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 Voice Over Internet)های صدا روی پروتکل اینترنت  برنامه   ایکه برمبنی بر این ای پیشنهاد کرد  الیحه 

Protocol (VOIP)  )  بخشی از تالش اپ« »مالیات واتس  پیشنهاد   [ 1]. کند تعیین می مالیات َاپ  واتس مانند

المللی بین   در کنفرانس   که   «ی میلیارد دالر »کمک  11بیش از  دریافت  منظور  کسب درآمد اضافی به دولت بود برای  

با  که  بود هاییچهارمین مجموعه از کنفرانس  وعده داده شده بود. این کنفرانس در پاریس  (CEDRE)  سدر 

  آغاز شد.   }در پاریس{   2001 ی فوریه در    ( PARIS 1)  یک  پاریس   عنوان

غیرنظامیان   بود.  رگیچشم کاماًل  ساعت   48  پس از گذشت   سوزی و واکنش دولت آتش واکنش شهروندان به    تقابل

عالوه بر این، تا آتش را خاموش کنند.    گرد هم آمدند  ، های آوارگان فلسطینی از اردوگاه ، حتی  ای پیشینه   با هر

در همان زمان، نخبگان .  آغاز شد   نیز   بختانه بارندگی و خوش نیز رسید    یونانهواپیماهای ارسالی از اردن، قبرس و  

ها سوزی ( ادعا کردند که آتش Free  Patriotic Movement) جنبش میهنی آزاد  از    دولتی مانند ماریو عون 

 تربیش شوف، جایی که    ی بدون توجه به این واقعیت که منطقه   تأثیر قرار داده است، فقط مناطق مسیحی را تحت 

 کوشیدندبرخی دیگر از سیاستمداران حتی    ها. با اکثریت دروزی   است  ای ور بود، منطقه شعله   جاها در آن سوزی آتش 

را  دهند  پناهجویان سوری  قرار  آن سپربال  که  ها  .  کردند  پناه ادعا  این  از  را آتش جویان  گروهی  راه   سوزی  به 

 .نقل مکان کنند لبنانی  ی متروکه  های به خانه   اند تا انداخته 

از جمله شهرهای بیروت، صور، بعلبک، در سراسر لبنان  را  کفایتی دولت هزاران نفر  های ناشی از بی ناامیدی 

 ؛ کشاند   ها خیابان به  ،  2019 اکتبر  17در شب  خودجوش    هایی اعتراض   در   ، نبطیه، سعیده و بسیاری از مناطق دیگر 

بود که کمر شتر کاهی    همان المثلی عربی{  }طبق ضرب   تیر خالص بود و   اپ رسید که مالیات واتس به نظر می 

 پس گرفت.پیشنهادی را    اعتراضات به حدی بود که دولت بالفاصله مالیات  . را شکست

جنبش ، از  ها بسیج معترضان و فعاالن ال س ی اوج  نقطه   ، شود می اکتبر نامیده    17یا انقالب    بعدها خیزش   چه آن 

می تو  »  گند  شهرداری   تا   2015در    [ 1-1]« دهیبوی  پارلمانی  2016  در   ها انتخابات  انتخابات  بود. 2018 و   ، 

»حاال یا و لزوم  دامن زد خیزشهای آتش اکتبر به شعله  17 در های قبل های سیاسی و اقتصادی سال شکست 

 زیادیهای  بخش های  راه در آتش سوخت و  اکتبر   18تا  هایی از مرکز شهر بیروت  بخش   هرگز« را گسترش داد. 

 کاماًل بسته شد.،  ها زدن الستیک آتش   با   تربیش   و  ، ای موانع جاده   بااز کشور  

تر وخیم   19- کووید   گیری جهانیشد و این وضعیت با همه در لبنان بدتر    خیزش با شروع  وضعیت مالی و اقتصادی  

در   2011 های سال خیزش زمان   ازلبنان   . ه بود شروع نشد   2019از    با این حالمشکالت مالی در لبنان   شد.   نیز 

افول اقتصاد سوریه بر   از سوی دیگر،   بوده است. فارس  های خلیج  خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد فرار سرمایه 
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 بدهی به  ( درصد 90)تقریبًا   که اکثریت قریب به اتفاق آن   ــ فساد و بدهی ملی  ی  نتیجه لبنان نیز تأثیرگذار بود. 

اگرچه بسیاری   بود.   ، کمبود سوخت و اعتصاببانک به  هجوم  چندین بار    ،است   های محلی و بانک مرکزیبانک 

این   یترکیبی از همه کنند، اما  می تمرکز    اپ« بر »مالیات واتس   ها و حتی بسیاری از مفسران لبنانْیاز رسانه 

 [ 2]. را برانگیخت  عمومی  دیگر خشم   شرایط عوامل و بسیاری  

تمامی مشخص کرده به قواعد بازی را  به بعد از پایان جنگ داخلیفراملی لبنان   الیگارش ـ ساالرجنگ  یطبقه 

با خود و با نخبگان   ست تواناز طریق آن می این طبقه  که  تشبیه کرد    ای کشتی توان به  می نیز    را   دولت   . بود 

 این طبقه به   ساختارهای قدرت را که پروری  حامی های  شبکه  ، ایرانی و غربی تجارت کند. فارس  خلیج   یحاشیه 

های عمومی زیرساخت   . کنند ، حفظ می د ن دار ها وابسته نگه می هایی از جمعیت را به آن و بخش   رسانند سود می 

 .کند می  وآمد بین مناطق را محدود و کل کشور را فلج های سریع آزادی رفت سازی خصوصی ند و  ا ه پوسید 

سال جنگ داخلی و نزدیک به سه دهه  15روند بهبودی پس از  چون  هم   باید را    2019 خیزشبه این ترتیب،  

در   داشتند.ترین دخالت را  کم که در امور آن  کردند  زندگی می ها در کشوری  لبنانی .  در نظر گرفتپس از آن  

شرایط اقتصادی   دانست که   ی محض   خودجوش جنبش  را باید    لبنان  کنونی  خیزش خواهیم دید که    حاضر   یمقاله 

 خیزشکه چگونه خود    داد   خواهیم نشان  ،  چنین هم   . بود  گیری شکل در حال    2011 از سال   خیزش و نیروهای  

تالش برای روشن کردن   : عمل کرده است   ملت کل    ن های بنیادی برای مقابله با اسطوره   ی کاتالیزور   همچون 

ترین راه پایدار مناسب   و   که مقاومت غیرمتمرکز م  ی م نشان ده ی خواه می در نهایت،    جلو. رو به    ی برای رفتنمسیر 

 .است   خیزشاین  احتمالی   خطرات با   مقابله برای 

 های تشکیل لبنانای داخلی و اسطوره ه گرایی، جنگ فرقه 

حاکم کمک   یگذار دارد که به توجیه وجود طبقه های بنیان ای از اسطوره مجموعه نیز  مانند هر ملت دیگری  لبنان  

نقش   کند حاکم را بازآفرینی می   ی که طبقه   هاییپویش پنهان کردن روابط مادی و  در    هااسطوره این    کند.می 

 .برخوردارند  کارکرد ایدئولوژیکی مهمی از  و در نتیجه د  ن دار 

، ها این اسطوره   بر اساس  است.   (National Pact)  ملیمیثاق    ، ظهور »لبنان مدرن« وها اسطوره ترین این  مهم 

میثاق   .کمک کرد از فرانسه  به استقالل لبنان    1943 نوامبر  22در  است و عاملی که    لبنان  خود   ابتکار  ملی میثاق  

های اصلی های پارلمان و تخصیص نقش تقسیم کرسی   بر   که در آن   بود «  ای»قرارداد شفاهی و نانوشته   ملی 

آخرین سرشماری یعنی  لبنان    در   1932 سرشماری  مبنای این پیمان بر    . شد   توافق   بندی سهمیه   دولت بر مبنای 

تنوع کلی   ی هنده د که نشان   هتقسیم شد   6:5های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان به نسبت  کرسی   تنظیم شد. 
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در این پیمان توافق شد که رئیس جمهور و رئیس ارتش لبنان همیشه مسیحی مارونی،   جمعیت لبنان است. 

 ن شیعه باشد.وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس نیز مسلما نخست 

زیادی   فاصله از آن  شکل گرفت،    چنین »توازن قدرتی« در لبنان   باری که  نخستین   در   ملیبا این حال، میثاق  

 ظاهر شد.  [ 2ـ1] جبل لبنان   ی «یهپس از تأسیس »متصرف   1860بار در سال    نخستین   این توازن قدرت   . داشت

جبل   امارتدر    1860و    1840های  که در طول دهه تأسیس شد  ای  های فرقه متصرفیه برای پایان دادن به جنگ 

های دهقانی علیه امتیازات فئودالی و توان قیام ها را می جنگ این  ه بود.  عثمانی لبنان درگرفتی  لبنان در دوره 

های نیابتی بین امپراتوری درگیری   بازتاب  ا هاین جنگ   نقدی توصیف کرد. کشاورزی  تغییر اقتصادی به سمت  

 توسط فیه باید  ها، متصربرای پایان دادن به این درگیری   . ندشد محسوب می   نیز   هاها و فرانسوی عثمانی، انگلیسی 

تأیید   باید او را   نیز   های استعماریاما سایر قدرت   ، شد اداره می   ( Mutasarrif)  منصوب امپراتوری عثمانی   فردی 

کلیسای مسیحیان  مذهبی )مارونی، دروزی، سنی، شیعه،    یمشاور، دو نفر از هر جامعه  12  ، چنین هم   .ندکرد می 

یونان   به  ی لک ُممسیحیان  و  ارتدکس  کمک این  (  سهمیه   .کرد می   فرماندار  پارلمانی  ای نظام 

 (Confessionalism ) ،قانون و تحت قیمومیت فرانسه در    1926سال  در    ، که به این عنوان شناخته شد

 اما  . شد ، پاس داشته های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان بود به دنبال توزیع مساوی کرسی  که  اساسی لبنان

 »هدف اساسی ملی« لبنان ذکر شده است.   ایفه یطا بندی  سهمیه حذف این نظام    باشد و   ی موقت   بند قرار بود این  

پیامد با این حال،    ناپذیر استقالل لبنان نبود. اجتناب شرط  ش و پی   بکر  ی ابتکاردر آن زمان به هیچ وجه    ملی میثاق  

اسطوره  خانواده   حفاظت همانا    ها این  ممتاز  موقعیت  که  حاکم  های  از  رآن قدرت  ردپای  بود   در   توان می ا  ها 

نیروهای   ی که توسعه کرد باید تضمین می  ملی میثاق    یافت.   عثمانی  یدوره  ساختارهای قدرت فئودالی و اداری

 ها خواهد بود و نه قدرت خارجی. مولد لبنان تحت امپریالیسم فرانسه )بنادر، بانکداری، راه آهن( اکنون به نفع آن 

و   یعرب با افزایش احساسات پان   . داشت  مرگبارای  نتیجه   1958در سال  ای  فه ی طابندی  سهمیه ناکارآمدی سیستم  

از انقالب عراق در همان سال، شورشی زمانی   شورشاین  در لبنان روی داد.    نیز  شور انقالبی سکوالر پس 

از   نیز    خودداری کرد.   مداخلهسرکوب شد که ارتش به رهبری فواد شهاب  دکترین   بنا بهنیروهای آمریکایی 

 شورش این    ند کرد گمان می زیرا    آیزنهاور به درخواست رئیس جمهور وقت کامیل شامون در لبنان مستقر شدند 

 د. و ش می حمایت  )مصر و سوریه(  متحد عربی    تاسیس تازه   از طریق جمهوری   و  اتحاد جماهیر شوروی از سوی  

جمهوری جمهور انتخاب شد. ریاست یس ی عنوان ربه   شورش شهاب بعدها به دلیل توانایی در مذاکره بین دو طرف  
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آرامش  داشت.  یشهاب  همراه  به  جانشین ریاست   ی ساله شش ی  دوره   نسبی  نیز  و  او  »دوران   اشْ جمهوری 

 .شود می « نام گرفت و به عصر طالیی لبنان شناخته  مهابیس ش 

انتصاب  رساند. در سیاست لبنان می   مهلک  ی هنجارپیدایش  بنیادی و    ی دوران شهابیسم ما را به دومین اسطوره 

به   پایه ریاست شهاب  نظامی بدعتی  گذار  جمهوری  رهبران  تا    برای  نامزدهای طبیعی به شد  بین   اجماع   عنوان 

طرف« ارتش را »نیروی بی   ی آنکه در نتیجه   شد بارها تکرار  . این الگو  شوند تلقی    سیاسی  مختلف  هایجناح 

شهاب توانست چندین اصالحات   هرچند   طالیی لبنان است.   ی ه دور ی  تر از آن، افسانه اما مهم   . کرد معرفی می 

نیروهای امنیتی حفظ شد.   گیریسخت   به با توسل  ، اما ثبات در لبنان عمدتًا  ثبت کند   خودی  کارنامه مهم را در  

لبنان را ای  فه ی طابندی  سهمیه از نظام  گذر  ی  بحث درباره هرگونه    شورْششهاب در    یمداخله از سوی دیگر،  

لبنان به حالت    شورش سرکوب    کرد.  خفه   را  های داخلی بود که در آن سیاست   پذیری واکنش به معنای ورود 

 ها بود.آن   ی ازو تابع  کرد می   های قدرت جنگ سرد دیکتهموازنه 

وجود آن به حضور یک »دولت   در نوستالژی لبنان تبدیل شده است.   اساسی »عصر طالیی« لبنان به عنصری  

که بنا به آن فقط با تقویت   « شده استدولت ضعیف  ی نظریه باعث ایجاد » ، اما در عمل  قوی« گره خورده 

به   .هستند   دولتتضعیف    عاملخود احزاب سیاسی لبنان  و    را حل کرد  کشور توان مشکالت  نهادهای لبنان می 

ای هدفمند طراحی گونه به  ای  فه یطا بندی  سهمیه کرد دولت  که عمل شود  گرفته می ین واقعیت نادیده  ا   ترتیب،   این

موجب ز عملکرد دولت ا نادرست  تشخیصاین   حاکم فراهم کند.  یبرای طبقه   را   شده تا امکان انباشت سرمایه 

 شود و فرآیند انباشت سرمایهفارس می   های غیردموکراتیک خلیج« غرب و رژیم قدرتمند   های»دولت سازی از  بت 

 .کندمی الپوشانی    خود آن کشورها را   در 

در   از حضور مجدد   1970، در سال  ای فه ی طا بندی  سهمیه نجات نظام  مداخله برای  شهاب پس از  که  شگفت آن 

ریاست  و    ی جمهورانتخابات  تأثر و شگفتی  خودداری کرد  آماده با  ساختن یک   ی اعالم کرد که مردم کشور 

نیستند. ـ  دولت واقعی  اینه بیانی   ملت  او  که  افسانه    ی  کرد  تحکیم  از مسئول    »مردم«را  ناشی  مشکالت 

 .اند حاکم   ی طبقه   هایتصمیم 

پیامدهای جنگ اعراب   . پدیدار شد   1975ای لبنان سرانجام در قالب جنگ داخلی  نظام فرقه ناپذیر  ی اجتناب نتیجه 

ها اعتراضات سال دامن لبنان را نیز گرفت.  ، که با پیروزی قاطع اسرائیل به پایان رسید،  1967و اسرائیل در سال  

فلسطین« و حضور سازمان   یله ئ عربیسم، سکوالریسم، »مس ها بر سر پان تنش   ی دهنده نشان   گسترده در لبنان

داد نشان می   چنین هم   و   ؛[3] مشروعیت یافت  قاهره  1969با توافق    که بود    )ساف( در لبنان  آزادیبخش فلسطین 
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جنگ داخلی با ایجاد احزاب سیاسی جدید که منحصرًا  . شده بودخارج    کنترل تا چه حد از   ناسیونالیسم لبنانی   که 

عالوه بر این،   ای تبدیل شد. فرقه   ی به جنگ خیلی زود  شده بودند،  تعریف  ای  فه یطا بندی  سهمیه در خطوط نظام  

نیز (  2005- 1976( و سوریه )2000-1982شاهد دو اشغال نظامی جداگانه، اسرائیل ) لبنان  در مدت پانزده سال،  

این   ها آغاز شد. عرب آن پان   / های فلسطینی و متحدان چپ جناح   نابودی  ی شده اعالم بود، که هر دو با هدف  

صبرا و شتیال در و    1976و دامور در سال  کرنتینا  ،  زعتر  کشتار تلنظیر  عام  شاهد چندین قتل   چنینهم کشور  

میلیون نفر مهاجرت  حدود یک   نفر رسید،  هزار 150  تا   100تا پایان جنگ، تعداد تلفات به حدود   نیز بود. 1982

 هستند.  «مفقود »طور رسمی تا به امروز نفر هنوز به   هزار 15  تا   2هزار نفر آواره شدند و بین   کردند، صدها

 (2005-1990)   طوالنی »بازسازی«   یعفو عمومی و دهه طائف،    پیمان

 سیاست  برای تصویری  « رژیم اسد بودند تالش کردند  قیمومیتهایی که تحت »جنگ داخلی، قدرت با پایان  

پیام مبلغ    که   کنند   ترسیم  دهه   باشد   این  بود.   ی دهه   1990  ی که  خواهد  از نتیجه   بازسازی  موجی  آن  ی 

انحصار   «( که و میهن مین  سرز معنای »   )البالد، بهشهر  ویژه در مرکز تاریخی  به   . بود در بیروت  سازی  خصوصی 

این   تلخی  . خانواده حریری  متعلق به  خصوصی   ی شرکت واگذار شد،    ( Solidere) سولیدر   شرکت   به بازسازی  

توان تجاری می از طریق روابط  که فقط    روایت این    ، شد می امید پوشیده  چاشنی  با  [  4] »نئولیبرالیسم واقعًا موجود« 

 از خطر جنگ داخلی جلوگیری کرد.

به عربستان سعودی   1960 ی بود، در دهه ونشان  نام بی او که نسبتًا   شاهد ظهور رفیق حریری بود.   1990 ی دهه 

 ینماینده های پس از آن،  در سال   حریری   وساز ثروت زیادی به دست آورد. ساخت   صنعت نقل مکان کرد و در  

و رژیم اسد  ها از طریق ارتباط با سعودی و   بود   های درگیر لبنان در طول جنگ داخلی جناح در  عربستان سعودی  

با  و   برجسته به  غرب،  رابطه  او  شد بدل    1990  ی دهه   در   سنی  ی سیاستمدار  سال  .  در  ترور  زمان    2005تا 

مواضع ی  آن هم نتیجه که    ( 2000و    1998های  کوتاهی بین سال   ی فاصله   )به استثنای بود    لبنانوزیر  نخست 

 اقتصاد بازار آزاد  باز، لیبرال واقتصاد  ،  لبنان   بازگشت به »اقتصاد سابق  چهآن حریری از    ضد اسد او بود.   ی ه فزایند 

بیش از حد   ازکارافتاده، اقتصادی  اقتصاد لبنان به »  معتقد بود . او  کرد خواند، حمایت می پذیر« می بسیار انعطاف 

احیای این اقتصاد اولویت او بود، اما   [ 5]. تبدیل شده است«  زا مانده و درون ، عقب ه دش کنترل ، بسیار  تیکبوروکرا 

حمایت دولت طور مشخص شامل  به   که [  6]شد می های لیبرالی پوشیده  های عمیقًا غیرلیبرال« در لفاظی »سیاست 

بیش از همان دولت » وجود  به عبارت دیگر،    بود.   سولیدر انتقال حقوق مالکیت از مالکان قبلی به شرکت او،  از  

 .کند« برداری بهره »»بازار«    از هم  کشور و   از  ضروری بود تا بتواند هم  برای حریری «  بوروکراتیک حد  
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حریری اشاره به قدرت رسیدن  از    پیش تاریخی مسیر اقتصادی لبنان حتی  غرابت  است که به    مهم  جا این   در 

بازار واقع، لبنان تنها »اقتصاد    در   کرد، از جهاتی دقیق بود. عنوان وضعیت پیش از جنگ یاد می با  او    چه آن   کنیم. 

در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود که آن را از سایر اقتصادهای در حال [  7]در جهان در حال توسعه«   آزاد 

 ، با این حال   شد.»سوسیالیسم دولتی« نامیده می   چهآن   یای تحت سلطه در منطقه کرد، آن هم  متمایز می توسعه  

و ازقضا اقتصاد پس از   بود   [8]ی نئولیبرالیسم جهانی« خوان با روح زمانه »هم ، لفاظی حریری  1990  ی در دهه 

 حریری{رفیق  }وزیر کشور دولت    به قول کریم باگرادونی  جنگ در مقایسه با قبل از جنگ کمتر »لیبرال« شد. 

های دولتی و خود کرد، زیرا صاحبان قدرت بخش   ی لیبرال   نظام ، »لبنان شروع به کنار گذاشتن  1990  یدر دهه 

شان از بخش دولتی را خصوصی کردند تا در خدمت منافع  هاییقسمت »یعنی  کردند«،  ترکیب  خصوصی را با هم  

 همان   این در واقع [  9] .« درآورند   شان « و »کنترل بخش خصوصی را به دست گرفتند تا آن را به انحصار خود باشد 

 [ 10]. « حریری بود یلیبرال غیر »بازسازی  

طائف را   پیمانهای متخاصم  ، گروه 1989در سال    شد. آثار جنگ داخلی محو می   باید  بازسازی   تحقق   اما برای 

که ارتش سوریه میشل   بود  1990در سال  اما    جنگ  پایان واقعی  به جنگ داخلی پایان داد.   رسماً امضا کردند که  

پس از گذشت   [ 9ـ1.] اکتبر شد  13به تبعید فرستاد و مرتکب کشتار    بود رقیب  عون را که در آن زمان رهبر دولت  

مشمول شده در طول جنگ  جنایات مرتکب   تر بیش قانون عفو عمومی    بر اساس،  1991تر از یک سال، در  کم 

ها( و ساختارهای )کانتون  گراییو جغرافیای فرقه واقعی را تضعیف کرد    یهرگونه روند مصالحه   که  ندشد عفو  

 اما   نظامیان بود،خواستار خلع سالح شبه طائف  پیمان    مشروعیت بخشید. را  از جنگ داخلی  پدیدآمده    قدرت جدید 

  ، استثنا قائل شد.ه بود انحصار خود درآورد   به گری اسرائیل را  اهلل که نقش مقاومت در برابر اشغال برای حزب 

در جایگاه انحصار خود را  موفق شد    متعدد  از طریق ترورهای و    بود اهلل مورد حمایت رژیم سوریه و ایران  حزب 

که در داد  را هدف قرار    1980  ی های مقاومت چپ در دهه سلسله ترورها چهره کند. این    تضمین   « مقاومت» 

 از سوی دیگر،  مردمی و سکوالر را علیه اسرائیل رهبری کرده بودند.   یمقاومت مسلحانه   ، جنگ داخلی   خالل

که آن را از سازمان اسالمی انقالبی   تدریج ادغام شد   به داری لبنان  در مدل حکومت   1990  ی دهه در  اهلل  حزب 

به نیروی و  (  کرد  شرکت در پارلمان به  شروع    اهلل که حزب   1990  ی گرا )دهه عمل   ی ( به سازمان 1980  ی )دهه 

 تا کنون( تبدیل کرد.  2008سیاسی غالب در کشور )

این،  بر  پایان   هرچند پیمان  عالوه  انتقالی و ای  فه ی طا بندی  سهمیه دادن به سیستم  طائف  را پس از یک دوره 

به نشده بود.  توافق    روشنی   هیچ چارچوب زمانیبر  اما    این انتقال الزامی کرد،   شدن پذیر امکان چندین قانون برای  
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از آن راه را برای خروج  گرفت و هیچ یک از قوانینی که    دوباره  جانی ای  فه ی طابندی  سهمیه این ترتیب، نظام  

 ، تصویب نشد.کرد می هموار 

احزاب جنگ داخلی را بر قدرت   ی ه خصوصی و دولتی، سیطر   های و پیوند بخش ای  فه ی طابندی  سهمیه حفظ نظام  

کرد. حزب    تثبیت  شد هر  نمایند   ایطایفه برای    محملی  بودند.آن   یه که  متحدان   ها  و  داخلی  جنگ  احزاب 

هژمونیک به صداهای    ــ نامیم  لبنان می   فراملی   الیگارشی   ـ   ساالر جنگ   ی ما آن را طبقه   چه آن   ــ   ها الیگارشی آن 

ها از طریق موقعیت خود در دولت آن  ها فساد و اختالس بود.آن   ثروتمنابع    تبدیل شدند. شان  وابسته های فرقه 

شرکت   توانستند می  ساختمان به  پوشش   ی های  یا  کنند  اعطا  دولتی  قراردادهای  پروژه   یخود  برای  های قانونی 

از طریق که سپس    دست آورند به   یخصوص   ی هابانک   رهی مد  ئت ی را در ه   هاییمقام ها  آن   غیرقانونی ارائه دهند. 

  کردند. می   یدار ی سود گزاف خر  ی هااوراق قرضه با نرخ   قی را از طر  ی دولت   ی های بدهها  آن 

تثبیت    یطبقه  برای  پیش   خود   قدرت   تربیش حاکم  پروژه و  غیرلیبرال  یبرد  نابودی    ی بازسازی  به  تمامی نیاز 

و باالترین ارگان آن، کنفدراسیون عمومی کارگران لبنان   سندیکایی   این شامل جنبش   مقاومت داشت. سنگرهای  

 (GCLW .بود )    موازی های  به فدراسیون با جواز دادن  فشار دولت باعث انشعاب در این کنفدراسیون شد و

 [ 11] . د ر ک تضعیف  کارگران را طلبی مبارزه کنفدراسیون عمومی  انتخابات  در    برای شرکت   ی کارگر

« اتباعرفاه مادی »  متولیانبه  های نئولیبرال، سیاست از طریق  اجتماعی   تأمین   از میان برداشتن با ی حاکم  طبقه 

  .گرفتشکل می   پروری حامی که از طریق    بود »شهروند نئولیبرال«  نوعی  تحکیم    ی آن؛ نتیجه خود تبدیل شد 

کسانی   . فتیا )زعیم( می احزاب    /ها حل« خود را در رهبران فرقه »راه مشکالت اقتصادی و اجتماعی فردی اغلب  

 کسانی که بیمار   د.ن دولتی استخدام شو   ایدر موسسه توانستند  شاید می   از زعیم گرفتن  بودند با کمک که بیکار  

موردنیاز خدمات هرچه بودجه   دور باطل،این  در  .یافتند می   بیمارستان دسترسی دارو و  زعیم به  با توسل به    بودند 

وسیعی   ی پروری در شبکه حامی   شد.می   تربیش پروری هم  وابستگی افراد به حامی   شد، تر می تر و کم دولتی کم 

، اندک   ای رشوه دریافت توانند با  کارمندانی که می  در هر سطحی از حکومت گسترش یافت.   نورچشمی از احزاب  

توانند کوچک می   ایکارمندان شهرداری که در ازای هدیه   . سرعت ببخشند گواهینامه رانندگی شما را  روند دریافت  

کنند. تایید  را  شما  ساختمانی  کمیحتی    مجوزهای  مدرسه   چاپلوسی و    زبانی چرب   با  رسمی  ممتحنان   برای 

 که فرزندتان در امتحانات رسمی موفق خواهد شد.یابید  اطمینان  توانید می 

برای درک زمینحامی نقش   بسیار مهم است.   یه پروری  ایدئولوژیک فرقه   قیام اخیر  این حال، تداوم  گرایی با 

شده به این معنی است که هیچ گرایی نهادینه فرقه   . اهمیت دارد به همین اندازه  روبنای دولتی نیز    ی واسطه به 
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طور قانونی ازدواج توانند به مذاهب مختلف نمی   ان پیرو   این کشوردر    در لبنان وجود ندارد.عام  قانون »مدنی«  

مسائل شخصی   .شود شناخته می رسمیت  به  ها در خارج از کشور  ازدواج آن   هرچند کنند )مگر از طریق تغییر دین(،  

، دولت   ها توسطآن   یکه بودجه   شودرسیدگی می   های مذهبی از طریق دادگاه   مراسم تدفینمانند طالق، مرگ و  

شود که آورده می مذهب هر فرد هنوز در ثبت احوال    . شودتامین می   رسمی   نمایندگان مذهبی   دیگر پای  هم 

ها در ایست اعدام آن   و ها  غیرنظامی شناسایی    منظور به   . این کارت شد رج می د کارت شناسایی ملی  در    تر پیش 

 .شد استفاده می  نظامیان در طول جنگ داخلی بازرسی شبه 

 و ترس همیشه حاضر از بازگشتفقدان آشتی }ملی{ پس از جنگ داخلی    به دلیل   شخصیگرایی  این فرقه 

استفاده های مشروع برای سرکوب نگرانی از آن   ماهرانه  حاکم خیلی  ی طبقه تاکتیکی که  ، شود تشدید می  جنگ 

ای به این ترتیب، روابط اجتماعی فرقه   . اندازدمی   دیگر یک   به جان عنوان تهدیدی برای صلح  به را  مردم    کند و می 

در معرض تفسیرهای تراژیک یا رومانتیک در حالی که تاریخ خونین لبنان    ، شود سلی بازتولید می نن بی شکل  به  

تاریخ یکپارچه برای درس   یبرنامه تدوین اجماع برای  حاکم در   ی به دلیل ناتوانی طبقه این تاریخ  ؛ چراکهاست 

این   و   است   ناپذیر گرایانه حتی برای سکوالرترین افراد نیز اجتناب بنابراین تفکر فرقه .  شوددر مدارس تدریس نمی 

کند گرا نیستم، اما سیستم مجبورم می »من خودم فرقه   کند: را باورپذیر می   هارایج لبنانی   یخواهانه پوزش   توضیح 

 .رفتار کنم«طور این  که 

 (2011- 2005مارس )   چهاردهم   مارس/هشتم    یدوگانه  تشکیل 

در بیروت   مهیب  ی، انفجار 2005فوریه   14صبح روز    بود.   کشور   مسیر بهبودی«» در    ی شاهد گسست   2005سال  

علیه حضور رژیم اسد در مدام    حریری   . ه شدندکشت در این انفجار  غیرنظامی دیگر    21رفیق حریری و    و   رخ داد 

 ، 2007تا سال    طرفدار سوریه   جمهوری امیل لحود   ریاست   ی ویژه پس از تمدید دوره گفت، به می این کشور سخن  

فراگیر شد که   باور ین  به همین دلیل هم ا  .ه بود شد   پذیر امکان   فشار سوریه بر پارلمان بر اثر    که در واقع تمدیدی  

 اهلل.احتمااًل با آگاهی و حتی مشارکت حزب  است و رژیم اسد پشت ترور حریری 

های مخالف اسد مانند سمیر قصیر و جورج هاوی را بود که شخصیت   هاترور   ازای  ترور حریری آغازگر رشته 

نگار و مورخ بود و هاوی قبل از گرای برجسته از جنبش چپ دموکراتیک )قصیر روزنامه دو چپ   ؛هدف قرار داد 

به  دموکراتیک پیوستن  چپ  بود(،  }لبنان{  جنبش  لبنان  کمونیست  حزب  تونی،   چنین هم و    دبیرکل  جبران 

 بودند که راست   چپ و مهم    های ت شخصیها  آن  دیگر. های چهره ، و بسیاری  النهار روزنامه   معروف نگار  روزنامه 
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، ُمحمد بها َشَطح با ترور    و  تا بهار عربی وضعیت    مخالفت با رژیم سوریه. این داشتند:    نقطه مشترک  فقط یک 

 کرد.ادامه پیدا   2013 دیپلمات ضد اسد در دسامبر 

در عمل طائف مشروعیت یافته بود،   ی پیمان واسطه از گذشته و به   کهن حضور نظامی سوریه در لبنان با وجود ای 

گران تقریبًا بر زندگی سیاسی لبنان تسلط کامل داشتند و هرگونه مخالفت اشغال   . شد محسوب می  اشغال واقعی

تر از یک ماه پس از ترور، با شدت گرفتن احساسات ضد اسد، کم   کردند.می با حکومت خود را وحشیانه سرکوب  

همراه داشت ی به  پیام   تظاهرات این   تظاهرات بزرگی را در حمایت از رژیم اسد ترتیب داد. مارس  8در  اهلل  حزب 

عتراضی ا ،  مارس  14در    تسلیحات نظامی.   ی ، مثاًل مسئله شود اهلل عبور  حزب نباید از خطوط قرمز    که مبنی بر این 

و  از سوی  متقابل   لبنان  سیاسی  احزاب  گرفت   افراد مستقل  چنین هم اکثریت  انقالب    شکل  به  که   سدرشد 

 (Cedar Revolution )  المللی موفق شد رژیم سوریه را از با حمایت سیاسی بین   و در نهایت  معروف شد

 .ندمارس بر اساس این دو واقعه متولد شد  14مارس و   8  هایائتالف   لبنان بیرون کند. 

ترورشده، خود را حامالن مشعل حریریسم معرفی کردند و خواستار ایجاد   وزیر نخست سو با  مارس، هم  14اردوگاه  

این   المللی بودند. ن وزیر از طریق دادگاه کیفری بی و تحقق عدالت برای قتل نخست قدرتمند  نهادهای دولتی  

المستقبل   ازائتالف   پسر    حزب  حریری{   وزیرنخست که  سوسیالیست   چنین هم   و   کرد تأسیس    }سعد  حزب 

، تشکیل بود   ه رژیم سوریه ترور شد   به دست ، که پدرش در جریان جنگ داخلی  ولید جنبالطبه رهبری    خواه ترقی 

که در آن زمان هنوز به نیز نقش داشت    نیروهای لبنانی نظامِی{  شبه   }گروه سمیر جعجع از    ، ائتالف  در این   . شد 

 پارلمان مارس توانست اکثریت  14ه بلوک  کن پس از ای  هرچند [ 12] . زندان بود  در در جنگ داخلی  شرکتدلیل 

 سال در سلول انفرادی پایان  11پس از گذراندن  حکم حبس ابد وی  و  گرفت  عفو  پارلمان  را به دست آورد، از  

 .یافت

بود که نبیه بری،   اهلل و جنبش امل مارس متشکل از احزاب نزدیک به سوریه مانند حزب  8  ائتالف  در آن سو، 

جنبش  ، 2006فوریه  6تر از یک سال بعد، در کم  هنوز هم هست. ، رئیس پارلمان بود و 1992رهبر آن، از سال  

مارس  8اهلل، به ائتالف  پس از امضای یادداشت تفاهم با حزب   مارس،  14های موسس  یکی از بلوک   ، میهنی آزاد 

رژیم اسد   }مخالفت با{  به دلیل  میشل عون، رهبر جنبش میهنی آزاد،  شد، تر اشاره  پیش طور که  همان   پیوست.

پس جنبش میهنی آزاد  با این حال،    پذیر شد. ن امکا به تبعید رفته بود و بازگشت او با انقالب سدر    1990در سال  

 توجیه در پی  است    محقق شده   ش ماموریت که  با این بهانه    ، 2005نشینی ارتش سوریه از لبنان در سال  از عقب 

 بود.  اهللنامه با حزب تفاهم   امضای
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تر در  های مستقل کوچکجنبشتا  زدند  آگاهانه  انتخابی  دست به  مارس،   14اتحاد  ی  برجستهاحزاب سیاسی  

  مارس باشند. 14 و 8  یدوگانهصرفاً درگیر  دهند  ها ترجیح میآندر واقع،    .را به حاشیه برانند  های مختلففرقه

در جهت  برای انقالب سدر  در آینده  که هر امکانی را  چراکمک کردند    رقیب  ینهدوگااین  گسترش  به  این،  بنابر

دیدگاهباز برای  فضا  جدیدتر،  کردن  رادیکالتر  متنوعهای  میو  سرکوب  نیز    پیامدهایاز    رد.کتر  آن  جانبی 

قربانی شده است که البته    مارس  14اردوگاه  که در    عونادعای میشل    ، مثالً اینپوشی کردتوان چشمنمی

مارس به   8پیوستن جنبش میهنی آزاد به ائتالف    .اهللاو با حزب  ینامهتفاهمای شد برای امضای  همین بهانه

های  فرقهمتشکل از   توانست ادعا کند کهزیرا این اتحاد اکنون می  نداشت،تر  پیشکه    بخشید  آن مشروعیتی

 [ 13] .اهلل بود( ویژه حزبهای شیعه امل و بهگروه یسلطه درطور انحصاری )که قبالً تقریباً به است مختلف

های ناشی از آن و جنایات جنگی ویرانی  اهلل و اسرائیل در گرفت.بین حزب  2006جنگ ژوییه    ،چند ماه بعد

از این گذشته، »پیروزی«    .شداهلل در سراسر منطقه حزب یسابقهبی افزایش محبوبیتموجب  اسرائیل، د متعد

 بود.  1948اسرائیل اولین پیروزی از این نوع در جهان عرب از زمان تأسیس اسرائیل در  مقابلاهلل حزب

در دست ائتالف    که  دولت لبنان  داشت.  دوام  2008تا جنگ مه  و  دو سال    فقطاهلل  »ماه عسل« حزب  اندور

های  به سرعت بخشنیز  هلل  بحز کند.  اش را قطع میشبکه مخابراتیکه    اهلل را تهدید کردحزب  بود،  مارس 14

اهلل از  حزببه این ترتیب،  .کند زور دفاع اعمال خود با  یز شبکهموفق شد اوسیعی از بیروت را تصرف کرد و 

قدرت خود  جای اسرائیل، و این بار به امن نسبی خود خارج شد و برای اولین بار پس از جنگ داخلی یحاشیه

 های لبنانی به نمایش گذاشت. در برابر گروهتمامی بهرا 

موفقیت اصلی    شد کهخیلی زود روشن    وجود داشت،  2005برای تجدید سیاسی در لبنان در سال  که  هر امیدی  

پس از  این کشور  سیاسی    ی احزاب جنگ داخلی در عرصه  تمامیبه مشارکت    خشیبتانقالب سدر مشروعی 

 بود.هم در خطوط مخالف این احزاب هرچند است؛  جنگ

 (2019ـ2011)بندی کنار هم صفاز بهار عربی و گریز 

از اعتراضات    جنبش کارگری بود، اما  رنگ کم  و احیای   2011اگرچه لبنان شاهد اعتراضات محدودی در سال  

نکرد. پیروی  منطقه  از  سال  باتوان  را مینسبی  ی  استثنااین    همسایگان خود در  پرتالطم قبل    2011های 

لبنان، برخالف سایر کشورهای عرب  چنینهمو  توضیح داد   ، رهبر واحدی برای سرنگونی  یاین واقعیت که 

 نداشت. 
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ها بین دو ائتالف  دست آورد، تنش بهدر آن  مارس اکثریت را    8ائتالف    که  2009پس از انتخابات پارلمانی در  

چندین  نیز  مارس، و   14ائتالف    هایآمال و خواستهشدن  برآورده  طور کلی کاهش یافت، تا حدی به دلیلبه

اختالفات  این    [14].جدید  قانون انتخابات   تدوینپی در تشکیل کابینه و  درپیشکست  بحران سیاسی از جمله  

نمایندگان پارلمان    جدید،انتخابات    قانون نبود  رغم  به  .نیز شد  چندین تغییر در اتحادهای حزبیموجب    سیاسی

ماه، در سال   17به مدت    2013در سال  :  رأی دادندنمایندگی، که خالف قانون اساسی بود،  های  به تمدید دوره

انتخابات    تا در نهایت طبق قانون جدید  ،ماه 11مدت  به    2017ماه، و بار دیگر در سال   31به مدت    2014

این تمدیدها به دلیل عدم جایگزینی رئیس جمهور لبنان  از سوی دیگر،  .  شدمیبرگزار    2018در سال    بایدمی

 شد.میبه پایان رسید، توجیه  2014او در مه  یکه دوره

برای توجیه  مدام  که سیاستمداران لبنانی    ،رخ داد  ،سوریه  ،به موازات این تمدیدها، وقایعی در کشور همسایه

در حمایت    2012اهلل که در آغاز سال  حزبی  . اما هیچ حزبی به اندازهکردنداستناد میماندن در قدرت به آن  

اهلل  حزب  وقایع به نفع خود بهره نگرفت.   این از  نظامی کرد،    ی ، رژیم اسد، مداخلهلبنان  سابق   ان گر از اشغال

شهر مرزی قصیر  در    2013در ماه مه    علیه ارتش آزاد سوریه  شنبرد  را تایید کرد کهخود    زمانی مداخله  فقط

نیز  کند و امروز  اهلل دیگر آشکارا از رژیم اسد حمایت میاز آن زمان، حزب  .کردن نبودپنهان  دیگر قابلسوریه  

جنگ در سوریه بر اقتصاد   شود.حیات این رژیم محسوب می یدر کنار روسیه و ایران، دلیل اصلی برای ادامه

درصد   7/1  به   2011و    1995های  درصدی بین سال 7/5  نرخ رشد از میانگینتأثیر منفی گذاشت:  نیز  لبنان  

 [ 15].کاهش یافته است  2019و   2011های  بین سال

ترین محل دفن زباله در لبنان به پایان رسید، لبنان با »بحران  بزرگبا  دولت    قرارداد، زمانی که 2015در سال  

جبل لبنان شد و دولت از  استان  های بیروت و  انباشت زباله در خیابانموجب  این بحران    رو شد.هزباله« روب 

 . نیست گیریمحیطی بحران زباله قابل اندازهتأثیر زیست زباله استفاده کرد. یمحل موقت عنوانها بهبزرگراه

  به نام بود  جنبشی  دار آن  پرچم  . را روشن کرد  لبنانهای اعتراضی  جنبش  نخستینیکی از  یبحران زباله جرقه

بو» گند تو  موفقیت  « .دهیمی  ی  اقدام  چندین  در  معترضان  در    داشتند،  پایتخت آمیز  تحصن  جمله  از 

این  به  نیز  های متفاوت  چندین گروه دیگر با خواسته  . تظاهرات مردمی  برگزاری چند   های دولتی وساختمان

کردن مجدد فضاهای عمومی  ملی   چنینهممقامات دولتی و    تربیشگویی  پاسخکه خواهان    جنبش پیوستند

 ، اقدامات در پایتخت متمرکز بود. مردممشارکت  با وجود گسترش  ها را خریده بود.  آن  سولیدر  ترند که پیش بود
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  و در نهایت سرکوب شد، ای بیندیشد  چارهخود    های ناهمسازیبرای  نتوانست    «دهیمی  ی گند تو بو»  جنبش

با تشکیل احزاب و  ی کمی پس از آن،  ایجاد کرد. در فاصله  سیاسی در لبنان  مشارکتجدیدی از  ی  رویهاما  

آغاز    2018و انتخابات ملی بعدی در سال    2016کارزارهای انتخاباتی شهرداری  های سیاسی جدید،  جنبش 

های متفاوتی داشتند، اما در مخالفت  اهداف و سیاست  هریک   ها و احزاب جدیداین جنبش  یهمه  گرچه  شد.

انتخاباتی  های مختلف در فهرستاین جنبش  « متحد بودند.کار ان کهنهکارافظهمحبا احزاب سیاسی » های 

  های عبارتی جذاب که به گروه  ؛شرکت کردند و به »جنبش مدنی« معروف شدند  2018مشابه در انتخابات  

 . دانندمیحاکم    ی که خود را در برابر طبقهکند  اشاره میهای غیردولتی  اجتماعی، احزاب و سازمانطلب  اصالح 

هم    مخالف که سابقاً    یاحزاب  داد.  واکنش نشانبه این تهدید جدید  پارچه  یکو  در کنار هم  نیز  حاکم    ی طبقه

  در حال رشد همکاری   «جنبش مدنی »برای سرکوب    کنار هم قرار گرفتند تا  های ترکیبیفهرستدر    بودند

شدند.آن  .کنند موفق  مدنی  ها  آورد  جنبش  دست  به  را  پارلمان  از  کرسی  یک  اما  فقط  با  .  انتخابات  روند 

احزاب    جنبش مدنی، با شکست  [ 16]. رفتزیرسوال  مهم  انتخاباتی  تخلف   3600هایی مبنی بر بیش از  گزارش

ی حزب یا گروهی خاص  هنتیج   سیاست لبنان،  مارس بدون تردید ثابت کردند که فساد عمیق 14 و 8سیاسی  

تقویت  آن را  ،  دهندمیحاکم را تشکیل    ی که طبقه  موجود  و تمام احزاب   است   ساختارینیست، بلکه این فساد  

 .کنندمی

نقطه عطف   2018و   2016های  های انتخاباتی در سالو جنبش 2015اعتراضات بحران زباله در سال هرچند 

بسیج اجتماعی   یرشد گسترده  2015از سال    نبود.  محرکعامل    تنها، اما  شدمحسوب می  تاریخی   اییا لحظه

،  2015در    جمعی  کنش 324:  شدمیمسائل اجتماعی/اقتصادی، کارگری و سیاسی مشاهده    پیراموندر لبنان  

سال    کنش 468 سال  مورد   419،  2016در  سال   188و    2017در  در  آن  2018مورد  در    کارزارهای   هاکه 

  اکتبر  17قبل از    عمومی  بسیج 200  حدود  2019در سال    جمعی شد.  کنشگزین اشکال دیگر  انتخاباتی جای

 [ 17] .از افزایش نارضایتی  است روشنی  ینشانه که شده بود

 فروپاشی  یقیام در میانه

یکسان بود: اعطای  ، »استراتژی« مالی در لبنان همیشه یکی و  باشد  که کدام ائتالف در قدرتننظر از ایصرف

  گرفتن  لبنان در تالش برای  نداشت.  ی دیگر ها با سال  تفاوتی نیز هیچ    2019 سال  وام، ریاضت اقتصادی، فساد. 

پاریس  سدر  کنفرانس  که یک سال قبل درمیلیارد دالر وام و کمک بالعوض   6/11 ،  پیشنهاد شده بود  در 

  شدن مشخصاندکی پس از تصویب بودجه و    کرد.تصویب    2019ی  ژوییهریاضتی دیگری را در    یبودجه
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شد. آغاز  کشور  سراسر  در  اعتصابات  و  اعتراضات  بودجه،  کاهش  حقوق    میزان  که  بازنشسته  نظامیان 

تنها دانشگاه ملی و دولتی    ــ معلمان دانشگاه لبنان ، دست به اعتراض زدند.زیر تیغ رفته بود شانبازنشستگی

 .کردندتوقف استخدام اعتصاب  چنینهمناپایدار و  متزلزل و برای مبارزه با شرایط کاری  ــ لبنان

ها فقط  این تعلیق  چند. هردهد  کل بخش دولتی را تحت تاثیر قرار  توانستمی  توقف استخدام توسط دولت 

دولت به استخدام از طریق قراردادهای مشاوره ویژه ادامه    .شدی که کار ثابت داشتند اعمال میهایبرای لبنانی

 بخشید. می خصوصی را تداوم بخش پروری بین دولت و منافع منظم روابط حامی ی داد که چرخه

لیر لبنان    عالوه بر بودجه ریاضتی، ذخایر نقدی لبنان نیز رو به اتمام بود.  داشت؛ یعنی  تفاوتشرایط  این بار  اما  

(LBP  سال از  که  نرخ    1997(  شده  ثابت  امریکا   دالر 1507با  واردات    بود،  اعالم  کاالهای    تربیشبرای 

  ذخایر ارزی ،  ثبات ارزیاین  ی  پشتوانه  مصرفی و کاالهای مهم مانند گندم و سوخت به دالر وابسته است.

ترکیبی از کمبود صادرات، فرار پول خلیج فارس و  در اثر  این ذخایر    .کندمیداری  که بانک مرکزی نگه  است

 [ 18].کاهش یافتبازپرداخت مستمر بدهی  

مؤسسات    تربیش. عالوه بر این،  های محلی از پرداخت به دالر شدامتناع بانک  موجباین کمبود نقدینگی دالر  

ها  این  ی همهگیرند.  میتر در نظر  تر و باثباتارز قوی  آن را   چونهستند،  پرداخت به دالر    خواهاندر لبنان  

بازار سیاه دالر  ی آن نتیجهباشد که    از عرضه   تربیشتقاضا بسیار  موجب شد که   این میان،  .  بود  ظهور  در 

  فراگیر  گسترده از سقوط و کاهش ارزش لیر لبنان  و نگرانی  و ترس  نیز اعتصاب کردند  صاحبان پمپ بنزین 

 شد.

بین آژانس از سوی دیگر،   مالی  متوالی رتبه های  با کاهش  نگرانی بر  لبنان    ی المللی  زدند ها  این  بدهی   . دامن 

از نظر   ، 2006چه پس از جنگ داخلی و چه پس از جنگ با اسرائیل در سال    لبنان برای بازسازی،   شده انباشته 

»استراتژی«  ؛ و به این ترتیبان قرار داده استسوم جه   ی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، لبنان را در رتبه 

 .گیری داشته باشد توانایی پرواز و اوج که بدون این   ، لبنان به پایان باند رسیده بود

مردم در نمایش    .کندمیاکتبر را ترسیم     17خطوط گسل  ،  این ترکیب شرایط اقتصادی و نیروهای سیاسی

عمومی    تظاهرات به فضاهای   ی کشاندن دامنه  اعتراضات وشروع  ها ریختند.  به خیابانای  سابقهبی  بستگیهم

بیروت بلکه در تمام شهرهای بزرگ ساحلی و شهرهای کوچک  فقطنه   و    ترکیب  صورت گرفت.  نیز  تردر 

های  متوسط جنبش  یترکیب روشنفکری و طبقهبسیار فراتر از  این سلسله تظاهرات    در   کنندگان شرکت  ماهیت

 [ 19].نیز گسترش یافت های مختلف فرقهقبلی بود و در سراسر خطوط 
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،  آن  ایخطوط فرقهو  داد، که با توجه به تقسیم جغرافیایی لبنان  هر شهر در حمایت از شهرهای دیگر شعار می

دیگر    های به این ترتیب، ادای احترام به شهر  .شدمحسوب می  رخدادترین  بخشمالها   نیز   وترین  معمولغیر

ای نیز دیده  ، بلکه در سراسر مرزهای فرقهلبنان  جغرافیاییی  گسترهدر    بود که نه فقط  همدلیراهی برای  

 شد.می

رهبران احزاب خواستار مشارکت هواداران   اعتراضات را سرکوب کنند. ایناحزاب سیاسی مستقر تالش کردند 

متهم   همکاری  به  تمایل  عدم  و  ناکارآمدی  به  را  دیگر  احزاب  حال  عین  در  و  شدند  پاسخ  کردند.  میخود 

نمایش هرگونه پرچم حزبی را ممنوع  درنگ  بیها  آن  . بود  انگیز دموکراسی مردمی نمایش شگفتاما  معترضان  

  از فضاهای نیز  های حزبی را  شده با وابستگیای شناختهصیت رسانهمدار و شخکردند و حتی چندین سیاست

 اخراج کردند. عمومی برای تظاهرات 

 ها در میدان  هژمونیادپ

زدن  آتشکه  حالی  درها.  کالستی  سوزاندنها از طریق  جادهن  بست  آغاز شد:  یجنبش با اقدام اعتراضی منظم

بار،    این  اما  شود،تلقی می  مشکالت   بیانبرای  ی فرودست  از سوی طبقه  یرمدنیای غشیوهالستیک معموالً  

شد دیده میمناطقی  هایی در  که چنین اعتراضنایتر  جالب  جانبه در سراسر کشور. برای بسیج همهبود  فراخوانی  

تظاهرات  حتی وقتی  مناطق    در آن  .باشدامل  جنبش  اهلل و متحدانش از  نفوذ حزبی  رفت حوزهکه گمان می

برداشته    شدقلمرو حزب استفاده می  یبرای تعیین محدودهتر  پیشهایی که  نمادهای حزبی و پرچم  ،باال گرفت

  بود  شده  شان تثبیتاختصاصیهای  کانتوندر  هژمونی احزاب که    تلف نیز تخریب شد. خدفاتر احزاب م  شد.

 بود. حاال دیگر رو به افول 

وقت، در سخنرانی تلویزیونی مدعی شد که صدای مردم را   وزیرنخست سعد حریری،    اولیه،فردای این بسیج  

است. از   شنیده  سیاسی  تمامی    وی  راه خواست  احزاب  یافتن  آیند.برای  هم  گرد  بحران  این  برای  او   حلی 

وجه داشت. نخست،   این سخنرانی تلویزیونی دو   . ه بودخود ضمیمه کرد   ی بیانیه به  نیز    ساعته 72االجلی  ضرب 

هشدار اعالم  دوم،  .  احزاب دیگر   دادن جلوه وزیر در مقابل اعتراضات و مقصر  نخست برای محافظت از    ی بودتالش 

دارد شخص ی که تنها چیزی که کشور را یکپارچه نگه م شده مبنی بر این رمزگذاری   ی پیام   ،   های دیگر به طرف 

 وزیر است.نخست 

ابتدا با ایجاد    حرکتی که  . را باز کرد  فضا   چرا که  ساعته برای خیزش بسیار ارزشمند بود. 72االجل  ضرباین  

سراسر کشور    در  چادرها در میادین اصلی  .ه بودبه اشغال فضاهای عمومی تبدیل شدحاال  موقت آغاز شد،  موانع  
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در  شده روی کاغذ  چه چاپصورت آنالین و  به  چه  انبوهی از مطالبات  ،االجلاین ضربی  در نتیجهبرپا شد.  

 اصالح تامین اجتماعی،   عمومی،  درمانیخدمات    یارائه  :ها بسیار متنوع بودخواسته  .شد  پخشمیادین اعتراضی  

تعلیق حقوق    رازداری بانکی،لغو  ها،  شدن بانکملی  انتقال تابعیت از مادر،مثل  حقوق زنان  مطالبات مربوط به  

پارلمان، استعفای تمامی نمایندگان و تشکیل مجلس    ،عمومی  اموالبازگردادن اموال ساحلی به    نمایندگان 

 انتقالی. 

 ادغام شد:  زیر  اساسیها در موضوعات خواستهدر نهایت ساعت،  72در این 

 و  استعفای دولت .1

 به این منظور که  تری از نمایندگان تکنوکرات ت کوچکأتشکیل هی .2

 و  را مسدود کنند های سیاستمداران قبلیتمام دارایی .3

 .آماده کنند برای انتخابات زودهنگام را نویس قانون جدید انتخاباتی سکوالر پیش .4

 

که به افرادی    داد. جنبش  میزی به  آ ت غیرخشون  یلحن   گرفت نیزای که در آخر هفته صورت  ه اعتراضات گسترد 

بر دیوارها و متعددی  های حمایتی  و پیام   بیرون انداخته شدند رساندن به اموال شخصی مردم بودند  دنبال آسیب 

های پارلمان رودی مقابل ونیروهای امنیتی که  برای رویارویی با    چنینهم   های مشاغل خصوصی نوشته شد.شیشه 

معترضان .  شدندخطاب می «  ییدامنیتی »از ما ارتش و نیروهای    های انسانی تشکیل شد. بودند، زنجیره   گرفته سنگر  

 که در   شده   گسترده   یارتش نیز قربانی فساد   که   کردندمی   در شعارهایشان اعالم  دادند ورا تکان می   ارتش  پرچم 

که داد  ارتش را نشان می داران  منتشر شده بود که درجه   های اجتماعی تصاویری در شبکه   . استدولت  ی  بدنه 

چندین   کنند.حمایت از قیام در دست دارند و از ناتوانی برای پیوستن به تظاهرات ابراز تاسف می تابلوهایی در  

 داشت.  ایبازتاب گسترده ها  فیلم   کردند. این با دیدن تظاهرات گریه می   داد کهنشان می ی دیگر سربازان را  ویدئو

که برخی از معترضان حتی خواستار صورت افراطی نیز ظاهر شد، چنان گاه به    دار ارتش احساسات طرف این  

 تشکیل دیکتاتوری نظامی بودند.

چنان و هم را اشغال کند  شهرها  ساعته، قیام توانسته بود تمام فضاهای عمومی اصلی    72در پایان مهلت  سرانجام  

فقط بلکه    نبود، استعفا  حرفی از  وزیر  نخست در سخنرانی    ببندد.را نیز    به اعتصاب عمومی   منتهیهای اصلی  جاده 

 تر پیش تزریق سرمایه به وام مسکن که    ،وزیران شامل کاهش حقوق  کرد،  دولت را ارائه می اصالحاتی    ی بسته 

 اصالحات  ی بسته معترضانی بالفاصله    برخی از نهادهای دولتی.ی  یا کاهش بودجه تعطیلی    متوقف شده بود، 
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در سه دهه سیستمی که    دانستند. جایگزینی اصالحات واقعی می برای    آن را مماشات پیشنهادی را رد کردند و  

 ی اجرای اینتواند ناگهان اراده نمی اکنون  انجام نداده است،  مردم  تقریبًا هیچ کاری برای بهبود کیفیت زندگی  

ادعای   ضمن  و  نقش تاریخی خود را برعهده گرفتآمده  وقایع پیش در پاسخ به همه  ارتش    پیدا کند. را  اصالحات  

هرگونه   از   چنین هم ،  خواهد کرد آمیز علیه معترضان جلوگیری  کرد که از هرگونه اقدام خشونت   اعالم  طرفی بی 

نسبتًا   بیانیهدر واقعیت، این    . خواهد کردخودداری    نیز  معترضان یا پاکسازی موانع  توسل به زور برای دورکردن

درگیری متوقف کرد که قصد  یک کاروان موتورسیکلت از حامیان دولت را    در شب اعالم بیانیه ارتش    منعطف بود.

پس   ی در هفته   . پاکسازی کردند   بشردوستانه« دالیل  » ها را به  ما در برخی مناطق جاده را داشتند، ا با معترضان  

ه مسدود شد های اصلی  تمام راه داشت.  ادامه    ، نافرمانی مدنی و اعتصاب عمومی عماًلوزیر نخست از سخنرانی  

گسترده   بود  حضور  میادین    یو  در  دی   همراه   کارناوال مانند    یفضای   شهرها مردم  رقص،  موسیقی،  و با  جی 

 که فراموش شده بود.   جریان داشت  زندگی  سبکی از  میادین عمومیدر  .  آوردبه وجود می بازی در شب  آتش 

های سخنرانی   روزانه   .بود   کالس درسز  چادرهای برپاشده نیها به مدرسه تبدیل شد، میادین عمومی و  خیابان 

ها« در این »کالس   شد. اهمیت فضاهای عمومی برگزار می   و نیز   اقتصاد، قانون اساسی، تاریخ   ی باره عمومی در

مشاهده   نوسازیگرایی و  های فرقه به دور از تمام افسانه   ولبنان    جدیدی از  هویت  تعریف هایی برای  تالش   شد می 

هایی نشانه   حاکم   ی طبقه در    جوامع دیاسپورای لبنان سازماندهی شد.از سوی  تظاهراتی نیز در سراسر جهان    کرد. 

تا تظاهرات را آرام کند یا در  ه بودهای تلویزیونی متوسل شد به سخنرانی  شد کهدیده می  از شوک و سردرگمی

حسن   میشل عون، رئیس جمهور، تمایل خود را برای مذاکره با نمایندگان جنبش ابراز کرد.  . تردید ایجاد کند  آن 

او در نهایت از هوادارانش خواست   اهلل در چند سخنرانی قاطعانه در برابر استعفای دولت ایستاد. نصراهلل، رهبر حزب 

 های خارجی شده است. قدرت ی  بازیچه   مدعی شد این قیامو در عین حال  نشینی کنند،  عقب ها  ن که از خیابا

 سعی کردند بین اعتراضات قبل از جنگ داخلی و قیام کنونی تشابهاتی   نیز   تلویزیونی   معروف  های شخصیت 

هر   خ دهد. ر ممکن است چه وقایعی    در جامعه  خالء سیاسی   شرایط در  و این ترس را القا کنند که    نشان دهند

برای   سوخت انبار  چون  هم ها  این سخنرانی گویی  شد.  ها مواجه می سخنرانی سیاسی با هجوم مردم به خیابان 

)همه،   کاًل  یعنی   کاًلشد:  داده می   شعار قیام ترین  برجسته با  ها  آن   پاسخ   از یک سو،   .کردعمل می   معترضان آتش  

با تمسخر شود  می تامین مالی  کشور  که جنبش از خارج  ن هایی مبنی بر ای اشاره سوی دیگر، چنین  از    یعنی همه(.

تقریبًا گرفت که  می   نادیده آشکارا این واقعیت را  که خود  این ادعا را مطرح کرد  ویژه وقتی حزبی  مواجه شد، به 

برای بازگشت  که جنبش تهدیدی است ن ی مبنی بر ای دیگر ادعاهای  .شود منحصرًا توسط ایران تأمین مالی می 

داخلی  جنگ  »شما  شعار  با  داخلی،  جنگ  مردمی«    هستید  به  انقالب  ما  گرفتو  از   .پاسخ  بسیاری  برای 
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 جدید.  نگ داخلی ج پایان دوران جنگ داخلی بود، نه آغاز    ی دهنده کنندگان در تظاهرات، این قیام نشان شرکت 

رهبری در گونه  هر وجود  رد آشکار  : و این یعنی  نتیجه ماند بی دولت به مذاکره با نمایندگان جنبش نیز  اصرار  

تواند به نمایندگی از قیام صحبت کند و هرکسی نمی س  ککه هیچ   شده بود   انداز ن در جنبش طنی این تفکر    جنبش. 

که در زیرا افرادی    . انتظار نبود ور از  عجیب و د   اصاًل  تفکر   این   است.   شیاد فقط    را داشته باشد آن  که ادعای  

مداوم   فشار   دستگیری رهبران و ها شاهد  آن   ؛گرفته بودند درس    2015  سال   های از بسیج سازماندهی نقش داشتند  

کنند، »مردم مذاکره نمی   که   کرد   پذیرش، این شعار را محبوبنهایت همین عدم   در   ای بودند. های رسانه کمپین 

 کنند.«مطالبه می ها  آن 

اهلل در مرکز با این حال، ساعاتی قبل، گروه بزرگی از حامیان امل و حزب   وزیر استعفا داد. نخست اکتبر،   29در  

معترضان   چادرهای ها  آن   و به هر کسی که سر راهشان بود حمله کردند. ریختند    ها وحشیانه به خیابان   شهر بیروت 

به در مناطق دیگر نیز    به آتش کشیدند.  نصب شده بود   در میدان اصلیکه    ، راکرده و نماد انقالب، مشت گره 

در حالی رخ داد که ها  ن ای   . همراه بود   عمومی و ارعاب از جمله تیراندازی اموال  تخریب    که با  معترضان حمله شد 

 را جشن بگیرند.  استعفاند تا  ه بود ها ریخت هزاران معترض به خیابان 

نشینی ها عقب ان برخی از معترضان از خیاب   برای قیام داشت. مخربی نیز  پیروزی، اثرات  ضمن  وزیر  نخست استعفای  

جمهور رئیس به   استعفا از سوی دیگر، این   دانستند. می ضرر اهل سنت  به  اساسًاوزیر را  نخست کردند و استعفای  

به این معنی بود که او و حزبش   ، اصالحات از طریق روند قانونی   ،پیام قبلی او   . ه بود جرات داد ش  احامی   و حزب

خود کرد که  ها دولت شروع به ترویج این لفاظی  . به قامت خود دوخته بودند طلبی را ردای اصالح   تنه یک اکنون 

از مذاکره   کنندگان امتناع قیام با استناد به  دولت    وضعیت وخیم اقتصادی کشور است.   یعامل و تشدیدکننده   قیامْ 

هیچ اعتصاب عمومی در عمل  دیگر    . اطمینان یابد ها  تمامی جاده   گشایش از    به نیروهای امنیتی دستور داد تا آن  با  

 .پذیر نیستامکان جنبش کارگری به این معنی بود که اعتصاب عمومی واقعی    فقدان و    نداشت  وجود 

واکنشی    ی در موقعیت   رهبری  با رد هرگونه قیام   کرد. دست و پنجه نرم می خود های با برخی تناقض چنان هم قیام  

که فعاالنه  این جای  به   ، خواستند نمی   چه آن بر    فقط پایداری   ، یعنی گرفته بود   های منفی قرار محدود به خواسته و  

بسیج شود که  می تلقی  چنین  برخورداری از حق وتو  متأسفانه    .را بازگو کند هایشان  خواسته تا  بیافرینند  گزینی  جای 

ساختارهای مقاومتی نیز خط بر تشکیل  از سوی دیگر،    محاسباتی.بزرگ  اشتباه    : یک است   حدوحصربی   مردم

ی، مانند شوراهای انقالبی که بر مبنایی دموکراتیک سازماندهی اختارهای چنین س که  حالی   ؛ در کشد بطالن می 

 .گوی مطالبات مردمی باشد پاسخ توانست  می ،  شده 
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دولت  یک  تشکیل ی مطالبه   به این ترتیب،  »غیر سیاسی« جنبش یافت.   ماهیت  در ادعای توان را می تضاد دوم 

طور که خواهیم دید، این همان   است.فنی    که مشکالت لبنان کاماًلبه وجود آورد  این تصور را    انتقالی تکنوکرات 

 گزافی داشت.ی هزینه فرض برای جنبش  

ندارد، به   رسید تمایلی به رقابت با سایر نهادهای دولتیاول، به نظر می   مراحل  همین قیام، در  عالوه بر این،  

 پروری و تضاد منافع عمومیحامی   ی ه های پیچید تأثیر شبکه   بارهاز حمله یا بحث در   طرفی ارتش اعتماد کرد و بی 

، ای های رسانه ها و شرکت ها، بیمارستان های ساختمانی، دانشگاه ها، شرکت مداران و بانک خصوصی بین سیاست   ـ 

قیام   پیشرفت  قانونِی  . کرد خودداری  بر  به   بنابراین مسیرهای  قرار گرفت.تغییر  اولویت  در  اقدام مستقیم   جای 

آن   شیفتگی توان ناشی از ناپختگی نیروهای »جنبش مدنی« و  های جنبش را می تناقض و محدودیت شک،  بی 

 . تدوین کنند  ای یکپارچه استراتژی تا   فقدان نهادهای کارگری یا رادیکال دانست  نیز   های انتخاباتی و به سیاست 

چراکه در این صورت خطر »تقسیم خیابان« را نیز به همراه داشت،    عملی یکپارچه    ی با این حال، تدوین برنامه 

 قیام را کنار بگذارند. اساسًاممکن است  نباشند   کسانی که با برخی اهداف سیاسی موافق

، متحد حول مطالبات منفی   ای های ساختاری، قابل درک است که قیام از طریق جبهه با وجود این محدودیت 

یعنی   . ایجاد شود   هابرای آن   که فضای مناسب کرده  واگذار    زمانی به    وظایف »سیاسی« را و    است  شده متحد  

عمل جدیدی وارد    « سیاست»  جدید که اجازه می دهدقانون انتخاباتی تصویب  حاکم و    ی پس از برکناری طبقه 

 شود.

 مستقیم و الیگارشی بانکی  یمنازعه

بر میزان پولی   محدودیت شامل اعمال    که  بودنددر دست گرفته  غیررسمی سرمایه را    ها کنترل تا ماه نوامبر، بانک 

ها نیز جز در شرایط بانک  خود برداشت کنند.  حساب دالری و لیره لبنان  هایتوانستند از حساب که افراد می بود 

برای جلوگیری از صرفًا    ها این اقدامات بانک طبق ادعای    . کردندخودداری    خاص از انتقال پول به خارج از کشور 

ارز   ی ها مبادله ک بان در که حالی  در .بود   بنان و دالر امریکا ل و تالش برای کنترل نرخ ارز بین لیره هجوم بانکی 

ثابت  بازار سیاه در صرافی   ی ، نرخ گرفت صورت می   با نرخ رسمی   کهجریان داشت    های خصوصیموازی در 

 .داد را نشان می درصدی  30کاهش ارزش بیش از  

 روند  این   . نداشتند  وارداتدیگر امکان  ها  که شرکت   بود های دسترسی به دالر آمریکا به این معنی  محدودیت 

ه ها دست ب بنزین پمپ واردکنندگان تجهیزات پزشکی آسیب رساند،  نیز  نندگان سوخت و  ک ع طور خاص به توزیبه 

ارز تسهیل نشود ها تهدید کردند که  و بیمارستان زدند    اعتصاب  اعتصاب می آن ،  اگر دسترسی به  نیز  . کنند ها 
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بحبوحه  در  وقایع،  درست  این  بانک مرکزی ی  رئیس  لبنان خود  سخنرانی  در  ،  لبنان   ریاض سالمه،  به مردم 

 گرفتنادیده    و این واقعیت را کامالً   اطمینان داد که بانک مرکزی به دنبال استراتژی کنترل سرمایه نخواهد بود

 شود.که کنترل سرمایه از قبل برقرار بوده و به آرامی تشدید می 

این  بعدی مجلس برای بحث و بررسی و تصویب قانون عفو عمومی استفاده کند.  یاز جلسه قصد داشت   دولت

شوند؛ اما بخشیده می   متهم نشده بودند   ی افرادی که در حبس بودند و هنوز همه کرد که  ادعا می   در ظاهر   قانون 

مالی    بیان  نشان بود  قانون شامل جرایم  عماًل  برای هر سیاست   ی دهنده که  در عفو عمومی  مداری است که 

جمهور از هواداران خود برای افزودن بر این شور ضدانقالبی، حزب رئیس   متهم شود.   های فساد آتیمحاکمه 

 تشکیل جمهور نسبت به  رئیس   در آن راهپیمایی،   جمهور شرکت کنند. خواست تا در راهپیمایی حمایت از رئیس 

ها با اعتراض متقابل و که ممکن است به زودی اعتراض ن دیدی پنهان مبنی بر ای »دو خیابان« هشدار داد، ته

 .خشونت مواجه شود 

دیگر راهی برای اعتصاب معترضان    ،ها شدن خیابان ها و بسته با اعمال کنترل غیررسمی سرمایه توسط بانک 

ها، بنادر، بانک مرکزی و دفاتر های دولتی، شهرداری مقابل ساختمان ای  گسترده   ظاهرات ت  ها. آن نداشتند عمومی  

و ها  فروشگاه ها،  عالوه بر این، معترضان در فضاهای عمومی مانند رستوران   .ترتیب دادند دهنده مخابرات  ارائه 

حضور از  فؤاد سنیوره    پیشین،   وزیر نخست برای مثال،    کردند.آبرو می سیاستمداران را بی   ی مختلف نیز رویدادها

 المنفعه و امور عام ، وزیر  یوسف فینیانوس رئیس پارلمان و   نایبلی فرزلی،  ی ا  .موسیقی اخراج شد کنسرت   یکدر  

 هیجان موج عظیمی از  ،  ها آبرویی بی   ویدئوهای این  شدند.   انداخته  ها بیرونهر کدام از رستوران   نیز  ،ونقل حمل 

آبروکردن بی خواهان  و    استفاده کردند  اجتماعی   های شبکه   »تقویت« این حرکت ازبرای معترضان    ،وجود آورد به 

 .شدند ممکن    مانو هر ز   مکانمداران در هر سیاست 

شروع به سازماندهی تحصن در   سوسیالیست  ومور ف ائتالفی از فعاالن چپ از جمله حزب کمونیست لبنان و  

 چنینهم   این ائتالف  توانستند پول برداشت کنند، اشغال کردند. می ها را تا زمانی که مشتریان  ها کردند و آن بانک 

 تربیش درگیری بین مشتریان و کارمندان بانک نیز    کرد. می تحریک    ها شدن بانک ملی درخواست  برای  مردم را  

پربازدیدترین یکی از    دست شد. های اجتماعی دست به  ها در شبکه ویدئوهایی از این درگیری   تر شد.و عادی 

 ویدیوهایدر    چنین هم   . }که برای گرفتن پولش به بانک رفته بود{   دادرا نشان می دست  به   ی تبر گذار ها سپرده ن آ 

افرادی  می   دیگر،  در    شدنددیده  ناتوانی  دلیل  به  خوراک  فراهم که  یا کردن  مدرسه  شهریه  پرداخت  خانواده، 

که روی خود   داد یکی از این ویدئوها مردی را نشان می   .فروپاشی روانی شده بودند ها دچار  بازپرداخت بدهی 
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می  می بنزین  خودسوزی  به  تهدید  و  سوی  صدای   کند.ریزد  آن  از  می ی  شنیده  »شوددوربین  تقصیر   هان ای: 

کارمندان بانک تهدید به اعتصاب کرد  ی اتحادیه  ، هایی مخاصمه چنین  افزایش در پاسخ به « . است  ها کمونیست 

که    شهری ویران   یپوچ ؛ و این نشانی است از  قرار دادنددرهای خود  مقابل    آهنی   ی ها سدهایو بسیاری از بانک 

 .آیند می  داری ساختارهای سرمایه   حفظ  به کمک هم    ها در آن حتی سنگر 

  مداران. های تلویزیونی سیاست پاسخی بود به سخنرانی   که   یافت بازمی   انرژی خود را   هفته ای در آخر  اعتراضات توده 

فشار  ها مانع تصویب قانون عفو شد.  پارلمان را به تاخیر بیندازد که یکی از آن  ی این اعتراضات توانست دو جلسه 

  ی: محمد صفدی، نماینده شد ی  وزیر نخست برای  دو کاندیدا  نامزدی  لغو  موجب    چنین هم مستمر از سوی خیابان  

با    هم   است و روابط نزدیکی   ( Zaitunay Bayزیتونی بی ) خصوصی    ی ی اسکله عمده طرابلس، که مالک  

ها  حریری و سعودی   ی نزدیکی با خانواده   ی مهندسی که او هم رابطه   و سمیر خطیب،  ؛ خاندان حاکم سعودی دارد 

« میان احزاب سیاسی  توافقات پشت پرده »   به اصطالح و با    های قانون اساسی رویه زدن  با دور   هر دو   این نامزد   دارد. 

 . کند   آغاز ها را  رایزنی طور رسمی  حتی به پارلمان    که پیش از آن   ، ند ه بود لبنان تعیین شد 

چنان برای بازگشت ای صورت گرفت که خود احزاب سیاسی اصلی هم نامزدی صفدی و خطیب پس از دوره 

معرفی شد. حریری   مورد وفاقعنوان نامزد  به اهلل  ویژه از سوی حزب به حریری    کردند. تالش می سعد حریری  

جامعه پنداشت  می  با  سعودی  بین   ی ارتباطش  و عربستان  مفقوده حلقه همان  المللی  و ی  ی  لبنان  مالی  نجات 

 ( قانونی  گریز  پوشش  تحریم برای  است.تر بیش های  از  لبنان  (  کمونیست  »مقاومت«    حزب  ظاهر به ریاکاری 

 .جهانی دارد   داری ه سرمایبا    را سویی ین هم تر بیش که  است   نامزدی   حامی   که فاش کرد را امپریالیستی  ضد 

نوامبر، ملحم خلف، نامزد  17در    . ایمبوده   های تهاجمی و نمادین نیز پیروزی شاهد    . ندفقط تدافعی نبود   هاپیروزی 

 نیز  از حقوق معترضان و  دفاع  یوکال با تشکیل کمیته این    وکالی بیروت پیروز شد.مستقل، در انتخابات کانون  

 ها در زمان خلف کهاین فعالیت   ، نقش فعالی در انقالب ایفا کردند. شده بازداشت معترضان    فوری کمک به آزادی  

 رفت، افزایش یافت.می ها شخصًا به کالنتری   حتی خود 

در همان زمان،   شود.خواسته قیام بود و انتخاب خلف گامی در این راستا تلقی می استقالل قوه قضائیه همواره  

از سودان، اتحادیه  الهام  با   دولتمورد حمایت    های اتحادیه به جای  گزینی را  ها و سندیکاهای جای معترضان 

دادند دانشگاه،  لبنان، شامل    جدید مشاغل  ی اتحادیه   .تشکیل  اساتید  از  انجمن  نگاران و کارکنان روزنامه پنج 

مفهوم   [20] . را بر عهده داشت   حمله ، رهبری این  ی هنر و فرهنگ و پزشکان رسانه، مهندسان، فعاالن حوزه 

 ی. به این ترتیب که رژه برجسته شد  نوامبر، روز استقالل لبنان، کامالً  22از دولت در    مستقل  بازسازی موسسات
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برگزار می   نظامی که هر  با »رژه مدنی«  سال  ازهایی«  »گردان   ازشد  ، های مشاغل اتحادیه مادران،    متشکل 

جنبش دچار وقفه که    زمان هر  از سوی دیگر،  جایگزین شد.   ...، ها، معلمان و ارتش، مکانیک  س پرسنل بازنشسته 

ها دانشگاه اعتراضات و اعتصابات دانشجویی با سرپیچی از دستورات دولت مبنی بر بازگشایی مدارس و شد، می 

 زد.می دوباره به اعتراضات دامن  

افزایش خودکشی و حوادث خودسوزی   بهتشدید کنترل سرمایه    در این دوره قیام با خسارات بزرگی نیز مواجه شد. 

مقابل چشمان همسر و فرزندانش  خدمتْ خارج از  ی سربازرا به نام عال ابوفخر   ی نوامبر، معترض  12در  . انجامید

خودسری کسانی را نشان داد که با برخورداری از به تمامی معنا  او    یقتل وحشیانه   و کشت.  داد هدف گلوله قرار  

های دسامبر، خواهر و برادری، به نام   10در    اعتنا باشند. توانستند به قانون بی بازی« می نفوذ سیاسی یا »پارتی 

 شدید کشته شدند.   ی شان پس از باران ا، بر اثر فروریختن سقف ساختمان تقریبًا متروکه عبدالرحمن کاخیا و رام 

 پاسخ ماند.هایشان بی اما تماس بازسازی کند؛ ساختمان را خواسته بودند  از شهرداری    بارها  ها پیش از اینآن 

کرد و در ها را باز می جاده به زور  توسل    با اکنون  مواجه شدند. ارتش دیگر    نیز   ارتش شدید  سرکوب  با  معترضان  

طرفداران حزب اهلل و حزب عمل  ؛ کرد عمل می  اعتراضی در سراسر کشور   هایمیدان به    تربیش «  هجومقالب »

 .کردند می مبادرت    زدن خودروها از جمله آتش   ای کارانه اقدامات خراب به  ، یا  سوزاندند را می   چادرها  ها این میدان در  

 ی قدیمیی ویدیو   انتشار مهم دیگر  های  نمونه   شد. می آمیز استفاده  توجیه این اعمال خشونت ای برای  از هر بهانه 

( شیعه   اتفاقبر حسب    )هر دو  لهوب و صنعا الجندیش بار حسین  توهین به روحانیون شیعه و مرگ تاسف بود از  

ای برای بهانه   عنوانبه   از این اتفاق   اهلل که هواداران حزب پس از این   . ایجاده   بند راه با    ها خودرو آن   پس از برخورد

 برای منحرف کردن ترافیک ایجاد شده  و   حمله به معترضان استفاده کردند، معلوم شد که سد معبر توسط ارتش 

 .بود 

که روشن کرد    وخامت اوضاع اقتصادی   چنین هم و    معترضان   های خواسته گرفتن یا تحریف  بر نادیده دولت  اصرار  

کشیدن لزوم به چالش   نیز و    محور های طبقاتی شعارها و استدالل   های قانونی کافی نیست. تغییر از راه فشار برای  

 .شد تر می محبوب حاال دیگر   حاکم  ی های طبقه تمام جنبه 

 بازسازیخشم و   یهفته

به سمت کاخ ریاست معترضان تصمیم گرفتند    . چرخید   نمادهای دولتی سوی  به    شدن قیام با پرولتریزه ها  درگیری 

شکستن قطعات   با معترضان  برای هجوم به پارلمان انجام شد.    نیز   چندین تالش   حتی   ؛ راهپیمایی کنند جمهوری  

 .کردند پرتاب می را به سوی نیروهای امنیتی  ها  آن   بازسازی  ی دوره  هایسنگ مرمر از ساختمان 
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هستند،   ها آن   سو با احزاب مداران و هم تلویزیونی که همگی متعلق به سیاست های  شبکه ها  این طغیان با افزایش  

هایی برای سخنرانان احزاب اصلی سیاسی مدام تریبون   مهم های  رسانه   [21]. شدت محکوم کردندرا به   هااعتراض 

فقط زمانی که جبران باسیل،   ها انجام شود. گویی به آن که تالشی برای مقابله یا پاسخ بدون این   ،کردند فراهم می 

رهبر  امورخارجه  وزیر   و  میهنی لبنان  آزاد  اقتصاد جنبش  جهانی  مجمع  در   ( MSNBC) سی بی ان اس ام   با   ، 

 .ببینند   ، چسب ل دهرچند جزیی اما    را،   پذیری مسئولیت   توانند می   ای در مصاحبه حس کردند  ها  کرد، لبنانی مصاحبه  

گران غیردولتی که به دنبال سرکوب قیام بودند منبع اصلی اطالعات برای بازی چون  هم این خبر  از سوی دیگر،  

و از رهبران حزب یا   ها مصاحبه شده نشین با آن در مناطق شیعه که  افرادی را    اهلل و املْ حامیان حزب   عمل کرد.

اغلب با تصویری از رهبر حزب در تا    ندکرد می ها را مجبور  و آن   ندکرد می پیدا    انتقاد کرده بودند،حزب  خود  

برای حمله به معمواًل دستاویزی بود  از هر دو حزب  گویی  بد   .کنند   منتشر  عذرخواهی ویدیوییهایشان  دست 

 معترضان و هجوم به میادین.

ها استفاده رسانی از آن که معترضان برای اطالع   د عضو شدن   های اجتماعی شبکه در همان  نیز    اهلل حامیان حزب 

}شهر{   در  رستورانی  در   مجلس   گاننمایند  ی از شعار علیه یک سردادن  در اوایل فوریه، معترضان برای    . کردندمی 

تعدادی از   . مواجه شدندمجلس    یو محافظان نماینده  اهلل حزب   داران طرف جای او با به حاضر شدند، اما    کسروان 

پرسیدند: می ها  از آن و    مهاجمان از حمالت فیلمبرداری کردند   معترضان دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

ها و سنی برای تفکیک    کانتون   آمیز وهم که منظورشان مرز    کنید؟« جا چه می »شما اهل طرابلس هستید؟ این 

رفتن  معترضان  که    بود   هامارونی  برای  به  باید  طرابلس  می   کسرواناز  ویدئو   .کردند طی  محکومیت   هااین 

در کسروان ترتیب داده   نیز   تظاهراتی   و   در پی داشت   ویژه از سوی حامیان مسیحی قیامبه   ی مردمی، گسترده 

را به همراه   جویی تالفی   گرچه آن اقدام حس   رزمانش حمل شد. در جریان اعتراض، مقتول بر روی دوش هم   شد. 

 منطقهکنترل    یساده ها بر اساس فرمول  این واقعیت را برجسته کرد که انقالب   قبل از آن داشت، اما وقایع شب  

 بودند.فتح کرده   تر آن را پیش   بودند که زمینی و معترضان در حال از دست دادن   شودی می عمل 

معترضان از نمادهای قدرت برپا شد، تمایز  ی برای تربیش سنگرهای    ها فقط چند چادر باقی مانده بود.در میدان 

 مسدود شده بود.  شد،های منتهی به پارلمان با موانع بتنی بزرگی که »دیوارهای شرم« نامیده می تمام خیابان 

امنیتی  نیروهای  واحد جرایم سایبری  آنالین   حتی  به صورت  و سازمان   هم  فعاالن  را مدام  برجسته  دهندگان 

 کرد.مایش آشکار ارعاب احضار می ن منظور  به 
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با روند نامزدی دیاب به شکل منظم    انتخاب شد.   ی وزیرنخست دسامبر، حسن دیاب از سوی دولت به    19در  

 حداستفاده بی و شدیدتر   و این بار با سرکوبآمدند    ها معترضان بار دیگر به خیابان   پرده انجام شد.توافقات پشت 

ژانویه  21برخالف دو بار قبلی، معترضان نتوانستند دیاب را برکنار کنند و در    مواجه شدند.آور  حصر از گاز اشک   و 

تشکیل «  های جدیدچهره »و از    قبلی   تر از دولت درصد کوچک  30دولت جدید    دولت جدید تشکیل شد.   ی کابینه 

بود،   تکنوکرات سیاست همان  شده  از  برخی  با  و  بودند  سایه  در  قباًل  که  مشاور  به ها  مدارانی  همکاری عنوان 

دولت   را برآورده کرده است: معترضان    ی دولتی معرفی شد که دومین خواسته با عنوان    دولت جدید  کردند. می 

باعث آرامش بسیاری از معترضانی همین هم    .ها و تکنوکرات   های دیگر{ ب ا حزا }به    غیرمتعهد غیروابسته/  جدید  

 فرصت داد.شد که معتقد بودند باید به دولت جدید 

ائتالف از    وزیرنخست   پذیرشعدم   به دلیل   مهمچندین حزب    حاکم را متحد کند.   یدولت جدید نتوانست طبقه 

از تخصیص سبد وزارتخانه   خودداری کردند. جدید  دولت    با  بزرگی  و بنابراین، سهم  آزاد  به جنبش میهنی  ها 

فقط   زیرا   رنگ« داده شد   یک دولت برچسب »  این   به   در اختیار داشتند.   که اکثریت پارلمان را   رسید   اهلل حزب 

 مارس بود.  8ائتالف   ی نماینده 

اند، حاکم برای اعمال هژمونی معرفی کرده ی  طبقه قدرت  ایجاد شکاف در    عامل  برخی از مفسران این را  هرچند 

برای   نظیر بود بی   دولت »یک رنگ« پوششی   دانست. باید آن را تاکتیکی برای بازگرداندن اوضاع به حالت عادی  

مردم را به هنجارهای های متعاقب آن که  محرومیت ز  ایجاد ترس ا ای و  گرایی فرقه های جناح بازگشت به لفاظی 

هاست، و که انقالب متعلق به آن کردند  چنان ادعا می مارس هم  14در عین حال، هواداران    گرداند.سیاسی بازمی 

 .کردمی زدایی  قیام را بیش از پیش مشروعیت   ادعا این 

خشم« در اواسط ژانویه   ی »هفته برگزاری  نامزدی دیاب و تشکیل دولت، خواستار    ی میاندر فاصله معترضان  

مقابل نهادهای    یمایی راهپ برگزاری    و   ها که شامل مسدودکردن جاده شدت گرفت    نافرمانی مدنی بار دیگر    بودند. 

بود.  دولتی  شیشه بانک   کلیدی  شدند،  تخریب  دوربین   شان هایها  و  شد  امنیتی  شکسته  شد های   .ند تخریب 

 داشتن کردند موانعی که برای دور نگه می ها در میدان اصلی بیروت نیز تشدید شد، زیرا معترضان سعی درگیری 

 بشکنند.در هم  از پارلمان ایجاد شده بود،   ها آن 

آور که اشک گسترده از گاز    ی استفاده   چنین هم ؛  دیده نشده بود پیش از این هرگز  اقدامات    این   سطوح سرکوب 

ی بسیار هاچشم   رفتن از دست  جراحات و  بر جای گذاشت    چه آن و    داداغلب سر معترضان را هدف قرار می 

تظاهراتی که   بود. نیز    شتم پلیس و شکنجه در زندان  و  ، ضرب ای کور و کاتوره های  دستگیری   عالوه، به   [22]. بود 
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در آن هفته بیش   آور و خشونت پلیس متفرق شد. های محلی سازماندهی شده بود نیز با گاز اشک در مقابل زندان 

ه حامیان حزب ببار از آغاز قیام نقشی را که   نخستین برای نیروهای امنیتی   [ 23]. معترض مجروح شدند   500از  

خواهد بود که دولت می روشن    واگذار شده بود بر عهده گرفتند و خود چادرهای معترضان را به آتش کشیدند.

 امور را به دست بگیرد.تمامی خود  

 بود. دیگر در همان سطح ن   2020ژانویه   21و تشکیل دولت در    این سرکوب وحشیانه پس از  جنبش اعتراضی  

غیرقانونی پول شکلی  به    هنوز که    کردند عمل می   هایی محافظ شخصی برای بانک چون  هم   نیروهای امنیتی 

ها کاهش عمل مستقیم در بانک ادی  ز آ  و به همین دلیل هم   ، داشتند می   های فزاینده نگه مردم را با محدودیت 

از سیاست ها می تشکیل دولت به این معنا بود که رسانه از سوی دیگر،    یافت.  توانند به پوشش معمول خود 

بازگردند. در جنبشبنابراین، خاموشی عمومی رسانه   »واقعی«  آمد  ای  توده   .پدید  زمانی که رخ تظاهرات  ای، 

های برخی از »خیمه  شد. تر برگزار می های کوچک راهپیمایی در طول هفته و بود   ها در آخر هفته  تر بیش داد، می 

 های جدید سازماندهی از طریق شوراهای مردمی، هرچند کوچک، ادامه دادند. راه   ی ماندند و به ارائه انقالب« برپا  

 روهای پیشو چالش 19کووید  المللی پول، صندوق بین

بانک  هرچند   کرد.سقوط می   تر بیش هر روز   ها فراهم نکرد. ارزش لیره لبنان برای لبنانی   امکانیسال جدید هیچ  

نرخ رسمی ثابت، نرخ   سه بازار موازی ارز شکل گرفت:  کرد آن را ثابت نگه دارد اماتالش می   هنوز  مرکزی

جای تعجب نیست که در   نرخ بازار سیاه.   سوم  ، و تر بود هم افتضاح از آن  ارز    تبدیل   نرخ   که   غیررسمی بانکی

 کارگزاراناعضای آن  برد، فاش شد که  می ای از کالهبرداری که از نوسانات بازار ارز سود  چنین شرایطی دایره 

با   بود.   های ارشد بانک مرکزی لبنان صرافی و یکی از شخصیت  لبنان تقریبًا  لیر  در زمان نگارش این مقاله، 

؛ و شده درصد کاهش ارزش نسبت به نرخ تعیین  50بیش از    یعنی شود،  دالر معامله می   1ازای  به پوند   4200

 .ستها ی از لبنانی تر بیش تعداد شدید وفقیرکردن تورم    ی آننتیجه 

 تصویب شد.  ای جدید بدون تغییر عمده   ی در ماه ژانویه، بودجه   ها تقریبًا یکسان بود. این   ی واکنش دولت به همه 

المللی پول و از صندوق بین اندازد  را به تعویق می های خود  در ماه مارس اعالم کرد که پرداخت بدهی دولت  

میلیارد  10وام  مهم آن درخواست   ی نکته  را منتشر کرد که « حیای ا برنامه » در ماه آوریل  دولت  گیرد. می کمک 

لبنان   یالمللی پول، آینده های صندوق بین مانند بسیاری از برنامه   . بود  المللی پولدالری دیگر از صندوق بین 

دارایی خصوصی ،  تر بیش های  ریاضت اجرای  به    شد می   ملزم )تله سازی  دولتی  رکود های  و  بنادر(  برق،  کام، 

 ی در برنامه   [24]. بازگردد   2018به سطح    2043رود تا سال  که انتظار نمی   قتصادی رشد ا  چنین هم و    مدت طوالنی 
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رسد این و به نظر می   ؛گویی به میلیاردها ضرر فساد نیست واقعی برای پاسخ   بیر احیا هیچ نشانی از هرگونه تد 

 های عمومی نباشد.دارایی ی فروش  واسطه به فساد و گسترش احتمالی آن    یچرخه   ی برنامه نیز چیزی جز ادامه 

پوشش کاملی برای اجرای وضعیت اضطراری رای دولت  ب   به لبنان  19ـ گیری کووید ورود همه در ماه مارس،  

فرصت برای پاکسازی چادرهای   این   اجرای قرنطینه مستقر شد و ازی  بهانه   به  جادر همه   ارتش  .فراهم کرد 

، اما چندین اعتراض بود   قیام   آتش   سرد بر  چون آبیهم اگرچه قرنطینه    مانده از میادین عمومی استفاده کرد. باقی 

 نگی.بر اثر ویروس یا گرس است، یا   مرگ   شان که انتخاب  نشان دادند   و معترضان برگزار شد   و تظاهرات 

ها را هدف قرار دادند، ی خشم مستقیمًا بانک در هفته ها آن مثاًل  داشت؛اعتراضات در این نقطه پویایی متفاوتی 

شده بودند،   پنهان دیوارها    سوی   آنکه  کسانی    به   خودپرداز را آتش زدند و های  را شکستند، دستگاه هایشان  شیشه 

یک خودرو نظامی   .یم بود   نیز  تظاهرات شاهد درگیری مستقیم با ارتشدر این  کردند.  زا پرتاب می بمب آتش 

در طرابلس به ضرب گلوله کشته یک معترض    شد.می سنگ پرتاب  به مواضع ارتش  هاموی ارتش بمباران شد و  

 شد.  در روزهای بعد  اعتراضات  موجب افزایش  شد که

 شدنبرداشته که پس از  داد  نشان می   وضوح به   نظامی  ی و قرنطینه   کرونا گیری  همه   حتی با وجودتداوم اعتراضات  

سوالی که باید مطرح شود این است که قیام با ظهور مجدد چه   .گرفت واهد  جان خقرنطینه، اعتراضات دوباره  

خطرات را برجسته م امیدها و  ی خواه بلکه فقط می   م، ی بینی ندارقصد پیش در این مقاله    شکلی خواهد داشت؟ 

 م.ی کن 

 را حل کنند.   تضادهااین  و تالش کنند    شوند در سراسر روند قیام، نیروهای آن باید با تضادهای خود مواجه  

، که رویه این دو    هرچند   . اند شکل گرفته های بدیل و چادرهای انقالب  اتحادیه  مانند  های جدید سازماندهی شیوه 

اند در های محلی به مسائل، نتوانسته پاسخ ی  ارائه و دومی    دارد رادیکال  سیاسی  های  گیری جهت نشان از  اولی  

 ضرورت  مفهوم ها برای گسترش  وجود آن اما    . قیام را هدایت کند  در نهایت   که ترکیب شوند  تری  ساختار جامع 

 با همه نمادهای قدرت موفق بوده است.نیز لزوم ستیز  سازمان و  

ایده   ی دیگر، اگرچه مرحله به عبارت   توانست  تثبیت کند، اولیه قیام  را  یعنی کال« )همه یعنی همه(  ی »کال 

باید برکنار حاکم به معترضان نشان داد که مشکل فقط تعدادی از سیاستمداران نیستند که  یطبقه   ی جان سخت 

که   است   ایپیچیده های  ها و شبکه سیستم   که باید هدف حمله باشد همین  ی مشکل ریشه در عوض،    شوند.

 کند.حاکم را حتی به شکل »تکنوکراتی« بازتولید می   یطبقه 
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 به خط مقدم   انتخاباتمبتنی بر  سیاست    باز هم تفکر  ، حمالت   اینا نبود سازمان یا ائتالفی برای  ب ممکن است  

قرار است در ی  جمهورریاست  انتخاب    چنینهم و    ها هر دو انتخابات پارلمانی و شهرداری   اعتراضات بازگردد.

 با اهرم انتخابات  حاکم را   ی طبقه توانند  می اگر بازیگران قیام انتظار داشته باشند که    برگزار شود.   2022سال  

پیش چرا  .خواهند شد ای از تضادها مواجه سیاست شوند، بالفاصله با مجموعه  یوارد عرصه خود جابجا کنند یا 

چرا از دولت انتظار دارند   ،اند دست داده   ز ا   را   حکومت به  گر اعتماد  ا   گرفتند؟ پیشنهاد ورود به دولت را نادیده  از این  

رخ   2018  سالبا توجه به سطح تقلبی که در انتخابات    آن هم  نیت عمل کند؟که در جریان انتخابات با حسن 

 به مردم ارائه دهند که فراتر از ادعاهای معمول »غیرسیاسی« بودن باشد.  زیااند چشم ها باید  در نهایت، آن   داد؟ 

های انتخاباتی کند که فراتر از سیاست ایجاد نمی روساختار مقاومتی را    ، این استراتژی برنده نیست، زیرا ما   به نظر 

 .بسط یابد

بحران سیاسی   تشدید و    تر بیش منازعات خیابانی به استعفای    ی این احتمال وجود دارد که ادامه از سوی دیگر،  

در غیاب   اهمیت دارد.  حدی خطرات خالء سیاسی تا    یدرباره حاکم    یافکنی طبقه در اینجا، هراس   منجر شود.

برای درک واکنش طرف   نقش  راهی  ندارد   های مخالف میانجی دولت، هیچ  به وجود  آن ،  مانند   که   هاییویژه 

وجود   طبیعی این احتمال    . ظاهر نامحدود دارندبه   ی مسلح هستند و ساختارهایی با قدرت دوگانه و بودجه اهلل  حزب 

شرکت در آن   ی برایدرستی تمایل که قیام ظرفیت یا به   گردند بازمی مستقیم قدرت    به رقابت   هااین گروه دارد که  

 ندارد.

در سراسر این  چنین هم و  2008در سال   باید با آن مقابله کند. ناپذیر است که قیام اهلل مانعی اجتناب وجود حزب 

انحصار بر    مبنی  هابه ادعای آن   هم   که   ،اهلل عزم خود را در حفظ مشروعیت دولت ثابت کرده است حزب   قیام، 

 بخشد.مشروعیت می   ، در دولت   ی پنهانعنوان دولت به حضورشان هم  »مقاومت« و 

است. رویارویی  ی  شیوه ظهور   آورده  به وجود  را  اقتصادی فرصت مهمی  بدتر شدن شرایط  اگرچه   مستقیم و 

 یدفاع   چون هم   ، اما اگر خشونت[25]شود می  ناظران ها و  جنبش ی  ها ایجاد شکاف بین رادیکال  موجب خشونت  

روشنی نیز به بدتر شدن شرایط اقتصادی    .نیز داشته باشد دردی  هم ایجاد    کارکرد  تواندشود، می   معرفی  مشروع

با ارتش،   درگیری )مصادره،  شد  غیرقانونی تلقی می   این از  غیر  در شرایطی    تواند توجیهی باشد برای اعمالی که می 

این امید را مشاغل لبنان،   یاتحادیه مانند   مادر های سازمان تشکیل  آمیز علیه نمادهای قدرت(.خشونت  اقدامات 

وحدت   های بدیل های دفاع محلی و گسترش اتحادیه در ایجاد کمیته   بتوانند   که مبارزات کارگری و محلی دهد  می 
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تشکیل چنین  .مشارکت داشته باشند   های دموکراتیکاز طریق روش   استراتژی سیاسی  در تدوینیابند و هر دو 

 است.های قیام ترین بخش رادیکال  ی ائتالفی بر عهده 

بدون   لبنان  در  قیام  درباره پرسش موفقیت  بدهیزنجیره ی  گری  بین   دولت   های  پول و صندوق  ، کامل المللی 

بستگی ، لبنان باید متحدانی در منطقه و سراسر جهان بیابد، پیوندهای هم خواسته   برای تحقق این  خواهد بود.ن 

موج جهانی اعتراضات که لبنان   . رقم بزنندسرنوشت کشورهای خود را    یک   هر   هم،   در کنار   تاها ایجاد کند  با آن 

 مساعدی برای چنین اتحادهایی وجود دارد.  ی کند که زمینه جزئی از آن بود، ثابت می 

از طریق گسترش مقاومت پایدار، دموکراتیک   فقط  قیام  اما  نیستند. اهمیت  و بی کوچک    کارها  هیچ کدام از این

 ؛ کند کسب  و مقابله با دشمنان خود    ضروری را برای رفع نیازهای  الزم    تواند مقاومت و قدرت می   و غیرمتمرکز 

  چه از طریق مقابله مستقیم باشد و چه صندوق رأی. 

 

پنجم کتاب  ی حاضر ترجمه * مقاله  از فصل   The revolutionizingبا عنوان    A Region in Revoltای است 

nature of the Lebanese uprising   ی  نوشتهJade Saab and Joey Ayoub   . 
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