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  ه ساختار فرسودهيرمنتظره عليزش غيلبنان، خ
  

 DOHA SHAMS:        سندهينو

  روتيروزنامه نگار، ب  

  يشهباز نخع:       برگردان

  

  

ه برنامه ي اعتراض عليتبر به طور خودجوش برا اك١٧ كه روز يين جوان هاينخست

 يابان آمدند، هرگز تصور نميبه خ» واتساپ« خدمات يد، از جمله روي جديات هايمال

 جنبشن يو آغاز مهم تروندند ي به جنبش بپين سرعتيگر، با چنيكردند هزاران تن د

د ي آي نمش را سبب شوند كه به نظري سال پ١٠از » نظام لبنان«ه يعل ياعتراض

  .ر لبنان توانسته باشد آن را متوقف كندي نخست وزيري اكتبر سعد حر٢١ يسخنران

  

  

د حاال يني بيم«: دي گوي و شعف ميون با شاديزين تلوينه برهنه روبه دوربي ساله با س٢٠ يجوان

ه ت انبوياو جمع.  »ديم، تصورش را بكني تن بود١١ده ؟  در آغاز ما فقط يتعدادمان به چقدر رس

آنها در .   دهدي با لباس رزم كامل احاطه شده اند را نشان ميتي امنيروهاياطراف خود، كه با ن
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 يدان و چندصدمتريدان شهيو در م] روتيب[، مركز دولت، در مركز شهر ين ساختمان سرايپائ

  .  آنجا قرار دارند

  

تند و به رغم جاده شتر آنها جوان هسي شود؛ بي شب متوقف نمياني پايت تا ساعت هايل جمعيس

 ي دور با پايلي خيده، غالبا از راه هايده شده مسدود گردي به آتش كشيك هاي كه توسط الستييها

 يشهرها.  ده شده استيز كشي محروم تر نيبه محله ها» بال گستر«تظاهرات .  اده آمده انديپ

 يز منطقه شماليته شده، و نترانه شناخين شهر حوزه مدينواتري، كه به عنوان بيپوليرتر مانند تريفق

 ين هماهنگيدا در جنوب و بعلبك در دشت بقاع بدون كمترين صيعكار و حول و حوش آن، همچن

ز كه ي آن نيستادگي شد و ايده ميرباز تدارك ديزش از دين خي ايروين.  وسته انديبه آن پ

 به ي ها برايكه لبنان ييگو.  افته استيرد، درطول زمان قوام ي گي سركوب را به چالش ميكارآمد

 يت هاي كه محرومي ايز بودند و بمب ساعتيب آميك عالمت ترغيختن تنها منتظر يابان ريخ

  . جادكرده بود، منفجر شده استيم اند اي ها در آن سهي كه همه لبناني اي و اجتماعياقتصاد

  

  

  ن مساعديزم

  

ل ين دليل دارد؛ نخستين دلي چنددادهايش آماده شده بود، شتاب روينه از مدت ها پيبا آن كه زم

ره ياض سالمه در كوتاه كردن دست مردم از ذخي، ريس كل بانك مركزيم رئيتصم:  استياقتصاد
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م ين تصميا.   داشتي پول مل-  اگرچه موهوم– بر نرخ مبادله ارز و ثبات يي شان، اثرهاي دالريها

 كه حساب يي آنهاين خود، حتاي مشتري روبرو شد كه از پرداخت پول هايي بانك هايريگيبا پ

 ي خود را وارد مي اصلي است كه مواد مصرفينها در كشوريهمه ا.   كردندي داشتند خودداريدالر

 بودجه و تراز يكسر (يجه بحران مالي ندارد و درنتي اقتصاديكند و سال ها است كه رشد واقع

 آن را فلج كرده، ي ائتالفيو دولتق فساد طبقه حاكم قرارداده يآن را در لبه پرتگاه عم) پرداخت ها

 و ي سهل انگاريل بعديدل.   آن را به بحران كشانده استيل و فقدان اصالحات اقتصاديف و ميح

 لبنان تاكنون يدر خاموش كردن آتش در جنگل ها دولت ي دولت است كه با ناتوانيناكارآمد

م دولت درمورد يتصم.  ته استق ساخي ساكنان طعمه حري دردناك برايصدها هكتار را در آزمون

 ي كه لبنانيله اي سه وسيعني» واتساپ«گان يو خدمات را... ن ويگار، بنزي سيد روي جديات هايمال

  .ار داشتند جرقه را به انبار باروت زدي محروم دراختيها

  

 ژه توجه ها رايآنچه كه به و.  ددنيبه آتش كش، تظاهركنندگان كشور را قيك حري بمثابهدرست 

 ي اجتماعي است كه چندان اهل اعتراض هاييوستن منطقه هايخته، پي برانگييدهايجلب كرده و ام

ا زغورطه در ي شبانه اش معروف است، يه كه به خاطر باشگاه هاي جونيمانند شهر ساحل.  نبودند

 ي حزب هايگاه مردمي كه پايي، همه منطقه هاي مت در مجتمع ساحلين روستايا همچنيشمال 

  . هستنديحيمس

  

 ها ي همه لبناني بانك مركزي با درخواست هاي، در هماهنگي مالي و مهندسي اقتصادياست هايس

ختند و رهبران جامعه يابان ها ريآنها به خ.   شان متحد كردياسيا سي ي مذهبي باورهايرا در ورا

  .  ز انتقاد گرفتنديهمر مي را زيس كل بانك مركزي خود و رئي مذهبيها
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ن يان ايب.  ده بوديرقابل تحمل رسي غين رنج به حديا.  دند محسوس بودي كه مردم كشيزان رنجيم

  .افتيانه بازتاب ي غالبا ناسزاگويياد در شعارهايرنج با شدت و حرارت ز

  

  

   حاشا كنندهياسيمسئوالن س

  

شد كه مسئله نه برسر واتساپ است، نه افت و متوجه نيزش را درني بالفاصله گستره خياسيطبقه س

ات ي مالي كنند، و نه حتياد مصرف ميگار، كه مردم به مقدار زيمت سيره به قيافزوده شدن چند ل

 يكي.   انباشته شده استي و سرخوردگيتين دهه نارضاين، بلكه برسر چنديد وضع شده بر بنزيجد

 ما به خاطر واتساپ ي كنند كه اعتراض هايكر ما آنها واقعا فيآ«: دي گوي م٢١ان ياز جوانان به اور

م كه ي خواهي حاكم را نمين طبقه انگليگر ايما د!  ستيز ني نان ني برايحت!  گار است؟  نهيا سي

كنفرانس «، )CEDRE( مان است و عزم جزم دارد به بدهكار كردن كشور به ي بدبختيباعث و بان

  . ادامه دهدگر ي ديو جاها»  اصالحات در موسسات توسعه لبنان با انجامي براياقتصاد

  

، ين عضو سلسله مراتب دولتين تري گرفته تا پائيس جمهوريما از رئ«: دي گوي هم ميگريجوان د

ك دختر جوان كه از منطقه ي.  »همه بروند گم شوند.   استيكاف!  مي خواهيچ كدام را نميه

ت موسسه هستم و مانند همه جوانان يريوخته مدمن دانش آم«: دي گويدوردست عكار آمده هم م
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 است ين زمانيتازه، ا.   با رشته ام ندارديچ ربطي شده ام كه هيرش شغلير از پذيهم نسل خود، ناگز

، به طور يستي برخوردار نيچ حقي و از هي كني ساعت در روز كار م١٠!  دا كردي پيكه بتوان شغل

او .  »هن خود وابسته امي مهاجرت كنم؟  چون به م خواهمي، چرا من نمي شوير ميمداوم تحق

 دوم ي آن كه در مدرسه به ما جنگ جهانيبه جا«: دي افزاي كه اشك درچشم دارد ميدرحال

نه ما به ي اش بوده اند و به هزيآموزش داده شود، بهتربود كه جنگ لبنان، كه خود آنها باعث و بان

م ي خواهيست كه آنها استعفا دهند، مين نيا فقط اخواسته م.   شديادداده ميدند، يز رسيهمه چ

  .»ده اند پس بدهنديآنچه را كه دزد

  

  

   شود؟ي مانع اصالحات ميچه كس

  

 آغاز تظاهرات، يا در فردايآ.   كندياست مداران را از مردم جدا مي سيد كه حفره اي آيبه نظرم

م گرفته در برنامه ير تصميوزه نخست يون ظاهر نشد و نگفت كه به توصيزير مخابرات در تلويوز

رآگاه ين گفته وزي كه ازاي تظاهركنندگانيدنظر كند؟  ولي واتساپ تجديات روي وضع ماليخود برا

ر پرداختند كه به خاطر شكالت ي، گاه زشت، به وزيي هاييابان به ناسزاگويشده بودند، در صحن خ

ش غارت ي ها حمله و كاالهايشن شكالت فرويبه ا.   ش شناخته شده استيره اي زنجي هايفروش

ه و در يلم تهين امر به سخره گرفته شد، از آن فيا.  ديع گردين تظاهركنندگان محروم توزيشد و ب

 ير كه به بيز در مخالفت با وزي ني به اشتراك گذارده شد و هشتكي اجتماعيواتساپ و شبكه ها

  .معروف است، درست شد  و فساديدوروئ، ياقتيل
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د كه دربرابر عموم ظاهر شود و بكوشد از خود درمورد بحران ير رسي بعد، نوبت به نخست وزيكم

 يس جمهوريان رئيشامل جر(» ك ها در دولتي از شريبرخ«ت و سپس القاء كند كه يسلب مسئول

، CEDREب شده توسط كنفرانس ياصالحات تصودربرابر انجام )  حزب اهللا-شل عون و اتحاد امليم

ن كند، مانع يوام و كمك بالعوض تام) ورويارد يلي م٩.٨٧(ارد دالر يلي م١١ لبنان يد براي بايكه م

 دهد تا برنامه ي ساعت مهلت م٧٢ دولت يك هاين شرياو اعالم كرد كه به ا.   كننديجاد ميا

  . دهدي صورت استعفا منير ايحا گفت درغيد كنند و تلوياصالحات را تائ

  

 بگذارد كه يبا مرهم بر زخم تظاهركنندگانيد تا با سخنان زي هم كوشيس جمهوريشل عون، رئيم

.  هوده بودين كار بيا.   در بعبده آمده بودندياست جمهوري گسترده تا كاخ رييك گردهمايپس از 

 و فساد از او بدشان يپرست از مردم به خاطر نژادياديل، كه شمار زي دامادش، جبران باسيكارها

 ي قوي كند، اثري آماده مياست جمهوري پدر زنش در ريني جانشي كه خود را برايد و كسي آيم

  . او داشتيبايتر از سخنان ز

  

  

  گاه حزب اهللا در جنبشيپا
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 هدند خود را همرايد جنبالط به مداخله پرداخته و كوشي از جمله ولين رهبر ائتالف دولتيسپس، چند

افته پس از جنگ يت يك عمده در فساد عموميك شري كه خود يي تظاهر كنندگان نشان دهند، گوبا

 د افكاريازد.   نبوده استي از اركان نظام مذهبيكي از جنگبارگان آن بود، و يكي، كه خود او يداخل

 تام و تمام ي درحالت حاشاياسيت است كه مسئوالن سين واقعي بر ايدينها تاكي همه ايعموم

  .قراردارند

  

 يادمان مذهبيك ي يش برايركل حزب اهللا، كه از پيخ حسن نصراهللا، دبي شيونيزي تلويسخنران

 گسترده در ين هواداران درحديا.  گاه هواداران آن را حفظ كنديز نتوانست پاين شده بود نيتدو

ر جنبش امل و  ، رهبيه بريژه در جنوب كشور كه دژ اتحاد آن با نبيبه و.  تظاهرات شركت كردند

م قدرت داده شده يان در تقسيعي است كه به شيا»هيسهم «يش برمبناي سال پ٢٧س مجلس از يرئ

ندگان حزب ي كنند كه در فساد دولت مشاركت دارد و نماي از او انتقاد ميه بريمنتقدان نب.  است

سند دارند، را ند درباره آنها مدرك و ي گوي مربوط به فساد، كه مي موضوع هاياو در مجلس افشا

 ي و ثروت اندوزي كه نشان دهنده اختالس از منابع عمومييمدرك و سندها.   اندازنديق ميبه تعو

  . استير قانوني غيها

  

د ي از سالح مقاومت و تائين حفاظت رسمي آن تاميين اتحاد، كه هدف نهاي ايد روزي بايسرانجام م

 امل را تباه كرده، يعنيكه جنبش متحد آن  يبه خاطر فساد» حزب اهللا «يت آن بود، برايمشروع

 يل مي حسن نصراهللا گرد محور مقاومت دربرابر اسرائيت هايدر آغاز، اولو.   شديمعذب كننده م

 ي، كه آن را به عهده متحد خود گذاشته بود، توجه و عالقه چنداني دولتيگشت و به موضوع ها

  .  نداشت
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.   به وجود آمده استيي هاي آمد كه دگرگونيبه نظر مد يك دولت جديل ياما، سال گذشته با تشك

 كه آلوده به ي مبارزه با فساد و كاركردن با حكومتيدرآن زمان، نصراهللا از قصد حزب خود برا

ك چرخش ين يا.   نبوده، بلكه اقتصاد سازنده داشته باشد سخن گفته بودي مالي هايرانت و سوداگر

ن كه ي حزب اهللا شروع به كنكاش در حساب ها و اعالم ايده هانيران و نمايدرواقع، وز.  بزرگ بود

ن، فواد يشير پين امر نخست وزي انجام شده كردند و درايي هاي در بودجه دستكار١٩٩٢از سال 

.  در زمان زمامدار بودنش متهم كردند) ورويارد يلي م٩.٨٧(ارد دالر يلي م١١وره را به اختالس ينيس

د از ي است كه نبايب او خط قرمزي در آن زمان اعالم كرد كه تعق) استيكه سن (ي جمهوريمفت

د ي شدي مذهبيت هاي بود كه حساسين در كشوريق شد، ايب تعليآن گذر كرد و دستورالعمل تعق

  .است

  

  

  ي عزل نشدنيه برينب

  

 كشور ي و ماليت اقتصادين بود كه وضعي گفت؟  اساس حرف او اي خود چه مينصراهللا در سخنران

 يابين حال ارزياو درع.  ن دهه بوده استي چندي، بلكه انباشت خطاهايجه عملكرد دولت كنونيتنه ن

 هم يديرا هر دولت جدي نامناسب خواهد بود زيت كنوني دولت در وضعياستعفا«: ه كرد كيم
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 يعنيمتحد خودش (» يحكومت حكم«د كرد كه يت تاكين واقعيو برا» ت خواهد بودين وضعيدچار هم

  .ر سوال نخواهد رفتيز )يهورس جميرئ

  

س مجلس يرئ) ١٩٩٢ازسال ( است كه ي عزل نشدنيه برين ماجرا نبيخاموش بزرگ در همه ا

 هو يرقانوني غي و ثروت اندوزي به خاطر سوداگريابانيندگان است كه همسرش در تظاهرات خينما

 تحت نفوذ او ي، كه آشكارا در منطقه ها بودانه هوادارانش يسكوت او همراه با حمله وحش.  شده بود

او بدون آن كه .  ز زدنديروت دست به حمله خشونت آميه و بيل، نبطير، بنت جبي، تدر جنوب

س آن است را ي كه خود رئي مجلسيتخت، گاردهاي در پايد كند، دربرابر تظاهركنندگان اصليترد

 ي ضدشورش به سوين در كنار واحدهايدها، همچنن گاريا!  وادار به سركوب مردم كرد

 تظاهركننده را ٧٠ن شامگاه تظاهرات يآنها در نخست.  تظاهركنندگان گاز اشك آور پرتاب كردند

ن كارها مانع از آن نشد كه يا.   اكتبر آنها را آزاد كردند١٣كشنبه يبازداشت و كتك زدند و در 

خ مصرف گذشته يشان گاز اشك آور تاري كه به سويان كسيند و حتيتظاهركنندگان از نو گرد هم آ

 كه به اندازه خودتان كهنه و ي استفاده از مواديبه جا«: رنديپرتاب كرده بودند، را به سخره بگ

  .»!ديع اند، دستكم ما را با مواد خوب و سالم سركوب كنيضا

  

  » شود همه، منظور همه استي گفته ميوقت«
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 عوامانه ي و طعنه هايوندند اما با شوخيدند به تظاهر كنندگان بپين كوشيشينده پيا نماينده يچند نما

روت در ي كرد در بيسع» كتائب«ندگان حزب فاالنژ ي از نمايكي.   آب رانده شدنديو پرتاب بطر

 مردم يمحافظان او واكنش نشان دادند و به سو.  ك تحصن شركت كند اما از آن رانده شدي

ن به يتظاهر كنندگان خشمگ.   تن مجروح شدند٧ك تن كشته شد و يه جي كردند، درنتيراندازيت

  .دفتركار و محل شركت حمل و نقل متعلق به او حمله كردند

  

ن شهر يا).  ١( دارد ي سابقه اي بيكارين فقر و ثروت نرخ بيد بي با تقابل شديپوليد گفت كه تريبا

 ييك گردهمايدر .   داده بودير اجتماع از هشداييش از آغاز تظاهرات نشانه هايحدود دوهفته پ

، از او خواسته شده بود كه يقاتيب مين، نقيشياردر پيلير مي خانه نخست وزيز در حواليمسالمت آم

افت كه او و ي روج ييعه هايچند روز بعد، شا.  »ا آن را ترك كندي و يه گذاريا در شهر سرماي«

 هستند، قصد ترك يرقانوني غيبه ثروت اندوزگر، كه متهم ين ديشير پيوره، نخست وزينيفواد س

ن افراد و ي درمورد ممنوع الخروج شدن اييان تظاهركنندگان شعارهايدرم.  كشور را داشته اند

 ي بازپرداخت بدهي غارت شده، كه براي پول هايريژه بازپس گيحساب پس دادنشان، و به و

د نكردند كه خواستار بازداشت يد تردن موري دراي حتيبرخ.   است، سرداده شدي كافين عموميسنگ

 يد جنبشي وقفه كوشياز همان آغاز، دولت ب).٣(شوند ] اضير[» تز كارلتونير«وه ي به شي جمعيها

ج كرده بود را ي كشور بسيگر جاهاين اندازه در ديتخت و به هميكه دههاهزار معترض را فقط در پا

 از جنگبارگان در جنگ يكيو » ي لبنانيوهارين«س حزب ير جعجع رئين روال، سميبرا.  ف كنديتضع

 در تظاهر ير چندانين حركت تاثيا.   شوندي حزبش از دولت خارج ميرهاي، اعالم كرد كه وزيداخل

 .كنندگان نكرد
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ان ي اكتبر، در پا١٩ل در شامگاه شنبه ي حسن الخلي، عليير دارايه وزيانين نوع كارها بين ايمهم تر

م بودجه يتنظ«ر درباره ي گفت كه با نخست وزيه ميانين بياو درا.  س دولت بوديدارش با رئيد

 ي بخصوص دربرخيات و انجام اصالحات جديش مالي افزاي، لغو همه برنامه هايات اضافيبدون مال

 بر آنها يديات جدين مالي كه بر مردم اثر نگذارد و كمترياز بخش ها از جمله بانك ها، به شكل

  .ده استيسبه توافق ر» ل نكنديتحم

  

افت و بدون يان مردم ني درمي سخاوتمندانه قدرت حاكم بازتاب چندانيازدهين امتين همه، ايبا ا

افتن راه حل ي ير براي ساعته نخست وز٧٢آنها مهلت .  ن اعتنا به تظاهرات خود ادامه دادنديكمتر

 بتواند يريرر حي شك هست كه نخست وزيجا.   دانستنديت بخش را به خود مربوط نمي رضايها

 مردم بدون ي برا٢٠٢٠او اعالم كرده كه بودجه سال :  كه برافروخته شده را خاموش كنديآتش

 درصد كاهش خواهد ٥٠ندگان يران و نماي، وزيس جمهوري خواهد بود، حقوق رئيات اضافيمال

 يند كه مي گوي از مردم مياريبس.   وضع خواهد شديديات جديافت و بر سود بانك ها مالي

ك قانون انتخابات ي ي برمبنايابان حضور داشته باشند و انتخاباتيواهند تا زمان سقوط دولت در خخ

  . آزاد باشديدتي و عقي مذهبيدهاي كنند كه طبق توافق طائف از قيد سازماندهيجد

  

 يتيك نبرد موجوديم و پرداختن به ي سرنگون كردن رژي براي آن است كه اراده اين به معنايا

ست، اما ين نبرد آسان ني درايروزي دانند كه پين امر هستند مي كه خواهان ايكسان.  دوجود دار

 به يم، حتيز مصمم به افزودن به عمر رژيب، رهبران نين ترتيبه هم.  مصمم به انجام آن هستند

 . كنندي مير خط فقر زندگيك چهارم آنها زي هستند كه اكنون ي جان شهروندانيبها
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ارد يلي م١٣ش از ياردر بيلي م٧ه االخبار چاپ شد، يش آكسفورد كه در نشرك گزاري براساس -١

ك درصد از ثروتمندان ي.ت استي درصد جمع٥٠ ي برابر آنچه دارائ١٠ يعنيدالر ثروت دارند 

 هزار ٤٢ك گروه يگر سخن يبه د.  باشندي درصد مجموعه ثروت مردم لبنان را دارا م٥٨كشور 

 . هزار نفر ثروت دارند١٢٠ون و يلي م٤ به انداره ينفر

 

 كردن ثروتمندان بزرگ عربستان توسط بن سلمان كه به دنبال آن، ي و زندايري اشاره به دستگ-٢

. از ثروت خود را واگذار كننديآنها مجبور شدند بخش  

 

 


