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 أدوات الثورة المضادة: ما بين المماطلة والتواطؤ

 فرح الشامي

 

وتداخل الدين والعقائدي  التقسيم الطائفي والمذهبيلة بمن ممارسة لعبتها السياسية المتمث  عاماً  ثالثينلمدة تمكنت الطبقة الحاكمة 

 استراتيجيتهاعلى  هذه الطبقة لتعو  ولطالما  .على الفسادوبالتستر  ،والمحاصصة السياسية ةيالزبائنوباعتماد نموذجي ، لدولةاو

 عنبه وانشغال المواطن بهذه األحوال وبمتاعب الحياة بحثاً  هي اإلقتصادية واإلجتماعية التي تسببت حوالاألوعلى سوء هذه 

ى لها يوماً. لكن الفقر قاتل والكرامة يتحد وها بأن الشعب اللبناني لن تالقوت اليومي والعيش الكريم في مراهن لن يثور ولن يتصد 

 كان يقتله ببطء الذي الوحشفانتفض هذا الشعب العظيم في وجه ذاك أقوى من أي شي. ال دين لهما وال زعيم وال وعود... 

ة والكثير من عاماً من أجل مصالحه ومكاسبه الخاصة. انتفض الشعب بعدما كان يلفظ أنفاسه األخيرة لمنحه الثق ثالثين لمدة

والحماية والشيخوخة والتعليم  واالستشفاء فرص العمل والطبابةلعن تأدية أبسط أدوارها تجاهه من تأمين  الفرص لسلطة تقاعست

عن إخفاق كبير في حماية  مؤخراً  أظهرت . حتى أن هاساسيةاألعامة الالخدمات ذلك من غير والبنى التحتية السليمة و ةاالجتماعي

جرائمها قبول فساد السلطة ونهبها ألمواله وب. ربما كان الشعب ليستمر أرضنا من الحرائق وهي أكثر الكوارث الطبيعية بديهيةً 

لو تمكنت هذه السلطة من تحقيق جزء بسيط من وعودها له أو حتى من تأمين جزء من هذه المستلزمات الحياتية التي  المتنوعة

حتى الطبقة الحاكمة  أنجزتهكل  ما  قة في لبنان.سوى مطالب غير محق   مة في دول العالم في حين لم تكن يوماً مسل   اً تعتبر حقوق

إحداث شرخ وأديا إلى تعميق الفجوة بين الطبقات االجتماعية ال بل عقد إجتماعي فاشل هو إنتاج نظام إقتصادي ريعي واليوم 

  في نسيج لبنان االجتماعي.

وهذا أكثر ما  -شعبية قاعدية ال مركزية وعابرة للطبقات االجتماعية  لم تتوقعها أبداً. إنتفاضة فتفاجأت الطبقة الحاكمة بانتفاضة

ة وأمل أكبر باالستمرار والنجاح. وقد أتت صرخة كل  الطبقات االجتماعية واحدة في الشارع يمي زها ويمنحها تماسكاً وصالب

غير العادلة والنموذج  التقشفية دام الطبقة الوسطى جراء سياساتهنتيجة الفجوة االجتماعية التي افتعلها النظام السياسي وانع

ه من وصحيٌح أن  فقط.  من الشعب طى" يقتصر على النخبة المتعلمةبناه. فأصبح تعريفنا لمصطلح "الطبقة الوست االقتصادي الذي

يعود إلى كون الثورة لم تنتج عن التوتر السياسي  أن ذلك إال  االنتفاضة،  هذه في الميسورين إقتصادياً إنخراط الملفت والغريب 

وية وحياتية تمس  يمشاكل بيئية وأخرى بنوالوضع االقتصادي المتدهور والظروف االجتماعية المزدرية فحسب بل أيضاً عن 

ه صورة لبنان أمام العالم العيش الكريم لكل مواطن دون استثناء إن تراجع الوضع المالي واالقتصادي للبنان بالشكل ف .وتشو 

 تاابة اصصاتيربحية ومحألسباب سياسية ضيعت قد أ  وكون معظم فرص النهوص  عليه في السنوات الثالثة األخيرة كانالذي 

حتى بشدة تفاقم ضالً عن ذلك، فإن فساد السلطة قد ف. مضى ال األعمال والمستثمرين أكثر من أي وقتجربمصالح  انضر  ي

األقوى منهم فأصبح  ؛بينهمفيما " للمحاصصة  غيرعادالً نهجاً "وكأنها تتبع  ،اء أنفسهميبين األغنما  فرقةتالإلى وصل بها األمر 

 يصمد. من وحده هو 

باك عند تأثار ذلك، للمرة األولى، الخوف واالرومي زة عن سيطرة السلطة السياسية خرجت االنتفاضة بطبيعتها الموفي النتيجة، 

ر خطاباتهم وفي مضمون هذه الخطابات ا كان واضحاً في كثرة وتكر  وما تضمنته من غموض وإيحاءات  الزعماء السياسيين، مم 

ا "أكثر مم  وهي  ،المسؤولين في أماكن تواجدفي الساحات والعسكر والحراسة نزول  كثافةفي كذلك و، إلخ. ات مباشرةوتهديد

التي من المفترض أنها قد فقدت  ،اسدةوبدأت هذه السلطة الف .كما عب ر الكثيرون - نراه على الحدود مع العدو االسرائيلي"

 !ة البقاءالذي له أولوي   ها هي الشعبوكأن  . أي ثمنببأي طريقة و هذا الحراكإفشال  بمحاولة ،شرعيتها منذ اليوم األول من الثورة

الختراق الثورة تعددت األساليب التي حاولت السلطة استخدامها حتى اليوم بأكمله! ف وطنة على لها ولمصالحها األولوي   وكأن  

نت هذه األساليب محاوالت من بعض الزعماء لتسجيل مواقف وتضم  . تحقيق مكاسب متنوعةبغية  واالستفادة منهاواحتوائها 

مطالب الشعب منهم بعض  بعضال ىوتبنكما مستقبالً، حالياً أوشعبية أكبر هم منهم بأن ذلك سيمنح اعتقاداً مع الثورة تضامنية 

من أجل تمييع  –ضدها  من السلطة الفاسدة التي يثور الشعبضوكأنهم ليسوا  – همثورة بأكملها ظاهرياً في خطاباتالوحتى 

العنف  مت، واستخدوالتخويف والتهويلالتهديد سلوب أل السلطةلجأت  ،في ذات الوقتو .الثورة وتفريغها من معناها وأهدافها

ومن خالل إرسال مندسين للقيام بأعمال  )كما حصل في بعبدا(  ًأحيانا لهم الجيش والقوى األمنيةمواجهة  ضد المتظاهرين عبر

لهم  تعنيفهاو التعسفية والعشوائية للمتظاهرين هااعتقاالت الذي ظهر في كما استخدمت القمع ؛أحياناً أخرى همضربشغب و
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البديل التأطير كذلك والالمباالة، و التعتيم اإلعالمي، واإلنكاراعتمدت السلطة أسلوب و؛ ومصادرتها لهواتفهم والتفتيش فيها

ممولة كونها بخارجية ومؤامرات تخدم مصالح سعى لتنفيذ أجندات وجهة تقيادة ر إطالق إتهامات بكون الثورة في للثورة عب

حاولوا و .وقاموا بوصمهم للمتظاهرينالكثير من اإلهانات ه الزعماء أيضاً الخارج... وقد وج  وخاصة من  معينةمن جهات 

 اً بنيومأ اً مرضيالتي لم يكن أي منها هم خطاباتفي  صريح لبشك واروكذلك استخفوا بعقول الث .االنتفاضةاالستخفاف بحجم وكيان 

اقتراحات  التي وضعتها الحكومة قبل استقالتها وفيالورقة اإلصالحية في مثالً ظهر هذا االستخفاف ف .على أسس وبراهين مقنعة

 وبينوا عن الكثير من الرياء .للشعبلألمور ومخاطبتهم هم ة طرحطريق الزعماء وخطواتهم ومشاريعهم المعلنة كافة، كما وفي

 . والنفاق

من  النعرات الطائفية والمذهبية والعقائديةالفتن ومحاوالت للتحريض وإيقاظ على السلطة إلفشال الحراك أساليب  احتوت كما

من  عن طريق ربطها بطريقة ما بالحراك كمسألة العداوة مع اسرائيلوقضايا مقدسة مواضيع حساسة عبر إثارة وذلك  ،جديد

تفكيك المتظاهرين من خالل هذه التكتيكات وخلق شارع في وجه الشارع  ةأن السلطة قد حاولت جاهد واألهمأجل إبطاله. 

يمكن  االمضادة. وظهر ذلك ملياً في مظاهرات التيار الوطني الحر  التي كان من شأنها إعادة م تهاثور بناءكجزء من  ،اآلخر

زاب سياسية أخرى حشباب من أمن شرعية رئيس الجمهورية وصهره وإعادة إثبات وجود هذا الحزب ككل ، وكذلك في نزول 

ب"النزول إلى الشارع للثوار وفي تهديد أحد الزعماء السياسيين  ،ضة للثورة على األرض الرتكاب أعمال العنف والشغبرمعا

من  كان لجلسة النيابية التيل األساسية هدافاألأحد  الشارع من تقسيمأيضاً وعدم الخروج منه" بحال استمرار الحراك. وكان 

ة ثانيةللمنع إنعاقدها ي  ثم  ل لمدة أسبوع وؤج  قبل أن ت   عقدها في الخامس من هذا الشهر عالمزم ن والتي تضم  من قبل الشعب،  مر 

كي تعفي نفسها من عدد كبير من الجرائم لفقط  فلم ترتأي السلطة مناقشة هذا القانون .مناقشة قانون العفو العامجدول أعمالها 

وليس فقط من أجل إخراج ( األخيرا النوع إلغاء االستثناءات على هذالتصويت على ب)البيئية والضريبية والمالية وجرائم الفساد 

خلق من أجل  أيضاً  ة، بلعدد هائل من الشبان الفاسدين والمجرمين لمناصرتهم حالياً ومستقبالً في الشارع وبأساليب غير سلمي

 ،رفضاً قاطعاً. باإلضافة إلى ذلك آخر البعض بهذا القانون فيما يرفضه كون بعضهم يطالبلصفوف المتظاهرين نزاعات في 

ى هدفها تفكيك الشارع كإثارة إشكاالت على خلفية تسكير الطرقات التي يرفضها بعض مؤيدي ركثيرة أخ ألدواتلجأت السلطة 

 ؛مخاطبة بعض الزعامات الدينية للناس كثار منواإل ؛أخرى ألسباب وجيهة ويرحب بها البعض اآلخر ألسباب وجيهة الثورة

وتوقيف "بوسطة  ؛بيهالمضحكة لمكافحة الفساد الذين هم من أشد مرتك في مبادرات الزعماءوالتركيز على "الفساد السني" وحده 

توحيد اللبنانيين الوحيد أقصى جنوبه في صيدا ومنعها من الوصول، والتي كان هدفها الثورة" المت جهة من أقصى شمال لبنان إلى 

ه ومحو "بوسطة الحرب األهلية" من الذاكرة؛ وفي المقابل، بناء مندسين لحائط نهر الكلب لكونه يرمز إلى الحرب األهلية و يوج 

من أجل  أو قرار استعدادهم التخاذ أي خطوةه بذلك كل  ياسيين زعماء السلإلخ. وقد أثبت ا ،من شأنه تأجيج الفتنة اً نتهديداً مبط  

  خارجية مع العدو. حرب إلى افتعال حرب أهلية أو حتىبهم األمر  ولو وصل، ستعادة بعض الشرعية والقوةاإفشال الثورة و

اً  اللبنانية السلطة اهستخدمدائماً ما ت التيالمماطلة التأجيل أو المراوغة و ضمن إطاركل  ذلك  انصب  و  على إحتجاجات شعبها. رد 

على تشبثها في مكانها  منذ بداية الثورة وحتى اليوم دليلٌ اعتماد السلطة على المماطلة بشكل أساسي وعلى كل  األصعدة  إنف

أزق الذي حماية أموالهم وبحثاً عن مخرج من الم ومحاولة زعمائها شراء ما تمكن من الوقت ألنفسهم سعياً إلى تهريب/

داً السلطة اتكالأيضاً دليل على  يهويواجهون.   ،على أن الشعب سيمل وسيتعب وستتضرر مصالحه وسيترك الشارع ،، مجد 

وما يطمئن السلطة  .هذهثل تتفاقم في ظروف ممعاناة إقتصادية وإجتماعية ال بد من أنها في األساس يعيش وأنه شعب  خاصةً 

ل أكثر من هذه الناحية هو نصيب ال % من حجم االقتصاد، من العمالة اللبنانية 32قطاع غير الرسمي في لبنان، والذي يشك 

وما يشير إليه  ، إلخ.(العمالة بدون عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية في المنشآت الرسمية وغير الرسميةيشمل المياومين و)

ال من هذه الفئة الكبيرة  أن إال   .اتأثناء فترة االعتصام ،والتي تعتبر "ملح الثورة" ،ذلك من إنقطاع أو شبه إنقطاع ألرزاق العم 

ال يستهان بها ، الشعب تمكن من الصمود حتى اآلن وبرهن عن كونه جباراً وعن كون المعاناة التي يحتج بسببها عميقة وحقيقية

بكل المطالب والمبادئ التي ناشد بها منذ  الراسخن الشعب عن جديته واقتناعه وقد بره إخراجها من الشارع.من السهل ليس و

نتيجة التعليم و ال سابق له، وه، السياسي واالقتصاديمعرفة في الشأن الو وعيمن ال ىمستواليوم األول من الثورة. وأثبت عن 

 ؛حساسةالظروف ال وسطبكثرة ازداد مؤخراً نتيجة متابعة مستجدات البلد قد و ؛بالدرجة األولى سعالمت   المدرسي والجامعي

من لمعلومة عبر وسائل التواصل االجتماعي وكذلك ل هائلة مشاركةما رافقها من واصبح في ازدياد أكبر مع اندالع الثورة و

والبرامج التلفزيونية والحلقات الحوارية والمحاضرات في  يةخباراإلفي النشرات ثرة كمن لمقاالت والفيديوات ول مكثف نشر

مالحقة لاستخدامهما في وإظهار وعيه ومعرفته في  مجالسالحاً جديداً للشعب وهو ال روح الثورة منحتوقد  .الساحات العامة..

  .لضغط عليهملو ،بدقةوومحاسبة المسؤولين بصوت عاٍل 
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بطرح  نتقدمويقراراً أو إجراءاً ما أو  نتخذويللشعب بخطاب أو  نتوجهويخطوة أو يخطون ن والمسؤول كانكل ما  ذلك، ونتيجة

فكثرت األخطاء التي ارتكبتها السلطة منذ اندالع الثورة  كان لهم الشعب بالمرصاد! ،ورقة إصالحية أو مشروع مناقشة قانون ما

ن الشعب في العديد كل  خطأ إضافي على هذه القائمة! وتمك   حتى شكلت قائمة طويلة جداً، وارتفع رصيد الثورة ومصداقيتها مع

رفض المواطنين  من :وبرز ذلك في أحداث عديدةمن األحيان من مواجهة السلطة حتى النهاية وجعلها تتنازل، تتراجع، أو تتردد. 

واختالف أساليبها ماء على أنواعها ، مروراً بخطابات الزعتهااستقال متها الحكومة حتى أعلنت األخيرةقد  لورقة اإلصالحية التي ل

من قبل الناس بالرجوع إلى معطيات تصعيد في الشارع وتفكيك لمضمونها وتعليق عليه بحذافيره كل  منها  والتي لحقهاتها وتوج  

ب الشعبعد اعتراض مرتين  2019\11\5الجلسة النيابية التي كان من المزمع عقدها في  تأجيلإلى  ، وصوالً علمية وقانونية

وكذلك  .نزوله إلى الشارع لمنع انعقادهادعوته للتصعيد وو مخاطرغالطات وما يخفيه من ميحمله جدول أعمالها من  على ما

 من قبل الرأي العام وما تسبب به ذلك من رفض قاطعالمقبلة رئيس للحكومة كمحمد الصفدي ل ترشيح الطبقة الحاكمةاألمر في 

عروش  ت هذه اإلنجازات. وهز  نجاحها في ملزادت األولثورة لإنجازات هذه األمور كل   تشكلف. حتى أعلن المرشح انسحابه

والمؤلفة من  يحتمون بهاما زالوا المسؤولين. فما كان لهم سوى التواطؤ على شعبهم على مستوى المنظومة التي كونوها و

رؤوس ورجال األعمال أصحاب  )متمثلة اليوم بجمعية المصارف(رف والمصاالجيش والقوى األمنية والمصرف المركزي 

 مع السلطة السياسية. المتزاوجيناألموال الكبيرة 

بين وضع الجيش والقوى األمنية في وجه المتظاهرين  –مجدداً  – طؤ الذي مورس على الشعب. وتراوحتااختلفت أشكال التو

من في البداية الضغط على المدارس والجامعات إلعادة فتح أبوابها ووإجبارهم على فتح الطرقات؛  ،لقمعهم وتعنيفهم واعتقالهم

إصدار وزارة التربية لقرارات تدعي إلى تسكير هذه المدارس والجامعات من  –في المقابل  –من ثم  و ،اجل قتل نبض الثورة

كي يشعر الناس بالتعطيل والجمود؛ لوهذا  ،بعدما فتحت أبوابها واستمرت االحتجاجات رغما عن ذلكجديد وعند كل  مناسبة 

؛ إلخ. وات التلفزيونية في بعض المناطقوعبر إيقاف البث  ألحد القن ممارسة التعتيم اإلعالمي على األحداث في الشارعكذلك و

ا نوع التواطؤ األكبر واألهم فهو التواطؤ اإلقتصادي الذي  م المالي والسياسات ل خاص من خالل النظابشك ه السلطةمارستأم 

استمرار ن في هذا التواطؤ تحديداً الخطر األكبر على مالتأثير األسرع واألكثر مباشرًة على السوق. ويك همال النقدية لكون

في ظل  السياق الذي تم  وصفه أعاله.  وقدرته على الصمود ومستقبله الحراك إذ أن الوضع اإلقتصادي للشعب يمس لوازم عيشه

ل للمصارف بعد  ة عتباطيتشرين األول ومن ثم  بالتدابير والقيود العشوائية واإل 17وتمث ل هذا التواطؤ اإلقتصادي باإلقفال المطو 

ة األولىاإلستنسابية الو هذه التدابير غير منظمة وغير  أن وال شك  من .تي اتخذتها المصارف منذ عادت وفتحت أبوابها للمر 

 ترسمية إذ لم يتم  إقرارها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وال اإلعالن عنها من قبل جمعية المصارف. ال بل ترافق

ل للسلطة عن الساحة ازدياد القلق عند الناس حول مصير حساباتهم سلبية هائلة كمن تداعيات  به تتسبب مارغم  مع غياب مطو 

 -ضرار بمصالح الكثيرين، وال سيما صغار المودعين إذ أن الكبار منهم استفادوا رية وكذلك اإلدخارية/ المجمدة؛ واإلالجا

  ...خلق سوقين أو سعرين للدوالر مقابل العملة المحليةثناءات ومعامالت تفضيلية؛ وكذلك من است -كالعادة 

مة بتصريح تهويلي حول الوضع ليعود وينفيه ثم  يغيب ألكثر من ثالثة فبعد غياب طال حتى اليوم العاشر من الثورة، أدلى سال

 أسابيع تاركاً الناس في حيرة وتلبك وضياع وسط مئات التحليالت والنظريات واإلشاعات والمعلومات المغلوطة وغير الموثوقة.

دون أي تعليق،  همتجاه  ا وواجبهاوإخفاقها عن تأدية دوره المصارف الناس عرضة لتعسفترك سالمة أثناء غيابه و بعدما 

رق فيه لكل  ما تم  تداوله من شائعات وإحتماالت/ إقتراحات إلنقاذ  عاد ليلقي خطاباً متلفزاً في الحادي عشر من هذا الشهر، يتط 

وغير الوضع )كالهيركت والكابيتال كونترول، إلخ.( والتي كانت المصارف قد بدأت بتطبيقها بعض الشيء ولو بشكل تمويهي 

مباشر. وبالرغم من أن هذا الخطاب كان مطمئناً للغاية، لم يلقى إعجاب الكثيرين إذ لم يكن مدعوماً ببراهين وأرقام موثوقة 

ل  بالشكل الكافي إلثبات عدم وجود أزمة بعد كل  التهويل الذي حصل، ولكونه أتى بعد فترة طويلة من عدم التصريح والتدخ 

ن تغييراً كبيراً في  ككل  الخطابات التي أدلت بها السلطة  ،الخطاب ملغوماً كما أتى مضمون هذا األقوال مقارنة بما سبق. وتضم 

؛ واألهم هو أنه لم يأتي متكامالً ولم يصب  تحت سقف سياسة نقدية معين ة يمكن تعريفها وربطها بالواقع الذي منذ اندالع الثورة

الكابيتال كونترول في ظل  ن يرفض القيام بتدابير ككيف لسالمة أمثالً، ف. المواطن العادي ألذننعيشه، ولو بدا خطاباً طبيعياً 

وكيف لنا أن نتغاضى عن تجاهل على األقل؟  والحاجة لمثل هذا اإلجراء مؤقتاً  حالياً  النظام الماليالتي يواجهها  لصدمةا

فهل أو بأمر من جمعية المصارف؟ من تلقاء نفسها ما إ ،المصارف لتعليمات سالمة بسهولة واستمرارها بمعظم االجراءات

لحماية مصالح كبار المودعين؟ أم أن جمعية منه كمحاولة  ةبقى عشوائية وإعتباطيتحتى  اتاإلجراءهذه  إقرارعدم  قصد سالمة

 كبيرةأموال المسؤولين وأصحاب رؤوس األموال الومن يريد تسهيل تهريب  هالرضوخ لتوجيهات المصارف هي من يرفض

اء ممارسة البنوك المواطنون في حين يتضرر  بذلك، وما الداعي من عدم إعالن جمعية عليهم إعتباطياً؟  للقيودالعاديون جر 
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ا ال شك  فيه أن هذا المشهد يظهر  ؟هات متناقضة باستمراريالمصارف لقراراتها رسمياً، من جهة، ولتصدير سالمة لتوج مم 

تعامل مع الوضع الراهن وأسلوب لالشفافية وأعراف العمل المصرفي. وال يمكن تفسير هذه الضبابية في اانتهاكاً مباشراً لمبدأ 

مع السلطة في محاولة التلويح بالفوضى  مشترك المماطلة والسكوت والال مباالة وتغيير األقوال الذي اعتمده سالمة سوى بكونه

ك قتصادية كبرى، وبأن هذه األزمة هي نتيجة الثورة! والهدف من ذلوزرع الشكوك عند الناس ووهمهم بوجود أزمة مالية وإ

لم يكن . وحماة إقتصاد البلد وبيدهم الحل  للنهوض به هم وحاكم مصرف لبنان السلطة الحاكمةأيضاً إيصال رسالة للشعب بأن 

غوط واإلهانات منذ اندالع صدفة إعالن جمعية موظفي المصارف إضراباً عاماً ومفتوحاً، بحجة تعرض موظفي المصارف للض

ة أسبوع كامل المصارف مقفلة. فقد بقيت الثورة، مباشرة قبل خطاب سالمة األخير ز ذلك استراتيجية و. بعد ذلك لمد   السلطةعز 

، وتجويعه. ولم تفتح المصارف أبوابها إال  بعد تعميمٍ  صدر عن المديرية  في إقالق الشعب، وإشعاره بالتعطيل والجمود والشح 

ة أمنية لحمايتها، وا ة لقوى األمن الداخلي بخط  عة ومكلفة لموازنة الدولة. بدأ تنفيذهالعام  ية وموس  ة جد  . وال بد  من القول بأنها خط 

وأصبحت المصارف اآلن بحماية رجال األمن حت ى تتمكن من تهريب ما استطاعت من أموالها وأموال كبار المودعين بهدوء 

خالل فترة المماطلة والتسكير، وكذلك حت ى يتسن ى لها التضييق على صغار المودعين دون التعرض  إضافة إلى كل  ما هربته

! وها ها وألي إساءة منهم.  هو نظامنا التفريقي يعيد إنتاج هي جمعية المصارف والقوى األمنية تشارك أيضاً في لعبة السلطة 

 نفسه! 

ثورة المضادة حقيقة أن ثورة الشعب هي نتيجة الوضع اإلقتصادي المزدري غيبت ال، وهكذا هكذا تم  ترسيخ اإلحساس بالفوضى

وسياسات الحكومة غير العادلة والممزوجة بالفساد والمدعومة بسياسات المصرف المركزي وهندساته المالية، وحاولت تبيان 

أساليب الثورة في وجه و ،ضع وتبعاتهوهذا الأن يصمد في ظل   من لى متى سيتمكن اللبنانيإلكن أن الثورة سبب لهذا الوضع. 

السعي وراء مدخوله  التمكن من ؟ إلى متى سيصمد هذا المواطن في الشارع دونوالمخاطر المستقبلية التي تشير إليها المضادة

وإلى متى سيصمد إقتصاد لبنان وسط هذه الظروف وسلوك السلطة تجاهها، قبل أن ينهار  ومن الوصول إلى أمواله؟ اليومي

ل أعباء ذلك المواطن؟وي  تحم 
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