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KAMAL JOUMBLATT 
Witness and Martyr 
a Hady Zaccak film 
 
Original title: كمال جنبالط، الشاهد والشهادة 
Year of production: 2015 
Original language: Arabic (with English and French subtitles) 
Narrated by: Rifaat Tarabey 
Cinematographer: Muriel Aboulrouss 
Sound: Mouhab Shanesaz 
Camera Assistants: Bachar Khattar- Rachelle Noja- Jihad Salloum 
Editing: Elias Shaheen 
Music: Emile Aouad 
Sound design: Emile Aouad 
Visual effects: Riad Chebly 
Photoshop: Valentina Strilchuk  
Research: Hady Zaccak- Mohamad Hamdar 
Assistant Director: Mohamad Hamdar 
Translation: Malek Abi Nader- Hady Zaccak 
Language Consultant: Fadi Chahine 
Production Coordinator in India: Fouad Nassif 
Production Manager: ZAC Films 
Executive Producer: Gisele Khoury (Rawi Production) 
Production: Friends of Kamal Joumblatt Association 
Written and Directed by: Hady Zaccak (based on Kamal Joumblatt’s writings) 
Format and Running time: HD/ 16:9/ Stereo/ 96 minutes  
 
Synopsis 
 
In Arabic 
 

 .1977آذار  16يروي كمال جنبالط أبرز محطّات حياته حتى اغتياله في 
يأخذنا الفيلم في رحلة في الزمان والمكان من لبنان إلى الهند على خطى كمال جنبالط، مؤسس الحزب التقّدمي االشتراكي، 

 ...الوجداني والروحانيالزعيم، الثائر، االصالحي، ، المفّكر، الشاعر 
 .على حياته...آخر شاهد) 1977-1917(كمال جنبالط 

 
In English 
Kamal Joumblatt recounts the major events of his life until his assassination on the 16th of 
March 1977. 
The film takes us on a global journey from Lebanon, all the way to India, following the footsteps 
of Kamal Joumblatt, the Founder of the PSP (Progressive Socialist Party), the Leader, the Rebel, 
the Reformist, the Thinker, the Poet, the spiritualist… 
Kamal Joumblatt (1917-1977) becomes the last witness… of his own life. 
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In French 
Kamal Joumblatt raconte les évènements majeurs de sa vie jusqu’à son assassinat le 16 Mars 
1977. 
Le film nous entraîne du Liban jusqu’en Inde sur les traces de Kamal Joumblatt, le fondateur du 
PSP (Parti Socialiste Progressiste), le leader, le rebelle, le réformateur, le penseur, le poète 
spirituel… 
Kamal Joumblatt (1917-1977) devient le dernier témoin… de sa propre vie. 
 
Screenings 
 

Date 
Location Event 

6-5-2015 Cinemacity, Beirut souks, 
Lebanon 
 

Premiere 

8-5-2015 Cinema Empire, Dunes, 
Verdun, Beirut- Lebanon 

Press Screening 

14-5-2015 
 

Cinemacity, Beirut Souks- 
Metropolis Empire Sofil- 
Empire Dunes, Verdun- 
Empire Premiere Sodeco in 
Beirut 

Theatrical Release 

8-7-2015 Cinema Empire, Dunes, 
Verdun, Beirut- Lebanon 

Last day of the film in 
cinema after 8 weeks of its 
release 

27-8-2015 Hoysts Australia theater, 
Bankstown, Sidney 

Lebanese Film Festival, 
Sidney, Australia 
(in competition) 

28-10-2015 Rainbow Theater, Amman, 
Jordan 

Special screening 
organized by the Royal 
Film Commission 

23-26/12/2015 Khouribga, Morocco International 
Documentary Film Festival 
of Khouribga, Morocco.  
(in competition) 

27/3/2016 Toronto, Canada Screening organized by 
the Lebanese Canadian 
Association in Toronto 

25-26/4/2016 Ismailia, Egypt 18th Ismailia International 
Film Festival for 
Documentaries and 
Shorts, Egypt. 
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26/9/2016 Gabes, Tunisia Festival International du 
Film Arabe de Gabes- 
2ème édition- Tunisia 
(in competition) 

27/9/2016 Khalil Sakakini Cultural 
Center, Ramallah, Palestine 

Special screening 

26/10/2016 Tangiers, Morocco Europe Orient 
Documentary Film Festival 
in Tangiers 4th edition 
(opening film) 

28/11/2016 French Institute Beirut Trophées Francophones 
du Cinéma 2016 
(nominated for the best 
feature documentary) 

3/12/2016 Casino du liban- Trophées 
Francophones du Cinéma 2016-
Awards ceremony 

Winner of the 
francophone trophy for 
best feature documentary 
2016 

Awards 
 
- Best Director, Best Music and Best Editing at the 3rd Lebanese Cinema Movie Guide Awards 
2016. 
 
-Special mention from the jury at the 18th Ismailia International Film Festival for 
Documentaries and Shorts, Egypt 2016. 
 
-Winner of the Francophone Trophy for the Best Feature Documentary 2016. 
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Press Reviews 
 
Al Modon electronic newspaper 7-5-2015 
 
 

 
 

 كمال جنبالط يعود إلى الحياة في فيلم هادي زكاك
 07/05/2015الخميس|هوفيك حبشيان

 : 
والمفكر اللبنانيالزعيم   
، طََرح المخرج هادي زكاك سيرة الحرب األهلية اللبنانية عبر الطلّة البهية للسيارة األلمانية التي تكاد تكون من "مارسيدس"في 

، نقّب عميقاً في المناهج الدراسية ليكشف "درٌس في التاريخ"ومن خالل . األشياء القليلة التي يتفق عليها أبناء الشعب الواحد
 "والشهادة الشاهد: جنبالط"جديده، . كلم في زمن الِمَحن 10452ؤية الطوائف المختلفة حيال ما عاشته جنباً الى جنب داخل الـر

ال يختلف البتة عن كّل ما سبق للمخرج الشاب أن صّوره خالل السنوات  في الصاالت اللبنانية بدءاً من الخميس المقبل
الط، المعلّم الثائر الذي طمَح الى رّص الصفوف حول الثوابت الوطنية وإرساء مبادئ الماضية، إذ نعيد اكتشاف كمال جنب

.العلمانية داخل مجتمع ال يزال يعيش دوامة االصطفاف الطائفي البغيض . 
 
    

األربعة الماضية  غنيٌّ عن القول، إن هذا كله بات شأناً بعيداً اليوم في ذاكرة اللبنانيين المنكوبة؛ هم الذين بلغوا طوال العقود
منذ نشأته ووعيه على " سيد القصر"نقطة الالعودة في الخطاب الطائفي المسبب لكّل انقسام، ما يتناقض مع ما كان يحلم به 

يأتي زكاك بهذا الوثائقي المتسامك شكالً ومضموناً ليّذكرنا باحتماالت كانت مطروحة أمامنا على امتداد تاريخنا . العالم
هنا، الماضي يتمّخض من الحاضر في خطاب ثنائي بينهما، يضيف . اولة صريحة لربط الماضي بالحاضرالمعاصر، في مح

" رابطة أصدقاء كمال جنبالط" إنها سينما هادفة، كما قال رئيس. عليه زكاك بعضاً من لمساته الشاعرية عبر لعبة بازل متداخلة
إال انه بالنسبة الى كثيرين من هواة السينما، يقوم الفيلم على حرفة أسواق بيروت، " سينماسيتي"ليلة العرض األول للفيلم في 

تصوير (ممتازة، خصوصاً في ما يتعلق بالتداخل بين العام والخاص، بين صور األرشيف والَمشاهد التي التقطها زكاك حديثاً 
.، وأخيراً بين صوت كمال جنبالط وصوت رفعت طربيه)مولایر ابو الروس  

 
، فوجد في الزعيم والمفكر اللبناني "كمال جنبالط، الرجل واالسطورة"، ايغور تيموفييف الط عندما قرأ كتاباهتم زكاك بجنب

وألن الطبع يغلب التطبّع، وجد المخرج في سيرته المأسوية مناسبة لطرح تساؤالت الجيل . مادة غنية ومتشعبة لصناعة فيلم
في ظّل . ال يزال يسعى الى فهم ما جرى، ويختلف على كيفية كتابة تاريخهالذي ينتمي اليه؛ جيٌل ولد مع الحرب اللبنانية و

منطق النكران الذي يدعونا الى قلب الصفحة وردم الذاكرة وتجاهل التاريخ، يغدو الفيلم شاهداً على مرحلة زمنية من خالل 
.االنحياز لمعسكرهعيني جنبالط، ولكن أيضاً من خالل روحه الطفولية البسيطة المتمردة التي تَُسهِّل   

 
هذه ليست المرة األولى التي يُنَجز فيها فيلٌم وثائقيٌّ عن جنبالط، فسبق أن خصّص له مارون بغدادي شريطاً غداة رحيله عام 

تتحول كتاباته ". شاهد على حياته"، إال أّن عمل زكاك يختلف لجهة كونه يستند الى كتابات المعلّم، حّد تحويله الى 1977
الصحافية هنا المادة األساسية التي يستند اليها سيناريو الفيلم، منذ طفولته فدراسته في فرنسا ورحالته المتكررة الى  ومقابالته

الهند بحثاً عن الروحانية، ثم نضاله السياسي وأفكاره التقدمية ومعارضته الدولة في عهد كميل شمعون، حتى لحظة اغتياله في 
ولكن هل فعالً مات جنبالط وهو يسقط تحت وابل ). مجسدة بطريقة ايقاعية مشوقة لحظة( 1977السادس عشر من آذار 

كّل . نحن موت وحياة دائمان: "الرصاص في ذاك اليوم المشؤوم؟ ربما ليست كلمة موت األنسب لوصف اغتياله، إذ كان يقول
".يموتالجسد هو الذي . نحن ال نموت، بل نعبر. مرحلة من الحياة تمحي المرحلة السابقة  

http://www.almodon.com/author/da846ec0-f9f4-4889-a55d-b597c5c4d19f
http://www.almodon.com/author/da846ec0-f9f4-4889-a55d-b597c5c4d19f
http://www.almodon.com/
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وهو بهذا المعنى نذير االنتفاضات . يطرح الفيلم جنبالط باعتباره علمانياً يؤمن بالعنف في مواجهة العنف إذا اقتضت الحاجة

في إحدى المقابالت، يؤكد أّن الذين وقفوا في وجه الفيودالية لم يكونوا فقراء بل ميسوري الحال، ويذكر كارل . العربية الحديثة
.جنبالط هنا متصوف ناسك أكثر من كونه سياسياً محنكاً، ويمكن القول استطراداً انه لو كان كذلك لما اغتيل. ماركس مثاالً   

 
ننتشل من بين . نزور بصحبة ابنه وليد غرف قصره في المختارة، نخترق حميمية أشيائه التي كساها الغبار وأغرقتها الدماء

كان حيث كان يفترش أرضاً ليقرأ، دائماً محوطاً بالكتب وبوقار البساطة بعيداً ندخل الى الم". نكون أو ال نكون"متروكاته كتاب
في فيلم ال ينطوي على مقابالت . االيمان العادي لم يرضه، كان يرى فيه حائطاً عليه أن يقفز فوقه ليكون سيّد نفسه. من التكلف

كاميرا زكاك . عن اطالالته التلفزيونية المعتادة" يد بكول"يختلف هنا . كثيرة، تتحول شهادة جنبالط االبن لحظة مراجعة مؤثرة
يعبر الفيلم كالتائب . نراه قدميه على األرض ورأسه في الغيوم". جنبالطياته"تنجح في استدراجه، على الرغم من انه يتمسك بـ

وليد جنبالط . ف ظهره ليمضي، قبل أن يشبك يديه خل")أبرياء مسيحيون قُتلوا جراء الثأر ولم يكونوا على عالقة باالغتيال("
.هذا الفيلم" حنظلة"هو   

 
وها إّن السينما ". ربي أشهد أني بلغتُ : "في السطر األخير من المقال األخير لكمال جنبالط قبل اغتياله، أضاف الجملة اآلتية

.موكلة اليوم إبالغ إحدى الصفحات السوداء في التاريخ اللبناني  
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Al Liwaa newspaper 8-5-2015 
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Al-Mustaqbal newspaper 9-5-2015 
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Al Akhbar newspaper 11-5-2015 
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Al Hayat newspaper 15-5-2015 
 

 
 
 

 السياسي مفكراً كبيراً وإنساناً فذاً 

 
 
 

 )بتوقيت غرينتش - ۰۱:۰۰( ۲۰۱٥أيار / مايو ۱٥الجمعة، دولي -الورقية  :النسخة
  .ريسعال براهيما)بتوقيت غرينتش - ۰۱:۰۰( ۲۰۱٥أيار / مايو ۱٥الجمعة،  :آخر تحديث

 
في السينما اللبنانية تبدو متقدمة جداً، وهي ربما تكون، » المدرسة الوثائقية«ال بد من التأكيد على أن ما يمكن تسميته بـ منذ البداية 

 في بعض المعايير، أكثر تقدماً في مجملها من مجمل السينما الروائية اللبنانية وال سيما كما تتجلى هذه خالل سنوات الجدب األخيرة منذ
وتقدم السينما الوثائقية اللبنانية ليس جديداً وال هو . التي تحمل اسم لبنان مجرد حلقات تلفزيونية من الدرجة العاشرةتحولت األفالم 

بل إنه حاضر وملموس منذ أربعين عاماً على األقل، أي بالتواكب مع ظهور السينما اللبنانية األكثر تطوراً على أيدي مارون بغدادي . عارض
صحيح أن معظم هؤالء كانت طموحاتهم األولى روائية، لكنهم إذ . ة الشهال وجوسلين صعب وجان شمعون وغيرهموبرهان علوية ورند

، لم يجدوا أمامهم إال االنصراف إلى تحقيق أعمال وثائقية، إما تحت ضغط الظروف أو القصور التمويلي، أو 1975باغتتهم الحرب في العام 
وثمة ما يشبه اإلجماع في هذا السياق، على أن ثمة على األقل فيلمين كبيرين سجال بداية ازدهار . الرغبة في مواكبة األحداث العاصفة

لمارون بغدادي، على الرغم من » تحية إلى كمال جنبالط«لبرهان علوية، و » ال يكفي أن يكون هللا مع الفقراء«هذا النوع من السينما، هما 
واآلن إذا . أخرى، وعلى رغم أن هايني سرور وجوسلين صعب كانتا قد دخلتا الميدان بقوةأنه كان سبق لكل من هذين أن حقق وثائقيات 

، يبقى من المشروع »البناء مع الشعب«ما تذكرنا أن علوية صور فيلمه حينذاك في مصر عن عمرانيّها الكبير حسن فتحي وتجاربه في 

http://alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://alhayat.com/Authors/9176404
http://alhayat.com/Home
http://alhayat.com/getattachment/f48d9877-3fd9-4f47-b731-4a221e6c6878/
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واليوم بعد نحو أربعة . ط كانت البداية الكبرى للمدرسة التي أشرنا إليهامارون بغدادي للزعيم الراحل كمال جنبال» تحية«لدينا القول أن 
 .عقود من السنين، ها هو فيلم جديد عن جنبالط يوصل السينما الوثائقية اللبنانية إلى ذروة جديدة

  
 الفن والفكر معاً 

الوطني الراحل، وإخراج هادي زكاك، المخرج والمؤرخ وهو من إنتاج لجنة تكريم الزعيم » كمال جنبالط الشاهد والشهادة«عنوان الفيلم 
والحال أن مقارنة سريعة بين الفيلمين . السينمائي اللبناني الذي بالكاد كان قد ولد حين حقق مارون بغدادي فيلمه الكبير عن جنبالط

زيد مدة عرضه عن الساعة ونصف الساعة فنحن مع فيلم زكاك الذي ت. ستكون كافية كي تقول لنا كم تقدمت السينما الوثائقية في لبنان
إذ خالل . وكأنه منتم إليها» بي بي سي«أمام عمل يبدو متكامالً فنياً وفكرياً، لن يكون من المبالغة القول أنه يكاد يبدو لمدمني وثائقيات الـ 

ه المتأثرة باألفكار المسيحية من طفولة جنبالط إلى اغتياله، من أفكاره إلى صوفيت» كل شيء«مدة عرضه عرف الفيلم كيف يحكي 
لت منه الصوفية وأفكار كبار المعلمين الهنود، وتوجهاته األدبية والشعرية، من بيئته العائلية إلى بيئته الفكرية والسياسية الالحقة التي جع

ذلك تأسيس حزبه التقدمي االشتراكي، واحداً من األسماء الكبيرة في السياسة اللبنانية العربية، مروراً طبعاً بنضاالته السياسية، بما في 
 .وحتى العسكرية حين رأى نفسه ملزماً بهذا، عن خطأ يعترف به أو عن صواب زاد من رصيده التاريخي

غير أن زكاك الذي كتب . رجل من طينة كمال جنبالط ووزنه –أو مع  –كل هذا منطقي ويكاد يكون عادياً في فيلم يتنطح للحديث عن 
بنفسه بعد معايشة فكرية لجنبالط وخالل تجميعه عشرات الوثائق والشهادات والدراسات عن الرجل، لم ينس للحظة أنه سيناريو الفيلم 

وكذلك لم يفته أنه وهو يشتغل . سينمائي حقيقي عليه أن يظل في أجزاء كثيرة من الفيلم أميناً لسينماه التي صنعها على مدى سنوات
شاب ينتمي إلى هذه البيئة وهذا المجتمع وبالتالي عليه أن يجعل من فيلمه اكتشافاً لجنبالط، وال سيما  على الفيلم تحضيراً وتجميعاً أنه

على الصعيد اإلنساني والفكري، وكذلك عليه أن يطرح حكاية هذا الزعيم نموذجاً لألجيال الطالعة التي ال تعرف بالتأكيد عن جنبالط إال 
على فيلمه، كان من الواضح أنه يشتغل أيضاً على نفسه في مجال اكتشافه الخاص لرجل متميز،  وهكذا، فيما كان زكاك يشتغل. القليل

الفتى الذي كانه المخرج زياد دويري على أخيه وهما » بيروت الغربية«بدا معه وكأنه يجيب على ذلك السؤال الطريف الذي طرحه في فيلم 
فيجيبه » من هو هذا الشهيد؟«: ويرددان شعارات تندد باغتيال السوريين لهفي أحد مشاهد الفيلم يسيران في جنازة جنبالط نفسه 

 .لست أدري: أخوه
  

 انفتاح على المستقبل
وهذا ما يدفعنا إلى القول هنا أن . من الواضح اليوم مع فيلم هادي زكاك أن كمال جنبالط لم يعد مجهوالً لألجيال التي ولدت بعد استشهاده

ومع هذا نجح زكاك في أن يتفادى اللغة . سية أنه فيلم يفتح على المستقبل بقدر ما يفتح على الماضي والحاضرمزايا هذا الفيلم الرئي
نجح في أن يحقق عمالً يفور بالسينما وبالقدرة على تشغيل اللغة السينمائية إلى حدود لنقل بصراحة إنها قليالً ما . التعليمية البسيطة

 –فهنا أمامنا سينمائي يدرك منذ البداية أنه، حتى وإن كان محكوماً بضوابط سياسية وعائلية . في لبنانوسمت السينما الوثائقية من قبل 
فإن في  -ومن المستحيل عادة النفاد من هذه الضوابط في مجتمعات لم تعهد أن يكون للنقد واالعتراض مكانهما حين الحديث عن الكبار 

بدا زكاك مدركاً أنه بقدر ما هو مهم جمع الوثائق . يقول ما هو مختلف ومميز وإنسانيإمكانه أن يشتغل على البعد الفني لعمله ل
هادي زكاك السينمائية تجلت، » ذاتية«: بكلمات أخرى. والشهادات والتسجيالت القديمة، من المهم كذلك معرفة كيفية استخدام هذا كله

راز رفيع، كما لمصلحة كمال جنبالط نفسه ومشروعه الحضاري الذي قّدم ولمصلحة الفيلم، بجعله قادراً على أن يشاَهد كعمل فني من ط
وبدا . ومن هنا، بدت رحالت الفيلم المكوكية بين الماضي والحاضر أشبه بإعداد للقفز ناحية المستقبل. عبر الفيلم بقوة إقناع مدهشة

ين واآلخر ككناية عن رحلة جنبالط األخيرة إلى الموت اغتياالً استخدام ليتموتيف سيارة المرسيدس البادئة بالفيلم ثم العائدة فيه بين الح
 .في الطريق الجبلي، لعبة سينمائية ذكية ضافر فيها زكاك بين لغته السينمائية الخاصة ووقائع اغتيال الزعيم الراحل

جنبالط وعايشوه بمن فيهم نجله ووريثه غير أن نقطة الذروة في هذا كله كانت تلك اللقاءات التي أجراها الفيلم مع عدد من الذين عرفوا 
أرتنا حالة ... فالحقيقة أن الدقائق التي حضر فيها االبن ليتحدث عن أبيه أرتنا وليد جنبالط مختلفاً تماماً عن صورته العامة. وليد جنبالط

بين احترام االبن ألبيه من ناحية، وتقديم وابناً يتمتع بأناقة الكلمة وقدر كبير من الطرافة والمزج المدهش ... تأملية شكسبيرية بامتياز
 .نفسه في اختالفه الفكري الذي ال شك أن كمال جنبالط كان سيكون من أوائل المعجبين به

كما يبدو واضحاً، من ذلك التوتر الخالق الذي قام على مدى ما يقرب من ثالث  -وهذه ال بد من قولها –كان هذا كله ما ميّز بقوة فيلماً ولد 
يعرف أن مثل ذلك التوتر هو دائماً في  –فن السينما  –بين تاريخ ثمة من يريد الحفاظ عليه بقوة وغيرة دون أن يمّس، وفن مبدع  سنوات

وفي اعتقادنا أن هذا التوتر بالذات هو ما أنتج هنا عمالً سياسياً وفنياً كبيراً . مصلحة العمل الفني إن كان الفنان يعرف ماذا يريد أن يقول
هد ويحب كما تشاهد األفالم الكبيرة، ومن خالل ذلك سيعود كمال جنبالط إلى الساحة سياسياً كبيراً أكثر مما في أي وقت مضى، سيشا

الفكرية وإنساناً المعاً كما كان دائماً، من دون أي ابتعاد عن صوره العديدة التي صنعتها مكانته في السياسة اللبنانية والعربية، أو مكانته 
من مرجعيات تكاد من دونه أن تنسى في أيامنا هذه، من الفكر الهندي والصوفي، إلى مبادئ تيّار دي شاردان، وصوالً إلى تبنيه  النابعة

 .أفكار وإصالحات فؤاد شهاب ونضاالت جمال عبدالناصر وغاندي
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Daleel An Nahar Newspaper 18-5-2015 
 

 

كمال جنبالط يروي سيرته: الشاهد والشهادة  
 

 جوزفين حبشي
2015أيار   18 

" ، والمؤمن بتعاليم غاندي، والعلماني في وطن يغرق في دوامة الطائفية، "الفيلسوف"و" المعلم
عاماً على استشهاده، ليروي  38، يعود اليوم، بعد "صانع الرؤساء"والمحارب للفساد والمحاصصة و

اً دقيقة، جاء مثله تمام 90لنا تاريخه بنفسه، من خالل شريط وثائقي للمخرج هادي زكاك مدته 
الشاهد : كمال جنبالط"مزيجاً متجانساً من االنسانية والسياسة والفلسفة والمبادئ وحمل عنوان 

يفتح باب التاريخ الذي لم نتفق عليه " رابطة أصدقاء كمال جنبالط"الفيلم الذي انتجته ". والشهادة
". المعلم"ى وصفه بـ يوماً نحن اللبنانيين، ويجعلنا شهوداً على أجزاء من سيرة رجل اتفق الجميع عل

، وما بين 1977واغتيل عام  1917كمال جنبالط الحرية واالشتراكية والعروبة الذي ولد عام 
التاريخين رحلة ومحطات متداخلة ومتوازنة بين الحميمي واالنساني والسياسي والنابض بالمواقف 

عبر " المعلم"ها حيناً بصوت هذه المحطات نتابع. الصلبة والمعرفة الالمتناهية واالهتمامات الكثيرة
من هنا اهمية الفيلم (عدد كبير من مقابالته المصورة وصوره األرشيفية القديمة وكتاباته الشخصية 

، وأحياناً اخرى يسردها صوت )وابتكاره في جعل كمال جنبالط شاهداً وُمعّرفاً بتاريخه الشخصي
كلها هادي زكاك بحّس فني عابق وما بين الصوتين صورة سينمائية يش. الممثل رفعت طربيه

كتابات كمال جنبالط ومقابالته هي حجر األساس . بالحميمية والنوستالجيا والتساؤالت والتفاصيل
الذي اعتمد عليه السيناريو الشبيه بسيرة تنطلق من الوالدة والطفولة والدراسة والقيادة والحزب 

روحانية، ثم عمله السياسي وانجازاته االصالحية والرحالت الدائمة الى الهند، هو التواق الى منبع ال
لحظة . 1977آذار  16والحركة الوطنية واالستقاللية التي راهن عليها طوال عمره الذي انتهى في 

اعاد زكاك تقديم فرضيتها بأسلوب سينمائي عابق بالتوتر والتشويق وحافل بأدق التفاصيل، وسيرة 
زها شهادة االبن وليد جنبالط الذي تمّيز بعفويته أعاد شحنها بمحطات مؤثرة وحميمة، ابر

وصراحته، وبرفقته ندخل قصر المختارة ومعه نلج حميمية غرفة المعلم ونفلفش أشياءه وكتبه التي 
سيرة انسان واب وصديق وثائر ومناضل ومدافع عن . تمأل المكان تماماً مثل حضوره اآلسر

تنطلق من عند ذلك الطالب النابغة الذي درس الفلسفة في  استقالل لبنان وأفكاره السياسية والفلسفية،
مدرسة عينطورة وباريس، وال تنتهي عند تلك الرصاصات الباردة التي حطمت زجاج سيارة 

المرسيدس السوداء وآمال شعب بكامله، ألن ما يعلق في االذهان هو وجه ذلك المفكر الذي قال 
لم بدولة ديموقراطية علمانية تحترم االنسان وتحافظ على ، وذلك القائد الحا"نحن ال نموت، بل نعبر"

 كرامته وحريته
صوفيل، دون، سوديكو وسينما سيتي اسواق بيروتالفيلم حالياً في صاالت امپير  

 
 

 
 

http://www.annahar.com/author/232-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A
http://www.annahar.com/author/232-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%8A
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An Nahar Newspaper 23-5-2015 

 "حياً ... كمال جنبالط 
 عزت صافي - كاتب-جريدة النهار-

 2015أيار  23

". كمال جنبالط حياً : "لو كان لي أن أضع عنواناً للفيلم السينمائي الوثائقي الذي شاهدت عرضه األول، لكان العنوان
وإذ تحضر مجدداً من خالل الشاشة فكأنها تعود . لك أن شخصيات هذه الفصيلة من األفالم ال تأتي إال بعد الغيابذ

 والى أين؟... واآلن، ماذا بعد؟: لتكمل المسيرة، حتى إذا بلغت نقطة نهاية توقفت لتسأل المشاهد الحاضر والغائب

، وكأنما البطل الذي يطرح سؤاله، "مال جنبالط الشاهد والشهادةك"هذا هو السؤال المقلق الذي يخرج به ُمشاهد فيلم 
 .والطريق طويل... أنت في أول الطريق: باسماً، موجعاً، يقصد أن يقول للجمهور

فها هم اللبنانيون، وخلفهم، وحولهم . لقد صدق كمال جنبالط في حضوره، وفي غيابه، أو في إحتجابه الشفاف
ال يعرفون في أي نقطة هم على الطريق، وال من أين أتوا، وإلى أين هم . ريقالعرب، واقفون على قارعة الط

وقد أنكر حقهم باالنتساب ... القديم... لقد ضّيعوا البوصلة، وفقدوا الخرائطـ، ولم يبق لهم إال التاريخ القديم. ذاهبون
 .إليه، وحّرم عليهم االستشهاد به

الطويل، إذ هو يطّل من خالل الشاشة، مشعاً، مؤنساً، فإنه ال يحاسب لكن كمال جنبالط، في فيلمه القصير من عمره 
 .هذا ما كنت أخشاه: األبناء على ما فعل البعض من اآلباء واألجداد، إنما هو ينظر الى الحاضر، وكأنه يريد أن يقول

 .ولكي نتعلم علينا أن نعلم لماذا وصلنا الى هنا. لنتعلم... حسناً : ثم، كأنه يستدرك ليضيف
وهو فاصل . هو وصلة بين ما سبقه من تاريخ لبنان، وبين ما تبعه. ستون سنة عمر كمال جنبالط عمر من الزمن
 .بين لبنان الذي يمضي ولبنان الذي في الغيب

هل هي نصيبه، أم نصيب العائلة التي أنجبته؟ هذا السؤال أتعب كمال . نراه في فيلمه طفالً في فمه ملعقة من ذهب
 .فتّوتهجنبالط في 

ولعّل هذا السؤال قد الحقه حتى دفعه الى البحث الطويل عن موطئ قدم له يريده في وطنه، وفي النظام السياسي، 
 .الحاكم، والمالّكي، واألناني، المغلق على ذاته، فما وجد موطناً لقدمه إال في الشارع، وبين الناس

واللقب، ومن سطوة الشهوة والطمع، إال بأن يستحق الحياة وعلى تلك الفسحة وقف حراً، متحرراً من عقدة الذهب، 
الذي نظمه شاعر الحزب كامل العبد " الحزب التقدمي االشتراكي"انتصاراً على الضعف، وهو الذي رّدد من نشيد 

 :(مرجعيون –الخيام (هللا، ابن مرج الجنوب 
 "كل أرض لنا مهدُ "
 "ليس للخّير حدّ "
 "ال ُيرى ُحّر وعبدُ "
 "الكون بناإنما "
 "قوة تطوي الفنا"

في ذات كمال جنبالط هي التي، ربما، جعلته يذهب بعيداً، متخطياً حدود الوطن الصغير الى العالم " الكونية"هذه 
العربي الواسع، وصوالً الى العالم الثالث األوسع، ممثالً، في ذلك الزمن من مطلع خمسينات القرن الماضي، 

جواهر الل نهرو، وجمال عبد الناصر، والماريشال تيتو مؤسس دولة اتحاد : أبرزهم، و"مؤتمر باندونغ"بأقطاب 
وقد كان لكمال جنبالط . الجمهوريات اليوغوسالفية اإلشتراكية التي وقفت نداً لإلتحاد السوفياتي في عصر ستالين

ي دورة للمؤتمر ُعقدت مقعد في مجالس هؤالء األقطاب، وهو الذي إعترض مرة على مشاركة االتحاد السوفياتي ف

http://www.annahar.com/author/3644-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A---%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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ولم . فيما المؤتمر يمثل دول العالم الثالث) األول والثاني(في القاهرة، باعتباره إحدى الدول العظمى من العالمين 
في إحتفال ضخم شهدته بيروت في " ميدالية لينين"لكن الكرملين عاد وقدم الى كمال جنبالط . يحضر ممثل للكرملين

 .قاعة األونيسكو
م الذي كتبه وصّوره وأخرجه المؤلف السينمائي الوثائقي هادي زكاك يظهر وليد جنبالط ليشّرع أبواب دار في الفيل

الوالد الشهيد من الدار التي كانت، وال تزال، أحد أكبر رموز لبنان " حصة"المختارة ونوافذها أمام الكاميرا لتبين 
 .منذ مطلع القرن التاسع عشر

نكون أو ال "يقلّب صفحات بعض الكتب، وبينها كتابه . يا غرفة فراش الوالد ومكتبتهيتنقل وليد جنبالط بين زوا
تظهر تذكرة هوية الوالد الشهيد مثقوبة بالرصاص في وسط األرزة التي . ثم يفتح صندوقاً، فيفتح جرحاً ". نكون
 1977آذار  16ك اليوم كانت التذكرة في جيبه الداخلي، لجهة القلب، حين إنطلق عليه الرصاص، ظهر ذل. عليها

 .يتأمل وليد جنبالط تذكرة الشهيد، ثم يعيدها الى مكانها في الصندوق بعناية األصابع التي تالمس قرباناً مقدساً 
" رابطة أصدقاء كمال جنبالط"أكثر من شخصية إلتقت في ذات كمال جنبالط من خالل فصول الفيلم الذي أنتجته 

القائد، والرفيق، والمتصوف الغافي، مبتسماً، في حضرة روح المعلم المقيم في الرئيس، و: لكنه في الخالصة واحد
 .معبده في الهند، على مسافة آالف الكيلومترات

 .ثم، هو كمال جنبالط اإلنسان البسيط، المأخوذ بزهرة برية نبتت في ثنايا شقوق عتبة نافذته المفتوحة على الربيع
عابر عصور النهضة واإلشراق، متخطياً عصور الظالم، متصدياً ألربابها  وهو المفكر الثقافي األممي، الشاعر،

 .ودعائها ومقلديها
 .وهو الوزير، والنائب، المصغي باهتمام الى شكاوى الناس

 .وهو، في كل الحاالت، الثائر على الضعف والجبن، والوقاحة، والسفاهة، في السلطة وبين الناس
روة أزمة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهو الذي عاصر معارك هذه الرئاسة منذ ولعلها مصادفة أن يأتي فيلمه في ذ

بل إن حقه يتوقف ". صانع الرؤساء الذي ليس من حقه أن يكون رئيساً "بداية عهد االستقالل، وهو الذي ُوصف بأنه 
ة، واإلنماء، في حين على عتبات وزارات جليلة بمهماتها، وبصالحياتها، كالتربية، واألشغال، والزراعة، والصح

، كما قال مرة، ضاحكاً ببراءة، بعد "شين"و" سين"و" ميم"الى أربابها من فئة " العليا"تذهب الرئاسات والوزارات 
االنقالب الشعبي الذي أطاح أول رئيس " الجهة االشتراكية الوطنية"أن كان قد نّظم وقاد مع رهط من رفاقه في 

 .1952جمهورية عربي في الشارع عام 
وال تذهب من ذاكرة الشهود الذين كانوا، ومن بقي منهم على قيد الحياة، تلك الجلسة التي ُعقدت في مكتب كمال 
جنبالط في بيروت، بعد ساعات من تحقيق ذلك النصر التاريخي، وقد توجه في مطلعها كميل شمعون الى كمال 

 ."...مبروك فخامة الرئيس: "جنبالط، قائالً له
ملة معنوية رائعة من الزعيم السياسي المعارض، ورئيس الجمهورية في ما بعد، وقد تلقاها كمال كانت تلك مجا

 .وغيري صاحب الفخامة... أنا الرئيس: جنبالط بابتسامة وهو يعلّق
 هل هو قدر القادة األفذاذ من اللبنانيين الذين يولدون من فئات تأتي بعد الفئات المميزة الثالث؟

رصاصة في الرأس، ورصاصة في : فأمثال كمال جنبالط في لبنان، والعالم العربي، نصيبهم ثالث ...هذا هو الواقع
 ...الصدر، ورصاصة في الفم
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Quand Hady Zaccak fait parler Kamal Joumblatt 
À L’AFFICHE 
OLJ 

28/05/2015 

Il fut un grand politicien qui a joué un rôle prépondérant dans l'histoire du 

Liban. Il fut le fondateur du Parti socialiste progressiste (PSP) et le leader de la 

communauté druze. Aujourd'hui, Hady Zaccak a fait de lui un acteur. Kamal 

Joumblatt, sous la caméra du documentariste, se raconte. Dans le film Kamal 

Joumblatt, témoin et martyr, toujours projeté à la salle Empire Dunes, le bey 

dévoile son parcours, sa vie, son « spirituel » intime, ses choix politiques et ses 

prises de position. Il témoigne. Et à travers lui, c'est le portrait d'un certain 

Liban qui est brossé. 

Trois questions à Hady Zaccak 

Pourquoi un documentaire sur Kamal Joumblatt ? 

J'ai découvert il y a dix ans cette figure politique qu'était le seigneur de 

Moukhtara à travers le roman d'Igor Timofeev, Kamal Joumblatt et le destin 

tragique d'un Liban déchiré (éditions Albin Michel et Dar an-Nahar). Il m'avait 

séduit. De plus, je trouvais en lui une figure cinématographique intéressante. 

Lorsque Gisèle Khoury, la productrice exécutive, m'a mis en contact avec la 

Ligue des amis de Kamal Joumblatt qui voulait commanditer ce film, je n'ai pas 

hésité. 

Combien de temps a nécessité ce travail ? 

Je suis sur ce projet depuis 2012, car c'est un véritable travail d'archiviste. J'ai 

été soutenu par Dar al-takadoumiyah et Dar an-Nahar. Je me suis mis dans la 

peau d'un archéologue. 

Quelles étaient les priorités de ce documentaire ? 

Faire un film qui soit de Kamal Joumblatt et non à propos de lui. Pour être plus 

clair, j'ai réalisé l'autoportrait de Kamal Joumblatt. C'est lui le narrateur du film. 

C'est lui qui se raconte. On entend parfois sa voix, qui est aussitôt relayée par 

Rifaat Tarabey. 
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Beirut.com 29-5-2015 
Kamal Jumblatt Did Yoga Before it Was Cool, And Other Things You 
Didn't Know About the PSP Founder 
By Christina Tkacik 
http://www.beirut.com/l/41190 
Kamal Jumblatt was the founder of the Progressive Socialist Party in Lebanon. He was 
assassinated in his car during Lebanon’s Civil War. His son, Walid Jumblatt is still a 
major player in Lebanon’s political scene today. All these facts are pretty well known -- 
plus or minus some tidbits you may have heard from family members and friends over 
the years. 
 
But now Lebanese audiences have the opportunity to revisit the Druze leader’s legacy – 
and what he might have meant for the country had he lived – with a new film called, 
“Kamal Jumblatt, witness and martyr,” now showing in Lebanon. The film is directed by 
Hady Zaccak, a professor at USJ who has dedicated his career to making movies about 
Lebanese history. 
 
“The film is not really a film about the past,” Zaccak said in an interview. “It’s also a film 
about the present.”  
 
Throughout his life, Jumblatt wrote extensively about the problems facing Lebanon and 
the Arab world. His writings on issues of religious extremism and social inequality – 
which are featured throughout the film -- feel as timely today as when Jumblatt wrote 
them. 
 
To Zaccak, Kamal Jumblatt represents a utopian dream – the alternate path that 
Lebanon could have taken toward a secular government, rather than the sectarian 
system currently in place. Jumblatt is one of the few figures of Lebanese history that 
could be considered a “father” of the country – and not simply the leader of one small 
sect or community. In turn, his assassination meant the end of the secular dream for the 
country. 
 
“Since [the time of] his assassination, there has been the destruction of any national 
secular models, and we’ve been living more and more in a catastrophe not only in 
Lebanon but throughout the Arab world,” Zaccak said. “Let us see today what’s 
happening in Iraq and Syria and Lebanon.” 
 
Zaccak was approached to make the film a few years ago by the Friends of Kamal 
Jumblatt Association, a cultural institution dedicated to preserving Jumblatt’s legacy. 
Zaccak was intrigued, but told them “I’m not going to make a propaganda film.” It was 
important to Zaccak to show Jumblatt’s complexity and human-ness; that he made 
mistakes. 
 
In fact it was Jumblatt’s complexity that drew Zaccak to him as a character. He drove 
from Lebanon to India and went on a spiritual journey with a guru there. His first trip was 
in the 1950s – way, way before the Beatles ever went there. He reserved every morning 

http://www.beirut.com/l/41190#content
http://www.beirut.com/l/41190#content
http://www.beirut.com/l/40334
http://www.beirut.com/l/41190
http://www.beirut.com/l/40903
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from 5 am until 9 am for meditation and writing. 
 
At the same time, he came from a very high social position and maintained his wealth 
throughout his life. He lived in a stately home, leading some of his detractors labeled 
Kamal Jumblatt the “master of the castle” to poke fun at his progressivism. How could a 
progressive leader live in a fancy house? (For his part, Jumblatt would counter that Karl 
Marx and other leaders also came from wealthy families). 
 
And, unlike other socialist leaders of the time, Jumblatt was extremely spiritual. He grew 
up Druze and studied Christianity and Islam later in life. He thought that socialism 
needed to return to its spiritual roots. Still, he was willing to use violence to achieve his 
ends. 
 
All of these complexities and contradiction make Jumblatt, for Zaccak, a “modern Don 
Quixote” – an idealistic fighter until the very end. 
As part of the filming, Zaccak interviewed Walid Jumblatt extensively. The younger 
Jumblatt appears in interviews throughout the film, showing viewers his father’s 
belongings, even bloodied books that were with him when he was shot. Jumblatt says 
that he was “baptized in blood” – his father, as well as his grandfather were both 
assassinated. 
One of the film’s most powerful scenes occurs while Walid Jumblatt discusses his 
father’s assassination and the brutal massacre of Christians the occurred afterward, as 
a reprisal. Jumblatt seems to exhibit a real sadness for what happened – a rare 
acknowledgement of past crimes in a nation ruled by former warlords. After shooting 
this scene, Zaccak said, he knew he wanted to push forward on the film.  
 
The teaching of history has always been lacking in Lebanon – you may find your own 
school’s history textbooks ended in 1947, with no mention of the civil war or other 
conflicts that followed. Zaccak hopes to write the history through films like Kamal 
Jumblatt, as well as previous films like “A Lesson in History,” “Mercedes,” and 
“Honeymoon 58,” which is about the war of 1958. 
 
If you want to learn more about a fascinating character – and what could have been in 
Lebanon, check out Kamal Jumblatt, Witness and martyr, now playing at Empire Dunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beirut.com/l/40903
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Kamal Jumblatt, il sogno infranto 
DI  
REDAZIONE 
 – 10 DICEMBRE 2015POSTATO IN: BACHECHE, CINEMA, CONFESSIONALISMI, CULTURA & CENSURA, GUERRE 
(IN)CIVILI, LIBANO, STORIA 
HTTP://WWW.SIRIALIBANO.COM/LEBANON/KAMAL-JUMBLATT-SOGNO-INFRANTO.HTML 

(di Aldo Nicosia).  

Kamal Jumblatt, testimone e martire: il titolo del nuovo documentario di Hady 
Zakkak (2015) costituisce già di per sé un testo e un pre-testo per consegnare la storia 
contemporanea del Libano ai suoi giovani, o ancora a un telepubblico non libanese 
che ha fatto non poca fatica, nel ginepraio di eventi e facce di personaggi 
eternamente presenti sugli schermi tv di tutto il mondo, durante un decennio e mezzo 
di guerra “incivile”, a distinguerne e valutarne etica, orientamenti, alleanze. 

“Ma chi è Kamal?” 

Perché proprio Kamal Jumblatt, e non un altro leader della recente storia del Libano? 

Al sottoscritto che ha una frammentaria conoscenza di tale storia, questo 
documentario fornisce una convincente risposta a un identico interrogativo che lo ha 
attanagliato per anni, dopo aver ammirato il brillantissimo film West 
Beyrouth (1998).Dopo la visualizzazione della notizia tv dell’assassinio del leader 
druso, il regista Doueiri inserisce la scena di una manifestazione pubblica, in cui si 
trovano a marciare, per puro caso, i due adolescenti protagonisti del film, Omar e 
Tareq. Entrambi, con l’euforia e la spensieretezza della loro età, cominciano a 

http://www.sirialibano.com/lebanon/kamal-jumblatt-sogno-infranto.html
http://www.sirialibano.com/author/belbo
http://www.sirialibano.com/category/bacheche
http://www.sirialibano.com/category/bacheche/cinema
http://www.sirialibano.com/category/lebanon/confessionalismi-lebanon
http://www.sirialibano.com/category/lebanon/cultura-censura
http://www.sirialibano.com/category/lebanon/guerre-incivili
http://www.sirialibano.com/category/lebanon/guerre-incivili
http://www.sirialibano.com/category/lebanon
http://www.sirialibano.com/category/lebanon/history-lebanon
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imitare gli altri gridando slogan che inneggiano al leader martirizzato : “Con l’anima, 
col sangue, ti vendicheremo, Kamal!”. D’un tratto, uno dice all’altro: “Ma chi è 
Kamal?”. Risposta: “Boh, non lo so.” 

A mio avviso, la scelta di Doueiri non è stata per niente affatto casuale, ed è cruciale 
soprattutto se contestualizzata in una filosofia che intende cogliere gli eventi della 
guerra libanese dal punto di vista di due ragazzi che non hanno gli strumenti cognitivi 
per parteggiare per qualcuno, scegliendo, di conseguenza, di non menzionare leaders 
politici locali (con l’unica eccezione della breve carrellata documentaristica di volti 
ed episodi poco prima del finale). 

Non c’è dubbio che la figura di Kamal Jumblatt sia singolare e trasversale, nel 
panorama della vita pubblica libanese e mediorientale, e che abbia esercitato ed 
eserciti tuttora un fascino inesauribile. Il documentario di Zakkak ci restituisce il 
personaggio nella sua tridimensionalità, a tutto tondo, svelandone aspetti poco noti al 
grande pubblico,e sicuramente – mi azzardo a dire – anche alla stragrande 
maggioranza del pubblico libanese. 

Il regista dirige la sua mdp verso dettagli, cimeli, simboli, oggetti, documenti, e la 
muove in molteplici spazi, fisici e mentali: palazzi, biblioteche, centri di 
documentazione, scuole, persino luoghi esotici, che hanno visto la presenza del 
leader. Il sonoro è affidato solo ai discorsi, pronunciati dalla sua voce calma in 
interviste televisive o radiofoniche, o altrimenti estrapolati e letti da una voice off, 
alle descrizioni malinconiche dell’unico figlio Walid, o di altri preziosi testimoni. 

Il documentario parte con la concitata ricostruzione di fiction della scena 
dell’agguato al leader, cui fa da contraltare l’atarassia sprigionata dalla sua frase: 
“La morte è solo un’illusione che si realizza in stato di veglia. In realtà non c’è mai 
stato né un inizio, né una fine”. L’agguato ritorna verso la fine del film, quasi a 
completare il cerchio, o forse a sottolineare che la fine del film, o quella dei suoi 
sogni, è anche il suo inizio. Sogni seppelliti e infranti come i vetri della carcassa di 
una Mercedes, che è poi, se vogliamo, quella testimone muta della storia libanese di 
un precedente documentario di Zakkak, Mar Sedes. 

I sogni di Jumblatt 

“Sogno un paese laico, non quello di San Marone o del profeta Muhammad, né 
ovviamente di al-Hakim bi-amrillah. (…) Sogno leader politici che credano nell’unità, 

http://www.sirialibano.com/lebanon/mar-cedes-la-storia-del-libano-vista-da-hadi-zakkak.html
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che applicano la giustizia e la sicurezza sociale”.

 

La trasversalità della figura di Jumblatt ha origine dal fatto che il Partito Socialista 
Progressista (PSP), di ispirazione profondamente laica, nasce nel 1949 con l’obiettivo 
di opporsi al carattere confessionale della politica libanese. Tra i soci fondatori e i 
membri attivi figurano infatti sunniti, sciiti, cristiani progressisti. Ovviamente tale 
carattere rivoluzionario per la mentalità libanese lo fa scontrare con le autorità, già 
nel 1951, col cosiddetto “battesimo di sangue” di Baruk. Quello stesso anno diventa 
leader del Fronte nazionale delle Forze Socialiste e si trova a contrastare la politica 
filo-statunitense di Camille Chamoun. 

In campo internazionale Jumblatt sostiene i movimenti arabi di liberazione contro il 
colonialismo. Stringe rapporti con Nasser e, dopo l’annuncio della nascita della RAU, 
sostiene la rivolta contro un nuovo mandato a Chamoun. La mini guerra del 1958 è già 
nell’aria (raccontata da Zakkak in Honeymoon 1958). Dopo lo sbarco dei marines in 
Libano, le acque si calmano e, nel luglio dello stesso anno, viene eletto Fu’ad Chehab 
alla presidenza. Si apre per Jumblatt una lunga e proficua collaborazione col governo: 
assume vari incarichi ministeriali, cercando di implementare le sue idee socialiste in 
un ambiente impregnato di liberismo. 

Drusismo e universalismo 

Jumblatt sembra aver un rapporto speciale e anomalo con la religione, e in questo è 
sostenuto dal carattere eclettico della dottrina drusa, che lo porta ad accogliere gli 
insegnamenti della Bibbia, la Torah, Hermes Trismegisto e i saggi della filosofia 
indiana. L’influenza di tale corrente è così forte che andrà a visitare l’India, nel 1951, 
e ci tornerà regolarmente ogni anno. A Trivandum, nella regione del Kerala, la mdp di 
Zakkak va alla ricerca delle atmosfere di pace interiore che Jumblatt cerca, lontano 
dai tumulti libanesi: si interessa alle tecniche di yoga e di meditazione, scopre la 
stretta dialettica tra cibo e umore, critica il modello consumistico, ricerca l’armonia 
interiore. Critica anche la mentalità individualistica ed egoistica degli arabi, che avrà 
come giusta mercede la sconfitta del 1967 contro Israele. Nel 1969 sostiene gli 
accordi del Cairo per organizzare l’azione della resistenza palestinese. 

Dal confessionalismo a un modello di Stato moderno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Progressista
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Progressista
https://it.wikipedia.org/wiki/Sunniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Sciiti
http://www.sirialibano.com/lebanon/honeymoon-58-prove-tecniche-di-una-guerra-sospesa.html
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È  fermamente convinto che il problema principale del Libano sia la sperequazione tra 
una casta di ricchi e il resto della popolazione. Si rende così necessaria una serie di 
riforme democratiche delle istituzioni: dalla legge elettorale all’implementazione del 
secolarismo, fino allo sviluppo rurale per evitare i disastri dell’inurbamento. La 
priorità è quella liberare il Paese da quello che lui chiama “la teocrazia patriarcale”. 

Allo scoppio della guerra “incivile” è a capo del Movimento Nazionale, coalizione che 
raggruppa 13 partiti. Invita la destra cristiana a non far intervenire il vicino Hafez al-
Asad. Le sue parole a proposito sembrano profetiche: “Se la Siria entra in Libano, non 
ne vorrà più uscire”. 

È proprio la Siria la sua grande delusione: quella che lui riteneva alleata della sinista 
e della causa palestinese, si schiera con la destra libanese. Critica duramente il 
regime di al-Asad e, in un intelligente montaggio, sentiamo tutto ciò proprio quando 
ritorna la scena dell’agguato alla sua Mercedes. La stessa auto, umanizzata dalle 
ferite inferte dai proiettili, i detriti dei vetri, le macchie di sangue sui seggiolini, fa 
da teatro alle affermazioni di un Jumblatt che si desta dai sogni di un Libano laico e 
moderno, democratico e riformista, per vederlo sull’orlo della catastrofe, perché in 
preda a politici senza valori etici. 

Zakkak racconta con l’agilità della sua mdp e il rigore scientifico di ricerca dei 
documenti, teoria e prassi di un metodo di vita, di tendenza sufi, etereo e leggero, 
coraggioso e impegnato: Jumblatt è stato l’ultimo patriota del Libano. Forse anche i 
suoi avversari politici glielo riconoscerebbero. Ma dovremmo chiederlo alla mdp del 
regista… in un prossimo film! 
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 حصة األسد لغسان سلهب وهادي زكاك: جوائز األفالم اللبنانية

 2016نيسان  6األخبار 

التي يديرها » جوائز األفالم اللبنانية«ُوّزعت أمس ) أسواق بيروت(» سينما سيتي«للسنة الثالثة على التوالي، وللمّرة األولى في 
، وأفضل )غّسان سلهب ــ الصورة(أفضل فيلم، وأفضل سيناريو : أربع جوائز هي» الوادي«حصد فيلم . وينّظمها إميل عيد

 .، وأفضل صوت)باسم فيّاض(صورة 

، وأفضل موسيقى تصويرية )هادي زكاك(أفضل مخرج : ، ففاز بثالث جوائز هي»الشاهد والشهادة: كمال جنبالط«أما وثائقي 
يال «جائزة أفضل مجموعة ممثلين في فيلم سينمائي كانت من نصيب بطالت ). إلياس شاهين(، وأفضل مونتاج )إميل عواد(

وقد خطف هذا . وندى أبو فرحات، وجوليا قّصار، ومروى خليل، ودارين حمزة نيبال عرقجي،) إخراج إيلي خليفة(» عقبالكن
خالل . »أفضل سينما«في وسط بيروت على جائزة » سينما سيتي«الشريط أيضاً جائزة الجمهور، قبل أن تحصل صاالت 

التحكيم، فتألّفت من أسماء  أما لجنة .Listen االحتفال، عرض المخرج فيليب عرقتنجي للمّرة األولى مشاهد من فيلمه الجديد
جورج خبّاز، وزينة دّكاش، والرا سابا، إميل شاهين، وكريستين طعمة، وحّسان مراد، ووسام بريدي، وغابريال : عّدة أبرزها

يذكر أّن أسماء عّدة شاركت في تقديم الجوائز ... شمعون، ولوسيان بورجيلي، وأنابيال هالل، ومحمود حجيج، ودانييال رحمة
 .زين، بينها سينتيا خليفة، وسام صليبا، وبرونو طبّال، وطوني عيسى، ومنال مالط، وغيرهمللفائ
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كتابة تاريخ لبنان بأسئلة الضوء.. كهادي زكا: بشار إبراهيم يكتب  
)مجلّة السينما العربيّة(  σص 10:10فى  2016, 29الجمعة أبريل  : التاريخ  σبشار إبراهيم : الكاتب 

 
 

تارة عبر وقائعه وأحداثه، وأخرى من . يحاور هادي زكاك التاريخ اللبناني، ويناوره، فيأتيه من أبواب عّدة
فاعلياته السياسية، وحوامله االجتماعية، التي ساهمت بمجموعها في تكوين خالل شخصياته، وطوراً بتناول 

يقف المخرج الباحث أمام التاريخ اللبناني، ال من أجل استعادته، . موشوره المتعدد القراءات، إلى حّد التناقض
ته مهمة التشريح، وال التغنّي بأمجاده، أو الوقوف على أطالله، بل يشرع الفيلم الوثائقي أداةً يتولى بكامير

 .طريقاً المعرفة، يقرأ الماضي ويده على الراهن وعقله يتطلّع إلى المستقبل
كأنما ُوجد هذا من أجل ذاك، أو أوقفه عليه؛ تفكيكه، . يتالزم الفيلم الوثائقي لدى هادي زكاك مع التاريخ

لقول والنفاذ إلى الجوهر، في يعيد تشكيله، وتخليقه، مدركاً قدرة الصورة على ا. وتحليله، ودرسه، وفهمه
فعلى رغم الدور الوظيفي الذي يمارسه الفيلم الوثائقي، بين يدي زكاك، إال أنه ال يُفلت العامل . شكل حاذق

الفني الجمالي، بمختلف تعبيراته الواقعية والداللية، وال يتردد في الذهاب إلى حّد كسر الحاجز ما بين الوثائقي 
، في مزج بديع، )الروائي(، يؤدي بك إلى هناك )الوثائقي(أثيرة مفادها أن اإليغال هنا  والروائي، مجّسداً فكرة

 .يجعل من التاريخ حاضراً راهناً، ومن الفيلم الوثيقة كائناً ينبض بالحياة، في رؤية مستقبلية
ن عن نفسها في ، تماماً على بوابة الحرب األهلية اللبنانية، التي ستعل1974وهادي زكاك المولود في العام 

، وتتمطّى بالموت والدمار على مدى قرابة عقدين تاليين، في طول البالد وعرضها، سوف تكون 1975العام 
المناخ والبيئة التي ترعرع فيها، وعاشها طفالً ويافعاً وشاباً، مما سيجعلها بمقدماتها وخلفياتها ) الحرب(

يها، الموضوع الحاضر في أفالمه دائماً، منذ أن تخّرج في ومرجعياتها وآثارها وتداعياتها، وكذلك الفاعلين ف
، 1999، وعبر أفالمه الوثائقية جميعها، التي تتالت منذ العام »جامعة القديس يوسف«، من 1997العام 

 .بوصفها توقيعات مخرج، صاحب رؤية سينمائية، ومشروع معرفي، وموقف تقّدمي
فقط، بل يذهب به إلى مستويات قّل أن نعهدها لدى أقرانه من  ال يحترف هادي زكاك صناعة الفيلم الوثائقي

جيل سينمائي عربي، أتى مع مطالع القرن الحادي والعشرين، فأربكت بعضه التقنيات بسهولتها ويُسرها، 
وتاهت ببعضه اآلخر اشتراطات المحطات التلفزيونية، ونماذجها الوثائقية، التي بقي الكثير منها يدور عند 

http://www.za2ed18.com/%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b2%d9%83%d8%a7%d9%83-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1/
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قرير، المتكئ على كثير من الصوت بالكالم والتعليق والشرح والتفسير، وقليل من مهارة خلق حافة الت
المخرج هادي زكاك، وبتعاون بديع مع مديرة التصوير مولایر أبوالروس، يشكالن ثنائياً نادراً، . الصورة

 .يعرف كيف يخلق نكهة السينما من أدّق التفاصيل
ولكن ما كان لهذه الثمار أن تكون على هذا . ش العمل المتعددة، أثمرتصحيح أن الدراسة األكاديمية، وور

فنان أصيل . باحث يعمل في دأب وطول صبر وأناة. القدر من التميّز لوال أن زكاك صاحب رؤية ومشروع
. عين ثاقبة النظر، وإذن محترفة االستماع. إنسان يتميز على المستوى الشخصي بتكوينه الهادئ. الموهبة

طويل فيما يرى ويسمع، وانفتاح على تقلّبات الفكرة، ونسبية الحقيقة، وتعّدد الروايات، وكثرة  تأّمل
 .االحتماالت، وتدحرج الوقائع

في منتصف المسافة ما بين الفيلم األول، والفيلم األحدث في مسيرته السينمائية، يتوقف هادي زكاك مع 
كيف يمكن كتابة التاريخ في بلد يفتقد للحّد : ثير سؤال، لي)2009(» درس في التاريخ«وثائقي جاء بعنوان 

األدنى من التوافق ما بين مكّوناته، التي تتفارق في رؤاها إلى حّد من الصعب العثور على القليل من 
 …الُمشتركات فيما بينها، ليس على صعيد الراهن فقط، بل التاريخ نفسه، بما فيه من أحداث وشخصيات؟

). 2105دقيقة،  95(» الشاهد والشهادة.. كمال جنبالط«ى بوابة فيلمه الوثائقي األحدث نستعيد هذا ونحن عل
هذا الفيلم الذي تتكثف فيه خالصة تجربة زكاك الفنية والجمالية، ممزوجة برؤيته الفكرية الثقافية وانحيازه 

. لفرد وال تنتهي عندهالسياسي، وغاياته النابعة من هواجس شخصية خاصة، تتعلق بمصير بلد وشعب، تبدأ با
وما يثيره ذلك كله من تحديات على أصعد عدة، بدءاً من المشكلة الفنية المتمثلة عادة، وفي أفالم من هذا 
الطراز، بالبناء السردي التقليدي، واالنصياع لتاريخ الشخصية، ووقائع حياتها، مروراً بمهمة النجاة من 

لعربية، التي تتناول السيرة الذاتية لشخصية سياسية أم ثقافية أم المغبة التي تقع فيها غالبية الوثائقيات ا
 .اجتماعية، وأبرزها الوقوع في مطّب االشتغال على تنقية الشخصية، وتطهيرها من كل خطل أو زلل

يصلح االستهالل السينمائي الباذخ الذي يعيد تمثيل مشهد اغتيال كمال جنبالط، مطلع الفيلم، نموذجاً ممتازاً 
يبدأ الفيلم من هذه الذروة . ة الفيلم الوثائقي على إعادة خلق اللحظة، واستعادة سياقها، إلى درجة مدهشةلقدر

الدرامية الحقيقية، منسوجة بأدق التفاصيل، والمعلومات الدالة، بأداء باهر على مستوى اإلخراج، بما فيه من 
قال ما بين لحظة الموت الداهمة، وفكرة الحياة التصوير والمونتاج، وإدراك اللحظة المناسبة للتوقف، واالنت

الباقية، بتناغم ما بين شريطي الصوت والصورة، عند إدخال صوت كمال جنبالط يتحدث في مناجاة 
ربيع ال تبصره . ربيع يمضي مع الفصول. ، في الحياة المؤقتة)الربيع(، عن مستويين من الزمان )موالي(

وليست روحي سوى زهرة، تفتقت من «وال تغرب فيه شمس األزل، و العيون، وال تغمض عنه جفون العقل،
في . وهٌم يتحقق في حالة من اليقظة. الموت وهمٌ «، لينتهي إلى إيمانه بأن »التراب في مسيرة ربيع أقدامك

 .«الواقع لم يكن هناك بداية أو نهاية
نبالط، في طريق معزولة وفارغة التضاد ما بين مكونات المشهد البصرية، لحظة العزم على اغتيال كمال ج

تقّل قتلةً، من جهة، واالقتباسات من أقوال » سيارة مطاردة«التي سيكونها جنبالط، و» الطريدة«إال من 
التي هي بعض من جوهر أفكاره وعقيدته وفلسفته في الحياة والموت، من جهة مقابلة، تفتح الباب » الشاهد«

تكاد تشمل الفيلم كله، منعكسة على سيرة كمال جنبالط، وتجربته أمام سياق تضادات، ُمعلنة أو ُمضمرة، 
السياسية والفكرية والثقافية والروحية واالجتماعية، وتوازي سيرة لبنان عبر قرنين مضيا على األقل منذ أيام 

بكل تلك فخر الدين المعنّي، ما بين النزوع نحو االستقالل وبناء القوة، واالنكسار أمام الواقع الذي لم يأبه 
 .األحالم والطموحات

، سوف يكون حاضراً »سيد القصر«، االشتراكي الذي حمل في تضاّد لقب )1977 – 1917(كمال جنبالط 
، فقط، بل في )وليد جنبالط(في الفيلم بصوته، وكتاباته، وآثاره، ليست التي يكشف عنها ويدّل عليها االبن 

إذاعية، وصور، وأوراق، وأماكن تمتد من لبنان إلى  كثير مما أمكن للباحث أن يصل إليه في حوارات
واستخدامها في تأكيد مضاعف ثالث مرات، أولها بالصوت الُمسّجل أو الشخص المتحدث، وثانيها … الهند

، مما أدى إلى تعّدد أدوات السرد، ومستوياته في )الغرافيك(بالصورة الحية أو األرشيفية، وثالثها بالكتابة 
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في صوت كمال جنبالط نفسه، وصوٍت ينطق باسمه، وكتابٍة على الشاشة، والحديث عنه من الفيلم، متمثلة 
خالل حوارات ولقاءات وشهادات وتصريحات لشخصيات ذات عالقة ما بتفصيل، أو تجربة، أو موقف، أو 

 .واقعة
إنه . محددةيفيض كمال جنبالط في الواقع، كما في وثائقي هادي زكاك، عن كونه رجالً ذا صفة معينة أو 

مدينةٌ يمكن أن تأتيها من أبوابها السبعة . متعدد القراءات. متعدد الوجوه. رجل موشور، متعدد الصفات
، ولعل هذا ما أغرى هادي زكاك للعمل على هذه الشخصية، واالنتهاء إلى هذا الفيلم، الذي )وربما أكثر(

ه في فيسفساء اللوحة العامة، التي تحاول ينكشف عن غنًى بحثي واستقصائي، وتنقيب عن كل ما ينبغي رصف
لملمة تفاصيل سيرة، يمكن لها أن تكون درساً مستفاداً لألجيال الُمقبلة، تتوفر على عظة من األمس، لعلها تنفع 

.للحاضر والمستقبل المؤسيين . 
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 «مهرجان اإلسماعيلية«نال تقدير لجنة تحكيم 
 كمال جنبالط سيرة لم تنتهِ .. »والشهادة الشاهد»

2016مايو  02 ::التاريخ  
  :المصدر

 ُعال الشيخ ـــ اإلسماعيلية •
  

من النادر أن يكون قرار لجنة التحكيم في مهرجان سينمائي متفقاً ومتسقاً مع آراء النقاد والصحافيين، لكن هذا االتفاق كان 
سماعيلية لألفالم التسجيلية والقصيرة، الذي أنهى دورته األسبوع الفائت، وسط من مهرجان اإل 18حاضراً بقوة في الدورة الـ

تحدٍّ ملحوظ من قبل إدارة المهرجان إلنجاح هذه الدورة التي تميزت بنوعية األفالم المنتقاة، وبلجنة تحكيم برئاسة المخرجة 
فلسطينية مي عودة، والناقد السينمائي المصري التسجيلية الجورجية الشهيرة، نينوكيرتادزى، ضمت في عضويتها المنتجة ال

عصام زكريا، والمخرج األرميني هراشيا كشيشيان، وفنانة التحريك الالتفية، أنيت ميليس، حيث استمتع عشاق السينما بمشاهدة 
ة من دولة، واعتبرت نوعية الموضوعات المختلفة، التي جاءت على شكل شريط سينمائي، جرع 44فيلماً من  70أكثر من 

تطوير الذائقة البصرية في تلقي النوعية في األفالم، ومن ضمن األفالم التسجيلية المميزة التي حظيت بنقاش طويل لدى 
، للمخرج اللبناني هادي زكاك، الذي نال شهادة تقدير من لجنة تحكيم مهرجان »الشاهد والشهادة.. كمال جنبالط«المتلقين، فيلم 

ن يخفف ثقل الفيلم التسجيلي، خصوصاً إذا ما تحدث عن سيرة ذاتية، وأن يجعله محط ترقب اإلسماعيلية، حيث استطاع أ
وانتباه، فزكاك هو من ألّف سيرة كمال جنبالط، وعلى األغلب إذا ما كانت ثمة فرصة للراحل جنبالط أن يكتب سيرته بنفسه، 

الفيلم، فيما قام المخرج برحلة بحث بدأ بها منذ » نبالطأصدقاء كمال ج«لما خرجت بكل هذه الشفافية واإلتقان، وأنتجت جمعية 
، جاب زكاك خاللها كل المطارح التي ترك جنبالط أثره فيها، سواء من خالل لقاءات إذاعية، أو أعمدة صحافية، 2012عام 

التي كان يعتبرها وآراء بعض الوجوه السياسية فيه، وصور أرشيفية استنطقها زكاك في أكثر من مشهد، وليس انتهاء بالهند 
 .الراحل مالذه الروحي

من الممكن أن يكون الحديث عن هذا الفيلم مناسباً لما يحدث من ويالت في المنطقة العربية، خصوصاً ما تحدث عنه الراحل 
ث ، عن عالقة الوطن العربي والشعب السوري تحديداً، مع النظام السوري، حي»سيد القصر«كمال جنبالط، الذي كان يلقب بـ

: وحرفيا كما قال في الفيلم» أتمنى أن يتخلص الشعب السوري من الحكم الديكتاتوري المتمثل في عائلة األسد«قال بما معناه 
يكون   نحن ال رغبة لدينا في السجن السوري الكبير، أنقذ هللا سوِريا من هذا الحكم الطاغي، وإنما قسم كبير من خالص العرب"

ا الحكم الذي يستتر بالِشعارات، والذي يكشف عن وجهه الحقيقي المتآمر على وجود الثورة في خالص شعِب سوريا من هذ
، فقد استطاع زكاك ببراعة مخرج وتصوره أن ينقل إحساس جنبالط من خالل صوت " الفلسطينِية وعلى الحركة الوطنية

 .طالذي يشبه إلى حد كبير صوت زعيم الطائفة الدرزية، كمال جنبال» رفعت طربيه«

، 1977، واغتيل عام 1917تنتقل المشاهد في الفيلم عبر رحلة للتعرف على جوانب عديدة من حياة جنبالط، الذي ولد عام 
صور نابضة بالحياة، وتفاصيل حميمة، ورؤية استشرافية للحاضر الذي نعيشه، والتقلبات االجتماعية والسياسية في حياة 

من الفيلم، فمن يعرف زكاك وما قدمه للسينما من أفالم وثائقية يدرك بديهياً أنه ال  الزعيم، حيث تستشعر الحياد في كل تفصيل
الذي نال عنه العديد من الجوائز، لذلك كان الفتاً أن يبدأ زكاك فيلمه الجديد » مرسيدس«يتأثر إال برؤيته، وهو صاحب فيلم 

رقت هذه السيارة وأنهت حياة جنبالط، كان مشهد النهاية بسيارة مرسيدس أيضاً، وكأنه يكمل فيلمه، ومشهد الرصاصة التي اخت
المتوقع، لكن زكاك أراد أن يوصل سراً من أسرار الطائفة الدرزية التي تؤمن بالتقمص، فكان المشهد األخير لحياة جديدة 

له وكل أصابع تعيشها ساللة جنبالط، في شخص وليد جنبالط، الذي ظهر في الفيلم ليس كسياسي، بل كابن لرجل تم اغتيا
االتهام تتجه نحو النظام السوري، برئاسة حافظ األسد، حتى إظهار المسبب بهذا االغتيال في الفيلم كان ذكياً ومدروساً بشكل 

 .مهم، حيث أعطى فرصة للتفاعل بين المشاهدين والحدث، بأن يتكهنوا صاحب الرصاصة التي أودت بجنبالط شهيداً 

، وزعيم األحزاب اليسارية »الحزب التقدمي االشتراكي«كثيرة قالها الراحل جنبالط رئيس  عبارة من عبارات» الموت وهم»
والحركة الوطنية، وزعيم طائفة الدروز الموحدة، الذي كانت له عالقات كثيرة مع قادة العالم واألحزاب، فتراه مع الراحل 

فلسطين الراحل، جورج حبش، والرئيس الفلسطيني جمال عبدالناصر، وتراه مع مؤسس وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير 
الراحل، ياسر عرفات، والعديد العديد من األسماء السياسية التي تظهر عبر أرشيف صور، تنتقل مع جنبالط وهو سيد القصر 

واقع بسيد القصر، البعض يضع في التسمية ظالل سخِرية كما لو كان ذلك يتناقض مع "غالبا ما أسمى هنا «الذي قال عنه 
ة كوني زعيما تقدميا، وأنا أقبل هذا النعت ال النوايا، فال بد للمرء من أَن يكون سيًدا بالمعنى الحقيقِي للكلمة ذلك أَن معنى كل حيا

، فهو سيد القصر الذي عاش فيه مع زوجته وابنه الوحيد وليد جنبالط، الذي عاد إلى القصر »هو أن يكون المرء سيد نفسه
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حياته مع والده الراحل، ويجوب مع كاميرا زكاك أروقة القصر وغرفته ومكتبه، وغرفة التأمل، هذه الغرفة  ليسرد للمشاهدين
 .التي كانت مرتبة بشكل بسيط

هذا الفيلم المصنوع بعوامل فنية عديدة ومميزة أدارها وبحث عن محتواها، المخرج هادي زكاك، أراد أن يحكي السيرة الذاتية 
يه، فقد أحيا زكاك روح جنبالط مرة أخرى، فجعله الراوي لحكايته التي مازالت مثار أسئلة كثيرة لم تجد بشكل غير متعارف عل

 .اإلجابة بعد

دقيقة، كثيرة هي التفاصيل، والمشاعر التي قد يؤججها العديد من المشاهد،  95كثيرة هي المعلومات في الفيلم، الذي يدور في 
فرصة للحياة لمدة أطول لمثل هذه الشخصيات سواء اتفقت معها أو اختلفت، لكان الكثير من  لكن الخالصة تؤكد أنه لو تم إعطاء

 .المشاهد السياسية الحالية قد تغير، فاالغتيال عادة يصيب من أراد الحياة

1.893214-02-05-http://www.emaratalyoum.com/life/cinema/2016 
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 عن املتصوف �شرتايك العرويب".. جنبالط"فيمل 

 
 المخرج هادي زكاك أمام بورتريه لكمال جنبالط أثناء تصوير الفيلم

 شارك

 *ز�ر� �ا�ر

نادرا ما أجده مارا أو في الصور .. وصف المخرج الوثائقي اللبناني الشهير هادي زكاك بالشخص ذي المظهر الستينييمكنني 
لم المرسيدس؟ بسبب أناقتها ولياقتها، .. شخصيته التي يمكنني أن أشبهها بسيارة المرسيدس ترافقه أينما كان.. مختلف المظهر

 .ابع وثائقي بحت والئق، يجد ما يُساعد نمطه وينطلق في التوثيقهو شخص ذو ط.. وبالوقت نفسه قوة محركها

لعّدة أسباب، أولها خوفي من أن يكون الفيلم ذا " الشاهد والشهادة.. كمال جنبالط"بكل صراحة، كنت خائفا من مشاهدة فيلم 
ستها وإظهارها بأفضل شخصية شهيرة إلى قدوة بهدف تسويق سيا أي تحويل(طابع تسويقي لرجٍل سياسي إقطاعي لبناني 

خوفي الثاني كان أن يتخلى المخرج زكاك عن طابعه السينمائي والتوجه نحو النمط التلفزيوني األكاديمي الذي يوثق ). مالمحها
وخوفي الثالث كان أن تتغير نظرتي إلى كمال جنبالط إلى . كل ما هو مطلوب في أي كّراٍس بدون الرعشة البصرية والسينمائية

 .األخير خمس مّرات" الجنيريك" لكن هذا الفيلم متعدد األنماط والتوجهات لدرجة أنني حين شاهدته، قرأت. و األفضلاألسوأ أ
كنت خائفا أن يتخلى المخرج زكاك عن طابعه السينمائي والتوجه نحو النمط التلفزيوني األكاديمي الذي يوثق كل ما هو "

 "لسينمائيةمطلوب في أي كّراٍس بدون الرعشة البصرية وا
. عزيزي القارئ، عليك أن تعلم أن أهم صنّاع األفالم ال ينجحون دائما حين ال يشكلون صداقات وطيدة وخالقة مع فريق عملهم

الفيلم متماسك جدا .. ال أعلم إن كان هذا جوابا إيجابيا حين نتحدث عن هادي زكاك وهذا الفيلم، لكن هذا ما يمكنني أن أكتشفه
 .أتم التأكد من أن الفريق بأكمله كان متناسقالدرجة أنني على 

يطرح المخرج فيلمه بأسلوب وثائقي يقوم على البحث الفّعال والمؤسس لنص شاعري يروي خالل مشاهدته ومتابعته فكر 
ن الرجل الزعيم االشتراكي الدرزي اللبناني كمال جنبالط وتاريخ نشأته منذ الوالدة، وروايته العائلية التي تؤكد على فكرة أ

 .البذرة األولى لما ُسمي الحقا بالحزب التقدمي االشتراكي تربى في عائلة سياسية وبيئة اشتراكية حاضنة بذرت
سيظهر عريفا ) ابن كمال جنبالط(كنت متأكدا أن الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي الحالي وليد جنبالط 

شدا سياحيا يقود السائحين في القصر الذي يتحدث عن كامل تاريخ األب في للمنزل أو صاحب األرشيف الكامل أو حتى مر
 .منطقة المختارة بلبنان

 
كان دائما ورغم مشاركته في سفك الدماء في الحرب .. لوليد جنبالط طابع طريف في مسيرته االجتماعية كسياسي لبناني

  .روال الجينز ودراجة الهارلي دايفدسونالمعطف الجلدي وس: األهلية اللبنانية، يظهر بأناقته األميركية
 

لكنه كان . وكان دائما يظهر في شوارع بيروت من دون حراسة، في محاولة منه للتأثير بمجتمٍع بات مخدرا ضد أمراء الحرب
 .مستثمرا اجتماعيا، وهذه الطريقة جعلت منه سياسيا محبوبا ضمن دروز لبنان والطوائف اللبنانية
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أشياء األب الحميمية التي تكدست في زوايا القصر، وخالل الدخول إلى كل  من التقاء -رافقة وليد جنبالطبم-تمكن هادي زكاك 
كمال جنبالط المتصوف، وعالقته بالثقافة الهندية وزيارته وانخراطه في المجتمعات : غرفة في القصر تُروى أقسام الفيلم وهي

 .اسي، االشتراكي االجتماعي التقدمي، وكمال جنبالط تاريخيا بشكل عامالهندية المختلفة، جنبالط المثقف، والمعارض السي
تمكن المخرج هادي زكاك من التقاء أشياء كمال جنبالط الحميمية التي تكدست في زوايا القصر، والتقى جنبالط المتصوف "

 "والمثقف، المعارض السياسي، االشتراكي االجتماعي التقدمي
 

 .يختصر تاريخ رجل سياسي عروبي إقطاعي متعدد الصفات، وأهمها التواضع" والشهادة الشاهد.. كمال جنبالط"فيلم 
 

ضمن ثروته التي ال تعد وال تحصى، يعرض هذا الفيلم كمال جنبالط بزاويته للقراءة والتصوف، شخصا متواضعا، ومشاركته 
هذا . وعالقته بجميع من لهم صور في ضيافتهفي الحرب األهلية، ودعمه للقضايا العربية والفلسطينية، حتى حياته الشخصية 

 .الفيلم يختصر حقبة لبنانية بحتة
  

وباإلضافة إلى المشاهد . جذب العين إلى ما خلفته يداها من إضاءة وتصوير تقنيا، أجادت مديرة التصوير مولایر أبو الروس
ننسى المونتاج المتقن والمحترف صورة وصوتا التي أضافت الرعشة السينمائية المبدعة، علينا أال  (Animation) الكرتونية

 .ولونا
 .هذا الفيلم يحتاج إلى غرفة مجهزة بشاشة تلفزيونية أو سينمائية للتثقف واالستمتاع بوثائقي أكاديمي محترف وخالق

__________ 
 كاتب لبناني *

 2016-4-23 الجزيرة: المصدر 

http://www.aljazeera.net/festival/2016/4/23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aljazeera.net/festival/2016/4/23
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L’Orient le Jour 17-5-2016 
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Festival International du Film Arabe de Gabes, Tunisie 
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Tangiers, Morocco 
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Geopolis, France Televisions, 1-11-2016 
 
 

Hady Zaccak: «L'assassinat de Joumblatt a été la fin d’un possible 
changement au Liban» 
 

Par /Propos recueillis par Falila Gbadamassi@GeopolisFTV | Publié le 01/11/2016 à 
17H18, mis à jour le 01/11/2016 à 18H07 
 
Le documentaire «Kamal Joumblatt, témoin et martyr», qui est en lice pour les 
trophées francophones du cinéma dont l'édition 2016 se tiendra le 3 décembre au 
pays des cèdres, est une plongée au coeur de la pensée et l'action d'une figure 
majeure de la vie politique du Liban, assassinée en 1977. Entretien avec son 
auteur, le cinéaste libanais Hady Zaccak. 
 
Vous avez signé un documentaire politique. En ce moment, l'actualité libanaise 
est dominée par la politique. Quel sentiment vous inspire l’élection d’un président 
après deux ans de vide institutionnel? 
J’ai assisté au spectacle des élections présidentielles.Toujours les mêmes noms depuis 
la guerre civile qui ont tant échoué mais règnent sur le pouvoir grâce au système 
confessionnel qui ressemble au gangstérisme. 
 
Kamal Joumblatt, le fondateur du Parti socialiste progressiste (PSP), aurait-il pu 
changer la donne politique au Liban? Quel est son principal héritage politique et 
que pensent aujourd’hui de lui les Libanais ? 
Le principal héritage, ce sont ses innombrables écrits qui permettent d'avoir, à travers 
lui, une lecture du passé et du présent. C’est ce qu’a essayé de faire le documentaire. 
Son assassinat a été la fin d’un possible changement. S’il était resté en vie, il aurait dû 
tuer lui-même ses idéaux comme beaucoup d’autres l’ont fait. Par conséquent, il ne 
pouvait qu’assumer sa mort. Au final, c’est le confessionnalisme et le fanatisme qui ont 
triomphé et enfanté une population hantée par la peur de l’autre. Joumblatt était un 
leader libanais et arabe, mais ses ennemis voulaient qu’il soit uniquement un chef 
druze. Au regard de ces éléments, on comprend pourquoi les Libanais ont des visions 
contradictoires du personnage. Mais cela est surtout dû à la guerre civile et à son 
engagement aux côtés de la résistance palestinienne. 

Pourquoi avoir choisi de faire parler Joumblatt outre-tombe?  
Je voulais, autant que possible, faire un autoportrait de Kamal Joumblatt en le laissant 
s’exprimer et en communiquant avec lui à partir du présent. Il y a eu un long travail de 
recherche afin de constituer un puzzle, qui répond à la complexité du personnage et lui 
ressemble, et d'utiliser le «je». Je ne voulais pas faire un film uniquement tourné vers le 
passé. Je voulais que les idées de Kamal Joumblatt nous permettent de questionner 
notre réel libanais et arabe. 
 
Le film révèle quelque peu les contradictions de l’homme : apparemment sage du 
fait de sa pratique spirituelle, mais chef guerrier quand ses convictions politiques 
sont en jeu. Partagez-vous cet avis?  

https://twitter.com/GeopolisFTV
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C’est un personnage complexe et c’est ce qui m’a attiré quand j'ai lu le livre d’Igor 
Timofiev (Kamal Joumblatt et le destin tragique du Liban publié aux éditions Albin 
Michel, 2003). C’est un leader féodal qui crée un parti socialiste, un homme spirituel qui 
devient chef guerrier, un poète, penseur, écologiste… Ce qui est généralement très rare 
quand on étudie le profil de nos hommes politiques. La majorité d'entre eux sont des 
vendeurs de slogans et, bien sûr, des seigneurs de guerre. Je me demandais aussi à 
travers Joumblatt dans quelle mesure les idéologies et les grands principes peuvent-ils 
être appliqués quand on passe de la pensée à l’exécution sur le terrain. La guerre rend 
malheureusement tout le monde coupable, surtout dans un pays où tout finit par 
sombrer dans le confessionnalisme, voire le tribalisme. 
 

Votre documentaire, vous l'avez rappelé, s'apparente à un autoportrait. L'exercice 
limite la critique et la possibilité de prendre du recul. C'est un parti pris assumé?  
C’est juste. Il y a, certes, la construction du film qui permet la bascule entre la pensée 
profonde et l’action sur le terrain. Cependant, je reconnais que cela ne suffit pas pour 
renforcer la démarche critique. La subjectivité l’emporte à une époque où on ne rêve 
plus, où il n’y a pas de leader qui peut être à la fois un homme de pensée et un leader 
d’envergure, prônant par exemple la laïcité et le mariage civil. Nous vivons dans un 
monde arabe totalement malade, qui ne parle que de religion et qui connaît toutes les 
régressions possibles tout en se proclamant au service d’Allah : de la pure hypocrisie ! 

 
http://geopolis.francetvinfo.fr/l-assassinat-de-joumblatt-a-ete-la-fin-d-un-possible-
changement-au-liban-123687 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geopolis.francetvinfo.fr/l-assassinat-de-joumblatt-a-ete-la-fin-d-un-possible-changement-au-liban-123687
http://geopolis.francetvinfo.fr/l-assassinat-de-joumblatt-a-ete-la-fin-d-un-possible-changement-au-liban-123687
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 6102-11-82 ،نيدايملا
 
 على شاشة المركز الثقافي الفرنسي"كمال جنبالط"

 يمحمد حجاز
 
 
هو فيلم يستحق المشاهدة والثناء في آن واحد، ألنه وثائقي معلوماتي بإمتياز، يعطي 

ما تستحقه من تقدير وإحترام، أنجزه " شاهد وشهادة: كمال جنبالط"شخصية الزعيم
المخرج هادي زكاك عن نص له، من دون أي ثغرة في المعلومات، أو الحقب التي 

وحافظاً إلرث عائلة سياسية عريقة، رفعها إلى ، مفكّراً، فيلسوفاً، "جنبالط"عاشها 
 .أعلى المراتب من أواسط الخمسينات وحتى اليوم

 
ان عرضه على شاشة معهد العالم العربي في الشريط على أكثر من بلد خصوصاً باريس حيث ك

تاريخ : باريس حدثاً فنياً كبيراً وكان أهم تعليق ما كتبته صحيفة ليبراسيون عن مضمون الفيلم
صادق، واضح، وشخصية عرفنا كل شيء عنها من دون زيادة أو نقصان، وتأكدنا أنه ال بد للهامات 

 .ى عموم الناسالكبيرة أن تفوز يوماً بمن يقّدمها كما هي إل
  

يرصد العمل الذي إستغرق عدة أشهر في اإلشتغال عليه، سيرة الزعيم الكبير من نواحيها 
اإلجتماعية، والسياسية، واإلنسانية، مركزاً بعد أشهر من البحث والتمحيص على الجانب الشعبي 

من خالل  العائلي والسياسي من باب تواصله مع القواعد الوطنية التي أسست لصورته الحقاً 
حزبه، والمواقف التي دأب على إتخاذها في عشرات المناسبات، وعرضه من وقت آلخر تصوّره 
لمستقبل األمة في المراحل اآلتية، كنوع من التوعية على حال األوضاع وكيف تسير األمور وإلى 

 .أين
  
مشروع فيه نبض جاذب باإلبداع من المخرج الجاد وصاحب ال" شاهد وشهادة:كمال جنبالط"

، وقد أبلغنا بمستوى الحرص الذي إعتمده في مرحلة البحث والتنقيب، "زكاك"السينمائي الرؤيوي
والوقت الذي أعطي له شرط الفوز أخيراً بكتابة شفافة مع تنفيذ دقيق لكل المراحل التي عاشها 

ر في مارس تاريخ إستشهاده برصاص غاد/ آذار 16والشخصيات التي تأثرت به وأثرت فيه، حتى 
منطقة الجبل، لتنقلب األوضاع بعدها إلى التقلبات السريعة، والفاعلة في لبنان والمنطقة العربية 

 .كلها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://mdn.tv/1Ad7
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://mdn.tv/1Ad7
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 6102-21-5 راهنلا
 
 

كمال جنبالط"جائزة أفضل وثائقي لشريط  9توزيع الجوائز الفرنكوفونية للسينما بفئاتها الـ " 
 

0  
تناولت األفالم المشاركة في حفل توزيع الجوائز الفرنكوفونية للسينما بفئاتها التسع في مدينة جونية، مواضيع سياسية 

وتميزت األفالم الفائزة بمقاربة مواضيع سياسية كالحروب والمشكالت االجتماعية التي تواجه فئات مستضعفة . واجتماعية
 .ومنها المرأة في الشرق األوسط وافريقيا

، فيما فاز بجائزة أفضل وثائقي المخرج اللبناني "على حلة عيني"وفازت المخرجة التونسية ليلى بو زيد بجائزة أفضل فيلم 
ى ، عن سيرة مؤسس الحزب التقدمي اإلشتراكي كمال جنبالط، من طفولته وحت"كمال جنبالط، الشاهد والشهادة"هادي زكاك 

 .لحظة اغتياله
انا مسرور لنيلها . كان حصولي على هذه الجائزة مفاجأة الني أعتبر أن الفيلم عربي ولبناني: "وقال زكاك عند تسلم جائزته

في بيروت، هذه المدينة المعقدة التي تحيا في محيط مريض، يخضع آلثار االستعمار والظالمية واالحتالل االسرائيلي 
ها الرجال الى آلهة، او ديكتاتوريات باسم هللاوديكتاتوريات يتحول في ". 
المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو جميع المرشحين للجوائز، " الجوائز الفرنكوفونية للسينما"بدوره، هنأ رئيس جمعية 

ازدهار السينما اللبنانية الشابة"مثنياً على  ". 
من اخراج المغربي نبيل " الزين اللي فيك"مثلة عن دورها في فيلم ثم توالت الجوائز لكل من المغربية لبنى ابيضار كأفضل م

وتسلمها عنه كاتب " العهد الجديد تماما"عيوش، فالبلجيكي بنوا بولفورد الذي نال جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 
غنر من لوكسمبورغ كما منح المخرج كريستوف فا. سيناريو الفيلم توماس غونزيغ الذي نال كذلك جائزة أفضل سيناريو

قصة مجنون"ومنحت جائزة أفضل ممثل ثانوي للفرنسي سيمون أبكاريان عن فيلم . جائزة افضل مخرج ". 
للمخرج الجزائري سالم " حكاية الليالي السود"عن فيلم " جائزة افضل ممثلة في دور ثانوي"ونالت الجزائرية رشيدة براكني 

 .االبرهيمي
للمخرجة السنغالية أنجيل ديابانغ، التي أهدت " كونغو طبيب إلنقاذ النساء"فيلم " صيرجائزة افضل فيلم ق"وحصل على 
وعمله الجبار في عالج "وإلى الطبيب الجراح دنيس موكويغي " كل النساء اللواتي يعانين عنفاً جسدياً ونفسيا"الجائزة الى 

 ."ضحايا العنف الجنسي
.ين صعب، التي تنشط في مجال السينما منذ سبعينات القرن الفائتوكرمت خالل االحتفال المخرجة اللبنانية جوسل  
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Quotes 
 
 

ومؤلم إلى ... مبتكر فنيّاً، متقن أسلوبيّاً ونزيه سياسيّاً " كمال جنبالط، الشاهد والشهادة"فيلم هادي زكاك "
 ."حّد بعيد

 )األخبار -بيار أبي صعب( 
 
في أن يحقق عمالً يفور بالسينما وبالقدرة على تشغيل اللغة السينمائية إلى حدود اك هادي زكّ نجح "

 " .لنقل بصراحة إنها قليالً ما وسمت السينما الوثائقية من قبل في لبنان
 )الحياة-ابراهيم العريس(
 
رشيف يقوم الفيلم على حرفة ممتازة، خصوصاً في ما يتعلق بالتداخل بين العام والخاص، بين صور األ"

وأخيراً بين صوت كمال جنبالط وصوت رفعت  )الروس ابو مولایر تصوير( والَمشاهد التي التقطها زكاك حديثاً 
  ."طربيه

 )المدن-هوفيك حبشيان(
 
 " .وتواريخ تكاد تكون هي تاريخ لبنان الحديثشريط رائع، صادق، محكوم بوقائع ومواقف "
 )اللواء-محّمد حجازي(
 

خطوة سينمائية وثائقية جديدة لهادي زكّاك، تؤكّد مجّدداً خصوصية  "الشاهد والشهادة: كمال جنبالط"" 
 ."العالم البصرّي لمخرج يتمتّع في استقدام التاريخ والماضي إلى الراهن

 )السفير -نديم جرجورة(
 
المنسجمة مع السرد الروائي، ينقل إلينا المخرج إيقاع األرق ) تصميم إميل عوّاد(خالل الموسيقى من "

سيرة كمال جنبالط فرصة أخرى لهادي زكاك ليلملم شتات الذاكرة اللبنانية ويعيد . الممزوج بالنوستالجيا
 ."توثيقها في كل مرة من وجهة نظر مختلفة

 )األخبار-بانة بيضون(
  
 ."ي عابق بالحميمية والنوستالجيا والتساؤالت والتفاصيللها هادي زكاك بحّس فنّ سينمائية يشكّ صورة "
 )دليل النهار-جوزفين حبشي(
 
عين هادي زكاك الخالقة ورؤيته النافذة نجحتا في إعادة الروح الى األفكار، والنبض الى المفاهيم، والحياة "

ن كلمات جنبالط وآراءه وتصوّراته ال تزال تنطبق على حاضرنا الى الرجل، ونجحتا خصوصاً في تذكيرنا كم أ
 ) النهار -جمانة حّداد" (.األليم

 
  .عاما ۳۸مس بعد ن اليوم باألأوك.شاهدت فيلم كمال جنبالط "

 .،في طلته وبساطته ونبيالً  كم المشاهد قاسية ،و مؤثرة ،كم كان كبيراً 
 لحال لبنان والعالم العربي ومستشرفاً  كم كان متمرداً 

 ".مس كانت دمعة قهر وغضبما دمعة األأمس باليوم لكن دمعة اليوم ،دمعة حسرة وحزن ألن اأوك
 )وليد جنبالط(

http://www.almodon.com/author/da846ec0-f9f4-4889-a55d-b597c5c4d19f
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