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ٍ
وبصوت أجه ٍر
مرعب مل ينفذ صربه بعد يطارد بالد األرز ،إسمه الرصاع الطبقي،
شبح
ٌ
ٌ
يصدح عالياً :لبنان األخرض الكبري ،مات .خمسامئة سنة من التاريخ مضت عىل عجل،
حفظناها ببضعة أسطر ،وبإيجاز ٍ فهمنا :مل يكن هنالك ٌ
ملك ل ُيشنق ومل يأت ثوا ٌر
مجرد تحاصص إعتباطي ٱنتقل من املعني األول يف مصارف توسكانا إىل خواجة
سعودي أوجيه .إنها السريورة التي مل تنقطع ،مسلسل ميلودرامي "لُو بادجِت" رديء،
لصوص مبكياج أبطال والنهايات الخالدة دوماً.
من القاهرة ،لوزان حتى الدوحة مرورا ً بباريز)لثالثة جوالت متتالية( وعو ٌد تنتهي
بالخيانات ،تس ّول متعدد الجنسيات ومن ثم طاولة كبرية للتفاهم والحوار والعشاء
عىل رشف األفرقاء والرفقاء )التجسيد األبهى للكرم العريب الذي ال يعرف عد ّوا ً( حرض
رش العدم ،عدم
عليها أفخم حشو لغ ّوي عىل اإلطالق :خطط إنقاذ طارئة تنشلنا من ّ
اٱلصطياد باملاء العكر ،اإلبتعاد عن الخيار الوعر ،محاربة الفساد ،القضاء عىل الكساد،
محاوالت متكررة لرأب الصدع ،تدوير الزوايا ،إعادة التموضع ،كرس التقوقع ،تكسري
الطائف-عفوا ً-تكريس الطائف ،رفض لإلنجرار نحو الفتنة ،إجرتار السلم األهيل،
وان-بيغ شامباين للعيش املشرتك ،املحافظة عىل اإلستقرار ،تعزيز اإلزدهار ،التأليف
والتكليف" ،سيدرز" اليتس طويل وعودة عىل بدء ويف البدء عودة.
أجهض "سيدرز" قبيل والدته ،خلق ميتاً .حاله كحال بالد األرز الشاذة ،اإلبنة
املعطوبة لـ "وليام سايكس" و"جورج بيكو" .محاولة اإلنعاش األخرية أو الوهم القاتل،
أسطورة خالص أخرى واهنة للقبض عىل رقبة املستقبل .لكنها القاعدة التي ال تشذ:
يف السوق الحرة دامئاً ما يكون البقاء لألقوى وإنها إذا ً الحتمية الطبيعية أن تحلم
بالعملة الخرضاء عند قيلولة بعد الغداء .لكن ميكن للحلم أن يعود إىل رشده ،أن
ميحي كابوس الحارض ويقلب الواقع بغفلة عني ،رأساً عىل عقب ،ذلك حسب
اإلستفاقة .كام حدث للت ّو ،حدث منذ قليل :إستيقاظة بطعم ٱنتفاضة.
متلمل أصاب أوساط مكافحة الشعب )القابعني عىل الكرايس رافضني النوم يف القبور(
ٌ
ووجو ٌم عىل "زَمل ِتهم أبو الزلف" ،إله العنفوان والشهام ِة والبطولة )الذي لألسف مل
تقتل رصاصات بريوت ال 75ذاك املخادع البغيض( بعد أن لقي مرصعه يف بيت عتابا
وحرض
مكسور بسطرين من "الراب" شتمت زعيمه .اإلنفجار الكبري الذي تأجل عقودا ً َ َ
معه أخريا ً الشبح الذي طال ٱنتظاره 17 .ترشين األول  2019وما تاله ،إحتاملية
صباح ُم ٌ
رشق :يوبيلياً ذهبياً ،لكنه النفق الذي يجب ٱجتيازه أوالً
املعقول يف أن يأيت ٌ
لتحقيق سياسة األرض املحروقة عىل حساب الصيغة الوطنية البالية )إنها الواقعية
بوجه املثالية( .وعليه فكل دعوة لإلشتباك من لؤلؤ وكل ترفع ٍ من خراء.
ال ت ُ َد َرس الثورات يف املعاهد وال تتلفز بل يجيد فعلها من يعيص الهزمية يف الحروب
ٍ
مسترشس ،من
الصغرية .وحدهم من ورثوا أهوال املعارك ،من عصوا وعظة دجا ٍل
الطبقي يف "النيتووركات" )عندما كانت متضية ساعة عىل اإلنرتنت فعال
تعلموا الرصاع
ّ
برجوازياً أو مخصصاً ألصحاب اإلمتياز( يعلمون هدفهم ،تثوير اإلنتفاضة والثاملة عىل
نعش كل قديم .الكرة اليوم يف ملعبهم ويحتم عليهم تسجيل هدف قاتل ال يحسب
إال إذا كان بداعي التسلل ،ألن نسف القائم ال يأيت بقواعده بل من الخارج ،من بعيد،
من هناك.
لذلك ،فلنضع راديكاليتنا عىل الطاولة نحيك بوضوح ما نريد ،فالشعارات طبق بائت
و َهضمها رسيع.

إن مل تنخرط يف السياسة ،كن عىل يقني ،إن السياسة
ستنخرط بك .1

نريد اإلنقالب املطلق الجذري عىل املنطق األرسطو-توافقي للسلطة السياسية التي
ع ّينت حوتاً رئيساً عىل رشكة طريان "امليدل-إيست" .نريد ذلك فورا ً نريد بحرا ً يف "بعلبك"
ونريد يف االّن نفسه الثأر من "منى بعلبيك" ،تلك التي قايضت أرقاما هائلة من الدوالرات
مقابل أدوية فاسدة أَبحرت يف رشايني أوالد مصابني بالرسطان .نريد أن نكتب التاريخ
كاآليتُ " :وجد عندنا يوماً مدي ٌر ملصلحة السكك الحديدية ،يقبض راتباً شهريا باهظاً ،ال
يذهب إىل دوام عمله ألن ال وجود للسكك الحديدية أصالً بل مصلحة طائفو-وطنية
عفنة .كانت لدينا مزحة سمجة إسمها "الشيف أنطوان" ،األوكسيجني الوحيد ملحطة
الوطن التي تعاين من غيبوبة مزمنة ،العاجزة عىل التفريق بني السكر والبودرة " ثم نضع
عىل غالف الكتاب ورقة نعوة بثالثة ألوان :أحمر ،أبيض وأخرض وعنواناً عريضاً أسو َد
داكناً يقول :لبنان الكبري )األخرض طبعاً ألنه هو يف الحقيقة الوادي األخرض الذي ٱحرتق
يوم  15ترشين األول  (2019مات.
نريد أن نضحك هسترييّاً عىل األغنياء األغبياء ،واألهم أن يعرفوا أننا نضحك عليهم ،هم
الذين يرصخون بغضب شعارات رافضة لسلطة تشاركوا معها خبزا ً وملحاً وشوكوالتة،
أوالئك الذين صدعوا رؤوسنا يف طلعة مراهقتنا بالرحمة عىل زمن البحبوحة.
نريد الغد .حريصون عىل أن يبقى هنالك غد ،ألن البارحة ُدفن وشبع موتاً ،إستوىل عليه
اللصوص ذاتهم منذ عقود ،أعادوا إحياء نفسهم كأنهم بلعوا حبة زخم جعلتهم من سبعة
أرواح ،فإذا ً نريد ٱستعادة الوقت املنهوب .وقتنا الذي ُرسق وٱقتطع غصباً عن أعامرنا.
ونصف للقلق.
نصف لألرق
ٌ
الليايل البيضاء الوحيدة الباردة التي رشذمتنا نصفنيٌ ،
نريد تفخيخ اٱلبتزاز اإلقتصادي حاالً ،يعني وضع لغم تحت مخدة كل مرايب هدد بنصيبه
وإال...قرفنا التعجرف واإلستعالء النابع من التباهي يف الاليفستايل الرغيد ومل نعد نأبه
بالنتائج ،أعصابنا ترثثر ،وهنالك من يلعب بسوق البورصة بٱستهتار .تباً لإلنهيار ،حاصل
بالفطرة ،من يهتم؟ وليحزن املغرتبون إذا أرادوا ،ملاذا ال يخرسون فحسب؟ )ملاذا ال
يختفون يف اإلنستغرام إىل األبد؟ شبعنا من مطاعمهم الفخمة حد التخمة ومللنا من
صورهم جنب األبراج العنجهية العالية( .نريد إستعادة الوعي املسلوب ،عندنا خطة
واضحة املعامل متاماً" ،السلطة ال بؤرة مركزية لها" )راجع "ميشال فوكو"( لذا برنامجنا
الثوري شامل ضد كل القوى من إذاعة زمزم ومحطة مريم واألستاذ معروف )فئة األرمن
ميثلها الخيار الثاين( "ميسيو" الفلسفة الذي يبحث عن امليتايفزيقيا يف حقول السياسة.
تعال لنعلمك فينومينولوجيا الصمود يف الحانات واملقاهي ،أنت مدعو دون إذْن ٍ )عىل
كسك يا سلطوي( لنعلّ ْمك كيفية التصدي للسائد الجارف )صودف أن أغلب املتأثرين
َع َ
بِك توو -ماينسرتيم( دون أن يخطر ببالك اإلنتحار.
نريد املزيد من التشويق ،املزيد من الحب ونريد أن نطلب األحالم ديليفري .لكن قبل
كل ذلك ،نحن قطعتان من التضاد اللتان ال تلتقيان ،محشورين يف منتصف الطريق ،يف
وحشة الطريق ،كمن سقط سهوا ً بني ب ّره وبحره ) األسطورة التي ٱستولت عىل عقل
البعري فال عتب إن مل يدر أن الرطوبة نهشت عظامنا( طبقتان مقسومتان وجودياً ،ال
َحكَم يفصل بيننا والزمن طويل ،فلتبدأ الرحلة.

بول مخلوف

عندما تذهب إىل مطعم معني وتطلب صحناً من
"الباستا" ،تكون بكل بساطة قد إنخرطت يف الثقافة
اإليطالية ولو لربهة .فاختيارك للـ"باستا" عوضاً عن
"التبولة" مثالً يعترب إنحيازا ً –ولو كان نحو يشء بسيط
كطبق يومي -تجاه موضوع يه ّم قي ّموه أن يحافظوا عىل
نرشه يف كل أطياف األرض.

نحن مقذوفون يف السياسة منذ لحظة الخلق األوىل وإذا
أردت التذايك بحجة راحة البال واإلنرصاف إىل مشاهدة
املسلسالت الرتكية عوضاً عن التفكري املض ّني مبصريك،
فسينتهي بك املطاف وحيدا ً ،متاما ً مثل "هريو أوندادا".2
سيأكلك الذباب عىل وقع املوسيقى البوليوودية وانت ما
تزال ح ّيا ً .الزمن ال ينتظر حرضتك ،والسياسة مثل مدينة
متل وال تتوقف .وبناء عليه ،وليك نتخيل
املالهي ال ّ
سيزيف سعيدا ً ،ال بد لنا من تعبيد الطريق ،توجب علينا
تأمني الـ"رحلة".

بل أبعد من ذلك ،إذا كان "التلفون" الذي تستعمله ليال ً
حتامً تعزز مصلحة
نهارا ً من فئة "أندرويد" فأنت ّ
"الحلف الفالين"-وبال دراية منك عىل األرجح -عىل
حساب الجهة املضادة أي ال "أي-أو-إس" التي تقف وراء
"الحلف العلتاين" االخر.

تتعامل "رحلة" مع الظالل التي تخلفها السياسة عىل
أرض الواقع .تعيش موضوعاتنا عىل الهامش وتت ّوغل
بالتفاصيل .أتينا للبوح ،لإلفصاح ،للتعبري ألن القول
الج ّدي بات محصورا ً ببازا ٍر موبوء ،له مشهد إستعرايض
أنيق .لسنا الـ"مع" أو الـ"ضد" املعلّبة .نبحث عن من

يشبهنا د ّوماً ،لذا ال بد إذا ً من التنقيب عام هو مختبئ
يل،
تحت الغشاوة ،املدفون تحت الرتاب ،ما هو سف ٌّ
ح ٌّر ،صامد .مهمتنا التجريب ،ألننا نبحث عن قطة
سوداء يف غرفة مظلمة .مهمتنا التخريب ،ألننا سنبني
من جديد ،ألن ”أجمل ما يف األشياء أغربها“ .3
املراجع:
If you don’t do politics, trust me, politics -1
will do you - Christina Angela
" -2هريو أوندادا"ضابط يف الجيش الياباين شارك يف
الحرب العاملية الثانية ومل يتسلم حتى عام .1974
 -3قول للفيلسوف األملاين "نيتشه".

تجريب ّيةُ ،سفلِ ّية ،ح ّرة
رئيس التحرير :حرمون حمية .نائب رئيس التحرير :بول مخلوف .تصميم غرافييك :حرمون حمية  -فراس خليل .ريسيكالش :ميالد الدويهي .موقع إلكرتوينrehlamag.com :

بريد إلكرتوين:

rehlamag@gmail.com
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طالب شحادة

This is a revolution, damnit! We're
going to have to oﬀend somebody.
-Peter Stone
اللعنة! هذه ثورة ،ال ب ّد لنا من أن نيسء إىل شخص ما) .بيرت ستون(

بدأ األم ُر منذ أكرث من ثالثني سنه ،رمبا بدأ منذ وقت أطول ،رمبا بدأ منذ الخليقه .ويف
ٍ
نخص
أيّامنا هذه ،فلقد م َّرت أكرث من ستة أسابيع ،و َع ْ َرب غليان بضع ِة
أحرف بسيطة ُّ
واألجنبي
عب العر ّيب خاصة
تبني للشّ ِ
منها :الكاف والسني واأللف وامليم والواو وغريهاَ ّ ،
ّ
تهذيب بتف ّننٍ وأريح ّيهَ .
تعال ن ْرجع بال ّزمنِ قليالً إىل ما
عامة خاللها ،أ ّن اللبنانيني قليلو
ٍ
قبل الستة أسابيع الهِيال ُهويّة تلك؛ أعني مثالً بع َد أن أصبحت القامم ُة كاملوتوسيكالتِ
ائق األحراج وقد لوح َظ أنها استهدفت
تخرج لإلنسانِ من العدم ،وبعد أن ع ّمت الحر ُ
ُ
ِ
ً
أحراجا دو َن أخرى ،ما دفَ َعنا حينها إلشعال السجائ ِر ب َحميّة محافظة م ّنا عىل التّوازنِ
دخل مسل ٌّح يف عمل ّي ِة سط ٍو لبنك ،واضعاً الكلساتَ النسا ّيئ يف
الطائفي ،وبعد أن مثالً َ
ّ
األحمق أىت صباحا ،لذا نصيحة ،إذا
رأس ِه جالباً شنط َة سفر ،فلم يجد ماالً يف الصندوقِ )
ُ
كنتم تريدون رسقة بنك فحاولوا القدوم بعد الغداء(خارسا ً بذلك مث َن الشنط ِة وأجا َر
الس ْجن ،وبعد أن أعل َن الربوفيسور املخطِّ ُط يف مسلسل )La Casa Del
الطريقِ مع َ
" (Papelبجملت ِه الشهري ِة " إنها الحرب أثناء سطو فريقه للبنك املركزي اإلسبا ّين )عقبى
لنا( وبعد أن وأن وأن ..كان يوماً طبيعياً جدا ً -بالنسبة يل عىل األقل -أن أستيقظ يف 17
ترشين األول عىل وقْعِ ٍ
هتاف مستم ٍر من حينها  ":ثورة..ثورة..ثورة"..
عىل كل حال وأخريا ً ،حال ُة ِ
ألي شاعر
البلد بأكملها أصبحت كالحال ِة الداخلي ِة املعتادة ّ
حس مقبول.
ذي ّ
يحتاج إىل كميات معين ٍة من الفودكا الرديئ ِة بني الح ِني
ليس بالخب ِز وحد ُه يحيا اإلنسان،
ُ
َ
يحتاج أحيانا إىل ثورة؛ حسناً قد يختلف ٱثنان حول وص ِفها
ذلك
من
م
وأه
واآلخر،
ّ
ُ
)حراك/انتفاضة/ثورة( لكنني كإنسان جائعٍ ال أحتاج بش ّدة إىل التّفرق ِة بني املقدونس
واألكل ق َدرانِ متالصقان ،وعلي ِه ،وعن نفيس أضيف أنني
ُ
والكزبرة وقت الجوع؛ الجو ُع
ِ
لن َ
أتناول الحسا َء بالشوكة ولن أتناول املعكرونة اللعينة بامللعقة بعد اآلن يا أمي ،هذا
يكفي!
قد يختلف اثنان ،يجتمعان عىل :إنها مرآة؛ بثّ مبارش أبدي ،إنها سقو ُط البالغ ِة أي
النميمة واملامطلة ،ومن يذهب بنفسه ال يعرف االنتظار .جيل التسعينات هذا مثال،
يبغض االنتظار ،يكره الوايفاي البطيئة ،ويخاف ٱنقطا َع اإلنرتنت أكرث من الحرب كآبائه،
جيل يحق ُد عىل والده الصامت عن يشء خفي مجهول ٍ والذي َ
حاول االلتحاق بركب
التطور ،فكاد يغمى عليه عند أول جولة له عىل موقع إباحي)مثال ال حرصا( هو املعتاد
عىل املجالت املص ّورة يف أحسن حال.
إنها الوقت :صفر ،إنها الزمن :اآلن .إنها القيامة عىل التهديد؛ يقولو ُن لك َمن بيتُه من
يرم الناس بالحجارة ،لذلك فقد نزلوا إىل الشار ِع و َرموا الحجارة من هناك ،عىل
زجاج ال ِ
ِ
الخوف بيت الزجاج ذاك .ثورة عىل الـ "."EX
الرومنطيقي الرديء والحامقات العاطفية القدمية قصرية النظر.
عىل الحنني
ّ
ثورة عىل القلق
نشَّ ال الوقت والرقةُ ،مه ِّرب الرتدد.
ثورة البذاءة اللفظية عىل نظريتها الفكرية معطاءة "خوود !" فَخُذ أنت الكريم ،ثورة
عىل الربود الجنيس؛ فمن املعروف أن كثريين يجدون ٱستخدام البذاءة أثناء مامرسة
الحب عامل إثارة :املطلوب استثارة السلطة العانس ،أرملة العقود.

العادي يستخدم  10ألفاظ
ال مالمة عىل الشامتني ،كن موضوعيا؛ تشري دراسات أن الفرد
ّ
نابية يف اليوم ،هذا عن الفرد العادي وليس اللبناين كام ترى .ال تصدق؟! طيب إجلب
وسب الحبل أي قطع" فهم إذ يسبّون
املعجم لنتأكد من يشء َ ":س َّب :بالغ يف شتمهّ ،
السب أتت الس ّبابة نعني اإلصبع
تلف عىل رقابهم ال غري .ومن
يقطعون حباال كانت ّ
ّ
السباب كام هو،
الشهرية ذات الوعيد ،فالسب رد عىل السبابة ،ومن الناحية الرشعية رد ُّ
مرشوع )ال أعرف إن كان يُ ِ
دخل الجنة كذلك أم ال ،يا ريت( فالناس ترد بإصبع مختلفة؛
إنها رصاع أصابع اليد الواحدة ،والغلبة للوسطى فهي أطول من باقي األصابع لسبب
وجيه )خوود مجددا( .إىل املعجم نعودَ " :ع َّر َص أي ٱضطرب فهو َعرص" فقالوا برباءة:
هذا نظام عرص ،يقصدون مضطرب فحسب .والعرصة جمع عرصات أي ساحة الدار،
حيث يتجمع الناس .إن السلطة ت َفهم عىل قدها وبشكل خاطئ ،خصوصا مع ٱنتشار
ظاهرة "الكسممة" الالحقة باالعرص .يقول املعجم :ك ََس َم اليشء :أي فتّت ُه بيده ،والك َْسم
عند العامة هو "الجسم السوي" ،فيتفرس بذلك قول أحد املتظاهرين :كسمنا غري سوي
وكسكس اليشء حسب
واألك َُّس هو قصري الحنك )بالتايل قصري األفكار اي اعرص ايضا(
َ
معجم "املن ّجد" يعني دقّ ُه دقاً ،فالناس ك َْس َم ُموا سياس ّييهم بكل تفان وأدب .فكام ترى،
لغة الشارع يد ّعمها املعجم بامتياز.
إحمل
الشوارعيّون هؤالء يعيدون تدوير أخالقياتهم مجددا ،تعال نجرب شيئا أنا وأنتْ :
ورقة وقلام ود ّون يف دقيقة ما تسمعه يف أي من هذه الساحات ،أنا وجدت مثال هذا:
"شخص :1هيال هيال هيال هيال هو...
شخص ) 2يقاطعه( :هل ترىض أن تسمع امرأة مثل هذا الكالم البذيء؟
حبيبة الشخص) 1مل تسمع حوارهام مكملة الهتاف( :اسم أي سيايس تشاء  +كسممة".
لقد ك َْس َم َم ْت أُ ّم ُه.
ثورة :ال ُجملة واملُفَرق )كلن يعني كلن( ،الجدران التي نعتوهم بصفاتها فتكلّمت
الجدران )أفضل من معجزة فَلق الصخور باملناسبة( ،الوضوح عىل الكذب ،املبارشة عىل
االفعوانية ،الظاهر عىل الباطن ،االبن عىل األب "باسم االبن عىل االب والروح القدس"،
الشارع عىل الشبّاك والكافيه والبلكون ،املهرجني عىل النكتة الرديئة ،ال َع َرق عىل القلم
األنيق يف جيب القميص األبيض ،الهامش عىل املنت ،استعادة املستقبل ،املتّسع للضحية؛
وعليه :ك َْس ِم ُموا ِ
تص ّحوا..من أجل ٱسرتداد :الوقت ،اللغة ،الشارع ،اآليت ...
ختاما  :يعتذر كاتب هذا النص عن إكامل نصه ،فهو ذاهب إىل املطار ليوصل حبيبته
املسافرة يف ظل هذه األوضاع ،فهيال هيال هو والسالم .

” إﻧﻬﺎ ﺻﺮاع أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯿﺪ اﻟﻮاﺣﺪة،
واﻟﻐﻠﺒﮥ ﻟﻠﻮﺳﻄﻰ ﻓﻬﯽ أﻃﻮل ﻣﻦ
ﺑﺎﻗﯽ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻟﺴﺒﺐ وﺟﯿﻪ “
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لعل أجمل ما يف اإلنتفاضة الشّ عبيّة ال ّرا ِهنة،
َّ
الجداريّات .و ُر ّمبا أجمل ما يف الجداريّات ،أنّها
وسيل ُة الذين ال وسيلة لهم للتّعبري ،لإلفصاح
بالقول الحاد املبارش ،متاماً كرصاصة ثاقبة تطلق
من فوهة بندقية لتقتل عدوا ً" .منفضحهم
عالحيطان" ،قالها "ناجي العيل" يوماً .إنه يومنا،
إننا نفضحهم عىل الحيطان .الحيطان التي
وضعت أمامنا ٍ
محصن أمام مستقبلٍ ضائع
كسد ّ
يف أزقة املايض .الحيطان التي باتت أسامء علم.
حيطاننا صناعة الوطنية بٱمتياز.
وأزعم أ ّن أجمل ما يف التّعبري اليوم ،أنّ ُه ي ُن ُّم عن
نُفوس خافت طويالً ،هل من شُ عو ٍر يف بال ِدنا
أصدق من الخوف؟
الخوف شُ عو ٌر يُو ّرث.
هذا ما جنيناه.
ُ
تحمل خوف ج ّد والد ج ّدتك
تخ ّيل يعني ،أنّك ُ
بصور ٍة ت ِ
تحمل خوفاً قدمياً
ُ
أنت
ُناس ُب جيلكَ .
فالخوف ُمكتسب من لحظة اليقني
هذا ال ِق َدم.
ُ
األوىل للخارج تحديدا ً وليس فطريّا ،وال ُمي ِك ُن ُه أن
يكون .فإن حملنا خوف أهلنا ،وٱرتبط ُسلوكنا
بسلوكِهم ،وك ّررنا أخطاء ُهم عينها ،ملَ قد نحصل
ُ
عىل ُسلطة ُمغايرة للّتي أنجبوها؟
كرسنا منط ّية الجيل القديم يك ال يُنتج ال ُ
ُّسلوك
وعي.
عينهُ ،الوحش عينه ،أسقطنا ُه بٱنتفاضة ٍ
ُ
تنساق بإراد ٍة ومتثل ،أما الفر ُد فيمتثل
الجامعاتُ
بالس ِ
الجامعي .يف الجامع ِة نح ُن أمنت ،نح ُن
لوك
ُّ
ّ
أقل ُحضورا ً.
أجرأ وضم ُرينا كعقلناُّ ،
مرحلة ما قبل  17ترشين ،ليست كام بعده .قبل
اليومي قوتنا ،كان منط
هذا التّاري ِخ كان الذ ُُّّل
ّ
ننجرف فطريّاً خلف ال ُّرضوخ .وإن
حياتِنا ،كُ ّنا
ُ
تج ّرأ أحدنا عىل رفع صوتِ ِه ٱتّهمنا ُه بهدم الهيكل،
الهيكل الّذي كُ ّنا نُدر ُِك أنّ ُه يكرب ليسع مقابرنا
"الخوف الّذي يرف ُع
جميعاً .لك َّن ُه كان الخوف،
ُ
امل ُضاف إليه".
عب انتفض عىل
حتّى انتفض لُبنان .لُبنا ُن الشّ ُ
جالديه ،وانتفض عىل
ذاتِه ،وانتفض عىل ّ
السياس ّي ِة والطّائف ّي ِة واملناطق ّية
موروثاتِ ِه ّ
عب نفض غُبار ال 40
الشّ
ن
ُبنا
ل
حاصص ّية.
ُ
والتّ ُ
ُ
سنة ،نفض عن ُه غُبار كذبة لُبنان الكبري ،تفاهة
مرسح ّية راشيا ،خداع زعامة فخر الدين ودجل
استقل ح ّقاً يف  17ترشين
ّ
الطائفي .لُبنا ُن
املحتل
ّ
من طائف ّيته ورجع ّيته وحر ِب ِه األهل ّية ،فسمعنا
تهتف لِصور ،وما كُ ّنا لنشهد تلك
طرابلُس
ُ
األُعجوبة لوال ترشين .2019
سمعنا مناطق اعتقدناها ُمغرمة بزعي ِمها
مبازوشيّ ٍة ُمخيفة ،تشتُ ُمهُ ،وبرغمِ عدم أح ّقيّة
عب
الشّ عارات الّتي أُطلِقت ّإال أ ّن "بهذا الشّ ِ
ُعنفاً يف ِ
لفظه ،سبب ُه أنّ ُه يحيا هذه اآلالم وال
يتف ّرج عليها".
شعب ُج َّن بال ُح ّريّة وأغرا ُه ُجنونها امل ُلطّخ
هذا ٌ
بالع ِّز فانتفض! هكذا ،بليل ٍة وضحاها اكتشف
ك ُُّل لُبنا ّين أ ّن اللُّبنان ّيني اآلخرين مثلهُ ،يتألّمون
ويبكون ويثورون بين ُهم وبني أنف ُِسهِم ك ُّل ليل ٍة
وحني يطل ُع فج ُر ُهم يلبسون خيبتَ ُهم وميضون يف
شبه وطن صامتني.
الص ِ
مت،
رس ّ
ما حقّقت ُه انتفاض ُة  17ترشين هو ك ُ
ِ
الخوف والتّ ِ
فالعيش مل
ُ
أسيس للحياة،
إسقا ُط
يُف ِّرق بني ال ِع ِّز والذ ُّّل وال ُح ُّر ال يرتيض ذلك و"من
مل ينهض لنيل ال ُح ّريّة ،خرس ُح ّريّت ُه وحياته معا".
كيفام اتّجهت اإلنتفاضة الشّ عبيّة ،إن استم ّرت
وأسست أرض ّي ًة متينة لحيا ٍة كرمي ٍة أو اضمحلّت،
ّ
شُ كرا ً لجرعة الجرأة والتّفاؤل الّتي زرعتها فينا.
نخاف أن منوت أل ّن ُصعوبة تأم ِني
قبل ُه كُ ّنا
ُ
ٍ
تابوت مل تكُن نُكتة .اليوم نح ُن لسنا خائفني من
املوت ،متى كان موت ُنا طريقاً لحيا ٍة ما.
حي عىل خريِ الثّورة !
ّ
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مصطفى السبالين
مل تقم ال ّدولة اللّبنان ّية عىل ٍ
عب مبوجبه سلطتَه إىل مسؤولني
عقد
اجتامعي يُف ّوض الشّ ُ
ٍّ
يتولّون شؤون معاشه .ذلك أ ّن اللّبنان ّيني ،منذ االستقالل ،مل يعوا أنفسهم كشعب ،بل
رمبا تناقضت ،أمانيها وتطلّعاتها .وجد
كجامعات اختلفت رسديّات نشأتها ،وتن ّوعت ،أو ّ
وطني" أشبه ما يكون بحرص اإلرث،
اللّبنانيّون أنفسهم عشيّة االستقالل رهينة "ميثاق
ّ
يتقاسم تركة االنتداب ال لينظر إليهم كمواطنني ينبغي تع ّهد حقوقهم بل كجامعات
تجب صيانة كياناتها .صيغة الحكم إذًا ،سقطت عىل اللّبنان ّيني من علِ  ،فلم يشاركوا يف
رفع قواعد دولة قامئة عىل مبدأ الخري العام  ،le bien communأي غابت عنهم أ ّول
يايس.
بديهيّات اإلجتامع ّ
الس ّ
مل يكن االستقالل إذًا ّإال تسوية جامعات ،رسعان ما انكشف العطب فيها بعد خمسة
املتغرياتُ ال ّدول ّية واإلقليم ّية وما نتج عنها من
قاب
عرش سنة ،حني نزعت عنها ال ّن َ
ّ
اصطفافات يف العام  .1958تجاوز لبنان أزمته يومها بتسوية جديدة ،إقليميّة  -دوليّة
تحل تناقضاتها ،حتّى غلبها
كالعادة ،واستم ّرت الجمهوريّة األوىل بدفعة إنعاش دون أن ّ
السبعينات .وم ّرة جديدة بعد انتهاء
الستّينات ،ث ّم فتك بها يف منتصف ّ
املرض يف أواخر ّ
الحرب ،مل تقم الجمهوريّة الثّانية عام  1989عىل مواجهة حقيقة أزمة االجتامع اللّبنا ّين،
بل عىل تسوية إقليميّة  -دوليّة ثالثة ،أقامت توازنًا جدي ًدا للجامعات حسب ما يقتضيه
االجتامعي هذه
ميزان القوى املستج ّد ،من دون أن يشارك اللّبنان ّيون يف صياغة عقدهم
ّ
يل ،فالطّائف مل ِ
يقض
يل ،وال هي انتهت بقرار داخ ّ
امل ّرة أيضً ا .ال الحرب بدأت بقرار داخ ّ
عىل االقتتال الّذي انتهى فعل ٍّيا بعد سنة من عقد االت ّفاق .أصبح لبنان ملع ًبا لسياس ّيني
ف ّوضتهم اصطفافات الحرب ،وم ّرة ثانية مل يعش اللّبنانيّون خربة شعب يف ّوض سلطة.
إن كانت الجمهوريّة األوىل جمهوريّة ت ّجار ،فالجمهوريّة الثّانية جمهوريّة لصوص
السلم
وارتهان مفضوح لسياسات ال ّنظام الّنيوليربا ّيل املتو ّحش .بقي اللّبنان ّيون يف فرتة ّ
الجديدة تحت الوصاية الّتي أوكل إليها العامل واإلقليم شؤون البالد ومل يختربوا ذواتهم
كشعب .أ ّما الحقًا ،بعد العام  ،2005فلم يكن مث ّة يف الشّ ارع إرهاصات ملواطنة جديدة،
بل كان األمر امتدا ًدا للثّنائ ّيات الّتي م ّزقت اللّبنان ّيني منذ قيام دولتهم ..ثنائ ّيات إن نحن
اختالف محاور إقليم ّية ،ال اختالفًا يف إدارة الشّ أن
أمع ّنا ال ّنظر يف اصطفافاتها وجدنا فيها
َ
السياسيّة .اقتات ساسة لبنان منذ االستقالل عىل
العام عىل ما تقتضيه املسؤوليّة ّ
ثنائيّات شبيهة مكّنتهم من تعزيز لحمة الجامعة عىل حساب وحدة الجميع ،فكان
اللّبنان ّيون فريسة انقساماتهم.
السلطة يف شبكة من التّحالفات عطّلت االنقسام
بعد اتّفاق ال ّدوحة عام  ،2008تكتّلت ّ
تأجيل االنتخابات ال ّنيابيّة ث ّم التّسوية ال ّرئاسيّة ضعفها
ُ
وكشف
الحا ّد بني أقطابها،
َ
وهشاشتها ،فأدرك جمهور اللّبنان ّيني أنّهم ليسوا أمام أقطاب شتّى ،بل يف حرضة قطب
واحد متع ّدد ال ّرؤوس .اليوم ،يتقاسم اللّبنان ّيون بالتّساوي حصصهم من أزمة املعيشة
واالقتصاد ،عىل عكس العقدين األ ّولني من عمر الجمهوريّة األوىل حني كان للفقر تأويله
حصة سكّان األطراف امل ُلحقة بلبنان الكبري ،وهذا ما دفع
ّائفي يوم كان إجامالً من ّ
الط ّ
ٍ
الستّينات مع أ ّن مفاعيلها طالت
عد
ب
إلسباغ
يومها
البعض
ُ
طائفي عىل إصالح حقبة ّ
ّ
كل اللّبنان ّيني سواء تحت وطأة ال ّنهب واملحاصصة ،يف وجه
اللّبنان ّيني أجمعني .اليومّ ،
سلطة اشتبكت تحالفاتها وفُضح نظام ارتباطها باملرصفيّني وكبار املرتسملني ،وبان ارتهان
أي استثناء ،للمحاور الخارجيّة .للم ّرة األوىل يف تاريخ البالد ،يرتسم
قرارها ،كلّها بدون ّ
أمامنا املشهد بهذا الوضوح..
محل استشكال ،بل أصبحت عند الجيل الجديد
يف الشّ ارع اليوم ،مل تعد الهويّة اللّبنانيّة ّ
بحكم البديهة .ال أل ّن جيل اليوم حسم أسئلة التّاريخ وفصل بني رسديّاته املختلفة
السؤال عند هذا الجيل سقط مبرور
فاستعاد م ّربرات لبنان الكبري يف مئويّته ،بل أل ّن ّ
ال ّزمن .وضع الشّ باب اللّبنا ّين اليوم سؤال التّاريخ والهويّة جان ًبا ،متخ ّففًا من ثنائ ّيات
العروبة والكيانويّة ،بعد أن أصبحت بال ّنسبة إليه شعارات مرحلة خالية .أمىس سؤال
اليوم هو كيف نبني هذه ال ّدولة ومل يعد عن كيف ظهرت هذه ال ّدولة ،لحساب من،
وعىل حساب من..
ّائفي ال زال موجو ًدا،
ّائفي يف البالد .فالتّناقض الط ّ
الظّرف اليوم مل يُلغِ ح ّدة االنقسام الط ّ
لك ّنه تراجع ظرفيًا عن واجهة املشهد ليصبح ثانويًا يف ضمري املنتفضني وليبدو التّناقض
السذاجة الغفلة
رئيسا ومح ّركًا لل ّناس .نحن أمام مشهد متداخل ومركّب ،ومن ّ
ّبقي ً
الط ّ
عن هذه ال ّدينام ّية الّتي تحكم الشّ ارع ،فال الطّائف ّية انتهت إىل غري رجعة ،وال هي س ّيدة

تغريات فرضتها الظّروف املعيش ّية من جهة ،وفرضها االنقالب
املشهد وحدها .أمامنا ّ
املفاهيمي عند جيل ما بعد الطّائف  generational shiftمن جهة ثانية .وعينا لهذه
ّ
ال ّدينام ّية يُعفينا من فائض األمل والخيبة ،ويح ّررنا أيضً ا من سلطان التّهويل الّذي متتهنه
السلطة.
ّ
الطّائف تفكّك منذ الطّالق الّذي حصل بني رعاته يف الخارج ومنذ تباشري إفالس ال ّدولة
السلطة عىل ال ّدستور
يف ال ّداخل .ظهرت عوارض هذا التّفكّك مرا ًرا يف التفاف أقطاب ّ
وتجاوزهم املتتايل ألعرافه .لك ّن األنظمة ال تسقط فجأة ،بل تشيخ وترت ّهل ث ّم تتهاوى.
هذا ما حصل مع تركيبة عام  ،1943فهي مل تسقط يف لحظة اشتعال الحرب ،إمنّ ا بدأت
الستّينات ،بسبب تح ّوالت دميغراف ّية وسياس ّية وبسبب هشاشة ال ّدولة أمام
تحترض يف ّ
تح ّديات الخارج .هذا العجز واالستسالم واالحتضار يومها ،نقرأه بوضوح يف بيان عزوف
الرتشّ ح ثاني ًة عام  1970قبل الحرب بخمس سنوات ،وهو
رئيس الجمهوريّة الثّالث عن ّ
بيان ،برصف ال ّنظر عن ال ّدرجة الّتي نوافق فيها تص ّوره إلصالح لل ّنظام ولالقتصاد الح ّر،
مؤسساتها .وهكذا اليوم ،فرتكيبة
يص ّور جل ٍّيا موت الجمهوريّة والعجز
ّ
البنيوي يف ّ
الطّائف هي األخرى ،لن تسقط يف لحظات ،بل هناك دينيام ّية موت بطيء تحكمها ،ال
دريجي أ ّوالً ،وبهدف إدارة املعركة نحو دولة
ب ّد من رصدها بهدف معاينة األفول التّ
ّ
املواطنة والعدالة االجتامع ّية ثان ًيا.

” ﻟﯿﺲ زﺧﻢ اﻟﻤﺸﺎرﮐﮥ ﻫﻮ اﻟﮑﻔﯿﻞ
ﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ ،إﻧّﻤﺎ
ﺑﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻧﺘﻔﺎﺿﮥ اﻟ ّﻠ ّ
ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﮥ ،واﻟ ّﺘﺼﻮﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻞ
اﻟﺴﻠﻄﮥ“ .
ّ
بنا ًء عليه ،ال ب ّد اليوم من رضورة الوعي بالواقع كام هو ال كام نتم ّنى أن يكون ،سواء
لجهة درجة ضعف ال ّنظام أو لجهة درجة ق ّوة الشّ ارع وطبيعة انتفاضته ،هذا الوعي
رشط الستمرار ال ّنضال .إ ّن فه َم الواقع ج ّي ًدا سيمك ّننا من رؤية تناقضاته ،وسيمك ّننا من
تتجسد
فهم طبيعة انفالش الق ّوة وتوزّعها عىل أقطاب ال ّنظام .فنحن لسنا أمام سلطة ّ
تتجسد يف شبكة عالقات تحكم
يف رأس واحد ،كام كان حال دول الجوار ،بل أمام سلطة ّ
كل آليات االعرتاض فيه ابتدا ًء بإفشال ال ّرقابة ال ّنياب ّية عىل ما
ال ّنظام وتحميه وتعطّل ّ
السلطات وليس انتها ًء باإلستحواذ عىل العمل ال ّنقا ّيب وخرقه
يقتضيه مبدأ فصل ّ
وتفتيته .ويتو ّجب ثان ًيا ،استيعاب مدى حضور مختلف األحزاب وإدراك التّفاوت الهائل
لكل
السيطرة اإليديولوجيّة وامليدانيّة ّ
بينها يف عصبيّة االرتباط مع جمهورها وحجم ّ
واحد منها .إدراك الواقع كام هو من جهة ،والوعي التّام بحقيقة الحالة االقتصاديّة
للبالد من جهة ثانية ،كالهام رضورة لتحديد األولويّات واسرتاتيج ّيات العمل عند
أي مستج ّد .ليس زخم املشاركة
لتغري ّ
تتغري تب ًعا ّ
املنتفضني .هذه االسرتاتيج ّيات ميكن أن ّ
هو الكفيل بضامن نجاح انتفاضة اللّبنانيّني ،إمنّ ا حسن املواجهة ،والتّصويب عىل مقتل
السلطة.
ّ
يف وداع تركيبة الطّائف ،ال يه ّمنا فقط أن نتخلّص من هذه الجثّة الّتي فاحت رائحة
املوت منها ،بل األه ّم أيضً ا أن نستع ّد إلقامة ال ّدولة الجديدة ،دولة املواطنة والعدالة
االجتامع ّية ..األهم هو أن نخوض للم ّرة األوىل يف تاريخ مجتمعنا ،ال بل يف تاريخ املنطقة
السلطة تنبثق
كلّها ،تجربة عقد
اجتامعي ،يشعر اللّبنان ّيون مبوجبه أنّهم شعب وأ ّن ّ
ّ
عنهم بالتّفويض ال عن غريهم بالتّسويات.
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حل علينا .ها هم اآلن أمامي أفواج املهندسني ،واألطباء،
الشعبي ّ
ها هو الفولكور
ّ
بأمس
أنا
كم
التلفاز.
سأطفئ
آخ!
البطاطا.
أفواج
بانتظار
الطناجر،
وأفواج
واملحامني،
ّ
الحاجة لحالة طوارئ ،وراديكالية املوقف ،والرغّبة بتشويه العلم اللبناين املطبوع عىل
ِ
وجهك ووجهها ولبنان ذو الوجهني ،ودعق دوالراتِ َك التي ال تُحىص يف مؤخّرت َِك أيها الثائر
املتطفِّل!
اآلن املوعد مع مواقع التواصل اإلجتامعي .بني الفينة واألخرى أغرق يف معاجم اللغة
يل عىل غفلة .إسألوا بعض
أجمعني بحثاً عن مصطلح "الثورة" ،الذي يبدو م ّر ع ّ
"اإلنفلوينرسز" اإلنفلوينزا التي ترضب البالد بالطول والعرض؛ لديهم الكثري من األجوبة
فهم ثورة األجانب يف لبنان .إسألوا الفنانني "امللتزمني" الذين باعوا إنتاجهم لحيتان املال،
ناهيكم عن الوجوه الجديدة "الطيّبة" املقتحمة باب الفن من بابه العريض ،واألغاين
حريت عظامء املوسيقى يف قبورهم .آخ! إلهي أب ِعد ع ّني
الـ"نيو ثوريّة" املتطفّلة التي َّ
هذا الهاتف .كم أنا بحاجة إىل حالة الطوارئ الطويلة.
بعض من
بنا ًء عىل أنه انطلقت ثورة أو انتفاضة أو تح ّرك ،والحبل عىل الجرار ،رجا ًء ٌ
الثورة عىل النفوس أوالً ،والتخفيف من الرنجس ّية والوقاحة .عذرا ً عىل القول إ ّن شعب
لبنان العظيم هو  -والله العظيم  -من أوقح شعوب العامل ،باألحرى شعوب "لَبَانني"
العظيمة ،بالجمع.
الرقيب والحسيب لن يرحمنا عىل أننا "شعب لبنان العظيم" ،فقاعدة البيانات العاملية
تحتوي عىل "سور الصني العظيم" ،أو "بريطانيا العظمى" ،أو"الجمعة العظيمة" ،لذا ال
تستغربوا عندما تَرِد كلمة لبنان قبل كلمة عظيم وتحصلون عىل جواب " ال تعريف!
رجا ًء ج ّرب "لَبَانني"" ،لبنانكم"" ،لبناننا"" ،لنب"" ،لبنة" ".
رائحة أفواه الطفيليّني و"املتواطنني" ت ُش ِعل الغثيان من نخاعي إىل إصبع رجيل اليرسى.
فَل َْرتة االنتفاضة وإ ّما الغثيان .كيف؟ الرتكيز عىل األهداف االسرتاتيجية لسحب
"املتواطنني" والطفيليّني من ركوب املوجة .إىل البنك املركزي! إسمع .مل تسمع ،أك ّرر .إىل
البنك املركزي ،عىل البنك املركزي ،إىل املصارف ،األمالك البحرية ،مراكز السلطة ،البيوت
رمبا – ال َ
حول وال ق ّوة ،رشكات االتصاالت ،املؤسسات والرشكات الخاصة
السياسية ّ
الحساسة بشكل مبارش
مصالحها
ورضب
وأكرث
أكرث
الحاكمة
الطبقة
لخنق
املال،
بحيتان
ّ
وج ّدي.
الفل َْرتة بتسكري الباب أمام "املتواطنني" الذين يستثمرون التحرك بكافة أشكاله ،أه ّمها
قطع الطرقات بنيّة خبيثة ،تذكريا ً لنا باملامرسات الجذّابة أثناء الحرب األهلية .انتزاع
املسامة لبنان من رشكة "أمراء الحرب وحاشيتهم وأصحاب رؤوس
البقعة الجغرافية
ّ
األموال".
بعض من الشغب يُن ِعش
إ ّن قطع الطرقات وافرتاشها و"الثورة الخجولة" ال "تحبِّل"! ٌ
قلب اإلنسان ،فام أُ ِخذ بالقوة ال يُسرت ّد إال بالقوة.
آن األوان لتحطيم املق ّدسات التقليديّة التي ح ّولت البالد إىل هيكل مريض تفوح منه
رائحة نتنة لن تودي به ّإال إىل االبتعاد أكرث عن الخارطة العاملية.
رب عملك الذي يستعبدك ويه ّددك
االنتفاضة تبدأ من العمق لتصل إىل رأس الهرم .عىل ّ
بالطرد ،عىل بلديّتك التي يطمرها الفساد وتطمر ميزانيتها ،عىل حاشية اإلقطاع التافهة
وفرضت حالها عىل املجتمع رغم أنف الجميع ،عىل السطلة الدينية املتمثلة برجالها
رؤساء العصابات الذين يفرضون عليك دفع الخ ّوة بكل مناسبة .انتفاضة عىل الدستور
اللبناين ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ،والدوحة ،والبلحة ،وعندها الفرحة
الكبرية .ال مف ّر من االنهيار الشامل للنهوض.

مام تُص َّور اآلن .هي جارية يف املياه اللبنانية ،يف الصحن اليومي،
الرتكيبة أشمل بكثري ّ
متتص دماءنا .الرتكيبة متامسكة متجذِّرة عمرها عقود ،تشمل السلطة الحاكمة املتمثّلة
ّ
بزعامئها وأمرائها واإلعالم ،بأقسامه كافّة ورموزه املأجورين ،والرشكات واملؤسسات
اإلعالنية والسلطة الدينية والجناح الفني املأجور.
األزمة ليست اقتصادية فقط ،هناك أزمة بنيويّة ،أزمة كيان وهوية ،أزمة مذهبية
طائفية مناطقيةّ .
كال هذه اإلنتفاضة التي نشهدها مل تلغِ حاجز الطوائف فجأة ،مل تلغِ
املذهبية والعنرصية من النفوس .املشاهد الفولكورية البالية ال توحي بالثقة
واالطمئنان ،إمنا أحاديث الصالونات وخطوط التّامس التي ما زلنا نشهدها تعود وتلوح
من جديد يف ظرف دقائق.
رسالة تفاؤل )حتى لو ّأين لست من هذا املذهب ضمناً( إىل جميع فئات الشعب اللبناين
رضرين من السياسات
من الطبقة الوسطى وما دون ،والذين يعتربون أنفسهم مت ّ
االقتصادية منذ عقود ،إن كنتم ال تريدون لبنان ساحة حرب إلرسال رسائل إقليمية
اقتصادية واهية دون غاية وطنية ،وإن كنتم ال تريدون لبنان "كانتونات" امتدادا ً
للكانتونات التي تشهدها املنطقة )والتي ستشهدهاً تباعاً( ذليلة خاضعة لغطرسة ملوك
الظلم وعروش الحرير ،فحان الوقت النتفاضة ،بشتّى الوسائل ،عىل أمراء الحرب و َمن
وراءهم من سلطات دينية وأصحاب رؤوس األموال .حان الوقت لوضع هيبتهم يف
املرحاض وانطلق! دون جرأتكم أي انتفاضة تكون واهية.
غري ذلك يا أصدقايئ أنتم تؤكّدون حتميّة صدقية أ ّن ما بُ ِن َي عىل باطل فهو باطل.
عملياً ،الحاجة طارئة اليوم للعمل بشكل ج ّدي ،واملسار طويل ويستلزم االنفتاح
والجرأة ،لخلق بيئة حاضنة لهؤالء "املرت ّددين" الخاضعني كرهاً لرحمة زعامئهم
وش ّبيحتهم.
هذا ما يتعارض متاماً ،وهو واحد من أسباب ج ّمة ،مع فوضوية وعشوائية التح ّرك،
و"طق
ومنطق "نحن تح ّرك عفوي" و"أنا قائد الثورة" ،فإدارة األزمة والبالد ليست لعبة
ّ
حنك" وشعارات رنّانة واستنساخ التجربة السورية .وجود قيادات وتنظيم واضح
وأهداف اسرتاتيجية وطروحات بديلة ليست بتهمة ،العمل الحزيب التغيريي الثوري
الحقيقي ليس جرمية أو موضة قدمية.
عودة إىل العام :2013
حي يتطفّل عىل غريه ،يف داخله أو خارجه.
إ ّن الطُّ َف ْيل هو كائن ّ
رض َولِي َمة أو
يل هو من يجيء مع الضيف ويَ ْح ُ ُ
وحسب كتاب التَّط ِفيل ،فالرجل الطفي ّ
ُعرس أو حملة إسقاط نظام دون أن يُ ْد َعى إليها .والكلمة منسوبة إىل رجل من أهل
الكوفة ،ولكن مل يُقَل إن كان يستمع إىل أناشيد ثورية حامسية أم ال أو إن شارك يف
تظاهرة أو حملة إسقاط.
وتطَف ََّل الرجل كام َرشَ َن ال َكل ُْب يف ا ِإلنا ِء يَ ْرشُ ُنَ ،رشْ ناً و ُرشُ وناً أَ ْدخ ََل فيه رأْ َسه ،ل َيأْكل
ويَرشب.
حذا ِر إ ّن التطفل يختلف عن شبه التطفّل حيث أنه عالقة يقوم فيها الطُّفيل دامئًا بقتل
العائل.
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رفضت إجاب ًة روتينيّة فرتكوين دون حلمي ،لك ّن "ثوريت الكبرية" بدأت صغرية من تلك
اللحظة.
كتب
وكربت ثوريت الصغرية معي ،تع ّرفت أكرث عىل مفهومها وتعاريفها من خالل ٍ
كربتُ ُ
ُ
ٱستعرتها من مكتبة املدرسة ،قرأت عن ع ّدة ثورات ،أسبابها ومظاهرها ونتائجها ،تأثرت
بشخصية املهامتا غاندي وبثورته السلبية ألجل ٱستقالل الهند )عكس رفاقي الذين
اقتدوا بغيفارا ،وقتها مل أكن أؤمن بالعنف الثوري لسبب شخيص جدا ً وهو نحول بُن َيتي
تغريت آرايئ(.
وعدم قدريت عىل القتال ،الحقاً ّ
التمسك بثوريت حتى النخاع ،إذ ليس بالرضورة أن أقف يف الساحات وأرصخ،
يل
ّ
كان ع ّ
يل صفة "الثائر" ،بل ميكن أن يكون رفيض لتناول
ع
لتنطيل
وأقاتل
السالح
أحمل
أو أن
ّ
ً
أي
قبل
ال
ً
أو
بالرفض
الثائر
فكرة
ربطت
لطاملا
ّني
ن
أل
هذا
الثورة،
من
ا
نوع
البازالء
وجبة
ّ
يش آخر.
هذا الرفض كان له ع ّدة أوجه خالل أعوامي ال  ،25رفضت مد ّرسة اللغة العربية يف
صف الربوفيه ،وقمنا بثورة ألجل ذلك ،رفضت نقيل لثانويّة أخرى إلدخايل القسم األديب،
وقمت بتحدي اإلدارة ودخلت القسم العلمي يف البكالوريا قسم  ،1رفضت ٱحتكام كليّة
الحقوق للمحسوبيات السياسيّة وقررت مغادرتها والتخيل عن حلمي بأن أصري
محامياً ....وهكذا كانت حيايت القصرية عبارة عن سلسلة طويل ٍة من الرفض ومحاربة
يستحق ذلك أن يس ّمى بالثورة؟
املفروض ،أال
ّ
إن الدارس واملطلع عىل تاريخ البرشية جمعاء يجد أ ّن كربى الثورات إمنّ ا قامت بدافع
الرفض ،فالثورة اإلنكليزية بني  1642و 1660كانت بدافع رفض الربملان للحق اإللهي يف
الحكم لدى امللك ،والثورة الفرنسية بني  1789و 1799التي رفضت فكرة "الحق اإللهي"
للملك يف الحكم ولسياسة التبذير التي ٱنتهجتها حاشيته ،وأيضاً الثورة العربية بني 1917
و ، 1925والتي قامت رفضاً لسياسة الترتيك التي ٱنتهجتها الدولة العثامنية للعرب يف
أرجائها ....وهكذا من فجر التاريخ وصوالً لليوم ،مل تكن لتقوم ثورة لوال رفض حالة
مفروضة من قبل فئ ٍة عىل أخرى.
الشعر نفسه عاش ثورات عديدة ،يكفي التطرق لثورة الشعر الحديث التي أفرد لها عبد
الغفار مكاوي كتاباً كامالً ،بدأه بعرص ديدرو وتنظرياته يف الصالونات ،وظهور املدرسة
الرومانسية التي كانت حركة مضادة للثورة الصناعية يف أوروبا وقتها ،وكذلك ظهور
شذرات نوفاليس وقصائد بودلري النرثيّة الصغرية ،وما حصل من رصا ٍع خفي مضم ٍر
وقتها ،بني الحداثة والكالسيكية مع ظهور ماالرميه ورامبو ،وهكذا وصوالً إيل رشعية
قصيدة النرث من عدمها ،التي هي بلّورة ثورية نظرا ً لرفضها املوروث الشعري التقليدي
تجسد بالكالسيك ّية التصويرية القدمية والكالسيكية القامئة عىل النظم ،حتى أ ّن
الذي ّ
ٍ
ٍ
عبد القادر الج ّنايب وصفها "باألفعى بال رأس وال ذيل" ،والثورة أيضاً ،بال رأس ميكن
مقارعته وال ذيل ميكن سحبها منه ،وهذا مصدر ق ّوتها.

بهاء إيعايل
كنا مجموعة طلبة صغار يوم دخل قاعة التدريس أحد النظار العا ّمني يف املدرسة،
طالب عن أحالمه الالحقة .كانت اإلجابات روتينية تحمل عىل أكتافها أحالم
ليسأل كل ٍ
أطفا ٍل مل يدركوا بعد ،مدى صعوبة تحقيقها ،كام قال املتنبي يف قصيدته الشهرية عقب
الرياح
كل ما يتم ّنى املرء يدرك ُه \ تجري
تبلّغه نعيه أمام سيف الدولة الحمداين :ما ّ
ُ
مبا ال تشتهي السف ُن
هكذا كانت أحالمهم ،أحالم الفتية الصغار :طبيب أسنان ،مهندس ،أستاذ ،صاحب
رشكةّ ....إالي ،فحني أىت دوري قلت :حلمي أن أقوم بثورة.
أثارت إجابتي ٱستغراب الناظر ،فسألني :ع ّمو شو عم تقول إنت؟ إنت عارف شو يعني
ثورة؟ ثورة عمني؟
مل أجب وقتها سوى بالتايل :ما بعرف عمني .بس بدي أعمل هيك ثورة كبرية كتري.
كل هذه
فعلياً مل أكن أفهم ماه ّية الثورة وتفسريها اصطالحاً ،وال حتى كيف تحدث وال ّ
كل ما كنت أعرفه وقتها ،هو ّأين قرأت هذا املصطلح يف مقال صغريٍ عن الثورة
األمورّ ،
الفرنسية يف موسوعة املعرفة التي كان خايل يعريين إياها .ال يشء سوى ذلك.
كان من املفروض أن تنزل صورنا وأحالمنا يف كت ّيب صغري تطبعه اإلدارة العامة
للمدرسة ،بالفعل حصل ذلك ،لكن صوريت وحلمي مل يدرجا يف الكتاب .كالمي أرعبهم.

ﻻ ﻟﻠﯿﻮم،
” ﻣﻦ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺻﻮ ً
ﻟﻢ ﺗﮑﻦ ﻟﺘﻘﻮم ﺛﻮرة ﻟﻮﻻ رﻓﺾ ﺣﺎﻟﮥ
ﻣﻔﺮوﺿﮥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﮥٍ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى “
رمبا هو مكنون لدى كافة الرشائح
ما يحصل اليوم يف أنحاء لبنان هو رفض أيضاًٌ ،
رفض ّ
اللبنانية منذ أكرث من ثالثني سنة ،غري أنّه تأخر يف تبلوره متاماً حتى أصبح ثور ًة مبعنى
الكلمة ،فالطبقة السياسية اللبنانية والتي أفرزتها الحرب األهلية متادت بأفعالها حتى
تف ّجرت النقمة اللبنانية يف كافة املناطق عليها ،بالرغم من أ ّن هذه الثورة اليوم انتقلت
ملرحلتها الثانية وباتت مطالبة بتنظيم صفوفها وبدء التحضري ملرحلة ما بعد السلطة
القامئة ،فالثورة مهام اتسعت قاعدتها يف طبقة الربوليتاريا ال ب ّد أن تبدأ شيئاً فشيئاً
بانتخاب ممثلني وناطقني باسمها من مثقفيها ومتعلميها...
كتاب بعنوان:
رمبا ما رأيته طيلة حيايت من ظاهرة الرفض ،تاريخياً ،قد ألجأ يوماً لتأليف ٍ
ّ
"تاريخ الرفض" ،وأزينه بالعبارة التالية" :يكفيك الرفض ليقال عنك ثائر".

\\ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴ�ﺮ
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أنطوان زعتيني
أنتم هيكل ال ّدين العام والخاص ،الجمعي والفردي ،الواعي والالواعي ،املبارش
وغري املبارش ،أنتم من شيّدتم العامرة بعد أن ف ّجرمتوها بحروبكم العدميّة
ومبساملاتكم األكرث عدم ّية ودمويّة املتتالية واملتوالية ،املتعاقبة واملعق ّبة عىل
خواء عقر الدماغ يف الجامجم املومياء.
متوؤون اآلن وتستغربون حالة الق ّط املحارص ،ت ّنطّون من جبل إىل واد ،ونحن نناديكم ونشد
عىل األلسن لنطعج العىص يف قوميكم وقفاكم ،كفاكم من الحرحرة والجعجعة والعوعوة عىل
األلوهة ،نحن برش منكم وفيكم ،أنتم أ ّم الص ّبي والبنت واألب واألخ واألخت والعموم
املختالت بخلل خاليا بخالء املنطق
ّ
والعامت والعامئم وأخوال األحوال الحويالء والحاالت
ّ
الصفائح والكتب عىل تباشري ومزامري انبثاق الفرج اللبناين يف ال ّداخل
السليم من حالئل ّ
واملهجر.
خذوا كلوا خراء الكلمة فنحن ولو بالحامقة حي ًنا وباإلكراه أكرث األحيان قد ك ّنا قبلنا مبا
قبلناه ،شيّدنا معكم ما يدكّنا اآلن ،ها نحن ومنذ خمسني يو ًما عىل األقل ،يك ال نحسب
كل طاقات الكلمة
الرشعي واملؤقت ،ها نحن قد استنفدنا ّ
السلمي ّ
عقود الحرب والتهريج ّ
والشت واللت والعفرتة والعرضطة
السب والسباب والتقريظ
يف
وسقطنا طو ًعا وعىل خيار
ّ
ّ
والعواء والنباح والدعاء عىل التباويس بالتَّتَطَ ْوبُز والتَّطْويز وتطويق دميوقراط ّية وجودكم
والت ّوعد والوعيد باستئصالكم من كل األبعاد الزمنيّة واملكانيّة ،السياسيّة واإلجتامعيّة
وبسلم ّية وذلك فقط يف صناديق اإلقرتاع ،إحرتا ًما إلنسانكم وإنسان ّيتكم التي ولو أنتم
فقدمتوها فرديٍّا وشخص ٍّيا ،ال تعتلوا اله ّم ،نتكفّل نحن بوضعكم عىل الخط الساخن والبارد.
النري
سب وش ّط ُمبَ ْوطَ ْن بالل َّْت ،ال يختلجكم العابر بالفالج ،وال ّ
الساطع بالزاعق وال ّ
َوطْ َو ْط ّ
وتحرض
وبكل شفاف ّية
حتام من الوجع والظلم سيتكفّل ّ
ّ
باملظلم ،فالقضاء الجديد املنبثق ً
بجلبكم وبسوقكم فر ًدا فر ًدا كأفراد مسؤولني أمام العدالة .فثقافة الثورة يا أحباب يا أعداء
ليست كام تعتقدونها وتصفونها تار ًة بالشعبويّة اإلنفعالية أو طو ًرا بالقطيع الخائن ،الثورة هي
الصالح ،ستحرضون كالتوتو أمام القضاء الذي ولو عىل مضض سيؤ ّمن لكم مصاريف
الخيار ّ
املحامني املكلفّني بال ّدفاع عنكم ولكم الحريّة التّامة باختيارهم .ففكّروا بهكذا مستقبل واعد
بني أروقة املحاكم والزنازين ،أتركوا الجدولة والهيكلة علينا ،كفانا توابيت.
كل األحاديث والوشاويش والهرطقات واملرطعات عن تدوير وتظميط
وعليه إ ّن ّ
فتشفيط عىل الحضيض لن تنجدكم بيشء ،ال أمل وال مستقبل وال إصالح وال تغيري وال
جمهورية قويّة وال مامنعة وال تبشري وال تهليل وال فذلكة وال دربلة وال جبلطة وال
تخبيص وال خصخصة وال فخفخة وتفخيخ وال كوبرنيك وال نيتشه وال األم سيكستني وال
والصمود وال الجبل الكبري أو
الكالشينكوف وال الهالل الخصيب وال مردة التّصدي ّ
الصغري وال مرقد العنزة وال قضية فلسطني وال الجمل الشارد بني ناطحات السحاب يف
الصحراء العرب ّية وال طائر الفينيق من الحديد املبعوج يف ساحة الشهداء سيق ّدم أو
يؤخّر شيئًا إن أنتم بقيتم مكعنشني بالسلطة.
وحب يقتلكم يك ال تنتحروا ،أنتم والعدم يف قلب
سل ّموها اآلن بسلم ّية وخذوا عدالة ّ
بيضة الق ّبان ،ال ديك وال دجاجة 17 ،ترشين هو البداية ،بيغ بانغ فعيل ونسبي وكانتيك
وما فهمتم بعد.
إعادة هيكلة الكلمة يف الرأس قبل النطق ليست من نطاق عملكم .نحن جداول من فكر و إحساس ،نحن
الواقع والحلم نفعل ما نقول ونقول ما نفعله اآلن ،ها نحن نثور عليكم وعىل ما أنتم عليه وعىل ما تقولونه
وخصوصا عىل ما ال تقولونه ،عىل ما تفكّرون به وما تعرفونه وعىل ما تعتقدون أنكّم أدرى العارفني به
ً
لنستحق موتنا كحياة ،منوت من وفرة العيش املقتول
حتام
ّ
واملفتكرين بأعامقه ،نثور عىل حياتكم امليّتة ً
فبزب عصب دماغكم ،إيه عن أي منطق معالجة للمعضلة أنتم ته ّبون صارخني
من حولنا ع كل تكّة زمربكّ ،
وأنتم أصل املشكلة لتت ّم النبوءة املشؤومة التي متّت بخياركم يا أنبياء ال ّدجل والحرام .كفّوا ع ّنا بقا كلّكن
يعني كلّكن!

ﻻ ﻟﻠﯿﻮم،
” ﻣﻦ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺻﻮ ً
ﻟﻢ ﺗﮑﻦ ﻟﺘﻘﻮم ﺛﻮرة ﻟﻮﻻ رﻓﺾ ﺣﺎﻟﮥ
ﻣﻔﺮوﺿﮥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﮥٍ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى “

\\ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

\\ زوم

� � � � �� ���
� ���� �� � � ��� �� ��� � �� �� ��:
�
�
�
�
�
�
�
�
�� � ٕ���� ����“
”������ �� � �����
إعداد وحوار :بول مخلوف ،حرمون حمية

الفج الذي ال يعجب ر ّواد السهر والسفر والسيجار .أساساً هم أيضاً ال يروق لهم أوالد ال "هاي ،كيفك ،سافا؟"
أتوا جميعاً من الضفة الرديفة ،من ذلك املكان ّ
يدعونهم :الربجوازية املقيتة .ليست املعادلة منطية إطالقاً بل إيديولوجية بإمتياز .إنه العامل عندما تراه عن كثب ،وهم عىل طريقة "ماركس" مل مياطلوا بتفسريه
ٍ
تنظيامت سياسية "معارضة" ثم ما لبث أن ف ّر منها رسيعاً" ،ناقصة ثوري ًة" إستنتجوا .البعض االُخر تلقف تراث أكرث
بل جهدوا إىل تغيريه .بعضهم إنتمى إىل
التنظيامت اليسارية تطرفاً وحلم بإحيائها من جديد .لكن من له إرادة يعرف طريق من ينتظره جيدا ً .فإلتقوا وتنظموا .وعىل الفور شبكوا أيديهم وقطعوا
وشعب سعيد .وحده عنادهم
وعدا ً":إما اإلشرتاكية أو الرببرية" .وعندما حان موعد التنفيذ أطلقوا العنان لجموحهم وصدحوا :سنميض إىل ما نريد ،وط ٌن حر
ٌ
مييل عليهم قرارا ً .ليس بالرضورة أن يكون الواقع وحده واقعياً ،للخيال مكان أيضاً وهم ال ينقصهم اإلبداع أبدا ً ليسقطوا عاملهم الخاص أرضاً ووضعه عىل جغرافيا
سري التاريخ ألغراض إنسانية .وزعوا منشورات عن "عيل شعيب" ،بطل عملية "بنك
الواقع ،بل يعلمون كيفية تحقيق ذلك برباعة .راحوا يخربوننا عن األبطال ومن ّ
أوف أمريكا" ،إعتصموا أمام السفارة الفرنسية تنديدا ً بحجزها لـ"جورج عبدلله" ،إقتحموا جمعية املصارف إفرتشوا األرض وحجزوا من بداخلها.
إسمهم "الحركة الشبابية للتغيري" ،مجموعة يسارية جذرية يبغون قلب كل املعايري القامئة فقط لإلنصاف .ألن من إستفاد عشوائياً ال بد من أن يدفع الثمن.
يريدون تحقيق العدالة اإلجتامعية ألنه من العارعىل اإلنسانية أن ميوت أحدهم جوعاً .يريدون التحرر الوطني ألن إرسائيل وحش ال ينام .مع "محمد حطيط"
املسؤول عن التواصل يف الحركة ،لإلضاءة عىل املجموعة ،كان لنا هذا اللقاء.
• من بني املجموعات املوجودة منذ 17ترشين األول يف ساحات اإلعتصام يتضح للبعض
أن "الحركة الشبابية للتغيري" أكرثهم ثورية ووضوح مبا يخص خلفيتها اإليديولوجية.
متى تأسست هذه الحركة وما ما هي أهدافها؟
لقد بدأ كل شيئ عام  2015مع إنفجار أزمة النفايات والتحركات الشعبية التي رافقتها.
قمنا بإحتجاجات يف الشارع مثل حملتا إغالق مطمر الناعمة و"عكار م ّنا مزبلة" .قررنا
آنذاك أن العمل التنظيمي هو رضورة وال بد من خلق مجموعة تضم أفرادا ً يتشاركون
نفس الرؤية مع خلفيات فكرية مشابهة .فأطلقنا تجمع أسميناه "شباب ضد النظام".
هذا التجمع بل ّور نفسه مع الوقت وتتطور بعد نقاشات عديدة مط ّولة بني األفراد
طالت شكل التنظيم ،اإلسم ،الشعارات والوثيقة السياسية حتى رثينا عىل نتيجة نهائية.
"الحركة الشبابية للتغيري" والتي تُعترب إمتدادا ً لتجمع "شباب ضد النظام" وهدفها
بإختصار :التحرر الوطني والعدالة اإلجتامعية.
• هل هنالك رشوطاً معينة مطلوبة لإلنتساب؟
ليس هنالك رشوطاً لإلنتساب -والذي يعترب شأناً من أولوياتنا -بل هنالك مسارا ً معينا
عىل األفراد الجديدة املتحمسة اإللتزام بها .يجب اإلشارة إىل أننا كمجموعة نتعامل مع
الشباب مبرونة وو ّدية ونضُ م من يبدي إستعدادا ً ملعرفتنا عن كثب إىل إحدى "غروبات
الواتساب" الخاصة بنا .إننا نعقد لقاءات أسبوعية والذي يرى أننا كمجموعة منثل
تتطلعاته عليه أن يأيت إىل هذه اإلجتامعات ومن ثم ندعوه إىل حضور جلسات حوار
تنثقيفية نقوم بها تحمل عناوين من قبيل :تاريخ لبنان الحديث /اليسار /الدميقراطية/
الرصاع الطبقي/اإلسالم السيايس .إن الجدية واإللتزام الناتجة عن هذه الجلسات
يحددان قبول إنتساب الفرد.
• تع ّرفون عن أنفسكم عىل صفحة "فايسبوك" أنكم تنتمون فكريّاً إىل التيار
"املاركيس-اللينيني" ،كيف ترتجمون هذا اإلنتامء ؟ وهل ميكن عكسه عمليّاً يف الواقع
اللبناين ؟
عندما أقرينا الوثيقة السياسية ونحن بصدد إنشاء "حركة الشباب للتغيري" أفصحنا
بشكلٍ مبارش عن هويتنا :منظمة يسارية تقدمية .إننا نعترب أن الجوهر املاركيس هو
منهجنا النظري والتجربة اللينينية مرجعية لنا يف املامرسة .نحن يف املجموعة عىل يقني
أن املاركسية التي كُتبت منذ  150عام تستطيع مجابهة املتغريات التاريخية كونها نظرية
نقدية وعلمية وبالتايل نعلم أننا مسؤولني عىل تطوير هذا الفكر وشكل مامرسته ولو أن
الجهود املوجودة يف لبنان أو العامل العريب نادرة .إننا نؤمن بأن هذا الفكر يقدم حلوالً
جذرية ملأساة الشعوب .ببساطة ،إن إزدياد الفقر واملعاناة يف لبنان تحديدا ً تظهر أن
حأل سوى تبني اليسار املتطرف خصوصاً أن كل
حقيقة الرصاع ما إال طبقي لذا ال ّ
محاوالت اإلصالحية مل تكن سوى ترقيع ووسعت الهوة بني الطبقات .أما كيف ميكن
نقله عمليا يف واقعنا الحيايت فتبنينا لهذا الفكر إنعكست نتائجه يف عملنا عىل مستويني،
األول يف خطابنا بحيث طرحنا للمطالب راديكاليا للغاية رغم أننا نعلم أنه من غري

املمكن تحقيق هذه املطالب موضوعيا بالكامل إمنا لنحصل عىل ما هو ممكن ،ميكنني
أن أرضب لك مثالً :عندما نقول يف خطابنا نريد تأميم املرصف نعني أنه يجب عىل
املصارف أن تدفع مثن اإلنهيار الذي نعيشه نظرا ً ملا حققته من أرباح طائلة .أما املستوى
الثاين فهو داخيل ،أعني العمل الدؤوب لتأجيج الرصاع الطبقي والتصويب املمنهج
لتوجيه بوصلة الرصاع.
• "ماركسيون-لينينيون" يعني تنظرون إىل املجتمع ودينامكيته كطبقات متصارعة دوماً.
مقسم إىل طبقات ؟ وما هي خصائص هذه الطبقات؟
هل تعتربون أن املجتمع اللبناين ّ
بالتأكيد ،إن املجتمع اللبناين طبقي بإمتياز .مل تعد معايري التقسيم الطبقي نفسها التي
تغري وذلك
كانت عليه عندما تكلم عنها "كارل ماركس" منذ  170عاماً كون شكل الرصاع ّ
وتغري القوى املسيطرة
مرتبط بتغري شكل رأس املال والتطورات اإلقتصادية التي تبدلت ّ
أو املهيمنة .كام ذكرت لك سابقا إننا يف لبنان والعامل العريب نعاين من قصور نظري مبا
يخص تحديد الوجهات الجديدة التي فرضها التاريخ ،لكن ما هو ثابت أن اإلستغالل
ومفهوم القيمة املضافة والجشع ألالمحدود ما زاال باقيان ولو بشكلٍ مسترت أحياناً نظرا ً
للرفاهية واإلستهالك املتوفران للجميع .صحيح أن الرصاع الطبقي تغري شكله ومل يعد
بني الصناعيني والعامل حرصا ً لكن جوهره موجودا ً  ،خذ جمعية املصارف وحاشيتها أو
حزب األغنياء ،كام ندعوهم ،أليست مصلحة هؤالء متضاربة بالكامل عيشاً وثقافة ً
وسلوكاً مع "شغالني" الحد األدين لألجور يف لبنان؟ ما هو مؤسف أن طبقة األغنياء هم
أكرث تنظيامً ووضوحاً )إىل حد الوقاحة أحياناً( من الطبقة املستغلِة التي يجب عىل
اإلتحاد العاميل العام أن يحميها وميثلها أما واقع الحال فإن هذا اإلتحاد ُمصادر من قبل
قوة السلطة منذ محارصته عام  1996والتنظيامت النقابية األخرى التي يجب أن تلعب
أيضاً دور الحامية والتمثيل غائبة متاماً .ما يحدث اليوم هو توكيد عىل جوهر الرصاع،
لقد وصل فقراء لبنان إىل حافة اإلنفجار ،وما نشهده هو رصاع بني من ميلكون كل يشء
مع أولئك الذين ال ميلكون شيئاً.
• لنتحدث عام نشهده اليوم ،عن وجه الرصاع تحديدا ً ،هل تضعون الحدث االّين يف
لبنان بخانة الثورة؟
رص عىل أنها
برصاحة ال ،ونحن يف املجموعة نرفض إستخدام كلمة ثورة يف أدبياتنا ون ّ
إنتفاضة .للثورة رشوط وقيادة مركزية واضحة بل حتى للثورة قوتها الذاتية التي تجهد
إىل هدم القائم أي إسقاط النظام ليحل اخر مكانه .هذا املسار أو باألحرى هذا الفضاء
ليس متوفرا ً اليوم يف لبنان وغري مطروحاً حالياً .ما هو مطلوب هو حصيلة من
التغيريات واإلصالحات الجوهرية التي يطلبها الناس من هذا النظام بالذات مام يتعارض
مع جوهر الثورة .لكن هذا ال ينفي أبدا ًوجود روح ثورية و"نًفَس ثوري" عند مجموعات
كبرية من األفراد خصوصاً يف أيام اإلنتفاضة األوىل كام ال يلغي أبدا ً أي محاولة جدية
للقيام بثورة حقيقية الحقاً مع الوقت.
• يف اإلنتفاضة الحالية مجموعات كثرية من شتى الخلفيات .كيف ميكنكم أن تتوافقوا
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مع املجموعات املوجودة األخرى ،خصوصاً املنظامت الغري الحكومية الذين يرفعون
أيضاً شعارات منددة بالسلطة؟ وماذا توظفون من أجل اإلنتصار يف هذه اإلنتفاضة التي
ترونها شكالً من الرصاع الطبقي؟
ضمن املجموعات األخرى خاصة الـ  NGOsالذين ينطلقون من خلفية ليربالية والذين
ال نتوافق وإياهم أبدا ً حول حقيقة الرصاع وجوهره هنالك مجموعات أخرى تشاركنا
الهم نفسه والخطة نفسها .نحن نرفع شعاراتنا الخاصة التي نؤمن بها والتي متيزنا عن
االَخرين ،مثالً شعار " سنعرب ،بالكتلة الصلبة ،سنعرب ،بالعنف الثوري" واملقصود به
حقيقة ً أننا سنعرب إىل واقع جديد .ن ّوع هذا الشعار يظهر التغيري الذي نتمناه بالشكل
ليعرب عن سخطه ورفضه
واملضمون .نحن نعلم أننا يف إنتفاضة ،والكل مدع ّو إليها ّ
للنظام .علينا ك"مجموعة الشباب للتغيري" مهامت عديدة أبرزها "تثوير" الشارع
وإظهار حقيقة الرصاع الطبقي وأن نبني نواة صلبة تكون جاهزة وثابتة ألجل التغيري
الشامل .أساساً إن التحركات التي قمنا بها تعترب بطريقة ما تصعيدية ،ثورية هو
املصطلح األدق ،مثل وجودنا الدائم أمام مرصف لبنان واقتحامنا لجمعية املصارف .جاء
هذا اإلقتحام عشية اإلستقالل ومل يكن هذا عبثياً بل لتكن الرسالة واضحة ولو رمزياً إذ
إن اإلستقالل الحقيقي اليوم يفرتض التخيل عن حكم املرصف وإعادة حياة الناس
واستفرارهم من رهنها لدى كبار املودعني.
• ما هو متوضعكم إذا ً من القوى األخرى املوجودة باإلنتفاضة وما هي املعايري التي
ٍ
إرتباطات وتحالفات؟
تبنون عليها
نحن نعلم أن القوى املعارضة املتواجدة اليوم يف الساحات من خلفيات مختلفة وإننا
عىل عالقة جيدة مع أغلبها رغم أننا نعترب منظمة راديكالية .رمبا الوضوح والرصاحة هام
العامالن املساعدان .باملطلق ،نحن عىل عىل إستعداد وإيجابية ملد اليد للحوار والتعاون
مع الجميع رغم اإلختالفات عىل رشط عدم وجود أي إرتباط مع السلطة أو أي قوى
خارجية وأن نكون متفقني عىل أن من بني الحلول رفض الخصخصة وتحميل املصارف
مثن تجنب اإلنهيار.
• لقد ساهم حضوركم يف الساحات يف تقديم شعارات ترتكز عىل الرصاع الطبقي ودور
املصارف ،كيف تقيمون أدائكم من ناحية تحريك الشارع خصوصاً أن مثل هذه
الشعارات لطاملا كانت خافتة؟
إنه الدور الذي نعمل عليه ونطمح أن نعززه مع الوقت .طرحنا شعار "للوطن ،للعامل،
فج ضد املصارف وأصدقاء "رياض سالمة" يف
يسقط رأس املال" كرفض م ّوجه بأسلوب ّ
الوطن الذين ساعدوه بترشيع قوانني سياسية تكرس مصلحة طبقة واحدة من الناس
وهم األقلية الحاكمة أو ما يعرف باألوليغارشية .السياسات اإلقتصادية التي صدرت
واستمر العمل عليها منذ الطائف حتى اآلن ساهمت بإعطاء ثروات البلد لرشيحة
واحدة من املجتمع ورضبت كل ركائز اإلقتصاد املنتج .هذه العقلية اإلقتصادية هي
أصل كل بالء وتركت الشعب اللبناين عارياً بال أي فرصة حقيقية لإلنتاج أو العمل.

من إعتصام استمر لـ  3أيام بعد تظاهرة عيد العامل يف أيار 2019

معركتنا مع هذه الطبقة "الرابحة" من الوضع القائم والتي تستعمل أدوات مثل الريعية
والفوائد لتجني أرباحا وهمية أي بال أي إنتاج حقيقي بل بشكل يشبه إىل حد بعيد
عمل املرايب تستدعي بالحد األدىن فضحها إن كان عرب الشعارات أو الحلقات الحوارية
أو حتى الكالم عنها .ما نراه جديدا ً وجيدا ً بشكلٍ ٍ
الفت اليوم هو أن هذه اللغة التي
نستخدمها ما كانت مقبولة بشكلٍ كاف ٍيف إحتجاجات عام  2015أما اليوم فتلقى
ترحيباً واسعاً وتعترب أساسية يف التعبري املبارش عن واقع البلد عند الكثري من املتواجدين
يف الحراك ،أفرادا ً ومجموعات.
• هل تعتربون أن املنتفضني اليوم تعامل مع ما ميكن أن يسمى "مرحلة ركوب املوجة"
بطريقة سليمة؟
بالنسبة للركوب عىل املوجة  ،لنكن واضحني فإن كل املجموعات والقوى واالحزاب
املنظمة املشاركة باالنتفاضة ال متثل مجتمعة اكرث من  10٪من الناس التي شاركت
باالنتفاضة .بناء عليه من الصعب عىل االنتفاضة التعامل بحزم ووضوح مع محاوالت
الركوب .لكن رغم ذلك بقيت بيانات ومطالب املجموعات م ّوحدة وواضحة بطلب
حكومة انتقالية )اختلفت التسميات( واعادة االموال املنهوبة ومحاسبة الفاسدين
وانتخابات نيابية وفق قانون جديد .اعتقد ان الفرز الحقيقي يكون عند الذهاب اىل
آليات وقوانني املحاسبة واستعادة االموال املنهوبة وهذا ما تتجنبه وتهرب منه كل قوى
السلطة.
ٍ
أحداث كتلك ،أي محاوالت من بعض القوى املشبوهة لتسلق اإلنتفاضة
• بناء عىل
واإلستفادة من نتائجها وإعتبارا ً من إميانكم برضورة العنف الثوري ،هل تحقيق هذا
ٍ
مجموعات
العنف يتطلب مشاركة الجامهري مجتمعة ً أو ميكن أن يكون محدودا ً ضمن
صغرية منظمة؟
يجب توضيح أمر بالغ األهمية وهو التمييز بني العنف الثوري والعنف الرجعي ،إن
السلطة السياسية عندما تشعر بالخطر عىل نفسها وأن مصالحها باتت مهددة بشكلٍ
كامل سيستوجب عليها عندها أن تستعمل قوة القمع املفرطة إلنهاء كل محاولة تغيري
حقيقية ،فيكون عندها العنف الثوري ملجأ ً للمجابهة أو باألحرى املواجهة الفعلية
ليضمن تحقيق املرشوع التغيريي الجذري .لذلك ميكننا القول أن العنف الثوري االن
ليس هدفاً.
• كلمة أخرية؟
الشعب يريد تأميم املصارف.
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• نحن مرسورون للغاية بوجودك معنا ،مسرت "إيرك فروم" خصوصا يف أوقات مثرية كهذه .من
هنا يأيت سؤايل لحرضتك ،كيف تُل َِخص ما يحصل يف لبنان منذ  17ترشين األول حتى اليوم؟
الجواب بسيط وهو نابع من شعارات اإلنتفاضة " :ليسقط خوفنا ،ليسقط رأس املال ،نريد
ٱستعادة الوقت املنهوب…" ما يحصل منذ  17ترشين األول يف لبنان وخاصة يف الجنوب كان
فعل عصيان حقيقي ولكنه ٱفتقر إىل معرفة كاملة بدينامية العصيان.
أرص امللوك والكهنة واإلقطاعيون وأصحاب
• حسناً ،فلنتحدث عن العصيان :عىل م ّر العصورَّ َ ،
املصانع واآلباء عىل إرساء فكرة أن الطاعة فضيلة وأن العصيان رذيلة .ولكنك" ،إريك فروم"،
تطرح يف كتاباتك فكرة أن التاريخ البرشي بدأ بفعل عصيان .كيف تفرس ذلك؟
عند مراجعة أساطري الحضارات القدمية ،نَجِد أن التاريخ البرشي بدأ بفعل عصيان .عاش آدم
وح ّواء يف جنة عدن كجزء من الطبيعة ويف وئام معها .كان ارتباطهام بالطبيعة كرابطة الجنني
تغري بعد أن َعصيا أمرا ً .و ِبقَطع
برحم األم .كانا برشا ً ،ويف الوقت عينه ،مل يولدا بعد .كل ذلك ّ
الرسي ،من خالل قطف التفاحة من الشجرة ،خرج
العالقة مع األرض واألمِ ،بقَطع الحبل ّ
اإلنسان من الطبيعة ومتكن من أن يخطو الخطوة األوىل نحو اٱلستقالل والحريةِ .فعل العصيان
هذا َح َّر َر آدم وح ّواء وفتح عينيهام ليُدركا أنهام غرباء وأن العامل من حولهام هو عامل غريب
َرس الرابط األسايس مع الطبيعة وجعلهام أفرادا ً" .الخطيئة
و ُمعا ٍد لهامِ .ف ُ
عل ال ِعصيان ك َ َ
األصلية" ،مل ت ِ
ُفسد اإلنسان ،بل ح ّررته ،وبها كانت بداية التاريخ .كان عىل اإلنسان أن يغادر
ج ّنة عدن ليك يتعلم اٱلعتامد عىل نفسه ويصبح إنساناً كامالً.
• أيوا! جميل جدا ً تحليلك مسرت "فروم" .عنجد ،طيب يف تاريخنا البرشي ويف األدب والفنون،
رصفت
طالعتنا شخصيات متردت وعصت .ما هو الدور الذي لعبته تلك الشخصيات؟ وكيف ت ّ
بعد عصيانها؟
أوالً ،أريد أن أقتبس من صديقي الفنان املرحوم فرانك زابا" :التقدم غري ممكن من دون
اٱلنحراف عن القاعدة".
عىل مدى العصور ،استمر تطور اإلنسان نتيجة أفعال ميكن تعريفها بـ"العصيان" .إذ أن ال ُنمو
الروحي والفكري لإلنسان كان ممكناً ِبفَضل تجرؤ أفراد عىل قول كلمة "ال" يف وجه األقوياء،
يف وجه القوانني ويف وجه السائد.
وعىل سبيل املثال ،تَعتَ ِرب أسطورة بروميثيوس اإلغريقية أن الحضارة اإلنسانية بأكملها تأسست
إنطالقاً من فعل عصيان .وضع بروميثيوس ،من خالل رسقة النار من اآللهة ،أُ ُسس تط ُور
اإلنسان .فال تاريخ برشي بدون "جرمية بروميثيوس" .وهو ،مثل آدم وحواء ،يُعاقَب عىل
عصيانه .لكنه ال يتوب وال يطلب املغفرة ،بل عىل العكس ،يقول بروميثيوس ِبفَخر" :أًفَضِّ ل أن
أكون ُمقيدا ً بالسالسل عىل هذه الصخرة بدالً من أن أكون خادماً مطيعاً لآللهة" .و"الثورة" يف
لبنان مل تفرز بروميثيوسييها بعد.
• هل تَعترب أن ٱستخدام القوة ملواجهة العصيان هو تكتيك فاشل؟
ال ت ُعجبني السلمية املفرطة يف تظاهرات لبنان ،ولكني راقبت عن كثب تعامل الزعامء
السياسيني مع اٱلنتفاضة ،خاصة يف األسبوع األول .دعني أرشح لك .ميكن ٱستخدام القوة
وحدها لفرض الطّاعة ،القو ِة بأشكالها العسكرية أو اإلجتامعية أو اإلقتصادية .ولكن هذه
الطريقة تتضمن إشكاليات ع ّدة ،إذ إنها تُشكّل تهديدا ً مستمرا ً للسلطة .فقد تقوم األكرثية
امل ُطيعة يوماً ما بالتمرد عىل السلطة ،أيضاً باستخدام الق ّوة .عالوة عىل ذلك ،هناك العديد من
األمور التي ال ميكنني كحاكم فرضها عىل الناس إذا مل يكن هناك دافع للطاعة سوى الشعور
ُتأصلة يف الخوف من القوة إىل طاعة
بالخوف من السلطة .لذلك ،يجب تحويل الطّاعة امل ّ
شخصية ُمتجذّرة يف قلب كل إنسان.
• إذا ً ،الطاعة النابعة من الخوف ال تكفي .كيف نُح ّول طاعة الخوف إىل طاعة متسرتة داخل
قلب اإلنسان؟
أمل تسمع من قبل بـ"الضمري"؟ الضمري العريب ،الضمري العاملي ،الضمري اإلنساين...؟ فعلياً ،هذا
الضمري هو "الضمري السلطوي" ،وهو الصوت الداخيل لسلطة نتوق إلرضائها ونخاف من إثارة
ومي ِثل
استيائها .هذا الضمري السلطوي هو ما يختربه معظم الناس عندما "يطيعون" ضمريهمَ ُ ،
أوامر ومحظورات سلطة األب ،والتي يقبلها اإلبن خوفًا من هذه السلطة.
• كيف يتحكم بنا هذا الضمري؟

للسلطة ،يقرتف اإلنسان جرمية العصيان .يزداد قلقه خوفاً من تداعيات الجرمية .يتحول
برفضه ُ
القلق إىل شعور بالذنب ،وينتج عن الشعور بالذنب قم ٌع ذايت .هكذا تدخل السلطة إىل ذاتنا،
متنعنا من العصيان مجددا ً ،من دون هراوات أو بنادق ،من دون تهديد أو وعيد.
وهكذا يبقى الضمري السلطوي مطيعاً لقوة خارجية حتى ولو كانت مخفية و ُمق َّنعة تحت قناع
ضمري داخيل .أي أن اإلنسان ٱبتلع مبادئ السلطة .ولذلك ،تبقى السلطة الداخلية أكرث فاعلية
من السلطة الخارجية .وهذا ما دفع قسامً كبريا ً من املتظاهرين يف بريوت إىل الرتاجع بعد
نشوة ليايل  17-18-19ترشين األول .إذ شعر الناس ،ومعظمهم من الشباب ،بعد تناول
التفاحة والتمرد عىل األب ،شعروا بالخجل من خطيئتهم وأنهى معظمهم متردهم عىل األب\
السلطة\الحزب ،وكدليل عىل ذلك ،تحولت اٱلنتفاضة التي كانت ت َ ِع ُدنا بثورة شاملة ،إىل
"حراك" إصالحي ُم َهذَّب ال شتيمة فيه وال مواجهة وال إرضاب عن الروتني وال ٱشتباك… وتالياً،
ال عصيان.
• ملاذا يبقى اإلنسان عرضة لقبول الطاعة؟ وملاذا يصعب عليه أن ينتفض؟
طاملا أنني مطيع لسلطة الدولة أو الدين أو الرأي العام ،أشعر باألمان والحامية .هذه السلطة،
مهام كان شكلها ،تستخدم القوة وت ّدعي املعرفة الكلية والقدرة التامة عىل التعامل مع كل
يشء .من خالل طاعتي لهذه السلطة ،أُصبِح جزءا ً من هذه القوة التي أعبدها ،وبالتايل أشعر
بالقوة .ال ميكنني ٱرتكاب أي خطأ ،ألنني لست من يقرر ،بل السلطة الكربى ،وال أكون أبدا ً
وحدي ،ألن السلطة تراقبني دامئاً .ال ميكنني ٱرتكاب خطيئة ،ألنها لن تسمح يل بذلك ،وحتى
لو ٱرتكبت الخطيئة ،فالعقوبة هي طريق العودة إىل السلطة.
يتحىل بالشجاعة ،بشجاعة أن يكون وحيدا ً ،أن يُخطئ.
من أجل العصيان ،يجب عىل الفرد أن ّ
لكن الشجاعة وحدها ال تكفي .يجب أن يكون الفرد أيضاً قادرا ً عىل تح ّمل املسؤولية عن
نفسه وعن أفكاره ومشاعره .عندها فقط ميكن أن تكون لدينا الشجاعة لنقول "ال" للسلطة،
والعصيان ضدها .وهنا أستذكر جملة حامسية من لطمية للرادود الحسيني الشيخ حسني
األكرف يقول فيها" :يا شعب تق ّدم ،فاألرض جه ّنم ،واألرواح بالثورة حبىل".
• أحسنت ...هذه من أجمل اللطميات ،يسعدين أن إريك فروم يستمع إىل اللطميات
الحسينية .السؤال األخري إذا سمحت :هل أنت متفائل أم متشائم؟
فقط من خالل العصيان ميكن أن نصل إىل "جنة عدن" الجديدة الذي سيخلقها اإلنسان بيديه
بعد أن غادر "جنة عدن" القدمية بسبب عصيانه إيضاً .لقد فقد اإلنسان يف عرصنا القدرة عىل
العصيان .فهو ال يدرك حقيقة أنه يطيع دامئاً وال يعيص .يف هذه املرحلة من التاريخ ،قد تكون
القدرة عىل الشك والنقد والعصيان هي العامل الوحيد الذي سيحدد تقدم البرشية أو نهاية
الحضارة ،العصيان أو اإلنتحار.

\\ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﺮ
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نقلت الزميلة بويا يعقوبيان عن الوزير املخلوع محمد باتيش
ورئيس غرفة التجارة أبو رخوصة رفضهام لهتاف ُمنترش بني
الثوار يتعرض ملخمل ّية حلويات املخلوع .وأطلق الثوار هتاف
"الباتيش بيعمل إسهال ،يسقط يسقط رأس املال" يف إشارة
واضحة لدور الرأساملية يف تدمري املجتمعات وتأكيدا ً عىل
صوابية منهج الفيلسوف ميشال فوكو الذي طرح مفهوم الـ
" "Bio-politiqueوسيطرة السلطة عىل جسد اإلنسان.
وبعد تبييض طناجر حلويات السنيورة الفاخرة ،قالت الزميلة
األنيقة بويا أن أبو رخوصة استهجن الشعارات "الشوارعية"
التي تطاولت عىل رفيق الدرب محمد باتيش ،مؤكدا ً أن
هدفهم كصناعيني ومنتجني للمواد اإلستهالكية استغالل أجساد
الفقراء فقط وليس تدمريها والتسبب باإلسهال.
وأكد ش ّبيح "واتساب  "6$أن بضاعة باتيش الباهظة الثمن ال
تستهدف ذوي الدخل املحدود ،مقتبساً عن الشبيحة الكربى
الحاجة ماري أنطوانيت :فليأكلوا البسكويت.
تجدر اإلشارة إىل أن الشعار ُس ِمع ألول مرة خالل تظاهرات
صيف  2015عىل يد الشاعر م.س.
)املصدر :وكاالت ،نكايات (
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قال إيفان ماروفيتش ،املتحدث الرسمي بإسم قدامى منظمة "اوتبور" املتخصصة بتنظيم الثورات
الالعنفية ،أن ال عالقة للمنظمة مبا يحصل يف لبنان من مهرجانات وعروض فولكلورية وسيلفيز،
مستنكرا ً "دحش" إسم املنظمة الرائدة يف التخطيط والتدريب والتنظيم الثوري يف هذه "املسخرة"
عىل حد تعبريه.
واعترب ماروفيتش ،الذي أسقط حكم الرئيس اليوغوساليف سلوبودان ميلوسيفيتش عام  2000مع
صديقه سريجي بوبوفيتش ومجموعة من القمصان السود وقارعي الطناجر ،أن الذي يحصل حالياً
وس ِخر صاحب مقولة " "make politics sexyمن ثوار جل
يف بريوت ال يرقى ملستوى الثورةَ .
الديب وجل الكلب وجل البحر وجل املطمر الذين تحولوا إىل منظرين ثوريني فور مشاهدتهم
وثائقي " "Winter on Fireعىل منصة نتفلكس.
وأنهى ماروفيتش "س ّمة بدنه" بالقول :ال حول وال قوة إال بالله.
)املصدر :يس أي إيه؟(
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تع ّرض موكب الخبري االقتصادي "درباس الزهري" لإلستهداف
من قبل عنارص ملثّمة مجهولة فجر نهار األربعاء ،وذلك تزامناً
مع تحديد سعر املحروقات.
الزهري املعروف ب  ،Beautiful Mindوالذي استطاع بفضل
حنكته ومساعدة بضعة ش ّبان من أصحابه أن يتالعبوا بقيمة
رصف الدوالر للمصلحة الوطنية ،متكّن أن ينجو من الكمني
املحكَّم الذي ُح ِّرض للقضاء عليه.
قام األخري بعد عملية من الك ّر والف ّر مع املجهولني الذين
الحقوه بالظهور املبارش عىل مواقع التواصل اإلجتامعي
مام أجرب املعتدين عىل اإلنسحاب
) (Liveمستنجدا ً مجموعته ّ
الفوري تكتيكياً من املالحقة وأفشل مخطّطهم.
معلومات من شاهد عيان أفادت أن الجهة التي وراء هذه
العملية باتت معروفة .وقال" :هذه الحركات مل تعد مت ّر علينا.
إنها العائلة نفسها التي تعمل لتصفية كل عقل ِّنري .الزهري
ضايقهم مبعادلة الدوالر واآلن يريدون رأسه ،إنهم
"الروتشايلد" ...واضحة".

توقّع مسؤول املرصد الجوي األب "صنيفر" عاصفة ثلجية مزلزلة تصيب "فندق الرب" .وكان
األخري قد أعلن حالة الطوارئ وحذّر من خطورة التج ّول ومغادرة املنازل عقب بداية العاصفة
ستهب مرتني" ،دابلة" حسب قوله.
التي
ّ
تهب ولو ملرة واحدة استنفر العدو اللدود لرئيس
وبعد مرور موعد توقُّ ِعه وتبيان أ ّن العاصفة مل ّ
مصلحة األرصاد الجوية األب "أبو دسم" والذي استشاط غيظاً بعد أن خاب خنيرص .أبو دسم ويف
إطاللة تليفزيونية ُعرِضت يف برنامج "أهبل بالخط العريض" استنكر هذا التوقع الخاطئ ودعا إىل
كل محاوالت التشويش وعدم الثقة باملؤسسات
مقاطعة الصنيفر نهائياً .كام نفى البو دسم ّ
الدينية التي نتجت عن فشل التوقعات وطأمن الجمهور بكالم دافئ مستنكرا ً كل املحاوالت
التمسك بالكتاب الذي أصدرته مؤسسته والذي
الباردة التي يبثّها البعض .كام ش ّدد عىل رضورة
ّ
يحوي عىل توقعات دقيقة لتحديد املسار واألحوال الجوية والفردية والجامعية لعام .2020

)املصدر :غرفة الجلوس(

)املصدر :مجهول(
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ألكسندر أسرتوك ترجمة سعاد إيعايل

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

"ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ھﻮ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ"
-أورﺳﻮن وﯾﻠﯿﺰ

ال يس ُع املر َء إال أن يالح َظ أن َ
هناك شيئًا ما يحدث يف السينام يف الوقت الحايل .كانت
ِ
التخفيف من تلك األفالم اليومية التي تُظ ِه ُر ،عىل مدار العام،
حساسيّتنا يف خط ِر
وجو َهها التقليدية واملنهكة للعامل.
السينام اليوم هي الحصول عىل وج ٍه جديد .كيف ميكن للمرء أن يقول؟ ببساطة ،عن
يفشل يف مالحظة تح ّو ِل الوجه
طريق ٱستخدام ع ٍني واحدة .فقط ناق ٌد سينام ّيئ ميكن أن َ
أفالم ميكن العثور عىل هذا الجامل الجديد؟
أي ٍ
املذهل الذي يحدث أمام أعيننا .يف ّ
بالضبط تلك التي تم تجاهلها من قبل النقاد .إنها ليست مجرد صدفة أن فيلم رينوار
"قواعد اللعبة" ،أفالم ويليز ،وفيلم بريسون "سيدات غابات بولونيا" ،جميع األفالم التي
تريس أسس مستقبل جديد للسينام ،نجت من ٱنتباه النقاد ،الذين مل يتمكنوا عىل أي
حال من ٱكتشافها.
لك ْن من املثري لٱلهتامم أن األفالم التي تفشل يف الحصول عىل نعمة النقاد ،هي بالضبط
َّفق عليها أنا والعديد من أصدقايئ .إذ نرى فيها ،إذا أردت َ،شيئاً من النبَويّة.
تلك التي أَت ُ
لهذا السبب أنا أتحدث عن الطليعية .هناك دامئاً أمر يف الطليعة عندما يحدث يشء
جديد.
محض وسيل ٍة للتعبري ،متاماً كام كانت جميع
للوصول إىل هذه النقطة :أصبحت السينام َ
الفنون األخرى قبل ذلك ،ال س ّيام يف الرسم والرواية .بعد أن كانت عىل التوايل ،جاذبية
ألرض املعرض ،أو تسلية تشبه مرسح البوليفار إىل حد ما ،أو وسيلة للحفاظ عىل صور
حقب ٍة زمنية ،فإنها باتت تتح ّول تدريجياً إىل لغة .بالرجوع إىل اللغة ،أقصد شكالً ميكن
للفنان من خالله التعبري عن أفكاره ،مهام كانت مجردة ،أو ترجم َة هواجس ِه ،متا ًما كام
يفعل يف املقالة أو الرواية املعارصة .لهذا السبب أود أن أس ّمي هذا العرص الجديد
للسينام ،بعرص قلم الكامريا .هذه االستعارة لديها شعور دقيق للغاية .أعني بذلك أن
السينام ستتحرر تدريجياً من طغيانِ ما هو مريئ ،من الصورة ألجل مصلحتها الخاصة،
من املطالب الفورية وامللموسة للرسد ،لتصبح وسيل ًة للكتابة بنفس املرونة والرباعة كام
تكتب اللغة .هذا الفن ،عىل الرغم من متتّع ِه بقدرات هائلة ،فهو فريس ٌة سهل ٌة للتّحامل؛
ال ميكن أن يستمر إىل األبد يف ِ
حرث ِ
نفس مجا ِل الواقعية والخيال اٱلجتامعي الذي ورثته
الرواية الشعبية .ميكن معالجة أي موضوع ،أي نوع .إن التأمالت األكرث فلسفي ًة يف
اإلنتاج البرشي ،علم النفس ،امليتافيزيقا ،األفكار ،والعواطف تك ُمن جي ًدا يف مقاطعتها.
سأذهب إىل حد القول إ ّن األفكار والفلسفات املعارصة للحياة ،هي من النوع الذي ال
ميكن أن ِ
تنص َف ُه إال السينام.
َرشتْ ُه صحيفة " :Combatلو عاش ديكارت اليوم ،لكان
كتب موريس ناديو يف مقا ٍل ن َ َ
سيكتب الروايات" .مع ٱحرتامي لناديو ،كان ديكارت اليوم قد أغلق عىل نفسه بالفعل
يف غرفة نوم ِه مع كامريا  16ملم وبعض األفالم ،كاتباً فلسفته عن الفيلم :ألن "مقاالً عن
املنهج" سيكون اليوم من هذا النوع ،بحيث ميكن فقط للسينام التعبري عنه بشكلٍ
ُم ٍ
رض .يجب أن يكون مفهوماً أن السينام مل تكن حتى اآلن سوى مج ّر ِد عرض .هذا يرجع
إىل حقيق ِة أ َن جميع األفالم يت ُم عرضها يف قاعة .ولك ْن مع تط ّور كامريا  16ملم
والتلفزيون ،فإن اليوم ،ليس بعي ًدا عن أي وقت ،الذي سيحصل فيه الجميع عىل جهاز
للعرض ،وسيذهب إىل محل بيع الكتب املحيل ويستأجر أفال ًما مكتوبة عن أي موضوع،
وبأي شكل من األشكال ،من النقد األديب والروايات إىل الرياضيات والتاريخ والعلوم
العامة .من تلك اللحظة فصاع ًدا ،لن يكون ممكناً التحدث عن السينام .سيكون هناك

العديد من دور السينام مثلام يوجد اليوم العديد من اآلداب ،فالسينام ،مثل األدب،
ليست ف ًنا معي ًنا بقدر ما هي لغة ميكن أن تعرب عن أي مجال من مجاالت التفكري.
تعرب عن أفكا ِر يش ٍء جديد .قال فيدر" :ميكنني صناعة
ليست فكرة السينام هي التي ّ
فيلمٍ من روح الرشائع ملونتسكيو" .لكن فيدر كان يفكّر بتوضي ِح ذلك "بالصور" ،متاماً
بأسلوب كتايب .ما أحاول قوله هو
كام كان يفكّر إيزنشتاين بتوضيح رأس مال ماركس
ٍ
أن السينام تتجه اآلن نحو شكل يجعلها لغة دقيقةً ،بحيث يكون من املمكن قري ًبا كتاب ُة
األفكار مبارش ًة عىل الفيلم ،دون الحاجة إىل اللجوء إىل تلك املجموعات الثقيلة من
الصور التي كانت متع َة السينام الصامتة .وبعبارة أخرى  ،من أجل ٱقرتاح مرور الوقت،
ليست هناك حاجة إلظهار األوراق املتساقطة ثم أشجار التفاح يف ٱزهرار ؛ ومن أجل
اإليحاء بأن البطل يريد إثارة الحب  ،هناك بالتأكيد طرق أخرى للقيام بذلك بدالً من
يل عىل فرن الغاز  ،كام يفعل هرني جورج كلوزوت يف Quai
إظها ِر ِقد ٍر من الحليب املغ ّ
.des Orfevres - Jenny Lamour
املشكلة األساسية يف السينام هي كيفية التعبري عن الفكرة .إنشغلت هذه اللغة بجميع
النظريات والكتاب يف تاريخ السينام ،من أيزنشتاين وصوالً إىل كُتّاب السيناريو
ومح ّوالت السينام الصوتية .ولكن ال السينام الصامتة ،ألنها كانت عبدا ً ملفهوم ثابت
حل
للصورة ،وال سينام الصوت الكالسيكية ،كام كانت موجودة حتى اآلن ،قادرة عىل ّ
هذه املشكلة عىل نحو ٍ
الخروج منها ،من
كاف .إعتَ َق َد ِت السينام الصامتة أ ّن بإمكانها
َ

خالل التحرير وتجاور الصور .تذكّروا بيان إيزنشتاين الشهري" :التحرير بالنسبة يل هو
وسيلة إعطاء الحركة )أي فكرة( لصورتني ثابتتني" .وعندما جاء الصوت ،كان راضياً
بتكييف األجهزة املرسحية.
كانت إحدى الظواهر األساسية يف السنوات القليلة املاضية ،اإلدر ُاك املتنامي للشخصية
الديناميكية ،أي املهمة للصورة السينامئية .كل فيلم ،ألن وظيفته األساسية هي التح ّرك،
أي أ ْن يَح ُدثَ يف الوقت املناسب ،هو نظرية .إنها سلسلة من الصور التي ،من طرف إىل
منطق ال يرحم )أو حتى أفضل ،جدلية( خاص بها .أدركنا أن املعنى الذي
آخر ،لها
ٌ
حاولت السينام الصامتة أن تلده من خالل االرتباط الرمزي ،موجو ٌد يف الصورة نفسها،
يف تطور الرسد ،يف كل بادرة من الشخصيات ،يف كل سطر من الحوار ،يف حركات الكامريا،
هذه التي تربط األشياء بالكائنات ،واألحرف بالكائنات .كل الفكر ،مثل كل شعور ،هو
عالقة بني إنسان وآخر ،إنسان أو أشياء معينة تشكل جز ًءا من كونه .من خالل توضيح
هذه العالقات ،من خالل تقديم إشارة ملموسة ،ميكن للسينام حقًا أن تجعل نفسها
أعامال
ً
وسيلة للفكر .ابتدا ًء من اليوم فصاع ًدا ،سيكون من املمكن للسينام أن تنتج
مكافئة يف روايتها ومعانيها ،لفولكرن ومالرو ،إىل مقاالت سارتر وكامو .عالوة عىل ذلك،
لدينا بالفعل مثال مهم :فيلم "األمل" ملالرو ،وهو الفيلم الذي أخرجه من روايته
الخاصة ،وكانت ،وألول مرة عىل اإلطالق ،لغ ُة الفيلم هي املكافئ الدقيق للّغة األدبية.

Recy

ﮐﻼش

إن اﻷﻓﮑﺎر واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺤﯿﺎة،
” ّ
ﻫﯽ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﮑﻦ أن ِ
ﺗﻨﺼ َﻔ ُﻪ
إﻻ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ “
ٍ
تنازالت للمتطلبات املفرتضة
دع ُونا اآلن نلقي نظر ًة عىل الطريقة التي يقدم بها الناس
)ولكن الخاطئة( للسينام .يعذر كتاب السيناريو الذين يتكيفون مع بلزاك أو
دوستويفسيك من التحوالت الغبية التي يفرضونها عىل األعامل التي يبنون منها
سيناريوهاتهم ،من خالل اإلقرار بأن السينام غري قادرة عىل تقديمِ كل نغمة نفسية أو
ميتافيزيقية .يف أيديهم ،تصبح أعامل بلزاك مجموعة من ال ُنقُوش التي ت َحظى املوضة
فيها بأه ِّم مكان ،ويبدأ دوستويفسيك فجأة يف تشبيه روايات جوزيف كيسيل ،مع
نوبات الرشب عىل الطريقة الروسية يف النوادي الليلية وسباقات الرتويكا يف الثلج.
حسناً ،السبب الوحيد لهذه الضغوط هو الكسل وقلة الخيال .السينام اليوم قادرة عىل
التعبري عن أي نوع من الوقائع .ما يهمنا هو خلق هذه اللغة الجديدة .ليس لدينا رغبة
يف إعادة صياغة تلك األفالم الوثائقية منها والرسيالية التي تعود إىل خمسة وعرشين
طالب صناع ٍة تجاريّة .دعونا نواجه األمر :بني
عاماً يف ّ
كل م ّر ٍة ننجح فيها بالهروب من َم ِ
السينام النق ّي ِة يف عرشينيات القرن املايض ،واملرسح املص َّور ،هناك متّسع ألنوا ٍع مختلفة
من األفالم.
هذا بالطبع يعني أن كاتب السيناريو يو ِّجه نصوصه الخاصة؛ أو باألحرى ،كاتب
السيناريو مل يعد له وجود  ،ألنه يف هذا النوع من صناعة األفالم ،فإن التمييز بني املؤلف
واملخرج يفقد كل معنى .مل يعد اٱلتجاه وسيل ًة لتوضيح املشهد أو تقدميه ،ولكنه فعل
حقيقي للكتابة .يكتب صانع الفيلم/املؤلف بكامريته بينام يكتب الكاتب بقلمه .يف
الفن الذي يتم فيه تشغيل طول الفيلم واملسار الصويت والعائدات ،من خالل شكل معني
وقصة معينة )ال ميكن حتى أن تكون هناك قصة عىل اإلطالق  -ال يهم سوى القليل(،
لتطوير فلسفة الحياة ،كيف ميكن للمرء التمييز بني الرجل الذي يصور العمل ،والرجل
الذي يكتبه؟ هل ميكن للمرء التخ ُّي ُل أ ّن رواية فوكرن كتبها شخص آخر غري فوكرن؟ هل
سيكون "املواطن كني" ُمرضياً بأي شكل آخر ،غري ذلك الذي قدمه له أورسون ويليز؟
وٱسمحوا يل أن أقول مرة أخرى ،أنني أدرك مصطلح "الطليعة"َ ،
تذوق قامئة الرسياليني
واألفالم التجريدية املعروفة يف عرشينيات القرن العرشين .ولك ّن هذا اإلتجاه الطليعي
هو بالفعل قبعة قدمية .كان يحاول إنشاء مجال معني للسينام؛ نحن عىل العكس من
ذلك ،نسعى لتوسيعها ،وجعلها اللغة األكرث شموالً ووضوحاً .تثري ٱهتاممنا مشاكل مثل
الرتجمة اللفظية والعالقات املنطقية يف املصطلحات السينامئية امله ّمة ،أكرث بكثري من
صناعة الفن املريئ والثابت الحرصي الذي يحلم به الرسياليون .عىل أي حال ،مل يفعلوا
أكرث من إجراء تعديالت سينامئية لتجاربهم يف الرسم والشعر.
لذلك نحن هناك .هذا ال عالقة له باملدرسة ،أو حتى بالحركة .رمبا ميكن أن يطلق عليه
ببساطة ميل :وعي جديد ،ورغب ٌة يف تحويل السينام ،واإلرساع يف ظهور مستقبل مثري.
بالطبع ،ال ميكن تسمي ُة أي ميل ما مل يكن لديه يشء ملموس إلظهاره لنفسه .سوف تأيت
األفالم ،وسوف يرون ضوء النهار  -ال يخطئوا يف ذلك .ت َخلِ ُق الصعوبات اٱلقتصادية
واملادية للسينام ،مفارق ًة غريبة ،حيث ميكن للمرء أن يتحدث عن يشء غري موجود بعد؛
ألنه عىل الرغم من أننا نعرف ما نريد ،إال أننا ال نعرف ما إذا كنا سنكون قادرين عىل
ذلك ،ومتى ،وكيف .لكن السينام ال ميكن إال أن تتطور .إنه فن ال ميكن أن يعيش من
خالل النظر إىل املايض ومضغ ذكريات الحنني لعرص مىض .إنه بالفعل يتطلع إىل
املستقبل ،واملستقبل ،يف السينام كام يف أي مكان آخر ،هي املسألة الوحيد املهمة.

ﺗﻠﺰﯾﻖ :ﻣﯿﻼد اﻟﺪوﯾﮭﻲ

