


بول مخلوف

شبٌح مرعٌب  ينفذ ص�ه بعد يطارد ب�د ا�رز، إسمه الاع الطبقي، وبصوٍت أجهٍر 
يصدح عالياً: لبنان ا�خ� الكب�، مات. خمس�ئة سنة من التاريخ مضت ع� عجل، 
ثواٌر  يأت  ليُشنق و  ٍ فهمنا:  يكن هنالك ملٌك  ببضعة أسطر، وبإيجاز  حفظناها 
خواجة  إ¬  توسكانا  مصارف   ± ا�ول  ا³عني  من  ٱنتقل  إعتباطي  تحاصص  مجرد 
سعودي أوجيه. إنها الس�ورة التي  تنقطع، مسلسل ميلودرامي "لُو بادِجت" رديء، 

لصوص ¿كياج أبطال والنهايات الخالدة دوماً.

تنتهي  وعوٌد  متتالية)  بباريز(لث�ثة جوÁت  مروراً  الدوحة  لوزان حتى  القاهرة،  من 
بالخيانات، تسّول متعدد الجنسيات ومن ثم طاولة كب�ة للتفاهم والحوار والعشاء 
ع� Ëف ا�فرقاء والرفقاء (التجسيد ا�بهى  للكرم العرÈ الذي Á يعرف عدّواً) ح� 
عليها أفخم حشو لغّوي ع� اÏط�ق: خطط إنقاذ طارئة تنشلنا من Ëّ العدم، عدم 
اÑصطياد با³اء العكر، اÏبتعاد عن الخيار الوعر، محاربة الفساد، القضاء ع� الكساد، 
محاوÁت متكررة لرأب الصدع، تدوير الزوايا، إعادة التموضع، كÒ التقوقع، تكس� 
 ،Õا�ه السلم  إجÖار  الفتنة،  نحو  ل×نجرار  رفض  الطائف،  الطائف-عفواً-تكريس 
وان-بيغ شامباين للعيش ا³شÖك، ا³حافظة ع� اÏستقرار، تعزيز اÏزدهار، التأليف 

والتكليف، "سيدرز" Áيتس طويل وعودة ع� بدء و± البدء عودة.

اÏبنة  الشاذة،  ا�رز  ب�د  كحال  حاله  ميتاً.  خلق  وÁدته،  قبيل  "سيدرز"  أجهض   
ا³عطوبة لـ "وليام سايكس" و"جورج بيكو". محاولة اÏنعاش ا�خ�ة أو الوهم القاتل، 
أسطورة خ�ص أخرى واهنة للقبض ع� رقبة ا³ستقبل. لكنها القاعدة التي Á تشذ: 
أن تحلم  الطبيعية  الحتمية  إذاً  البقاء لáقوى وإنها  ما يكون  الحرة داâاً  السوق   ±
للحلم أن يعود إ¬ رشده، أن  الغداء. لكن ãكن  بالعملة الخ�اء عند قيلولة بعد 
حسب  ذلك  عقب،  ع�  رأساً   ،äع بغفلة  الواقع  ويقلب   åالحا كابوس  ãحي 

اÏستفاقة. ك� حدث للتّو، حدث منذ قليل: إستيقاظة بطعم ٱنتفاضة.

ëلمٌل أصاب أوساط مكافحة الشعب (القابعä ع� الكراé رافضä النوم ± القبور) 
العنفوان والشهامِة والبطولة (الذي لáسف   إله  الزلف"،  أبو  ووجوٌم ع� "ز³َِتهم 
تقتل رصاصات ب�وت ال75 ذاك ا³خادع البغيض) بعد أن لقي معه ± بيت عتابا 
مكسور بسطرين من "الراب" شتمت زعيمه. اÏنفجار الكب� الذي تأجل عقوداً وحَ�َ 
إحت�لية  ت�ه،  وما   2019 ا�ول  تíين   17 ٱنتظاره.  طال  الذي  الشبح  أخ�اً  معه 
 ًÁٌق: يوبيلياً ذهبياً، لكنه النفق الذي يجب ٱجتيازه أوíصباٌح ُم îا³عقول ± أن يأ
الواقعية  البالية (إنها  الوطنية  لتحقيق سياسة ا�رض ا³حروقة ع� حساب الصيغة 

بوجه ا³ثالية). وعليه فكل دعوة ل×شتباك من لؤلؤ وكل ترفع ٍ من خراء.

Á تَُدرَس الثورات ± ا³عاهد وÁ تتلفز بل يجيد فعلها من يعñ الهزãة ± الحروب 
ا³عارك، من عصوا وعظة دجاٍل مستíٍس، من  الصغ�ة. وحدهم من ورثوا أهوال 
تعلموا الاع الطبقّي ± "النيتووركات" (عندما كانت ëضية ساعة ع� اÏنÖنت فع� 
برجوازياً أو مخصصاً �صحاب اÏمتياز) يعلمون هدفهم، تثوير اÏنتفاضة والث�لة ع� 
نعش كل قديم. الكرة اليوم ± ملعبهم ويحتم عليهم تسجيل هدف قاتل Á يحسب 
إÁ إذا كان بداعي التسلل، �ن نسف القائم Á يأî بقواعده بل من الخارج، من بعيد، 

من هناك.

لذلك، فلنضع راديكاليتنا ع� الطاولة نحò بوضوح ما نريد، فالشعارات طبق بائت 
وَهضمها óيع. 

التي  السياسية  للسلطة  ا�رسطو-توافقي  ا³نطق  ع�  الجذري  ا³طلق  اÏنق�ب  نريد 
عيّنت حوتاً رئيساً ع� Ëكة ط�ان "ا³يدل-إيست". نريد ذلك فوراً نريد بحراً ± "بعلبك" 
ونريد ± اÁّن نفسه الثأر من "منى بعلبò"، تلك التي قايضت أرقاما هائلة من الدوÁرات 
مقابل أدوية فاسدة أَبحرت ± Ëايä أوÁد مصابä بالÒطان. نريد أن نكتب التاريخ 
 Á ،ًُوجد عندنا يوماً مديٌر ³صلحة السكك الحديدية، يقبض راتباً شهريا باهظا" :îôكا
يذهب إ¬ دوام عمله �ن Á وجود للسكك الحديدية أص�ً بل مصلحة طائفو-وطنية 
الوحيد ³حطة   äعفنة. كانت لدينا مزحة سمجة إسمها  "الشيف أنطوان"، ا�وكسيج
الوطن التي تعاö من غيبوبة مزمنة، العاجزة ع� التفريق بä السكر والبودرة " ثم نضع 
أسوَد  عريضاً  أبيض وأخ� وعنواناً  ألوان: أحمر،  بث�ثة  الكتاب ورقة نعوة  ع� غ�ف 
داكناً يقول: لبنان الكب� (ا�خ� طبعاً �نه هو ± الحقيقة الوادي ا�خ� الذي ٱحÖق 

يوم 15 تíين ا�ول 2019) مات.

 نريد أن نضحك هست�يّاً ع� ا�غنياء ا�غبياء، وا�هم أن يعرفوا أننا نضحك عليهم، هم 
وملحاً وشوكوÁتة،  الذين يخون بغضب شعارات رافضة لسلطة تشاركوا معها خبزاً 

أوÁئك الذين صدعوا رؤوسنا ± طلعة مراهقتنا بالرحمة ع� زمن البحبوحة.

نريد الغد. حريصون ع� أن يبقى هنالك غد، �ن البارحة ُدفن وشبع موتاً، إستو¬ عليه 
اللصوص ذاتهم منذ عقود، أعادوا إحياء نفسهم كأنهم بلعوا حبة زخم جعلتهم من سبعة 
أرواح، فإذاً نريد ٱستعادة الوقت ا³نهوب. وقتنا الذي óُق  وٱقتطع غصباً عن أع�رنا. 

اللياø البيضاء الوحيدة الباردة التي Ëذمتنا نصفä، نصٌف لáرق ونصٌف للقلق. 

نريد تفخيخ اÑبتزاز اÏقتصادي حاÁً، يعني وضع لغم تحت مخدة كل مراÈ هدد بنصيبه 
وإÁ...قرفنا التعجرف واÏستع�ء النابع من التباهي ± ال�يفستايل الرغيد و نعد نأبه 
بالنتائج، أعصابنا تúثر، وهنالك من يلعب بسوق البورصة بٱستهتار. تباً ل×نهيار، حاصل 
 Á (³اذا  فحسب؟  يخرسون   Á ³اذا  أرادوا،  إذا  ا³غÖبون  وليحزن  يهتم؟  من  بالفطرة، 
التخمة ومللنا من  الفخمة حد  ا�بد؟ شبعنا من مطاعمهم  اÏنستغرام إ¬  يختفون ± 
عندنا خطة  ا³سلوب،  الوعي  إستعادة  نريد  العالية).  العنجهية  ا�براج  صورهم جنب 
واضحة ا³عا ëاماً، "السلطة Á بؤرة مركزية لها" (راجع "ميشال فوكو") لذا برنامجنا 
الثوري شامل ضد كل القوى من إذاعة زمزم ومحطة مريم وا�ستاذ معروف (فئة ا�رمن 
ãثلها الخيار الثاö) "ميسيو" الفلسفة الذي يبحث عن ا³يتايفزيقيا ± حقول السياسة. 
تعال لنعلمك فينومينولوجيا الصمود ± الحانات وا³قاهي، أنت مدعو دون إْذن ٍ (ع� 
َعكَسك يا سلطوي) لنعلّْمك كيفية التصدي للسائد الجارف (صودف أن أغلب ا³تأثرين 

ِبك توو- ماينسÖيم) دون أن يخطر ببالك اÏنتحار.

نريد ا³زيد من التشويق، ا³زيد من الحب ونريد أن نطلب ا�ح�م ديليفري. لكن قبل 
كل ذلك، نحن قطعتان من التضاد اللتان Á تلتقيان، محشورين ± منتصف الطريق، ± 
ٱستولت ع� عقل  التي  ا�سطورة   ) برّه وبحره   äب الطريق، كمن سقط سهواً  وحشة 
 Á ،ًالرطوبة نهشت عظامنا) طبقتان مقسومتان وجوديا البع� ف� عتب إن  يدر أن 

َحَكم يفصل بيننا والزمن طويل، فلتبدأ الرحلة.  
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\\ مانیفستق

السياسة  إن   ،äيق ع�  كن  السياسة،   ± تنخرط     إن 
ستنخرط بك 1.

من  صحناً  وتطلب   äمع مطعم  إ¬  تذهب  عندما 
الثقافة   ± إنخرطت  قد  بساطة  بكل  تكون  "الباستا"، 
عن  عوضاً  للـ"باستا"  فاختيارك  ل�هة.  ولو  اÏيطالية 
بسيط  نحو ~ء  كان  –ولو  إنحيازاً  يعت�  مث�ً  "التبولة" 
كطبق يومي- تجاه موضوع يهّم قيّموه أن يحافظوا ع� 

نíه ± كل أطياف ا�رض. 

بل أبعد من ذلك، إذا كان "التلفون" الذي تستعمله لي� ً 
مصلحة  تعزز  حتّ�ً  فأنت  "أندرويد"  فئة  من  نهاراً 
ع�  ا�رجح-  ع�  منك  دراية  الف�ö"-وب�  "الحلف 
حساب الجهة ا³ضادة أي ال "أي-أو-إس" التي تقف وراء 

"الحلف العلتاö" اÁخر.

 نحن مقذوفون ± السياسة منذ لحظة الخلق ا�و¬ وإذا 
أردت التذا| بحجة راحة البال واÏناف إ¬ مشاهدة 
¿ص�ك،  ا³ضّني  التفك�  عن  عوضاً  الÖكية  ا³سلس�ت 
فسينتهي بك ا³طاف وحيداً ، ëاماً  مثل "ه�و أوندادا"2. 
سيأكلك الذباب ع� وقع ا³وسيقى البوليوودية وانت ما 
تزال حيّاً . الزمن Á ينتظر ح�تك، والسياسة مثل مدينة 
نتخيل   òول عليه،  وبناء  تتوقف.   Áو ëّل   Á ا�³هي 
سيزيف سعيداً ، Á بد لنا من تعبيد الطريق، توجب علينا 

تأمä الـ"رحلة". 

ع�  السياسة  تخلفها  التي  الظ�ل  مع  "رحلة"  تتعامل 
وتتّوغل  الهامش  ع�  موضوعاتنا  تعيش  الواقع.  أرض 
القول  �ن  للتعب�  ل×فصاح،  للبوح،  أتينا  بالتفاصيل. 
ببازاٍر موبوء، له مشهد إستعرا}  الجّدي بات محصوراً 
من  عن  نبحث  ا³علّبة.  الـ"ضد"  أو  الـ"مع"  لسنا  أنيق. 

يشبهنا دّوماً، لذا Á بد إذاً  من التنقيب ع� هو مختبئ 
 ، \Õسف هو  ما  الÖاب،  تحت  ا³دفون  الغشاوة،  تحت 
قطة  عن  نبحث  �ننا  التجريب،  مهمتنا  صامد.   ، حر\
سوداء ± غرفة مظلمة. مهمتنا التخريب، �ننا سنبني 

من جديد، �ن  ”أجمل ما ± ا�شياء أغربها“ 3.
 

ا³راجع:
 If you don’t do politics, trust me, politics -1

will do you - Christina Angela
2- "ه�و أوندادا"ضابط ± الجيش الياباö شارك  ± 

الحرب العا³ية الثانية و يتسلم  حتى عام 1974.
3- قول للفيلسوف ا�³اö "نيتشه".

تجريبيّة، ُسفلِيّة، حرّة
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” إنها صراع أصابع الید الواحدة، 
والغلبۀ للوسطى فهی أطول من 
باقی األصابع لسبب وجیه “

 This is a revolution, damnit! We're
  going to have to offend somebody.

 -Peter Stone

اللعنة! هذه ثورة، Á بّد لنا من أن ن`ء إ¬ شخص ما. (بيÖ ستون)

بدأ ا�مُر منذ أكú من ث�ثä سنه، ر¿ا بدأ منذ وقت أطول، ر¿ا بدأ منذ الخليقه. و± 
أيّامنا هذه، فلقد مر?ت أكú من ستة أسابيع، وَعْ�َ غليان بضعِة أحرٍف بسيطة نخص@ 
منها: الكاف والسä وا�لف وا³يم والواو وغ�ها، تبäَّ للّشعِب العرÈّ خاصة وا�جنبّي 
عامة خ�لها، أّن اللبنانيä قليلو تهذيٍب بتفّنٍن وأريحيّه. تعاَل نرْجع بالزّمِن قلي�ً إ¬ ما 
قبل الستة أسابيع الِهي�ُهويّة تلك؛ أعني مث�ً بعَد أن أصبحت الق�مُة كا³وتوسيك�ِت 
تخرُج ل×نساِن من العدم، وبعد أن عّمت الحرائُق ا�حراج وقد لوحَظ أنها استهدفت 
أحراجا دوَن أخرى، ما دفََعنا حينها Ïشعال السجائِر بَحميّة محافظًة ِمّنا ع� التّوازِن 
الطائفّي، وبعد أن مث�ً دخَل مسلٌّح ± عمليِّة سطٍو لبنك، واضعاً الكلساَت النساّ> ± 
رأسِه جالباً شنطَة سفر، فلم يجد ماÁً ± الصندوِق ( ا�حمُق أ; صباحا، لذا نصيحة، إذا 
الشنطِة وأجاَر  بذلك /َن  الغداء)خاóاً  القدوم بعد  كنتم تريدون óقة بنك فحاولوا 
 La Casa Del) الطريِق مع الَسْجن،  وبعد أن أعلَن ال�وفيسور ا³خط+ُط ± مسلسل
Papel) "بجملتِه الشه�ِة " إنها الحرب أثناء سطو فريقه للبنك ا³ركزي اÏسباöّ (عقبى 
لنا) وبعد أن وأن وأن.. كان يوماً طبيعياً جداً -بالنسبة ø ع� ا�قل- أن أستيقظ ± 17 

تíين ا�ول ع� وقْعِ هتاٍف مستمٍر من حينها :" ثورة..ثورة..ثورة.."  

ع� كل حال وأخ�اً، حالُة البلِد بأكملها أصبحت كالحالِة الداخليِة ا³عتادة �ّي شاعر 
ذي حّس مقبول. 

 äِالح äنسان، يحتاُج إ¬ كميات معينٍة من الفودكا الرديئِة بÏليَس بالخبِز وحدُه يحيا ا
وصِفها  ٱثنان حول  يختلف  قد  ثورة؛ حسناً  إ¬  أحيانا  يحتاُج  ذلك  من  وأهّم  واôخر، 
(حراك/انتفاضة/ثورة) لكنني كإنسان جائعٍ Á أحتاج بشّدة إ¬ التّفرقِة بä ا³قدونس 
والكزبرة وقت الجوع؛ الجوُع وا�كُل قَدراِن مت�صقان، وعليِه، وعن نف` أضيف أنني 
لن أتناوَل الحساَء بالشوكة ولن أتناول ا³عكرونة اللعينة با³لعقِة بعد اôن يا أمي، هذا 

يكفي!

 قد يختلف اثنان، يجتمعان ع�: إنها مرآة؛ بّث مباË أبدي، إنها سقوُط الب�غِة أي 
النميمة وا�³طلة، ومن يذهب بنفسه Á يعرف اÁنتظار. جيل التسعينات هذا مث�، 
يبغض اÁنتظار، يكره الوايفاي البطيئة، ويخاف ٱنقطاَع اÏنÖنت أكú من الحرب كآبائه، 
جيل يحقُد ع� والده الصامت عن ~ء خفي مجهول ٍ والذي حاوَل اÁلتحاق بركب 
التطور، فكاد يغمى عليه عند أول جولة له ع� موقع إباحي(مث� Á حا) هو ا³عتاد 

ع� ا³ج�ت ا³صّورة ± أحسن حال. 

إنها الوقت: صفر، إنها الزمن: اôن. إنها القيامة ع� التهديد؛ يقولوُن لك َمن بيتُه من 
زجاج Á يرِم الناس بالحجارة، لذلك فقد نزلوا إ¬ الشارِع ورَموا الحجارة من هناك، ع� 

."EX" الخوف بيِت الزجاج ذاك. ثورة ع� الـ

ع� الحنä الرومنطيقّي الرديء والح�قات العاطفية القدãة قص�ة النظر.
ثورة ع� القلق

ال الوقت والرقة، ُمهر+ب الÖدد. نش?
ثورة البذاءة اللفظية ع� نظ�تها الفكرية معطاءة "خوود !" فَُخذ أنت الكريم، ثورة 
أثناء م�رسة  البذاءة  ال�ود الجن`؛ فمن ا³عروف أن كث�ين يجدون ٱستخدام  ع� 

الحب عامل إثارة: ا³طلوب استثارة السلطة العانس، أرملة العقود. 

طالب شحادة

Á م�مة ع� الشاäë، كن موضوعيا؛ تش� دراسات أن الفرد العادّي يستخدم 10 ألفاظ 
نابية ± اليوم، هذا عن الفرد العادي وليس اللبناö ك� ترى. Á تصدق؟! طيب إجلب 
: بالغ ± شتمه، وسّب الحبل أي قطع" فهم إذ يسبّون  ا³عجم لنتأكد من ~ء :" َسب?
يقطعون حباÁ كانت تلّف ع� رقابهم Á غ�. ومن السّب أتت السبّابة نعني اÏصبع 
باب ك� هو،  الشه�ة ذات الوعيد، فالسب رد ع� السبابة، ومن الناحية الíعية رد الس@
مíوع (Á أعرف إن كان يُدِخل الجنة كذلك أم Á، يا ريت) فالناس ترد بإصبع مختلفة؛ 
إنها $اع أصابع اليد الواحدة، والغلبة للوسطى فهي أطول من باقي ا�صابع لسبب 
وجيه (خوود مجددا). إ¬ ا³عجم نعود: " َعر?َص أي ٱضطرب فهو َعرص" فقالوا ب�اءة: 
هذا نظام عرص، يقصدون مضطرب فحسب. والعرصة جمع عرصات أي ساحة الدار، 
حيث يتجمع الناس. إن السلطة تَفهم ع� قدها وبشكل خاطئ، خصوصا مع ٱنتشار 
ظاهرة "الكسممة" ال�حقة باÁعرص. يقول ا³عجم: كََسَم ال#ء: أي فتّتُه بيده، والَكْسم 
عند العامة هو "الجسم السوي"، فيتفÒ بذلك قول أحد ا³تظاهرين: كسمنا غ� سوي 
وا�كَس@ هو قص� الحنك (بالتاø قص� ا�فكار اي اعرص ايضا) وكسكَس ال#ء حسب 
معجم "ا³نّجد" يعني دقُّه دقاً، فالناس كَْسَمُموا سياسيّيهم بكل تفان وأدب. فك� ترى، 

لغة الشارع يدّعمها ا³عجم بامتياز.

الشوارعيّون هؤÁء يعيدون تدوير أخ�قياتهم مجددا، تعال نجرب شيئا أنا وأنت: إحمْل 
ورقة وقل� ودّون ± دقيقة ما تسمعه ± أي من هذه الساحات، أنا وجدت مث� هذا: 

"شخص1: هي� هي� هي� هي� هو...
شخص 2 (يقاطعه): هل تر6 أن تسمع امرأة مثل هذا الك�م البذيء؟ 

حبيبة الشخص1 ( تسمع حواره� مكملة الهتاف): اسم أي سياé تشاء + كسممة."
لقد كَْسَمَمْت أُّمُه.

فتكلّمت  بصفاتها  نعتوهم  التي  الجدران  كلن)،  يعني  (كلن  وا³َُفرق  الُجملة  ثورة: 
الجدران (أفضل من معجزة فَلق الصخور با³ناسبة)، الوضوح ع� الكذب، ا³باËة ع� 
اÁفعوانية، الظاهر ع� الباطن، اÁبن ع� ا�ب "باسم اÁبن ع� اÁب والروح القدس"، 
الشارع ع� الشبّاك والكافيه والبلكون، ا³هرجä ع� النكتة الرديئة، الَعرَق ع� القلم 
ا�نيق ± جيب القميص ا�بيض، الهامش ع� اB³، استعادة ا³ستقبل، ا³تّسع للضحية؛ 

... îôداد: الوقت، اللغة، الشارع، اÖوعليه: كَْسِمُموا تِصّحوا..من أجل ٱس
ختاما : يعتذر كاتب هذا النص عن إك�ل نصه، فهو ذاهب إ¬ ا³طار ليوصل حبيبته 

ا³سافرة ± ظل هذه ا�وضاع، فهي� هي� هو والس�م . 

“ �����
َ

��

\\ كلمة الس�ر



� ُ��� ��
� �� ���

��
ريم زيتو�

الرّاِهنة،  الّشعبيّة  اÏنتفاضة   ± ما  أجمل  لعل? 
أنّها  الجداريّات. وُرّ¿ا أجمل ما ± الجداريّات، 
ل×فصاح  للتّعب�،  لهم  وسيلة   Á الذين  وسيلُة 
بالقول الحاد ا³باë ،Ëاماً كرصاصة ثاقبة تطلق 
"منفضحهم  عدواً.  لتقتل  بندقية  فوهة  من 
عالحيطان"، قالها "ناجي العÕ" يوماً. إنه يومنا، 
التي  الحيطان  الحيطان.  ع�  نفضحهم  إننا 
وضعت أمامنا كسٍد محّصن أمام مستقبٍل ضائع 
± أزقة ا³ا}. الحيطان التي باتت أس�ء علم. 

حيطاننا صناعة الوطنية بٱمتياز.
وأزعم أّن أجمل ما ± التّعب� اليوم، أنُّه يُنم@ عن 
ب�ِدنا   ± ُشعوٍر  من  هل  طوي�ً،  خافت  نُفوس 

أصدق من الخوف؟

هذا ما جنيناه. الخوُف ُشعوٌر يُورّث.
تخيّل يعني، أنّك تحمُل خوف جّد والد جّدتك 
قدãاً  تحمُل خوفاً  أنَت  تُناِسُب جيلك.  بصورٍة 
 äهذا الِقَدم. فالخوُف ُمكتسب من لحظة اليق
ا�و¬ للخارج تحديداً وليس فطريّا، وãُ Áِكُنُه أن 
ُسلوكنا  وٱرتبط  أهلنا،  فإن حملنا خوف  يكون. 
بُسلوكِهم، وكّررنا أخطاءُهم عينها، َ قد نحصل 

ع� ُسلطة ُمغايرة للّتي أنجبوها؟
كÒنا Fطيّة الجيل القديم | Á يُنتج ال@سلوُك 
وعٍي.  بٱنتفاضة  أسقطناُه  عينه،  الوحش  عينُه، 
الج�عاُت تنساُق بإرادٍة وëثل، أما الفرُد فيمتثل 
لوِك الج�عّي. ± الج�عِة نحُن أمB، نحُن  بالس@

أجرأ وضم�ُنا كعقلنا، أقل@ ُحضوراً.

مرحلة ما قبل 17 تíين، ليست ك� بعده. قبل 
قوتنا، كان Fط  اليومّي  ل@  الذ@ كان  التّاريخِ  هذا 
وإن  الر@ضوخ.  خلف  فطريّاً  ننجرُف  كُّنا  حياتِنا، 
تجرّأ أحدنا ع� رفع صوتِِه ٱتّهمناُه بهدم الهيكل، 
مقابرنا  ليسع  يك�  أنُّه  نُدرُِك  كُّنا  الّذي  الهيكل 
جميعاً. لكن?ُه كان الخوف، "الخوُف الّذي يرفُع 

ا³ُضاف إليه".

انتفض ع�  الّشعُب  لُبناُن  لُبنان.  انتفض  حتّى 
ع�  وانتفض  جّ�ديه،  ع�  وانتفض  ذاتِه، 
وا³ناطقيّة  والطّائفيِّة  الّسياسيِّة  موروثاتِِه 
 40  Á ُغبار  نفض  الّشعُب  لُبناُن  والتّحاُصصيّة. 
سنة، نفض عنُه ُغبار كذبة لُبنان الكب�، تفاهة 
مÒحيّة راشيا، خداع زعامة فخر الدين ودجل 
ا³حتل الطائفّي. لُبناُن استقّل حّقاً ± 17 تíين 
من طائفيّته ورجعيّته وحرِبِه ا�هليّة، فسمعنا 
تلك  لنشهد  كُّنا  وما  لِصور،  تهتُف  طرابلُس 

ا�ُعجوبة لوÁ تíين 2019.

بزعيِمها  ُمغرمة  اعتقدناها  مناطق  سمعنا 
أحّقيّة  عدم  وبرغِم  تشتُُمُه،  ُمخيفة،  ¿ازوشيٍّة 
الّشعِب  "بهذا  أّن   Áّإ أُطلِقت  الّتي  الّشعارات 
 Áو اÁôم  هذه  يحيا  أنُّه  سببُه  لفِظه،   ± ُعنفاً 

يتفرّج عليها".

هذا شعٌب ُجن? بالُحّريّة وأغراُه ُجنونها ا³ُلطّخ 
اكتشف  وضحاها  بليلٍة  هكذا،  فانتفض!  بالعز+ 
يتألّمون  مثلُه،  الل@بنانيäّ اôخرين  أّن   öّلُبنا كُل@ 
ويبكون ويثورون بينُهم وبä أنُفِسِهم كُّل ليلٍة 
وحä يطلُع فجرُُهم يلبسون خيبتَُهم وãضون ± 

.äشبه وطن صامت

ما حّققتُه انتفاضُة 17 تíين هو كÒُ الّصمِت، 
  فالعيُش  للحياة،  والتّأسيِس  الخوِف  إسقاُط 
ّل والُحر@ Á يرتH ذلك و"من  يُفر+ق بä الِعز+ والذ@
 ينهض لنيل الُحّريّة، خÒ ُحّريّتُه وحياته معا". 
كيف� اتّجهت اÏنتفاضة الّشعبيّة، إن استمرّت 
وأّسست أرضيًّة متينة لحياٍة كرãٍة أو اضمحلّت، 

ُشكراً لجرعة الجرأة والتّفاؤل الّتي زرعتها فينا.
 äِتأم ُصعوبة  �ّن  Fوت  أن  نخاُف  كُّنا  قبلُه 
تابوٍت  تُكن نُكتة. اليوم نحُن لسنا خائفä من 

ا³وت، متى كان موتُنا طريقاً لحياٍة ما.
حّي ع� خ�ِ الثّورة !

\\ كلمة الس�ر
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 äيُفّوض الّشعُب ¿وجبه سلطتَه إ¬ مسؤول Jتقم الّدولة اللّبنانيّة ع� عقٍد اجت�عي 
يتولّون شؤون معاشه. ذلك أّن اللّبنانيäّ، منذ اÁستق�ل،  يعوا أنفسهم كشعب، بل 
كج�عات اختلفت óديّات نشأتها، وتنّوعت، أو رّ¿ا تناقضت، أمانيها وتطلّعاتها. وجد 
اللّبنانيّون أنفسهم عشيّة اÁستق�ل رهينة "ميثاق وطنّي" أشبه ما يكون بح اÏرث، 
إليهم كمواطنä ينبغي تعّهد حقوقهم بل كج�عات  يتقاسم تركة اÁنتداب Á لينظر 
تجب صيانة كياناتها. صيغة الحكم إًذا، سقطت ع� اللّبنانيäّ من عِل، فلم يشاركوا ± 
رفع قواعد دولة قاâة ع� مبدأ الخ� العام le bien commun، أي غابت عنهم أّول 

.éّجت�ع الّسياÏبديهيّات ا

 يكن اÁستق�ل إًذا إÁّ تسوية ج�عات، óعان ما انكشف العطب فيها بعد خمسة 
من  عنها  نتج  وما  واÏقليميّة  الّدوليّة  ا³تغّ�اُت  الّنقاَب  عنها  نزعت   äح سنة،   íع
اصطفافات ± العام 1958. تجاوز لبنان أزمته يومها بتسوية جديدة، إقليميّة - دوليّة 
كالعادة، واستمرّت الجمهوريّة ا�و¬ بدفعة إنعاش دون أن تحّل تناقضاتها، حتّى غلبها 
ا³رض ± أواخر الّستّينات، ثّم فتك بها ± منتصف الّسبعينات. ومرّة جديدة بعد انتهاء 
 ،öّجت�ع اللّبناÁالحرب،  تقم الجمهوريّة الثّانية عام 1989 ع� مواجهة حقيقة أزمة ا
بل ع� تسوية إقليميّة - دوليّة ثالثة، أقامت توازنًا جديًدا للج�عات حسب ما يقتضيه 
ميزان القوى ا³ستجّد، من دون أن يشارك اللّبنانيّون ± صياغة عقدهم اÁجت�عّي هذه 
ا³رّة أيًضا. Á الحرب بدأت بقرار داخÕّ، وÁ هي انتهت بقرار داخÕّ، فالطّائف  يقِض 
 äّتّفاق. أصبح لبنان ملعبًا لسياسيÁا بعد سنة من عقد اMقتتال الّذي انتهى فعليÁع� ا

فّوضتهم اصطفافات الحرب، ومرّة ثانية  يعش اللّبنانيّون خ�ة شعب يفّوض سلطة.
لصوص  جمهوريّة  الثّانية  فالجمهوريّة  تّجار،  جمهوريّة  ا�و¬  الجمهوريّة  كانت  إن 
وارتهان مفضوح لسياسات الّنظام الّنيولي�اøّ ا³توّحش. بقي اللّبنانيّون ± فÖة الّسلم 
الجديدة تحت الوصاية الّتي أوكل إليها العا واÏقليم شؤون الب�د و يخت�وا ذواتهم 
كشعب. أّما Áحًقا، بعد العام 2005، فلم يكن /ّة ± الّشارع إرهاصات ³واطنة جديدة، 
بل كان ا�مر امتداًدا للثّنائيّات الّتي مزّقت اللّبنانيäّ منذ قيام دولتهم.. ثنائيّات إن نحن 
أمعّنا الّنظر ± اصطفافاتها وجدنا فيها اخت�َف محاور إقليميّة، Á اخت�فًا ± إدارة الّشأن 
ع�  اÁستق�ل  منذ  لبنان  ساسة  اقتات  الّسياسيّة.  ا³سؤوليّة  تقتضيه  ما  ع�  العام 
فكان  الجميع،  الج�عة ع� حساب وحدة  لحمة  تعزيز  مّكنتهم من  ثنائيّات شبيهة 

اللّبنانيّون فريسة انقساماتهم.

بعد اتّفاق الّدوحة عام 2008، تكتّلت الّسلطة ± شبكة من التّحالفات عطّلت اÁنقسام 
ضعفها  الرّئاسيّة  التّسوية  ثّم  الّنيابيّة  اÁنتخابات  تأجيُل  وكشَف  أقطابها،   äب الحاّد 
وهشاشتها، فأدرك جمهور اللّبنانيäّ أنّهم ليسوا أمام أقطاب شتّى، بل ± ح�ة قطب 
واحد متعّدد الّرؤوس. اليوم، يتقاسم اللّبنانيّون بالتّساوي حصصهم من أزمة ا³عيشة 
واÁقتصاد، ع� عكس العقدين ا�ّولä من عمر الجمهوريّة ا�و¬ حä كان للفقر تأويله 
الطّائفّي يوم كان إج�Áً من حّصة سّكان ا�طراف ا³ُلحقة بلبنان الكب�، وهذا ما دفع 
أّن مفاعيلها طالت  الّستّينات مع  بُعٍد طائفّي ع� إص�ح حقبة  البعض يومها Ïسباغ 
الّنهب وا³حاصصة، ± وجه  اللّبنانيäّ سواء تحت وطأة  اليوم، كّل   .äأجمع äّاللّبناني
سلطة اشتبكت تحالفاتها وفُضح نظام ارتباطها با³فيäّ وكبار اÖ³سملä، وبان ارتهان 
قرارها، كلّها بدون أّي استثناء، للمحاور الخارجيّة. للمرّة ا�و¬ ± تاريخ الب�د، يرتسم 

أمامنا ا³شهد بهذا الوضوح.. 

± الّشارع اليوم،  تعد الهويّة اللّبنانيّة محّل استشكال، بل أصبحت عند الجيل الجديد 
ا³ختلفة  óديّاته   äب وفصل  التّاريخ  أسئلة  حسم  اليوم  جيل  �ّن   Á البديهة.  بحكم 
الّسؤال عند هذا الجيل سقط ¿رور  فاستعاد مّ�رات لبنان الكب� ± مئويّته، بل �ّن 
ثنائيّات  متخّفًفا من  والهويّة جانبًا،  التّاريخ  اليوم سؤال   öّاللّبنا الّشباب  الزّمن. وضع 
العروبة والكيانويّة، بعد أن أصبحت بالّنسبة إليه شعارات مرحلة خالية. أمO سؤال 
اليوم هو كيف نبني هذه الّدولة و يعد عن كيف ظهرت هذه الّدولة، لحساب من، 

وع� حساب من..

الظّرف اليوم  يُلغِ حّدة اÁنقسام الطّائفّي ± الب�د. فالتّناقض الطّائفّي Á زال موجوًدا، 
لكّنه تراجع ظرفيًا عن واجهة ا³شهد ليصبح ثانويًا ± ضم� ا³نتفضä وليبدو التّناقض 
الطّبقّي رئيًسا ومحرّكًا للّناس. نحن أمام مشهد متداخل ومركّب، ومن الّسذاجة الغفلة 
عن هذه الّديناميّة الّتي تحكم الّشارع، ف� الطّائفيّة انتهت إ¬ غ� رجعة، وÁ هي سيّدة 

�
مصطفى السب

اÁنق�ب  ا³عيشيّة من جهة، وفرضها  الظّروف  تغّ�ات فرضتها  أمامنا  ا³شهد وحدها. 
ا³فاهيمّي عند جيل ما بعد الطّائف generational shiQ من جهة ثانية. وعينا لهذه 
الّديناميّة يُعفينا من فائض ا�مل والخيبة، ويحّررنا أيًضا من سلطان التّهويل الّذي ëتهنه 

الّسلطة.

الطّائف تفّكك منذ الطّ�ق الّذي حصل بä رعاته ± الخارج ومنذ تباش� إف�س الّدولة 
± الّداخل. ظهرت عوارض هذا التّفّكك مراًرا ± التفاف أقطاب الّسلطة ع� الّدستور 
وتجاوزهم ا³تتاø �عرافه. لكّن ا�نظمة Á تسقط فجأة، بل تشيخ وتÖّهل ثّم تتهاوى. 
هذا ما حصل مع تركيبة عام 1943، فهي  تسقط ± لحظة اشتعال الحرب، إFّا بدأت 
تحت� ± الّستّينات، بسبب تحّوÁت دãغرافيّة وسياسيّة وبسبب هشاشة الّدولة أمام 
تحّديات الخارج. هذا العجز واÁستس�م واÁحتضار يومها، نقرأه بوضوح ± بيان عزوف 
رئيس الجمهوريّة الثّالث عن الÖّّشح ثانيًة عام 1970 قبل الحرب بخمس سنوات، وهو 
بيان، بف الّنظر عن الّدرجة الّتي نوافق فيها تصّوره Ïص�ح للّنظام ول�قتصاد الحّر، 
فÖكيبة  اليوم،  وهكذا  مؤّسساتها.   ± البنيوّي  والعجز  الجمهوريّة  موت  جليMا  يصّور 
 Á ،الطّائف هي ا�خرى، لن تسقط ± لحظات، بل هناك دينياميّة موت بطيء تحكمها
أّوÁً، وبهدف إدارة ا³عركة نحو دولة  التّدريجّي  بّد من رصدها بهدف معاينة ا�فول 

ا³واطنة والعدالة اÁجت�عيّة ثانيًا.

” لیس زخم المشارکۀ هو الکفیل 
بضمان نجاح انتفاضۀ الّلبنانّیین، إنّما 

حسن المواجهۀ، والّتصویب على مقتل 
الّسلطۀ. “

بناًء عليه، Á بّد اليوم من åورة الوعي بالواقع ك� هو Á ك� نتمّنى أن يكون، سواء 
لجهة درجة ضعف الّنظام أو لجهة درجة قّوة الّشارع وطبيعة انتفاضته، هذا الوعي 
Ëط Áستمرار الّنضال. إّن فهَم الواقع جيًّدا سيمكّننا من رؤية تناقضاته، وسيمكّننا من 
فهم طبيعة انف�ش القّوة وتوزّعها ع� أقطاب الّنظام. فنحن لسنا أمام سلطة تتجّسد 
± رأس واحد، ك� كان حال دول الجوار، بل أمام سلطة تتجّسد ± شبكة ع�قات تحكم 
الّنظام وتحميه وتعطّل كّل آليات اÁعÖاض فيه ابتداًء بإفشال الرّقابة الّنيابيّة ع� ما 
وخرقه   Èّالّنقا العمل  ع�  باÏستحواذ  انتهاًء  وليس  الّسلطات  فصل  مبدأ  يقتضيه 
وتفتيته. ويتوّجب ثانيًا، استيعاب مدى حضور مختلف ا�حزاب وإدراك التّفاوت الهائل 
لكّل  وا³يدانيّة  اÏيديولوجيّة  الّسيطرة  مع جمهورها وحجم  اÁرتباط  عصبيّة  بينها ± 
اÁقتصاديّة  الحالة  بحقيقة  التّام  والوعي  من جهة،  الواقع ك� هو  إدراك  منها.  واحد 
عند  العمل  واسÖاتيجيّات  ا�ولويّات  لتحديد  åورة  ك�ه�  ثانية،  جهة  من  للب�د 
ا³نتفضä. هذه اÁسÖاتيجيّات ãكن أن تتغّ� تبًعا لتغّ� أّي مستجّد. ليس زخم ا³شاركة 
هو الكفيل بض�ن نجاح انتفاضة اللّبنانيäّ، إFّا حسن ا³واجهة، والتّصويب ع� مقتل 

الّسلطة.

± وداع تركيبة الطّائف، Á يهّمنا فقط أن نتخلّص من هذه الجثّة الّتي فاحت رائحة 
ا³وت منها، بل ا�هّم أيًضا أن نستعّد Ïقامة الّدولة الجديدة، دولة ا³واطنة والعدالة 
اÁجت�عيّة.. ا�هم هو أن نخوض للمرّة ا�و¬ ± تاريخ مجتمعنا، Á بل ± تاريخ ا³نطقة 
تنبثق  الّسلطة  وأّن  أنّهم شعب  اللّبنانيّون ¿وجبه  اجت�عّي، يشعر  تجربة عقد  كلّها، 

عنهم بالتّفويض Á عن غ�هم بالتّسويات.

\\ كلمة الس�ر
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وا�طباء،   ،äا³هندس أفواج  أمامي  اôن  هم  ها  علينا.  حّل  الشعبّي  الفولكور  هو  ها 
وا³حامä، وأفواج الطناجر، بانتظار أفواج البطاطا. آخ! سأطفئ التلفاز. كم أنا بأمّس 
الحاجة لحالة طوارئ، وراديكالية ا³وقف، والرّغبة بتشويه العلم اللبناö ا³طبوع ع� 
وجهِك ووجهها ولبنان ذو الوجهä، ودعق دوÁراتَِك التي Á تُحS ± مؤّخرتَِك أيها الثائر 

ل!  ا³تطف+

اôن ا³وعد مع مواقع التواصل اÏجت�عي. بä الفينة وا�خرى أغرق ± معاجم اللغة 
بعض  إسألوا  غفلة.  ع�   Õّع مّر  يبدو  الذي  "الثورة"،  مصطلح  عن  بحثاً   äأجمع
"اÏنفلوينÒز" اÏنفلوينزا التي ت�ب الب�د بالطول والعرض؛ لديهم الكث� من ا�جوبة 
فهم ثورة ا�جانب ± لبنان. إسألوا الفنانä "ا³لتزمä" الذين باعوا إنتاجهم لحيتان ا³ال، 
 öناهيكم عن الوجوه الجديدة "الطيّبة" ا³قتحمة باب الفن من بابه العريض، وا�غا
ت عظ�ء ا³وسيقى ± قبورهم. آخ! إلهي أبِعد عّني  الـ"نيو ثوريّة" ا³تطّفلة التي ح�?

هذا الهاتف. كم أنا بحاجة إ¬ حالة الطوارئ الطويلة. 

بناًء ع� أنه انطلقت ثورة أو انتفاضة أو تحرّك، والحبل ع� الجرار، رجاًء بعٌض من 
الثورة ع� النفوس أوÁً، والتخفيف من الTجسيّة والوقاحة. عذراً ع� القول إّن شعب 
 "äلبنان العظيم هو - والله العظيم - من أوقح شعوب العا، با�حرى شعوب "لَبَان

العظيمة، بالجمع. 

الرقيب والحسيب لن يرحمنا ع� أننا "شعب لبنان العظيم"، فقاعدة البيانات العا³ية 
 Á العظيم"، أو "بريطانيا العظمى"، أو"الجمعة العظيمة"، لذا äتحتوي ع� "سور الص
تستغربوا عندما تَرِد كلمة لبنان قبل كلمة عظيم وتحصلون ع� جواب " Á تعريف! 

رجاًء جرّب "لَبَانä"، "لبنانكم"، "لبناننا"، "لU"، "لبنة" ".

رائحة أفواه الطفيليäّ و"ا³تواطنä" تُشِعل الغثيان من نخاعي إ¬ إصبع رجÕ اليÒى.
لسحب  اÁسÖاتيجية  ا�هداف  ع�  الÖكيز  كيف؟  الغثيان.  وإّما  اÁنتفاضة  فَلÖَْة 
"ا³تواطنä" والطفيليäّ من ركوب ا³وجة. إ¬ البنك ا³ركزي! إسمع.  تسمع، أكّرر. إ¬ 
البنك ا³ركزي، ع� البنك ا³ركزي، إ¬ ا³صارف، ا�م�ك البحرية، مراكز السلطة، البيوت 
الخاصة  والíكات  ا³ؤسسات  اÁتصاÁت،  Ëكات  قّوة،   Áو حوَل   Á  – رّ¿ا  السياسية 
 Ëب مصالحها الحّساسة بشكل مباåو úوأك úبحيتان ا³ال، لخنق الطبقة الحاكمة أك

وجّدي.
الفلÖَْة بتسك� الباب أمام "ا³تواطنä" الذين يستثمرون التحرك بكافة أشكاله، أهّمها 
انتزاع  أثناء الحرب ا�هلية.  الجّذابة  لنا با�³رسات  بنيّة خبيثة، تذك�اً  الطرقات  قطع 
رؤوس  وأصحاب  الحرب وحاشيتهم  "أمراء  لبنان من Ëكة  ا³سّ�ة  الجغرافية  البقعة 

ا�موال". 

يُنِعش  الشغب  بعٌض من  "تحب+ل"!   Á الخجولة"  و"الثورة  وافÖاشها  الطرقات  إّن قطع 
قلب اÏنسان، ف� أُِخذ بالقوة Á يُسÖّد إÁ بالقوة.

آن ا�وان لتحطيم ا³قّدسات التقليديّة التي حّولت الب�د إ¬ هيكل مريض تفوح منه 
رائحة نتنة لن تودي به إÁّ إ¬ اÁبتعاد أكú عن الخارطة العا³ية.

اÁنتفاضة تبدأ من العمق لتصل إ¬ رأس الهرم. ع� رّب عملك الذي يستعبدك ويهّددك 
بالطرد، ع� بلديّتك التي يطمرها الفساد وتطمر ميزانيتها، ع� حاشية اÏقطاع التافهة 
وفرضت حالها ع� ا³جتمع رغم أنف الجميع، ع� السطلة الدينية ا³تمثلة برجالها 
رؤساء العصابات الذين يفرضون عليك دفع الخّوة بكل مناسبة. انتفاضة ع� الدستور 
الفرحة  وعندها  والبلحة،  والدوحة،  الطائف،  واتفاق  الوطني  الوفاق  ووثيقة   öاللبنا

الكب�ة. Á مفّر من اÁنهيار الشامل للنهوض.

مي
د الدويهي

الÖكيبة أشمل بكث� مّ� تُصو?ر اôن. هي جارية ± ا³ياه اللبنانية، ± الصحن اليومي، 
رة عمرها عقود، تشمل السلطة الحاكمة ا³تمثّلة  ëتّص دماءنا. الÖكيبة مت�سكة متجذ+
وا³ؤسسات  والíكات  ا³أجورين،  ورموزه  كافّة  بأقسامه  واÏع�م،  وأمرائها  بزع�ئها 

اÏع�نية والسلطة الدينية والجناح الفني ا³أجور.

مذهبية  أزمة  وهوية،  كيان  أزمة  بنيويّة،  أزمة  هناك  فقط،  اقتصادية  ليست  ا�زمة 
طائفية مناطقية. كّ� هذه اÏنتفاضة التي نشهدها  تلغِ حاجز الطوائف فجأة،  تلغِ 
بالثقة  توحي   Á البالية  الفولكورية  ا³شاهد  النفوس.  من  والعنية  ا³ذهبية 
واÁطمئنان، إFا أحاديث الصالونات وخطوط التّ�س التي ما زلنا نشهدها تعود وتلوح 

من جديد ± ظرف دقائق.

 öإ¬ جميع فئات الشعب اللبنا (ًلست من هذا ا³ذهب ضمنا öّحتى لو أ) رسالة تفاؤل
السياسات  من  متّ�رين  أنفسهم  يعت�ون  والذين  دون،  وما  الوسطى  الطبقة  من 
إقليمية  لبنان ساحة حرب Ïرسال رسائل  تريدون   Á كنتم إن  منذ عقود،  اÁقتصادية 
امتداداً  "كانتونات"  لبنان  تريدون   Á كنتم  وإن  وطنية،  غاية  دون  واهية  اقتصادية 
للكانتونات التي تشهدها ا³نطقة (والتي ستشهدهاً تباعاً) ذليلة خاضعة لغطرسة ملوك 
الظلم وعروش الحرير، فحان الوقت Áنتفاضة، بشتّى الوسائل، ع� أمراء الحرب وَمن 
 ± هيبتهم  لوضع  الوقت  حان  ا�موال.  رؤوس  وأصحاب  دينية  سلطات  من  وراءهم 

ا³رحاض وانطلق! دون جرأتكم أي انتفاضة تكون واهية. 

غ� ذلك يا أصدقا> أنتم تؤكّدون حتميّة صدقية أّن ما بُِنَي ع� باطل فهو باطل.
اÁنفتاح  ويستلزم  طويل  وا³سار  جّدي،  بشكل  للعمل  اليوم  طارئة  الحاجة  عملياً، 
زع�ئهم  لرحمة  كرهاً   äالخاضع "اÖ³ّددين"  لهؤÁء  حاضنة  بيئة  لخلق  والجرأة، 

وشبّيحتهم.

التحرّك،  وعشوائية  فوضوية  مع  جّمة،  أسباب  من  واحد  وهو  ëاماً،  يتعارض  ما  هذا 
ومنطق "نحن تحرّك عفوي" و"أنا قائد الثورة"، فإدارة ا�زمة والب�د ليست لعبة و"طّق 
واضح  وتنظيم  قيادات  وجود  السورية.  التجربة  واستنساخ  رنّانة  وشعارات  حنك" 
الثوري  التغي�ي   Èالحز العمل  بتهمة،  ليست  بديلة  وطروحات  اسÖاتيجية  وأهداف 

الحقيقي ليس جرãة أو موضة قدãة.

عودة إ¬ العام 2013: 

إّن الط@َفيْل هو كائن حّي يتطّفل ع� غ�ه، ± داخله أو خارجه. 
وحسب كتاب الت?طِفيل، فالرجل الطفيÕّ هو من يجيء مع الضيف ويَْحُ�ُ َولِيَمة أو 
ُعرس أو حملة إسقاط نظام دون أن يُْدَعى إليها. والكلمة منسوبة إ¬ رجل من أهل 
الكوفة، ولكن  يَُقل إن كان يستمع إ¬ أناشيد ثورية ح�سية أم Á أو إن شارك ± 

تظاهرة أو حملة إسقاط.

ليَأْكل  رأَْسه،  فيه  أَْدَخَل  ورُُشوناً  رَْشناً  يَرُْشُن،  اÏِناِء  الَكلُْب ±  رََشَن  الرجل ك�  َل  وتطَف?
ويíَب.

حذاِر إّن التطفل يختلف عن شبه التطّفل حيث أنه ع�قة يقوم فيها الط@فيل داâًا بقتل 
العائل.

\\ كلمة الس�ر
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ا³درسة،   ±  äالعاّم النظار  أحد  التدريس  قاعة  دخل  يوم  صغار  طلبة  مجموعة  كنا 
ليسأل كل طالٍب عن أح�مه ال�حقة. كانت اÏجابات روتينية تحمل ع� أكتافها أح�م 
أطفاٍل  يدركوا بعد، مدى صعوبة تحقيقها، ك� قال ا³تنبي ± قصيدته الشه�ة عقب 
تبلّغه نعيه أمام سيف الدولة الحمداö: ما كّل ما يتمّنى ا³رء يدركُه   \   تجري الرياُح 

¿ا Á تشتهي السفُن

صاحب  أستاذ،  مهندس،  أسنان،  طبيب  الصغار:  الفتية  أح�م  أح�مهم،  كانت  هكذا 
Ëكة.... إÁّي، فحä أ; دوري قلت: حلمي أن أقوم بثورة.

أثارت إجابتي ٱستغراب الناظر، فسألني: عّمو شو عم تقول إنت؟ إنت عارف شو يعني 
ثورة؟ ثورة عمä؟

 أجب وقتها سوى بالتاø: ما بعرف عمä. بس بدي أعمل هيك ثورة كب�ة كت�.

فعلياً  أكن أفهم ماهيّة الثورة وتفس�ها اصط�حاً، وÁ حتى كيف تحدث وÁ كّل هذه 
ا�مور، كّل ما كنت أعرفه وقتها، هو أöّ قرأت هذا ا³صطلح ± مقال صغ�ٍ عن الثورة 

الفرنسية ± موسوعة ا³عرفة التي كان خاø يع�ö إياها. Á ~ء سوى ذلك.

العامة  اÏدارة  تطبعه  صغ�  كتيّب   ± وأح�منا  صورنا  تنزل  أن  ا³فروض  من  كان 
للمدرسة، بالفعل حصل ذلك، لكن صورî وحلمي  يدرجا ± الكتاب. ك�مي أرعبهم.

بهاء إيعا�

رفضت إجابًة روتينيّة فÖكوö دون حلمي، لكّن "ثورî الكب�ة" بدأت صغ�ة من تلك 
اللحظة.

كُ�ُت وكُ�ت ثورî الصغ�ة معي، تعرّفت أكú ع� مفهومها وتعاريفها من خ�ل كتٍب 
ٱستعرتها من مكتبة ا³درسة، قرأت عن عّدة ثورات، أسبابها ومظاهرها ونتائجها، تأثرت 
الذين  رفاقي  (عكس  الهند  ٱستق�ل  �جل  السلبية  وبثورته  غاندي  ا³هاëا  بشخصية 
اقتدوا بغيفارا، وقتها  أكن أؤمن بالعنف الثوري لسبب شخñ جداً وهو نحول بُنيَتي 

وعدم قدرî ع� القتال، Áحقاً تغّ�ت آرا>).

كان عÕّ التمّسك بثورî حتى النخاع، إذ ليس بال�ورة أن أقف ± الساحات وأ$خ، 
أو أن أحمل الس�ح وأقاتل لتنطÕ عÕّ صفة "الثائر"، بل ãكن أن يكون رفH لتناول 
وجبة البازÁء نوعاً من الثورة، هذا �نّني لطا³ا ربطت فكرة الثائر بالرفض أوÁً قبل أّي 

~ آخر.

هذا الرفض كان له عّدة أوجه خ�ل أعوامي ال 25، رفضت مدرّسة اللغة العربية ± 
 ،Èالقسم ا�د øدخاÏ لثانويّة أخرى Õصف ال�وفيه، وقمنا بثورة �جل ذلك، رفضت نق
وقمت بتحدي اÏدارة ودخلت القسم العلمي ± البكالوريا قسم 1، رفضت ٱحتكام كليّة 
أص�  بأن  حلمي  عن   Õوالتخ مغادرتها  وقررت  السياسيّة  للمحسوبيات  الحقوق 
محامياً.... وهكذا كانت حياî القص�ة عبارة عن سلسلة طويلٍة من الرفض ومحاربة 

ا³فروض، أÁ يستحّق ذلك أن يسّمى بالثورة؟

إن الدارس وا³طلع ع� تاريخ البíية جمعاء يجد أّن ك�ى الثورات إFّا قامت بدافع 
الرفض، فالثورة اÏنكليزية بä 1642 و1660 كانت بدافع رفض ال�³ان للحق اÏلهي ± 
الحكم لدى ا³لك، والثورة الفرنسية بä 1789 و1799 التي رفضت فكرة "الحق اÏلهي" 
 1917 äللملك ± الحكم ولسياسة التبذير التي ٱنتهجتها حاشيته، وأيضاً الثورة العربية ب
و1925 ، والتي قامت رفضاً لسياسة التÖيك التي  ٱنتهجتها الدولة العث�نية للعرب ± 
لوÁ رفض حالة  ثورة  لتقوم  لليوم،  تكن   ًÁالتاريخ وصو أرجائها.... وهكذا من فجر 

مفروضة من قبل فئٍة ع� أخرى.

الشعر نفسه عاش ثورات عديدة، يكفي التطرق لثورة الشعر الحديث التي أفرد لها عبد 
الغفار مكاوي كتاباً كام�ً، بدأه بع ديدرو وتنظ�اته ± الصالونات، وظهور ا³درسة 
وقتها، وكذلك ظهور  أوروبا  الصناعية ±  للثورة  كانت حركة مضادة  التي  الرومانسية 
مضمٍر  خفي  من $اٍع  وما حصل  الصغ�ة،  النúيّة  بودل�  وقصائد  نوفاليس  شذرات 
الحداثة والك�سيكية مع ظهور ماÁرميه ورامبو، وهكذا وصوÁً إË øعية   äوقتها، ب
قصيدة النú من عدمها، التي هي بلّورة ثورية نظراً لرفضها ا³وروث الشعري التقليدي 
الذي تجّسد بالك�سيكيّة التصويرية القدãة والك�سيكية القاâة ع� النظم، حتى أّن 
ãكن  رأٍس  ب�  أيضاً،  والثورة  ذيل"،   Áو رأٍس  ب�  "با�فعى  وصفها   Èالجّنا القادر  عبد 

مقارعته وÁ ذيل ãكن سحبها منه، وهذا مصدر قّوتها.

” من فجر التاریخ وصوًال للیوم،
لم تکن لتقوم ثورة لوال رفض حالۀ 

مفروضۀ من قبل فئۀٍ على أخرى “
ما يحصل اليوم ± أنحاء لبنان هو رفض أيضاً، رفٌض رّ¿ا هو مكنون لدى كافة الíائح 
اللبنانية منذ أكú من ث�ثä سنة، غ� أنّه تأخر ± تبلوره ëاماً حتى أصبح ثورًة ¿عنى 
الكلمة، فالطبقة السياسية اللبنانية والتي أفرزتها الحرب ا�هلية ëادت بأفعالها حتى 
تفّجرت النقمة اللبنانية ± كافة ا³ناطق عليها، بالرغم من أّن هذه الثورة اليوم انتقلت 
³رحلتها الثانية وباتت مطالبة بتنظيم صفوفها وبدء التحض� ³رحلة ما بعد السلطة 
فشيئاً  تبدأ شيئاً  أن  بّد   Á ال�وليتاريا قاعدتها ± طبقة  اتسعت  فالثورة مه�  القاâة، 

بانتخاب ممثلä وناطقä باسمها من مثقفيها ومتعلميها...

رّ¿ا ما رأيته طيلة حياî من ظاهرة الرفض، تاريخياً، قد ألجأ يوماً لتأليف كتاٍب بعنوان: 
"تاريخ الرفض"، وأزينه بالعبارة التالية: "يكفيك الرفض ليقال عنك ثائر".

\\ كلمة الس�ر
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 Ëأنتم هيكل الّدين العام والخاص، الجمعي والفردي، الواعي وال�واعي، ا³با
العدميّة  بحروبكم  فّجرëوها  أن  بعد  الع�رة  شيّدتم  من  أنتم   ،Ëا³با وغ� 
ا³تعاقبة وا³عقبّة ع�  ا³تتالية وا³توالية،  و¿سا³اتكم ا�كú عدميّة ودمويّة 

خواء عقر الدماغ ± الج�جم ا³ومياء.

 ëوؤون اôن وتستغربون حالة القّط ا³حا$، تّنطّون من جبل إ¬ واد، ونحن نناديكم ونشد 
ع� ا�لسن لنطعج العS ± قوãكم وقفاكم، كفاكم من الحرحرة والجعجعة والعوعوة ع� 
والعموم  وا�خت  وا�خ  وا�ب  والبنت  الصبّي  أّم  أنتم  وفيكم،  منكم   íب نحن  ا�لوهة، 
ا³نطق  بخ�ء  خ�يا  بخلل  ا³ختّ�ت  والحاÁت  الحوي�ء  ا�حوال  وأخوال  والع�ئم  والعّ�ت 
الّداخل   ±  öاللبنا الفرج  انبثاق  ومزام�  تباش�  ع�  والكتب  الّصفائح  ح�ئل  من  السليم 

وا³هجر.

 خذوا كلوا خراء الكلمة فنحن ولو بالح�قة حيًنا وباÏكراه أكú ا�حيان قد كّنا قبلنا ¿ا 
قبلناه، شيّدنا معكم ما يدكّنا اôن، ها نحن ومنذ خمسä يوًما ع� ا�قل، | Á نحسب 
عقود الحرب والتهريج الّسلمي الíّعي وا³ؤقت، ها نحن قد استنفدنا كّل طاقات الكلمة 
وسقطنا طوًعا وع� خيار ± السّب والسباب والتقريظ والشّت واللت والعفرتة والع�طة 
والعواء والنباح والدعاء ع� التباويس بالت?تَطَْوبُز والت?طْويز وتطويق دãوقراطيّة وجودكم 
واÏجت�عيّة  السياسيّة  وا³كانيّة،  الزمنيّة  ا�بعاد  كل  من  باستئصالكم  والوعيد  والتّوعد 
أنتم  ولو  التي  وإنسانيّتكم  Ïنسانكم  إحÖاًما  اÏقÖاع،  صناديق   ± فقط  وذلك  وبسلميّة 
فقدëوها فرديMا وشخصيMا، Á تعتلوا الهّم، نتكّفل نحن بوضعكم ع� الخط الساخن والبارد.

، Á يختلجكم العابر بالفالج، وÁ الّساطع بالزاعق وÁ النّ�   َوطَْوْط سّب وشّط ُمبَْوطَْن باللَّتْ
وتحّ�  شفافيّة  وبكّل  سيتكّفل  والظلم  الوجع  من  حتً�  ا³نبثق  الجديد  فالقضاء  با³ظلم، 
الثورة يا أحباب يا أعداء  بجلبكم وبسوقكم فرًدا فرًدا كأفراد مسؤولä أمام العدالة. فثقافة 
ليست ك� تعتقدونها وتصفونها تارًة بالشعبويّة اÏنفعالية أو طوًرا بالقطيع الخائن، الثورة هي 
الّصالح، ستح�ون كالتوتو أمام القضاء الذي ولو ع� مضض سيؤّمن لكم مصاريف  الخيار 
ا³حامä ا³كلّفä بالّدفاع عنكم ولكم الحريّة التّامة باختيارهم. ففّكروا بهكذا مستقبل واعد 

بä أروقة ا³حاكم والزنازين، أتركوا الجدولة والهيكلة علينا، كفانا توابيت.

وتظميط  تدوير  عن  وا³رطعات  والهرطقات  والوشاويش  ا�حاديث  كّل  إّن  وعليه 
 Áتغي� و Áإص�ح و Áمستقبل و Áأمل و Á ،فتشفيط ع� الحضيض لن تنجدكم ب#ء
 Áجبلطة و Áدربلة و Áفذلكة و Áتهليل و  Áتبش� و  Áم�نعة و Áقويّة و جمهورية 
 Áو äا�م سيكست Áنيتشه و Áكوبرنيك و Áفخفخة وتفخيخ و Áخصخصة و Áتخبيص و
أو  الكب�  الجبل   Áو والّصمود  التّصدي  مردة   Áو الخصيب  اله�ل   Áو الك�شينكوف 
الصغ� وÁ مرقد العنزة وÁ قضية فلسطä وÁ الجمل الشارد بä ناطحات السحاب ± 
أو  الشهداء سيقّدم  ا³بعوج ± ساحة  الحديد  الفينيق من  العربيّة وÁ طائر  الصحراء 

يؤّخر شيئًا إن أنتم بقيتم مكعنشä بالسلطة. 

سلّموها اôن بسلميّة وخذوا عدالة وحّب يقتلكم | Á تنتحروا، أنتم والعدم ± قلب 
بيضة القبّان، Á ديك وÁ دجاجة، 17 تíين هو البداية، بيغ بانغ فعÕ ونسبي وكانتيك 

وما فهمتم بعد. 

إعادة هيكلة الكلمة ± الرأس قبل النطق ليست من نطاق عملكم. نحن جداول من فكر و إحساس، نحن 
الواقع والحلم نفعل ما نقول ونقول ما نفعله اôن، ها نحن نثور عليكم وع� ما أنتم عليه وع� ما تقولونه 
وخصوًصا ع� ما Á تقولونه، ع� ما تفّكرون به وما تعرفونه وع� ما تعتقدون أنّكم أدرى العارفä به 
وا³فتكرين بأع�قه، نثور ع� حياتكم ا³يّتة حتً� لنستحّق موتنا كحياة، Fوت من وفرة العيش ا³قتول 
 äمن حولنا ع كل تّكة زم�ك، فبزّب عصب دماغكم، إيه عن أي منطق معالجة للمعضلة أنتم تهبّون صارخ
وأنتم أصل ا³شكلة لتتّم النبوءة ا³شؤومة التي ëّت بخياركم يا أنبياء الّدجل والحرام. كّفوا عّنا بقا كلّكن 

يعني كلّكن!

” من فجر التاریخ وصوًال للیوم،
لم تکن لتقوم ثورة لوال رفض حالۀ 

مفروضۀ من قبل فئۀٍ على أخرى “

أنطوان زعتيني

\\ كلمة الس�ر



\\ تاریخ الطبقة العاملة



إعداد وحوار: بول مخلوف، حرمون حمية

• من بä ا³جموعات ا³وجودة منذ 17تíين ا�ول ± ساحات اÏعتصام يتضح للبعض 
اÏيديولوجية.  ثورية ووضوح ¿ا يخص خلفيتها  أكúهم  للتغي�"  الشبابية  "الحركة  أن 

متى تأسست هذه الحركة وما ما هي أهدافها؟

لقد بدأ كل شيئ عام 2015 مع إنفجار أزمة النفايات والتحركات الشعبية التي رافقتها. 
قمنا بإحتجاجات ± الشارع مثل حملتا إغ�ق مطمر الناعمة و"عكار مّنا مزبلة". قررنا 
آنذاك أن العمل التنظيمي هو åورة وÁ بد من خلق مجموعة تضم أفراداً يتشاركون 
نفس الرؤية مع خلفيات فكرية مشابهة. فأطلقنا تجمع أسميناه "شباب ضد النظام". 
ا�فراد   äب مطّولة  عديدة  نقاشات  بعد  وتتطور  الوقت  مع  نفسه  بلّور  التجمع  هذا 
طالت شكل التنظيم، اÏسم، الشعارات والوثيقة السياسية حتى رثينا ع� نتيجة نهائية. 
وهدفها  النظام"  ضد  "شباب  لتجمع  إمتداداً  تُعت�  والتي  للتغي�"  الشبابية  "الحركة 

بإختصار: التحرر الوطني والعدالة اÏجت�عية. 

• هل هنالك Ëوطاً معينة مطلوبة ل×نتساب؟

ليس هنالك Ëوطاً ل×نتساب -والذي يعت� شأناً من أولوياتنا- بل هنالك مساراً معينا 
ع� ا�فراد الجديدة ا³تحمسة اÏلتزام بها. يجب اÏشارة إ¬ أننا كمجموعة نتعامل مع 
الشباب ¿رونة ووّدية ونُضم من يبدي إستعداداً ³عرفتنا عن كثب إ¬ إحدى "غروبات 
Fثل  كمجموعة  أننا  يرى  والذي  أسبوعية  لقاءات  نعقد  إننا  بنا.  الخاصة  الواتساب" 
تتطلعاته عليه أن يأî إ¬ هذه اÏجت�عات ومن ثم ندعوه إ¬ حضور جلسات حوار 
تنثقيفية نقوم بها تحمل عناوين من قبيل: تاريخ لبنان الحديث/ اليسار/ الدãقراطية/ 
الجلسات   هذه  عن  الناتجة  واÏلتزام  الجدية  إن   .éالسيا الطبقي/اÏس�م  الاع 

يحددان قبول إنتساب الفرد.
  

التيار  إ¬  فكريّاً  تنتمون  أنكم  "فايسبوك"  صفحة  ع�  أنفسكم  عن  تعرّفون   •
"ا³ارك`-اللينيني"، كيف تÖجمون هذا اÏنت�ء ؟ وهل ãكن عكسه عمليّاً ± الواقع 

اللبناö ؟

أفصحنا  للتغي�"  الشباب  "حركة  إنشاء  بصدد  ونحن  السياسية  الوثيقة  أقرينا  عندما 
بشكٍل مباË عن هويتنا: منظمة يسارية تقدمية. إننا نعت� أن الجوهر ا³ارك` هو 
 äمنهجنا النظري والتجربة اللينينية مرجعية لنا ± ا�³رسة. نحن ± ا³جموعة ع� يق
أن ا³اركسية التي كُتبت منذ 150 عام تستطيع مجابهة ا³تغ�ات التاريخية كونها نظرية 
نقدية وعلمية وبالتاø نعلم أننا مسؤولä ع� تطوير هذا الفكر وشكل م�رسته ولو أن 
 ًÁنادرة. إننا نؤمن بأن هذا الفكر يقدم حلو Èالجهود ا³وجودة ± لبنان أو العا العر
جذرية ³أساة الشعوب. ببساطة، إن إزدياد الفقر وا³عاناة ± لبنان تحديداً تظهر أن 
كل  أن  خصوصاً  ا³تطرف  اليسار  تبني  سوى   áّح  Á لذا  طبقي   Áإ ما  الاع  حقيقة 
محاوÁت اÏص�حية  تكن سوى ترقيع ووسعت الهوة بä الطبقات. أما كيف ãكن 
 ،äفتبنينا لهذا الفكر إنعكست نتائجه ± عملنا ع� مستوي îنقله عمليا ± واقعنا الحيا
أنه من غ�  نعلم  أننا  رغم  للغاية  راديكاليا  للمطالب  بحيث طرحنا  ا�ول ± خطابنا 

أتوا جميعاً من الضفة الرديفة، من ذلك ا³كان الفّج الذي Á يعجب رّواد السهر والسفر والسيجار. أساساً هم أيضاً Á يروق لهم أوÁد ال "هاي، كيفك، سافا؟" 

يدعونهم: ال�جوازية ا³قيتة. ليست ا³عادلة Fطية إط�قاً بل إيديولوجية بإمتياز. إنه العا عندما تراه عن كثب، وهم ع� طريقة "ماركس"  ãاطلوا بتفس�ه 

 úُخر تلقف تراث أكÁيعاً، "ناقصة ثوريًة" إستنتجوا. البعض اó بل جهدوا إ¬ تغي�ه. بعضهم إنتمى إ¬ تنظي�ٍت سياسية "معارضة" ثم ما لبث أن فّر منها

التنظي�ت اليسارية تطرفاً وحلم بإحيائها من جديد. لكن من له إرادة يعرف طريق من ينتظره جيداً. فإلتقوا وتنظموا. وع� الفور شبكوا أيديهم وقطعوا 

وعداً:"إما اÏشÖاكية أو ال�برية". وعندما حان موعد التنفيذ أطلقوا العنان لجموحهم وصدحوا: سنمH إ¬ ما نريد، وطٌن حر وشعٌب سعيد. وحده عنادهم 

Õã عليهم قراراً. ليس بال�ورة أن يكون الواقع وحده واقعياً، للخيال مكان أيضاً وهم Á ينقصهم اÏبداع أبداً ليسقطوا عا³هم الخاص أرضاً ووضعه ع� جغرافيا 

الواقع، بل يعلمون كيفية تحقيق ذلك ب�اعة. راحوا يخ�وننا عن ا�بطال ومن سّ� التاريخ �غراض إنسانية. وزعوا منشورات عن "عÕ شعيب"، بطل عملية "بنك 

أوف أم�كا"، إعتصموا أمام السفارة الفرنسية تنديداً بحجزها لـ"جورج عبدلله"، إقتحموا جمعية ا³صارف إفÖشوا ا�رض وحجزوا من بداخلها. 

إسمهم "الحركة الشبابية للتغي�"، مجموعة يسارية جذرية يبغون قلب كل ا³عاي� القاâة فقط ل×نصاف. �ن من إستفاد عشوائياً Á بد من أن يدفع الثمن. 

يريدون تحقيق العدالة اÏجت�عية �نه من العارع� اÏنسانية أن ãوت أحدهم جوعاً. يريدون التحرر الوطني �ن إóائيل وحش Á ينام. مع "محمد حطيط" 

ا³سؤول عن التواصل ± الحركة، ل×ضاءة ع� ا³جموعة، كان لنا هذا اللقاء.
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ا³مكن تحقيق هذه ا³طالب موضوعيا بالكامل إFا لنحصل ع� ما هو ممكن، ãكنني 
أنه يجب ع�  نعني  تأميم ا³ف  نريد  نقول ± خطابنا  مث�ً: عندما  لك  أن أåب 
ا³صارف أن تدفع /ن اÏنهيار الذي نعيشه نظراً ³ا حققته من أرباح طائلة. أما ا³ستوى 
ا³منهج  والتصويب  الطبقي  الاع  لتأجيج  الدؤوب  العمل  أعني   ،Õداخ فهو   öالثا

لتوجيه بوصلة الاع.

• "ماركسيون-لينينيون" يعني تنظرون إ¬ ا³جتمع ودينامكيته كطبقات متصارعة دوماً. 
هل تعت�ون أن ا³جتمع اللبناö مقّسم إ¬ طبقات ؟ وما هي خصائص هذه الطبقات؟

بالتأكيد، إن ا³جتمع اللبناö طبقي بإمتياز.  تعد معاي� التقسيم الطبقي نفسها التي 
كانت عليه عندما تكلم عنها "كارل ماركس" منذ 170 عاماً كون شكل الاع تغّ� وذلك 
مرتبط بتغ� شكل رأس ا³ال والتطورات اÏقتصادية التي تبدلت وتغّ� القوى ا³سيطرة 
أو ا³هيمنة. ك� ذكرت لك سابقا إننا ± لبنان والعا العرÈ نعاö من قصور نظري ¿ا 
يخص تحديد الوجهات الجديدة التي فرضها التاريخ، لكن ما هو ثابت أن اÏستغ�ل 
ومفهوم القيمة ا³ضافة والجشع أل�محدود ما زاÁ باقيان ولو بشكٍل مستÖ أحياناً نظراً 
للرفاهية واÏسته�ك ا³توفران للجميع. صحيح أن الاع الطبقي تغ� شكله و يعد 
بä الصناعيä والع�ل حاً لكن جوهره موجوداً ، خذ جمعية ا³صارف وحاشيتها أو 
 ً وثقافة  عيشاً  بالكامل  متضاربة  أليست مصلحة هؤÁء  ندعوهم،  ك�  ا�غنياء،  حزب 
وسلوكاً مع "شغالä" الحد ا�دö لáجور ± لبنان؟ ما هو مؤسف أن طبقة ا�غنياء هم 
يجب ع�  التي  ا³ستغلِة  الطبقة  من  أحياناً)  الوقاحة  (إ¬ حد  ووضوحاً  تنظي�ً   úأك
اÏتحاد الع�ø العام أن يحميها وãثلها أما واقع الحال فإن هذا اÏتحاد ُمصادر من قبل 
قوة السلطة منذ محا$ته عام 1996 والتنظي�ت النقابية ا�خرى التي يجب أن تلعب 
أيضاً دور الح�ية والتمثيل غائبة ëاماً. ما يحدث اليوم هو توكيد ع� جوهر الاع، 
لقد وصل فقراء لبنان إ¬ حافة اÏنفجار، وما نشهده هو $اع بä من ãلكون كل ~ء 

مع أولئك الذين ã Áلكون شيئاً.

 ± öّÁا الحدث  اليوم، عن وجه الاع تحديداً، هل تضعون  لنتحدث ع� نشهده   •
لبنان بخانة الثورة؟

باحة Á، ونحن ± ا³جموعة نرفض إستخدام كلمة ثورة ± أدبياتنا ونّ ع� أنها 
إنتفاضة. للثورة Ëوط وقيادة مركزية واضحة  بل حتى للثورة قوتها الذاتية التي تجهد 
إ¬ هدم القائم أي إسقاط النظام ليحل اخر مكانه. هذا ا³سار أو با�حرى هذا الفضاء 
من  حصيلة  هو  مطلوب  هو  ما  حالياً.  مطروحاً  وغ�  لبنان   ± اليوم   متوفراً  ليس 
التغي�ات واÏص�حات الجوهرية التي يطلبها الناس من هذا النظام بالذات م� يتعارض 
مع جوهر الثورة. لكن هذا Á ينفي أبداًوجود روح ثورية و"نًَفس ثوري" عند مجموعات 
كب�ة من ا�فراد خصوصاً ± أيام اÏنتفاضة ا�و¬ ك� Á يلغي أبداً أي محاولة جدية 

للقيام بثورة حقيقية Áحقاً مع الوقت.

• ± اÏنتفاضة الحالية مجموعات كث�ة من شتى الخلفيات. كيف ãكنكم أن تتوافقوا 

يرفعون  الذين  الحكومية  الغ�  ا³نظ�ت  ا�خرى، خصوصاً  ا³وجودة  ا³جموعات  مع 
أيضاً شعارات منددة بالسلطة؟ وماذا توظفون من أجل اÏنتصار ± هذه اÏنتفاضة التي 

ترونها شك�ً من الاع الطبقي؟

ضمن ا³جموعات ا�خرى خاصة الـ NGOs الذين ينطلقون من خلفية لي�الية والذين 
Á نتوافق وإياهم أبداً حول حقيقة الاع وجوهره هنالك مجموعات أخرى تشاركنا 
الهم نفسه والخطة نفسها. نحن نرفع شعاراتنا الخاصة التي نؤمن بها والتي ëيزنا عن 
به  وا³قصود  الثوري"  بالعنف  سنع�،  الصلبة،  بالكتلة  سنع�،   " شعار  مث�ً  اÁَخرين، 
حقيقة ً أننا سنع� إ¬ واقع جديد. نّوع هذا الشعار يظهر التغي� الذي نتمناه بالشكل 
ورفضه  سخطه  عن  ليعّ�  إليها  مدعّو  والكل  إنتفاضة،   ± أننا  نعلم  نحن  وا³ضمون. 
الشارع  "تثوير"  أبرزها  عديدة  مه�ت  للتغي�"  الشباب  ك"مجموعة  علينا  للنظام. 
وإظهار حقيقة الاع الطبقي وأن نبني نواة صلبة تكون جاهزة وثابتة �جل التغي� 
هو  ثورية  تصعيدية،  ما  بطريقة  تعت�  بها   قمنا  التي  التحركات  إن  أساساً  الشامل. 
ا³صطلح ا�دق، مثل وجودنا الدائم أمام مف لبنان واقتحامنا لجمعية ا³صارف. جاء 
هذا اÏقتحام عشية اÏستق�ل و يكن هذا عبثياً بل لتكن الرسالة واضحة ولو رمزياً إذ 
الناس  حياة  وإعادة  ا³ف  حكم  عن   Õالتخ يفÖض  اليوم  الحقيقي  اÏستق�ل  إن 

 .äواستفرارهم من رهنها لدى كبار ا³ودع

التي  ا³عاي�  باÏنتفاضة وما هي  القوى ا�خرى ا³وجودة  من  إذاً  • ما هو ëوضعكم 
تبنون عليها إرتباطاٍت وتحالفات؟

نحن نعلم أن القوى ا³عارضة ا³تواجدة اليوم ± الساحات من خلفيات مختلفة وإننا 
ع� ع�قة جيدة مع أغلبها رغم أننا نعت� منظمة راديكالية. ر¿ا الوضوح والاحة ه� 
العام�ن ا³ساعدان. با³طلق، نحن ع� ع� إستعداد وإيجابية ³د اليد للحوار والتعاون 
مع الجميع رغم اÏخت�فات ع� Ëط عدم وجود أي إرتباط مع السلطة أو أي قوى 
خارجية وأن نكون متفقä ع� أن من بä الحلول رفض الخصخصة وتحميل ا³صارف 

/ن تجنب اÏنهيار.

• لقد ساهم حضوركم ± الساحات ± تقديم شعارات ترتكز ع� الاع الطبقي ودور 
هذه  مثل  أن  خصوصاً  الشارع  تحريك  ناحية  من  أدائكم  تقيمون  كيف  ا³صارف، 

الشعارات لطا³ا كانت خافتة؟ 

إنه الدور الذي نعمل عليه ونطمح أن نعززه مع الوقت. طرحنا شعار "للوطن، للع�ل، 
يسقط رأس ا³ال" كرفض مّوجه بأسلوب فّج ضد ا³صارف وأصدقاء "رياض س�مة" ± 
الوطن الذين ساعدوه بتíيع قوانä سياسية تكرس مصلحة طبقة واحدة من الناس 
التي صدرت  اÏقتصادية  السياسات  با�وليغارشية.  يعرف  ما  أو  الحاكمة  ا�قلية  وهم 
لíيحة  البلد  ثروات  بإعطاء  ساهمت  اôن  حتى  الطائف  منذ  عليها  العمل  واستمر 
العقلية اÏقتصادية هي  ا³نتج. هذه  واحدة من ا³جتمع وåبت كل ركائز اÏقتصاد 
العمل.  أو  ل×نتاج  حقيقية  فرصة  أي  ب�  عارياً   öاللبنا الشعب  وتركت  ب�ء  كل  أصل 

معركتنا مع هذه الطبقة "الرابحة" من الوضع القائم والتي تستعمل أدوات مثل الريعية 
والفوائد لتجني أرباحا وهمية أي ب� أي إنتاج حقيقي بل بشكل يشبه  إ¬ حد بعيد 
عمل ا³راÈ تستدعي بالحد ا�دq فضحها إن كان ع� الشعارات أو الحلقات الحوارية 
أو حتى الك�م عنها. ما نراه جديداً وجيداً بشكٍل Áفٍت اليوم هو أن هذه اللغة التي 
اليوم فتلقى  ٍ± إحتجاجات عام 2015  أما  نستخدمها  ما كانت مقبولة بشكٍل كاف 
ترحيباً واسعاً وتعت� أساسية ± التعب� ا³باË عن واقع البلد عند الكث� من ا³تواجدين 

± الحراك، أفراداً ومجموعات.
 

• هل تعت�ون أن ا³نتفضä اليوم تعامل مع ما ãكن أن يسمى "مرحلة ركوب ا³وجة" 
بطريقة سليمة؟ 

واÁحزاب  والقوى  ا³جموعات  كل  فإن   äواضح لنكن   ، ا³وجة  ع�  للركوب  بالنسبة 
شاركت  التي  الناس  من   10٪ من   úاك مجتمعة  ëثل   Á باÁنتفاضة  ا³شاركة  ا³نظمة 
باÁنتفاضة. بناء عليه من الصعب ع� اÁنتفاضة التعامل بحزم ووضوح مع محاوÁت 
بطلب  وواضحة  مّوحدة  ا³جموعات  ومطالب  بيانات  بقيت  ذلك  رغم  لكن  الركوب. 
الفاسدين  ومحاسبة  ا³نهوبة  اÁموال  واعادة  التسميات)  (اختلفت  انتقالية  حكومة 
وانتخابات نيابية وفق قانون جديد. اعتقد ان الفرز الحقيقي يكون عند الذهاب ا¬ 
آليات وقوانä ا³حاسبة واستعادة اÁموال ا³نهوبة وهذا ما تتجنبه وتهرب منه كل قوى 

السلطة.

اÏنتفاضة  لتسلق  ا³شبوهة  القوى  بعض  أي محاوÁت من  كتلك،  أحداٍث  بناء ع�   •
واÏستفادة من نتائجها وإعتباراً من إãانكم ب�ورة العنف الثوري، هل تحقيق هذا 
العنف يتطلب مشاركة الج�ه� مجتمعةً  أو ãكن أن يكون محدوداً ضمن مجموعاٍت 

صغ�ة منظمة؟

الثوري والعنف الرجعي، إن  التمييز بä العنف  يجب توضيح أمر بالغ ا�همية وهو 
السلطة السياسية عندما تشعر بالخطر ع� نفسها وأن مصالحها باتت مهددة بشكٍل 
كامل سيستوجب عليها عندها أن تستعمل قوة القمع ا³فرطة Ïنهاء كل محاولة تغي� 
الفعلية  ا³واجهة  با�حرى  أو  للمجابهة   ً ملجأ  الثوري  العنف  فيكون عندها  حقيقية، 
التغي�ي الجذري. لذلك ãكننا القول أن العنف الثوري اÁن  ليضمن تحقيق اí³وع 

ليس هدفاً. 

• كلمة أخ�ة؟

الشعب يريد تأميم ا³صارف.

\\ زوم



• من بä ا³جموعات ا³وجودة منذ 17تíين ا�ول ± ساحات اÏعتصام يتضح للبعض 
اÏيديولوجية.  ثورية ووضوح ¿ا يخص خلفيتها  أكúهم  للتغي�"  الشبابية  "الحركة  أن 

متى تأسست هذه الحركة وما ما هي أهدافها؟

لقد بدأ كل شيئ عام 2015 مع إنفجار أزمة النفايات والتحركات الشعبية التي رافقتها. 
قمنا بإحتجاجات ± الشارع مثل حملتا إغ�ق مطمر الناعمة و"عكار مّنا مزبلة". قررنا 
آنذاك أن العمل التنظيمي هو åورة وÁ بد من خلق مجموعة تضم أفراداً يتشاركون 
نفس الرؤية مع خلفيات فكرية مشابهة. فأطلقنا تجمع أسميناه "شباب ضد النظام". 
ا�فراد   äب مطّولة  عديدة  نقاشات  بعد  وتتطور  الوقت  مع  نفسه  بلّور  التجمع  هذا 
طالت شكل التنظيم، اÏسم، الشعارات والوثيقة السياسية حتى رثينا ع� نتيجة نهائية. 
وهدفها  النظام"  ضد  "شباب  لتجمع  إمتداداً  تُعت�  والتي  للتغي�"  الشبابية  "الحركة 

بإختصار: التحرر الوطني والعدالة اÏجت�عية. 

• هل هنالك Ëوطاً معينة مطلوبة ل×نتساب؟

ليس هنالك Ëوطاً ل×نتساب -والذي يعت� شأناً من أولوياتنا- بل هنالك مساراً معينا 
ع� ا�فراد الجديدة ا³تحمسة اÏلتزام بها. يجب اÏشارة إ¬ أننا كمجموعة نتعامل مع 
الشباب ¿رونة ووّدية ونُضم من يبدي إستعداداً ³عرفتنا عن كثب إ¬ إحدى "غروبات 
Fثل  كمجموعة  أننا  يرى  والذي  أسبوعية  لقاءات  نعقد  إننا  بنا.  الخاصة  الواتساب" 
تتطلعاته عليه أن يأî إ¬ هذه اÏجت�عات ومن ثم ندعوه إ¬ حضور جلسات حوار 
تنثقيفية نقوم بها تحمل عناوين من قبيل: تاريخ لبنان الحديث/ اليسار/ الدãقراطية/ 
الجلسات   هذه  عن  الناتجة  واÏلتزام  الجدية  إن   .éالسيا الطبقي/اÏس�م  الاع 

يحددان قبول إنتساب الفرد.
  

التيار  إ¬  فكريّاً  تنتمون  أنكم  "فايسبوك"  صفحة  ع�  أنفسكم  عن  تعرّفون   •
"ا³ارك`-اللينيني"، كيف تÖجمون هذا اÏنت�ء ؟ وهل ãكن عكسه عمليّاً ± الواقع 

اللبناö ؟

أفصحنا  للتغي�"  الشباب  "حركة  إنشاء  بصدد  ونحن  السياسية  الوثيقة  أقرينا  عندما 
بشكٍل مباË عن هويتنا: منظمة يسارية تقدمية. إننا نعت� أن الجوهر ا³ارك` هو 
 äمنهجنا النظري والتجربة اللينينية مرجعية لنا ± ا�³رسة. نحن ± ا³جموعة ع� يق
أن ا³اركسية التي كُتبت منذ 150 عام تستطيع مجابهة ا³تغ�ات التاريخية كونها نظرية 
نقدية وعلمية وبالتاø نعلم أننا مسؤولä ع� تطوير هذا الفكر وشكل م�رسته ولو أن 
 ًÁنادرة. إننا نؤمن بأن هذا الفكر يقدم حلو Èالجهود ا³وجودة ± لبنان أو العا العر
جذرية ³أساة الشعوب. ببساطة، إن إزدياد الفقر وا³عاناة ± لبنان تحديداً تظهر أن 
كل  أن  خصوصاً  ا³تطرف  اليسار  تبني  سوى   áّح  Á لذا  طبقي   Áإ ما  الاع  حقيقة 
محاوÁت اÏص�حية  تكن سوى ترقيع ووسعت الهوة بä الطبقات. أما كيف ãكن 
 ،äفتبنينا لهذا الفكر إنعكست نتائجه ± عملنا ع� مستوي îنقله عمليا ± واقعنا الحيا
أنه من غ�  نعلم  أننا  رغم  للغاية  راديكاليا  للمطالب  بحيث طرحنا  ا�ول ± خطابنا 

ا³مكن تحقيق هذه ا³طالب موضوعيا بالكامل إFا لنحصل ع� ما هو ممكن، ãكنني 
أنه يجب ع�  نعني  تأميم ا³ف  نريد  نقول ± خطابنا  مث�ً: عندما  لك  أن أåب 
ا³صارف أن تدفع /ن اÏنهيار الذي نعيشه نظراً ³ا حققته من أرباح طائلة. أما ا³ستوى 
ا³منهج  والتصويب  الطبقي  الاع  لتأجيج  الدؤوب  العمل  أعني   ،Õداخ فهو   öالثا

لتوجيه بوصلة الاع.

• "ماركسيون-لينينيون" يعني تنظرون إ¬ ا³جتمع ودينامكيته كطبقات متصارعة دوماً. 
هل تعت�ون أن ا³جتمع اللبناö مقّسم إ¬ طبقات ؟ وما هي خصائص هذه الطبقات؟

بالتأكيد، إن ا³جتمع اللبناö طبقي بإمتياز.  تعد معاي� التقسيم الطبقي نفسها التي 
كانت عليه عندما تكلم عنها "كارل ماركس" منذ 170 عاماً كون شكل الاع تغّ� وذلك 
مرتبط بتغ� شكل رأس ا³ال والتطورات اÏقتصادية التي تبدلت وتغّ� القوى ا³سيطرة 
أو ا³هيمنة. ك� ذكرت لك سابقا إننا ± لبنان والعا العرÈ نعاö من قصور نظري ¿ا 
يخص تحديد الوجهات الجديدة التي فرضها التاريخ، لكن ما هو ثابت أن اÏستغ�ل 
ومفهوم القيمة ا³ضافة والجشع أل�محدود ما زاÁ باقيان ولو بشكٍل مستÖ أحياناً نظراً 
للرفاهية واÏسته�ك ا³توفران للجميع. صحيح أن الاع الطبقي تغ� شكله و يعد 
بä الصناعيä والع�ل حاً لكن جوهره موجوداً ، خذ جمعية ا³صارف وحاشيتها أو 
 ً وثقافة  عيشاً  بالكامل  متضاربة  أليست مصلحة هؤÁء  ندعوهم،  ك�  ا�غنياء،  حزب 
وسلوكاً مع "شغالä" الحد ا�دö لáجور ± لبنان؟ ما هو مؤسف أن طبقة ا�غنياء هم 
يجب ع�  التي  ا³ستغلِة  الطبقة  من  أحياناً)  الوقاحة  (إ¬ حد  ووضوحاً  تنظي�ً   úأك
اÏتحاد الع�ø العام أن يحميها وãثلها أما واقع الحال فإن هذا اÏتحاد ُمصادر من قبل 
قوة السلطة منذ محا$ته عام 1996 والتنظي�ت النقابية ا�خرى التي يجب أن تلعب 
أيضاً دور الح�ية والتمثيل غائبة ëاماً. ما يحدث اليوم هو توكيد ع� جوهر الاع، 
لقد وصل فقراء لبنان إ¬ حافة اÏنفجار، وما نشهده هو $اع بä من ãلكون كل ~ء 

مع أولئك الذين ã Áلكون شيئاً.

 ± öّÁا الحدث  اليوم، عن وجه الاع تحديداً، هل تضعون  لنتحدث ع� نشهده   •
لبنان بخانة الثورة؟

باحة Á، ونحن ± ا³جموعة نرفض إستخدام كلمة ثورة ± أدبياتنا ونّ ع� أنها 
إنتفاضة. للثورة Ëوط وقيادة مركزية واضحة  بل حتى للثورة قوتها الذاتية التي تجهد 
إ¬ هدم القائم أي إسقاط النظام ليحل اخر مكانه. هذا ا³سار أو با�حرى هذا الفضاء 
من  حصيلة  هو  مطلوب  هو  ما  حالياً.  مطروحاً  وغ�  لبنان   ± اليوم   متوفراً  ليس 
التغي�ات واÏص�حات الجوهرية التي يطلبها الناس من هذا النظام بالذات م� يتعارض 
مع جوهر الثورة. لكن هذا Á ينفي أبداًوجود روح ثورية و"نًَفس ثوري" عند مجموعات 
كب�ة من ا�فراد خصوصاً ± أيام اÏنتفاضة ا�و¬ ك� Á يلغي أبداً أي محاولة جدية 

للقيام بثورة حقيقية Áحقاً مع الوقت.

• ± اÏنتفاضة الحالية مجموعات كث�ة من شتى الخلفيات. كيف ãكنكم أن تتوافقوا 

يرفعون  الذين  الحكومية  الغ�  ا³نظ�ت  ا�خرى، خصوصاً  ا³وجودة  ا³جموعات  مع 
أيضاً شعارات منددة بالسلطة؟ وماذا توظفون من أجل اÏنتصار ± هذه اÏنتفاضة التي 

ترونها شك�ً من الاع الطبقي؟

ضمن ا³جموعات ا�خرى خاصة الـ NGOs الذين ينطلقون من خلفية لي�الية والذين 
Á نتوافق وإياهم أبداً حول حقيقة الاع وجوهره هنالك مجموعات أخرى تشاركنا 
الهم نفسه والخطة نفسها. نحن نرفع شعاراتنا الخاصة التي نؤمن بها والتي ëيزنا عن 
به  وا³قصود  الثوري"  بالعنف  سنع�،  الصلبة،  بالكتلة  سنع�،   " شعار  مث�ً  اÁَخرين، 
حقيقة ً أننا سنع� إ¬ واقع جديد. نّوع هذا الشعار يظهر التغي� الذي نتمناه بالشكل 
ورفضه  سخطه  عن  ليعّ�  إليها  مدعّو  والكل  إنتفاضة،   ± أننا  نعلم  نحن  وا³ضمون. 
الشارع  "تثوير"  أبرزها  عديدة  مه�ت  للتغي�"  الشباب  ك"مجموعة  علينا  للنظام. 
وإظهار حقيقة الاع الطبقي وأن نبني نواة صلبة تكون جاهزة وثابتة �جل التغي� 
هو  ثورية  تصعيدية،  ما  بطريقة  تعت�  بها   قمنا  التي  التحركات  إن  أساساً  الشامل. 
ا³صطلح ا�دق، مثل وجودنا الدائم أمام مف لبنان واقتحامنا لجمعية ا³صارف. جاء 
هذا اÏقتحام عشية اÏستق�ل و يكن هذا عبثياً بل لتكن الرسالة واضحة ولو رمزياً إذ 
الناس  حياة  وإعادة  ا³ف  حكم  عن   Õالتخ يفÖض  اليوم  الحقيقي  اÏستق�ل  إن 

 .äواستفرارهم من رهنها لدى كبار ا³ودع

التي  ا³عاي�  باÏنتفاضة وما هي  القوى ا�خرى ا³وجودة  من  إذاً  • ما هو ëوضعكم 
تبنون عليها إرتباطاٍت وتحالفات؟

نحن نعلم أن القوى ا³عارضة ا³تواجدة اليوم ± الساحات من خلفيات مختلفة وإننا 
ع� ع�قة جيدة مع أغلبها رغم أننا نعت� منظمة راديكالية. ر¿ا الوضوح والاحة ه� 
العام�ن ا³ساعدان. با³طلق، نحن ع� ع� إستعداد وإيجابية ³د اليد للحوار والتعاون 
مع الجميع رغم اÏخت�فات ع� Ëط عدم وجود أي إرتباط مع السلطة أو أي قوى 
خارجية وأن نكون متفقä ع� أن من بä الحلول رفض الخصخصة وتحميل ا³صارف 

/ن تجنب اÏنهيار.

• لقد ساهم حضوركم ± الساحات ± تقديم شعارات ترتكز ع� الاع الطبقي ودور 
هذه  مثل  أن  خصوصاً  الشارع  تحريك  ناحية  من  أدائكم  تقيمون  كيف  ا³صارف، 

الشعارات لطا³ا كانت خافتة؟ 

إنه الدور الذي نعمل عليه ونطمح أن نعززه مع الوقت. طرحنا شعار "للوطن، للع�ل، 
يسقط رأس ا³ال" كرفض مّوجه بأسلوب فّج ضد ا³صارف وأصدقاء "رياض س�مة" ± 
الوطن الذين ساعدوه بتíيع قوانä سياسية تكرس مصلحة طبقة واحدة من الناس 
التي صدرت  اÏقتصادية  السياسات  با�وليغارشية.  يعرف  ما  أو  الحاكمة  ا�قلية  وهم 
لíيحة  البلد  ثروات  بإعطاء  ساهمت  اôن  حتى  الطائف  منذ  عليها  العمل  واستمر 
العقلية اÏقتصادية هي  ا³نتج. هذه  واحدة من ا³جتمع وåبت كل ركائز اÏقتصاد 
العمل.  أو  ل×نتاج  حقيقية  فرصة  أي  ب�  عارياً   öاللبنا الشعب  وتركت  ب�ء  كل  أصل 

معركتنا مع هذه الطبقة "الرابحة" من الوضع القائم والتي تستعمل أدوات مثل الريعية 
والفوائد لتجني أرباحا وهمية أي ب� أي إنتاج حقيقي بل بشكل يشبه  إ¬ حد بعيد 
عمل ا³راÈ تستدعي بالحد ا�دq فضحها إن كان ع� الشعارات أو الحلقات الحوارية 
أو حتى الك�م عنها. ما نراه جديداً وجيداً بشكٍل Áفٍت اليوم هو أن هذه اللغة التي 
اليوم فتلقى  ٍ± إحتجاجات عام 2015  أما  نستخدمها  ما كانت مقبولة بشكٍل كاف 
ترحيباً واسعاً وتعت� أساسية ± التعب� ا³باË عن واقع البلد عند الكث� من ا³تواجدين 

± الحراك، أفراداً ومجموعات.
 

• هل تعت�ون أن ا³نتفضä اليوم تعامل مع ما ãكن أن يسمى "مرحلة ركوب ا³وجة" 
بطريقة سليمة؟ 

واÁحزاب  والقوى  ا³جموعات  كل  فإن   äواضح لنكن   ، ا³وجة  ع�  للركوب  بالنسبة 
شاركت  التي  الناس  من   10٪ من   úاك مجتمعة  ëثل   Á باÁنتفاضة  ا³شاركة  ا³نظمة 
باÁنتفاضة. بناء عليه من الصعب ع� اÁنتفاضة التعامل بحزم ووضوح مع محاوÁت 
بطلب  وواضحة  مّوحدة  ا³جموعات  ومطالب  بيانات  بقيت  ذلك  رغم  لكن  الركوب. 
الفاسدين  ومحاسبة  ا³نهوبة  اÁموال  واعادة  التسميات)  (اختلفت  انتقالية  حكومة 
وانتخابات نيابية وفق قانون جديد. اعتقد ان الفرز الحقيقي يكون عند الذهاب ا¬ 
آليات وقوانä ا³حاسبة واستعادة اÁموال ا³نهوبة وهذا ما تتجنبه وتهرب منه كل قوى 

السلطة.

اÏنتفاضة  لتسلق  ا³شبوهة  القوى  بعض  أي محاوÁت من  كتلك،  أحداٍث  بناء ع�   •
واÏستفادة من نتائجها وإعتباراً من إãانكم ب�ورة العنف الثوري، هل تحقيق هذا 
العنف يتطلب مشاركة الج�ه� مجتمعةً  أو ãكن أن يكون محدوداً ضمن مجموعاٍت 

صغ�ة منظمة؟

الثوري والعنف الرجعي، إن  التمييز بä العنف  يجب توضيح أمر بالغ ا�همية وهو 
السلطة السياسية عندما تشعر بالخطر ع� نفسها وأن مصالحها باتت مهددة بشكٍل 
كامل سيستوجب عليها عندها أن تستعمل قوة القمع ا³فرطة Ïنهاء كل محاولة تغي� 
الفعلية  ا³واجهة  با�حرى  أو  للمجابهة   ً ملجأ  الثوري  العنف  فيكون عندها  حقيقية، 
التغي�ي الجذري. لذلك ãكننا القول أن العنف الثوري اÁن  ليضمن تحقيق اí³وع 

ليس هدفاً. 

• كلمة أخ�ة؟

الشعب يريد تأميم ا³صارف.

من إعتصام استمر لـ 3 أيام بعد تظاهرة عيد الع�ل ± أيار 2019 خ�ل اللقاء Ïط�ق الوثيقة السياسية للحركة الشبابية صيف سنة 2017

\\ زوم



حاوره: حرمون حمية 

• نحن مÒورون للغاية بوجودك معنا، مسÖ "إيرك فروم" خصوصا ± أوقات مث�ة كهذه. من 
هنا يأî سؤاø لح�تك، كيف تُلَِخص ما يحصل ± لبنان منذ 17 تíين ا�ول حتى اليوم؟

الجواب بسيط وهو نابع من شعارات اÏنتفاضة: " ليسقط خوفنا، ليسقط رأس ا³ال، نريد 
ٱستعادة الوقت ا³نهوب…" ما يحصل منذ  17 تíين ا�ول ± لبنان وخاصة ± الجنوب كان 

فعل عصيان حقيقي ولكنه ٱفتقر إ¬ معرفة كاملة بدينامية العصيان. 

• حسناً، فلنتحدث عن العصيان: ع� مّر العصور، أَ$? ا³لوك والكهنة واÏقطاعيون وأصحاب 
ا³صانع واôباء ع� إرساء فكرة أن الطاعة فضيلة وأن العصيان رذيلة. ولكنك، "إريك فروم"، 

تطرح ± كتاباتك فكرة أن التاريخ البíي بدأ بفعل عصيان. كيف  تفÒ  ذلك؟

عند مراجعة أساط� الحضارات القدãة، نَِجد أن التاريخ البíي بدأ بفعل عصيان. عاش آدم 
 äوحّواء ± جنة عدن كجزء من الطبيعة و± وئام معها. كان ارتباطه� بالطبيعة كرابطة الجن
برحم ا�م. كانا بíاً، و± الوقت عينه،  يولدا بعد. كل ذلك تغّ� بعد أن َعصيا أمراً. وِبَقطع 
خرج  الشجرة،  من  التفاحة  قطف  من خ�ل  الÒّي،  الحبل  ِبَقطع  وا�م،  ا�رض  مع  الع�قة 
اÏنسان من الطبيعة وëكن من أن يخطو الخطوة ا�و¬ نحو اÑستق�ل والحرية. ِفعل العصيان 
هذا َحر?َر آدم وحّواء وفتح عينيه� ليُدركا أنه� غرباء وأن العا من حوله� هو عا غريب 
"الخطيئة  أفراداً.  وجعله�  الطبيعة  مع   éا�سا الرابط   َÒََك الِعصيان  ِفعُل  له�.  وُمعاٍد 
ا�صلية"،  تُفِسد اÏنسان، بل حّررته، وبها كانت بداية التاريخ. كان ع� اÏنسان أن يغادر 

جّنة عدن لò يتعلم اÑعت�د ع� نفسه ويصبح إنساناً كام�ً.

• أيوا! جميل جداً  تحليلك مسÖ "فروم". عنجد، طيب ± تاريخنا البíي و± ا�دب والفنون، 
طالعتنا شخصيات ëردت وعصت. ما هو الدور الذي لعبته تلك الشخصيات؟ وكيف تّفت 

بعد عصيانها؟

دون  من  ممكن  غ�  "التقدم  زابا:  فرانك  ا³رحوم  الفنان  من صديقي  أقتبس  أن  أريد   ،ًÁأو
اÑنحراف عن القاعدة". 

ع� مدى العصور، استمر تطور اÏنسان نتيجة أفعال ãكن تعريفها بـ"العصيان". إذ أن الُنمو 
الروحي والفكري ل×نسان كان ممكناً ِبَفضل تجرؤ أفراد ع� قول كلمة "Á" ± وجه ا�قوياء، 

± وجه القوانä و± وجه السائد. 
وع� سبيل ا³ثال، تَعتَِ� أسطورة بروميثيوس اÏغريقية أن الحضارة اÏنسانية بأكملها تأسست 
تطُور  أُُسس  اôلهة،  من  النار  óقة  خ�ل  من  بروميثيوس،  وضع  عصيان.  فعل  من  إنط�قاً 
ع�  يُعاقَب  وحواء،  آدم  مثل  وهو،  بروميثيوس".  "جرãة  بدون  بíي  تاريخ  ف�  اÏنسان. 
ل أن  عصيانه. لكنه Á يتوب وÁ يطلب ا³غفرة، بل ع� العكس، يقول بروميثيوس ِبَفخر: "أًفَض+
أكون ُمقيداً بالس�سل ع� هذه الصخرة بدÁً من أن أكون خادماً مطيعاً لzلهة". و"الثورة" ± 

لبنان  تفرز بروميثيوسييها بعد.

• هل تَعت� أن ٱستخدام القوة ³واجهة العصيان هو تكتيك فاشل؟ 

الزع�ء  تعامل  كثب  عن  راقبت  ولكني  لبنان،  تظاهرات   ± ا³فرطة  السلمية  تُعجبني   Á
القوة  ٱستخدام  ãكن  لك.  أËح  دعني  ا�ول.  ا�سبوع   ± خاصة  اÑنتفاضة،  مع   äالسياسي
هذه  ولكن  اÏقتصادية.  أو  اÏجت�عية  أو  العسكرية  بأشكالها  القوِة  الطّاعة،  لفرض  وحدها 
للسلطة. فقد تقوم ا�كúية  الطريقة تتضمن إشكاليات عّدة، إذ إنها تُشّكل تهديداً مستمراً 
ا³ُطيعة يوماً ما بالتمرد ع� السلطة، أيضاً باستخدام القّوة. ع�وة ع� ذلك، هناك العديد من 
ا�مور التي ã Áكنني كحاكم فرضها ع� الناس إذا  يكن هناك دافع للطاعة سوى الشعور 
طاعة  إ¬  القوة  من  الخوف   ± ا³ُتأّصلة  الطّاعة  تحويل  يجب  لذلك،  السلطة.  من  بالخوف 

شخصية ُمتجّذرة ± قلب كل إنسان. 

• إذاً، الطاعة النابعة من الخوف Á تكفي. كيف نُحّول طاعة الخوف إ¬ طاعة متسÖة داخل 
قلب اÏنسان؟

أ تسمع من قبل بـ"الضم�"؟ الضم� العرÈ، الضم� العا³ي، الضم� اÏنساö...؟ فعلياً، هذا 
الضم� هو "الضم� السلطوي"، وهو الصوت الداخÕ لسلطة نتوق Ïرضائها ونخاف من إثارة 
استيائها. هذا الضم� السلطوي هو ما يخت�ه معظم الناس عندما "يطيعون" ضم�هم، وãَُِثل 

أوامر ومحظورات سلطة ا�ب، والتي يقبلها اÏبن خوفًا من هذه السلطة.

• كيف يتحكم بنا هذا الضم�؟

برفضه للُسلطة، يقÖف اÏنسان جرãة العصيان. يزداد قلقه خوفاً من تداعيات الجرãة. يتحول 
القلق إ¬ شعور بالذنب، وينتج عن الشعور بالذنب قمٌع ذاî. هكذا تدخل السلطة إ¬ ذاتنا، 

ëنعنا من العصيان مجدداً، من دون هراوات أو بنادق، من دون تهديد أو وعيد.
وهكذا يبقى الضم� السلطوي مطيعاً لقوة خارجية حتى ولو كانت مخفية وُمقن?عة تحت قناع 
ضم� داخÕ. أي أن اÏنسان ٱبتلع مبادئ السلطة. ولذلك، تبقى السلطة الداخلية أكú فاعلية 
الÖاجع بعد  ا³تظاهرين ± ب�وت إ¬  من  كب�اً  الخارجية. وهذا ما دفع قس�ً  السلطة  من 
تناول  بعد  الشباب،  من  ومعظمهم  الناس،  شعر  إذ  ا�ول.  تíين   17-18-19  øليا نشوة 
التفاحة والتمرد ع� ا�ب، شعروا بالخجل من خطيئتهم وأنهى معظمهم ëردهم ع� ا�ب\
إ¬  شاملة،  بثورة  تَِعُدنا  كانت  التي  اÑنتفاضة  تحولت  ذلك،  ع�  وكدليل  السلطة\الحزب، 
ب Á شتيمة فيه وÁ مواجهة وÁ إåاب عن الروتä وÁ ٱشتباك… وتالياً،  "حراك" إص�حي ُمَهذ?

Á عصيان.

• ³اذا يبقى اÏنسان عرضة لقبول الطاعة؟ و³اذا يصعب عليه أن ينتفض؟

طا³ا أنني مطيع لسلطة الدولة أو الدين أو الرأي العام، أشعر با�مان والح�ية. هذه السلطة، 
مه� كان شكلها، تستخدم القوة وتّدعي ا³عرفة الكلية والقدرة التامة ع� التعامل مع كل 
~ء. من خ�ل طاعتي لهذه السلطة، أُصِبح جزءاً من هذه القوة التي أعبدها، وبالتاø أشعر 
بالقوة. ã Áكنني ٱرتكاب أي خطأ، �نني لست من يقرر، بل السلطة الك�ى، وÁ أكون أبداً 
وحدي، �ن السلطة  تراقبني داâاً. ã Áكنني ٱرتكاب خطيئة، �نها لن تسمح ø بذلك، وحتى 

لو ٱرتكبت الخطيئة، فالعقوبة هي طريق العودة إ¬ السلطة.
من أجل العصيان، يجب ع� الفرد أن يتحّ� بالشجاعة، بشجاعة أن يكون وحيداً، أن يُخطئ. 
قادراً ع� تحّمل ا³سؤولية عن  الفرد أيضاً  لكن الشجاعة وحدها Á تكفي. يجب أن يكون 
نفسه وعن أفكاره ومشاعره. عندها فقط ãكن أن تكون لدينا الشجاعة لنقول "Á" للسلطة، 
 äالشيخ حس الحسيني  للرادود  لطمية  من  جملة ح�سية  أستذكر  وهنا  والعصيان ضدها. 

ا�كرف يقول فيها: "يا شعب تقّدم، فا�رض جهّنم، وا�رواح بالثورة حب�".

اللطميات  إ¬  يستمع  فروم  إريك  أن   öيسعد اللطميات،  أجمل  من  هذه  أحسنت...   •
الحسينية. السؤال ا�خ� إذا سمحت: هل أنت متفائل أم متشائم؟

فقط من خ�ل العصيان ãكن أن نصل إ¬ "جنة عدن" الجديدة الذي سيخلقها اÏنسان بيديه 
بعد أن غادر "جنة عدن" القدãة بسبب عصيانه إيضاً. لقد فقد اÏنسان ± عنا القدرة ع� 
العصيان. فهو Á يدرك حقيقة أنه يطيع داâاً وÁ يعñ. ± هذه ا³رحلة من التاريخ، قد تكون 
القدرة ع� الشك والنقد والعصيان هي العامل الوحيد الذي سيحدد تقدم البíية أو نهاية 

الحضارة، العصيان أو اÏنتحار.
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\\ جغل بیزنطي
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نقلت الزميلة بويا يعقوبيان عن الوزير ا³خلوع محمد بات# 

 äب  íُمنت لهتاف  رفضه�  رخوصة  أبو  التجارة  غرفة  ورئيس 

الثوار يتعرض ³خمليّة حلويات ا³خلوع. وأطلق الثوار هتاف 

إشارة   ± ا³ال"  رأس  يسقط  يسقط  إسهال،  بيعمل  "البات# 

ع�  وتأكيداً  ا³جتمعات  تدم�   ± الرأس�لية  لدور  واضحة 

الـ  الذي طرح مفهوم  الفيلسوف ميشال فوكو  صوابية منهج 

"Bio-politique" وسيطرة السلطة ع� جسد اÏنسان. 

وبعد تبييض طناجر حلويات السنيورة الفاخرة، قالت الزميلة 

"الشوارعية"  الشعارات  استهجن  رخوصة  أبو  أن  بويا  ا�نيقة 

أن  مؤكداً  بات#،  محمد  الدرب  رفيق  ع�  تطاولت  التي 

هدفهم كصناعيä ومنتجä للمواد اÏسته�كية استغ�ل أجساد 

الفقراء فقط وليس تدم�ها والتسبب باÏسهال. 

 Á وأكد شبّيح "واتساب $6" أن بضاعة بات# الباهظة الثمن

تستهدف ذوي الدخل ا³حدود، مقتبساً عن الشبيحة الك�ى 

الحاجة ماري أنطوانيت: فليأكلوا البسكويت. 

ُسِمع �ول مرة خ�ل تظاهرات  الشعار  أن  إ¬  اÏشارة  تجدر 

صيف 2015 ع� يد الشاعر م.س.

(ا³صدر: وكاÁت، نكايات )

\\ الخط الساخر
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قال إيفان ماروفيتش، ا³تحدث الرسمي بإسم قدامى منظمة "اوتبور" ا³تخصصة بتنظيم الثورات 

ال�عنفية، أن Á ع�قة للمنظمة ¿ا يحصل ± لبنان من مهرجانات وعروض فولكلورية وسيلفيز، 

مستنكراً "دحش" إسم ا³نظمة الرائدة ± التخطيط والتدريب والتنظيم الثوري ± هذه "ا³سخرة" 

ع� حد تعب�ه. 

واعت� ماروفيتش، الذي أسقط حكم الرئيس اليوغوس�± سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000 مع 

صديقه س�جي بوبوفيتش ومجموعة من القمصان السود وقارعي الطناجر، أن الذي يحصل حالياً 

الثورة. وَسِخر صاحب مقولة "make politics sexy" من ثوار جل  ± ب�وت Á يرقى ³ستوى 

الديب وجل الكلب وجل البحر وجل ا³طمر الذين تحولوا إ¬ منظرين ثوريä فور مشاهدتهم 

وثائقي "Winter on Fire" ع� منصة نتفلكس.

وأنهى ماروفيتش "سّمة بدنه" بالقول: Á حول وÁ قوة إÁ بالله. 

(ا³صدر: é أي إيه؟)
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تعرّض موكب الخب� اÁقتصادي "درباس الزهري" ل×ستهداف 

من قبل عنا$ ملثّمة مجهولة فجر نهار ا�ربعاء، وذلك تزامناً 

مع تحديد سعر ا³حروقات.

الزهري ا³عروف ب Beautiful Mind، والذي استطاع بفضل 

حنكته ومساعدة بضعة شبّان من أصحابه أن يت�عبوا بقيمة 

 äالكم ينجو من  أن  الوطنية، ëّكن  للمصلحة  الدوÁر  $ف 

ا³حك?م الذي ُح�+ للقضاء عليه. 

الذين   äا³جهول مع  والفّر  الكّر  من  عملية  بعد  ا�خ�  قام 

اÏجت�عي  التواصل  مواقع  ع�   Ëا³با بالظهور  Áحقوه 

(Live) مستنجداً مجموعته مّ� أج� ا³عتدين ع� اÏنسحاب 

الفوري تكتيكياً من ا�³حقة وأفشل مخطّطهم. 

وراء هذه  التي  الجهة  أن  أفادت  عيان  معلومات من شاهد 

العملية باتت معروفة. وقال: "هذه الحركات  تعد ëّر علينا. 

. الزهري  إنها العائلة نفسها التي تعمل لتصفية كل عقل ن�+

إنهم  رأسه،  يريدون  واôن  الدوÁر  ¿عادلة  ضايقهم 

"الروتشايلد"... واضحة".

 (ا³صدر: غرفة الجلوس)
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وكان  الرب".  "فندق  تصيب  مزلزلة  ثلجية  عاصفة  "صنيفر"  ا�ب  الجوي  ا³رصد  مسؤول  توقّع 

ا�خ� قد أعلن حالة الطوارئ وحّذر من خطورة التجّول ومغادرة ا³نازل عقب بداية العاصفة 

التي ستهّب مرتä، "دابلة" حسب قوله. 

وبعد مرور موعد توق@ِعه وتبيان أّن العاصفة  تهّب ولو ³رة واحدة استنفر العدو اللدود لرئيس 

مصلحة ا�رصاد الجوية ا�ب "أبو دسم" والذي استشاط غيظاً بعد أن خاب خني. أبو دسم و± 

إط�لة تليفزيونية ُعرِضت ± برنامج "أهبل بالخط العريض" استنكر هذا التوقع الخاطئ ودعا إ¬ 

با³ؤسسات  الثقة  وعدم  التشويش  محاوÁت  كّل  دسم  البو  نفى  ك�  نهائياً.  الصنيفر  مقاطعة 

ا³حاوÁت  كل  مستنكراً  دافئ  بك�م  الجمهور  وط�ن  التوقعات  فشل  عن  نتجت  التي  الدينية 

الباردة التي يبثّها البعض. ك� شّدد ع� åورة التمّسك بالكتاب الذي أصدرته مؤسسته والذي 

يحوي ع� توقعات دقيقة لتحديد ا³سار وا�حوال الجوية والفردية والج�عية لعام 2020.

(ا³صدر: مجهول)
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* ن�شر�ت في مجلة ”الشاشة الفرنسیة“ عام 1948

"ما یثیرني في السینما ھو التجرید"
-أورسون ویلیز

Á يسُع ا³رَء إÁ أن ي�حَظ أن هناَك شيئًا ما يحدث ± السين� ± الوقت الحاø. كانت 
العام،  مدار  ع�  تُظِهُر،  التي  اليومية  ا�ف�م  تلك  من  التخفيِف  خطِر   ± حساسيّتنا 

وجوَهها التقليدية وا³نهكة للعا.

السين� اليوم هي الحصول ع� وجٍه جديد. كيف ãكن للمرء أن يقول؟ ببساطة، عن 
طريق ٱستخدام عäٍ واحدة. فقط ناقٌد سين�ّ> ãكن أن يفشَل ± م�حظة تحّوِل الوجه 
العثور ع� هذا الج�ل الجديد؟  أّي أف�ٍم ãكن  ا³ذهل الذي يحدث أمام أعيننا. ± 
بالضبط تلك التي تم تجاهلها من قبل النقاد. إنها ليست مجرد صدفة أن فيلم رينوار 
"قواعد اللعبة"، أف�م ويليز، وفيلم بريسون "سيدات غابات بولونيا"، جميع ا�ف�م التي 
ترé أسس مستقبل جديد للسين�، نجت من ٱنتباه النقاد، الذين  يتمكنوا ع� أي 

حال من ٱكتشافها.

لكْن من ا³ث� ل�هت�م أن ا�ف�م التي تفشل ± الحصول ع� نعمة النقاد، هي بالضبط 
تلك التي أَت?فُق عليها أنا والعديد من أصدقا>. إذ نرى فيها، إذا أردت،َ شيئاً من النبَويّة. 
لهذا السبب أنا أتحدث عن الطليعية. هناك داâاً أمر ± الطليعة عندما يحدث ~ء 

جديد.

للوصول إ¬ هذه النقطة: أصبحت السين� محَض وسيلٍة للتعب�، ëاماً ك� كانت جميع 
الفنون ا�خرى قبل ذلك، Á سيّ� ± الرسم والرواية. بعد أن كانت ع� التواø، جاذبية 
�رض ا³عرض، أو تسلية تشبه مÒح البوليفار إ¬ حد ما، أو وسيلة للحفاظ ع� صور 
حقبٍة زمنية، فإنها باتت تتحّول تدريجياً إ¬ لغة. بالرجوع إ¬ اللغة، أقصد شك�ً ãكن 
للفنان من خ�له التعب� عن أفكاره، مه� كانت مجردة، أو ترجمَة هواجسِه، ëاًما ك� 
الجديد   الع أسّمي هذا  أن  أود  السبب  لهذا  ا³عا$ة.  الرواية  أو  ا³قالة  يفعل ± 
للسين�، بع قلم الكام�ا. هذه اÁستعارة لديها شعور دقيق للغاية. أعني بذلك أن 
السين� ستتحرر تدريجياً من طغياِن ما هو مر>، من الصورة �جل مصلحتها الخاصة، 
من ا³طالب الفورية وا³لموسة للÒد، لتصبح وسيلًة للكتابة بنفس ا³رونة وال�اعة ك� 
تكتب اللغة. هذا الفن، ع� الرغم من ëتّعِه بقدرات هائلة، فهو فريسٌة سهلٌة للتّحامل؛ 
ã Áكن أن يستمر إ¬ ا�بد ± حرِث نفِس مجاِل الواقعية والخيال اÑجت�عي الذي ورثته 
 ± فلسفيًة   úا�ك التأم�ت  إن  نوع.  أي  موضوع،  أي  معالجة  ãكن  الشعبية.  الرواية 
اÏنتاج البíي، علم النفس، ا³يتافيزيقا، ا�فكار، والعواطف تكُمن جيًدا ± مقاطعتها. 
 Á سأذهب إ¬ حد القول إّن ا�فكار والفلسفات ا³عا$ة للحياة، هي من النوع الذي

ãكن أن تنِصَفُه إÁ السين�. 

كتب موريس ناديو ± مقاٍل نíَََتُْه صحيفة Combat: "لو عاش ديكارت اليوم، لكان 
سيكتب الروايات". مع ٱحÖامي لناديو، كان ديكارت اليوم قد أغلق ع� نفسه بالفعل 
± غرفة نومِه مع كام�ا 16 ملم وبعض ا�ف�م، كاتباً فلسفته عن الفيلم: �ن "مقاÁً عن 
بشكٍل  عنه  التعب�  للسين�  فقط  بحيث ãكن  النوع،  هذا  من  اليوم  سيكون  ا³نهج" 
ُمرٍض. يجب أن يكون مفهوماً أن السين�  تكن حتى اôن سوى مجرِّد عرض. هذا يرجع 
ملم   16 كام�ا  تطّور  مع  ولكْن  قاعة.   ± عرضها  يتُم  ا�ف�م  جميع  أَن  حقيقِة  إ¬ 
والتلفزيون، فإن اليوم، ليس بعيًدا عن أي وقت، الذي سيحصل فيه الجميع ع� جهاز 
للعرض، وسيذهب إ¬ محل بيع الكتب ا³حÕ ويستأجر أف�ًما مكتوبة عن أي موضوع، 
والعلوم  والتاريخ  الرياضيات  إ¬  والروايات   Èا�د النقد  ا�شكال، من  وبأي شكل من 
العامة. من تلك اللحظة فصاعًدا، لن يكون ممكناً التحدث عن السين�. سيكون هناك 

ألكسندر أس�وك

العديد من دور السين� مثل� يوجد اليوم العديد من اôداب، فالسين�، مثل ا�دب، 
ليست فًنا معيًنا بقدر ما هي لغة ãكن أن تع� عن أي مجال من مجاÁت التفك�.

ليست فكرة السين� هي التي تعّ� عن أفكاِر ~ٍء جديد. قال فيدر: "ãكنني صناعة 
فيلٍم من روح الíائع ³ونتسكيو". لكن فيدر كان يفّكر بتوضيِح ذلك "بالصور"، ëاماً 
ك� كان يفّكر إيزنشتاين بتوضيح رأس مال ماركس بأسلوٍب كتاÈ. ما أحاول قوله هو 
أن السين� تتجه اôن نحو شكل يجعلها لغة دقيقًة، بحيث يكون من ا³مكن قريبًا كتابُة 
الثقيلة من  ا³جموعات  تلك  إ¬  اللجوء  إ¬  الحاجة  الفيلم، دون  مباËًة ع�  ا�فكار 
الصور التي كانت متعَة السين� الصامتة. وبعبارة أخرى ، من أجل ٱقÖاح مرور الوقت، 
ليست هناك حاجة Ïظهار ا�وراق ا³تساقطة ثم أشجار التفاح ± ٱزهرار ؛ ومن أجل 
اÏيحاء بأن البطل يريد إثارة الحب ، هناك بالتأكيد طرق أخرى للقيام بذلك بدÁً من 
 Quai ± ي جورج كلوزوتTع� فرن الغاز ، ك� يفعل ه Õّإظهاِر ِقدٍر من الحليب ا³غ

.des Orfevres - Jenny Lamour

ا³شكلة ا�ساسية ± السين� هي كيفية التعب� عن الفكرة. إنشغلت هذه اللغة بجميع 
السيناريو  كُتّاب  إ¬   ًÁوصو أيزنشتاين  من  السين�،  تاريخ   ± والكتاب  النظريات 
ثابت  ³فهوم  كانت عبداً  الصامتة، �نها  السين�   Á الصوتية. ولكن السين�  ومحّوÁت 
للصورة، وÁ سين� الصوت الك�سيكية، ك� كانت موجودة حتى اôن، قادرة ع� حّل 
هذه ا³شكلة ع� نحو كاٍف. إعتََقَدِت السين� الصامتة أّن بإمكانها الخروَج منها، من 

øترجمة سعاد إيعا

خ�ل التحرير وتجاور الصور. تذكّروا بيان إيزنشتاين الشه�: "التحرير بالنسبة ø هو 
راضياً  كان  الصوت،  جاء  وعندما   ."äثابتت  äلصورت فكرة)  (أي  الحركة  إعطاء  وسيلة 

بتكييف ا�جهزة اÒ³حية.

كانت إحدى الظواهر ا�ساسية ± السنوات القليلة ا³اضية، اÏدراُك ا³تنامي للشخصية 
الديناميكية، أي ا³همة للصورة السين�ئية. كل فيلم، �ن وظيفته ا�ساسية هي التحرّك، 
أي أْن يَحُدَث ± الوقت ا³ناسب، هو نظرية. إنها سلسلة من الصور التي، من طرف إ¬ 
الذي  ا³عنى  أن  أدركنا  بها.  أفضل، جدلية) خاص  (أو حتى  يرحم   Á منطٌق  لها  آخر، 
حاولت السين� الصامتة أن تلده من خ�ل اÁرتباط الرمزي، موجوٌد ± الصورة نفسها، 
± تطور الÒد، ± كل بادرة من الشخصيات، ± كل سطر من الحوار، ± حركات الكام�ا، 
هذه التي تربط ا�شياء بالكائنات، وا�حرف بالكائنات. كل الفكر، مثل كل شعور، هو 
ع�قة بä إنسان وآخر، إنسان أو أشياء معينة تشكل جزًءا من كونه. من خ�ل توضيح 
هذه الع�قات، من خ�ل تقديم إشارة ملموسة، ãكن للسين� حًقا أن تجعل نفسها 
 Áًأع� تنتج  أن  للسين�  ا³مكن  من  سيكون  فصاعًدا،  اليوم  من  ابتداًء  للفكر.  وسيلة 
مكافئة ± روايتها ومعانيها، لفولكT ومالرو، إ¬ مقاÁت سارتر وكامو. ع�وة ع� ذلك، 
روايته  من  أخرجه  الذي  الفيلم  وهو  ³الرو،  "ا�مل"  فيلم  مهم:  مثال  بالفعل  لدينا 
الخاصة، وكانت، و�ول مرة ع� اÏط�ق، لغُة الفيلم هي ا³كافئ الدقيق للّغة ا�دبية. 

” إّن األفکار والفلسفات المعاصرة للحیاة، 
هی من النوع الذي ال یمکن أن تنِصَفُه

 إال السینما “
دعُونا اôن نلقي نظرًة ع� الطريقة التي يقدم بها الناس تنازÁٍت للمتطلبات ا³فÖضة 
أو  بلزاك  مع  يتكيفون  الذين  السيناريو  كتاب  يعذر  للسين�.  الخاطئة)  (ولكن 
منها  يبنون  التي  ا�ع�ل  ع�  يفرضونها  التي  الغبية  التحوÁت  من   òدوستويفس
سيناريوهاتهم، من خ�ل اÏقرار بأن السين� غ� قادرة ع� تقديِم كل نغمة نفسية أو 
ميتافيزيقية. ± أيديهم، تصبح أع�ل بلزاك مجموعة من الُنُقوش التي تَحظى ا³وضة 
مع  كيسيل،  جوزيف  روايات  تشبيه   ± فجأة   òدوستويفس ويبدأ  مكان،  بأهم+  فيها 
الثلج.   ± الÖويكا  وسباقات  الليلية  النوادي   ± الروسية  الطريقة  ع�  الíب  نوبات 
حسناً، السبب الوحيد لهذه الضغوط هو الكسل وقلة الخيال. السين� اليوم قادرة ع� 
التعب� عن أي نوع من الوقائع. ما يهمنا هو خلق هذه اللغة الجديدة. ليس لدينا رغبة 
± إعادة صياغة تلك ا�ف�م الوثائقية منها والÒيالية التي تعود إ¬ خمسة وعíين 
 äعاماً ± كّل مرٍّة ننجح فيها بالهروب من َمطالِب صناعٍة تجاريّة. دعونا نواجه ا�مر: ب
السين� النقيِّة ± عíينيات القرن ا³ا}، واÒ³ح ا³صو?ر، هناك متّسع �نواٍع مختلفة 

من ا�ف�م.
كاتب  با�حرى،  أو  الخاصة؛  نصوصه  ه  يوج+ السيناريو  كاتب  أن  يعني  بالطبع  هذا 
السيناريو  يعد له وجود ، �نه ± هذا النوع من صناعة ا�ف�م، فإن التمييز بä ا³ؤلف 
وا³خرج يفقد كل معنى.  يعد اÑتجاه وسيلًة لتوضيح ا³شهد أو تقدãه، ولكنه فعل 
بقلمه. ±  الكاتب  يكتب  بين�  بكام�ته  الفيلم/ا³ؤلف  يكتب صانع  للكتابة.  حقيقي 
 äوالعائدات، من خ�ل شكل مع îالفن الذي يتم فيه تشغيل طول الفيلم وا³سار الصو
وقصة معينة (ã Áكن حتى أن تكون هناك قصة ع� اÏط�ق - Á يهم سوى القليل)، 
لتطوير فلسفة الحياة، كيف ãكن للمرء التمييز بä الرجل الذي يصور العمل، والرجل 
الذي يكتبه؟ هل ãكن للمرء التخي@ُل أّن رواية فوكT كتبها شخص آخر غ� فوكT؟ هل 

سيكون "ا³واطن كä" ُمرضياً بأي شكل آخر، غ� ذلك الذي قدمه له أورسون ويليز؟

 äياليÒة الâأن أقول مرة أخرى، أنني أدرك مصطلح "الطليعة"، تذوَق قا ø وٱسمحوا
وا�ف�م التجريدية ا³عروفة ± عíينيات القرن العíين. ولكّن هذا اÏتجاه الطليعي 
هو بالفعل قبعة قدãة. كان يحاول إنشاء مجال معä للسين�؛ نحن ع� العكس من 
ذلك، نسعى لتوسيعها، وجعلها اللغة ا�كú شموÁً ووضوحاً. تث� ٱهت�منا مشاكل مثل 
الÖجمة اللفظية والع�قات ا³نطقية ± ا³صطلحات السين�ئية ا³هّمة، أكú بكث� من 
صناعة الفن ا³ر> والثابت الحي الذي يحلم به الÒياليون. ع� أي حال،  يفعلوا 

أكú من إجراء تعدي�ت سين�ئية لتجاربهم ± الرسم والشعر.

لذلك نحن هناك. هذا Á ع�قة له با³درسة، أو حتى بالحركة. ر¿ا ãكن أن يطلق عليه 
ببساطة ميل: وعي جديد، ورغبٌة ± تحويل السين�، واóÏاع ± ظهور مستقبل مث�. 
 îظهاره لنفسه. سوف تأÏ كن تسميُة أي ميل ما  يكن لديه ~ء ملموسã Á ،بالطبع
اÑقتصادية  الصعوبات  تَخلُِق  ذلك.   ± يخطئوا   Á  - النهار  ضوء  يرون  وسوف  ا�ف�م، 
وا³ادية للسين�، مفارقًة غريبة، حيث ãكن للمرء أن يتحدث عن ~ء غ� موجود بعد؛ 
�نه ع� الرغم من أننا نعرف ما نريد، إÁ أننا Á نعرف ما إذا كنا سنكون قادرين ع� 
ذلك، ومتى، وكيف. لكن السين� ã Áكن إÁ أن تتطور. إنه فن ã Áكن أن يعيش من 
إ¬  يتطلع  بالفعل  إنه   .�م  لع  äالحن ذكريات  ومضغ  ا³ا}  إ¬  النظر  خ�ل 

ا³ستقبل، وا³ستقبل، ± السين� ك� ± أي مكان آخر، هي ا³سألة الوحيد ا³همة.

\\ سینماتك



* ن�شر�ت في مجلة ”الشاشة الفرنسیة“ عام 1948

"ما یثیرني في السینما ھو التجرید"
-أورسون ویلیز

Á يسُع ا³رَء إÁ أن ي�حَظ أن هناَك شيئًا ما يحدث ± السين� ± الوقت الحاø. كانت 
العام،  مدار  ع�  تُظِهُر،  التي  اليومية  ا�ف�م  تلك  من  التخفيِف  خطِر   ± حساسيّتنا 

وجوَهها التقليدية وا³نهكة للعا.

السين� اليوم هي الحصول ع� وجٍه جديد. كيف ãكن للمرء أن يقول؟ ببساطة، عن 
طريق ٱستخدام عäٍ واحدة. فقط ناقٌد سين�ّ> ãكن أن يفشَل ± م�حظة تحّوِل الوجه 
العثور ع� هذا الج�ل الجديد؟  أّي أف�ٍم ãكن  ا³ذهل الذي يحدث أمام أعيننا. ± 
بالضبط تلك التي تم تجاهلها من قبل النقاد. إنها ليست مجرد صدفة أن فيلم رينوار 
"قواعد اللعبة"، أف�م ويليز، وفيلم بريسون "سيدات غابات بولونيا"، جميع ا�ف�م التي 
ترé أسس مستقبل جديد للسين�، نجت من ٱنتباه النقاد، الذين  يتمكنوا ع� أي 

حال من ٱكتشافها.

لكْن من ا³ث� ل�هت�م أن ا�ف�م التي تفشل ± الحصول ع� نعمة النقاد، هي بالضبط 
تلك التي أَت?فُق عليها أنا والعديد من أصدقا>. إذ نرى فيها، إذا أردت،َ شيئاً من النبَويّة. 
لهذا السبب أنا أتحدث عن الطليعية. هناك داâاً أمر ± الطليعة عندما يحدث ~ء 

جديد.

للوصول إ¬ هذه النقطة: أصبحت السين� محَض وسيلٍة للتعب�، ëاماً ك� كانت جميع 
الفنون ا�خرى قبل ذلك، Á سيّ� ± الرسم والرواية. بعد أن كانت ع� التواø، جاذبية 
�رض ا³عرض، أو تسلية تشبه مÒح البوليفار إ¬ حد ما، أو وسيلة للحفاظ ع� صور 
حقبٍة زمنية، فإنها باتت تتحّول تدريجياً إ¬ لغة. بالرجوع إ¬ اللغة، أقصد شك�ً ãكن 
للفنان من خ�له التعب� عن أفكاره، مه� كانت مجردة، أو ترجمَة هواجسِه، ëاًما ك� 
الجديد   الع أسّمي هذا  أن  أود  السبب  لهذا  ا³عا$ة.  الرواية  أو  ا³قالة  يفعل ± 
للسين�، بع قلم الكام�ا. هذه اÁستعارة لديها شعور دقيق للغاية. أعني بذلك أن 
السين� ستتحرر تدريجياً من طغياِن ما هو مر>، من الصورة �جل مصلحتها الخاصة، 
من ا³طالب الفورية وا³لموسة للÒد، لتصبح وسيلًة للكتابة بنفس ا³رونة وال�اعة ك� 
تكتب اللغة. هذا الفن، ع� الرغم من ëتّعِه بقدرات هائلة، فهو فريسٌة سهلٌة للتّحامل؛ 
ã Áكن أن يستمر إ¬ ا�بد ± حرِث نفِس مجاِل الواقعية والخيال اÑجت�عي الذي ورثته 
 ± فلسفيًة   úا�ك التأم�ت  إن  نوع.  أي  موضوع،  أي  معالجة  ãكن  الشعبية.  الرواية 
اÏنتاج البíي، علم النفس، ا³يتافيزيقا، ا�فكار، والعواطف تكُمن جيًدا ± مقاطعتها. 
 Á سأذهب إ¬ حد القول إّن ا�فكار والفلسفات ا³عا$ة للحياة، هي من النوع الذي

ãكن أن تنِصَفُه إÁ السين�. 

كتب موريس ناديو ± مقاٍل نíَََتُْه صحيفة Combat: "لو عاش ديكارت اليوم، لكان 
سيكتب الروايات". مع ٱحÖامي لناديو، كان ديكارت اليوم قد أغلق ع� نفسه بالفعل 
± غرفة نومِه مع كام�ا 16 ملم وبعض ا�ف�م، كاتباً فلسفته عن الفيلم: �ن "مقاÁً عن 
بشكٍل  عنه  التعب�  للسين�  فقط  بحيث ãكن  النوع،  هذا  من  اليوم  سيكون  ا³نهج" 
ُمرٍض. يجب أن يكون مفهوماً أن السين�  تكن حتى اôن سوى مجرِّد عرض. هذا يرجع 
ملم   16 كام�ا  تطّور  مع  ولكْن  قاعة.   ± عرضها  يتُم  ا�ف�م  جميع  أَن  حقيقِة  إ¬ 
والتلفزيون، فإن اليوم، ليس بعيًدا عن أي وقت، الذي سيحصل فيه الجميع ع� جهاز 
للعرض، وسيذهب إ¬ محل بيع الكتب ا³حÕ ويستأجر أف�ًما مكتوبة عن أي موضوع، 
والعلوم  والتاريخ  الرياضيات  إ¬  والروايات   Èا�د النقد  ا�شكال، من  وبأي شكل من 
العامة. من تلك اللحظة فصاعًدا، لن يكون ممكناً التحدث عن السين�. سيكون هناك 

العديد من دور السين� مثل� يوجد اليوم العديد من اôداب، فالسين�، مثل ا�دب، 
ليست فًنا معيًنا بقدر ما هي لغة ãكن أن تع� عن أي مجال من مجاÁت التفك�.

ليست فكرة السين� هي التي تعّ� عن أفكاِر ~ٍء جديد. قال فيدر: "ãكنني صناعة 
فيلٍم من روح الíائع ³ونتسكيو". لكن فيدر كان يفّكر بتوضيِح ذلك "بالصور"، ëاماً 
ك� كان يفّكر إيزنشتاين بتوضيح رأس مال ماركس بأسلوٍب كتاÈ. ما أحاول قوله هو 
أن السين� تتجه اôن نحو شكل يجعلها لغة دقيقًة، بحيث يكون من ا³مكن قريبًا كتابُة 
الثقيلة من  ا³جموعات  تلك  إ¬  اللجوء  إ¬  الحاجة  الفيلم، دون  مباËًة ع�  ا�فكار 
الصور التي كانت متعَة السين� الصامتة. وبعبارة أخرى ، من أجل ٱقÖاح مرور الوقت، 
ليست هناك حاجة Ïظهار ا�وراق ا³تساقطة ثم أشجار التفاح ± ٱزهرار ؛ ومن أجل 
اÏيحاء بأن البطل يريد إثارة الحب ، هناك بالتأكيد طرق أخرى للقيام بذلك بدÁً من 
 Quai ± ي جورج كلوزوتTع� فرن الغاز ، ك� يفعل ه Õّإظهاِر ِقدٍر من الحليب ا³غ

.des Orfevres - Jenny Lamour

ا³شكلة ا�ساسية ± السين� هي كيفية التعب� عن الفكرة. إنشغلت هذه اللغة بجميع 
السيناريو  كُتّاب  إ¬   ًÁوصو أيزنشتاين  من  السين�،  تاريخ   ± والكتاب  النظريات 
ثابت  ³فهوم  كانت عبداً  الصامتة، �نها  السين�   Á الصوتية. ولكن السين�  ومحّوÁت 
للصورة، وÁ سين� الصوت الك�سيكية، ك� كانت موجودة حتى اôن، قادرة ع� حّل 
هذه ا³شكلة ع� نحو كاٍف. إعتََقَدِت السين� الصامتة أّن بإمكانها الخروَج منها، من 

خ�ل التحرير وتجاور الصور. تذكّروا بيان إيزنشتاين الشه�: "التحرير بالنسبة ø هو 
راضياً  كان  الصوت،  جاء  وعندما   ."äثابتت  äلصورت فكرة)  (أي  الحركة  إعطاء  وسيلة 

بتكييف ا�جهزة اÒ³حية.

كانت إحدى الظواهر ا�ساسية ± السنوات القليلة ا³اضية، اÏدراُك ا³تنامي للشخصية 
الديناميكية، أي ا³همة للصورة السين�ئية. كل فيلم، �ن وظيفته ا�ساسية هي التحرّك، 
أي أْن يَحُدَث ± الوقت ا³ناسب، هو نظرية. إنها سلسلة من الصور التي، من طرف إ¬ 
الذي  ا³عنى  أن  أدركنا  بها.  أفضل، جدلية) خاص  (أو حتى  يرحم   Á منطٌق  لها  آخر، 
حاولت السين� الصامتة أن تلده من خ�ل اÁرتباط الرمزي، موجوٌد ± الصورة نفسها، 
± تطور الÒد، ± كل بادرة من الشخصيات، ± كل سطر من الحوار، ± حركات الكام�ا، 
هذه التي تربط ا�شياء بالكائنات، وا�حرف بالكائنات. كل الفكر، مثل كل شعور، هو 
ع�قة بä إنسان وآخر، إنسان أو أشياء معينة تشكل جزًءا من كونه. من خ�ل توضيح 
هذه الع�قات، من خ�ل تقديم إشارة ملموسة، ãكن للسين� حًقا أن تجعل نفسها 
 Áًأع� تنتج  أن  للسين�  ا³مكن  من  سيكون  فصاعًدا،  اليوم  من  ابتداًء  للفكر.  وسيلة 
مكافئة ± روايتها ومعانيها، لفولكT ومالرو، إ¬ مقاÁت سارتر وكامو. ع�وة ع� ذلك، 
روايته  من  أخرجه  الذي  الفيلم  وهو  ³الرو،  "ا�مل"  فيلم  مهم:  مثال  بالفعل  لدينا 
الخاصة، وكانت، و�ول مرة ع� اÏط�ق، لغُة الفيلم هي ا³كافئ الدقيق للّغة ا�دبية. 

” إّن األفکار والفلسفات المعاصرة للحیاة، 
هی من النوع الذي ال یمکن أن تنِصَفُه

 إال السینما “
دعُونا اôن نلقي نظرًة ع� الطريقة التي يقدم بها الناس تنازÁٍت للمتطلبات ا³فÖضة 
أو  بلزاك  مع  يتكيفون  الذين  السيناريو  كتاب  يعذر  للسين�.  الخاطئة)  (ولكن 
منها  يبنون  التي  ا�ع�ل  ع�  يفرضونها  التي  الغبية  التحوÁت  من   òدوستويفس
سيناريوهاتهم، من خ�ل اÏقرار بأن السين� غ� قادرة ع� تقديِم كل نغمة نفسية أو 
ميتافيزيقية. ± أيديهم، تصبح أع�ل بلزاك مجموعة من الُنُقوش التي تَحظى ا³وضة 
مع  كيسيل،  جوزيف  روايات  تشبيه   ± فجأة   òدوستويفس ويبدأ  مكان،  بأهم+  فيها 
الثلج.   ± الÖويكا  وسباقات  الليلية  النوادي   ± الروسية  الطريقة  ع�  الíب  نوبات 
حسناً، السبب الوحيد لهذه الضغوط هو الكسل وقلة الخيال. السين� اليوم قادرة ع� 
التعب� عن أي نوع من الوقائع. ما يهمنا هو خلق هذه اللغة الجديدة. ليس لدينا رغبة 
± إعادة صياغة تلك ا�ف�م الوثائقية منها والÒيالية التي تعود إ¬ خمسة وعíين 
 äعاماً ± كّل مرٍّة ننجح فيها بالهروب من َمطالِب صناعٍة تجاريّة. دعونا نواجه ا�مر: ب
السين� النقيِّة ± عíينيات القرن ا³ا}، واÒ³ح ا³صو?ر، هناك متّسع �نواٍع مختلفة 

من ا�ف�م.
كاتب  با�حرى،  أو  الخاصة؛  نصوصه  ه  يوج+ السيناريو  كاتب  أن  يعني  بالطبع  هذا 
السيناريو  يعد له وجود ، �نه ± هذا النوع من صناعة ا�ف�م، فإن التمييز بä ا³ؤلف 
وا³خرج يفقد كل معنى.  يعد اÑتجاه وسيلًة لتوضيح ا³شهد أو تقدãه، ولكنه فعل 
بقلمه. ±  الكاتب  يكتب  بين�  بكام�ته  الفيلم/ا³ؤلف  يكتب صانع  للكتابة.  حقيقي 
 äوالعائدات، من خ�ل شكل مع îالفن الذي يتم فيه تشغيل طول الفيلم وا³سار الصو
وقصة معينة (ã Áكن حتى أن تكون هناك قصة ع� اÏط�ق - Á يهم سوى القليل)، 
لتطوير فلسفة الحياة، كيف ãكن للمرء التمييز بä الرجل الذي يصور العمل، والرجل 
الذي يكتبه؟ هل ãكن للمرء التخي@ُل أّن رواية فوكT كتبها شخص آخر غ� فوكT؟ هل 

سيكون "ا³واطن كä" ُمرضياً بأي شكل آخر، غ� ذلك الذي قدمه له أورسون ويليز؟

 äياليÒة الâأن أقول مرة أخرى، أنني أدرك مصطلح "الطليعة"، تذوَق قا ø وٱسمحوا
وا�ف�م التجريدية ا³عروفة ± عíينيات القرن العíين. ولكّن هذا اÏتجاه الطليعي 
هو بالفعل قبعة قدãة. كان يحاول إنشاء مجال معä للسين�؛ نحن ع� العكس من 
ذلك، نسعى لتوسيعها، وجعلها اللغة ا�كú شموÁً ووضوحاً. تث� ٱهت�منا مشاكل مثل 
الÖجمة اللفظية والع�قات ا³نطقية ± ا³صطلحات السين�ئية ا³هّمة، أكú بكث� من 
صناعة الفن ا³ر> والثابت الحي الذي يحلم به الÒياليون. ع� أي حال،  يفعلوا 

أكú من إجراء تعدي�ت سين�ئية لتجاربهم ± الرسم والشعر.

لذلك نحن هناك. هذا Á ع�قة له با³درسة، أو حتى بالحركة. ر¿ا ãكن أن يطلق عليه 
ببساطة ميل: وعي جديد، ورغبٌة ± تحويل السين�، واóÏاع ± ظهور مستقبل مث�. 
 îظهاره لنفسه. سوف تأÏ كن تسميُة أي ميل ما  يكن لديه ~ء ملموسã Á ،بالطبع
اÑقتصادية  الصعوبات  تَخلُِق  ذلك.   ± يخطئوا   Á  - النهار  ضوء  يرون  وسوف  ا�ف�م، 
وا³ادية للسين�، مفارقًة غريبة، حيث ãكن للمرء أن يتحدث عن ~ء غ� موجود بعد؛ 
�نه ع� الرغم من أننا نعرف ما نريد، إÁ أننا Á نعرف ما إذا كنا سنكون قادرين ع� 
ذلك، ومتى، وكيف. لكن السين� ã Áكن إÁ أن تتطور. إنه فن ã Áكن أن يعيش من 
إ¬  يتطلع  بالفعل  إنه   .�م  لع  äالحن ذكريات  ومضغ  ا³ا}  إ¬  النظر  خ�ل 

ا³ستقبل، وا³ستقبل، ± السين� ك� ± أي مكان آخر، هي ا³سألة الوحيد ا³همة.
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