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كيف ُيفّسر علم النفس اإلجتماعي 
شعار ثورة 17 تشرين "كّلن يعني كّلن"؟

بعد مرور عام عىل ثورة 17 ترشين بشعاراتها الالفتة الغريبة عن املجتمع اللبناين، كان لشعار "كلن يعني كلن" الصدارة يف 
كل التظاهرات التي عّمت لبنان، فتوحدت الفئات االجتامعية غري املنسجمة مع بعضها البعض حوله بفعل تأثريه النفيس 

والفكري عىل الناس، ما ادى اىل عدوى اجتامعية ساهمت يف انتشار اوسع لهذا الشعار 

استاذ علم النفس االجتامعي يف الجامعة اللبنانية الدكتور نزار ابوجودة.

عام،  منذ  تنطفىء  مل  التي  ثورة 17 ترشين 
الثورات  احدى  هي  وتريتها،  خفت  وان 
امللونة التي ساهم الواقع االجتامعي املعييش 
باختيار  بدءا  اشعالها،  يف  لبنان  يف  املهرتىء 
الشعارات  وترويج  لها  املناسب  التوقيت 
يف  تتحكم  جامعات  لتكوين  وتسويقها 
اختار  التي  الجامهري  سيكولوجيا  سلوكياتها 
مهندسو شعاراتها ان تكون مطالب اللبنانيني 
مستحيلة. فاحدى خصائص العمل السيايس 
الشعوب  تحرك  التي  السيكولوجيا  لهذه 
غري  او  مبارش  بشكل  السلطة  من  املترضرة 

مبارش بيع االحالم لها.
ما هو تفسري علم النفس االجتامعي لشعار 

"كلن يعني كلن"؟
استاذ  يتوقف  العام"،  "االمن  مع  لقاء  يف 
علم النفس االجتامعي يف الجامعة اللبنانية 
اختيار  اسباب  عند  ابوجودة  نزار  الدكتور 
هذا املضمون لشعار حاىك مشاعر اللبنانيني 
وذلك  املتباينة،  اختالفاتهم  من  الرغم  عىل 
استنادا اىل ما تم اعتامده يف الغرف املغلقة 

قبل اطالقه يف الشارع.

عام  بعد  كلن"  يعني  "كلن  شعار  تصّدر   ■
لبنان  ثورة 17 ترشين ساحات  انطالقة  من 
اىل جنوبه،  املتظاهرين من شامله  باصوات 
يكون  ان  عىل  واتفقوا  حوله  فاجتمعوا 
السياسية  الطبقة  الطاحة  الثابت  شعارهم 
او تقديم بديل  كلها من دون طرح برنامج 
النفس  علم  يفرس  كيف  السلطة.  هذه  من 
التي  االجتامعية  الحالة  هذه  االجتامعي 
شملت كل اللبنانيني تقريبا بكل تناقضاتهم 
يف  الدخول  حد  اىل  السياسية  واختالفاتهم 

املجهول؟
□ هذه الحالة شبيهة مبا عاشته فرنسا عام 

عىل  بداية  تركز  اهدافها،  تحقيق  يف  تنجح 
تكون  ان  يجب  التي  الشعارات  تسويق 
رنانة يحلو للناس تردادها وتكرارها من قبل 
فيحفظونها  واحد،  آن  يف  والكبار  الصغار 
تكفي  ال  الشعارات  هذه  لكن  بسهولة. 
الجامهري  لسيكولوجيا  يكون  يك  لوحدها 
الدور املؤثر. فهناك مخطط كبري يرتكز عىل 
استغالل  خالل  من  وذلك  بداية،  التوقيت 
مطالب  طرح  عرب  صعب  اجتامعي  واقع 
لتجمع  اماكن  تحديد  مع  محقة  معيشية 
الناس بطريقة طبيعية وعفوية، مثال بالقرب 
من جرس او من ساحة تحمل رمزا وطنيا او 
امام مرسح يقدم برامج مسلية فيها الرقص 
واالغاين الوطنية لتكون انظار كل املتظاهرين 
فيتشاركون  واحد،  هدف  نحو  شاخصة 
الحدث جسديا وفكريا. ما الهدف من جمع 
الناس جغرافيا يف مكان واحد وتقريبهم من 
بعضهم بعضا؟ الهدف هو ان يكونوا يف حال 
اتحاد كمجموعة ليصبحوا جمهورا ما يلبث 
الجامعي  السلوك  بهذا  الوقت.  يكرب مع  ان 
نفسه  مع  فالفرد  االجتامعية.  العدوى  تبدأ 
معها  التي  الجامعة  ضمن  الفرد  غري  هو 
نفسه  مع  بينام  يقهر  ال  بأنه شخص  يشعر 
وخائفا  جبانا  يكون  لوحده،  آخر  بتعبري  او 
يحسب الف حساب قبل االقدام عىل عمل 
مجموعة  ضمن  وجوده  بفعل  لكنه  عنفي، 
املشكالت  فيفتعل  الذات  محاسبة  تغيب 
التي ال يجرؤ عىل القيام بها مبفرده النه ليس 

وحيدا يف الشارع.

■ هل تنطبق هذه الحالة عىل كل املشاركني 
يف احتجاجات كثورة 17 ترشين؟

يف  املشاركني  كل  تشمل  الحالة  هذه   □
التظاهرات التي حصلت منذ 17 ترشين من 

شعار  اطلقوا  الذين  الطالب  ثورة  يف   1968
الثورة  هذه  تحقق  مل  لكن  واالن،  يشء  كل 
انطلقوا  التي  الفكرة  ألن  اهدافها  الشهرية 
الواقعية  ان  تقول  فلسفة  عىل  تعتمد  منها 
تكمن يف طلب املستحيل. طبعا، ما يطالبون 
عىل  ينطبق  الذي  االمر  مستحيل،  هو  به 
كيف  كلن".  يعني  "كلن  شعار  مطلقي 
الثورات  يف  دوره  له  الشعار  هذا  يفرس؟ 
مطاطيا  يكون  ان  له رشط  ويخطط  امللونة 
وضبابيا وغري محدد ويقوم عىل التعميم. من 
الناحية العلمية، تحديدا يف العلوم االنسانية 
نشدد  الذي  املبدأ  حيث  من  واالجتامعية 
التعميم  من   االبتعاد  هو  طالبنا  مع  عليه 
النه يوقع يف الخطأ. شعار "كلن يعني كلن" 
هو فشة خلق عند الناس العاديني. لكن اذا 
نظرنا اىل هذه املسألة من زاوية علم النفس 
باملشاعر  تالعبا  االمر  يف  سرنى  االجتامعي، 
كون مضمون هذا الشعار يحايك غرائز الناس 
الشارع  لتحريك  والتعبئة  التجييش  بهدف 
االجتامعية  الفئات  كل  عليه  توافق  بشعار 
السياسية  انتامءاتها  اختالف  عىل  لبنان  يف 
املعاناة  ان  اساس  والطائفية واملذهبية عىل 
االمر  الفئات.  هذه  جميع  لدى  واحدة 
الشعار  هذا  الطالق  ومتعمد  له  مخطط 
الذي اعتمد مهندسوه يف الغرف املغلقة عىل 
وكيفية  الشارع  الدارة  الجامهري  سيكولوجيا 
التي  اهدافه،  يحقق  ان  اجل  من  تحريكه 
اكرب  لجذب  الناس  غرائز  محاكاة  بها  اعني 

عدد منهم.

االجتامعية  العدوى  تنطبق  مدى  اي  اىل   ■
عىل انتشار شعار "كلن يعني كلن"؟

يسمى  ما  عىل  قامئة  امللونة  الثورات   □
ان  اجل  من  التي  الجامهري،  سيكولوجيا 

العام املايض، ان كانوا اطباء او مهندسني او 
او طالب مدارس  او عامال  اساتذة جامعيني 
يفيد  لن  العلمي  املستوى  وجامعات. 
النقدي  الحس  الحالة ألن  الشخص يف هذه 
لديه سيغيب بعد تحوله اىل جزء من هذه 
يتمتع  الذي  الذايت  الوعي  اما  املجموعة. 
الالوعي  يف  ويذوب  فسيضمحل  الفرد  به 
والفكرية  النفسية  والعدوى  الجامعي 
مع  طبعا،  سلوكية.  عدوى  اىل  ستتحول 
يعني كلن"  "كلن  الرتكيز من مطلقي شعار 
قوة  عىل  له  مشابهة  اخرى  شعارات  او 
الرنانة والرموز  الخطابات  االيحاء من خالل 
عىل  للتأثري  الشعار  مضمون  يف  املستخدمة 
مشاعر الناس بهدف جذبهم واستقطابهم اىل 

الشارع.

■ اي مجتمعات عاشت الواقع نفسه الذي 
ترشين   17 ثورة  اطالق  منذ  لبنان  يعيشه 
الطبقات  كل  جذبت  الذي  بشعاراتها 

االجتامعية تقريبا؟
يف   2000 عام  بدأت  امللونة  الثورات   □
مع  اوكرانيا  يف   2004 وعام  يوغوسالفيا 
صار  بشعارها  متيزت  التي  الربتقالية  الثورة 
ودول  وبيالروسيا  جورجيا   ويف  الوقت، 
سمته  كام  مثال،  العريب  الربيع  ايضا.  اخرى 

وتسويقه  توقيته  درس  بفعل  انجاحه 
الشارع مبحفزات نفسية اجتامعية  وتحضري 
من  وغاضب  حاقد  كل  خاللها  من  يشعر 
يف  الغريب  الجميع.  من  ينتقم  بأنه  واقعه 
لبنان  يف  السياسية  السلطة  مساهمة  االمر 
يف تسويق شعار "كلن يعني كلن" والرتويج 
بالوقوف  وذلك  مبارشة،  غري  بطريقة  له 
عنده وذكره عند كل مناسبة ما ساعد عىل 

انتشاره بشكل اوسع.

■ لكن هذا الشعار وّحد الفئات االجتامعية 
يف لبنان عىل الرغم من اختالفاتها املتباينة، 

ما السبب؟
□ طبعا سيوحدها، حتى االحزاب املتناقضة 
ال  منا  من  عليه.  اجتمعت  بينها  ما  يف 
كلن"،  يعني  "كلن  شعار  داخليا  يحاكيه 
واالجتامعي  والثقايف  السيايس  فاالهرتاء 
بحياة  ارض  لبنان  يف  والنقدي  واالقتصادي 
كل الناس، لذا من الطبيعي ان يلتقوا حول 
الغرف  يف  له  خطط  ما  هذا  الشعار.  هذا 
وشعارات  مصطلحات  باستخدام  املغلقة، 
يف  االجتامعية  الفئات  كل  اوجاع  تحايك 
لبنان، من يستطيع ان يرفضه او يقول ال يف 
يف  السيايس  العمل  خصائص  احدى  وجهه. 
اطار سيكولوجيا الجامهري، هي بيع االحالم 
للناس.  فكل مترضر بطريقة مبارشة او غري 
مبارشة من السلطة،  شعار "كلن يعني كلن" 
يشفي غليله. بيع االحالم هو اسوأ ما تقوم 
به السياسة املخادعة والثورات امللونة قامئة 

عىل الخداع.

تسويق  يف  االعالم  ساهم  مدى  اي  اىل   ■
شعار "كلن يعني كلن"، ما الدور الذي لعبه 
معظم  سادت  التي  الحالة  هذه  تعميم  يف 

التظاهرات؟
□ ال ثورة من دون اعالم. ما حصل يف ثورة 
التلفزيونية  االعالم  وسائل  ان  ترشين   17
كانت مهيأة لها، ويف احيان كثرية كانت هي 
من يفتتح مكان الحدث لجذب الناس اليها 
يعرف  كلنا  الهواء.  عىل  مبارشة  يتحدثوا  يك 
ونهارا.  ليال  متواصال،  كان  املبارش  البث  ان 
اىل  الناس  االعالم سبق  17 ترشين،  ثورة  يف 

الحدث فاصبح هو صانعه.

هيالري  السابقة  االمريكية  الخارجية  وزيرة 
لربيع  استعادة  شك  ادىن  بال  هو  كلينتون، 
االتحاد  ضد  املايض  القرن  ستينات  يف  براغ 
السوفيايت انذاك. السؤال هنا يفرض نفسه، 
يف  اهدافها  الثورات  هذه  حققت  هل 
وتغيري  والدميوقراطية  الحرية  اىل  الوصول 
طبعا  واالجتامعية؟  االقتصادية  السياسات 
ال، فالكل يرتحم عىل املايض. ما قبل اطالق 
هذا النوع من الثورات هناك دراسة لواقع 
ألن  املعييش  الوضع  خصوصا  شعب،  كل 
هذه  نجاح  اجل  من  جدا  مهم  التوقيت 
الثورات عرب تحريك مشاعر الناس وجذبهم 
عىل  الزيت  كصب  هي  مدروسة  بشعارات 
النار. يف لبنان شعرت كل الفئات االجتامعية 
بأن شعار "كلن يعني كلن" يعنيها مبارشة، 
اجل  من  مطلقوه  اليه  سعى  ما  وهذا 
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