القضائي
ُي َع ّد إستقالل النظام القضائي عن النفوذ السياسي ،وهو مطلب من مطالب إحتجاجات  17تشرين األول/أكتوبر ،مشكلة
هيكلية ظلت دون معاجلة .فقد فشل جملس الوزراء يف استكمال التعيينات القضائية حيث أعاقت اإلنقسامات الطائفية
والسياسية جهوده ،على الرغم من اآلمال التي ُعلِّقت على حتقيق انفراج بعد أن أحدثت اإلحتجاجات زخمًا وعقب انتخاب ناشط

 68حممد أبي سمرا ،زعماء السياسة ومافيات قبضاياتهم :هرني فرعون وإميل اخلوري ،املدن 27 ،حزيران/يونيو ،2020
-/ 27ءاــمعز  https://www.almodon.com/society/2020/6/السياســة-ومافيات-قبضاياتهم-هرني-فرعون-وإميل-اخلوري ،مت اإلطــاع عليــه يف 29
حزيران/يونيــو .2020
 69مــع غــرق لبنــان يف األزمــة ،يتزايــد اخلــوف مــن اجلرميــة ،ذو ديلــي ســتار 22 ،حزيران/يونيــو  ، https://bit.ly/2GYisZ0،2020مت اإلطــاع عليــه يف  1آب/أغســطس
.2020
 70برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي  ،UNDP/ARKإســتطالع حــول التصــورات الثابتــة عــن التوتــرات اإلجتماعيــة يف كل أنحــاء لبنــان ،املوجــة الســابعة ،كانــون الثــاين/
ينايــر ( 2020غــر منشــور).
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يف اجملتمع املدين رئيسًا لنقابة احملامني يف بريوت 71.كما تع ّثرت مناقشة مشروع قانون حول إستقالل القضاء يف هذه
ولكن اليوم هناك فرصة  ...إذ ميكن حتقيق املكاسب كنتيجة
الفرتة .وقد جاء على لسان خبري قانوين« ،نعود إىل نقطة الصفر ...
ْ
أن توعية وإشراك الرأي العام يف النقاشات حول أهمية وجود نظام قضائي
لنهج عمل قضاة فرديني وأخالقياتهم» 72.وأوضح ّ
مستقل خالل األشهر األوىل من العام  2020ميكن أن يضغط على أداء القضاة.

 6.2خدمات البنية التحتية والتدهور البيئي
ّ
َغل من قِ َبل النخبة
نظر إليها على أنها تُست ّ
إن الضغط على اخلدمات العامة يفضح سوء إدارة املوارد الطبيعية ،والتي ُي َ
وخاص ًة وسط ضعف مساءلة اإلدارات العامة على
السياسية لتحقيق عوائد سياسية ومالية ،بد ًال من مبادئ اإلستدامة،
ّ
املستوى الوطني .يف أحسن األحوال ،فقد متّ ت إدارتها تقنيًا ،دون الكثري من التفكري اإلسرتاتيجي بوظائفها اإلجتماعية
واستدامتها البيئية .ويشمل معظم النزاعات ناشطني بيئيني يدعمهم التأييد الشعبي ،وهم يدافعون عن املصلحة العامة
ويتصدون ملشاريع واسعة النطاق تعود للنخبة السياسية .وتوضح ثالث مشاكل بارزة يف جمال اخلدمات العامة هذا
ّ
الوضع :أ) تدهور خدمات جمع النفايات الصلبة وإدارتها؛ ب) زيادة إنقطاع التيار الكهربائي؛ ج) املعارضة الشديدة ملشروع
سد بسري املائي .وتشمل القضايا اخلالفية األخرى مصانع اإلسمنت واملقالع يف الشمال ،وبناء السدود األخرى واستغالل
احتل لبنان مؤخرًا
وتلوث الهواء واملاء .وقد
ّ
املوارد املائية ،وإدارة مياه الصرف الصحي ،وإمكانية الوصول إىل األماكن العامةُّ ،
73
تلوث الهواء.
مرتبة
ّ
متقدمة بني دول املنطقة من حيث معدالت الوفيات الناجمة عن ُّ
ّ
شهر ْي حزيران/يونيو ومتوز/
تتحكم اإلجراءات املؤقتة يف إدارة النفايات الصلبة ،والتي لطاملا شكّ لت مصدرًا للتوتر .ففي
َ
يوليو ،شكّ ل رئيس الوزراء ووزارة البيئة جلنة وزارية وتشاورا مع اجلهات املعنية والفاعلة الرئيسية ،مبا يف ذلك مم ّثلني عن
اجملتمع املدين ،للدفع قدمًا مبقاربات أكرث استدامة إلدارة النفايات 74.مع ذلك ،ويف ظل غياب إسرتاتيجية مستدامة إلدارة
فإن اخلالفات حول مسؤوليات املؤسسات اإلدارية ،واإلختالفات بني آراء اخلرباء التقنيني ،وخيارات التمويل
النفايات الصلبةّ ،
احملدودة ،والديناميات اإلجتماعية-السياسية املعقّ دة ،كلّها أعاقت إيجاد احللول لهذا القطاع .ووصلت مكبات النفايات
احلضرية والريفية التي تخدم بريوت والشوف ،وهما املنطقتان ذات الكثافة السكانية األعلى ،إىل أقصى سعتها 75،مما دفع
إحتاد بلديات الشويفات والضواحي اجلنوبية إىل وقف إستالم النفايات الصلبة من ها َت ْين املنطق َت ْين يف مكب كوستابرافا بحلول
ً
خاصة وأن السياسيني
نهاية شهر متوز/يوليو 76.وكانت احلكومة املركزية والسلطة احمللية تكافحان من أجل إيجاد حل بديل،
والرأي العام أظهرا بوضوح متالزمة “ ”not in my backyardأي «ليس يف دارتي» مدفوعة باإلنقسامات الطائفية وانعدام
الثقة يف قدرات السلطات واملقاولني على املراقبة واملساءلة 77.وتفاقم الوضع بسبب املشاكل املتعلّقة بالتعاقد العام
وصعوبة الدفع للشركة املتعاقدة املسؤولة عن جمع النفايات يف بريوت بالدوالر األمريكي بسبب األزمة املالية 78.فأضرب
العمال املهاجرون يف الشركة إحتجاجًا على عدم تلقيهم أجورهم بالدوالر األمريكي وانتشار حاالت اإلصابة بفريوس كورونا
ّ
79
بينهم
فيما
COVID-19
العمال املهاجرين يف لبنان ،مبا يف ذلك إستضعافهم املتزايد ،وأكّ د
معاناة
على
الضوء
ّط
ل
س
مما
،
ّ
خاص ًة وسط ارتفاع معدالت البطالة بني اللبنانيني.
العمال األجانب ذوي املهارات املتدنيةّ ،
على اعتماد اإلقتصاد اللبناين على ّ

71
72
73
74
75
76
77

جنني جلخ وأنتوين سمراين ،خلف كواليس سلسلة التعيينات القضائية ،لوريان لو جور 12 ،حزيران/يونيو https://www.lorientlejour.com/،2020
 ،article/1221621/dans-les-coulises-du-feuilleton-des-nominations-judiciaires.htmlمت اإلطالع عليه يف  18متوز/يوليو .2020

مقابلة مع خبري وناشط قانوين 28 ،متوز/يوليو .2020
دانيــا شــري ،غرينبيــس :لبنــان بــن األعلــى يف معـ ّـدل الوف ّيــات ويف الكلفــة اإلقتصاديــة مــن تلـ ّـوث الهــواء يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،غرينبيس
يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 24 ،حزيران/يونيــو  ،https://www.greenpeace.org/mena/ar/appr/،2020مت اإلطــاع عليــه يف  18متوز/يوليــو .2020
معلوف ،2020 ،املرجع السابق.
 ،2020ال حلــول حقيقيــة ألزمــة النفايــات يف لبنــان  ...ووزارة «الزبالــة» غائبــة! ،النشــرة 15 ،متوز/يوليــو https://www.youtube.com/watch?v=PoilfGn7،2020
 ،Clo&feature=youtu.beمت اإلطــاع عليــه يف  23متوز/يوليــو .2020
أزمة الكوستابرافا  ...راوح مكانك ،أل بي سي آي لبنان 21 ،متوز/يوليو  ، https://bit.ly/2Ip9lBe،2020مت اإلطالع عليه يف  22متوز/يوليو .2020
إدارة النفايات الصلبة يف لبنان:
دروس لالمركزية ،بريوت :املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ( )DRIيف لبنان ،تشرين األول/أكتوبر .2019
ٌ
https://democracy-reporting.org/ru/dri_publications/report-solid-waste-management-in-lebanon-lessons-for-decentralisation/

العمال يف لبنان ،املرصد حلقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش)،2020 ،
 78آية جمذوب ،رامكو تشكّ ل حلظة مهمة حلقوق ّ
 ، https://www.hrw.org/news/2020/06/05/ramco-strike-key-moment-labor-rights-lebanonمت اإلطالع عليه يف  21تشرين األول/أكتوبر .2020
تهدد اللبنانيني جمددًا  ...كورونا وإضراب الشركات املتعهدة!  14متوز/يوليو https://www.almodon.com/،2020
 79املدن – جمتمع ،النفايات ّ
/14/7/society/2020النفايات-تهدد-اللبنانيني-جمددا-كورونا-وإضراب-الشركات-املتعهدة ،مت اإلطالع عليه يف  21تشرين األول/أكتوبر .2020
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وأدى إىل إحتجاجات حملية وقطع طرق .فقد
وعلى نحو مشابه ،إزداد انقطاع التيار الكهربائي ،مما أشعل الغضب الشعبي ّ
نتج إنقطاع التيار الكهربائي عن فضيحة «الفيول املغشوش» املستورد 80،حيث مل يكن الوقود مناسبًا لالستخدام ،مما زاد من
انقطاع التيار الكهربائي لفرتة طويلة .وأعاقت اخلالفات السياسية إصالح القطاع ورفع مستوى البنية التحتية لتوليد الطاقة.
يف موازاة ذلك ،تعتمد املنازل والشركات على أصحاب املولدات اخلاصة ،ال سيما يف بريوت وضواحيها ،الذين راحوا يرفعون
81
أسعار الكهرباء لتلبية الطلب املتزايد والرتفاع تكلفة املازوت.
سد بسري املائي لتوفري املياه لبريوت وضواحيها هو نزاع بيئي آخر قد تفاقم .فدفعت املعارضة الشعبية للمشروع
بناء ّ
ً
املمولة) إىل اقرتاح إمكانية إعادة تخصيص القرض لدعم سبل العيش
البنك الدويل (اجلهة
إستجابة جلائحة  COVID-19واألزمة
ِّ
اإلقتصادية 82.ورفضت احلكومة اإلقرتاح بتأثري من األحزاب السياسية :فدعم التيار الوطني احلر وحزب اهلل (وحليفته حركة أمل)
أن احلزب التقدمي اإلشرتاكي وحزب القوات اللبنانية،
املشروع ،بدعوى أنه ضروري لوصول املياه إىل بريوت وضواحيها ،يف حني ّ
وانضما إىل معارضة اجملتمع املدين له .ووقف رئيس الوزراء األسبق سعد
اللذَ ْين دعما املشروع يف البداية ،غ ّيرا مواقفهما
ّ
احلريري مع املشروع ،منحازًا إىل خصومه السياسيني .بعد كتابة هذا التقرير ،أبلغ البنك الدويل احلكومة اللبنانية يف  5أيلول/
اخملصصة ملشروع سد بسري بسبب عدم استكمال املهام التي كانت
سبتمرب  2020بقراره إلغاء األموال غري املصروفة
َّ
تشكّ ل شروطًا مسبقة للبدء يف بناء سد بسري 83.واعتُرب قرار البنك الدويل مبثابة إنتصار جملموعات الناشطني البيئيني التي
84
لطاملا ناصرت وقف قرار البناء.
ً
عادة على اجلمهور األوسع إتخاذ خيارات بيئية مستنرية ومستدامة ،على الرغم
تعني تعقيدات القضايا البيئية أنه من الصعب
فعالة .هذه الشروط تق ّيد املشاركة العامة احلقيقية وتؤدي إىل حلول
من استمرار معاناته من التدهور البيئي وتوقه إىل حلول ّ
دون املستوى األمثل مثل قبول حرق البلديات للنفايات يف سبيل التخلُّص من األكوام املرتاكمة يف مكبات النفايات ،دون فهم
بأن هذه التقنية تنطوي على خماطر كبرية ،وبذلك يتق ّبل الرأي العام توسيع مكبات النفايات الصلبة دون التشكيك
حقيقي ّ
يف سوء إدارتها .ويف ظل غياب إسرتاتيجية وطنية وتخطيط بشأن القضايا البيئية ،سوف تواصل السلطات احمللية الكفاح
لتحقيق التوازن بني اإلحتياجات قصرية املدى وصعوبة إيجاد حلول آمنة طويلة املدى ،وسوف تفتقر اجملتمعات إىل إطار
للمشاركة املستنرية والتشاور بشأن صنع القرار حول املشاريع العامة التي لها آثار بيئية دائمة.

80
81
82
83
84

وكالــة فرانــس بــرس ،لبنــان يتّهــم  12شــخصًا بينهــم مســؤولني بالوقــود املغشــوش ،العربيــة 14 ،أيار/مايــو https://english.alarabiya.net/en/News/ ،2020
middle-east/2020/05/14/Lebanon-charges-12-people-including-officials-over-tainted-fuelآيــة جمــذوب ،لبنــان يف الظــام :إنقطــاع الكهربــاء يؤ ّثــر علــى احلقــوق ،املرصــد حلقــوق اإلنســان (هيومــن رايتــس ووتــش) 9 ،متوز/يوليــو https://www.،2020
hrw.org/news/2020/07/09/lebanon-dark
سد بسري ،النهار 28 ،متوز/يوليو https://cutt.ly/Jgp3zgP ،2020
ت.ك .مالوي ،البنك الدويل يعلّق صرف قرض ّ
سد بسري) 5 ،أيلول/سبتمرب https://cutt.ly/Hgp3cdt،2020
البنك الدويل ،إلغاء مشروع زيادة إمدادات املياه (مشروع ّ
ـد ممـ َّـول مــن البنــك الــدويل يف لبنــان يعكــس أزمــة احلوكمــة ،ذو أسوشــيتد بــرس 2 ،أيلول/ســبتمرب https://apnews.com/article/c1 ،2020
دالل معــوض ،سـ ٌّ
c865a911220a66d8a51330ba21ab7b
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 .3الديناميات الرئيسية
مير لبنان مبرحلة حرجة ،مع تصاعد التوترات والقوى السلبية التي متارس دورًا على جبهات خمتلفة .وحتاول اجلهات الفاعلة
ّ
حتول املوقف لصاحلها ،فيما تكافح للتغلُّب على التحديات الداخلية واخلارجية املعقّ دة .ويرى بعض احمللّلني والناشطني
أن ّ
حتول سياسي يف منوذجها السياسي وهويتها السياسية ،وذلك بسبب الضغوط السياسية
ّ
أن الدولة قد تكون تتّجه نحو ّ
واإلجتماعية-اإلقتصادية التي كشفت اإلنشقاقات واإلنقسامات يف اإلقتصاد السياسي احلايل .وباملقارنة مع التحليل السابق
85
أن «املوقف اإليجابي [الذي] ساد معظم املقابالت»
بناء على بيانات مت جمعها يف كانون الثاين/يناير ،يبدو ّ
للسياق الذي كُ تِب ً
خف وهجه هذه املرة .يف الواقع ،يكشف أحدث إستطالع للتصورات أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حول التوترات
قد ّ
عن تصورات سلبية متزايدة فيما يتعلّق باملواقف جتاه املؤسسات ،والتوترات داخل اجملتمعات احمللية وفيما بينها ،والنزعة
أن هناك إدراكًا أكرب ملنعة النظام السياسي القائم ،يف الوقت الذي أصبحت
إىل العنف واخلوف من اجلرمية بشكل عام 86.ويبدو ّ
فيه مساحات احلوار السياسي أضيق بسبب تدابري إحتواء جائحة  COVID-19واإلختالفات بني اجملموعات السياسية والبحث
املستمر عن رؤية مشرتكة ملستقبل البالد.

 1.3الخطاب الداعي إلى اإلنقسام واستخدام المواجهة العنيفة
لردع اإلحتجاجات
يف ظل الظروف اإلقتصادية والسياسية الداخلية املتقلِّبة والوضع اجليوسياسي غري املستقر ،إستخدم بعض الفاعلني
مهددة وداعية إىل اإلنقسام وذلك لتحقيق مكاسب سياسية أو للتفاوض على مواقع السلطة وحمايتها.
السياسيني تكتيكات
ِّ
فمن اإلتهام املناهض لإلحتجاجات بـ «اخليانة» 87إىل تضخيم اخلطاب الطائفي عرب استخدام اخلطابات الرنانة الداعية إىل اإلنقسام
يف وسائل اإلعالم (مبا يف ذلك نشر معلومات مضلِّلة على وسائل التواصل اإلجتماعي) ،وعرب التخريب والتهديد بالعنف ،ما
كل ذلك هو عبارة عن تكتيكات إلحباط موجة أخرى من اإلحتجاجات
يذكّ رنا مبوجات سابقة من العنف املسلّح وباحلرب األهليةّ ،
إن النخبة السياسية قد استخدمت مثل هذه األدوات
وصعدت خطابها للوصول إىل «شفا
الشعبية .فأوضح أحد الناشطني قائ ًال ّ
ّ
88
لكن دون اخلوض يف املواجهة العسكرية .فليس يف مصلحة أي من األحزاب السياسية يف الدولة الوصول إىل
حدوث انفجار» ْ
يتم
هذا الوضع يف الوقت احلايل.
وشدد الناشط بالتايل على ّ
ّ
أن أيًا من أعمال العنف التي تظهر خالل اإلحتجاجات الشعبية يجب أن ّ
أن تاريخ
حتليلها بعناية إذ قد تكون إستجابة الستخدام تكتيكات عنيفة ،هذا إىل جانب حالة اإلحباط الفعلي .مع ذلك ،وبالنظر إىل ّ
لبنان حافل بأمثلة عن مشاجرات صغرية تفاقمت بسرعة إىل عنف سياسي واسع النطاق واضطراب إجتماعي ومستويات أعلى
فإن الوضع يتطلّب مراقبة دقيقة ،إذ ميكن للحراكات أن تتجه نحو عنف أكرث حدة ،ال سيما مع إستمرار تدهور الوضع
من القمعّ ،
89
تكف ثقتهم بالدولة تتالشى.
أن احلكومة غري قادرة على حماية وإعالة اللبنانيني الذين ال ّ
اإلقتصادي .ويبدو ّ

 2.3إعتبارات جغرافية-سياسية محتدمة
متعددة من التوترات املتصاعدة تطال تداعياتها املشهد اللبناين .واحلديث هنا
تشهد منطقة الشرق األوسط مستويات
ّ
يف املقام األول عن الصراع بني الواليات املتحدة وإيران ،والذي يشكّ ل أيضًا عالقات دول اخلليج مع لبنان ،وحتى موقف الدول
املتعددة يف سوريا والعقوبات املفروضة على النظام واإلقتصاد املرتنِّح والعدد
األوروبية ومواضع دعمها .وتشكّ ل احلروب
ّ
الكبري من الالجئني ديناميات نشطة للغاية أيضًا .وقد وصلت الصراعات اإلقليمية إىل لبنان واستخدمتها اجلهات اللبنانية
حدتها .واألحداث األخرية ،مبا يف ذلك التدخُّ ل يف تعيينات
الفاعلة ،فتفاعلت هذه الصراعات مع التوترات الداخلية وزادت من ّ
نواب حاكم مصرف لبنان ،وإدراج الواليات املتحدة ملسؤولني لبنانيني على الئحة العقوبات مبوجب قانون قيصر يف حزيران/

85
86
87
88
89

مزنه املصري ،وزينة عبال ،ورنا حسان ،2020 ،املرجع السابق.
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ، UNDP/ARKإســتطالع حــول التصــورات الثابتــة عــن التوتــرات اإلجتماعيــة يف كل أنحــاء لبنــان ،املوجــة الســابعة ،كانــون الثــاين/
ينايــر ( 2020غــر منشــور) واملوجــة الثامنــة ،متوز/يوليــو ( 2020غــر منشــور) (متــت مشــاركته يف إجتمــاع حــول اإلســتقرار اإلجتماعــي 16 ،أيلول/ســبتمرب .)2020
أسيل نعماين ،2020 ،املرجع السابق.
مقابلة مع عضو يف حزب سياسي معارض 21 ،متوز/يوليو .2020
وكالة فرانس برس ،رئيس الوزراء اللبناين حسان دياب :الدولة مل تعد قادرة على حماية املواطنني ،العربية 2 ،آذار/مارس ،2020
https://cutt.ly/Tgp3bT4
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يونيو  90،2020واملشادة مع السفرية األمريكية يف لبنان على خلفية إنتقادها حلزب اهلل ،الذي اعتربه الكثريون تدخُّ ًال يف الشؤون
الداخلية اللبنانية 91،واملناوشات على احلدود مع إسرائيل 92،واحلكم الصادر يف قضية اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق
93
عمقت اإلنقسامات
احلريري يف آب/أغسطس ،كلّها أمثلة عن الديناميات املتعلّقة باإلعتبارات اجلغرافية-السياسية التي ّ
وتتكرر يف السياسة اللبنانية بني
ومارست ضغطًا داخليًا على حزب اهلل وقاعدته الشعبية .وتتجلّى هذه اإلنقسامات العميقة
ّ
حد ما ،بني اجملموعات السياسية والناشطة املُ شا ِركة بحراك تشرين األول/أكتوبر.
النخبة السياسية ،وإىل ٍّ

 3.3أحزاب المعارضة والناشطون يأخذان وقتًا لتنظيم
صفوفهما بينما ُتعيد النخبة السياسية ترتيب صفوفها
لتستمرّ
ّ
تفشي جائحة  COVID-19وتزايد األعباء التي فرضتها الظروف
تضاءل زخم اإلحتجاجات ضد النخبة السياسية مع
أن الطبقات ذات الدخل احملدود منشغلة بتأمني
اإلجتماعية-اإلقتصادية .فأشار أحد األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل ّ
وأن الناشطني الذين ما زالوا يشاركون بإلتزام هم القالئل املنتمون إىل الطبقة املتوسطة الدخل .94وأكّ د
سبل العيشّ ،
أن اإلحتجاجات ،ورغم كونها وسيلة للتعبري غري العنيف عن اإلستياء ،ال ميكن أن تكون يف حد ذاتها
جميع َم ْن متت مقابلتهم ّ
حمركًا للتغيري .فيجب إستخدام اإلحتجاجات بشكل اسرتاتيجي إلحداث تغيري طويل املدى ،وهذا يتطلّب تخطيطًا إسرتاتيجيًا.
ِّ
وقد أصبحت اإلحتجاجات اآلن أصغر حجمًا وأكرث حمل ّي ًة ،وهي جتمع يف بعض األحيان ناشطني أو جمموعات سياسية بدافع
الغضب من تدهور الظروف املعيشية .وأصبحت الدينامية التي ظهرت بني تشرين األول/أكتوبر  2019وشباط/فرباير 2020
والتي أطلقت إمكانية إعادة
أقل وضوحًا.
تصور «لبنان جديد» وإعادة التشكيك يف دور القيادة السياسية التقليدية ّ
ُّ
موحدة وخارطة
ال تزال اجلماعات الناشطة واألحزاب السياسية تسعيان جاهد َت ْين إليجاد إجتاه وتشكيل هيئة قوية برؤية َّ
طريق .وهذه املرحلة اجلديدة ت َُع ّد طويلة وأكرث تطلُّبًا وتبدو أقل إثارة للحماسة من اإلندفاع األويل الذي أطلق حراك تشرين
ً
أن املرحلة
األول/أكتوبر ،2019
خاصة حتت وطأة األزمة اإلقتصادية؛ فجاء على لسان أحد األشخاص الذين متت مقابلتهم ّ
ً
تتطلّب «جهدًا طويال وشاقًا  ...واألهم من ذلك هو إبقاء أصوات إحتجاجات  17تشرين األول/أكتوبر عالية  ...فهذه املرحلة
ً
تتمحور حول تنظيم الصفوف
التطور .فقال أحد أعضاء
لكن مشهد الناشطني السياسيني آخذٌ يف
تهيئة للمستقبل»ّ .
ّ
انصب
إن اجلهد الذي ُبذِ ل يف العام  2011كان جهدًا تأ ّثر بأحداث اإلنتفاضات العربية ،ويف العام 2015
حزب سياسي معا ِرض ّ
ّ
أما اآلن فهو يتمحور حول التنظيم السياسي احلقيقي والتغيري .لقد اكتسبت اجملموعات السياسية
اجلهد على القطاعاتّ ،
احلاكِ
مة والتي كانت قائمة قبل العام ( 2019أي التي ظهرت بعد احلراك
املعا ِرضة املتم ِّيزة عن األحزاب السياسية التقليدية
حلل «أزمة النفايات» يف العام  ،2015وقُ بيل اإلنتخابات البلدية يف العام  2016واإلنتخابات النيابية يف العام  )2018نضجًا وتواضعًا يف
ّ
ً
متخط ً
ومديرة اإلختالفات ،على
ية احملرمات
مستعدة للتواصل والتنسيق واملناقشة
التعامل مع اإلختالفات .وهي أصبحت
ِّ
ّ
ينسقون عن كثب حتركاتهم على األرض،
الرغم من ُّ
تعدد اجملموعات اجلديدة التي تشكّ لت يف العام  .2020وأفرادها ال يزالون ّ
آفاق لتوحيد جهودهم حتت راية مواقف وبرامج سياساتية مشرتكة ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل
ويجتمعون الستكشاف
ٍ
تشكيل سلطة بديلة .إحدى هذه املبادرات هي درابزين ،95وهي منصة تهدف إىل جذب كل أولئك الذين كانوا متفائلني بعد 17
التحدي يف املضي قدمًا ُم ِ
عتمدين اإلسرتاتيجية نفسها،
تشرين األول/أكتوبر وإطالق النقاش حول برنامج مشرتك .ويكمن
ّ
ويف تشكيل قوة جديدة برؤية موحدة وخارطة طريق .ويستهدف معظم جمموعات املعارضة املدى الطويل ،لكنها ترى على
املتأصلة يف
طول الطريق مكاسب حمدودة حمتملة فيما يتعلق بإجراء بعض اإلصالحات .وتعصف بهذه العملية اإلنقسامات
ِّ
مستويات خمتلفة من الهويات ،والعالقات مع دول اجلوار ،واملوقف على طول خط الصراعات الدولية ،والعالقات مع سوريا
كدولة ومع احلكومة السورية ومع الالجئني السوريني يف لبنان ،ومسألة السالح واملقاومة.

90

وزارة اخلارجيــة األمريكيــة ،نشــرة وقائــع قانــون قيصــر حلمايــة املدنيــن يف ســوريا 17 ،حزيران/يونيــو https://www.state.gov/caesar-syria-civilian- ،2020
protection-act/

ـاض لبنــاين مينــع وســائل اإلعــام مــن إجــراء مقابــات مــع الســفرية األمريكيــة بعــد إدالئهــا بتعليقــات مناهضــة حلــزب اهلل ،ذو واشــنطن بوســت،
 91ســاره دادوش ،قـ ٍ
 28حزيران/يونيــو https://wapo.st/3nIoygW ،2020
شن هجوم ،ذو واشنطن بوست 27 ،متوز/يوليو ،2020
صدت توغُّ ًال من لبنان؛ وحزب اهلل ينفي ّ
 92روث إغالش وساره دادوش ،إسرائيل تقول إنها ّ
https://wapo.st/33TZjk9

 93مت اإلنتهاء من جمع البيانات وحتليلها قبل صدور احلكم يف  18آب/أغسطس .2020
 94مقابلة مع عضو يف حزب سياسي معارض 21 ،متوز/يوليو .2020
 95درابزين للتنمية البشريةhttps://www.drabzeen.org ،
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تختلف اجملموعات السياسية اجلديدة من حيث النهج اإلسرتاتيجي يف حتقيق التغيري .نبسط مث ًال هنا« ،لِحقّ ي» هي
تروج لنهج ينطلق من القاعدة ليصل إىل القمة لدفع التغيري الذي يركّ ز على بناء وتنظيم احلركات الشعبية
جمموعة سياسية ّ
يقدمون أنفسهم كمجموعة سياسية بديلة
كعملية طويلة املدى ،يف حني ّ
أن آخرين مثل «مواطنون ومواطنات يف دولة» ّ
التنحي عن السلطة عارضني أنفسهم كبديل .مع ذلك ،حتاول كلتا اجملموع َت ْين ،حالهما حال
ويدعون النخبة السياسية إىل
ّ
اجملموعات األخرى ،توسيع العضوية ،وتطوير العمليات والهيكليات الداخلية ،والوصول إىل «األغلبية الصامتة» ( ٪51من الناخبني
املؤهلني للتصويت مل
يصوتوا يف اإلنتخابات الربملانية لعام  )201896خارج وسط بريوت .يف الوقت نفسه ،تتشكّ ل أحزاب
َّ
ّ
سياسية معا ِرضة جديدة ،وال تزال جمموعات ناشطة أخرى تتشكّ ل أيضًا.
أن الناشطني يجدون صعوبات يف تقريب وجهات النظر املعيارية املتباينة ،إال أن حماولة إيجاد أرضية مشرتكة
وعلى الرغم من ّ
جارية .أحد األمثلة على ذلك هو «ميثاق اإلنقاذ الوطني» الذي مت توقيعه من قِ َبل حواىل  5.500فرد وافقوا على جمموعة من
املبادئ أو األهداف ،ولكنهم ما زالوا يتطلّعون إىل تطوير برنامج وآليات عمل 97.وبرز من بني احملاوالت األخرى تأسيس إئتالف
«لقاء التغيري  -من أجل لبنان الدميقراطي» حتت رعاية احلزب الشيوعي اللبناين.
املنظمني يف هذا الصدد« :ال ميكننا أن نحرق املراحل ،نحن نحتاج
ومع ذلك ،تبدو مثل هذه املبادرات غري كافية .قال أحد
ِّ
أن ذلك يعود إىل عقود من اخلضوع
إىل العودة إىل األساسيات  ...فمساحتنا ،كناشطني سياسيني ومعارضة« ،مريضة» [وأوضح ّ
ُ
جريت معهم املقابالت
حلكم املؤسسة السياسية القائمة] ونحن نحتاج أن نعيد البناء من نقطة الصفر» .ويراهن معظم َم ْن أ ِ
ً
وخاصة من خالل اإلنتخابات الربملانية .وترى األحزاب السياسية
من جمموعات وأحزاب معا ِرضة على املكاسب طويلة املدى،
احلل ،يدرك اجلميع أنه لن يحدث دون تنظيم واستدامة كتل
واحلل للمعارضة .ومهما كان
أن االنتخابات هي االختبار
ّ
ّ
أيضًا ّ
كل القطاعات وامليادين ،كما حدث خالل االستعداد إلنتخابات نقابة املهندسني
معارضة بديلة مناهضة للدولة يف ّ
واملهندسني املعماريني يف بريوت.

 4.3ديناميات اإلقتصاد السياسي الجديدة في ظل األزمة
ّ
تتعمق وتغ ّير النسيج اإلجتماعي .هناك عملية إفقار وصفها أحد اخلرباء اإلقتصاديني بأنها «زلزال» حيث
إن األزمة اإلقتصادية
ّ
98
أفاد  ٪72من األسر عن دخل شهري قدره  2.4مليون لرية لبنانية ،ومن املتوقع أن يقع هؤالء يف براثن الفقر .ويقرتن ذلك
بانهيار تقدمي اخلدمات العامة ،وأبرزها خدمات تأمني الكهرباء وجمع النفايات الصلبة.
مع استمرار هذه اإلجتاهات يف التدهورّ ،
فإن السؤال املطروح هو ما إذا كان هذا سوف يعزّ ز العالقات املوجودة مسبقًا
يؤدي إىل أشكال جديدة من احملسوبية .جادل أحد الناشطني ضد إستمرار
مع النخبة السياسية والشبكات الزبائنية أو سوف ّ
حجته هذه :أ) اإلنفصال عن صورة الزعيم السياسي الذي حدث خالل اإلحتجاجات؛
العالقات الزبائنية واقرتح ثالثة مؤشرات لدعم ّ
ب) تضاؤل موارد الدولة التي تغذّ ي احملسوبية؛ ج) إعادة التفاوض الالحقة حول هذه العالقات .ومع ذلك ،يخشى آخرون أن
يحدث العكس مع استمرار هالك موارد الدولة الالزمة للوفاء مبسؤولياتها يف توفري اخلدمات األساسية ،مما يفسح اجملال
وتقدمها .يف غياب
ملزيد من ا خلصخصة ملثل هذه اخلدمات التي قد تؤول إىل الشبكات اخلاصة التي سوف تتحكّ م بها
ّ
املؤسسات الوطنية ،قد يعني ذلك إعادة إنتاج هياكل زبائنية جديدة وترسيخ املزيد من اإلنقسامات بني الناس على أساس
ولكن من الواضح
يكون شك ًال جديدًا من الزبائنية .الوقت هو كفيل بإخبارنا مبا سيحدث.
ْ
الطبقة واإلمتياز ،وهذا ال ُبعد اإلضايف قد ّ
أن بعض الالعبني اكتسبوا سلطة (مثل مستوردي الوقود ،أو مستوردي السلع اإلستهالكية واألغذية) ومتكّ نوا من االستفادة
ّ
من دعم احلكومة لسلة املستهلك من املنتجات الغذائية األساسية 99.وعلى مستوى اجملتمع ،بدأ ظهور زبائن وأصحاب
نفوذ جدد ،مثل مالكي ومشغلّي املولّدات اخلاصة التي تغذّ ي املنازل بالطاقة وسط انقطاع التيار الكهربائي املستمر.

96
97
98
99

كل الدوائر اإلنتخابيةhttps://bit.ly/2Fne4SV ،
املوقع اإللكرتوين لإلنتخابات اللبنانية للعام  ،2018نسبة اإلقرتاع يف ّ
املدن  5500 -يوقّ عون «الشرعة» :نحو مؤمتر وطني لإلنقاذ 30 ،متوز/يوليو  ،https://bit.ly/2InVqvu ،2020مت اإلطالع عليه يف  1آب/أغسطس .2020
كمــال حمــدان ،منشــور علــى موقــع فايســبوك ،https://www.facebook.com/kamal.hamdan.353/posts/3114668088608999 ،مت اإلطــاع عليــه
يف  17تشــرين األول/أكتوبــر .2020
حممــد وهبــة ،السـلّة «امللغومــة»  ...الدعــم املـــنهوب ســلفًا ،األخبــار 9 ،متوز/يوليــو  ،https://al-akhbar.com/Politics/291229 ،2020مت اإلطــاع عليــه يف 2
آب/أغســطس .2020
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 5.3هل يمكن لالستجابات المحلية والتضامن المجتمعي
تخفيف الضغط؟
إرتبطت األزمات باجتاه متزايد نحو اإلستجابات احمللية .فوسط التحديات التي تواجه احلكومة املركزية يف إدارة األوضاع
املتعددة كجزء من
اإلجتماعية-اإلقتصادية والبيئية والبنية التحتية ،تكافح البلديات وإحتادات البلديات لالستجابة لألزمات
ّ
سلطتها الواسعة .أحد األمثلة يتعلّق بإدارة النفايات الصلبة .فعندما شارفت مكبات النفايات على بلوغ أقصى قدرة استيعاب
حتمل
لديها وتراجعت عملية جمع النفايات ،حاول بعض البلديات أن يطلق مشاريع جمتمعية إلعادة التدوير .وأعاد آخرون ُّ
100
مسؤوليتهم عن اجلمع عندما فشل املقاولون يف القيام بذلك.
يف الوقت نفسه ،ظهرت موجة من املبادرات الفردية ،شملت اجلمعيات اخلريية اجلديدة والقائمة 101،والتضامن احمللي،
ومشاريع اإلقتصاد اإلجتماعي .وقد أبدى بعض هذه املبادرات إهتمامًا متزايدًا مبشاريع الزراعة الفردية واجلماعية 102،فزرع
األفراد واألسر يف املساكن احلضرية 103،وكذلك زرعت البلديات األراضي غري املستخدمة يف املناطق الريفية 104.وباإلضافة
إىل اإلستجابات العضوية واحمللية ،تربز أمثلة عن أحزاب سياسية ناصرت اإلنتاج احمللي ،مبا يف ذلك قادة األحزاب السياسية
البارزة 105والذين شجعوا قواعد مؤ ّيديهم على اإلستثمار بشكل أكرب يف الزراعة من أجل تأمني اإلكتفاء الذاتي .وهذا يعكس
حلل مستدام .ولطاملا
خماوف وطنية بشأن البقاء بسبب األزمات املستمرة والفشل السياسي يف توفري خارطة طريق ّ
كانت اإلستجابات احمللية سمة من سمات اإلستجابة حلاالت الطوارئ؛ ومع ذلك ،فإنها تظل بشكل عام منقوصة القيمة
وغري مستغلة ،من حيث تعزيز اإلدماج وضمان إستخدام املوارد التي تلبي األولويات احلقيقية ،من بني أمور أخرى .وميكن
أن تخاطر اإلستجابات احمللية بتحويل اإلنتباه بعيدًا عن الديناميات السياسية الوطنية واإلقتصاد الكلي اللذَ ْين مي ّثالن جوهر
فإن هذه الضجة للعودة إىل الزراعة
املشكلة ،باإلضافة إىل حتويل اإلنتباه عن مساءلة اجلهات الوطنية الفاعلة .وبالفعلّ ،
التي وصفتها صحيفة ذو إيكونوميست بـ «هواية البستنة» 106يف لبنان لن حتمي من خماطر إنعدام األمن الغذائي اخلطري يف
107
ً
املستقبل ،إذا مل يتم فعل شيء ،كما يؤكّ د اخلرباء،
وأن معظم املستلزمات الزراعية مستوردة .كما سوف تستلزم
خاصة ّ
يهدد باستنفادها بصورة أكرب وميكن أن يشكّ ل خماطر
مما
واألراضي،
املياه
منظم ملوارد
العودة إىل الزراعة إستخدامًا غري َّ
ّ
ولكن ،ميكن أن تكون مثل هذه املبادرات أيضًا وسيلة لزيادة التضامن والتماسك
جلهة التوترات اجملتمعية التي قد تنشأ.
ْ
اإلجتماعي بني اجملتمعات احمللية.

 6.3ديناميات القوى العاملة
تعمل األزمة اإلقتصادية وجائحة  COVID-19على تغيري القوى العاملة .فال تؤدي عمليات التسريح املتزايدة للعمال وتخفيض
العمال املاهرين إىل
األجور وفقدان القدرة الشرائية إىل ارتفاع معدالت البطالة فحسب ،بل ّ
كل هذا يؤدي أيضًا إىل زيادة سعي ّ
يحدان من هذه اإلحتمالية .فينطبع سوق العمل بالالمنهجية
الهجرة ،على الرغم من أن الوباء والظروف اإلقتصادية اخلارجية ّ
ً
وامتثال حمدود ملعايري العمل.
عمل أكرث صرامة
رتجم هذا بأجو ٍر أقل وظروف
والهشاشة بازدياد
ٍ
ٍ
نتيجة حملدودية الوظائف .و ُي َ
108
ويؤدي التنافس على الوظائف إىل تصاعد التوترات فيما بني اللبنانيني من جهة وبني اللبنانيني والالجئني السوريني من جهة أخرى.
100

مــارون ناصيــف ،بــروت أزالــت نفاياتهــا مــن كيســها والــدوالر يســتبدل األجانــب بلبنانيــن للكنــس واجلمــع ،أل بــي ســي آي لبنــان 15 ،متوز/يوليــو https://bit. ،2020
 ،ly/3n8NixUمت اإلطــاع عليــه يف  16متوز/يوليــو .2020
جنــى الدهيبــي« ،الدكانــة اإلجتماعيــة» يف طرابلــس :البيــع للفقــراء بــا أربــاح ،املــدن 27 ،حزيران/يونيــو  ،https://bit.ly/3lHAmOC ،2020مت اإلطــاع عليــه يف 29

101
حزيران/يونيــو .2020
 102التعاونيات الزراعية هل هي احلل ،درج ميديا 18 ،حزيران/يونيو https://www.youtube.com/watch?v=d4Ie024gQXk&feature=youtu.be ،2020
 103س .الذقــاين ،شــاهد ناديــن لبكــي وشــخصيات لبنانيــة معروفــة يغنّيــان للرتويــج لإلنتــاج احمللــي (فيديــو) ،ذو  ،961متوز/يوليــو https://www.the961.com/ ،2020

nadine-labaki-promote-local-growing/
تشجع الزراعة مع اقرتاب شبح اجملاعة ،املونيتور 12 ،كانون األول/ديسمرب https://www.almonitor. ،2019
 104ساره عبد اهلل ،البلديات اللبنانية
ّ
 ،com/pulse/originals/2019/12/municipalities-launch-agricultural-campaigns-economic-crisis.htmlمت اإلطالع عليه يف  4آب/أغسطس .2020
 105باســكال صومــا  -صحافيــة لبنانيــة ،لبنــان« :الواجبــات الدينيــة» الزراعيــة  ...معاجلــة اإلنهيــار اإلقتصــادي بوعــاء النعنــاع! ،درج 9 ،متوز/يوليــو https://daraj.،2020
com/en/50982/
 106يأمــل الهــواة يف وقــف اجلــوع يف لبنــان مــن خــال زراعــة حماصيلهــم اخلاصــة ،ذو إيكونوميســت 28 ،أيار/مايــو https://www.economist.com/ ،2020
 ،middleeast-and-africa/2020/05/28/hobbyists-hope-to-halt-hunger-in-lebanon-by-growing-their-own-cropsمت اإلطــاع عليــه يف  4آب/

أغســطس 2020
 107مورييــل روزيلييــه ،ريــاض ســعاده :العــودة إىل األرض ميكــن أن تكــون أكــر مــن جمــرد شــريان حيــاة للبنانيــن ،كومــرس دو ليفــان 20 ،متوز/يوليــو ،2020

https://www.lecommercedulevant.com/article/29938-riad-saade-going-back-to-the-land-could-be-more-than-just-a-lifeline-for ،thelebaneseمت اإلطــاع عليــه يف  21متوز/يوليــو .2020
 108برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي  ،UNDP/ARKإســتطالع حــول التصــورات الثابتــة عــن التوتــرات اإلجتماعيــة يف كل أنحــاء لبنــان ،املوجــة الثامنــة ،متوز/يوليــو 2020

(غــر منشــور) (متــت مشــاركته يف إجتمــاع حــول اإلســتقرار اإلجتماعــي 16 ،أيلول/ســبتمرب .)2020
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جمموعة من املتظاهرين الشباب على رأس أحد مباين بريوت املهجورة ،تشرين األول/أكتوبر .2019

تخضع التفرقة يف سوق العمل أيضًا لتغيريات .لقد أصبح اإلعتماد على العمال املهاجرين أكرث تكلفة ،وبالتايل تزايدت احلاجة
قررت بلدية الغبريي ،وهي ضاحية مكتظة
لقيام السكان احملليني بوظائف تتطلّب مهارات حمدودة .على سبيل املثالّ ،
مبوظفني
يوظفهم مقاولون من القطاع اخلاص جلمع النفايات
ّ
بالسكان يف بريوت ،أن تستبدل العمال املهاجرين الذين ّ
ً
العمال املهاجرين الذكور ،وحصلت على أكرث
إلستبدال
لبنانيًا
ال
توظفهم البلدية .فطلبت هذه األخرية توظيف  40عام
حمل ّيني ّ
ّ
109
من 1000
كل األعمار يف غضون  18ساعة من توجيه النداء .ومن املتوقَّ ع أن تنعكس التغيريات
متقدم من اإلناث والذكور من ّ
ِّ
وتوسع البعض اآلخر ،سوف
الهيكلية اإلقتصادية على سوق العمل .ففي املستقبل ،مع تقلُّص بعض القطاعات اإلقتصادية
ُّ
يحتاج سوق العمل إىل التك ُّيف وقد يتطلّب تغيريًا يف جمموعة املهارات .عندئذٍ ستحدث تفرقة أخرى على مستوى الوظائف
ً
حظوة من أولئك الذين
سيظل أولئك القادرون على العمل عن ُبعد أكرث
التي تتطلّب مهارات والوصول إىل التكنولوجيا ،حيث
ّ
التحوالت يف سوق العمل نتيجة للتغريات اإلقتصادية الناجتة عن األزمات ،وتداعيات جائحة
ال يقدرون على ذلك .وستأتي
ُّ
 ،COVID-19واستجابة السياسات ،وإتّجاهات الهجرة إىل اخلارج.

 7.3الفجوات المتفاقمة داخل نظام التعليم
يشهد قطاع التعليم هذا العام عدة تغيريات من املتوقَّ ع أن تثري التوترات .فتدفع األزمة اإلقتصادية وتدهور الظروف املعيشية
حتول اإللتحاق من املدارس اخلاصة إىل املدارس الرسمية .يف الوقت نفسه ،تواجه املدارس اخلاصة مشاكلها املالية
إىل ُّ
110
يؤدي ببعضها إىل إغالق أبوابه وببعضها اآلخر إىل رفع الرسوم الدراسية أو تسريح
املوظفني .وزادت التوترات
ّ
اخلاصة ،مما ّ
بني أولياء األمور وإدارات املدارس نتيجة لرفع الرسوم الدراسية .ونتيجة لذلك ،من املتوقَّ ع أن يزداد الطلب على اإللتحاق
ً
(خاصة
باملدارس الرسمية ،وأن يتفاقم الضغط 111حيث يوجد عدد قليل من املقاعد الشاغرة أو ال يوجد أي مقاعد على اإلطالق
يف املدارس اإلبتدائية) .ومن املتوقَّ ع أيضًا إرتفاع عدد الذين ينقطعون عن الدراسة إذ ُيجرب تدهور الوضع اإلقتصادي األسر
على عدم إعطاء األولوية لتعليم أطفالها من أجل تلبية إحتياجاتهم األساسية وسبل العيش ،أو ُيجرب املزيد من األوالد على
 109مارون ناصيف ،2020 ،املرجع السابق.
 110اإلغــاق يحيــق باملــدارس الفرانكوفونيــة يف لبنــان بســبب األزمــة اإلقتصاديــة ،فرانــس  12 ،24متوز/يوليــو  ،https://f24.my/6ftv ،2020مت اإلطــاع عليــه يف 22
متوز/يوليــو .2020
 111فــروز فــرح ســركيس ،أزمــة التعليــم هــي األكــر ومشــكلة التعليــم اخلــاص تتفاقــم التكلفــة يف املــدارس الرســمية أعلــى واملســتوى أدنــى ،النهــار 5 ،متوز/يوليــو
https://bit.ly/2SPFxzY ،2020
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دخول سوق العمل لدعم أسرهم .يف هذا السياق ،سوف حتتاج املدارس الرسمية إىل اللجوء إىل تدابري الستيعاب الوافدين
اجلدد ،مبوارد بشرية ومادية حمدودة ،إىل جانب إدارة إلتحاق الطالب السوريني الالجئني.
وإن املساعدات الدولية للمجتمعات
وتزيد الضغوط بالفعل من التوترات بني إدارات املدارس وأولياء األمور/الطالب واملعلمنيّ .
ً
املستهدفة والتي تستثني اآلخرين (مثل املساعدات الفرنسية التي ِ
مباشرة للمؤسسات التعليمية الفرنكوفونية،
أعطيت
113
واملنح الرتكية وبناء املستشفيات اللذَ ْين استفادت منهما مناطق «سنية» على األغلب ) ،تعزّ ز الوالءات اخلارجية وأحيانًا
املتأصلة يف قطاع اخلدمات يف لبنان ،والذي يفتقر
تكرسها املشاكل
ّ
الوالءات اجملتمعية الطائفية .وهذه دينامية سلبية ّ
إىل جهود تنموية متينة تدعمه.
112

هناك دينامية أخرى تعمل على توسيع الفجوة بني التعليم اخلاص والتعليم الرسمي وهي إدراج التكنولوجيا والتعلُّم عن ُبعد
ّ
نتيجة لإلقفال الذي رافق
تفشي جائحة  .COVID-19يؤدي هذا الوضع إىل تعميق اإلختالف يف حمصلة التعليم بني املدارس
ثراء والطالب من األسر األكرث حرمانًا ،إذ تتمتّع األسر الرثية بوصول
اخلاصة واملدارس الرسمية وبني الطالب من األسر األكرث ً
املتكرر للكهرباء ،باإلضافة إىل وصول أفضل لشبكة اإلنرتنت وأجهزة الكمبيوتر
أفضل إىل مولّدات الكهرباء وسط اإلنقطاع
ّ
احملمولة والربامج املطلوبة للتعلُّم عن ُبعد عرب اإلنرتنت .ويؤ ّثر هذا على قدرة الطالب على التك ُّيف وعلى قدراتهم على
الوصول إىل احللول التكنولوجية ،هذا باإلضافة إىل حتديات إنقطاع الكهرباء والوصول املكلف إىل اإلنرتنت .وتتفاقم اإلختالفات
حسب املوقع اجلغرايف واحمللي ،إذ قد تواجه البلدات أو املناطق األصغر حتديات إضافية بسبب ُبعدها وافتقارها إىل اإلتصال
بشبكة اإلنرتنت 114.وباإلضافة إىل تأثري التعليم عرب اإلنرتنت والتعليم املنزيل خالل ّ
تفشي جائحة  COVID-19على النتائج التعليمية،
تعرض األوالد األكرث
أن التجربة ّ
يتّضح ّ
تعطل التنمية اإلجتماعية وعملية التعلُّم ،ال بل لها آثار على الصحة العقلية وميكن أن ّ
إستضعافًا للمخاطر (مثل مشاكل السالمة على شبكة اإلنرتنت أو البيئات املنزلية املسيئة).

ِّ
ضخم وسائل التواصل اإلجتماعي قضايا النزاع
ُ 8.3ت
فعالة يتم إستخدامها بطرق خمتلفة للتأثري على الناس وجتييشهم يف كافة اإلجتاهات.
تبقى وسائل التواصل اإلجتماعي أداة ّ
ويتم إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي ،على وجه اخلصوص ،لنشر املعلومات الكاذبة التي غالبًا ما تصنّفها وسائل اإلعالم
فعالة يف َج ْمع العديد من الناشطني معًا لتنظيم
التقليدية على أنها «حقائق» .وبينما كانت وسائل التواصل اإلجتماعي ّ
ُستخدم بد ًال من ذلك بشكل أكرب لزيادة
اإلحتجاجات ،فقد فشلت حتى اآلن يف دعم هذه املنظمة خارج نطاق الشارع ،وهي ت
َ
ً
خاصة الستبدال اإلجتماعات
الوعي ،حول القضايا القطاعية واإلقتصادية مث ًال (درج ميديا ،ميغافون ،إىل آخره) .وقد استُعني بها
العامة التي كانت جتري يف الساحات بعد ّ
تفشي جائحة  COVIDواإلقفال العام الذي أعقب ذلك .كما أنها تُمكِّ ن مستخدميها
من التعبري عن مواقفهم وآرائهم كحقائق وتفرتض قبو ًال واسعًا لوجهات نظرهم التي يبدونها وهم قابعون يف فقّ اعات كانت
وسائل التواصل اإلجتماعي قد خلقتها لهم.

املتضــررة مــن األزمــة ،فرانــس  24 ،24متوز/يوليــو https://www.france24.com/ ،2020
تتعهــد بتقــدمي  15مليــون يــورو للمــدارس اللبنانيــة
 112فرنســا
ّ
ِّ
en/20200724-france-pledges-%E2%82%AC15-million-to-lebanese-schools-crippled-by-crisis
 113مهند حاج علي ،سلطان جديد على الساحة ،مركز كارنيغي للشرق األوسط 24 ،آب/أغسطس https://carnegie-mec.org/diwan/82554 ،2020
 ،2019 114لبنان  ...األزمة اإلقتصادية تعزز التعليم الرسمي ،سكاي نيوز أرابيا 2 ،تشرين األول/أكتوبر https://www.youtube.com/watch?v=t4csQlr3X6A ،2019
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 9.3جائحة  :COVID-19عدسة مك ِّبرة تكشف القضايا الهيكلية
والتهميش
مرة أخرى كيف تعمل السلطة
ّ
أدت جائحة  COVIDواألزمات اإلقتصادية/املالية إىل ترويض اإلحتجاجات احلاشدة وكشفت ّ
السياسية التقليدية.

الرسم البياني  :2الجدول الزمني لألحداث والتدابير المتع ّلقة بجائحة COVID-19
ّ
الممتدة بين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2020
يغطي الفترة
والذي
ّ
شباط/فرباير
21

وزير الصحة يعلن تسجيل أول إصابة بفريوس كورونا  COVID-19يف لبنان.

22

تطبيق حظر السفر إىل البلدان املوبوءة.

23

وزارة الصحة العامة تطلق احلملة الوطنية للتوعية حول جائحة .COVID-19

29

إغالق املؤسسات التعليمية حتى تاريخ  8آذار/مارس.

آذار/مارس
04

تطبيق قيود على الدخول إىل البالد
للحد من إنتشار جائحة .COVID-19
ّ

10

تسجيل أول حالة وفاة بفريوس كورونا  COVID-19يف لبنان.

11

إغالق املطاعم واملراكز التجارية والنوادي الليلية واحلانات والصاالت الرياضية واملواقع السياحية وما إىل ذلك.

16

أسبوع ْين.
ملدة
َ
لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية ّ

18

تفعيل جلنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث واألزمات الوطنية؛ إغالق مداخل وخمارج البالد حتى تاريخ  29آذار/
مارس.

19

احلكومة تغلق احلدود.

21

رئيس الوزراء اللبناين حسان دياب يسمح لألجهزة األمنية مبراقبة إجراءات التباعد اإلجتماعي والعزل.

22

وزير الداخلية يطالب قوى األمن بضبط اخملالفني بشكل صارم.

26

إعالن حالة الطوارئ الصحية حتى تاريخ  12نيسان/أبريل.

27

بحجة فرض إجراءات
قوى األمن تزيل
بالقوة اخلِ َيم القليلة املتبقية التي استُخدِ مت لإلحتجاجات يف وسط املدينةّ ،
ّ
إلحتواء جائحة .COVID-19
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نيسان/أبريل
06

اإلبالغ عن أكرث من  500حالة إصابة مؤكَّ دة بفريوس كورونا .COVID-19

09

متدد اإلقفال العام على الصعيد الوطني حتى تاريخ  26نيسان/أبريل.
احلكومة ّ

19

التجول لي ًال.
تعديل حظر
ُّ

04

السلطات تواصل تخفيف إجراءات اإلقفال العام على الصعيد الوطني.

05

ُمدد إجراءات اإلقفال العام حتى تاريخ  24أيار/مايو.
السلطات ت ِّ

17

السلطات تعيد فتح اإلقتصاد تدريجيًا.

21

بأن مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت س ُيعاد فتحه إعتبارًا من  8حزيران/يونيو.
تصريحات مفادها ّ

أيار/مايو

حزيران/يونيو
18

اإلعالن عن إستئناف الرحالت من مطار بريوت الدويل إعتبارًا من  1متوز/يوليو.

متوز/يوليو
01

للحد من ّ
السلطات تعلن عن متديد اإلجراءات املفروضة
تفشي جائحة  COVID-19حتى تاريخ  2آب/أغسطس.
ّ

28

إعادة فرض اإلقفال العام يف ظل ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس كورونا .COVID-19

كشف الوباء عن كيفية إستخدام األحزاب السياسية احلاكِ مة لشبكاتها الزبائنية لتعزيز اإلنقسامات املذهبية/الطائفية
واإلقليمية واالستفادة من ضعف نظام الصحة العامة .عندما بدأ الوباء باإلنتشار ،سارع كل حزب سياسي إىل عرض تقدمي
املطهرات إىل جتهيز نظام كامل لإلستجابة الصحية ،مبا يف ذلك
خدماته «ذات العالمة التجارية» لقاعدة مؤ ّيديه 115،من تقدمي
ِّ
توفري
أن نظام الصحة العامة راح يتلقّ ى دعمًا خرييًا من
ٍ
مبان للحجر الصحي ووضع خطة إستجابة جلائحة  116،COVIDيف حني ّ
األفراد ومنظمات اجملتمع املدين .وتخلّف نظام التعليم العام أيضًا وعانى إليجاد حلول للتعلُّم عن بعد ،مما زاد من اتساع
حمصلة التعليم بني املدارس اخلاصة واملدارس الرسمية.
الفجوة من حيث
ّ
ال ميكن فصل التأثري اإلجتماعي-اإلقتصادي للجائحة عن تأثري األزمة اإلقتصادية ،ال بل كان هذا التأثري الذي أظهر الصعوبات
أدى إىل إسرتاتيجيات مواجهة سلبية .فقد كشف الوباء عن أوجه التقصري يف نظام
التي تواجهها الشركات واألسر ،مما ّ
الصحة العامة والتعليم الرسمي ونظام احلماية اإلجتماعية والعمل والتوظيف .و ُيتوقَّ ع أن تستمر هذه اإلجتاهات اإلجتماعية-
117
أدى اإلقفال العام إىل
اإلقتصادية وقد ارتبطت بتصاعد التوترات والعنف ،ال سيما بني اللبنانيني والرعايا األجنبية األخرى .كما ّ
 115إيــوان وورد ،يف لبنــان ،مي ّثــل فــروس كورونــا شــريان احليــاة السياســي للنخبــة القائمــة علــى الطائفيــة ،العربيــة اإلجنليزيــة 6 ،نيســان/أبريل https://bit. ،2020
ly/30Ztx3o
 116إيريك كنيخت ،حزب اهلل يؤكّ د دوره يف مكافحة فريوس كورونا يف لبنان ،رويرتز 1 ،نيسان/أبريل https://reut.rs/2SUz46x ،2020

 117مارون ناصيف ،2020 ،املرجع السابق.
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صص للمرضى املصابني بفريوس كورونا  COVID-19يف بريوت ،شباط/فرباير .2020
عامِ لون يف القطاع الصحي يف جناح عزل خُ ِّ

حد سواء .ويف بلد خمصخص
زيادة الوعي حول أهمية إعتبار األماكن العامة املفتوحة منفعة عامة وحقًا ّ
لكل املواطنني على ٍّ
ً
وخاصة يف السياقات احلضرية ،نادرة الوجود ،أكّ دت إجراءات اإلقفال العام على
إىل هذه الدرجة مثل لبنان حيث األماكن العامة،
118
الضرورات الصحية اإلجتماعية واجلسدية والعقلية لوجود مساحات عامة مفتوحة يف الهواء الطلق.
أدى الوباء على وجه التحديد إىل زيادة تهميش أولئك الذين كانوا مستضعفني قبل األزمات .فأكرث َم ْن شعر بعبء الوباء
ّ
وإن مل يتم
هم أولئك الذين يعملون يف القطاع غري الرسمي ،وأولئك الذين ال يستطيعون العمل من املنزل ،وأولئك الذينْ ،
ً
عرضة لإلصابة بالفريوس .وقد ارتبط الوباء بزيادة عبء مسؤوليات الرعاية ومسؤوليات العمل املنزيل
تسريحهم ،يكونون أكرث
غري مدفوع األجر التي ُألقِ يت على عاتق النساء ،فض ًال عن زيادة العنف املنزيل .ومل تكن إستجابة الدولة للوباء مالئمة لوضع
119
العمال املهاجرين ،مبا يف ذلك اإلقامة
األشخاص ذوي اإلعاقة ،ال بل كشفت عن مشاكل السجون املكتظة ،وظروف عمل ّ
يف املالجئ عالية الكثافة 120،واستضعاف الالجئني الذين أبلغوا عن إرتفاع معدل توفُّ ر الوظائف وتدنّي الدخل ،فض ًال عن ضعف
تدابري الوقاية من الوباء املط َّبقة يف أماكن العمل حيث يعمل السوريون باملقارنة مع اللبنانيني .وكشف الوباء أيضًا عن القيمة
املهمشني ،والذي غالبًا ما يتم التقليل من شأنه ،بدءًا من جمع النفايات إىل العمل املنزيل.
احليوية للعمل الذي يقوم به معظم
َّ
ساهمت جائحة  COVID-19يف زيادة التوترات اجملتمعية ،ال سيما بني اللبنانيني والالجئني ،وتُفاقم اخملاوف من تفشي
الفريوس أكرث التوترات الكامنة .وترتكّ ز هذه التوترات حول وصم الالجئني (السوريني والفلسطينيني) يف حال اإلصابة يف
121
وعمق اإلنقسامات
أجج تفشي الفريوس التوترات بني اللبنانيني،
التجمعات السكنية العشوائية واملناطق املكتظة .كما ّ
ّ
ّ
اإلجتماعية واإلقتصادية واجلغرافية واملذهبية .وكانت البلديات واجملتمعات احمللية أبلغت عن زيادة التوترات الناجمة عن
لكل احتياجات اجملتمع .وفرضت البلديات
الضغط على اخلدمات األساسية وعن حمدودية قدرات البلديات على اإلستجابة ّ
اللبنانية ،كجزء من جهودها ملكافحة ّ
تفشي جائحة  ،COVID-19قيودًا متييزية على الالجئني السوريني ال تنطبق على السكان

 118مقال متّ ت مراجعته من قِ َبل فريق إنرتناشونال ألرت حول املساحة العامة كأداة لبناء السالم يف لبنان ،مت توقُّ ع صدوره يف كانون األول/ديسمرب .2020
هملون يف موجة ّ
تفشي جائحة  ،COVID-19املرصد حلقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش)،2020 ،
 119لبنان :ذوو اإلحتياجات اخلاصة ُم َ

https://www.hrw.org/news/2020/05/11/lebanon-people-disabilities-overlooked-covid-19
العمــال املهاجريــن يف لبنــان يف ظــل إنهيــار اإلقتصــاد ،العربيــة اإلجنليزيــة 26 ،آذار/مــارس https://bit. ،2020
 120جاكــوب بوســوال ،فــروس كورونــا يحتجــز
ّ
ly/33Sncs5
 121حتديث خلطة اإلستجابة لألزمة يف لبنان – تأثري جائحة  COVID-19على التوترات اإلجتماعية 22 ،آذار/مارس .2020
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التجول وتقييد احلركة خارج اخمليمات غري الرسمية .وأوصلت املعلومات املضلِّلة على وسائل التواصل
اللبنانيني 122،مثل حظر
ُّ
123
اإلجتماعي إىل نشر اخلوف واإلرتباك بني اجملتمعات وتأجيج التوترات .ويف خطوة إيجابية ،سارعت احلكومة إىل مواجهة
الرسائل املضلِّلة من خالل نشر املعلومات الواقعية والتحديثات وتدابري احلماية الفعالة على مواقع اإلنرتنت وصفحات مواقع
التواصل اإلجتماعي التابعة لوزارة الصحة العامة ووحدة إدارة خماطر الكوارث التابعة لرئاسة جملس الوزراء .ومع تفاقم
الوضع اإلقتصادي والصحي يف لبنان ،قد يشعر الالجئون السوريون بعدم األمان بشكل متزايد يف مواجهة العداء احمللي
املتصاعد .وقد يكونون أقل مي ًال حتى إىل اإلبالغ عن إصابتهم بالفريوس ذاتيًا 124،مما يؤدي إىل زيادة سرعة انتشاره.
التعامل مع املوجة الثانية هو أكرث صعوبة بسبب إنتشارها األوسع نطاقًا ،بينما تتدهور الظروف املعيشية .احلكومة غري
تظل تدابري الوقاية متساهلة على الرغم من
قادرة على فرض اإلقفال التام ،وليس باستطاعتها حتديث النظام الصحي ،بينما
ّ
وأقل ،إما بسبب اإلرهاق العام
أقل
إنتشار الوعي
ّ
ويظل أكرث من نصف السكان بدون تغطية صحية .و ُيبدي الرأي العام جتاوبًا ّ
ّ
125
والشعور باليأس حتت عبء األزمة اإلقتصادية ،أو ألنه ّ
يشكك يف نهج الوقاية ،وأحيانًا يشكّ ك يف حقيقة الوباء .ويرجع ذلك
إىل مشكلة نظامية أساسية على مستوى الدولة هي مشكلة الشفافية والثقة واملساءلة بني املواطنني واحلكومات ،والتي
مت افتضاحها بشكل أكرب بفعل هذه األزمة.
مكم ً
لة الستجابة احلكومة ،ولكنّها
تقف البلديات واملنظمات اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية يف اخلطوط األمامية،
ِّ
تعاين كلّها من موارد مالية حمدودة .وفيما يتعلّق بالعمليات ،تواجه املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية ،ال سيما تلك
التي تعمل خارج نطاق اإلستجابة حلاالت الطوارئ ،مزيدًا من الصعوبة يف تنفيذ املشاريع بسبب إنقطاع النشاطات واخلدمات
امليدانية ،تلك التي تستلزم لقاء الناس وجهًا لوجه .وأصبح تكييف التمويل وإيجاد موارد جديدة أمرًا صعبًا بشكل متزايد .فخلص
أقل ،ومنافسة أعلى على املنح ،وعدم القدرة على استضافة
إستطالع شمل  21منظمة إىل ما يلي« :مع وجود فرص متويل ّ
تتعرض
فعاليات جمع التربعات،
وتراجع الدعم احلكوميّ ،
ُ
فإن التحدي الذي تواجهه املنظمات هو النجاة من األزمات املتتالية التي ّ
يهدد بتحويل
لها يف لبنان» 126.عالوة على ذلكّ ،
فإن حتويل املوارد للتصدي للطوارئ الصحية واألثر اإلقتصادي لتدابري الوقاية ّ
األموال بعيدًا عن برامج بناء السالم .وللحفاظ على مساحات للتفاعل واملناقشة النقدية مبوارد حمدودة ،حتتاج املنظمات
اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملتمعات ومع البلديات إىل دمج مناهج بناء السالم يف تدخُّ التها.
ّ
إن استخدام التكنولوجيا للوصول إىل املستفيدين ،واحلفاظ على الصالت ،وتقدمي اخلدمات واملعلومات ،ميكن أن يضمن
ً
خاصة بالنسبة
املتعمقة،
باحلد من املشاركة
وسع يف بعض األحيان  -دائرة املشاركة ،ولكنه يجازف أيضًا
 بل أن ُي ِّّ
ِّ
إىل أولئك الذين اعتنقوا التكنولوجيا حديثًا وحتى عند استخدام املساحات اخلاصة .بعبارة أخرى ،ميكن أن تكون الستخدام
يؤدي
التكنولوجيا ووسائل التواصل اإلجتماعي لتحلّا
ّ
آثار على السلطة واملسؤولية واملشاركة .وقد ّ
حمل التواصل وجهًا لوجه ٌ
إستخدام التواصل عن ُبعد إىل استبعاد البعض بسبب التكلفة الباهظة أو الوصول احملدود إىل األجهزة وإىل شبكة اإلنرتنت.
باإلضافة إىل ذلك ،فالتواصل عن ُبعد له آثار تتعلّق مبخاطر املراقبة الرقمية 127،والفجوة الرقمية السائدة 128،والعالقات بني
اجلنس ْين ،بسبب اإللتزامات العائلية على سبيل املثال.
َ
ّ
إن «الفريوس ال مي ّيز» ،إال أنّه يؤثر على الناس
أن اخلطاب يقول ّ
إن تأثري جائحة  COVID-19يرتبط بعمق باجلندر .ففي حني ّ
بشكل خمتلف على أساس اجلنس ،والعمر ،والطبقة ،والقدرة ،واملوقع ،واجلنسية ،إىل آخره .يف لبنان ،تربز خماوف متزايدة
أن األزمة سوف تؤدي إىل تفاقم حاالت عدم املساواة بني
اجلنس ْين املوجودة أص ًال 129.فعدد النساء اللواتي يعمل َْن يف
من ّ
َ
املسجلني هم
املمرضني
كممرضات أو مرشدات إجتماعيات هو أكرب من عدد الرجال (يف لبنان ٪80 ،من
اخلطوط األمامية
َّ
ّ
ّ
متوسطعاملي يصل إىل نسبة .)٪70
من النساء 130باملقارنة مع
ّ
122
123
124
125
126

تهدد الالجئني ،املرصد حلقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش) 2 ،نيسان/أبريل https://bit.ly/3iRZJvz ،2020
لبنان :إجراءات مواجهة فريوس «كورونا» ّ
نشر احلقائق ال اخلوف يف مكافحة فريوس كورونا يف لبنان ،يونيسف 6 ،آذار/مارس https://uni.cf/36WZHQy ،2020
منــى يعقوبيــان ،الوقايــة مــن فــروس كورونــا صعبــة للغايــة يف خميمــات الالجئــن والنازحــن يف الشــرق األوســط ،العربيــة 18 ،آذار/مــارس https://bit. ،2020
ly/33TRH14
مارون ناصيف ،هل يجب أن ُيصاب املشككون كي يصدقوا وجود كورونا؟ ،أل بي سي آي لبنان 31 ،متوز/يوليو https://bit.ly/33Py1Ly ،2020
التصورات واإلستجابات للوباء،
صوفيا ووربي ،اجملتمع املدين اللبناين وتأثري جائحة  :COVID-19إستطالع حول
ّ
ARK، 2020، https://www.ark.international/ark-blog/lebanese-civil-society-and-the-impact-of-covid-19

 127بيــان مشــرك للمجتمــع املــدين :يجــب علــى الــدول التــي تســتخدم تقنيــات املراقبــة الرقميــة ملكافحــة الوبــاء أن حتــرم حقــوق اإلنســان ،املرصــد حلقــوق
اإلنســان (هيومــن رايتــس ووتــش) 4 ،نيســان/أبريل https://bit.ly/2GYeZJY ،2020
ـم يف اإلســتجابة جلائحــة  ،COVID-19املرصــد حلقــوق اإلنســان (هيومــن رايتــس ووتــش) 25 ،آذار/مــارس ،2020
 128ديبــورا بــراون ،سـ ّـد «الفجــوة الرقميــة» حاسـ ٌ
https://bit.ly/3nKMUqA
 129سيني رامو ،النوع اإلجتماعي وجائحة  :COVID-19اآلثار املرتتّبة على النساء والسالم واألمن 1 ،نيسان/أبريل https://bit.ly/2Ih1Hc8 ،2020
 130إحتياجات املرأة واملساواة بني
اجلنس ْين يف إستجابة لبنان جلائحة  ،COVID-19هيئة األمم املتحدة للمرأة 23 ،آذار/مارس ،2020
َ
https://bit.ly/3jWdwme
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حبس مع ُمرتكبي
أنفسهن يف
منهن
يؤ ّثر اإلقفال العام بشكل غري متناسب على النساء والفتيات يف لبنان ،إذ يجد العديد
ٍ
ّ
ّ
اإلساءات ،وقد مت اإلبالغ عن زيادة يف حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي والعنف املنزيل يف شهر آذار/مارس  .2020ومن
هن األكرث عرضة للخطر .فقد أفادت قوى األمن الداخلي عن زيادة بنسبة  ٪184يف
املرجح أن تكون الالجئات وعامالت املنازل ّ
َّ
131
شهر ْين فقط بني شباط/فرباير ونيسان/أبريل ،باملقارنة مع العام السابق.
جرائم التحرش اجلنسي واإلبتزاز اإللكرتوين خالل
َ
ّ
وارتفعت حاالت العنف املنزيل بشكل حاد خالل تفشي الوباء ،يف ظل إجهادٍ كبري عانت منه اجلهات الفاعلة لالستجابة للعنف
املدعي
املنزيل ومواجهة خطر إنخفاض التمويل حيث متّ ت إعادة تخصيص األموال لالستجابة جلائحة  .COVID-19وقد أصدر
ّ
العام يف حمكمة التمييز تعليمات إىل الشرطة القضائية بفتح حماضر فورية بكل قضايا العنف املنزيل ،حتى يف حاالت اجلرائم
غري املشهود عليها ،عرب التداول عن ُبعد لتسهيل وصول املرأة إىل العدالة 132.ومع ذلك ،ووفقًا للجهات الفاعلة يف جمال
اخملصص للعنف
اإلستجابة للعنف املنزيل ،هناك حاالت تلقّ ى فيها ضباط قوى األمن الداخلي مكاملات على اخلط الساخن
َّ
املنزيل ولكنّهم مل يستجيبوا ملثل هذه احلاالت بسبب القدرات احملدودة التي فرضها اإلقفال العام بسبب تفشي جائحة
 ،COVIDأو بسبب نقص املهارات التي تراعي النوع اإلجتماعي .ومن شأن هذا الوضع أن يفضح تفاقم عدم قدرة قوى األمن
الداخلي على العمل كمستجيبني يف اخلطوط األمامية للزيادات الصارخة يف حاالت العنف املنزيل والتي ترتك آثارًا طويلة
املدى على حماية املرأة وصحتها العقلية وسبل عيشها.
ً
األو َل ْين من التعبئة العامة التي
وخاصة خالل
كل أنحاء لبنان،
املبادرات اجملتمعية والشعور املتزايد بالتضامن .يف ّ
الشهر ْين ّ
َ
فُ ِرضت كجزء من التدابري احلكومية ملكافحة اجلائحة ،حشدت الفئات اجملتمعية جهودها لتقدمي الدعم ،مثل املواد الغذائية
وتضمنت هذه الفئات شبكات شبابية انبثقت عن إحتجاجات تشرين
واإلمدادات الطبية ،ألفراد اجملتمع املستضعفني.
ّ
األول/أكتوبر  2019وقد متّ حشدها لتبادل الرسائل الدقيقة املتعلقة بالصحة العامة ،ومكافحة املعلومات املضلِّلة ،ودعم
اإلستجابات اإلنسانية احمللية 133.ويف بريوت وأماكن أخرى من البالد ،على سبيل املثال ،دخلت منظمات اجملتمع املدين يف
شراكة مع قطاع السياحة لتوفري أماكن إقامة منخفضة التكلفة للعاملني الصحيني يف اخلطوط األمامية ،وذلك للمساعدة
134
ربعات وتوزيع السلع.
تطوعية حلشد الدعم وتنسيق الت ُّ
يف حماية أسرهم .ويف الشمال واجلنوب والبقاع ،مت تشكيل جلان ُّ
قدمت مساعدات غذائية للعائالت اللبنانية من
ويف البقاع ،أشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل ّ
أن معظم البلديات ّ
ميزانياتها اخلاصة ،أو بدعم من جلانها احمللية أو منظمات اجملتمع املدين أو حتى حمافظة البقاع.
فرص للمساعدة خالل ّ
تفشي جائحة  COVID-19تراعي حساسية النزاع 135.يعمل املستجيبون األوائل والعاملون يف جمال
الرعاية الصحية واإلجتماعية بال كلل يف ظروف صعبة مبوارد حمدودة .وتعمل وزارة الصحة العامة واملنظمات غري احلكومية
والشركاء الدوليون معًا لتنسيق اإلستجابة يف كل أنحاء البالد وتبادل اإلرشادات والرسائل الرئيسية .وعلى الرغم من بذل
قصارى اجلهود ،فحتى التدخالت الهادفة إىل إنقاذ األرواح ميكن أن تلحق الضرر وتؤدي إىل تفاقم التوترات بني اجملتمعات التي
تصورات عن عدم املساواة يف الوصول إىل العالج واخلدمات ،أو الوصم
تتعرض أص ًال لضغوط كبرية .ميكن أن يشمل ذلك
ّ
ّ
مقدمي اخلدمات بسبب تقارير عن
يف
الثقة
تقويض
أو
الصحية،
احلمالت
خالل
من
املستهدفة
للمجتمعات
املقصود
غري
ِّ
سياق يحفل بالتوترات املتزايدة وبانتشار املعلومات املضلِّلة،
الفساد يف توفري اإلمدادات الطبية وغريها من اخلدمات .ويف
ٍ
نظر إليها على أنها كذلك .وهناك أمثلة
من املهم أن تكون اخلدمات فعالة وثابتة وشفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة ،وأن ُي َ
ّ
عن خدمات الرعاية الصحية التي تط ّبق مبادئ عدم إحلاق الضرر ومراعاة حساسية النزاع لتحسني إستجابتها لتفشي جائحة
 COVID-19من خالل إستخدام الشبكات لنشر املعلومات الصحيحة املتعلّقة بجائحة  ،COVID-19وعرب اإلستعانة بالتحليل
136
لتحسني فهم إحتياجات الفئات األكرث إستضعافًا والوصول إليها ،وعرب تعزيز التنسيق من خالل الشراكات وتبادل املعلومات.

والتحرش اجلنسي خالل التعبئة العامة  ...كم بلغت النسبة؟ ،أل بي سي آي لبنان 4 ،أيار/مايو ،2020
 131إرتفاع هائل بعدد شكاوى جرائم اإلبتزاز
ّ
https://bit.ly/3iPO3Jx

 132بعد ازدياد ظاهرة العنف األسري بسبب احلجر املنزيل  ...تعميم للقاضي عويدات ،أل بي سي آي لبنان 16 ،نيسان/أبريل ،2020
https://bit.ly/3dmVarZ

 133روث سيمبسون ،جائحة  :COVID-19سبعة إجتاهات من شأنها أن تشكّ ل بناء السالم يف لبنان ،إنرتناشونال ألرت 9 ،نيسان/أبريل ،2020
https://www.internationalalert.org/blogs/covid-19-7-trends-will-shape-peacebuilding-lebanon

 134سونيفا روز ،املئات من ُمسعفي فريوس كورونا يف لبنان يجدون سكنًا جمانيًا ،ذو ناشونال 14 ،نيسان/أبريل ،2020

https://www.thenational.ae/world/mena/hundreds-of-lebanon-s-coronavirus-medics-find-free-housing-1.1005854

 135ملناقشــة مراعــاة حساســية النــزاع وجائحــة  COVID-19يف لبنــان ،أنظــر املرجــع نفســه ،وليــال أســعد وروث سيمبســون ،الصحــة واحلمايــة :متجهــات
اإلســتقرار االجتماعــي  -التك ُّيــف مــع األزمــات الناشــئة واإلســتجابة لهــا ،إنرتناشــونال ألــرت ،متوز/يوليــو https://www.international-alert.org/sites/،2020
default/files/Conflict-Sensitivity-Social-Stability-Model-Cover-Note-EN-2020.pdf

 136ليال أسعد وروث سيمبسون ،2020 ،املرجع السابق ،الصفحة .6
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الخاتمة
نظرًا النتهاء جمع البيانات وحتليلها لكتابة هذا التقرير يف متوز/يوليو  ،2020أي قبل وقت قصري من إنفجار مرفأ بريوت يف  4آب/
التطور الرئيسي يف هذا التقرير .وحتى قبل وقوع ذلك احلدث ،راحت الظروف والديناميات
أغسطس ،مل يتم البحث يف هذا
ّ
تتطور بسرعة وقد ظهرت خماطر وقضايا جديدة ،مما جعل اخلروج بإستنتاجات وتوصيات براجمية ملموسة لبناء السالم
ّ
صعبًا يف وقت كتابة التقرير .ومن أجل النظر يف إنعكاسات التقرير يف هذا السياق الديناميكي ،قام فريق إنرتناشونال ألرت يف
لبنان بتيسري جلسات نقاش وتفكري مع شركاءٍ يف بناء السالم ،لتعزيز التوجيهات الرباجمية واملداخل لبناء السالم ،على الرغم
من الوضع الصعب .كما ُبني هذا القسم على عددٍ من التقارير الداخلية والتحليالت الهادفة التي أجراها فريق إنرتناشونال ألرت
يف لبنان خالل العام  ،2020ما قبل وما بعد إنفجار مرفأ بريوت.

آفاق بناء السالم في سياق متق ِّلب ومضطرب
حد بالغ ،مع إحكام النخبة السياسية السيطرة ،على الرغم من اهتزاز
ال تزال الظروف والديناميات السياسية غري مستقرة إىل ٍّ
أن هذا التقرير ال يستكشف اآلثار املرتتّبة على إنفجار
مواقعها وانكشاف آليات احلفاظ على الهياكل التقليدية للسلطة .ومع ّ
أن الديناميات الرئيسية التي
 4آب/أغسطس الواقع يف بريوت ،واستقالة احلكومة ،وحالة الشلل السياسي التي أعقبت ،إال ّ
ويعطل اإلصالحات ،وسط
متت مناقشتها ال تزال قائمة .وال يزال غياب مساءلة النخبة احلاكمة يولّد إنعدام الثقة يف الدولة،
ّ
إنهيار إقتصادي واضح .وتواصل األحزاب السياسية التقليدية يف حماية مصاحلها اإلقتصادية وشبكات احملسوبية التابعة
معتم ً
ِ
يؤجج أصحاب السلطة الدول ّيون واإلقليميون املواجهة السياسية القدمية
لها فتَحكم
دة سياسة احملاصصة ،يف حني ّ
بني حتالفَ ْي  8آذار و 14آذار .وال يزال اإلفتقار إىل رؤية مشرتكة لنموذج إقتصادي ،بني األحزاب التقليدية وداخل احلراك اإلحتجاجي
تستمر التحديات التي يطرحها إستفحال
ينصب الرتكيز الرئيسي على وقف اإلنهيار النقدي .كما
حد سواء ،دون معاجلة إذ
ّ
على ٍّ
ّ
فريوس كورونا  COVID-19كذلك يف وضع التفاوتات واإلنقسامات اإلجتماعية حتت اجملهر.
وال تزال الديناميات السياسية مشدودة بني زخم اإلصالح ومقاومة التغيري .فيستخدم أعضاء النخبة السياسية كل أدواتهم
للبقاء على قيد احلياة هذه الفرتة واحلفاظ على مواقعهم .ومن األمثلة على ذلك إستخدام النظام القضائي (حالة العجز
عن إجراء التعيينات القضائية التي متت مناقشتها يف القسم « ،2.1.2صعوبة اإلصالح وسط النظام السائد القائم على
ضد الصحفيني التي متت مناقشتها يف القسم « ،2.4.1تقلُّص
تقاسم السلطة») واملؤسسات األمنية (حالة قضايا التشهري ّ
احل ّيز املتاح حلرية التعبري والصحافة») سياسيًا لضمان احلصول على الدعم .وعلى املقلب اآلخر ،بينما يواصل الناشطون
واجلماعات السياسية املعا ِرضة الضغط من أجل اإلصالح واملساءلة ،فهم يف الوقت نفسه يكافحون من أجل إيجاد توجيه
ّ
ً
نتيجة
حلراكهم .باإلضافة إىل ذلك ،إنحسر زخم اإلحتجاجات املتفائلة
لتفشي جائحة  COVID-19وإجراءات اإلقفال العام ،وكذلك
بسبب اإلرهاق العام مع تع ُّثر القدرة على حشد الناس الذين يرزحون حتت وطأة األزمة اإلقتصادية املستمرة .ومع إشتداد
األزمة اإلقتصادية ومع إتّضاح تعقيد القضايا واجلهات الفاعلة املُ شا ِركة فيها أكرث فأكرث أمام الرأي العام ،والذي ثبت أن وعيه
واهتمامه باملوضوعات املتعلقة بالنماذج السياسية واإلقتصادية قد تعزّ زا يف التحليل السابق للسياق الذي نشرناه وما زاال
يتعزّ زان ،تربز احلاجة لدعم التحليل والنقاش النقدي وترجمة أفكار السياسة اإلقتصادية املعقّ دة إىل لغة يسهل فهمها.
ميكن أن تساعد هذه اجلهود يف احلفاظ على الوعي السياسي واإلقتصادي الذي استيقظ مع إحتجاجات تشرين األول/
أكتوبر ويف تعزيز تنمية أفكار بديلة .وقد أصبحت احلاجة أكرث إحلاحًا اآلن باجتهاد النخب السياسية يف توحيد جهودها للبقاء
يف السلطة وحماية مصاحلها اإلقتصادية ومصالح شبكاتها الزبائنية ،بينما يكافح احلراك اإلحتجاجي للحفاظ على زخمه يف
ظل الضغوط اإلقتصادية وهجرة األدمغة.
التحول إىل اإلقتصاد النقدي ،وإعادة هيكلة قطاعات املصارف والتأمني
ومن املتوقَّ ع أن تنعكس التغيريات الهيكلية (مثل
ُّ
وإعادة التأمني ،واإلعتماد األكرب على اإلنتاج الزراعي احمللي ،وما إىل ذلك) التي يشهدها اإلقتصاد على سوق العمل .وتشمل
إسرتاتيجيات املواجهة لهذا الواقع املرير النّزوح الداخلي إىل املناطق الريفية 137يف ضوء القيود العاملية املفروضة على
والتحول إىل
حد سواء،
السفر بسبب الوباء ،والهجرة إىل اخلارج ألولئك الذين لديهم اإلمكانيات ،النظامية وغري النظامية على ٍّ
ُّ
 137ناجية حصري« ،الهجرة اجلديدة» يف لبنان يف ظل تفاقم املشاكل اإلقتصادية ،عرب نيوز 10 ،أيار/مايو https://arab.news/p4eek ،2020
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جمموعة من املتظاهرين يتواجدون على رأس مبنى "البيضة" الشهري يف بريوت ،تشرين األول/أكتوبر .2019

األعمال والوظائف التي تتطلّب مهارات حمدودة بحثًا عن فرص أفضل لكسب العيش .وتوصف آليات املواجهة األخرى بأنها
سلبية وسوف تشمل زيادة حاالت السرقة والسطو ،وتقليل الوجبات من أجل البقاء ،وزيادة اإلعتماد على السلل الغذائية،
وتخفيض أولو ّية تعليم األطفال على حساب ضمان تلبية اإلحتياجات الصحية واملعيشية ،من بني أمور أخرى .وقفز عدد
اللبنانيني الذين غادروا البالد ومل يعودوا يف العام  2019عن العام السابق 138.وباإلضافة إىل الشتات اللبناين الكبري يف كل أنحاء
فإن هذا السعي
يهدد مبزيدٍ من «هجرة األدمغة» من لبنان .وعلى الرغم
العاملّ ،
املستجد للهجرة إىل اخلارج بني الشباب ّ
ّ
ً
وخاصة أولئك الذين ينتمون إىل الطبقات
من وجود جمتمع مدين نابض باحلياة وشبكات شبابية متنامية ،ال يزال الشباب،
139
اإلجتماعية-اإلقتصادية الدنيا والذين يقطنون املناطق النائية مثل الشمال وعكار والبقاع،
يتعرضون للتهميش لناحية
ّ
مما يؤدي إىل شريحة كبرية من الشباب ذوي التطلُّعات
صنع القرار ال سيما على األصعدة السياسية واإلجتماعية-اإلقتصاديةّ ،
يستغل أي
اإليجابية احملدودة ملستقبلهم أو ذوي القدرة املشلولة على إحداث تغيري ذي مغزى يف حياتهم .وبالتايل ،يجب أن
ّ
خضم هذه العملية.
تعاف إقتصادي مقرتَ ح الرصيد البشري للشباب يف البالد ويستفيد من أدوارهم وإمكاناتهم يف
برنامج
ٍ
ّ
وتفاعلت جائحة  COVID-19مع كل قضايا وديناميات النزاع الرئيسية وأبرزتها ،وجنت البالد من موجة أوىل معتدلة من
ّ
التفشي ،ولكنها مل تستعد ملوجة ثانية أكرث شراسة ومل تتعامل مع اآلثار الثانوية التي تتجاوز األوضاع الطبية .وبشكل عام،
يؤدي إىل تفاقم التوترات داخل اجملتمعات وفيما بينها وتعميق
ّ
فإن الديناميات ليست واعدة وهي حتذّ ر من التصعيد ،مما ّ
اإلنقسامات السياسية .ويف خضم هذا السياق املضطرب ،تربز أهمية تطوير وتعزيز أنظمة لرصد أسباب ومس ِّببات
وجه
النزاعات والتوترات ،باإلضافة إىل تصورات اجملتمعات حول املواقف جتاه التغيري السلمي واملداخل إليه .ويجب أن ُت ّ
ُّ
احملددة لبناء السالم واإلصالح ،ويجب أن ُتستخدم
والتدخالت الرباجمية واملداخل
هذه البيانات التخطيط اإلسرتاتيجي
ّ
لتوجيه إجراءات التنسيق بني أصحاب الشأن احملليني والوطنيني الرئيسيني.
والتصدي
مقدمو اخلدمات إىل اإلستمرار يف مشاركة املعلومات الصحيحة،
وملواجهة وصمة العار املرتبطة باملرض ،يحتاج
ّ
ِّ
املطولة للوباء أن
لألخبار املزيفة ،والتدخُّ ل حيثما أمكن ملنع عمليات اإلخالء ألسباب تتعلق بالصحة العامة .وتتطلّب الطبيعة
َّ
تتواصل كال السلطات ومنظمات اجملتمع املدين بشكل واضح مع اجملتمعات بشأن اخلدمات وتدابري الوقاية واملسؤوليات
الفردية واجلماعية يف منع انتشار الفريوس ،فض ًال عن تخفيف التوترات اإلجتماعية الناشئة عن قضايا أخرى .وميكن القيام
 138هجرة األدمغة يف لبنان« :لن أعود أبدًا» ،الشرق األوسط 29 ،كانون الثاين/يناير https://bit.ly/3nDzWed ،2020

 139وفقًا لتحليل حملي حول بناء السالم كانت أجرته إنرتناشونال ألرت يف طرابلس والبقاع يف متوز/يوليو .2020
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بذلك من خالل توفري التدريب على إسرتاتيجيات التواصل وضبط الشائعات الصادرة عن الناشطني السياسيني والناشطني
يف اجملتمع املدين واإلعالميني.
فإن قضية الصحة العامة ّ
أن األزمات املتداخِ لة تخلق حواجز أمام التق ُّيد بالقواعدّ ،
ويف حني ّ
توفر فرصة أيضًا للتوعية
ّ
مب ْن فيهم الذين
وتوفر فرصًا للتضامن اإلجتماعي ودعم األشخاص األكرث
بشأن املنافع احملتملة للعمل التعاوين
تضررًاَ ،
ُّ
العمال وبفعل اإلنتقال إىل التع ُّلم عن ُبعد .وكان العديد من الشركات ومنظمات اجملتمع
تضرروا بفعل التسريح الذي طال
ّ
ّ
أن
املدين قد تك ّيفت مع العمل عرب اإلنرتنت ،بينما ال يزال البعض اآلخر بحاجة إىل املساعدة والدعم.
ّ
ولعل األهم من ذلك هو ّ
تقدم الدعم النفسي واإلجتماعي يحتاجان إىل املساعدة لضمان أال تس ّبب براجمهما عرب
مقدمي التعليم واملنظمات التي ّ
ِّ
ْ
ْ
جتهز األطفال والشباب قدر اإلمكان للتعامل مع
اإلنرتنت أو براجمهما اخملتلطة أي ضرر ،وأن تراعي حساسية النزاع ،وأن ّ
النزاع والتو ّترات دون اللجوء إىل العنف.
وبغض النظر عن مدى تقلُّب هذه الفرتة ،تظل أساسيات املعيشة ضرورية .فهي تنطوي على إحتمال نشوء
يف الوقت نفسه،
ّ
توتّرات ،مبا يف ذلك يف جماالت تأمني العمل من أجل البقاء والتعليم والصحة ،حيث يجب النظر يف احللول البديلة للتخفيف من
قطاع ْي الصحة والتعليم،
حدة النزاعات واحلفاظ على مستوى مع ّين من اإلستقرار اإلجتماعي .ويف القطاعات األساسية مثل
َ
ّ
موظفيهم على
مقدمي اخلدمات العامة لتعزيز أنظمتهم وقدرات
دعم
مواصلة
إىل
املدين
اجملتمع
يف
الفاعلة
اجلهات
حتتاج
ّ
ِّ
املستوى احمللي ،وتقدمي اخلدمات دون متييز ،وتأمني مساحات مفتوحة للجميع ،ومكافحة التضليل والوصم ،ومنع العنف .ويف
سبيل تلبية اإلحتياجات املعيشية وحتقيق األمن الغذائي ،يجب أن تقرتن الدعوات إىل اإلكتفاء الذاتي واإلنتاج احمللي برؤية طويلة
املدى ّ
حلل مشكلة األمن الغذائي واألزمة اإلقتصادية ،وتنفيذها بطريقة ال تؤدي إىل مفاقمة النزاعات اإلجتماعية أو اإلقتصادية
تقييم للنزاع والنوع اإلجتماعي والبيئة لتحديد ُّ
تدخالت سبل العيش أمرًا بالغ
أو البيئية .على هذه اخللفيةُ ،ي َع ّد إجراء دراسات
ٍ
األهمية بشكل خاص للتخفيف من النزاع ومن تداعياته ،ال سيما يف جما َل ْي إنتاج األغذية الزراعية اجلديدة وسالسل القيمة.
أن الظروف قد ال تكون مؤاتية،
على الصعيد السياسي ،تربز احلاجة إىل طرح بدائل موثوقة والتحضري لتغيري حقيقي .ويف حني ّ
فإن هذا العمل ينطلق ببطء من خالل إنشاء وتدعيم منصات جديدة للتشبيك وسوف يستفيد من إنشاء سبل جديدة للنقاش
ّ
العام واملشاركة تستقطب مشاركني من كافة األطياف رغم إنقساماتهم ،ومن إطالق حوار شامل حول القضايا العامة التي
تعني الشأن العام .وتتمحور املداخل حول حتسني جودة اخلدمات العامة والوصول إليها ،وتعزيز مساءلة مؤسسات الدولة
تتطور هذه احملاور إىل مواضيع تتع ّلق
ومنظمات اجملتمع املدين ،ومناصرة القضايا البيئية .ويف نهاية املطاف ،ميكن أن
ّ
دعم اجملموعات
باملواطنة واحلقوق السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ،فتتعزّ ز عرب مناقشتها مشاركة املواطنني و ُت َ
َّ
املهمشة حتى اآلن
املشكلة حديثًا للخروج بأفكار حول طرق جديدة «ملمارسة السياسة» .وهذا يشمل إشراك الفئات
َّ
وتنشيط مشاركة املرأة.
فعال يف نزع فتيل
أن النساء كان
ّ
أما ضمن منظمات اجملتمع املدين واحلراك اإلحتجاجي ،وجد التحليل السابقّ 140
دور ّ
لهن ٌ
وأن هذا الدور قد تراجع مع ُّ
تكشف األحداث
التوترات يف حاالت مع ّينة ،وكذلك يف صنع القرار داخل جمموعات الناشطنيّ ،
ّ
وإعادة مواءمة األنظمة القائمة مع املعايري األبوية ،حتى ضمن جمموعات الناشطني .فيمكن لألزمات أن تؤثر على العالقات
لتحدي األدوار املق ِّيدة للجندر وتولّي املناصب القيادية .وميكن أن يتحقّ ق ذلك من خالل
اجلنس ْين وأن تخلق الفرص للمرأة
بني
َ
ّ
اجلنس ْين وإعادة ترتيب أو تكييف أو تعزيز اإليديولوجيات األبوية .ويف الفرتات اإلنتقالية ،ميكن أن
إعادة تعريف العالقات بني
َ
تتعطل املعايري اجلندرية املعمول بها ما قبل األزمة بانهيار ممارسات اجملتمع القائمة وسياسات الدولة اجلارية وبإعادة
ّ
ّ
العمل بعقد إجتماعي جديد مع الدولة وسيادة القانون بشكل عام .لذلك ،ميكن أن تتحقق املكاسب السياسية التحويلية
جلهة اجلندر يف أوضاع ما بعد النزاع إذا حدثت عرقلة يف املعايري اجلندرية الراسخة بشكل منهجي ،ونشطت حركة
نسائية ركيزتها اجملتمع املدين بد ًال من رعاية الدولة،
يؤدي النزاع والعنف
وتأمن الدعم الدويل 141.ومع ذلك ،ميكن أن ّ
ّ
َّ
السياسي أيضًا إىل ظهور قوالب منطية جندرية أكرث صرامة ُيتوقع من الرجال والنساء العمل بها.
وبالتايل ،تربز أهمية زيادة دور شبكات اجملتمع املدين النسائية والناشطات يف اإلشراف على الهياكل الرسمية .على
فرص لتحسني املشاركة الهادفة للمرأة يف صنع القرار من خالل خلق مساحة للمبادرات الشعبية
مستوى اجملتمع ،تظهر
ٌ
 مبا يف ذلك مبادرات التضامن التي ظهرت يف أعقاب األزمة اإلقتصادية  -وربط اجلهود على املستو َي ْين احمللي والوطني.وتكون جهود بناء السالم األكرث فاعلية عندما يقودها الناشطون يف جمال حقوق املرأة واجملتمعات احمللية نفسها.
 140مزنه املصري ،وزينة عبال ،ورنا حسان ،2020 ،املرجع السابق.
 141آيلــي مــاري تريــب ،احلــركات النســائية ووضــع دســتور بعــد اإلضطرابــات املدنيــة والنــزاع يف إفريقيــا :حالتــا كينيــا والصومــال ،السياســة والنــوع اإلجتماعــي،)1(12 ،
 ،2016الصفحــات  ،106-78تاريــخ اإلصــدار10.1017/S1743923X16000015 :

آفاق السالم يف ظل األزمات
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أقرتها
وبالتايلّ ،
فإن تطبيق خطة العمل الوطنية املنبثقة عن قرار جملس األمن رقم  1325حول املرأة والسالم واألمن ،والتي ّ
احلكومة اللبنانية يف أيلول/سبتمرب  ،2019يجب أن يدعم شبكات بناء السالم النسائية بقيادة حملية ويفتح مساحات حوار
وبخاصةٍ تلك التي أنشأها احلراك اإلحتجاجي بعد تشرين األول/أكتوبر .وهذا من شأنه أن يساهم
مع اجملموعات الشعبية،
ّ
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ليس فقط يف توجيه أجندة لبنان الوطنية بشأن املرأة والسالم واألمن ،ال بل أيضًا يف زيادة املشاركة الهادفة للمرأة يف
حدة النزاع.
التخفيف من ّ
على مستوى اجملتمع ،غالبًا ما تكون مبادرات التضامن احمللية قادرة على الوصول إىل األشخاص األكرث إستضعافًا أو
ربعات واملساعدات،
حسًا متزايدًا بالتضامن بني اللبنانيني إذ حشد هؤالء جلمع الت ُّ
مما ُيظهر ّ
الذين يصعب الوصول إليهمّ ،
ّ
الفعال بني
ويف كثري من احلاالت ،متجاوزين والءاتهم السياسية أو الطائفية أو العائلية .وهذا الواقع ميثل فرصة للتنسيق
ّ
البلديات ومنظمات اجملتمع املدين ومم ِّثلي اجملتمع اآلخرين لتبادل املعلومات واالستفادة من أحدث إرشادات السالمة
والوقاية .وهناك فرص لدعم مبادرات التضامن وزيادة التعاون وتشجيع أشكال خمتلفة من اإلئتالفات .وقد يكون ملثل
هذه املبادرات نطاق ومدى حمدودان؛ ومع ذلك ،إذا كانت تربط بالنتيجة بني املواقع اخملتلفة ،وتصل فيما بني املناطق
ً
عابرة لإلنقسامات اجلغرافية ،ميكن أن ُتسهم هذه املبادرات يف إيجاد بديل شامل لنموذج اإلقتصاد السياسي احلايل،
إن وجود احلركات اإلجتماعية
ناهيك عن قدرتها على زيادة عوامل احلماية واإلستقرار اإلجتماعي على املستوى احملليّ .
ّ
ً
تفشي
إستجابة للتداعيات اإلقتصادية الوخيمة الناجتة عن اإلقفال العام ملكافحة
الشعبية التي احتشدت بشكل خاص
جائحة  COVID-19على األسر املستضعفة وعقب إنفجار بريوت يف  4آب/أغسطس ،والوعي العام املتنامي واملناداة
أن هذه احلركات اجلديدة ميكن أن تكون جزءًا من عملية إعادة التفاوض ودافعًا نحو
الصارخة بالتغيري ،كلّها عناصر تشري إىل ّ
واملتوسط ،تُشري هذه العناصر نفسها إىل جمموعات من الناشطني
القصري
ن
ي
األمد
عملية سياسية أكرث تشاركية .وعلى
ّ
َْ
تعاف يأخذ
تعاف يتمحور حول الناس،
تخلق مساحات خاصة بها للحوار والتشبيك والتي بدورها تستطيع أن تدفع باجتاه
ٍ
ٍ
ّ
ّ
حترك املواطنني باتجاه مساءلة
يف اإلعتبار املساحة والهوية واإلرث وميكن أن يجسر اإلنقسامات بني اجملموعات وينظم ُّ
احلكومة .وعلى املدى األطول ،سوف يساعد اإلنخراط السياسي األكرث شمو ًال وتشاركية يف إعادة بناء ثقة املواطن
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بالدولة وتعزيز العملية الدميقراطية.
ّ
يتكشف الوضع ،تظهر قضايا
ال تزال ديناميات النزاع يف لبنان شديدة التقلُّب وعرضة للصدمات الداخلية واإلقليمية .وفيما
وبناء على التحليل واإلستنتاجات الواردة يف هذا التقرير،
وديناميات وجماالت جديدة حتتمل مزيدًا من اإلستكشاف والتحليل.
ً
التحول اإلقتصادي والسياسي؛ والقضايا اجلديدة
يف
املغرتبني
تشمل اجملاالت التي حتتاج إىل مزيد من اإلستكشاف :دور
ُّ
الناشئة عن الدينامية بني احلرمان اإلقتصادي والفقر املتزايد واحملسوبية؛ وآفاق ومناذج إقتصاد التضامن؛ واإلرتباط
املستمرة
تيسرها التكنولوجيا على ضوء القيود
بني النزاع داخل اجملموعات وفيما بينها؛ وتأثري أعمال بناء السالم التي ّ
ّ
ّ
للحد من
والتجمعات
املُ توقَّ عة املفروضة على التنقُّ ل
تفشي جائحة COVID-19؛ وتأثري املبادرات احمللية على منع العنف
ّ
ُّ
يف السياقات املتقلِّبة.

 142أسيل نعماين ،التحديات والفرص للنهوض بأجندة املرأة والسالم واألمن بعد حركة اإلحتجاج يف لبنان ،وكالة لبناء السالم 23 ،حزيران/يونيو ،2020
http://www.peaceagency.org/en/2020/06/23/women-peace-security-after-lebanon-protests/
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