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إلى رفيقي الشهيد،

شكرًا لك..
ناضلـت فـي زمـن الحـرب ليبقـى لبنـان بلـدًا حّرًا مسـتقاًل. 
أواًل«.  »لبنـان  شـعار  وإختـرت  بالسـالح  وقاومـت  إنتفضـت 
ثـرت على الدخيل والعميل وإنتصرت. نعم بإستشـهادك 

إنتصـرت وأنـرت شـعلة األمـل ببنـاء لبنـان الحلم.
 لـم يغـب طيفـك عن زمـن السـلم، تّمثل حضـورك بثورة 

17 تشـرين المسـتمرة حتـى تحقيق كافـة المطالب. 
 رفيقي الشهيد، 

 اليوم نحن بحاجة لك، لنضالك وإليمانك بلبنان..
كيـف لـي يـا رفيقي، أنـا الشـابة اللبنانيـة، أن أعيـش اليوم 
فـي دولـة عدمـت حقوقـي؟ كيـف لـي أّن أعيـش وديـن 
عائلتـي  أطعـم  أّن  لـي  كيـف  ورفاقـي؟  خنقنـي  بلـدي 
فـي  وزيـادة  األسـعار  وغـالء  المدخـول  غيـاب  ظـل  فـي 

الضرائـب؟
الكريـم،  بالعيـش  المطالبـة  ثـورة  هـي  اليـوم  ثورتنـا  إن 
شـهيد  يـا  نعـم  االنسـان.  حقـوق  علـى  للحصـول  ثـورة 
الوطـن غـاب مفهـوم الحقوق عن بلـد الحـق.. ال للطفل 
الحـق بالطفولـة وال لعجـوز بلـدي ضمـان الشـيخوخة، ال 
الهمـم  لصاحـب  ال  ولألسـف  بالطبابـة  الحـق  للمريـض 
بلـدي فقـدت  اليـوم فـي  البيئـة  باإلحتـرام، حتـى  الحـق 

حقوقهـا. أبسـطة 

قواتيـة  لبنانيـة  شـابة  صرخـة  فقـط  ليسـت  صرختـي  إّن 
تبحث عن مسـتقبلها المجهول وطموحها، إنها صرخة 
السياسـية،  المنظومـة  لعبـة  خـارج  لبنانـي  مواطـن  كّل 
يعمـل  الدينـّي،  أو  السياسـي  إنتمائـه  عـن  النظـر  بغـض 
للحفـاظ علـى المبـادئ التـي إستشـهدت مـن أجلها، من 

أجـل أّن يبقـى لبنـان. 

أمـي وأخـي.. مـن  أبـي،  إنـي أحاكيـك وجعـي مـن أجـل 
أجـل صديقـٍة فقدت والدهـا أمام باب المستشـفى، من 
أجـل مشـرٍد على الطريـق يصرخ لي »دخيلـك إلي يوميين 
بـال أكل«، مـن أجـل أم دمعـت عيناهـا أمـام نـداء صـوت 
المكبـر »إّن الطائـرة المتوجهـة إلـى الغربـة سـتقلع بعـد 
قليـل«، مـن أجل مسـن يرجـو مـن الدولة المسـاعدة، من 

أجـل صاحـب همـٍة يبحـث عـن إحترامـه الضائـع..
مـن  ألتمكـن   .. القـوة  ألسـتمد  وجعـي  أحاكيـك  إنـي 
مواجهـة الظلـم والظالـم وألقـول لـك أّن ثورتنـا نزعـت 
.. جمعـت  ثـوب الكراهيـة، قتلـت حقـد الحـرب ووجعـه 

الشـعب.  ووحـدت  بالشـمال  الجنـوب 

وال  بلـدي،  شـعب  وجـع  يلخـص  أّن  لكالمـي  يمكـن  ال 
لنـا،  بحاجـة  لبنـان   .. اإلنتحـار  حريـق  تطفـئ  أّن  لدمعتـي 

ولصالتنـا. لنضالنـا 
شـاركنا هـذه الثـورة نحـن بأمـس الحاجـة لـك، إليمانـك 
وصمـودك .. نضالنـا لـن يمـوت سـنحقق كافـة مطالبنـا، 
اإلستسـالم،  يعـرف  شـعاره..ال  المقاومـة  شـعب  نحـن 
شـعٌب كسـر كّل الحواجـز الموضوعة من قبـل الحكام 

لقمعـه تخطـى خوفـه وإجتمـع مـع أمالـه.

رفيقي الشهيد،
الُعليـا  القيـم  عـن  شـخص  فيهـا  يدافـع  مـرة  كل  فـي 
مثـل العـدل والحقيقـة أو يعمـل علـى تشـجيع اآلخريـن 
علـى عـدم الرضـوخ للظلـم الواقـع أو يقـف فـي وجـه 
مـن يظلـم غيـره، فإّنـه يثـور ويبعـث بصيصـً مـن األمـل 
فـي  للوقـوف  بالجـرأة  ويشـيد  مظلـوم  كّل  حيـاة  فـي 
وجـه الظلـم. لذلـك يا رفيقـي الشـهيد، يمكـن للطاغية 

أن يقتـل الثائـر لكـن ال يمكنـه أن يقتـل الثـورة..

مّوحـد  الشـعب  الوطـن،  شـهيد  يـا  العيـن  قريـر  نـم   
لبنـان. وطنـه  وسـينقذ 
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إيداك عن لبنان
جاك أنطونيو العلم

غريبــة هالــّروح اللــي بتعصــف بــكّل شــخص فينــا لّمــا ينمــّس بلبنــان... يمكــن ســببها أكبــر 
ــا  ــا انوجدن ــن لّم ــه: م ــك بأرض ــخص يتمّس ــي أي ش ــن تخّل ــباب ممك ــر أس ــن كتي ــمى م وأس
بّلشــت حكايــة لبنــان، ورح يبقــى هالوطــن كل شــي ونحنــا باقييــن محافظيــن علــى حريتنا 

وكرامتنــا.

رفاقــي، وال مــّرة اهتــّز وتهــّدد غصن هــاألرزة إّلا وكّنا بالمرصاد حّراس للســيادة ولالســتقالل. 
ــا النــار بدمنــا  ــون للنــار، حمينــا لبنــان وطّفين مــن ٣٠ ســنة انفــرض علــى وطننــا ينكــب بأت

آالف مــن الشــهدا قّدمنــا... بقينــا وبقــي لبنــان.

واليــوم، بعــدو وطننــا مهــّدد طالمــا األيــادي الغريبــة عــم بتجــّرب تمحــي الهوّيــة اللبنانّيــة 
وتلّبــس هالشــقفة مــن األرض تــوب بيشــبه كل شــي إال لبنــان، وبعدنــا نحنــا، بحنكــة 
ورؤيــة واضحــة عــم نبنــي بأداءنــا اليومــي الوطــن الحقيقــي لّلبنانييــن بــوج كّل المطامــع 

واألجنــدات الســودا للبعــض.

مــن هــون، واجــب علينــا نبقــى متمســكين بشــعار مصلحــة الطــّلاب اليــوم أكتــر مــن كل 
المراحــل اللــي شــهدناها، علينــا نعــرف كيــف نســتمد القــوة لنبقــى العيــن اللــي عــم 

ــاد،  ــات الفس ــوج مافي ــوا ب ــم بيناضل ــي ع ــرز، األوادم الل ــاوم المخ بتق
نتمّســك أكتــر وأكتــر بإيماننــا بمســتقبل واعــد إللنــا، وبلبنــان جديــد عــم يخلــق معنــا. 
ــرار  ــا والبقــاء أوفيــاء لــدم شــهداءنا األب ــا بالســعي لتحقيــق كامــل أهدافن ونجــّدد التزامن

ــة.  ــعل الحري ــن مش ــا حاملي ــى نحن ــقطوا لنبق ــي س الل

رفاقــي، كتــار شــككوا بقدرتنــا علــى الصمــود وجربــوا يحصــروا وجودنــا بســنين وإيــام 
محــّددة... وبقينــا! كتــار حاولــوا يهدمــوا عزيمتنــا ويخنقــوا نــور األمــل اللــي فينــا... وبعــدو 
ــا نســاوم ونضعــف  ــن من ــي ناطري ــار الل ــد كل اســتحقاق. وكت ــي عن ــا بيصــدح بالعال صوتن
وبعــدن عــم يحاولــوا بــكل الســبل المتاحــة لردعنــا وبالتالــي قمــع لبنــان الحقيقــي، ومــش 

ــروح.  ــا بهالعزيمــة وهيــدي ال رح يوصلــوا لهدفــن طالمــا نحن

باختصــار، وجودنــا بهــاألرض وتمســكنا وإيماننــا بقضيتنــا وســعينا وراء تحقيقهــا هــو 
الضمانــة لبقــاء وطننــا مســاحة للحريــة والكرامــة والديمقراطيــة. لبنــان إلنــا ولغيرنــا لــن 

ــنبقى! ــون... س يك



واحــٌد وثمانــون ألــف طالــب، ســبعُة آالف أســتاذ وأربعــة آالف موّظــف فــي الجامعــة الّلبنانّيــة، جامعــة الوطــن، ومــا 
برحــت الّدولــة الّلبنانّيــة ال تأبــه لتعبهــم وجهدهــم، ال تعيرهــم بعــٌض مــن األهّمّيــة حّتــى! 

 يتنّكــرون بظّلهــا كجملــة هاربــة، بشــيٍء مــن الكســل واالهتمــام الــكاذب! ونحــن كطــّلاب نجلــس مقابــل دهشــتنا 
نســتعيد انبهارنــا بانعــدام المســؤولّية الواقعــة علــى عاتــق حّكامنــا وكأّنهــم يرســمون باهمالهــم قــدر الجامعــة 

ومستقبلها!
ولكــن، متــى ســتنطفئ الّذرائــع اّلتــي تنخــر كالّسوســة فــي جســم الجامعــة الّلبنانّيــة، تلــك الــوردة المنســّية تحــت 

ركام صفقــات الحــكام الفاســدة؟!
ــّكام  ــة أو الح ــه الجهل ــدي أبنائ ــس بأي ــرعته، لي ــه وأش ــر أعمدت ــى اّلا أن تتكّس ــاته يأب ــي مأس ــارق ف ــان الغ وكأّن لبن

المتجاهليــن الفاســدين المفســدين فحســب، واّنمــا أيًضــا بفعــل تجــاوزات الّدولــة اّلتــي ال ترحــم أحــًدا. 
فســالم عليــك أّيهــا االهمــال! ســالم علــى أســيادك اّلذيــن يرتــدون ثيــاب جثــث قديمــة كمــا باتــت لنــا. فمنــذ ســنين 
ونحــن ننتظــر عربــة االصــالح لتأخذنــا الــى جســر الّتغييــر والّتقــّدم. وكأّنهــم يهــزأون بنــا، ولكن يــا اخوتي مــن نعاتب؟ 
أنعاتــب رجــال الّدولــة اّلذيــن ينهبــون الّدولــة؟ أم نعاتــب رجــال الّسياســة اّلذيــن حّولــوا لبنــان لبيــت بــوٍم واكتئــاٍب؟! 

يعانــي الطالــب فــي جامعــة الّدولــة مــن مشــاكل ال تراهــا فــي جامعــات أخــرى، فالكثيــر مــن أبنيــة الجامعــة 
الّلبنانّيــة علــى وشــك االنهيــار، فاإلهمــال فــي البنــى التحتيــة للجامعــة وصــل لدرجــة انــه عنــد اول »شــتوة« فاضــت 
بعــض الصفــوف بالميــاه لدرجــة أنهــا خرجــت مــن مكابــس الكهربــاء، فضــال عــن غيــاب مقومــات ضروريــة فــي بعــض 

الكليــات.
 ومــن الّطبيعــّي أن تجــد الكراســي والّطــاوالت مكســورة، وفــي فصــل الّشــتاء تغمــر الميــاه الّصــرح الجامعــي، كمــا 
يمكــن القيــام باالمتحانــات علــى ضــوء الّشــمع. أّمــا معــّدات المختبــرات والّتصويــر ان ُوجــدت فمعظمهــا غيــر 
صالحــة، وفــي فصــل الّصيــف تــذوب بيــن الّصفــوف فمــا مــن مكّيفــاٍت لهــا! أّمــا الحصــول علــى الّشــهادة الجامعّيــة 

فهــو أصعــب مّمــا نتوّقــع فمــن الممكــن أن ننتظــر ليــس ألشــهٍر اّنمــا لســنواٍت!
اّن الجامعة جميلة، ولكّنها تفتقر للمناخ الجامعي الّسائد في الجامعات الخاّصة!

أّمــا الّدكاتــرة فمــا زالــوا حّتــى اليــوم  يناشــدون الّدولــة بحقوقهــم المادّيــة والصحّيــة واالجتماعّيــة ومــا مــن تجــاوب 
لصفوفهم! 
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ثورة طالب
شنتال قمير

الجامعة الّلبنانّية، في قعر االهمال! 
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يفتكــون بقيمتهــا علــى حســاب جامعــات خاّصــة، جامعــات ذو شــهادات نتنــة، متناســيين أّن طّلابهــا 
ودكاترتهــا وعمالهــا حتــى متكاتفيــن يــًدا بيــد لمصلحتهــا ومصلحــة الوطــن، لنبنــي مســتقبل مختلــف!                                                  
لبنــان اليــوم يحيــا بفــرح األمــل بثــورة الّســابع عشــر مــن تشــرين الّثانــي، كّنــا نالحــق الّلــذة، وبعدهــا فهمنــا 

أن الّلــذة موجــة ولكــّن الفــرح بحــر المتناهــي! ونشــوة الفــرح أروع وأجمــل مــن الّلذائــذ! 
والجامعة الّلبنانّية جزء من الّثورة، اّنما جزء ال يتجّزأ!! 

والوطــن ال بديــل عنــه، ليــس حقيبــة نحملهــا ونســافر، ليــس فندًقــا نــزوره مــن حيــن آلخــر. الوطــن 
هــو نحــن! حلــوة عبــارة ســعيد عقــل: أنــا هــو لبنــان. فلبنــان هــو وطــن يحيــا ألبنائــه وبهــم! والجامعــة 

ــان!  ــل لبن ــة تمّث الّلبنانّي
ــا  ــوم صراًع ــا الي ــا نحي ــل اّنن ــرى. ب ــة أخ ــة بهوّي ــر، أو هوّي ــن آخ ــان بوط ــتبدال لبن ــس باس ــوم لي ــّل الي والح
بيــن الهوّيــة وجــواز الّســفر، ولكــّن الهوّيــة ســتنتصر. فــال للكآبــة ولكــن نعــم للغضــب، وليكــن الغضــب 
الواعــي الهــادف الــى الّتغييــر. فبعدمــا بــذل الكثيــرون دمائهــم مــن أجــل لبنــان، نقــول اليــوم أّنــه جميــل 

أن نمــوت مــن أجــل الوطــن، ولكــّن األجمــل أن نحيــا مــن أجلــه!!! 
ــا لزمالئنــا فــي الّســنوات األولــى،  ــداء مّن ــة قلبــً وقالبــً ون ــا انتمائنــا للجامعــة الّلبنانّي مــن دواعــي فخرن
ازرعــوا نشــاط الّشــباب وروح المقاومــة  لكــي تتابــع جامعتنــا مســيرة الّتطــّور لتكــن جامعــة الوطــن، 
جامعــة لــكّل لبنــان! واّياكــم أن تتكاســلوا بنجــدة الّلبنانّيــة حّتــى وان كان الّطريــق صعًبــا، فالجميــل هــو 
األصعــب! واّن أّي محاولــة الغــاء أو محاربــة تحــول ضــّد الجامعــة الّلبنانّيــة فيعتبــر الغــاء للوطــن، ويبقــى 

دائًمــا أبــًدا تعــٌب لذيــٌذ لغــٍد أفضــل. 
كــي ال نســمح للحــكام الفاســدين أن يطفئــوا أوســاخهم وصفقاتهــم الملّوثــة فــي جســم الوطــن، كــي 

ال نجعلهــم يســرقون مّنــا حــّق العلــم كمــا ســرقوا جســم الوطــن! 
ــذي يعيــش  ــا اّل ــا للمعرفــة نحــن، طــّلاب الحــّق والكلمــة! بالمحافظــة علــى جامعتنــا ننقــذ جهدن طّلاًب

تحــت وطــأة الفســاد!
وللجامعــة اللبنانّيــة نجمــٌة فــي الّزاويــة المشــرقة مــن قلبــي وهــي األجمــل اّنمــا هــي بحاجــة للبعــض 
ــة، وجامعتــي  ــا لبنانّي ــة. فأن ــا مــن منبــر الّلبنانّي ــة فــي الّنظــر الــى المســتقبل انتالًق مــن الهــدوء، للجّدّي

ــة، فنحــن لبنــان....  لبنانّي
والويل ألّمة ال تحترم ذاتها! وويلكم من لبنان ان حكى...



وقد انتفض اللبناني 
والمغترب!  
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سيلين سلوم
ثورة مغترب

مـا قبـل ١٧ تشـرين األّول ليـس كمـا بعـده، فقـد اسـتطاع شـعُب لبنـان بمعظمـه أن يكتـب تاريخـً جديـدًا 
وأن يخلـع عنـه ثـوب الزعامـة والّسـلطة، ثـوب الطائفّيـة والعنصرّية، ثـوب الخوف والصمت، ثوب المسـلم 
والمسـيحي.. وإن أكملـت بسـرد القائمـة لـن أنتهي، ألنها سلسـلٌة طويلة من السـنوات واأليـام التي اعتاد 
عليهـا اللبنانيـون فلطالمـا كان لبنـان بلـٌد طائفـي بامتياز،إنهـا عقيدة » شـربناها » منذ صغرنـا بمجرد أن 

ولدنـا فـي بلـد الثمانية عشـر طائفة.
فـي ١٧ تشـرين األول كانـت البدايـة، كانـت أول خطـوة خطاهـا اللبنانـي ليقـول لسـلطته: لقـد جعنـا! لقد 
تّمـت سـرقة أموالنـا! لقـد تمـت سـرقة حقوقنـا ومسـتقبلنا ولـن نسـكت بعـد اليـوم ولـن نخضـخ لكـم! 
واألجمـل مـن ذلـك أن هـذه اإلنتفاضـة والثورة مألت سـاحات وطرقات لبنان ولم تشـبه غيرها من الثورات 
التـي مضـت حيـث كان اللبنانييـون يملـؤن سـاحة الشـهداء فقـط.. فطرابلـس وسـاحة الشـهداء والرينـغ 
وجبيـل والبتـرون وزحلـة والـذوق وصيـدا وبعلبـك وغيرهـا انتفضـت معـً حتـى صـّح القـول لبنـان ينتفض 

وينفـض عنـه الغبـار وثـوب المـرض ليبرهـن للجميـع أنـه بلـد يسـتحق أن يعيش.
مـا يلفـت بثورتنـا أنهـا لـم تقتصر علـى داخل لبنان فقط وحسـب، فقد انتفـض الشـعب اللبناني في بالد 
اإلغتـراب، فـي فرنسـا وأميـركا وأسـتراليا وألمانيـا وكنـدا وغيرهـا مـن البلـدان التـي تضـم ٤ مالييـن لبنانيـً 
لـم يجـدوا حـاًل أمامهـم سـوى الغربـة، فمـن مّنـا ليـس لديـه قريبـً إغتـرب بهـدف العمـل وتـرّدي الوضـع 
اإلقتصـادي؟ وكـم مـن أّم بكـت أيامـً وأسـابيعً وعـّدت السـاعات لعـودة أوالدهـا مـن بـالد اإلغتـراب؟ كـم 
ولـد عـاش طفولتـه بغيـاب والـده الـذي لم يسـتطع أن يؤمن له أبسـط حقوقـه في لبنان؟ كم من شـاب 
يتخـرج ويبـدأ بحلـم السـفر ألنـه قـد خـاب أملـه ويخـاف مـن مسـتقبله المعتـم فـي لبنـان.. فقـد أصبـح 

مسـتقبلنا مجهـواًل ومبهمـً، أشـبه بدوامـة ال نهايـة لها..



ــه أن يعــود إلــى وطنــه ليتعــّزز ويتكــّرم؟ لقــد  ــار المغتــرب أال يحــق ل لقــد انتفــض لبنــان اإلغتــراب! لقــد ث
انتفــض لبنــان مــن الداخــل ومــن الخــارج، لقــد انتفــض الشــعب اللبنانــي وأّكــد تثّبتــه بتــراب لبنانــه وبرهــن 
أن مــا مــن مغتــرب ســعيد باغترابــه وأن األســباب التــي أّدت إلــى الثــورة، كانــت ومــا زالــت وســتبقى الســبب 
ــا أهــال الســلطة، ال تجّربــوا شــعبً  الوحيــدي وراء ســفرهم، أّن كّل مغتــرب يطمــح بالعــودة ألرضــه األم. ي
لــم يعــد لديــه مــا يخســر ســوى كرامتــه، تلــك الكرامــة هــي أثمــن مــا نملــك، وكرامتنــا مــن كرامــة وطننــا. 
ــان  ــن لبن ــم يك ــو ل ــرة: » ل ــراب ذات م ــرة واإلغت ــاوة الهج ــر قس ــذي اختب ــران ال ــل جب ــران خلي ــال جب ــد ق لق
وطنــي، الختــرت لبنــان وطنــَا لــي »، ونحــن ســنختار لبنــان وطننــا اليــوم حتــى يبقــى لنــا وطــن. لنــا لبناننــا 
ولكــم لبنانكــم، لنــا لبنــان الوحــدة الوطنيــة ولكــم لبنــان الكراســي والطائفيــة، لنــا لبنــان جبــران خليــل 
جبــران وفيــروز والفكــر والفــن اإلبــداع ولكــم لبنــان األنانيــة والصفقــات والســرقة، لنــا لبنــان فخــر الديــن 
وأليســار والفينيقييــن ولكــم لبنــان الحــرب، لنــا لبنــان ١٧ تشــرين عبــادة اهلل وال غيــره ولكــم عبــادة الزعمــاء 

والمناصــب.

ــالب  ــي الط ــية تعط ــا الدراس ــي مناهجه ــدارس ف ــت الم ــا زال ــام ٢٠٢٠ وم ــواب الع ــى أب ــوم عل ــن الي ــا نح ه
دروســً فــي تاريــخ لبنــان فــي أيــام العثمانييــة واإلنتــداب الفرنســي، وعلــى الطــالب أن يدرســوه ويقــدروه 

ــخ بأياديهــم. ــة التاري ــا الحديــث أهــم منــه حيــث برهــن طالبنــا علــى قدرتهــم بكتاب ولكــن تاريخن
 فأكتــب إيهــا التاريــخ، أكتــب عــن األطفــال والطــالب والشــبان والشــابات واألبــاء واألمهــات والعجــزة وذوي 
اإلحتياجــات الخاصــة والمغتربيــن الذيــن اجتمعــوا تحــت رايــة واحــدة، رايــة العلــم اللبنانــي وتحــت شــعار 

واحــد هــو شــعار لبنــان ينتفــض، لبنــاء الوطــن: وطــن الحلــم. 
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ثورة



الطالب



فرنسوا سلوانثورة فقير

يقال أّن الفقير ال يعي األمور بحكمة، ويقال أيضً إحذروا
 الفقير إّن ثار فهو من يصنع الثورة. عّرف زعماء 

لبنان ثورة ١٧ تشرين، المعروفة بثورة الفقير،
 بالحراك الشعبي وعّرفوا ثوارها بعمالء يطبقون

 أجندات خارجية.

إستوطن كبار النفوس ساحات الشرف حيث
 إلُتهبت أجساد الفقراء بحثً عن لقمة العيش، 
إنه الشعب نفسه الذي سرقت الدولة حقوقه

 منذ أكثر من ٣٠ عامً وأنكرت ثورته السلمية.
 فعن أي سفارات وعن أي تمويل تتكلمون؟

 كيــف لوالــد أن يضــرم النــار بنفســه وأن يتــرك عائلتــه لــو كان يعمــل لصالــح ســفارٍة معينــة، هــل 
الســفارة طلبــت منــه المــوت أم الفقــر والقهــر والذل؟ 

يعيــش لبنــان اليــوم ثــورة الظلــم علــى الظــالم واالســتبداد والفســاد، يثــور ليتمكــن مــن 
المخنوقــة.  وآمالــه  المســروقة  أحالمــه  إســترداد 

إّن ثــورة الفقيــر اليــوم هــي ثــورة مــن أجــل حمايــة منتجاتــه التــي تحرمــه الدولــة اللبنانيــة مــن 
تصديرهــا فــي حيــن أنهــا غائبــة عــن ضبــط المعابــر غيــر الشــرعية. نعــم، إنهــا ثــورة الفــالح الفقير 

الــذي لــم تســاعده الدولــة اللبنانيــة فــي تصديــر محصولــه الزراعــي كالتفــاح وغيــره.

إّن ثــورة الفقيــر اليــوم هــي ثــورة الشــباب المتعلــم الــذي يبحــث عــن بلــد للهجــرة وعــن فرصــة 
عمــل فــي الخــارج بــداًل مــن اإلســتقرار فــي وطنــه وبنــاء مســتقبله. إّن ثــورة الفقيــر اليــوم هــي 

ثــورة علــى مــن يعتبــر نفســه وطنيــً وهــو يفــاوض يوميــً علــى وطنــه للحفــاظ علــى عرشــه. 
مطالــب الشــعب محقــة ويجــب أن تنتصــر، وألن »الفقيــر« يعي ذلك لن يغادر الشــارع والســاحات، 
ــق اإلقتــراع.  ــل أيضــً فــي صنادي سيحاســب ويحقــق مطالبــه ليــس فقــط عبــر ضغــط الشــارع ب
كلــي أمــل أن تصــل هــذه الثــورة الــى خواتيمهــا الســعيدة وتحقــق كل أحالمهــا وأمانيهــا، كلــي 
أمــل أن مــن حــرق أحــالم الشــعب وآمالــه ســُيحرق بأصــوات الشــعب اللبنانــي، هــذا الصــوت الحــر 

والســيد والمســتقل.
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مالك طوق

انطلقت الثورة في لبنان مساء ١٧ تشرين األّول، وال يعلم أحد كيف وال من وراءها. إختلف عليها 
اللبنانيون واختلف فيها اللبنانيون. تتهم الطبقة السياسية الثائرين في لبنان بأّن ال فكر لهم 

وال مطالب محّددة أو موحدة. إّنها ثورة الشتامين والراقصين والفاجرين.
ُيعرف أّن ال فكٌر للثورة، بل أفكاٌر متناقضٌة في أكثرية األحيان. إّن مطالب الثوار مختلفة: منهم 

من يطالب بإلغاء الطائفية السياسّية فيما يرفض الكثير منهم هذا الطرح، وِمنهم َمن ُيطالب 
بمصادرة سالح حزب اهلل فيما يحّيده البعض ويقدسه البعض اآلخر، ِمنهم َمن يريد إسقاط 

الرئيس عون وِمنهم َمن يرفض ذلك حفاظً على هيبة الموقع المسيحي أم تحاشيً للفراغ. 
والبعض ُيطالب بنظاٍم اشتراكٍي شيوعٍي أو الحفاظ على النظام الرأسمالي الحّر.

في الحقيقة ال ُرقي في الثورة التي يحكمها قطاعي الطرق والشتامين. شتموا رجال الدين 
المسيحيين والمسلمين. شتموا السياسيين الفاسدين أم البريئين. شتموا الرئاسات التي كانت 

تمثل هيبة الدولة ورمز الجمهورية. إّنهم مجانين ال فكر لهم.
إن فكر الثورة الحقيقي يتجّلى في هذه المظاهر، واتهامها بعدم وحدة المطالب شرف لها. إذ 
هي ثورة ديمقراطية بحّد ذاتها، تسمح لجميع الناس التعبير عن رأيهم. كما عبر تيري براتشيت 
في كتابه »الحقيقة«: »التجمع مًعا هو هدف االستبداد والطغيان. الرجال األحرار يتجاذبون في 

كل أنواع االتجاهات«.
ال تشبه ثورتنا الثورات التقليدية التي كانت تأتي بفكٍر جديد أو نظاٍم جديد. ال قائد لها وال إطار 

تنظيمي فهي حكم الشعب الحقيقي على عالته. إّن اتهامها بعدم وضوح المطالب تهرب 
من مطالبها الموحدة الواضحة. وقد رفعت مطالبها الموحدة في جميع الساحات، بدًءا من 

استقالة الحكومة، ثّم تشكيل حكومة حيادية ال سياسية، وصواًل إلى انتخابات مبكرة. في 
هذه المطالب وعٌي كبير فهي تطالب بحياة ديمقراطية صحيحة من خالل وقف التسويات 
الموجودة في الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة انتقالية تعمل على تحسين وضع البلد. 

وبالتالي إّن هذه الثورة ال تدعو إلى تدمير النظام السياسي الحالي بل إعادة انعاشه وتحريره من 
تغطي الفاسدين وراء حجة عرقلة خصومهم.

حتى في الشتم فكر. فقد خضع الشعب اللبناني مطواًل لعبادة مقدسات ال يؤمن بها وال 
بقدسيتها ، بشتمها تعبيٌر حر دفاعً عن حرية التعبير وتكسيرًا ألصنام الجاهلية. فبعد الثورة 

ال يبقى شيئً مقدس إاّل اإلنسان اللبناني، ال تقدس المواقع أو الكراسي أو الزعامات. إن قطاع 
الطرق الشتامين المجانين الذين حولوا ساحات لبنان إلى مالهي ليلية سيصنعون مستقبل 

لبنان. فيقول الكسيس دي توكفيل في كتابه  »ذكريات عن الثورة الفرنسية«: »لقد اعتقدت 
دائًما أنه في الثورات، وخاصة الثورات الديمقراطية، لعب المجانين، وليس أولئك الذين يطلق 

عليهم من باب المالطفة، بل المجانين الحقيقيين ، دوًرا سياسًيا كبيًرا للغاية. ثّمة شيء واحد 
مؤكد، وهو أن حالة شبه الجنون ليست غير الئقة في مثل هذه األوقات، وغالًبا ما تؤدي إلى 

النجاح. »
إنها ثورة فكرية بإمتياز على طريقتها الخاصة، فكرية ِلَمن أراد أن ينظر بعمٍق وغير حقيقية ِلَمن 

أراد غض النظر. بمثل هكذا ثورات يصنع المستقبل. 
»أنا أؤمن بأن التمرد قلياًل بين الحين واآلخر هو أمر جيد، وهو أمر ضروري في العالم السياسي 

كما العواصف في المادي«. - توماس جيفرسون

11آفاق الشباب

ثورة فكر



 لين حبيب
من العاطل عن العمل الوطن او المواطن؟ 

هــو مشــهٌد بــات طبيعــّي منــذ اكثــر مــن عــام حيــن امنتنعــت الشــركات اللبنانّيــة علــى التوظيــف تخّوفــً 
مــن االحــوال التــي وصلنــا الــى اليــوم: آبــاء ُيطــردون مــن اشــغالهم، اّمهــات تعمل مــن دون مدخــول، طّلاب 
وطالبــات متخّرجيــن مــن الجامعــات والمعاهــد بظــل غيــاب ألي فرصــة عمــل. وضــٌع معيشــيٌّ صعــب اجبــر 
جميــع الفئــات العمرّيــة للنــزول الــى الشــارع والمطالبــة فأمــّس حقوقهــم ايجــاد وظيفــة تمّكنهــم مــن 

االســتقالل عــن اهاليهــم واالّتــكال علــى انفســهم. 
ازمــٌة شــّلت القطاعــات كاّفــًة فمــع انقطــاع الســيولة النقدّيــة باتــت نســبة التجــارة تنحــدر، إذ إّن البضاعــة 
المكّدســة موجــودة لكــن المســتهلك غائــب. ازمــٌة وضعــت هاجســً للبنانييــن فــي الخــارج مــن القــدوم 
الــى لبنــان مــا اّدى الــى هبــوط نســبة الحاجزيــن علــى متــن شــركة طيــران الشــرق االوســط والفنــادق 
ــع ان يطــرد اصحــاب الشــركات المّتكلــة علــى الســياحة الموّظفيــن مــن  ــي مــن المتوّق ــة، فبالتال اللبنانّي
دون اي ســابق انــذار. ازمــة اســتطاعت لــّم شــمل اللبنانييــن مــن الشــمال حتــى الجنــوب للمطالبــة بقضّيــة 

عيشــهم بكرامــة ضمــن معاييــر انســانّية عادلــة ترضــي الجميــع.
ليــس مــن الغريــب ان نصــادف شــابٌّ المــس الثالثيــن مــن عمــره فــي ســاحة الثــورة، بــل االغــرب هــو عندمــا 
ــي  ــل ف ــدي العام ــل وال ــى كاه ــش عل ــل أن أعي ــي، وأخج ــع أهل ــه :«م ــكان جواب ــش؟ ف ــف تعي ــألناه كي س
ــل( دون أي  ــهريا )٣٠٠ دوالر أو أق ــرة ش ــف لي ــة: »5٠٠ أل ــور منخفض ــن بأج ــل ولك ــر يعم ــض اآلخ ــارة«. البع النج
ضمــان أو تقديمــات صحيــة واجتماعيــة. »أذلونــا« يقــول بغضــب، »ســرقونا وجعلونــا نقــف علــى أبوابهــم 
نتســول، ونرتمــي علــى أبــواب المستشــفيات والمــدارس والــوزارات، وإذا أردنــا أن نتوظــف يســألون عــن 

ــا«. ــد اســتعادة كرامتن ــا نري ــا. أذلون ــا بالعمــل وكفاءتن ــا وليــس عــن حقن ــا وزعيمن طائفتن
يشــير كريــم ايضــً إلــى أّنــه يعمــل ١٢ ســاعة يوميــً ولــم ينــل راتبــه منــذ شــهور وعندمــا يحصــل علــى راتبــه 
ــم  ــل العال ــش مت ــم نعي ــا ع ــاري وم ــع مص ــم نطّل ــا ع ــول: »م ــي، فيق ــوم الثان ــي الي ــه ف ــو ٧٠٠$ يصرف وه
والخلــق«. والــده عاطــل عــن العمــل بســبب إعــالن الشــركة حيــث كان يعمــل إفالســها وصرفــت موظفيهــا. 
ووالدتــه تعمــل فــي الجامعــة اللبنانيــة، يبلــع ريقــه ويضيــف: »ليســت معلمــة بــل تعمــل فــي الجامعــة 

فقــط«.

ــن دون اي  ــة م ــب الجبن ــموا قال ــؤولين تقاس ــدوى، فالمس ــدون ج ــن ب ــرارًا لك ــرارًا وتك ــمعناها م ــة س صرخ
اعتبــار للشــعب فتراكمــت الشــكاوى والتســاؤالت واالنتقــادات، التــي كانــت كنــداءات فــي الصحــراء. لكنهــا 

فجــأة ُســمعت واكتســت بالمعانــي ووجــدت لهــا اســما: ثــورة.

ــم  ــى مصيره ــن عل ــدارس الخائفي ــّلاب الم ــملت ط ــل ش ــل ب ــن العم ــن ع ــط العاطلي ــمل فق ــم تش ــورة ل ث
ــة فهــؤالء قــد وّجهــوا رســالة ايضــً للمعنييــن بإيجــاد حــٍل ســريٍع يضمــن  بعــد انهــاء دراســاتهم الثانوّي
لهــم فــرص عمــل جديــدة عنــد تخّرجهــم. طــّلاب كانــت مناداتهــم بالقضــاء النزيــه اّواًل لمحاســبة جميــع 

ــن يســاهمون فــي هــدر طاقــات اللشــباب المتحمّســين للعمــل.  الفاســدين الذي
ال تشــمل الثــورة الســّكان المحلييــن فقــط انمــا هــي ثــورة مــن اجــل لألدمغــة المهاجــرة التــي خرجــت مــن 
ــادي  ــع االقتص ــال الوض ــم حي ــن امتعاضه ــروا ع ــن عّب ــؤالء الذي ــارج، ه ــي الخ ــل ف ــا للعم ــً عنه ــان رغم لبن

ــة لتأييدهــم للثــورة فــي لبنــان. ــة وعربّي السياســي علــى طريقتهــم فقــد جــال اللبنانيــون مــدن اوروبّي
الوطن او المواطن؟

فــي حيــن تطــال البطالــة نســبة تالمــس الـــ٤٠ % مــن الشــعب اللبنانــي نجــد مــن جهــة اخــرى فائــض فــي 
العمــل الحكومــي فمــع وجــود طاقــم كامــل يعجــز بعــض الــوزراء اتمــام مهامهــم ويعملون علــى الضغط 

ســلبً اليقــاف ملّفــات البعــض اآلخــر الــذي يأبــه للشــأن العــام. 
يظــّل الســؤوال المطــروح مــا اذا كان هنــاك بــوادر خيــٍر تســمح للشــباب اللبنانــي مــن العيــش فــي وطــٍن 

يتســاوى فيــه جميــع القادريــن علــى العمــل. 

Nour Chehade
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Nour Chehade

Those with special needs, what about them ?

“You quickly learn that people with special needs are a forgotten segment of the population.”

It is sad that a Lebanese mother said that about her child! It is unacceptable that today, in 2019, 
people with special needs, children adults or old people, are literally forgotten by the state. You 
would say they are accommodated in the society. But how? A special place in parking lots with 
a sign that indicates it’s theirs? Well they can’t even park there because it’s the nearest spot to 
the doors so we Lebanese with so little time to waste take it. A ramp next to the stairs they can 
use for their wheelchair? That’s another story. This ramp is used by every single lazy Lebanese, 
not to forget it is a slide for every other kid. Oh, but they do have a bathroom for them in most 
malls. Way to make them feel like they are part of the same society! 

Now, what about people with mental disabilities? Well them, they have nothing! Their rights are 
just ink on paper, written but dearly forgotten. According to Ibrahim Abdallah, a member of the 
National Council on Disability: “In May 2000, the Lebanese Parliament approved a new legislation, 
Law No. 220, which “secured” the basic rights for the disabled, such as the right to education, 
employment, healthcare and nurturing environment”. But for the past 19 years, what did they 
get? Nothing! We thank the government for their efforts, but we surely do not appreciate their 
negligence. 

Special needs, physical or mental, people have rights!
On October 17th 2019, we Lebanese people had something to say to the government so we went 
to the streets to protest to gain our rights back.
On November 1st 2019, Mahmoud Hijjazi, a 17 year old autistic young man, had something to 
say to the government, and he took it to the streets of Beirut, joining all the other protesters, 
demanding his basic human rights! 
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ثورة ذوي االحتياجات الخاصة



This revolution is from the people to the people. All the people, especially those denied their 
basic human rights; those people who most of us look down on them and shoot them looks of pity; 
those people who went down to the streets of Beirut, Tyre and Tripoli, despite their condition, and 
raged against the government who has been depriving them from living properly. 

This revolution is the revolution of the people with special needs. We may be living with less than 
we deserve, but them, they are barely living! I mean why are we even protesting if not for them? 
Why are we even in the streets if we are not there to defend the less fortunate? Why are they 
with us for us if we won’t be there for them? It is time to acknowledge the idea that they are 
a part of us! We cannot let them slip into oblivion during this time! We should not let them stay 
forgotten! It is time to stand up for what we believe in, and we must believe in them. They are 
our brothers and sisters; they are our friends, our parents, they are Lebanese! 

This revolution is an opportunity for them to gain their rights, and believe me they are not asking 
for much. What do they want? They want to be integrated in the society. They truly believe that 
with the right environment and training they can benefit Lebanon. They want to have access to 
decent medical services, free services. They want to go to schools and get their basic education, 
if not in special schools they want to be part of inclusive schools. They want to be provided with 
funding for the special institutions that are taking care of them. Social organizations are closing 
their doors one after the other because they are not getting funds from the government. How 
are they supposed to help the one in need with no money? They were promised funding, but like 
any governmental promise, nothing was given nor achieved. What is the government waiting for? 
I would like to imagine what would have happened if a member of a politician family had special 
needs. Well, they would have sent them abroad! We do not want to send our families abroad for 
special attention. We want them to stay with us and have what they need, their basic rights, 
here in Lebanon! 

They are not asking for much! They just want to LIVE. 

“Even though we are marginalized, we are still part of this country, and we can see that 
getting to our rights cannot happen without repairs and peace.”
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كاريكاتير
شارلي عازار




