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الغالف
حراك  17تشرين في عامه الثاني:
إنطالقته ،آفاقه ونتائجه
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جورج شاهني

يف النصف الثاين من ترشين االول الجاري ،يعرب حراك  17ترشين عامه الثاين ،محاطا
بكثري من النقاش يف جدواه والنتائج التي قاد اليها ،وما ميكن ان تكون عليه تحوالته
يف املستقبل .كذلك ال يزال البحث قامئا بازاء ما سيكون عليه من الجوانب السياسية
واالقتصادية والقانونية ،مرورا باالصالح االداري ،وصوال اىل مكافحة الفساد

يرص املشاركون يف حراك  17ترشين عىل
اخراجه من منطق املحطة التقليدية ،ويرصون
عىل ان ذلك التاريخ مل يكن حدثا عاديا .فهو

زرع برسعة غري متوقعة املزيد من الوعي
لدى رشيحة لبنانية كبرية من كل لبنان ومن
كل طوائفه ومناطقه وثقافاته عىل الكثري من

الحقائق الغامضة ،وارصوا عىل خوض تجربة
جديدة مل يعرفونها من قبل.
التقت "االمن العام" لهذه الغاية كال من
سامي صعب من مجموعة ACT Achieve
 ،Change Todayواملحامي جورج سلوان
احد الناشطني يف الحراك منذ قيامه ،من
اجل القاء الضوء عىل آرائهام واهدافهام وما
اراداه من الحراك.

صعب :عشنا الول مرة
اختبارا وطنيا راقيا
■ ملاذا كان حراك  17ترشين يف ذكراه
الثانية ،وهل كانت خارطة الطريق واضحة؟
□  17ترشين ليست ذكرى بل حالة بدأت
لتبقى حتى تحقيق كل االهداف .الثورة
لقاح رضوري لتقوية جهاز الوطنية .من
واجب املواطنني ان يثوروا يوميا عىل
الباطل والظلم ،وعىل كل ما مينع قيام
الدولة القوية يف لبنان الجديد .املطلوب
منا جميعا ان نثور عىل انفسنا اوال ،و ِمن
ثم عىل محيطنا وبيئتنا ،كام عىل الزبائنية
والطائفية واملحاصصة وعىل كل االفكار
املهرتئة التي حمت هذه املنظومة السياسية
التي اوصلتنا اىل قعر جهنم ،وعليها الرحيل
ومحاسبتها عىل كل ما حصل من فساد
ورسقة ونهب وتفجري لبريوت وتدمري ما
تبقى من قطاعات ومقومات لبنان وتهجري
شبابه وتيئيس عائالته.
■ ما الذي قادت اليه حركة  17ترشين؟
□  17ترشين كانت الرشارة التي انطلقت
يف كل الساحات .تالقى فيها اللبنانيون
وتوحدوا بوجعهم ورصخاتهم وحرمانهم،
وقرروا عدم السكوت بعد اليوم .بدأ
املشوار الثوري النضايل الشاق الستعادة كل

■ اين هي الثورة اليوم ،وملاذا همدت؟
□ الثورة اليوم هي القوة الجارفة التي
تواجه املنظومة يف شتى امليادين ،والطاقة
التي ستدفع باملعارضة السياسية املنبثقة
منها اىل مواجهة املنظومة يف صناديق
االقرتاع يف  8ايار  2022عرب لوائح موحدة.
كلنا جاهزون اىل ثورة حقيقية تغيريية
واعية وناضجة فعالة ومنتجة ،اىل ثورة
عنيفة وفتاكة تنقض انتخابيا عىل املنظومة
املسؤولة عن كل يشء ،واالتية ساعة
حسابها ومحاسبتها .اتحدنا من كل املناطق
والساحات واملهن واالعامر ،وقررنا امليض
يف ثورة الحق ضد الباطل ،ثورة التغيري
الحقيقي الذي وحده سيصنع لبنان

ثورة  17تشرين
كسرت الزبائنية والوالء
الطائفي والحزبي
الجديد .لذلك ،ثورتنا هي مقاومة تتطلع
اىل االمام ومعركة ستحرر كل لبنان ،سالحنا
الرشعي الوحيد فيها اوراقنا يف االنتخابات.
■ هل ميكن االشارة اىل االنجازات التي تحققت
اىل اليوم؟
□ لثورة  17ترشين انجازات عدة ،اهمها والدة
هذا الشعور الثوري والنبض الوطني املناضل
عند املواطنني وخاصة عند الشباب منهم،
والتمسك بالحقوق واملطالبة بلبنان الس ّيد الذي
نطمح جميعنا اليه من دون مساومة او خنوع
او تسويات .فهي ،وان انطلقت بعفوية رفضية
من رحم املعاناة واالوجاع ،اال انها جمعت كل
اللبنانيني عىل اختالف هواجسهم .اعلنت حربها
املركزة عىل الفساد ،خالعة عنها اثواب الطوائف
واالحزاب واملرجعيات والزعامء ،واثبتت ان قوتنا
هي يف اتحادنا عندما انجزنا املستحيل .نحن من
اسقط حكومات وربحنا نقابات واستحقاقات،
واوقفنا مشاريع مشبوهة كمرشوع سد برسي.
فقد اظهرت الثورة يف محطات ومناسبات عدة،

سلوان 17 :تشرين الستعادة
دولة الحق في وطن االنسان

سامي صعب من مجموعة .ACT Achieve Change Today

يشء لبناء الدولة عىل اساس املواطنة وليس
الطائفية ،وعىل اساس الحقوق والواجبات
والقانون واملحاسبة ،كام عىل اساس السيادة
ال املحاور وعىل اساس الكرامة الوطنية
وحرية التعبري .فالرشارة اصبحت اليوم شعلة
لن تنطفئ حتى انجاز التغيري الحقيقي
واسقاط املنظومة ووالدة لبنان الغد لبنان

■ هل كانت لديكم خارطة طريق واضحة اىل
ما ميكن ان يؤدي اليه الحراك؟
□ عند انطالقة الثورة مل تكن الصورة واضحة،
ال بل كانت العفوية سيدة الساحات واملواقف.
فعشنا لحظات واياما صعبة واجهنا فيها كل
يشء .شنت يف حقنا اشاعات وحروب الكرتونية،
وتم توقيفنا والتحقيق مع كرث منا ،ورشقنا
بالرصاص الحي وسقط جرحى وشهداء يف
صفوفنا .لكننا يف املقابل ،عشنا والول مرة،
اختبارا وطنيا انسانيا راقيا حضاريا حقيقيا وغري
مسبوق .تحاورنا وتناقشنا ونسقنا يف ما بيننا،
ومن ثم بدأ غضبنا ينضح يوما بعد يوم ويتحول
اىل طاقة تغيريية ايجابية وهادفة.

السيادة والعدالة واملحاسبة .لبنان الحكومة
االلكرتونية واملمكنن واملزدهر .لبنان
الوطن والدولة القوية الحاضنة للجميع
التي تحمي مبؤسساتها مواطنيها .الوطن
الذي سيستعيد الذين هجروا .وطن الثقافة
والسالم والحوار واالنفتاح .وطن التألق
والدميقراطية واالبداع.

■ مرت سنتان عىل  17ترشين ،ما هي العرب التي
انتهت اليها؟
□ انتفاضة  17ترشين التي انزلت نصف مليون
لبناين اىل الشارع من كل الطوائف واالعامر
واملناطق وبكل الثقافات التي ميثلونها الول مرة
بعد  14اذار  ،2005كانت تراكام لحراكات مهمة
بدأت عام  2005بعد اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري ،وقبلها كانت هناك معارضة لكل

اشكال االحتالل والوصاية .مل تتوقف معاناتنا
عندما خطفت الدولة ووضعت الدميقراطية
جانبا ،متجاهلني ان الشعب مصدر كل السلطات
وتحكمت بنا مجموعة تحكم وتحاسب نفسها
مبا يشبه متقني الجرمية املنظمة ،فحكمت
البلد باالتكال عىل سالح غري رشعي له اكرث
من هوية محلية واقليمية من خارج الرشعية
املتمثلة باملؤسسات العسكرية واالمنية .حني

الصورة الجميلة للثورة الوطنية الجامعة اىل كل
العامل ،من السلسلة البرشية اىل العرض املدين
لالستقالل يف  22ترشين الثاين  2019اىل ثورة
رأس السنة  31كانون االول  ،2019اىل يوم
الحساب يف  8آب  ،2020اىل لبنان الجديد يف
االول من ايلول  ،2020اىل اطالق شعلة الثورة يف
 17ترشين االول  ،2020اىل دعم اهايل الضحايا
والشهداء ودعم القضاء وخاصة املحقق العديل
القايض طارق البيطار يف مهمته ومعركته مع
الحصانات يوم  4آب  .2021نحن من كرس
الزبائنية والوالء الطائفي والحزيب ،واستطاعت
الثورة خلخلة امرباطوريات الزعامة والوالء،
ولجمت املسؤولني فوضعتهم تحت املجهر.
اتعبتهم وانهكتهم ،وغريت حياتهم مبالحقتهم
اينام وجدوا يوميا.
■ كيف ستواجهون مسلسل االزمات وهل من
بدائل؟
□ تطورت ثورة  17ترشين يوما بعد يوم ،وبدات
بالتطلع اىل االمام ومبسؤولية .انكبت عىل دراسة
كل االزمات وبدأت اعداد الخطط واملشاريع
والعمل عىل ايجاد الحلول يف كل امللفات
واملجاالت .بارشنا حياكة الجبهات السياسية
والتحالفات العقالنية ملواجهة املنظومة يف
االنتخابات .ثورتنا ال تضم اختصاصيني يف
الثورات ،بل تضم مواطنني متطوعني وصادقني،
مرصين عىل اسرتداد حقوقهم االنسانية
والوطنية حتى النفس االخري.

مل يتحقق السالم الشامل يف املنطقة ،تعددت
الحروب واستمر معها نهب املال العام ،وانزلق
البلد اىل ما يشبه النظام "املافيوقراطي" .لجأت
الدولة العميقة يف لبنان التي سيطر عليها ابناء
هذا النظام اىل سياسات اجتامعية ومالية قدمت
الزبائنية عىل ما عداها ،فيام كنا ننزلق كل سنة
اىل الهاوية والتضحية بامكانات وثروات لبنان من
اجل جذب االموال والرساميل العادة االعامر،
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وانتهت بعملية مراباة عىل طريقة "مادوف"
التي جعلت الدولة تستدين من نفسها وترزح
تحت منسوب من الدين العام لصالح املفسدين
وليس الشعب .لكل هذه االسباب جاءت حركة
 17ترشين  2019لتتوج مجموعة التحركات
السابقة ،وتراكمت االمور اىل ان كانت رضيبة
"السنتات الـ  "6عىل الهاتف الخليوي هي
الرشارة .فاطلق الشعب كله شعار "كلن يعني
كلن" ،وهو ما اخاف الجميع .تالقى حوله
شابات وشباب لبنان ،مسلمني ومسيحيني ،ربطوا
املناطق يف انتفاضة قوية ضد املنظومة الحاكمة
الستعادة الدولة ومؤسساتها املخطوفة وانهاء
النظام املافيوقراطي.
■ هل كانت اسرتاتيجيتكم واضحة اىل درجة انكم
توصلتم اىل ما اردتم تحقيقه؟
□ الصورة كانت واضحة وجلية ملن اراد ان يراها.
فتحذيرات جمعية املصارف عام  2013من تنامي
حجم الدين العام دقت اول ناقوس للخطر،
ونبهت من نتائج السياسات املعتمدة لوقف
متويل املصارف ملصاريف الدولة من دون اصالح،
فرضب من ميسكون مبقدرات الدولة يدهم عىل
الطاولة ،واستمروا يف سياساتهم لنهب الدولة
واملال العام وتهريب الرساميل منذ العام ،2017
واستمر حبل الكذب طويال ليطمنئ اللبنانيني
عىل لريتهم ومدخراتهم ،اىل ان تحولنا شحادين
يف بالدنا.
■ هل تقبل االتهام بأن  17ترشين هي من قادت
اىل تدهور االوضاع يف البالد ،وما هي اهدافكم؟
□ ثورة  17ترشين ليست املسؤولة عن الوضع
املزري ،ومل تكن سببا يف تهريب االموال وتهرب
املسؤولني عن تحمل مسؤولياتهم اىل درجة
وقوعنا يف الفخ الكبري .العربة اليوم ،بعد سنتني،
ان للشعب دورا ليلعبه يف ضوء ما زرعته الثورة
من حال نفسية ووعي داخيل يسمح بقلب
الطاولة وباستعادة دولة الحق يف وطن االنسان
الذي يفتقده الرشق االوسط .نحن الدولة
الوحيدة التي لها دستور مدين بغض النظر عن
االحوال الشخصية .فالدستور يلحظ التعددية
االميانية والثقافية والطائفية ،ما يسمح ببناء
الدولة الدميوقراطية السيدة والحرة واملستقلة

املحامي جورج سلوان احد الناشطني يف الحراك.

ما زرعته الثورة
من حال نفسية ووعي
يسمح بقلب الطاولة
واعادة تصويب نظامنا الليربايل واالقتصادي
واملايل ،فال يبقى عشوائيا يسمح باستباحة سيادة
الدولة عىل اراضيها .هذا هو هدفنا ،فال حقد
وال الغاء يف نفوسنا وقاموسنا .ال احد يجب ان
يحقد عىل احد ،وال احد ميكن ان يلغي احدا.
البلد يتسع للجميع وللعيش معا ،وعلينا ان
نتفق عىل نظام سيايس متطور لتدعيم هيكل
الدولة وتطبيق الدستور من اجل دولة ال تفرط
بحقوقنا وثرواتنا.
■ تعرضتم ملجموعة من االتهامات ،كيف
فرسمتوها وهل غريت من آلية الحراك؟
□ الول مرة منذ  150سنة عىل ثورة طانيوس
شاهني وعامية انطلياس ،وبعد  30سنة من
الحروب املدمرة و 15سنة اخرى من مثيالتها
مل تتوقف االتهامات ،فنحن مل نكن مستعدين
للتغيري الشامل وما زلنا يف اول الطريق.

فبدل ان تحمي الدولة املعرتضني عىل االرض،
لجأت يف  29آب  2015العرتاض من انتفض
رفضا النتشار النفايات .ورأى ابطال الجرمية
املنظمة ان االذالل افضل طريقة لالمساك
بالشعب فاستهدفهم الزعران واملندسني،
وراجت لغة الرتغيب والرتهيب .بعدها
اكتشفوا ان اثارة النعرات الطائفية وتخويف
املذاهب من بعضها البعض وسيلة مهمة ،اىل
ان جاءت جائحة كورونا فضاق الشعب ذرعا
وتعاظمت هجرة من مل يفقدوا شعلة الثورة،
لكن التغيري آت.
■ همدت الثورة بعدما تحركتم رفضا لرضيبة "6
سنت" ملاذا هدأ الشارع؟
□ االنتفاضة انتهى دورها االن ،وما هو مطلوب
االنتقال اىل الطرق السلمية والدميوقراطية
استعدادا لالنتخابات ان حصلت بقانون عادل
ومقبول ومراقبة دولية تضمن حريتها ،ووقف
التخويف الذي ساد عام  2018ومعه التخوين
والرتهيب .اذا مل يحصل ذلك فالشعب ال ميكن
ان يبقى "مدعوسا" ،وانا مؤمن بقدرته عىل
استعادة هامش التحرك ليقرر كيف يعيش .هذا
االمر مطلوب من القوى الحية يف االنتليجانسيا
من مختلف الفئات الرساء العيش الواحد ايا تكن
التعددية الثقافية والدينية.

