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  داليل بن بست

  تغييرات سياسيميل به چند دستگي لبناني ها ميان  وفاداري طرفدارانه  و 

  

  Synapsعضو شبكه تحقيقاتي  Mortada Alamineنوشته 

  ترجمه شروين احمدي

  

براي بسياري از لبناني ها، انباشت زخم هاي حاصله از سهم انگاري جمعي رهبران سياسي 

اعتراضات  شروع اما براي ديگراني ،. دهنده آنست كه نظام كنوني نبايد برجا بماند نشان

شركت . ، باعث تقويت وابستگي به احزاب فرقه اي شد  ٢٠١٩ اكتبر ١٧مردمي وسيع از 

 راها در جنبش اعتراضي، بصورتي متناقض، ادامه حيات رهبران نخبه طرفداران اين جريان 

، يكسال پس از  وزيري نمونه آن ، بازگشت سعد حريري به مقام نخست. ممكن ساخت

  .استعفا از آن است

  

چشمگيرترين جنبه شورش لبنان آنست كه همه گرايشات جامعه اي چند دسته و عميقا قطبي شده را 

در آغاز جنبش، تظاهرات نه تنها از مرزهاي فرقه اي ، طبقاتي، نسلي و منطقه اي عبور . گرد هم آورد

دند و ديگراني كه به كرد ، بلكه همه لبناني ها ،  اعم از آنهائي كه همه رهبران سياسي را زير سوال مي بر

  . رهبران فرقه اي خود وفادار مانده بودند را متحد ساخت
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شعارهائي مي ديدندكه برضد در حتي وفادارترين طرفداران جريان هاي فرقه اي انعكاس حرف دلشان را 

جنبش «يك دانشجو كه خانواده اش از  حزب مسيحي . اداره بد مملكت و گراني روز افزون داده مي شد

آنها به تظاهر كنندگان پيوستند و شعارهاي آنها « :ميشل عون طرفداري مي كند، مي گويد» ي آزادميهن

  . »را از طريق واتس آپ پخش كردند

  

فكر مي  .من واقعا اميدوار بودم« :نوبه خود از خاطره مشابهي ياد مي كنده يكي از طرفدارن حزب اهللا ب

  .»ي شود در آن آبرومندانه زندگي كردكردم عاقبت داريم به سمت كشوري مي رويم كه م

  

از جريان هاي فرقه اي مختلف  به تظاهرات خياباني مي پيوستند، اميد قديمي زندگي مشترك  كه كساني

آغازين شورش، بسياري طرد عميق و در سطح كشور  هايدر روز. ي كردندمدر زير پرچم لبنان را زنده 

يك دانشجوي طرفدار حزب . ا بركشور مسلط بوده استسيستم فرقه اي را مي ديدند كه در طي دهه ه

بودم اما افراد براساس تعلقات سياسي سنتي شان مبارزه نمي جريانم طرفدار جدي من « :اهللا مي گويد

  .»كردند

  

  تغيير آري، اما چگونه ؟

  

شيوه اي شناخته شده براي ابراز يك نااميدي عمومي  ،تمامي اجزاي آن اوم كردن يك سيستم بكمح

با اينحال، ترس از شعارهائي كه مستقيما نمايندگان فرقه هاي معين را هدف قرار مي دادند، وجود . است
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سقوط « اين امر باعث شد كه گفتمان سياسي تجريدي باقي ماند و خواست هاي شورش بيشتر از . داشت

  .جلو نرفتند» ل هاي دزدي بازگرداندن پو« و يا » رژيم
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همه در مورد لزوم . از هم بپاشد و اختالفات عميق عيان شوند تنها چند روز كافي بود تا اين اتحاد

محافظه كار ترين ها خيلي زود فضاي . تغييرات با هم موافق بودند اما نه در مورد شيوه رسيدن به آن

در ميدان شهداي بيروت گروهي از تظاهر كنندگان . جشن و سرور حاكم بر تظاهرات را تقبيح كردند

سينماي متروكه  در.موسيقي سنتي اجرا مي كردند در حاليكه ديگراني با موزيك تكنو مي رقصيدند

ني هاي پر سرو اهم كنفرانس برگزار مي شد و هم مهم) بدليل شكل بيضوي آنتخم مرغ  به معني(البيضا

شد  كه در وسط جاده كمربندي تمرينات يوگا انجام مي  انتقاد از طبقات ممتازي شروع سپس. صدا

يك . تاكيد مي كردند عده اي حشيش كشيدن  و مشروب خوردن رسوائي  برمذهبي ترين ها . دادند

مردم مشروب مي خوردند و مي رقصيدند، آنها . اين ديگر يك  انقالب نبود« :فعال شيعه توضيح مي دهد

  .»ورده بودندحتي يك رقاصه عربي را به ميدان آ

  

اين اختالفات مذهبي و يا اجتماعي چند دستگي هائي را تغذيه كردند كه ريشه در مسائل عميقتر مانند 

تا اين مرحله طرفدارن احزاب در تظاهرات خياباني به دعوت گروه سياسي  .جهت گيري جنبش داشت

ك جنبش خودجوش، تعريف فرهنگ سياسي آنها رودرو با ي. شان و تحت پالكارد آنها شركت مي كردند

يك استاد .ارزيابي كردندنشده و گشاده به روي همگان قرار گرفت و در نهايت آنرا ناهمگن و پراكنده 

جنبش طيف وسيعي از چپ افراطي تا راست افراطي را « :مي گويد» جنبش ميهني آزاد «دانشگاه طرفدار 

  .»قيت داشتاگر بيشتر همگن بود شانس بيشتري براي موف. دربر مي گرفت

  

اما آنچه طرفدارن وفادار به احزاب را دلسرد كرد، اراده طرد كامل سيستم سياسي ناكارآمد بود و تمام 

، افراد »همه، يعني همه«:شعار نمادين جنبش. كساني كه زماني مسئوليتي در آن به عهده داشتند

با نام بردن از . سياسي شان بودپرشماري را ترساند كه احساس امنيت آنها در ارتباط با رهبران جريان 

، سعد )امل(، نبيه بري)جنبش ميهني آزاد(سياستمدارن نمادين احزاب سياسي فرقه اي مانند جبران باسيل

، ) نيروهاي لبناني(، سمير جعجع)حزب سوسياليست ترقي خواه(، وليد جنبالط)حزب آينده(حريري
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زماني كه تظاهر كنندگان آواز سر مي  .موجب واكنش دفاعي شدندهرچه بيشتر سرودهاي انقالبي 

نصراهللا خط «:كساني در صف تظاهر كنندگان پاسخ مي دادند» همه، يعني همه، از جمله نصراهللا« :دادند

  .»قرمز است

. اين برخوردهاي شخصي با رهبران جريان هاي سياسي همچون نشانه انحراف انقالب در نظر گرفته شد

اي به بيراهه كشيدن جهت اوليه جنبش ها به نبيه بري را تالشي براعضاي حزب شيعه امل موج توهين 

آنها تظاهركنندگان را به بي احترامي به رهبران سياسي و مذهبي شان متهم و در صور، . ارزيابي كردند

حوادث مشابهي در طرابلس و نبطيه در مناطق المتن و . شهري كه دژ امل است ، به آنها حمله كردند

  .اهانت به شخصيت هاي سرشناس ديگري رخ داد هشوف در واكنش ب

  

  بازگشت قدرتمندانه احزاب

  

يك دختر دانشجو . احزاب از اين تشنج ها استفاده كردند تا دوباره به جلوي صحنه سياسي بازگردند

سخنراني حسن نصراهللا، رهبر حزب اهللا را به خاطر مي آورد كه يك هفته پس از شروع انتخابات موضع 

در ميدان شهدا  يپيش از اين هم وقت. من بعد از اين سخنراني مخالف انقالب شدم« :ير داداش را تغي

حسن نصراهللا وجود منابع مالي . بودم مي ديدم كه پول تقسيم مي شود و معلوم نبود از كجا مي آيد

ديگر او همچنين گفت كه بعضي از احزاب سياسي با جنبشي همكاري دارند كه من . خارجي را افشا كرد 

  .»نمي خواستم در آن شركت داشته باشم 

  

شهرونداني كه طرفدار هيچ گروهي نبودند و بسياري از فعالين بي . جامعه بدين ترتيب چند دسته شد

رژيم » مخالف«تعلقات فرقه اي  به مبارزه ادامه دادند در حاليكه بعضي گروهها سعي مي كردند تصوير 



orient XXI.  

     ٢٠٢٠ نوامبر  يپلوماسياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديدرباره س ينترنتيه اينشر

  
 
 

نيروهاي لبناني از دولت خارج شدند و نخست وزير، . طرفدار آن بودند از خود ارائه دهند بااينكه در واقع

. به قدرت بارگشت ٢٠٢٠در اكتبر سپس  ، اگرچهسعد حريري، زير فشار تظاهرات خياباني استعفا داد

، حزب اهللا و امل به ناچاري آنچه از »جنبش ميهني آزاد« بعد از اين استعفا، ائتالف در قدرت متشكل از 

خنده دار آنكه همه جريان ها ادعاي نمايندگي ارزش هاي . باقي مانده بود را نمايندگي كردندرژيم 

  .انقالب را داشتند

  

و قتل رفيق حريري زندگي سياسي  ٢٠٠٠اين اختالف ها شكاف هاي عميقي را تازه كرد كه از نيمه دهه 

» مارس ١٤ائتالف « اريخي با نام كه از لحاظ ت( لبنان را شكل داده است، بين از يك سو طرفداران غرب

و در ميان ايندو )  »مارس ٨«تحت نام (  و از سوي ديگر يك اتحاد حول حزب اهللا) شناخته مي شوند

اما اين ائتالف هاي شكننده،  كه مشتركا  همديگر را تقويت و دفع مي . موضع طرفدارانه بيلبناني هاي 

  .ندگان قصد سرنگوني آنرا دارندكنند ، در سيستمي ادغام شده اند  كه تظاهركن
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  حات به جاي انقالباصال

در لبنان، وفاداران جريان هاي سياسي از اين نظر دفاع مي كنند كه بهترين  رودروي بن بست سياسي

براي آنها، شورش انعكاس خواست هائي است كه احزاب شان از . امكان براي تغييرات، جناح آنهاست
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اين درست است كه احزاب از مدتها پيش خواست انتقال به يك دولت غير . مدتها پيش مطرح كرده اند

آنها متحدا فساد را بزرگترين گرفتاري لبنان مي دانند و از داشتن يك . فرقه اي را مطرح كرده بود

هستند، كه  »ال تباه شدهوام« بازگرداندن خواهان همه احزاب  . قدرت قضائي مستقل دفاع مي كنند 

ي سيستم مالي كشور نعبارتي است براي جمع بندي فساد ، فرار سرمايه و فرار مالياتي كه موحب ويرا

حزب ما از كارمندان دولت « :مي گويد »جنبش ميهني آزاد« يكي از اعضاي جوانان طرفدار . شده است

روشن است . »ميا كار مي كنرياني هستيم كه روي اصالح قوانين و نهادهجحساب پس مي گيردو ما تنها 

از همدستي احزاب در بوجود آوردن مشكالتي كه ادعاي  كه وانمود مي كند موضع گيري هائي كه چنين 

  .هستند و يا به آن كم اهميت مي دهندبي اطالع حل آنرا دارند،  يا 

  

اصالحات   موانع بيشماري را كه برسر بلندپروازي هاي جريان هاي سياسياداران فعالوه بر اين، و

براين روال يكي از اعضاي . رهبرانشان وجود دارد را مطرح مي كنند و تقصير را به گردن رقبا مي اندازند

نمايندگان ما هركاري از دست شان برمي آمد انجام «:حزبش را تبرئه مي كند» نيروهاي لبناني«

ساد در رسانه ها را افشا فد بعنوان مثال ما توسط نمايندگان مجلس و وزير هايمان موارد متعد.دادند

  ».هيچكس به ما گوش نداد. كرديم

  

جنبش ميهني « يك طرفدار . اما اين وفاداران همچنين از رفتارهاي متحدين خودشان نيز شكايت دارند

با تلخي از امل انتقاد مي كند كه جلوي پيشرفت زير ساختارهائي كليدي اي را گرفت كه حزب او  »آزاد

از پذيرفتن چندين پروژه اي كه توسط ) عضو امل( در سالهاي اخير، وزير مالي« :پيشنها مي كرد

حزب « ، ) حزب مسيحي( »نيروهاي لبناني«مقابل، جناح در . »نمايندگان ما پيشنها شده بود، سرباز زد

در ائتالف  مارس گرد آمده اند، همديگر  كه همه) دروزي(»حزب سوسياليست پيشرو« و ) سني( »آينده

  .را متهم مي كنند كه جلوي پيشرفت كشور را گرفته اند
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از اين هم بدتر، احزابي كه هنوز در دولت باقي مانده اند ، تظاهر كنندگان را متهم مي كنند كه جلوي 

. برقرار كرده اند اصالحات عملي را گرفته اند و بحران اقتصادي را تشديد و در يك كالم هرج و مرج

را زنده ) 1990-1975(آنها مدعي اند كه حدت خشونت در شعارها و بستن جاده ها، شبح جنگ داخلي

  .كرده است

  

 تبسياري از وفاداران به جريان هاي سياسي حتي از اينهم جلوتر مي روند و مشكل واقعي لبنان را ذهني

« :يادآوري مي كند  »جنبش ميهني آزاد« عضو يك . در جامعه نفوذ كرده استقبيله اي مي دانند كه 

اگر قانون انتخابات را  بازبيني كنيم، مسيحي ها كرسي هايشان در مجلس را از دست مي دهند و خود را 

علي  ،سيستم كنوني ، در در نتيجه هر كدام از جريان هاي سياسي . »در معرض تهديد احساس مي كنند

  .كه حق هر گروه قومي را محفوظ مي دارد اين حسن را مي بينندرغم معايب آن، 

  

  و مرج جشانتاژ هر

بصورتي متناقض، در همه عرصه سياسي لبنان، انقالب بجاي تضعيف ، باعث تقويت وابستگي هاي 

شروع قيام، حمايت از حزب از زمان « :مي گويد »جنبش ميهني آزاد« يك عضو  جوانان  .طرفدارانه شد

. »ما بيش  از هميشه متقاعد شده ايم كه پروژه سياسي ما درست است. ما مرتب افزايش داشته است

اين . چنين نگرشي در احزاب مختلف ديده مي شود،  عزم راسخ يكي،  اراده ديگري را تغذيه مي كند

  .اوليه بروز قيام بود داليلكه يكي از  كرده استپويائي ها تنها وضعيتي  را ماندگار 
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با تالش براي آشتي دادن ميل واقعي شان براي تغييرات با وفاداري عميق طرفدارانه، وفاداران جريان 

بيق آنها با نگرش طبازخواني وقايع با تاي پناه مي برند كه همانا كامال شناخته شده هاي سياسي به رفتار 

يك  دانشحو . تباط مستقيم با ايمان و جناح سياسي استحكايت حاصله از اين روش در ار. خويش است

بعنوان يك شيعه مذهبي، عقايد سياسي من در ارتباط با ايمان مذهبي اي است كه حزب اهللا «:مي گويد

  .»بهترين نماينده آنست

  

 اين تعهدات سياسي اغلب با هدفي واالتر، مثل مقاومت در برابر اسرائيل و يا دفاع از استقالل لبنان،

طرفدارن شيعه حزب اهللا، بمباران هاي اسرائيل، تحريم هاي امريكا و داعش نوعي براي . توجيه مي شود

طرفداران سني، مسيحي، دروزي همان احساس تهديد را به . احساس تهديد دائمي را بوجود آورده است

ر اجراي خواست قتل رهبرانشان، درگيري هاي نظامي با رقباي سياسي و تاخير د :داليل ديگري دارند

  .هاي سياسي در دژهاي محلي شان

  

پيوند بين هويت مذهبي و سياسي و واكنش هاي دفاعي كه از آن منتج مي شود به احزاب امكان  انعطاف 

به جاي انتقاد از كاستي هاي درون حزبي، وفاداران بر مسئوليت رقباي . پذيري چشمگيري اهدا مي كند

گفتمان هاي با تكيه بر . قشه هائي مزورانه و خطرناك، تاكيد مي كنندسياسي و منابع مالي خارجي با  ن

جنبش ميهني « توطئه به ضرر قرائت هائي منطقي تر، يك استاد دانشگاه طرفدار تئوري هميشه حاضر 

بجاي كمك به . االن در آن سقوط كرده است ته و شلبنان هميشه در مرز پرتگاه قرار دا« :مي گويد »آزاد

براي مجبور كردن لبنان   من فكر مي كنم كه اين طرح. با سرعت بيشتر به اعماق هول مي دهندما، ما را 

وقتي مي خواهيم كسي را به پذيرش چيزي . به استقرار پايدار پناهندگان سوريه اي و فلسطيني است

  .»مجبور كنيم اول او را تضعيف مي كنيم قبل از اينكه به او يك معامله پيشنهاد كنيم
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شدت ، پيچيدگي : براي تغيير شرائط انجام ندهندمي شوند كه وفادارن كار زيادي موجب  گرش هااين ن

« :يك طرفدار حزب اهللا مي گويد. و ناروشني تهديدات آنها را به وابستگي كامل به رهبرانشان مي كشاند

از كارها هنوز رهبران حزب اهللا هميشه تصميماتي خرمندانه مي گيرند، وقتي مي گويند كه زمان بعضي 

، من به حرف آنها باور دارم چه در سطح ملي يا منطقه،  چه در مورد امر سياسي يا نظامي. نرسيده است

عدم نتايج محسوس در  .با تقدس بخشيدن به رهبران، عظمت هدف توجيه گر بي عملي آنهاست. »

نبيه بري شايد « : ويدمل مي گايك طرفدار  .مقابل دستاوردهاي تاريخي اهميتي درجه دوم مي يابد

  .»دزدي كرده باشد اما به اهالي جنوب خدماتي زير ساختي اهدا كرد

  

  بازگشت به خانه اول

  

بنام هدف بزرگ و . در نتيجه پس از هر فاجعه، طرفداران چيز زيادي نمي خواهند و بويژه از رهبرانشان

وقتي . ندگي روزمره را مي پذيرنددولت با عوارض وحشتناك بر ز فروپاشيمقدس، بنطر مي آيد كه آنها 

ه مي گويند، او پاسخ چ رفدار حزب اهللا و امل مي پرسيم نزديكانش رودرو با فروپاشي اقتصاديطاز يك 

. تنها مبارزه ما با اسرائيل است. ما يك دشمن روشن داريم كه سعي مي كند ما را تضعيف كند« :مي دهد

م باشد از گرسنگي زاين معيار عمل ماست حتي اگر ال. اشيماين يك مبارزه است و ما بايد صبور و قوي ب

بعضي از طرفداران ثروتمند تر ترجيح مي دهند كشور را ترك كنند تا رهبران را زير سوال . »بميريم

ينده اي در لبنان آبراي من «:مي گويداست ، كه متعلق به اقشار ثروتمند تر يك حامي حزب اهللا .برند

و تعلقات سياسي او پا برجا هستند حتي اگر » نواده ام به امريكا مهاجرت مي كنيممن با خا .وجود ندارد 

  .فروپاشي دائمي لبنان برايش غيرقابل تحمل است
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اين . خود باعث ادامه يافتن آن مي شونداين جود هستند، قد وضع موتعلي رغم اينكه اكثريت وفادارن من

دارد رژيم كنوني لبنان را علي رغم تمامي ناكارآئي كه در تمام جريان هاي سياسي حضور ها  گفتمان 

قدرت رژيم نه در توانائي ارائه خدمات به جامعه، بلكه در روايت هاي تودرتوئي . هايش پابرجا مي دارد

وفاداران وجود اين دور باطل را  نفي نمي كنند بدون آنكه توانائي . است كه يكي ديگري را توجيه مي كند

نااميدي اش را پنهان » نيروهاي لبناني «بعد ار انفجار بندر لبنان، يك طرفدار . باشند خروج از آنرا داشته

كه توانائي ايجاد كساني كه هنوز فكر مي كند . نش را از دست داده استاقيام بسياري از حامي« :نمي كند

ها به امل يا  شيعه: حتي با انتخابات وضعيت تغيير نخواهد كرد .اصالحات الزم را دارد، اندك هستند 
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منهم .حزب اهللا، دروزها به حزب سوسياليست پيشروي جمبالط راي مي دهند و به همين ترتيب ديگران

  .»با راي دادن به نيروهاي لبناني همين طور رفتار مي كنم

را به چالش كشيده اند و از آنها مي خواهند كه كوركورانه و بدون شان ن از يكسال پيش، احزاب هوادارا

با . امري كه موجب هزينه اي هرچه سنگين تر براي تمام جامعه مي شود. از آنها دفاع كنند انتطار

رفدارانشان هميشه وفادار مي مانند، احزاب فكر مي طاطمينان از اينكه گسستي در كار نخواهد بود و 

آنها شروع احتمال شورش وفاداران كم است اما .كنند كه مي توانند تا ابد به همين شرائط ادامه دهند

احزابي كه گفتمان هاي . لزوم احراي خواست هائي را طلب كننداحزاب شان از كه هر چه بيشتر اند كرده 

  .شايد از همين جا باالخره تغييراتي در لبنان روي دهد. دارد در سيستمي پابرجا ادامه توخالي شان 

  

 2020كه بين مارس و ژوئن اي  تنظيم شده داده هاي گرافيكي بر اساس نظرخواهي : روش شناسي*

اين . انجام گرفته است Arine Ayanianian و Rim Saab ،Rima Majed توسط نويسنده با همكاري

متنوع اما از آنها نظر خواهي شده، كه تركيب كساني . انجام گرفته است پاسخ  400بررسي بر اساس 

نتايج اين نظرخواهي نبايد  .انجام گرفته شبكه هاي اجتماعي ر رسانه ها و تكيه با و ب است  تصادفي نبوده

است براي اي ر پايه ترفته شود بلكه بيشگن در نظر آبمثابه نطرات جامعه لبنان به وسيع ترين صورت 

  .ر و سيستماتيك ترتع يبررسي اي وس


