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راغدة صافي

عفوية  حركة  انطلقت   ،2019 االول  ترشين   17 يف  حراك؟  ام  انتفاضة  ام  ثورة 
من ساحة الشهداء وسط بريوت ضمت مئات االف املتظاهرين الذين مألوا كل 
الساحات يف لبنان. ككرة الثلج تحولت هذه الظاهرة اىل تجمعات عابرة للمناطق 
واالنتامءات والطوائف، رفع  خاللها اللبنانيون مطالبهم التي دعت اىل تغيري النظام 

واسقاط جميع رموزه 

بعد عام عىل انطالقها، تراجعت هذه الظاهرة 
التجمعات  وباتت  ومفاجئا،  كبريا  تراجعا 
واالخر  الحني  بني  محددة  مناطق  يف  تحصل 

وتقترص عىل عرشات املواطنني، عىل الرغم من 
ان االسباب التي ادت اىل نزولهم اىل الشارع 
زادت حدة  بل  ال  قامئة  تزال  ال  املايض  العام 

Raghida.ss@gmail.com

كيف يفّسر علم االجتماع اإلنطالق العفوي
واإلنطفاء املفاجئ لحركة 17 تشرين؟

اسباب  ملعرفة  طرحت  كثرية  اسئلة  وسوءا. 
اجتامعية  ام  سياسية  هي  هل  الرتاجع،  هذا 
ام صحية بسبب جائحة كورونا، ام انها بكل 

بساطة ثورة عىل الطريقة اللبنانية؟
التحرك  هذا  انطالقة  ان  من  بد  ال 
العوامل  هذه  بكل  مرتبطان  وتوقفه 
االختصاصيون  يقرأ  فكيف  السوسيولوجية. 
به  مرت  ما  يفرسون  وكيف  الظاهرة  هذه 

من صعود وهبوط؟

استاذ علم االجتامع يف الجامعة االمريكية الدكتور ساري حنفي.

حنفي: تاريخ معظم الثورات
مشابه النتفاضة 17 تشرين

خليل: االسباب السوسيولوجية العادة
احياء االنتفاضة ال تزال موجودة

يف  االمريكية  الجامعة  يف  االجتامع  علم  استاذ 
هذه  عىل  اطلق  حنفي  ساري  الدكتور  بريوت 
نفسية  السباب  "االنتفاضات  تسمية  الظاهرة 
تجنب املواطنني الشعور بأنه كانت هناك ثورة 
بوضوح  يظهر  الثورات  تاريخ  ان  اجهاضها.  تم 
ترشين   17 النتفاضة   غالبيتها  يف  مشابهة  انها 
تأيت  ان  قبل  ما شهدته من صعود وهبوط  مع 
اللحظة وتنترص فيها. هذا ما حصل مثال يف الثورة 
 80 استغرقت  انها  احيانا  ننىس  التي  الفرنسية 
عىل  الفرنسية  الدميوقراطية  تولد  ان  قبل  عاما 
التسميات، ان ما  ما كانت عليه. مهام تعددت 
حصل يبقى حركة مهمة جدا متكنت للمرة االوىل 
من اخرتاق  مختلف املناطق والطوائف التي هي 
مثابة رسطان يسترشي يف الجسم اللبناين ويشمل 

طبقته السياسية ومجتمعه".

■ نرى اليوم ان نبض الثورة قد خفت، فام هي 
االسباب السوسيولوجية وراء ذلك؟ 

□ عوامل ثالثة كانت وراء ذلك: 
الكثريين  همم  اضعفت  التي  كورونا  جائحة   •
التظاهرات،  يف  واملشاركة  الشارع  اىل  للنزول 
خاصة وان لبنان من بني اكرث الدول العربية التي 

تشهد انتشارا للفريوس. 

يف  االجتامع  علم  يف  املتقاعد  االستاذ 
الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد خليل يصف 
ليست  انها  معتربا  باالنتفاضة  شهدناه  ما 
ان  شأنها  من  "الثورة  ان  اىل  ويشري  ثورة. 
مستويات  كل  يطاول  جذريا  تغيريا  تحدث 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  البنى 

االنتصارات  بعض  تحقيق  من  الثوار  متكن    □
ومن  الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  كاستقالة 
ثم حكومة الرئيس حسان دياب، واملوا يف قيام 
الطبقة  ان  الواضح  من  لكن  مستقلة.  حكومة 
 Business يسمى  ما  متارس  تزال  ال  السياسية 
مل  حصل  ما  كل  من  الرغم  عىل  اذ   as usual
يف  واستمرت  اسلوبها  عىل  تغيريات  اي  تدخل 
اعطاء  الثوار وعودا واماال  باالصالح، تبني يف ما 
بعد انها كانت مجرد وعود كاذبة ما كان يدفع 
باملتظاهرين للعودة اىل نقطة الصفر. كذلك علينا 
ان ال نقلل عىل االطالق من العامل الصحي واثار 

جائحة كورونا عىل املوضوع.

■ هل لعب االعالم دورا سلبيا يف اخامد الثورة؟
هذا  يف  سيئ  بدور  اللبناين  االعالم  اضطلع   □
متاما  فاسد،  اعالم  عام  بشكل  فهو  املوضوع. 
كفساد الطبقة السياسية، وهو اعالم حزيب يشكل 
جزءا من البنية الطائفية يف البلد، باستثناء محطة 
تلفزيونية او اثنتني فقط متلكان اجندة تعددية. 
اللبناين يشكل جزءا ال يتجزأ من االزمة،  االعالم 
فهو يبني زبائنية بطريقة استعدائية لالخر من 
دون اعطاء اي صورة حقيقية عنه، وهو يعكس 
بذلك جزءا من االستقطابات املوجودة يف لبنان، 

التي  التحركات  مع  بدأت  تراكامت  نتيجة 
تكدس  عىل  احتجاجا   2015 عام  شهدناها 
النفايات يف الشوارع، وقد جاءت حركة 17 
ترشين لتحدث تحوال نوعيا يف التحرك من 
طابع  ذات  جديدة  شعارات  طرحها  خالل 

مطلبي وسيايس". 

او  بالثورة  معنيني  غري  اطراف  وجود  اىل  اضافة 
ضدها، لعب اعالمها دورا يف التحريض عىل الثوار 

املوجودين يف الساحات.

■ كيف اثرت مجريات االحداث يف املنطقة عىل 
الحراك؟

□ كانت لها تبعات بالتأكيد، لكن قوة ثورة 17 
ترشين واهميتها تكمنان يف ان دافعها االسايس 
كانت  لها  فالتعبئة  خارجيا.  وليس  داخليا  كان 
عابرة للطوائف، حتى ان بعض القوى السياسية 
الداخلية شهدت رشخا يف صفوفها وانقسمت ما 
الحركات  بني داعم ومناهض لها.  عندما تكون 
مدفوعة من الداخل فان الدور الخارجي يضعف 
تلقائيا. لقد شكلت مطالبة 45 الف لبناين بعودة 
الثقة  ان  فحواها  جدا  قوية  رسالة  االنتداب 
معدومة،  اصبحت  الفاسدة  السياسية  بالطبقة 
فهم بالتأكيد مل يطالبوا بذلك رغبة منهم يف عودة 
فعلية لالنتداب الفرنيس. ان بعض االحداث التي 
حصلت جاءت كرد فعل قوي عىل امور معينة، 
فال يجب ان نكتفي بالنظر اىل االمور من الخارج 

فقط.

"كلن يعني كلن" ساعدها  الثورة  ■ هل شعار 
ام ارض بها؟

من  ظهرت  بحيث  زخام  واعطاها  ساعدها   □
خالله بانها ال تستثني اي طرف من تحركها.

■ كيف اثر نظامنا الطائفي عىل وهج االنتفاضة؟
النظام  يهشم  رسطان  الطائفي  النظام   □
واملجتمع يف لبنان. انا ال استبعد ان يتحول 
لبنان بعد سنوات عدة اىل بلد غري قادر عىل 

من  العديد  لدى  باالحباط  كبري  وجود شعور   •
للثورة  الحامسة  شديدي  كانوا  الذين  اللبنانيني 
وقد علقوا  اماال كبرية عىل ما ميكن ان ينتج منها، 
لكنهم يف الواقع احبطوا ماليا واجتامعيا وحياتيا 
ونفسيا. شمل هذا االمر عددا كبريا من اللبنانيني 
تجاوز الطبقة الفقرية ليطاول الطبقة املتوسطة يف 
لبنان، وهي طبقة معروفة باستهالكيتها املفرطة، 
وقد وجدت نفسها فجأة، بعد ان كانت معتادة 
الصفر  دون  وما  مديونة  معني،  حياة  منط  عىل 
اقتصاديا ما خلق اشكاال مجتمعيا. لبنان استيقظ 
يف لحظة من اللحظات عىل الحقيقة ليدرك وجود 
طبقته  ويف  السيايس  نظامه  يف  حقيقي  اشكال 

املتوسطة ايضا. 
• السبب الثالث واالسايس الذي ادى اىل ضعف 
احداث   يف  وفشلها  قياداتها  رشذمة  هو  الثورة 

Momentum او قوة دفع. 
ما حصل يف لبنان كان توازن ضعف وليس توازن 
قوة، فالدولة ضعيفة جدا واالحزاب ضعيفة لجهة 
متثيلها للناس واملعارضة ايضا ضعيفة، وهذا سبب 

رئييس لخفوت التعبئة.

■ كيف ميكن لهذه االنتفاضة ان تنطفئ يف ظل 
االوضاع االقتصادية املرتدية حاليا؟

يكن  مل  ما  وهذا  وااليديولوجية،  والدينية 
يف  الحراك.  اعامل  جدول  عىل  مطروحا 
تغيري  سريورة  هي  االنتفاضة  ان  حني 
لقطاعات محددة تشمل اشخاصا يف النظام 
وترية  مع  لتستجيب  القوانني  بعض  او  
جاء  بل  مفاجئا  يكن  مل  حصل  ما  التغيري. 

فساد  بسبب  اقتصاديا  انهارت  ثم  عظيمة 
الطبقة الحاكمة.

■ هل كان طابع الثورة اجتامعيا او سياسيا او 
خليطا بني االثنني؟

□ اكرب كذبة اتت بها الحداثة هي فصل الوضع 
السيايس عن االقتصادي واالجتامعي. فهذه العوامل 
الثالثة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، وقد 
الشعارات  من  الواسعة  املروحة  يف  ذلك  راينا 
والتي طاولت  املتظاهرون  رفعها  التي  واملطالب 
مواضيع اجتامعية مرتبطة بالسياسة كاعطاء املرأة 
اللبنانية املتزوجة من غري لبناين الجنسية الوالدها. 
هذا الرتابط بني السيايس واالجتامعي واالقتصادي 

يظهر اكرث ما يكون يف الحالة اللبنانية.

اكبر كذبة اتت بها الحداثة 
هي فصل الوضع السياسي 
عن االقتصادي واالجتماعي

اذا  واجتامعيا،  واقتصاديا  سياسيا  االستمرار 
للفساد  مالمئة  حلول  ايجاد  من  يتمكن  مل 
املسترشي وللطبقة السياسية والنظام القائم 
اىل  سيؤدي  الطائفي  النظام  هذا  وطبيعته. 
انهيار البلد، كام حصل يف بلدان عدة كانت 

الغالف
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■ ملاذا اختفت فجأة؟
□ لتأمني استمراريتها كان يفرتض باالنتفاضة 
االستقالل  اوال  اساسيني،  رشطني  توفر  ان 
بعض  ان  اال  اذار،  و14   8 من  كل  عن  كليا 
عىل  دخل  السلطاوية  والطائفيات  القوى 
الجمعيات  ان  ثانيا،  واستغلتها.  االنتفاضة 
مل  االنتفاضة  يف  شاركت  التي  الحكومية  غري 
تكن ذات توجه توحيدي، وهي عادة تعمل 
وقد  للمجتمع،  الواحدة  البنية  تفتيت  عىل 
ظهر ذلك جليا من خالل  عجزها عام  2018 
موحدة  الئحة  وفق  االنتخابات  خوض  عن 
او  مشاغبة  قوى  دخول  ثالثا  ملرشحيها. 
وقيامها  االنتفاضة  خط  عىل  تخريبية  قوى 
واالمالك  االمنية  القوى  طاولت  باعتداءات 
العامة والخاصة، وهو ما مل يخدم االنتفاضة 
واالسايس،  الرابع  السبب  اما  االطالق.  عىل 
موحد  برنامج  وضع  من  متكنها  عدم  فهو 
هيئة  وتعيني  وتحركاتها  ملطالبها  ومحدد 
الساحات.  جميع  فيها  تتمثل  تنسيقية 
وكل  متعددة،  كانت  االنتفاضة  ساحات 
عن  متاميزة  شعارات  رفعت  منها  ساحة 
االخرى. كل هذه االسباب مجتمعة ادت اىل 
قادرة  تعد  مل  انها  حد  اىل  االنتفاضة  تراجع 

عىل حشد بضع مئات من املتظاهرين.

■ هل البيئة السوسيولوجية متوافرة لعودة 
االنتفاضة من جديد؟

احياء  العادة  السوسيولوجية  االسباب   □
االنتفاضة ال تزال موجودة بقوة، وهي  نتاج  
التحالف االجتامعي الطبقي الذي حصل بني 
واملقاوالتية  والتجارية  املرصفية  البورجوازية 
حكمت  التي  السياسية  الطائفيات  وبني 
كبري  تفاوت  قيام   يف  السبب  وكانت  البلد 
واسعة  وفئات  غنية  قلة  بني  الرثوة  يف  جدا 
التي  املنظم  النهب  عمليات  ان  كام  فقرية. 
متعارفا  بات  ما  او  التحالف،  هذا  مارسها 
الدين  بالفساد، ادت اىل تراكم  عىل تسميته 
دوالر.  مليار   90 حدود  اىل  ووصوله  العام 
سوسيولوجية  تداعيات  لذلك  كانت  وقد 
فرص  وانعدام  البطالة  منها  كثرية  سلبية 
توزيع  يف  والتفاوت  الشباب  وهجرة  العمل 
الرثوة، فضال عن الرتاجع يف الخدمات العامة 

كالتعليم والصحة والكهرباء والهاتف واملياه 
اليها االرتفاع الجنوين السعار  والبيئة، يضاف 
السلع ولسعر رصف الدوالر وتحكم املصارف 

والرصافني غري الرشعيني بسعره. 

كانت  االقتصادية  املشاكل  هذه  معظم   ■
ان  يجب  الذي  فام  السابق،  يف  موجودة 
مطالبه  تحقيق  من  الحراك  ليتمكن  يتغري 

هذه املرة؟
اسسا  يعتمد  ان  الحراك  عىل  يجب   □
االنطالقة  تتحول  سوف  واال  جديدة، 
الجديدة اىل انطالقة ظرفية ومتقطعة تكرر 
تكرار  قاتال يف  روتينا  تعيش  بحيث  نفسها، 
الحداث  وحدها  تكفي  ال  التي  الشعارات 
تغيري قطاعي شامل يف البلد. كام يجب ان 
تتواكب عملية التجديد بقيام هيئة تنسيق 
تتوىل عملية التفاوض مع السلطة يف وقت 

ال  موحدة  مطالب  الئحة  ووضع  الحق، 
ان  بعد  مثال،  املنتفضون.  حولها  ينقسم 
بانتخابات  املطالبة  املتظاهرون عىل  اتفق  
القانون  عىل  اختلفوا  مبكرة،  نيابية 
االنتخابات  تجرى  ان  يجب  الذي  االنتخايب 
شكل  العاملني  هذين  غياب  اساسه.  عىل 
اما  للتحرك،  االسايس  البنيوي  العطب 
الحراك  اطالق  العادة  االجتامعية  االسباب 

فال تزال موجودة. 

■ هل خدم شعار "كلن يعني كلن" الثورة؟
□ كال مل يخدمها النها اعتمدت التسطيح يف 
عىل  املسؤولية  تقع  ال  تقديري  يف  املساواة. 

بالتساوي.  الجميع 

لحق  الذي  التعب  اعتبار  ميكن  هل   ■
من  لهم  االمنية  القوى  ومواجهة  باللبنانيني 

اسباب تراجع االنتفاضة؟
املتظاهرين  مع  تعاطت  االمنية  القوى   □
اال  تواجههم  مل  وهي  جدا  حضارية  بطريقة 
ليس  املوضوع  لها.  يتعرضون  كانوا  عندما 
البنيوي  العطب  نتاج  هو  بل  تعب  موضوع 
استغالل  اىل  باالضافة  عنه،   تحدثنا  الذي 
عن  حرفها  ومحاولة  لالنتفاضة  القوى  بعض 

الحقيقي. مسارها 

االستاذ املتقاعد يف علم االجتامع يف الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد خليل. 

االنتفاضة سيرورة تغيير 
لقطاعات محددة 


