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بعد عام على الحرَاك... ال قيادة موّحدة وال برنامج

17 تشرين كيف بدأت وأين أضحت؟
عام مىض عىل انطالق حراك 17 ترشين االول، الذي كانت رشارته االعالن عن فرض رضيبة عىل الواتساب، جعلت كيل الغضب 
يطفح عند الشعب نتيجة مسار من الرتاكامت االقتصادية واالجتامعية واملعيشية اوصلت اىل مرحلة الغضب. بداية، نزل الناس 

بعفوية، قبل ان تصادره قوى الحراك وتأخذه اىل مسارات ال عالقة لها باملطالب املحقة

17 ترشين االول يف وسط بريوت.

مجموعات شغب تعبث بوسط بريوت.

يف جلسة ملجلس الوزراء عقدت يف 17 ترشين 
اقرتاحات  الحكومة  ناقشت   ،2019 االول 
لزيادة ايرادات الدولة يف مرشوع موازنة عام 
2020، منها زيادة رضيبة القيمة املضافة عىل 
الزيادة  تعتمد  ان  عىل   ،%15 اىل  الكامليات 
حينه  يف  برز  االصناف.  بقية  عىل  التدريجية 
بفرض  الجراح  االتصاالت جامل  لوزير  اقرتاح 
الواتساب، عىل  دوالرات شهرية عىل   6 رسم 
يف  الرضيبية  الزيادات  بكل  القرار  يتخذ  ان 
جلسة اخرية ملجلس الوزراء تعقد يف يوم 19 
املوازنة  الشهر ذاته القرار مرشوع قانون  من 
انطلقت  لكن  النواب.  مجلس  اىل  رفعه  قبل 
احتجاجات يف وسط بريوت وقطعت الطرقات 
اخرى،  مناطق  اىل  متددت  ان  لبثت  ما  ثم 
 18( التايل  اليوم  االتصاالت  يف  وزير  ما دفع 
طرح  عن  تراجعه  اعالن  اىل  االول(  ترشين 

فرض الرضيبة عىل الواتساب.
بريوت  يف  وركزت  االحتجاجات  تواصلت 
االحزاب  مكاتب  استهداف  عىل  واملناطق 
والنواب، مع محاولة املتظاهرين الدخول اىل 
الرسايا الكبرية ومقر مجلس النواب فمنعتهم 
قطع  ظاهرة  بدأت  ذلك.  من  االمنية  القوى 
العاصمة  تصل  التي  الرئيسية  الطرقات 
اىل  دعوة  توجيه  تم  فيام  اللبنانية،  باملناطق 
ترشين   18 يوم  الوزراء  ملجلس  جلسة  عقد 
مشاركة  عدم  سياسية  كتل  اعلنت  االول 
الحكومة  رئيس  اضطر  ما  الجلسة  وزرائها يف 
وتوجه  الجلسة،  تأجيل  اىل  الحريري  سعد 
ساعة   72 مهلة  اعطى  اللبنانيني  اىل  بكلمة 
يف  االصالحات.  لدعم  الحكومة  يف  للرشكاء 
20 ترشين االول نظمت تظاهرات يف بريوت 
منذ  االكرب  كانت  اللبنانية،  املناطق  ومختلف 

التظاهرات يف شهر اذار عام 2005.
طارئة  جلسة  عقدت  االول  ترشين   21 يوم 

يف  الرسمية.   واملؤسسات  والخاصة  العامة 
اليوم التايل )27 ترشين االول( شارك االالف يف 
سلسلة برشية عىل امتداد الطريق الساحلية 
الشعب  اىل صور الظهار وحدة  طرابلس  من 
فرنسيس  البابا  االعظم  الحرب  ورفع  اللبناين، 
صلواته حتى يتمكن لبنان من االستمرار يف ان 
يكون مكانا للتعايش السلمي، وحض الحكومة 
اللبنانية عىل االستامع اىل اهتاممات الشعب.

اعلن  الحراك،  انطالق  من  يوما   13 بعد 
استقالة  االول  ترشين   29 مساء  الحريري 
الحكومة يف خطاب متلفز، وسط احتفاالت يف 
 30( التايل  اليوم  اتبعت يف  التظاهر،  ساحات 
الرئيسية  الطرق  كل  باقفال  االول(  ترشين 
االول،  اللبنانية. مساء 31 ترشين  املناطق  يف 
الوالية  من  الثالثة  السنة  انتهاء  مناسبة  يف 
اىل  بكلمة  عون  الرئيس  توجه  الرئاسية، 
اللبنانيني تناول فيها االزمة االقتصادية واملالية، 
وضامن  الفساد  مكافحة  التزامه  مؤكدا 
االرهاب  عىل  والقضاء  السيايس  االستقرار 
وعودة الالجئني السوريني، واعدا بأن الحكومة 
قابلها  متخصصني،  من  ستتألف  الجديدة 
نيابية  انتخابات  باجراء  باملطالبة  املتظاهرون 
تكنوقراط، وواصلت  مبكرة وتشكيل حكومة 
املدارس والجامعات اقفال ابوابها بعدما تحول 
الساحات  يف  الحشود  تأمني  اىل  االقفال  هذا 

واملناطق.
الثاين  ترشين   3 يف  نظم  الحر  الوطني  التيار 
عىل  االالف  فيها  شارك  حاشدة  تظاهرة 
طريق القرص الجمهوري تأييدا ملواقف رئيس 
الوزير  التيار  رئيس  فيها  تحدث  الجمهورية، 
يف  الطرق  اغالق  اىل  فدعا  باسيل،  جربان 
مكافحة  قوانني  يرفضون  الذين  النواب  وجه 
الفساد والسياسيني الذين يفلتون من املساءلة 
كام  القانون،  يطبقون  ال  الذين  والقضاة 

ملجلس الوزراء اتخذت خاللها تدابري اقتصادية 
لجهة خفض العجز وتخفيض رواتب السياسيني 
اىل النصف وتقديم مساعدات للعائالت االشد 
مل  اذا  سيستقيل  انه  الحريري  واعلن  فقرا. 
رفضوا  املتظاهرين  ان  اال  االصالحات،  تقر 
يف  النظام.  اسقاط  شعار  ورفعوا  االصالحات 
اليوم التايل )22 ترشين االول( التقى الحريري 
سفراء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان 
اقرها  التي  لالصالحات  دعمهم  اكدوا  الذين 
مجلس الوزراء، ودعوا اىل حامية املتظاهرين 
يف تعبريهم السلمي، وحضوا القيادات اللبنانية 

عىل الدخول يف حوار مفتوح مع الحراك.
يف يوم 24 ترشين االول توجه رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون بكلمة مبارشة اىل اللبنانيني، 
والفوري الجراء  الكامل  االستعداد  فيها  ابدى 
داعام  املتظاهرين،  عن  ممثلني  مع  حوار 
االصالحات التي اقرتها الحكومة ومؤكدا عىل 
التغيري من داخل املؤسسات الدستورية. يومها 
استجابة  اىل  دعا  من  بني  املتظاهرون  انقسم 
شعار  ورفعوا  الدعوة  رفض  من  وبني  الحوار 
الضغوط  بدأت  عندها  الحكومة.  اسقاط 
التصنيف  املتمثلة بخفض  االقتصادية واملالية 
باقفال  املصارف  استمرار  مع  للبنان  االئتامين 
ابوابها. يف 25 ترشين االول القى االمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله كلمة متلفزة 
دعا فيها جمهور املقاومة اىل مغادرة الشوارع، 
رفعها  التي  االقتصادي  االصالح  مطالب  وايد 
السامح  عدم  اىل  ودعاهم  املتظاهرون 
وخارجية  داخلية  جهات  من  باستغاللهم 

الحداث فوىض وفتنة يف البالد.
يف  امني  اجتامع  عقد  االول،  ترشين   26 يف 
االجهزة  قادة  جميع  حرضه  الجيش  قيادة 
حرية  ضامن  عىل  اكد  واالمنية،  العسكرية 
التعبري السلمي ورفض االعتداء عىل املمتلكات 

حسابات  عن  املرصفية  الرسية  برفع  طالب 
االموال  واستعادة  السياسيني  املسؤولني 
املدارس  عاودت  الثاين  5 ترشين  املنهوبة. يف 
اليوم  ويف  تدريجا،  ابوابها  فتح  والجامعات 
التايل عرّب طالب واساتذة عن رفضهم العودة 
الثاين بدأت  اىل مقاعد الدراسة. يف 9 ترشين 
املصارف سياسات تقنني الدوالر ووضع سقوف 
 11 يف  عام  ارضاب  تنفيذ  وتم  للمودعني، 
ترشين الثاين لنقابات عامل املصارف، بسبب 
تزايد  بعدما  العامة  بالسالمة  تتعلق  مخاوف 

ضغط املتظاهرين عىل املصارف.

اجراء  اىل  املتظاهرون  ودعا  ذاته  اليوم  يف 
حل  ايجاد  عىل  والعمل  رسيعة  محاكامت 
القضاء  استقالل  وضامن  االقتصادية  لالزمة 
العامة.  االموال  استخدام  سوء  يف  والتحقيق 
تأجيل  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  اعلن 
الثاين  ترشين   19 اىل  الترشيعية  الجلسة 
مستعد  بري  ان  عن  واعلن  امنية.  السباب 
لتشكيل  للحريري  العصفور"  "لنب  لتقديم 
عىل  سيكون  رفض  واذا  الجديدة،  الحكومة 
منتجات من  بارسال  ذلك  واتبع  عداوة معه. 
الذي  الحريري  اىل  اللبنانية  االلبان  منتجات 
تناول  عن  معتذرا  بالشكر،  الخطوة  قابل 
جميع اصناف االلبان، قائال ان الدولة بحاجة 
اطل  مساء،  جديدة".  سياسية  "حمية  اىل 
رئيس الجمهورية يف مقابلة متلفزة حذر فيها 
من سحب االموال من املصارف وتهريبها اىل 
الطرق  قطع  عن  التوقف  اىل  ودعا  الخارج، 

والحفاظ عىل االحتجاج السلمي.
 17 يف  اجريت  االحتجاجات،  ضغط  تحت 
ترشين الثاين انتخابات نقابة املحامني يف بريوت 
حيث فاز املرشح املستقل ملحم خلف، ليصبح 
اول مرشح مستقل يفوز يف مواجهة املرشحني 
الثاين  ترشين   19 يف  االحزاب.  من  املدعومني 
تم تأجيل الجلسة الترشيعية ملجلس النواب. 
يف 21 منه، عشية عيد االستقالل، وجه رئيس 
اىل  فيها  دعا  اللبنانيني  اىل  كلمة  الجمهورية 
انهاء االحتجاجات واللغة البغيضة يف الشوارع 
 24 يوم  الفساد.  ملكافحة  بحكومة  واعدا 
السفارة  امام  تظاهرة  نظمت  الثاين  ترشين 
التدخل  عىل  احتجاجا  عوكر  يف  االمريكية 
ويوم  اللبنانية،  الداخلية  الشؤون  يف  االمرييك 
25 ترشين الثاين تويف املواطن حسني شلهوب 
اصطدمت  بعدما  الجندي  سناء  وزوجته 
سيارتهام بحاجز حديدي قطع فيه املحتجون 
اىل  ادى  ما  بريوت،  اتجاه  يف  الساحل  طريق 

توترات كادت ان تأخذ طابعا مذهبيا.
تتواصل  السياسية  املشاورات  كانت  بينام 
الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  الختيار شخصية 
لن  انه  الثاين  ترشين   26 يوم  الحريري  اعلن 
البحث  فبدأ  الحكومة،  لرئاسة  نفسه  يرشح 
طرحت  بحيث  بتوافق  يحظى  اسم  عن 
سلسلة اسامء كانت تسقط الواحد تلو االخر، 

يظهر جليا يف صفوف  االنقسام  بدأ  بينام 

مع تحديد موعد للجلسة الترشيعية للمجلس 
جدول  يف  ادرج  الثاين  ترشين   12 يف  النيايب 
عام  ارضاب  نفذ  العام،  العفو  قانون  اعاملها 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

البابا فرنسيس حض 
الحكومة على االستماع

الى حاجات الشعب
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ساحة  حراك  بني  انقسم  الذي  الحراك 
فيام  الصلح،  رياض  ساحة  وحراك  الشهداء 
ركز آخرون تحركهم عىل مرصف لبنان رافعني 
شعارات تدعو اىل اسقاط الحاكم رياض سالمة 
ومحاكمته بعدما خرج سعر رصف الدوالر يف 
وبدأت  السيطرة،  عن  اللبنانية  اللرية  مقابل 
السيام  االسواق  من  تنقطع  اساسية  مواد 

املحروقات.
يف 14 و15 كانون االول عمد املتظاهرون اىل 
محاولة اقتحام مبنى مجلس النواب وجمعية 
املحال  واجهات  بتكسري  وقاموا  املصارف 
االمنية  القوى  فحاولت  واملصارف،  التجارية 
والخاصة  العامة  االمالك  عىل  االعتداء  منع 
العسكريني  من  جرحى  سقوط  اىل  ادى  مام 

واملدنيني.
الجمهورية  رئيس  اجرى  االول،  كانون   19 يف 
االستشارات النيابية امللزمة وتم تكليف الوزير 
السابق حسان دياب تأليف الحكومة. اعقب 
ذلك اقفال للطرق يف جميع املناطق السيام يف 
والبقاع، وبدأت مجموعات  بريوت وطرابلس 
اياه  مطالبة  دياب  منزل  امام  اىل  تتوجه 

باالعتذار عن التكليف.
كانون   14 يوم  اىل  استمر  نسبي  هدوء  بعد 
واغلقت  االحتجاجات  استؤنفت   2020 الثاين 
وطرابلس  بريوت  يف  الرئيسية  الطرق  كل 
محيط مرصف  وشهد  والبقاع،  وصيدا  وعكار 

لبنان عمليات كر وفر بني املتظاهرين والقوى 
التايل  اليوم  يف  مواجهات  كام حصلت  االمن، 
تجمع  بعدما  بريوت  يف  الحلو  ثكنة  امام 
رفاقهم  عن  باالفراج  مطالبني  املتظاهرون 
اىل  ادى  مام  السابق  اليوم  يف  اوقفوا  الذين 
وعسكريا.  مدنيا  جريحا   30 نحو  سقوط 
املواجهات  اخذت  الثاين  كانون   18 يوم 
مجموعات  بدأت  عندما  خطريا  عنفيا  بعدا 
التظاهرات، وكانت  منظمة دخلت عىل خط 
الحجارة  بالقاء  بريوت  خارج  من  تستقدم 
النارية  واملفرقعات  املولوتوف  وزجاجات 
الاليزر  اشعة  وتسليط  االمنية،  القوى  عىل 
للدموع  املسيلة  القنابل  واستخدمت  عليهم 
لتفريق هذه املجموعات، وسجل ارتفاع اعداد 
وحصلت  االمنية،  القوى  صفوف  يف  الجرحى 
يف  التجارية  للمحال  ونهب  تكسري  عمليات 

بريوت وطرابلس.

يوم 21 كانون الثاين، اصدر رئيس الجمهورية 
الحكومة  تشكيل  مراسيم  الحكومة  ورئيس 
الجديدة والتي ضمت 20 وزيرا، ويوم 27 منه 
اقر مجلس النواب موازنة عام 2020 يف حضور 
70 نائبا من اصل 128. يف 10 شباط، وخالل 
ساعات   9 استمرت  النواب  ملجلس  جلسة 
املجلس  ثقة  دياب  حسان  حكومة  حازت 
الربملان  محيط  يف  احتجاجات  وسط  النيايب، 

لعرقلة انعقاد الجلسة.
واملالية  االقتصادية  االزمات  تفاقم  مع 
لبنان،  عبئها  تحت  يرزح  التي  واملعيشية 
بفريوس  اصابة  اول  تسجيل  عن  رسميا  اعلن 
اجراءات  الحكومة  اتخذت   28 يف  كورونا. 
اعلن  اذار   7 ويوم  الفريوس،  انتشار  ملكافحة 
دياب ان لبنان سيتخلف عن سداد االوروبوند 
اذار   9 يف  ديونه.  هيكلة  سيواصل  لبنان  وان 
اعلن رسميا ان لبنان تخلف عن سداد سندات 
دولية بقيمة مليار و200 مليون دوالر، وذلك 
اعلنت  آذار   15 يف  تاريخه.  يف  االوىل  للمرة 
انتشار  مواجهة  يف  العامة  التعبئة  الحكومة 
والبحرية  الربية  الحدود  اغالق  وتم  كورونا، 
انتشار  من  للحد  الشهر  نهاية  حتى  والجوية 
وقف  الحكومة  قررت  آذار   23 يوم  الوباء. 
يف  االجنبية  بالعمالت  الديون  جميع  سداد 
وتفاقم  االجنبي  النقد  احتياطات  تراجع  ظل 
تم  اذار   27 يف  واالقتصادية.  املالية  االزمة 

اخالء خيم املتظاهرين يف وسط بريوت وسط 
كورونا.  فريوس  انتشار  من  متزايدة  مخاوف 
اىل  بالعودة  املتظاهرون  بدأ  نيسان   21 يف 
منه   27 ويف  بريوت،  وسط  السيام  الشوارع 
حصلت مواجهات اخذت طابعاً عنفياً بحيث 
املصارف  من  بعدد  النريان  املتظاهرون  ارضم 
اللبنانية  اللرية  قيمة  انخفاض  عىل  احتجاجا 
فيام جرح اكرث من 40 عسكريا، كام حصلت 
نيسان   28 يوم  صيدا.  يف  مامثلة  احتجاجات 
اندلعت احتجاجات اخذت الطابع العنفي يف 
طرابلس وبريوت والنبطية وعكار، وتم احراق 
للرصف  وماكينات  مصارف  عرشة  من  اكرث 
اآليل. يف اليوم التايل، اشعل املتظاهرون النريان 
واصلت  بينام  صيدا،  يف  لبنان  مرصف  بفرع 
مجموعات الشغب اعامل الحرق والتكسري يف 
وسط بريوت. ويوم 30 نيسان اقرت الحكومة 

التي  واالقتصادي  املايل  التعايف  اللبنانية خطة 
النقد  صندوق  مساعدة  اساسها  عىل  طلبت 
املتظاهرون  رفض  ايار  من  االول  يف  الدويل. 
مرصف  امام  حراكهم  وتركز  الحكومة  خطة 

لبنان يف بريوت. 
صعيد  عىل  االخطر  كان  حزيران  شهر 
التظاهرات، وكادت االمور تذهب يف مسارات 
عنفية ذكرت اللبنانيني ببدايات الحرب االهلية 
بقطوعني  لبنان  مر  فقد   .1975 العام  يف 
خطريين، اذا بعدما حولت مجموعات الشغب 
والحرق  للتخريب  ساحة  اىل  بريوت  وسط 
صدامات  حزيران   6 يوم  شهد  والتدمري، 
عنفية بني مجموعات املتظاهرين عىل خلفية 
يف  مواجهات  واندلعت  سياسية،  انقسامات 
التدخل  اىل  الجيش  اضطر  الشهداء  ساحة 
حيث  املجموعات  بني  للفصل  كبرية  باعداد 

وقع 37 جريحا. يف 11 حزيران اندلعت اعامل 
كورنيش  يف  اخطرها  وكان  بريوت  يف  عنف 
استدعت  الرمانة،  وعني  والشياح  املزرعة 
اتخذ  للدفاع  االعىل  للمجلس  طارئا  اجتامعا 
قرارات حازمة ملنع تكرار ما حصل. يف 6 متوز 
شهد وسط بريوت اعامل شغب وتخريب مع 

تكرار املحاوالت القتحام الربملان.
من  واملزيد  الشغب،  اعامل  ازدياد  نتيجة 
بدأت  واملالية،  االقتصادية  االزمات  تصاعد 
وكانت  الحكومة،  عىل  تؤثر  التداعيات 
باكورتها يف 3 آب حيث قدم وزير الخارجية  
ناصيف حتي استقالته وعني بديال منه السفري 
رشبل وهبة. الكارثة الكربى وقعت يف 4 آب 
عرشات  اوقع  الذي  بريوت  مرفأ  يف  ومتثلت 
احياء  دمرت  الجرحى حيث  ومئات  الضحايا 
من  موجة  ذلك  وتبعت  العاصمة،  من  عدة 
وسط  يف  التخريب  وعمليات  االحتجاجات 
بريوت. يف 9 آب قدم ثالثة وزراء استقاالتهم، 
ويف اليوم التايل )10 اب( قدم دياب استقالة 
مصطفى  السفري  كلف  آب   31 يف  حكومته. 
ايلول وبعد  الحكومة، ويف 26  اديب تشكيل 
اعتذاره  قدم  جديدة،  حكومة  تشكيل  تعذر 

اىل رئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة.
للرئيس  زيارتان  سجلت  شهر،  من  اقل  يف 
الفرنيس اميانويل ماكرون اىل لبنان، االوىل كانت 
يف 6 آب يف اعقاب انفجار مرفأ بريوت، والثانية 
القيادات  جمع  الزيارتني  كال  يف  منه.   31 يف 
عىل  االتفاق  وتم  الصنوبر،  قرص  يف  اللبنانية 

برنامج لالصالحات وتشكيل حكومة.
انهى الحراك عامه االول باحتفاالت يف مختلف 
املناطق مع تجدد عمليات الشغب يف وسط 
بريوت، مع مزيد من االنقسامات والتداعيات 

عىل كل املستويات. 
يف حني يسجل له انه متكن من كرس ما كان 
يعرف باملحرمات لجهة رفع الصوت والدعوة 
ومكافحة  واالصالح  واملحاسبة  التغيري  اىل 
الفساد، اال ان ما يسجل عليه انه اخذ بالبالد 
اىل ازمات اضافية وافتقاده اىل قيادة موحدة 
دعوات  اىل  االستجابة  ورفضه  عمل  وبرنامج 
رئيس  كررها  التي  تلك  خصوصا  الحوار، 
املزيد  مناسبة، وسط  اكرث من  الجمهورية يف 
لبنان  ودخول  واملايل  االقتصادي  االنهيار  من 

مرحلة غري مسبوقة يف تاريخه.

الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يجول يف مكان انفجار مرفأ بريوت.

كارثة 4 آب يف مرفأ بريوت.

حكومة االختصاصيني اخفقت يف مهمتها.

الرئيس عون ابدى 
استعداده للحوار مع الحراك 

اكثر من مرة


