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اإلنتفاضة... من ُهم قادتها وأي مسار؟
ال تفاهم على قيادة موّحدة وما حّققته معنوٌي

االحتفاالت  من  بسلسلة  ترشين   17 النتفاضة  االوىل  السنوية  الذكرى  عربت 
الثورة  شعلة  دقائق  وست  السادسة  عند  اضيئت  واملناطق.  بريوت  يف  الرمزية 
تظاهرات  وقع  عىل  آب،   4 بانفجار  يذكر  الذي  التوقيت  يف  بريوت  مرفأ  قبالة 
توجهت اىل ساحة االحتفال تزامنا مع حراك مامثل يف صيدا وطرابلس والنبطية 

وجل الديب وزوق مصبح   

جورج شاهني

منذ  قامئا  يزال  نقاش ال  الذكرى مع  ترافقت 
قيادة  اىل  الحاجة  حول  االنتفاضة  انطالقة 
موحدة او من دونها نظرا اىل عدد املجموعات 

التي حصلت  التطورات  الضوء عىل  اللقاء 
ثالث  العام"  "االمن  اختارت  سنة،  خالل 
عىل  لتقف  الحراك  قادة  من  شخصيات 
ينتظره،  وما  حققه  وما  لحصيلته  قراءتهم 
بلديات  اتحاد  رئيس  مع  لقاءات  فكانت 
صيدا السابق الدكتور عبدالرحمن البزري، 
نادر،  جورج  الجيش  يف  املتقاعد  والعميد 
  7 حزب  يف  الترشيعي   املجلس  ورئيس 

جاد داغر.

املنتظمة يف صفوفها، وسط اعتقاد ان التنسيق 
من  مجموعة  عىل  تأسيسا  بينها  ما  يف  قائم 

االولويات التي يجب الرتكيز عليها. 

نادر: معاناة العسكريني
عمت الوطن باكمله

البزري: هذه الذكرى
سيسجلها التاريخ

■ بعد سنة عىل تجربة 17 ترشين اين اصبح 
حراك العسكريني وما الذي تغري؟

□ ما كان يسمى حراك العسكريني كان قامئا 
قبل الثورة وجمد لصالح تحرك وطني شامل 
تحملناه  ما  الثورة.  اىل  الجميع  انضم  بعدما 
املواطنني،  معاناة  من  بات  مظلومية  من 
املدنيون  وانتفض  الوطن  الكارثة  فقد عمت 
باتت  القطاعات.  مختلف  من  والعسكريون 
وصارت  مطالبنا،  من  اشمل  الثورة  مطالب 
حقوقنا املهدورة يف السيادة والحرية تشغل 
عقول الجميع. كنا 20 ضابطا قبل االنتفاضة، 
مجموعة  مع  لقاءات  سلسلة  بدأنا  عندما 
من النخب للتشاور يف ما آلت اليه االوضاع. 
شكلنا هيئة تنسيق مع ممثلني من االحزاب 
الناشئة املهتمة بالشؤون البيئية واالقتصادية 
للبحث يف الحلول لالزمات التي طاولتنا، وملا 
بفاعلية.  تحركاتها  يف  اندمجنا  الثورة  جاءت 
من  الرغم  عىل  صعبة  ظروف  يف  استمررنا 
مواجهة  حكومة  وواكبنا  كورونا،  انتشار 
التحديات التي زادت بترصفاتها من قناعاتنا 

برضورة تزخيم الثورة.

اين  كعسكريني  حركتكم  تراجع  بعد   ■
اصبحت مطالبكم وماذا تحقق منها؟ 

 17 حراك  عمر  من  سنة  تقرأ  ■كيف 
ترشين وما هو الذي تحقق اىل اليوم؟

االنتفاضة،  يف  اي صفة  انال  ان  ارفض   □
ان  يعترب  لبناين  مواطن  انني  عىل  وارص 
اللبنانيني  لكل  فخر  الثورة  به  قامت  ما 
وتعبري صادق عن ارادة الشعب ومواقفه 
تجاه الطبقة السياسية التي ادارت شؤونه 
وشجونه لعقود من الزمن، وما ادت اليه 
من كوارث وما حل من تفكك وتحلل يف 
الذكرى  فان  لذلك،  ومؤسساتها.  السلطة 
ايّل تساوي ذكرى  بالنسبة  االوىل  السنوية 
اللبنانيون  انتفض  عندما  االستقالل 
مبختلف مناطقهم ومذاهبهم وانتامءاتهم 
يدير  الذي  املستعمر  االنتداب  ضد 
شؤون البالد. اليوم يشارك هؤالء انفسهم 

 16 يف  انطلقت  كعسكريني  حركتنا   □
الرتب  سلسلة  طرحت  عندما   2017 اذار 
من  موقف  لنا  كان  حيث  والرواتب، 
موظفو  نال  فقد  بنا.  الالحق  االجحاف 
القطاع العام يف اثناء البحث يف السلسلة ما 
نسبته 94% زيادة عىل رواتبهم، وتجاوزت 
ويف   ،%120 الرسمي  التعليم  اساتذة  عند 

تنازلنا عن مطالب 
العسكريني لصالح الوطن

العميد املتقاعد جورج نادر. 

حني  يف   ،%140 يقارب  ما  اىل  املال  وزارة 
مل ينل العسكريون يف الخدمة الفعلية اكرث 
واقروا   ،%42 واملتقاعدون  منها   %51 من 
سنوات.  لثالث  مقسطة  فروقاتها  بدفع 
الكتل  رؤساء  لدى  بداية  تحركنا  لذلك 
قطاع  اننا  لنا  قال  مبن  وفوجئنا  النيابية، 
وهو  خيالية،  تعويضاتنا  وان  منتج  غري 
 35 امىض  سنا  اصغرنا  اهانة.  اعتربناه  ما 
نسأل  فكيف  العسكرية،  الخدمة  يف  سنة 
ان  ننىس  ان  دون  من  هذا  انتاجيتنا؟  عن 
موازنة 2018 حسمت من رواتبنا وقلصت 
وسحقت  املدرسية  واملنح  الطبابة  بدالت 
تطويق  عىل  يومها  اقدمنا  اخرى.  حقوقا 
 %95 نسبته  ما  فاستعدنا  النواب،  مجلس 
منها للمتقاعدين وملن يف الخدمة الفعلية. 
الثورة،  اندالع  مع  وتزامنا   2019 العام  يف 
مل تكن هناك موازنة ليشطبوا من حقوقنا. 
موازنة  تقليص  يف  حلت  الكارثة  لكن 
االنشاءات  بند  من   %60 وحسم  الجيش، 
كلفة  من  و%40  وثكناته،  الجيش  ومباين 
والذخرية  التسلح  من  و%60  املحروقات، 
الدورية.  التدريبات  توقف  اىل  ادى  مام 

قبل  ذلك  من  باكرث  القيام  ينوون  كانوا 
الجيش  تطالبون  يومها  لهم  قلنا  منعهم. 
بامن الحدود والداخل، ومكافحة االرهاب 
وتجار املخدرات والخطف لقاء فدية، من 
دون توفري ما يضمن جهوزه، اىل ان وصلنا 
اىل حجب اللحوم عن لقمة العسكريني.  

بينكم  القائم  التعاون  تصف حجم  كيف   ■
كعسكريني وبني املجموعات املدنية؟

فخيمة  موجود،  املتبادل  االحرتام   □
ملجأ  كانت  بريوت  وسط  يف  العسكريني 
اىل  دفعنا  االمر  هذا  للجميع.  ومرجعا 
القوى  توحيد  عن  فرتة  منذ  الجدي  البحث 
والدمج بني 40 او 50 مجموعة. فبقاء الثورة 
قيام  اىل  نسعى  لذلك  كبري،  خطأ  قيادة  بال 
من  اكرث  دماء  يجمعنا.  موحد  قيادة  مجلس 
فقدوا  ممن  شخصا   25 ووجود  شهيدا   12
لتنظيم   تنادينا  الجرحى،  وعرشات  عيونا 

القوى لتكون اكرث فاعلية.  

تنادون  التي  واملبادىء  االهداف  هي  ما   ■
بها؟

اىل  تحولت  وقد  واضحة  اهدافنا   □
من  حكومة  تشكيل  منها:  ثوابت، 
بصالحيات  والشجعان  املستقلني  االكفاء 
ترشيعية استثنائية الستعادة الثقة باللرية 
وحفظ حقوق املواطنني. ننادي باستعادة 
وباستقاللية  واملهدورة  املنهوبة  االموال 
القضاء والتزام التشكيالت القضائية التي 
باالجامع.  للقضاء  االعىل  املجلس  اقرها 
نطالب بتحقيق شفاف يف اسباب انفجار 
ومحاسبة  حلت  التي  والنكبة  املرفأ 
الحيوية  املرافق  امن  وضامن  املقرصين 
جديد  انتخاب  قانون  وباقرار  وسالمتها، 
تكوين  العادة  مبكرة  انتخابات  واجراء 
ترسيم  قبل  يكن مطروحا  مل  ما  السلطة. 
والبحث  االن  مقاربته  علينا  الحدود، 
وان  فهو  الرشعي،  غري  السالح  مصري  يف 
من  ليس  انه  اال  ارهابيا  سالحا  يكن  مل 
القوى  مهمة  من  االمن  املقدسات. 
الرشعية،  واالمنية  العسكرية  املسلحة 
املؤسسات  ملك  والسلم  الحرب  وقرار 
الدستورية، والدفاع عن لبنان من مهمة 

الدولة من دون اي فريق آخر. 

ضد  الثورة  هذه  يف  اعامرهم  مبختلف 
وادارت  الداخل  من  استعمرتهم  طبقة 
ليس  وتترصف  رعوي،  باسلوب  شؤونهم 
اللبنانيني  وان  متلك،  بانها  بل  تحكم  النها 
حقوق  لهم  مواطنني  وليسوا  رعايا  مجرد 
اعطت  الثورة  هذه  واجبات.  وعليهم 
العادة  حقيقية  فرصة  يف  االمل  الشباب 
مؤسساتها  مسار  وتصويب  الدولة  هيكلة 

لبناء مستقبل افضل.

اىل  قادتك  التي  الدوافع  هي  ما   ■
املشاركة يف هذا الحراك وكيف تطورت؟

املشاركة  اىل  دفعتني  التي  االسباب   □
الثوار  ودعم  الثورة  هذه  فعاليات  يف 
التي  نفسها  هي  الساحات،  مختلف  يف 

اللبنانيني  من  العظمى  الغالبية  دفعت 
اىل االنخراط فيها. فقد عرّبوا عن الخوف 
ومستقبل  مستقبلهم  عىل  الجامعي 
الفساد  به  تسبب  وما  ابنائهم ومصريهم، 
والهيمنة املفرطة عىل الدولة ومؤسساتها. 
وهو ما حرم الشعب من مواطنيته ليعيش 
يف دولة غري عادلة وغري دميوقراطية، وما 
مبن  بالثورة  االلتحاق  اىل  باملرتددين  دفع 
ففي  قبل.  من  يشاركوا  مل  ممن  فيهم 
اعتقادهم ان املشاركة جزء من املواطنة، 
وان عليهم ان ينالوا حقهم بايديهم بعدما 
خالل  من  بالدميوقراطية  نيله  يف  فشلوا 
بالنتائج  تأيت  وبتحالفات  لالنتخاب  قانون 
امر دفع  االقرتاع، وهو  قبل فتح صناديق 

الناس اىل الخروج عن املألوف.

الغالف
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الثورة اعطت الشباب 
االمل في فرصة العادة 

هيكلة الدولة

ال نحتاج الى قيادة 
موحدة لالنتفاضة الننا لسنا 

حزبا واحدا

 رئيس املجلس الترشيعي يف حزب 7  جاد داغر.رئيس اتحاد بلديات صيدا السابق الدكتور عبدالرحمن البزري.

■ ما الذي تغري يف عاصمة الجنوب وهل 
توفر االجامع لتثمريه يف مسرية االنتفاضة؟

كانت  لطاملا  الجنوب  عاصمة  صيدا   □
الظلم  عىل  الثائرة  املدن  مقدمة  يف 
ليست  فهي  واملساواة.  بالعدالة  واملنادية 
اقتصادية  عاصمة  بل هي  ادارية،  عاصمة 
تتعاطف  ومطلبية  وثقافية  واجتامعية 
تفاعلت  والنها  شامل.  بشكل  الجنوب  مع 
املدن  مقدمة  يف  نفسها  اعتربت  معه، 
لذلك  السيايس،  النظام  بتصويب  املطالبة 
البهية.  بحلتها  صيدا  انتفاضة  ظهرت 
القوى  فمن شاركوا يف ساحتها ينتمون اىل 
يف  املشرتكة  القواسم  وجسدوا  املختلفة، 
العدالة  دولة  اجل  من  والتغيري  االصالح 

والدميوقراطية.

الحراك  يف  الشعارات  من  العديد  رفع   ■
فام الذي تحقق منها واين اخفقتم؟

□ الشعارات التي رفعت مل تكن غريبة عن 
ساحات الثورة واملناطق التي تطالب بالتغيري، 
املنهوبة  االموال  واستعادة  الهدر  ووقف 
الدولة  وبناء  املرتكبني  ومحاسبة  واملوهوبة، 
من  معنويا  تحقق  مام  الرغم  عىل  العادلة. 
نجحت  فقد  اللبنانيني،  بني  وتضامن  تكافل 
االلتفاف  من  املتجذرة  السياسية  الطبقة 
تحقق  فام  مكتسباتها.  بصيغة ضمنت  عليها 
ترجمته  من  الشعب  يتمكن  مل  اهميته  عىل 
الطبقة  هذه  قدرة  اىل  يعود  والسبب  بعد، 
والتضامن  بالتكافل  نفسها  انتاج  اعادة  عىل 
عىل  االعرتاض  اصوات  والغاء  اقطابها،  بني 

مساحة 10452 كيلومرتا مربعا.

يف  املناطق  بني  التضامن  ترجم  كيف   ■
قيادة  تشكيل  يعيق  الذي  وما  الجنوب، 

موحدة؟
□ التنسيق بني الساحات موجود وهناك 
محاوالت جادة لتوليد القواسم املشرتكة 

ينتج  ال  قد  املشرتك.  للعمل  وصيغة 
يف  نجحنا  اذا  لكن  موحدة،  قيادة  ذلك 
ومنظمة  كبرية  ملجموعات  التأسيس 
نحن  املطلوب.  التنسيق  يوفر  ان  ميكن 
ال نحتاج اىل قيادة موحدة، وهي ليست 
تحقيقها.  الصعب  ومن  اليوم  مطلوبة 
املشاريع  توحيد  عىل  نتوافق  ان  لكن 
املطروحة يشكل خطوة مهمة، خصوصا 
وفق  االولويات  تحديد  اىل  توصلنا  اذا 
قدرة  اكرث  فنصبح  املرحلة  تتطلبه   ما 
الطبقة  تغيري  اجل  من  التأثري  عىل 
الثورة.  استمرارية  وضامن  السياسية 
لذلك، فان هذه االنتفاضة محطة مهمة 

التاريخ. سيسجلها 

داغر: لم نردها ثورة دموية
بل من ضمن املؤسسات الدستورية

■ سنة عىل 17 ترشين ما الذي توحي به 
املناسبة وما الذي تغري؟

ليكون   2016 عام  تأسس  حزب  نحن   □
محطة  الثورة  وشكلت  للسلطة،  معارضا 
عىل طريق التغيري السيايس يف لبنان. نحن 

تؤرخ  النها  فحسب  ذكرى  نحتسبها  ال 
عليها،  سنة  بعد  والتغيري.  الثورة  النطالقة 
املرتاكم  الوعي  من  تحقق  ما  ان  نالحظ 
تغيري  اىل  يسعى  جامعيا  وعيا  تحول 
املواطن.  كرامة  واستعادة  الواقع  االمر 

ومعنا  الثورة  قبل  نواجه  حزبنا  يف  كنا 
متجذرة  سلطة  املواطنني،  من  مجموعة 
كرس  يف  الثورة  نجحت  لقد  سنوات.  منذ 
الحواجز  واسقطت  واالصنام  املحرمات 
وانتقلت  واملناطق،  املواطنني  بني  النفسية 

الحركة املطلبية اىل حركة سياسية ومل تعد 
بالتغيري  بل  والغذاء  بالكهرباء  للمطالبة 
بعد  الناس  بحقوق  واالعرتاف  السيايس 
فقدان االمل يف استعادتها عرب املؤسسات.

■ ما هي الدوافع التي ادت اىل مشاركتكم 
وكيف  انطلقت  اين  ومن  االنتفاضة  يف 

تطورت؟
الينا.  بالنسبة  صعبة  املشاركة  تكن  مل   □
مشاركتنا  فجاءت  سنوات  منذ  نتحرك  كنا 
مواجهة  لدينا يف  املعتمد  باملفهوم  طبيعية 
ومؤسسات  وزارات  فاقتحمنا  الفساد، 
املجموعة  كنا  باسامئها.  االشياء  وسمينا 
االكرث تنظيام، وساعدنا انتشارنا يف املناطق 
يف  حارضين  لنكون  الطوائف  كل  ومن 
مختلف الساحات والربط يف ما بينها. قبل 
االول،  ترشين   11 ويف  االنتفاضة  عىل  ايام 
بعدما قدمت لنا السلطة الكثري من الهدايا، 
النواب  العامة يف مجلس  القاعة  اىل  دخلنا 
واطلقنا املقاومة املدنية يف نداء من منصة 
الرئاسة من اجل اسقاط الحكومة وتشكيل 
مبكرة  انتخابات  تجري  مستقلة  اخرى 
ونداؤنا  قرارنا  كان  جديد.  رئيس  وانتخاب 
االليات  اىل  ولجأنا  عنفية  ال  مدنية  بثورة 

لرتجمتها.  الدستورية 

■ طرحتم قبل االنتفاضة وبعدها شعارات 
عدة، ما الذي تحقق منها؟ 

اعتدنا  فقد  متواضعة  كانت  شعاراتنا   □
عادلة  بسلطة  بالقليل،  املطالبة  عىل 
من  االدىن  الحد  وتوفري  شعبها  تحرتم 
تحذيراتنا  من  الرغم  وعىل  الناس،  حقوق 
لبنان. جاءت  افالس  اىل  ادى  ما  اىل  وصلنا 
مطالبنا،  احقية  لتثبت  املتالحقة  الفضائح 
تشكيل  وعدم  اللرية  انهيار  عليها  زد 
االنتخابات  اجراء  وعدم  مستقلة  حكومة 
املبكرة النتاج سلطة جديدة. مل يحصل يف 
تدعو  ان  دون  من  دولة  افلست  ان  العامل 
بديلة  سلطة  لتكوين  مبكرة،  انتخابات  اىل 
تقوم مبهامت من ال ميكنه اصالح ما فعل.  

 
■ هل التنسيق قائم بجدية بني مجموعات 

قيادة  دون  من  ستبقى  وهل  الثورة، 
موحدة، واىل متى؟

موحدة،  قيادة  يسمى  ما  هناك  ليس   □
وليست  الينا غري مطروحة  بالنسبة  فهي 
ميكن  ال  قائم  هو  مام  البديل  رضورية. 
هذه  فمثل  السلطة.  تسلم  قبل  تحقيقه 
التجارب تصح عندما يكون هناك انقالب 
فتقوم  بالسلطة،  االمساك  اىل  يؤدي 
تتسلم  التي  املوحدة  القيادة  عندها 
قيادة  تكون  ان  وميكن  االمور  زمام 
مثال  والجيش  الثورة  قادة  بني  مشرتكة 
اثرها  يف  وتنظم  السودان  يف  حصل  كام 
سياسية،  قيادة  تنتج  مبكرة  انتخابات 
نصل  مل  نحن  لبنان.  يف  صعب  امر  وهو 
البلد  يف  نريدها.  وال  املرحلة  هذه  اىل 
من  وليس  السالح  بعضها  ميتلك  احزاب 

مصلحتنا ان تراق نقطة دم واحدة، لذلك 
الدستورية  املؤسسات واالليات  اىل  لجأنا 
بوجود  املسبق  اعرتافنا  مع  للتغيري، 
وتواجه  بسهولة  تستسلم  لن  سلطة 
تعنتها. عىل  باهاملها وترص عىل  مطالبنا 
الرغم من كل املقاربات التي قدمناها ال 
يريدون  فال  اصالح.  اي  يرفضون  يزالون 
املرتكبني  محاسبة  وال  مستقلة  حكومة 
واملوهوب،  املنهوب  املال  استعادة  وال 
ويعيقون التحقيق الجنايئ لتحديد هوية 
الفاسدين وهو ما يجعل املواجهة اصعب 
مام يتصوره احد. عليه، ليس رضوريا ان 
املزيد  واملطلوب  واحد  اىل حزب  نتحول 
من التنسيق واالنضواء تحت راية احزاب 
جديدة تولد من رحم االنتفاضة لتشكيل 
قوة معارضة فاعلة. اخريا، ال بد من نداء 
االستعداد  اىل  فيه  ادعوهم  اللبنانيني  اىل 
طبقة  النتاج  املقبلة  النيابية  لالنتخابات 
قادرة  الحالية  فاالكرثية  متثلنا،  جديدة 
عىل الصمود وتشكيل اي حكومة تريدها 
تستسلم  ولن  القوة  من  فائض  ولديها 
يستحيل  قد  املحطة  هذه  قبل  بسهولة. 
جديدة  سلطة  اىل  والتوصل  التغيري 
من  ادوار  وتنهي  شعبها  بحقوق  تعرتف 

قادنا اىل االنهيار. 


