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 الّثورات الّلغوّ�ة واالجتماعّ�ة في لبنان والعالم العر�ّي:
 نهضة عر�ّ�ة ثان�ة؟

 
 *إ�مان ر�دان

 الّلبنانّ�ة، بالغة الّشارع الّش�ابّ�ة تحاكي روح العصر ١ت١٧" نجم شعارات ثورة  �ّلن �عني �ّلن "

 
 للّشرق األدنى في بیروت عنوان جّذاب ومثیر لالهتمام، لندوة نّظمها (افتراض��ا) المعهد الفرنسيّ 

في ( واخر �انون الّثاني المنصرم، و�ان المتحّدث الّرئ�سّي فیها الّدكتور نادر سراج أستاذ ماّدة الّلسانّ�اتأ
، )�تاً�ا �الّلغتین العر�ّ�ة والفرنسّ�ة، ودراسات استقصائّ�ة وتحلیلّ�ة وتفك�كّ�ة خمسة عشررصیده أكثر من 

والّسكن واإلسكان ودالالتها ومجازاتها البل�غة، إّذ إّنها تجسید لروح اإلنسانّ�ة  وقد" شغلته مفاه�م المبیت
 بالل األرفه لي. الحضارّ�ة" �ما عّرفه ال�احث األكاد�مّي د.

ا عن الكاتب عن معا�شته الّثورات میدان��  - اختصرت هذه الّندوة الخالصة التي خرج بها المحاضرُ 
"رسالة مكّثفة الّداللة، ومكتف�ة بذاتها،  �رسمة بل�غة؛ هارً�ا شعاراتكثب في مصر وتونس ولبنان، مقا

                                                   
 طرابلس. -طال�ة د�توراه، اختصاص لغة عر�ّ�ة وآدابها، معهد اآلداب الّشرقّ�ة، جامعة القّد�س یوسف   *



٢ 

ال�احث على الیومّي ورفعه إلى العلمّي، وهذه هي وظ�فة الّدراسة الّلسانّ�ة عِمل ومنسوجة �شكل محكم". 
، هّمه الّتطب�قّ�ة، ومختصرها: "�سأل الّلسانّیون إلى أین، یراقبون، �فّككون، �حّللون، و�ستنتجون". �ان

"أداة  يفه�شف الخطا�ات المسكوت عنها، إّذ إّن القراءة لما بین الّسطور ُتعین ال�احث  ،ك�احث لسانيّ 
 من أدوات ال�حث العلمّي". 

 ات المطروحة في الّندوة على:تمحورت اإلشكال�ّ 

وسیلة  و�مكانّ�ة انتقالها "من وسیلة تعبیر إلى ،الذي تر�ته الّشعارات المرفوعة نوعّ�ة األثر  .١
تغییر"، خاّصة في زمن الّتحوالت أو على األقّل هذا ما یتمّناه رافعوها، حیث ال تكون "الهتافات 

 ناشط مصرّي.  حسبهي �س الّلي �قیت من الّثورة" 

االحتجاجّ�ة  . وقد أشار إلیها د.سراج �أّنها "نواتج قولّ�ة للّظواهرشكل هذه الّشعارات و�یئتها  .٢
انطوت على أفكار إصالحّ�ة لّماحة ووجهات نظر تغییرّ�ة، مستلهمة مجازاتها الّشعبّ�ة العر�ّ�ة، 

من البیئة الثقافّ�ة". في الّشكل، ظهر ابتكار لمنظومة شعارات وهتافات جر�ئة، إذ إّن "لحظات 
الّصدع االجتماعّي �انت لها إ�جابّ�اتها على الّنتاج االعتراضّي الّش�ابّي، مّما شّكل أداة تحر�ض 

( ارحل) في مصر  هیال ) في لبنان، أو-یز للجمهور"، و�ن أخذت أح�اًنا مظهًرا بذیًئا (هیالوتحف
 وتونس...

 :ِجّدة الخطاب  .٣

: اعتمد على رموز وصور واستعارات تستخدم البالغة الّشعبّ�ة، فتبدَّل األسلوب من غةفي اللّ  أ. .٣
 الحواس.  ةِ خشبّي �ا�س إلى بالغة جماهیرّ�ة مّتقدة على متن �لمات حادّ 

رافعة لمشار�ع الّتغییر وأحالمها. ُطرح العدید منها  اتالّشعار  تشّكل :في االّتجاه والمفهوم ب. .٣
�ان فعًال س�اس��ا  .للمّرة األولى معّبًرا عن ثقافة االحتجاج واالنقسام، فبرزت ثقافة "ال" على ثقافة "نعم"

ّش�خ إمام التي ساهمت سا�ًقا في ترجمة ن�ض الّشارع، إذ �حمل بذور الّتغییر. ومن أبرز األمثلة أغاني ال
رفع فهل ساهم الّش�اب الیوم في  "،"�عّبر عن الحرب األیدیولوجّ�ة والفكر العقائدّي والتّ�ارات المهّمة كان

شعاراته الخاّصة؟ نعم، لقد أص�ح الّشعار أداة منزلّ�ة "شغل بیت"، فتحّول من مجّرد متداول الى منتج 
 . ومعّدل

   ؛ الم�ادین ووسائل الّتواصل االجتماعّي في تظهیر االحتجاجات الّشعبّ�ة.مدى إسهام البیئتین. ٤

انطلقت الّندوة من مستو�ات الّلغة، وفرضّ�ة أّن الغضب هو فرصة لتجدید الّنظر إلى وظائفها، 
 المعترض". المحكّ�ات العر�ّ�ة فـ"المستو�ات الّتداول�ة للساننا العر�ّي تآزرت لترجمة خطا�ات الّشارع العر�يّ 

هنا من أغان وأهاز�ج وشعارات و�تا�ات جدارّ�ة خدمت �لُّها الجمهور الّشاب لرفع الّصوت وصوغ 
 المطالب.



٣ 

 أدوات ال�حث
اسَتخدم المحاِضر من أجل تفك�ك الخطاب تراكیَب الّشعارات ودراستها �نتاج لغوّي حّي، وقد أعانت 

و�شف الخطا�ات المسكوت عنها، فاستنتج أّن بالغة  ،طب�قّ�ة على استقراء األمزجةالّدراسة الّلسانّ�ة التّ 
الّشارع الّش�ابّ�ة الجدیدة والواعدة حاكت �مضامینها وأسالیبها ومفرداتها روح العصر وتطّلعاته، من خالل 

 ظهور الفص�ح الم�ّسر في ع�ارات مكّثفة وموجزة تتتناول موضوعات جدّ�ة وحّساسة. 

عالقة الّلغة �الّصدع االجتماعّي في  : ما هي�ة أدوات ال�حث تساؤالت عدیدة ومتدّرجةفي جع
ر  لحظات االنقسام العاّم؟ وهل شّكلت الّثنائّ�ات الّتداولّ�ة (الفص�ح والمحكّي) مجتمعًة عامًال إ�جاب��ا، �سَّ

ر�ح الذي استقطب الجمهور صوَغ الخطا�ات االحتجاجّ�ة؟ ولماذا �ان الّلجوء الى أسلوب الّشتم والّتج
الّشاب، فوّظف البذاءة أداة للمقاومة الس�اسّ�ة، وإلدانة َمواطن الفساد والفاسدین؟ وهل فعًال أفلحت هذه 
الّلغة في �سر المنظومة الّسلطوّ�ة، أم �انت مجّرد "تفاؤل ثورّي مصطنع"؟ و��ف أسهمت البیئتان؛ 

�كة أو الفضاء البالغّي، بتظهیر معالم ذ�اء شّ للّي على اأماكن االحتشاد والم�ادین، والمسرح الّتفاع
أثیرّ�ة احتجاجّي شعبّي من خالل تفاعلهما لحشد الجمهور، وهل أّدت وظائفها اإلبالغّ�ة واإلقناعّ�ة والتّ 

 المرتجاة؟

ال شّك في أّن الّشعار الذي هو بن�ة لغوّ�ة مرنة وص�غة بالغّ�ة مبتكرة ساعد في معرفة وجهات 
نظر منتج�ه وتطّلعاتهم، حّتى أّن تعّدد الموضوعات والّس�اقات لم �قف حائًال أمام الّتواصل االفتراضّي 

بّ�ة، ونسق العر�یزّ�ة الهجین. صح�ح وقد تعّدد الّتداول �ه بین الفصحى والعامّ�ة، والّلغات األجن .والمیدانيّ 
 أّنه عّبر عن أسلوب الّش�اب ولكّنه "لم �َطل اّللغة" إّنما شّكل شرعّ�ة النتظام الّناس. 

لم تقف أبًدا حائًال دون إ�صال الّرسائل طب�عّ�ة،  -سراج  �ستنتج د. - دورها، فإّن الّلغة العر�ّ�ةب
ّراحة التي أفضت إلى الّتغییر في األسلوب، استندت إلى ما مرنة، وسهلة الّتفسیر تش�ه أهلها. هذه ال

شهّ�ة، و�لى مخزون ثقافّي للجماعة نَهل من الّتراث واألصالة فطال حّتى �لمات الّنشید  أسماه فواتحَ 
الوطنّي الّلبنانّي الذي أص�ح یتضّمن "منبًتا للّرجال والّنساء "على الّسواء، ألّن الحضور الّطاغي للّنساء 

في �ّل انتفاضات العالم العر�ّي وال سّ�ما لبنان، وعندما تمّرد الّشارع تمّردت لغته، وثارت على  كان
 المفاه�م الجامدة والّتقلیدّ�ة، فـ(الثورة أنثى) و(انتایي مش مسّ�ة) صارا شعار الحاضر.

 الّشعارات ودالالتها
(اللي خّر�ها ما �عمرها). و�عضها اّتكأ إذا استعرضنا الّشعارات فقد �ان �عضها شدید الّداللة؛ مثًال: 

على ع�ارات شعبّ�ة: (مین جّرب المجّرب �ان عقلو مخّرب). وأخرى �انت شغل بیت، ول�س مطبوعة 
في الجامعة أو مظّللة �األیدیولوج�ا (فالن مكورن). وعندما خالف أحد الّنواب تدابیر الوقا�ة، �تبوا: (على 

مل الّشارع واإلعالم مع مفهوم تسط�ح المنحى الو�ائّي، وتحذیر الّسلطة عینك �ا �ورونا). وعن ��فّ�ة تعا
سراج  د.من الّتشاطر في تطبیق تدابیر الوقا�ة منه، �ان الّشعار (الكورونا على هّمة األجاو�د). وال ُ�غفل 

افق و�انت الّشعارات تر . الّتهّكم الذي انتشر �شأن إضراب األفران (إزا ما في خبز مناكل �رواسان)



٤ 

المستجّدات منذ األّ�ام األولى للّثورة وما تالها: (لّب�ك �ا واتساب، تسقط الهندسات المصرفّ�ة). و�ان 
 ، و�فرنس�ة معر�زة هذا الوسم)Winter is coming for Lebanese politicians( هناك المقترضات

)Je suis Hayawan.(ه في میزان البالغة، فهو (كّلن �عني �ّلن)، وله وزن ، و�ان نجم هذه الّشعارات
جملة خبرّ�ة قطعّ�ة، ثالثّ�ة األلفاظ، تنطوي على دالَلتي الّشمولّ�ة واإلطالقّ�ة، و�أّنها مسكو�ة نستخدمها 

(أي الّسلطة) استعماله، فحاولت توظ�فه أ�ًضا، �ما أّنه  بلحظة. وقد حّتمت رمّز�ته ونجاحه على اآلخر
وحین أراد الّشارع فرض قواعد االشت�اكات الّلفظّ�ة  لمقارعة اآلخر عرف طر�قه إلى الّتسل�ع الّتجارّي. 

الّتیتان�ك حیث إّن (الّشعب یر�د إسقاط الّنظام) وهي جملة سحرّ�ة أ�ًضا . و�انت عودة إلى أ�قونة ـنادى ب
(نحن  الّساحة نهلت من ش�فرَتي: الفّن السینمائّي والّنقل ال�حرّي، فكّلنا �مر�ب واحد مشرف على الغرق 

 Le Drian حّتى أّن وز�ر الخارج�ة الفرنسّ�ة  لودر�ان  ).على الّطوائف و�عد�ن بتتخانقوا Titanic �الـ
 نسج على منوالهم، ووصف وضع لبنان �غرق الّتیتان�ك من دون موس�قى.

في معرض تعداده شعارات الّثورات من العالم العر�ّي �انت ص�غة "ارحل" الموّجهة إلى الّرؤساء في 
من  مصر (حّس على  مستو�ات متعّددة من عامّ�ة إلى الفصحى، فاإلنكلیزّ�ة والفرنسّ�ة، وقد انطلقت

بّرع). وهكذا فإّن" أغاني الغضب انتقدت الواقع االجتماعّي  دمك، اّطلع بّره). وفي ال�من (تراجع، تنّح،
 وواكبت الّزمان االستثنائّي". 

 الخاتمة:
رات الحراك الّش�ابّي أّكدت أّن الكلمة والع�ارة الواحدة تعطي جدید إّن البالغة الوظ�فّ�ة في شعا

صت الّندوة المعاني متى اسُتخدمت في س�اقات مستحدثة طارئة وخارجة عن مألوف الجماعة. وقد خلُ 
 إلى نتائج ومالحظات وتوصّ�ات مهّمة تقول: 

 عر�ّي.:  بد�مقراطّ�ة الّساحات التي احتضنت �ّل شرائح المجتمع الأّوًال 

تراجع الّلغات األجنبّ�ة والعر�یزي والّدوارج لدى الّنقاش الجّدّي للمسائل والقضا�ا األساسّ�ة  ثانً�ا:
 المطروحة في الّساحات، و�رامج الّتلفز�ون، وحرم الجامعات، والمحتو�ات الّرقمّ�ة. 

وقادر على صوغ مطال�ه  اكتشاف جیل شاّب ثورّي متمّكن من حصیلَت�ه المعرفّ�ة والّس�اسّ�ة، ثالًثا:
 ومحاججة اآلخر �شأنها. وهو  یتقن أصول تكنولوج�ا المعلومات.

شّكلت الحراكات واالنتفاضات الّشعبّ�ة عامًال مساعًدا في رّد الّروح إلى الّلغة األم، وتجدید  را�ًعا:
 ك �الجذور. الّنظر إلى المكّون الّلغوّي �مرتكز أساسّي في مفاه�م الهوّ�ة واالنتماء والّتمسّ 

 ،"فعل العنفيّ  ولكّنه "أداة تغییر �قدر ما هو وسیلة مقاومة شعبّ�ة" صح�ح أّن الّشعار قد ال �كون 
�الغ الّتأثیر في مدارك مطلق�ه ومرّدد�ه، وواحد من أفتك أسلحة المواجهة التي �شهرها الّشارع في وجه 

المشوب �الجرأة الّتعبیرّ�ة واالنتقاد الّساخر  الّظالم"، وفي المحّصلة فإّن "دراسة خطاب الغضب واالعتراض
 شاهد ثقة على امتزاج الّثقافّ�ات �الّلسانّ�ات وتواشح الّس�اسّي �الّلغوّي والّثقافّي واالجتماعّي".
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