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ظاهرة اقتحام املودعني للمصارف واجبار املوظفني تحت تهديد السالح عىل اسرتداد جزء من ودائعهم املحجوزة او ما "تيرس" 
منها، بحجج الضغوط املعيشية املتفاقمة، غدت مسلسال متكررا  يخىش ان يتمدد، يف ظل ما تلقاه هذه الخطوة من تعاطف 

وتأييد كبريين، السيام عندما تكون حجة املودع الحصول عىل ماله ملعالجة احد افراد العائلة

ثورة املودعني بني "الشاطر بشطارتو" وخرق القوانني
يأٌس وخوٌف من سيادة شريعة الغاب

االختصاصية النفسية دالل بوخليل. 

تاخذ  بدك  بالبلد  العدل  ينفقد  "بس 
عبارة  اخرى"،  ما يف خيارات  بايدك،  حقك 
هذه،  ايامنا  يف  مسامعنا  عىل  كثريا  ترتدد 
ينادي  الذي  الحقوق  اسرتداد  شعار  امام 
اموالهم  عىل  الحصول  بغية  املودعون  به 
وجنى عمرهم، يف ظل غياب عدالة ال تفلح 

القوانني يف تحقيقها.
باسلحة حقيقية  بالقوة والسالح والتهديد، 
او مجرد لعب بالستيكية، قد يحصل البعض 
ليتحول  املصارف  يف  املودعة  امواله  عىل 
الذي هو يف االساس ضحية - اىل   - املودع 
الخشية،  اما  املصارف.  اقتحام  عرب  مرتكب 
فوىض  اىل  االفعال  هذه  تعمم  ان  فهي 
يومية وان تنسحب عىل القطاعات االخرى 
"روبن  اىل  اي شخص  يتحول  ان  قرر  متى 

هود" للحصول عىل حقه.
االقتحامات،  هذه  حيال  االراء  انقسمت 
بـ"االبطال"،  املعتدين  وصف  البعض 
عىل  شعبي  ودعم  تعاطف  اىل  مستندين 
ازمة  ظل  يف  االجتامعي  التواصل  منصات 
املصري،  مجهولة  املودعني  اموال  جعلت 
يف  االفعال  هذه  االخر  البعض  وضع  فيام 
لخضات  متهيدا  املدروس  املخطط  خانة 
تسابق  مع  الفوىض  من  وملزيد  امنية، 
افق  اي  دون  من  السياسية  االستحقاقات 

للحل.  
ومغطاة  مفربكة  يراها  املرصيف  القطاع 
بالشغب والشعبوية والتعدي، اما املودعون 
فريون انفسهم  امام خيار صعب. بالنسبة 
احكام  اذ ال  القضاء فهو غري متجاوب،  اىل 
للتنفيذ،  قابلة  ومربمة  ونهائية  واضحة 
موضوع  يف  اللبنانية  املحاكم  عن  صادرة 
تفسريات  ظل  يف  املودعني،  ودائع  تحرير 
السابقة  بسبب  اللبناين  للقانون  متعددة 

اال  الكافية،  املالءة  املصارف  لدى  التالية: 
الكافية  النقدية  السيولة  لديها  ليس  انه 
الذنب  املودعني.  جميع  طلبات  الستيعاب 
هنا بطبيعة الحال ليس ذنب املودع الذي 
اقتصادية ومعيشية  يعاين من ظروف  بات 
االموال  امتالكه  من  الرغم  عىل  صعبة 
التنفيذ.  وقف  مع  لكن  الدوالرات،  واالف 
املصارف  فرضت  سنوات،   3 حواىل  فمنذ 
السحب  عمليات  عىل  قيودا  اللبنانية 
قرسا،  املودعني  اموال  واحتجزت  بالدوالر 
بفعل  قيمتها  باللرية  الودائع  خرست  فيام 
يف  الدوالر  رصف  لسعر  املستمر  االرتفاع 

السوق السوداء.
كذلك ال يجد املودعون، بحسب تعبريهم، 
معظم  عند  املعممة  الالمباالة  سوى  
عىل  عجزوا  الذين  السياسيني  املسؤولني 
مدى ثالث سنوات عن ايجاد حلول عادلة 
فيام  املودعني،  من  االالف  ملئات  ومنصفة 
للخروج من  الجميع تحمل املسؤولية  عىل 

املأزق الذي يعيشه املواطن اللبناين. 
مسلسل  امام  تطرح  كثرية  اسئلة  لكن 
االقتحامات املرجح ان يتفاقم يوما بعد يوم، 
اذا ما استمر التدهور بقيمة اللرية اللبنانية 
التي  الودائع  قيمة  عىل  تلقائيا  يؤثر  الذي 
سعر  وفق  باللرية،  سحبها  املصارف  تفرض 
عن  ماذا  الفعلية:  قيمتها  يوازي  ال  رصف 
موظفي  احوال  عن  ماذا  االمني؟  التفلت 
ورعب  خوف  يف  يعيشون  الذين  املصارف 
مصري  ما  اقتحام؟  عملية  كل  حصول  عند 
القوة  يستخدموا  مل  الذين  املودعني  اموال 
اىل  لبنان  تحول  هل  اموالهم؟  السرتجاع 
عاجزا  بات  القانون  حيث  الغابة  يشبه  ما 
والحق يؤخذ باليد؟ هل هو انذار للجميع 
من  قريبا  اصبح  االجتامعي  االنفجار  بأن 

باتت  الدعوة  فيام  املتنقلة،  الفوىض  خالل 
ملحة للبدء باصالحات من مكان ما؟

يتحول  قد  الفردي  السلوك  ان  يف  شك  ال 
الكامل  التجاهل  ظل  يف  واسعة  حركة  اىل 
استيفاء  عمليات  فيام  املودعني،  ملطالب 
باليد،  املدخرات  وتحصيل  شخصيا  الحق 
نجح  ان  بعد  ظاهرة  اىل  حتام  ستتحول 
البعض يف تنفيذها وحّصل ودائعه او جزءا 
يف  السلوك  هذا  يربر  يشء  ال  ان  اال  منها، 
املودعني  من  االالف  مئات  يتجرأ  مل  وقت 
انه  صحيح  واالعراف.  القوانني  خرق  عىل 
تهديد  من  يحدث  ما  لكن  محق،  مطلب 
يعاقب  جرمية  رهائن  واحتجاز  بالسالح 
رأي  وفق  تعترب  انها  اال  القانون،  عليها 
وضع  عن  لتقصري  نتيجة  املودعني  بعض 
واعطاء  الودائع  لتحرير  اسرتاتيجية  خطة 

املودعني حقوقهم.
لبنان،  فيها  مير  التي  املتفاقمة  االزمة  امام 
يعيش يف  اللبناين  املواطن  ان  احد  ينكر  ال 
حالة فقدان االمل يف تحقيق اي امر، بعد 
بثقلها  والتحديات  الصعوبات  ارخت  ان 
املتاحة  الخيارات  باتت  حتى  يومياته  عىل 
امامه محدودة، وهنا تختلف قدرة التحمل 

بني شخص وآخر. 
العام" حوارا  "االمن  اجرت  االطار،  يف هذا 
بوخليل  دالل  النفسية  االختصاصية  مع 
مشهد  تكرار  وراء  املحتملة  الدوافع  حول 
علم  يربر  وهل  للمصارف،  االقتحامات 
عواقبها  هي  وما  االفعال،  هذه  النفس 

النفسية عىل املجتمع ككل؟

اىل  اللبناين  املودع  اليوم  يدفع  الذي  ما   ■
عىل  الحصول  اجل  من  املصارف  اقتحام 

بالقوة؟ وديعته 

ان  اىل  االشارة  الرضوري  من  بداية،   □
تراكامت  من  اليوم  يعاين  اللبناين  املواطن 
من  كبري،  بشكل  عليه  اثرت  االزمات  يف 
االزمة  اىل  اىل جائحة كورونا وصوال  الثورة 
االقتصادية. اللبنانيون جميعا اليوم يعانون 
ادرك   وقد  اليأس.  نقل  مل  ان  االحباط،  من 
يف  ميلك  ما  كل  فقد  انه  اللبناين  املواطن 
من  الحياتية  مطالبه  تستجاب  ال  وقت 
يسمع،  من  وال  وغريها  ومالية  استشفائية 
من  اكرث  عىل  واضحة  بالمباالة  تقابل  فيام 
مستوى. لقد وصل به االمر اىل مرحلة بات 
يقول فيها "ما عندي يش اخرسو"، بعد ان 
خرس تقريبا كل يشء. هذا ما نراه اليوم يف 
يجد  مل  مودع  املصارف من  اقتحام  ظاهرة 
ما  العدوانية حتى يحصل عىل  سوى هذه 
تبقى من امواله، متخوفا من عدم الحصول 
اوضاع  عىل  يسيطر  غموض  ظل  يف  عليها 
اليه  بالنسبة  بعدوانية  الترصف  فيام  البلد، 
هو مثابة "الخرطوشة االخرية". يف الخالصة، 
يقتحم  الذي  اللبناين  املودع  يحرك  ما  ان 

املرصف هو اليأس وعدم االمان.

■ هل هناك منطية يف تحرك املودعني نحو 
املصارف؟

"القبضاي  مقولة  من  ينطلقون  انهم   □

لالسف  ويا  انها  اال  االفعال،  هذه  تربر 
تصبح مع الوقت منط حياة.

النفسية  االسباب  تربر هذه  اي حد  اىل   ■
خرق القوانني؟

املرحلة  اللبناين اىل هذه  املواطن  □ وصل 
الحياتية.  مطالبه  اىل  يستمع  احد  ال  ألن 
لبنان،  واحباط شاملة يف  يأس  هناك حالة 
الترصف  اىل  اللبنانيني  بعض  يدفع  مام 
بهذه الطريقة، التي اعود واكرر ان ال يشء 

يربرها. 

■ قيل ان هناك َمن يحرك بعض املودعني 
التأثري  ميكن  كيف  االفعال،  بهذه  للقيام 

عليهم اذا صحت هذه الفرضية؟
ليس  ان  يعترب  االفعال  بهذه  يقوم  َمن   □
"عيّل  مقولة  وفق  يخرسه  من يشء  هناك 
اذا كان هناك من  وبالتايل  اعدايئ"،  وعىل 
بها،  القيام  اىل  االشخاص  هؤالء  يدفعه 
اليأس  ألن  بتحريضهم  حتام  سينجح  فهو 

عليهم. يسيطر 

■ تقولني ان اليأس يسيطر عىل اللبنانيني، 
هذا  اىل  منهم  البعض  يدفع  الذي  ما  لكن 

الطريق دون سواهم؟
شخص  بني  السلويك  االضطراب  يختلف   □
تفوق  حد  اىل  االمور  تصل  وعندما  وآخر، 
هذا  اىل  يتجه  التحمل  عىل  قدرته  فيه 
السلوك. كام ان هناك اشخاصا يتأقلمون مع 
تختلف  قد  حياتهم.  طرأ عىل  الذي  الوضع 
التي  املشاكل  مع  االشخاص  تعامل  طريقة 
فعلهم  ردود  تختلف  كام  يواجهونها،  
للصعوبات  مواجهتهم  عند  وترصفاتهم 
اليومية. فقد تأيت ردود فعل بعض االشخاص 
عىل هذه املشاكل رسيعة، ومنهم َمن يفكر 
يتحىل  من  هناك  الترصف.  قبل  ويخطط 
بالصرب الذي يساعده عىل  صعوبات الحياة، 
منها.  االدىن  الحد  ميلك  ال  من  هناك  فيام 
ما  الحاالت ضمن  تندرج هذه  الخالصة،  يف 
منه  يعاين  الذي  االضطرايب  السلوك  يسمى 
بشكل  الترصف  اىل  يدفعه  مام  االنسان، 

مخالف لالصول والطبيعة.

في لبنان حالة شاملة 
من اليأس واالحباط

اليل بياخذ حقو"، وبالتايل ال يشء مينع من 
بطبيعة  نفسه.  وباالسلوب  باملثل  القيام 
ويدل  سليم  غري  االسلوب  هذا  الحال، 
عىل اننا نتجه اىل مجتمع تسوده الفوىض 
للقوانني،  فيه  وجود  وال  الغاب  ورشيعة 
يصبح  قد  ألنه  جدا  خطري  امر  وهذا 
الذي  اللبناين،  املواطن  يوميات  يف  منطا 
يف  ترصفه  يصبح  ان  مبكان،  الخطورة  من 
نفسه  يقنع  فرضية  عىل  مرتكزا  املجتمع 
حصل  ان  بعد  بشطارتو"،  "الشاطر  بها: 
بات  عدوانية  بطريقة  حقه  عىل  احدهم 
من املمكن ألي كان الحصول عىل حقوقه 
بالطريقة نفسها خصوصا ان ال احد يلتفت 
اىل مطالبه. انطالقا من هذه الفرضية التي 
اقنع نفسه بها، نسمع عن حاالت اقتحام 
َمن  او  عمال  فقد  َمن  قبل  من  املصارف 
يريد معالجة مريض يف املستشفى وغريها 
ان  ميكن  ال  التي  االنسانية  الحاالت  من 

تربية
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