
 
 

 

 "شعوبھ" یواجھ "الحراك": بالصدفة السیاسة
 ٢٠١٧ فبرایر/شباط ٢١

  تقریر إطالقو نقاش جلسة ملخص

 سالم دیناو الجمل سارة

 

 مع بالتعاون بیروت، في األمیركیة الجامعة في الدولیة والشؤون العامة للسیاسات فارس عصام معھد عقد
 من ""شعوبھ" یواجھ" الحراك: "بالصدفة السیاسة" بعنوان تقریر إطالق ستیفتونج، ادناور كونراد مؤسسة
 الواقع الثالثاء نھار وذلك العربي، العالم في والتنمیة االجتماعیة العدالة برنامج في باحثة كرباج، كارول إعداد
في  "الجدد المتظاھرین" آالف مشاركة تفسر التي العوامل تحلیل إلى البحث ھدف. ٢٠١٧ فبرایر/ شباط ٢١ في
ً  وانسحابھم ،لبنان  تمت الذینب" الجدد المتظاھرین" كرباج وعرفت .2015 /أغسطسآب 29 تظاھرة بعد الحقا
 أحزابھم من حشد دون من أي التقلیدي، الطائفي السیاسي العمل خارج من" الحراك" في األولى للمرة تعبئتھم
  .الطائفیة

من خالل اعتمادھا "السیاسة في لبنان واجھت "شعوب الحراك" " بأّن "مجموعات الحراك كرباجحاججت 
أشكال تنظیمیة عفویة خارجة عن التنظیمات السیاسیة التقلیدیة، تمكنت على أنھا  كرباج تھاالتي عرفَّ  ،بالصدفة"

األشكال  تعتمدا. المواجھة في ستمراراال على تقنعھم لم لكنھا زعمائھم، ضد االحتجاج على الناس حثّ  من
ً  توتبن ،االرتجال السیاسي كنھج للتعویض عن غیاب التنظیم والرؤیة السیاسیینالتنظیمیة ھذه  ً شعبویا  خطابا

 ً كان  إذشریك، ولیس  ُمتلقٍ  بمثابة. كان الجمھور تناقضات من خالل تحدید خصم مشتركعابراً لل فضفاضا
ستّغلت "مجموعات الحراك" الفرصة السیاسیة ا. راراتقال صنع في لم یساھم یستجیب إلى دعوات الحشد لكن

"مشاركین  استقطبت التي ،"المفتوحة التعبئة"من خالل  تعبئة الشارع التي أتاحتھا أزمة النفایات وتمكنت من
 ضخامة من الرغمعلى  وبالتالي، .الناشطین وبین بینھم متینة روابط تطویر إمكانیة من حدت ھالكن "،جدد

غط الض من یتمكن ولم ،مطالب المشاركین إلى برنامج سیاسي موّحد رجمتی مل "الحراك"، فإنَّ االحتجاجات
 البنیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للنظام. مسّ لتھدید مصالح الطبقة الحاكمة أو 

ً  تجاوز" الحراكات"و" الشعوب" بین التوتر أن كرباج أضافتو أظھرت قد ف .والذاتیة الظرفیة العوامل أحیانا
 نفسھا أثرت القنواتكما  .ةمشتركال" نحن"بتعبئة  ساھمت طبقیةالو مناطقیةال/طائفیةال قنواتالأن  نتائج البحث

 ً  یمكن ھل: ةالتالی التساؤالت كرباج طرحت ،ذلك على وبناءً . مشاركتھمو عدم أعلى انسحاب البعض الحقا
 إقامة دون من وتنظیمي فكري بدیل بلورة یمكن ھلو جامع؟ فضفاض خطابمن خالل " الجمیع" استقطاب
 االجتماعیة؟ الطبقات تحّول ظل في االجتماعي التغییر ستحمل طبقات وأي أعداء؟ وخلق تحالفات



مركز األصفري للمجتمع المدني  یرةالخواجة، مد دینا .د شادتأعلى ما جاء في الورقة البحثیة،  یقھاتعل في
أشارت و .األكادیمیة بالشفافیة كرباج واھتمام المنھجيالوضوح ب یروت،في ب یركیةوالمواطنة في الجامعة األم

 دوثح ممسألة عدشرح  أھمیة كدتأو ،نظریة الحركات االجتماعیة تبني علىكرباج  الباحثةخواجة إلى إصرار 
بفعل  العالم نحاءأ جمیعب متأثرةاجتماعي مغلق، بل كجزء من عالم عربي یشھد تحركات  فضاء ضمن الحراك
 . عولمةال سطوة

 .البحث أسلوبو مضمونب إعجابھ عن ،اللبنانیة األخبار جریدةفي  صحفيالو باحثال زبیب، محمد رعبَّ  وبدوره،
 ختالفاال إلى أشارو". الحراك"و" الشعوب" يّ مصطلح مثل تامة، بدقة توضح لم المفاھیم بعض بأن ذكر إال أنھ

ً  ،"االرتجال"و" الصدفة" ْینمصطلحكل من الالقائم بین   شكالً  یعد ٢٠١٥ العام صیف في جرى ما أن موضحا
   . من القرن الماضي الستینیاتفي  بدأت طویلة حقبة في راج الذي والتنظیمي السیاسي العمل أشكال من

 


