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عمرو �سعد الدين

 الحركات االحتجاجية في الثورات

العربية وا�ستعادة االأمكنة

�سكلت االأمكنة واحداً من العناوين االأبرز في الثورات العربية، وكانت ا�ستعادة المحتجين للأمكنة 

 
ّ
من هيمنة االأنظمة بمثابة عناوين انت�سارات الحركات االحتجاجية خلل الثورات في كل من الحي

اإلخ... وف�سًل  ال�سحيفة،   
ّ
النقابة والجامعة ومقر ال�سرطة ومركز  والقرية ومركز  والمدينة  والميدان 

المنطقة  في  ال�سريع  التمدن  �سياق  في  ال�سابق  من  اأكبر  اأهمية  والمدن  للأمكنة  �سار  ذلك،  عن 

االأولى  والمكا�سب  العربية،  الثورات  في  االأمكنة  اأهمية  الورقة  هذه  وتعالج  العالم.  وفي  العربية 

الحركات  هذه  تطرحه  وما  االأمكنة،  على  ال�سيطرة  �سياق  في  االحتجاجية  الحركات  التي حققتها 

من لغة جديدة، وما ت�ساهم في تقديمه من معرفة جديدة تتعدى اأطر المعرفة االأكاديمية ال�سائدة 

هذه  تناق�ش  وهي  العام''.  و''الحّيز  االأمكنة  �سياق  في  كله  وذلك  التقليدية،  الحداثية  واالأفكار 

والوحدة،  التنوع  وبين  والم�ساركة،  والعفوية  التخطيط  بين  العلقة  تتّبع  خلل  من  المو�سوعات 

ومدى تجذر الحرية في الحّيز ال�سيا�سي العام كما في االأمكنة.

 من االأمكنة االفترا�سية

اإلى الواقع

االأمكنة االفترا�سية في االإعالم االجتماعي ذات 

عالقة وثقى باالأمكنة الفعلية في كثير من 

الحاالت، وال بد من االنتقال في مرحلة ما من 

المكان االفترا�سي اإلى المكان الفعلي.

''قل كلمتك وام�ش معها''، كما قال حكيم في 

زمان �سابق، تبدو �سعاراً عمليًا في كل ثورة عربية، 

فالكلمة ال تنف�سل عن الحركة. وقد حدثت في هذه 

الثورات محاوالت تبدو اأقرب اإلى اال�ستحالة، فهذه 

ًا بين االأمور، وال تقبل 
ّ
الثورات ال تقبل ف�سال فج

ف�ساًل بين الحرية والكرامة والعدالة مثلما تكرر في 

ال�سعارات، وبين ما ت�سعر به وما تفكر فيه، وبين 

اللغة واالأمكنة المختلفة بما فيها ''االفترا�سي'' 

و''الواقعي''. وهو ما تحاول هذه الورقة عك�سه اأي�سًا 

من جهة عدم النظر اإلى االأماكن عبر اإطار مغلق 

و�سائع في درا�سات التخطيط المديني، واإنما من 

ناحية ارتباط االأماكن بالحركات االحتجاجية، 

والنا�ش، والثقافة وغير ذلك، على ما اقترح مثاًل، 

فيل�سوف االأماكن االحتجاجي هنري ليفيفر، من 

1
روؤية االأماكن عبر م�ستويات متعددة.

  عن تناق�سات 
2
وقد كتب �سبري حافظ

''الع�سوائيات'' في م�سر )ت�سكل 40% من المدن( من 

ناحية ارتباطها بلغة الرواية الجديدة قبل الثورة، 

حيث تغيب ال�سلطة في �سردية الرواية الم�سبعة 
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فقد كانت �سرعية االأنظمة العربية تت�ساقط �سعبيًا 

منذ مدة طويلة وفي محطات اأ�سا�سية اأبرزها: 

انتفا�سة �سنة 1977 في م�سر؛ انتفا�سة �سنة 1984 

في تون�ش؛ انتفا�سة �سنة 1991 في العراق؛ ع�سيان 

اأوائل الثمانينيات في �سورية؛ انتفا�ستا �سنَتي 

1989 و1996 في االأردن؛ انتفا�ستا �سنَتي 1982 

و1985 في ال�سودان؛ اإلخ... ويبدو اأن االأنظمة في 

كثير من هذه الحاالت لجاأت اإلى �سيا�سات تمزيق 

طائفية واإثنية، من اأجل توتير المجتمعات وتفتيتها 

عّلها تنجو من �سقوط �سرعيتها �سعبيًا مع علمها باأن 

القمع وحده ال يكفي. وقد مّدتها النيوليبرالية 

عت في 
ّ
)االأمنية في الحالة العربية( بيد العون ف�سر

�سيا�سات التفتيت وعزل النا�ش بع�سهم عن بع�ش، 

مكانيًا واجتماعيًا.

وفي هذا ال�سياق، بداأت تظهر معازل االأحياء 

الراقية المف�سولة عن االأمكنة االأُخرى في المدينة، 

وبداأ تفتيت المراكز التي تجمع، وبداأت المدن تنق�سم 

بحدة اإلى مناطق غنية واأُخرى فقيرة، واإلى مناطق 

طائفية واإثنية معزول بع�سها عن بع�ش، وبداأت 

الجدران تعلو اأكثر فاأكثر في المدن والبلدات.

رة عن قرية وادي 
ّ
واأظهرت درا�سة اإثنوغرافية معب

  اأن بيوت القرية لم تكن تف�سل 
4
العبا�ش في ال�سودان

بينها الجدران، لكن مع تزايد الفقر وفتح اأبواب 

الهجرة اإلى ال�سعودية، �سار كثيرون من المهاجرين 

ادات 
ّ
الرجال يعودون باأيديولوجيا وّهابية، وببر

واأجهزة كهربائية في قرية لم تكن الكهرباء و�سلت 

اإليها بعد، وبداأت االأ�سوار الباطونية تحيط بمنازل 

النا�ش، وتعلو، مترافقة مع تمايزات اجتماعية اأكبر 

فاأكبر، ومع عدم قدرة الن�ساء على الرق�ش في 

االأعرا�ش مثاًل، اأو على عدم التحجب ب�سكل كامل.

ورّداً على ظاهرة انت�ساب الجدران هذه، برزت 

ظاهرة تطويع النا�ش للجدران كاأحد الردود عليها، 

ونحن راأينا مقدمات هذا التطويع مثاًل في فيلم 

''حلفاوين'' للتون�سي فريد بو غدير، اإذ تمحو �سخ�سية 

الفيلم كلمة ''الزعيم'' عن �سعار ُكتب على الحائط، كي 

ت�ستبدله ب�سعار ''الفكرة هي ال�سعب''، وذلك قبل اأن 

عتقل كاتب ال�سعار. ثم بداأنا نرى، في الثورات 
ُ
ي

بالكاآبة. واإذا ابتعدنا عن اأحكام القيمة في مقالة 

حافظ، فاإن غياب ال�سلطة في �سردية الرواية، ومن 

منطق ''الع�سوائية'' نف�سه، يتجّلى في مالمح اأ�سا�سية 

من الثورة الم�سرية. فهذه الثورة، كما الحظنا، 

وخ�سو�سًا في اأثناء حدوثها، ذات طابع جديد لم 

تبرز فيه ال�سلطة داخل الحركات االحتجاجية ب�سكل 

ظاهر عبر قيادات محددة. فالتخطيط في الثورة، كما 

في ''الع�سوائية''، له منطق داخلي، غير فوقي، وال 

''يلتهم'' تلك العفوية والحيوات المتنوعة في 

التحركات. فالـ ''ع�سوائية'' تجمع البوؤ�ش وال�سخط 

على الواقع المهين من جهة، والتخطيط ذا الطابع 

العفوي متجنبًا، بل متحاياًل على، ال�سلطات 

التخطيطية الفوقية غير الت�ساركية من جهة اأُخرى، 

وذلك في �سبيل تاأمين �سكن في مدن تزداد اكتظاظًا، 

وال يجد فيها الفقراء مكانًا لالإقامة.

هذه الثورات تعيد الحرية اإلى اللغة والتعبير 

بارتباطهما بالمكان. فقد هربت اللغة، كالماء الذي 

ز'' ال�سلطة 
ّ
ي�سق طريقه و�سط ال�سخر، من تكل�ش ''حي

واإعالمها اإلى حيوية الحناجر والالفتات في 

ال�ساحات وال�سوارع، واإلى جدران المدينة ومقاطع 

الفيديو، بل ُخّطت على الوجوه واالأج�ساد، ف�سارت 

االأج�ساد اأفواهًا، ونطقت الجدران.

نحن اأمام ظاهرتين: االأولى، انت�ساب الجدران 

في المدن من اأجل خلق معازل ب�سرية تعك�ش 

الت�سنجات الطبقية والطائفية واالإثنية والع�سائرية 

التي تكاثرت في العقدين االأخيرين، والثانية، هي 

تطويع ال�سباب لهذه الجدران ومحاولة اال�ستيالء 

عليها عبر لغتهم وحركتهم في اأثناء الثورات. وربما 

 Steve( من المفيد االإ�سارة اإلى درا�سة �ستيف نيفا

Niva( عن �سيا�سة زرع الجدران والمعازل في 

  ذلك باأن مثل هذه ال�سيا�سات له 
3
فل�سطين والعراق،

�سياق عالمي نيوليبرالي �سبق اأن اأ�سار اإليه اأنطونيو 

نيغري. وقد راأى نيفا في تكري�ش هذه المعازل 

والجدران �سيا�سة تاأمل االأنظمة باأنها �ستكون اأكثر 

نجاحًا في تروي�ش ال�سعوب، وخ�سو�سًا بعدما 

�سهدت هذه البالد انتفا�سات �سعبية في 

الثمانينيات.
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الديمقراطية في �سياق االأمكنة.

لقد اختار الثوار الميدان كمدى مفتوح كي يكون 

نقطة انطالق التغيير الفعلية، فمع عدم اطمئنان 

الثوار اإلى الم�ساركة في القرارات والتغيير، ومحاولة 

ال�سلطات الم�ستمرة االلتفاف على المطالب 

الديمقراطية االأ�سا�سية ، يبقى الميدان هو جواب 

ية، 
ّ
الثوار الحالي كمكان عام يجمع التنوع بحر

ر عن المطالب العامة في التغيير. 
ّ
ويعب

يقول نا�سط بحريني ــ في منفاه البيروتي ــ اأنه 

اأراد اأن يوّقع كتابه الذي يتحدث عن الخروج من 

ار اللوؤلوؤة في العا�سمة البحرين، 
ّ
الطائفة، في دو

وهي ال�ساحة التي مثلت �سمانة وحدة البحرينيين. 

وال يمكن فهم رّدة فعل ال�سلطة على ميدان اللوؤلوؤة 

عبر جرفه واإزالته ب�سكل كامل اإاّل على اأنها تعبير عن 

اإ�سرار النظام على ح�سر البحرينيين في طوائفهم 

بعيداً عن الذي يجمعهم. وهذه لعبة ال�سلطات العربية 

 ،)
5
كافة، وكنا راأيناها بو�سوح )في فيديو ''يوتيوب''

ان في 24 
ّ
في اأثناء اأول تظاهرة �سبابية في عم

ار 
ّ
اآذار/مار�ش، والتي اختارت ميدان عبد النا�سر )دو

الداخلية ذي الرمزية الر�سمية(، فكانت ردة فعل 

النظام حا�سمة في منع التجمع في الميدان، 

ومك�سوفة في لعبة ا�ستخدام ''ال�سبيحة'' ولغتهم 

االإقليمية، اإذ ا�ستخدم ال�سبيحة الذين انهالوا بال�سرب 

على المعت�سمين ورموهم بالحجارة بم�ساندٍة فاعلة 

من رجال االأمن، اأقذر ال�ستائم والهتافات العن�سرية 

)ومات اإن�سان في االعت�سام(. وف�ساًل عن ذلك، بداأ 

ان بحيث ال 
ّ
ار الداخلية في عم

ّ
مخطط تغيير بنية دو

ي�سلح لتجمع النا�ش.

وقد كتب اأحد النا�سطين الم�سريين، عالء عبد 

الفتاح، الذي اعتقل الحقًا في �سياق عودة ال�سباب 

اإلى ميدان التحرير في القاهرة ومواجهة ال�سرطة لهم 

مرة جديدة في نهاية حزيران/يونيو 2011: 

''الميدان اأ�سطورة لو توقف اأهل ال�سهداء عن االإيمان 

بها ل�سقطت. بديل النظام حلم لو تركناه ل�سجاالت 

واقعية عقالنية ملتزمة بترتيب م�سبوط لالأولويات 

]لـ[انق�سع.''
كاأن هذا التجمع �سوق ال ينقطع اإلى لقاء ال�سعب 

العربية، بداية من تون�ش، كيف امتالأت جدران المدن 

والبلدات بخطوط جديدة على الجدران وعلى ن�سب 

ا االأطفال في درعا فلم يجدوا 
ّ
الم�ستبد نف�سه. اأم

تعبيرهم داخل �سفوف مدار�ش النظام وع�سكرة 

تعليمه، وهو ما برع في اإظهاره فيلم عمر اأميراالي 

''الطوفان في بالد البعث''، واإنما اختاروا حائط 

مدر�ستهم كي يكتبوا عليه ''ال�سعب يريد اإ�سقاط 

النظام''، م�سعلين �سهل حوران والثورة ال�سورية.

هذه لغتنا الحرة، والمكان لنا، والبالد لنا. يختار 

متظاهر اأن يكتب على ن�سب تون�سي ر�سمي ''�ساحة 

 ال ي�سبح ا�سم 
َ
ال�سهيد البطل محمد البوعزيزي''، وِلم

ال�ساحة كذلك؟ اإنها لغة ت�ستعيد االأمكنة والمدن من 

جزمة الديكتاتور وتعاليه في الن�سب، وقد امتالأت 

تون�ش بكلمات عربية على الجدران، وفي ال�ساحات، 

وعلى ن�سب ال�سلطة ومداخل اأبنيتها الر�سمية 

وواجهات االإن�ساءات العقارية ال�سخمة.

ا في م�سر فظهر كيف بداأ النا�ش ي�ستعيدون 
ّ
اأم

االأمكنة والمدن، وكيف خرجوا ينظفون ال�سوارع، 

وينظمون ال�سير، ويحمون االأحياء التي بدا وا�سحًا 

اأنهم ي�سعرون باأنها لهم، ف�سارت اللجان ال�سعبية، 

وال تزال حتى االآن، تحمي االأحياء من خطر 

البلطجية وت�سرف على نظافتها.

ر عن توق النا�ش اإلى 
ّ
اإن هذه الظواهر تعب

االإح�سا�ش باأنهم جزء من المكان العام، ال بكون هذا 

المكان مكانًا غريبًا عنهم، تابعًا لل�سلطة، ويف�سلهم 

بع�سهم عن بع�ش، االأمر الذي �سيطرح اأ�سئلة فعلية 

عن مدى تكري�ش عالقة النا�ش باالأمكنة والمدن 

ز العام، كما عن مدى تجذر الحرية 
ّ
والبلدات والحي

والكرامة والعدالة في مرحلة ما بعد الثورات.

 الميدان كاأول ممار�سة

ديمقراطية جامعة

تتج�سد الديمقراطية بداهة في االنتخابات 

والق�ساء الم�ستقل وحرية االإعالم، لكنني اأود، في 

هذه الورقة، اأن اأطرح ال�سوؤال عن الديمقراطية باأبعاد 

 عن مدى تجذر 
ّ
مختلفة اأي�سًا، ذلك باأن االأ�سئلة تلح



129 مقاالت الحركات االحتجاجية في الثورات العربية وا�ستعادة االأمكنة

الثورات، فالحلم اأ�سدق دائمًا، كما كتب محمود 

دروي�ش، ولواله لما حدثت الثورة اأ�ساًل.

وال�سوؤال هو: كيف نترجم تلك النزعة الديمقراطية 

المتجذرة، التي ظهرت في الميدان، وفي الفاي�ش بوك 

والتويتر واليوتيوب، وعلى الجدران، اإلى تجارب 

واقعية في مختلف االأمكنة في �سياق ديمقراطيات 

فعلية تت�سكل؟

اإن ر�سائل الثورات وا�سحة اإلى حد بعيد، لكن 

ال�سلطات، بما فيها ال�سلطات المبا�سرة لما بعد 

الثورات )وبينهم ''االإخوان الم�سلمون'' على ما يبدو(، 

ال تريد اأن ت�سغي. الر�سالة تقول اإن ''الحرية'' التي 

''يريدها ال�سعب'' ي�سعب اختزالها بتمثيل تقليدي اأو 

بقيادات واأحزاب ح�سراً، على �ساكلة اأحزاب 

المعار�سة التقليدية اأو االأحزاب الدينية فقط، واإنما 

بتخطي طرق التمثيل التقليدية، على اأهميتها، 

واإيجاد م�ساحات تمثيلية حّقة تمار�ش فيها الحرية 

والكرامة والعدالة. وما تقترحه الثورات، اأو بع�ش 

تياراتها االأ�سا�سية، عالوة على اإزاحة نظام الطغيان 

ووجود ديمقراطية تمثيلية باأب�سط اأ�سكالها، هو 

االإ�سرار في م�سار التغيير المتوا�سل على الم�ساركة 

في كل قرار رئي�سي. وال�سوؤال الفعلي هو كيف 

�سينعك�ش ذلك في االأمكنة حيث تتخذ الثورات �سكل 

العملية الم�ستمرة؟ فاال�ستفتاء على الد�ستور مرة 

واحدة اأو مرتين، اأو انتخابات في ظّل ''الثورة 

الم�سادة'' والم�سالح النافذة في وقت لم تكر�ش 

ار. 
ّ
الثورات نف�سها بعد، ال تبدو اأجوبة مقنعة للثو

وهذه االأ�سئلة طرحتها حركات تغييرية حيوية حول 

العالم، وخ�سو�سًا في بدايات ت�سكلها. 

ففي تعليق نا�سط فيليبيني )''بي بي �سي.''، كانون 

الثاني /يناير 2011( �سارك في االإطاحة 

بالديكتاتور فرناند ماركو�ش في �سنة 1986، قال 

اإنه كان على الفيليبينيين اأن يعملوا كما عمل الثوار 

العرب، اأي عدم االطمئنان اإلى اإزاحة الطاغية 

والعودة اإلى �سوؤونهم الخا�سة، اإذ جرى خطف الثورة 

الفيليبينية من جديد عبر واجهة ''ديمقراطية''، 

وا�ستمر الفيليبينيون في الرزوح تحت اأ�سكال 

ا�ستغالل فظيعة. وعلى م�ستوى اآخر، طرح حزب 

بع�سه ببع�ش، بعد طول فراق، في ميادين تجمع، 

وتظل تجمع. وفي هذه الميادين العربية، �سار 

التخاطب الفردي و�سط التجمع الحا�سد ممار�سة يومية 

نهاراً ولياًل، وبال عنف، فالعنف، كان وال يزال، يحتل 

م�ساحات مجتمعاتنا حتى ال�سخ�سية منها، وهو ما 

انعك�ش على م�ستوى التخاطب ال�سخ�سي والنقا�ش، 

فالمجتمعات باأكملها ت�سنجت، و�سارت العزلة المالذ 

االآمن من �ستى اأنوع العنف ومحاوالت التوا�سل 

المبتورة. كما اأن البالد التي لن ت�سلها الثورات، 

والتي لن ت�ستعيد ثقافة ''الميدان''، �ستظل على ما يبدو 

تعي�ش هذا االإيقاع من العنف والعزلة. فميدان التحرير 

يبدو ممار�سة مغرية لكل الطامحين اإلى مجتمعات 

مختلفة، ال في البالد العربية فح�سب، بل في العالم 

اأي�سًا، ولهذا لي�ش م�ستغربًا اأن ت�سبح كلمة ''تحرير'' 

)Tahrir( ا�سمًا علمًا في لندن ومدريد، وفي �سفينة من 

�سفن ''اأ�سطول الحرية 2'' الذي كان متجهًا اإلى غزة، 

علمًا باأن اأ�سطول الحرية هذا اأطلق على �سفينة اأُخرى 

ا�سم ''كرامة''.

 لغة الديمقراطية في االأمكنة:

ال�سعب يريد...

مثل هذه الثورات الم�سرة على التغيير وممار�سة 

الحرية تقترح، اأو تفتر�ش لدى روؤية هذه الممار�سات 

الديمقراطية الجامعة، اأن فئات وا�سعة تطالب 

بم�ساركة فعلية في ت�سكيل م�ساحاتها على الم�ستوى 

ال�سيا�سي العام كما على م�ستوى المكان العام؛ 

م�ساركة تتجاوز اأطر الديمقراطية الليبرالية 

الكال�سيكية، على اأهميتها و�سعوبة تحققها اأ�ساًل 

و�سط معركة ما بعد الثورات، والتي تقوم على اأ�سا�ش 

انتخابات يديرها كل اأربعة اأعوام اأ�سحاب الم�سالح 

النافذة. فهذه الثورات تبدو م�ستمرة وواعدة، اأو كما 

يقول �سعار تون�سي ُكتب على حائط: ''الحرية 

ممار�سة يومية''. ومع العلم طبعًا بتناق�سات الثورات 

وما تواجهه من تحديات، فاإنني اأقوم بالبناء على 

اأولى ممار�سات الثورات ال�ستعادة االأماكن واأتابع 

االفترا�ش والحلم الذي اقترحه كثير من �سباب 
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م�سوراً يتحدث بعمق، وب�سكل علني بال رقابة 

 اأو مدينة 
ّ
متجذرة، عن مو�سوعات اإ�سكالية في حي

اأو قرية، من التعليم اإلى اال�ست�سفاء اإلى البطالة اإلى 

البيئة.

ن يحكم 
َ
وفي هذا ال�سياق، ال يعود التركيز على م

�سيا�سيًا ويفوز في االنتخابات فح�سب، على الرغم 

من اأهمية ذلك، بل اإن ال�سوؤال ينزاح بالتدريج اإلى 

كيفية تجذير ممار�سة الحرية والديمقراطية في 

اأمكنة النا�ش المتنوعة، في المدر�سة والجامعة 

 والمدينة، وفي الق�سايا اليومية 
ّ
ومكان العمل والحي

ر 
ّ
و�سواًل اإلى الق�سايا العامة؛ تلك الق�سايا التي يعب

عنها الميدان. وبذلك، ال ت�ستطيع ال�سلطات الفوقية 

اأي�سًا، حتى المنتَخبة منها، تمرير م�ساريع تم�ش 

حريات النا�ش وحقوقهم االأ�سا�سية.

وعلينا اأي�سًا اأن نتعلم من تجارب تخطيط المدن 

الفوقي والمتعالي، ال�سائَد لي�ش فقط عربيًا بل 

عالميًا، والمكر�ش لخدمة راأ�ش المال وال�سلطات 

االجتماعية وال�سيا�سية الطاغية. فهذا التخطيط لم 

ع االأمكنة في المدن ل�سلطته الفوقية خدمة  خ�سِ
ُ
ي

  بل امتداداً للتعالي على 
8
للزعماء و�سركاتهم فح�سب،

''الع�سوائيات'' وعلى االأرياف.

اإن الثورات لي�ست بي�ساء اأو �سوداء، واإنما هي 

عملية م�ستمرة، وقد و�سف اآ�سف بيات م�سارها 

  )Refolution(. كما اأن 
9
حتى االآن بـ ''اإ�سالثوري''

ّلم'' 
ُ

الديمقراطية لي�ست �سافية، بل واإنما هناك ''�س

للت�سارك والديمقراطية، وهذا ما اأظهره مثاًل اآرن�ستين 

في درا�سته عن �سيا�سات التخطيط المديني 

الت�ساركية الموجهة اإلى ال�سود في الواليات 

  اإذ وجد اأن هناك ثماني درجات من 
10

المتحدة،

الت�ساركية، قلما و�سل اإليها تخطيط المدن. 

والت�ساركية االأعمق تكمن في م�ساركة النا�ش دائمًا 

في نقا�ش القرارات التي تخ�سهم مبا�سرة.

'' اإلى التعلم من 
َ

ودعا الفيل�سوف باديو ''الغرب

الثورات العربية عبر اإعادة تعريف العالقة بين 

''ال�سعب'' و''الدولة'' مثلما اعتاد الفكر الكال�سيكي اأن 

يقيم الربط بينهما. ففي الثورات العربية، انزاح 

تعريف مفهوم ''ال�سعب'' عن الدولة بح�سب باديو، 

العمال البرازيلي مثل هذه االأ�سئلة في اأوج ن�ساطه، 

وخرج باأجوبة من قبيل ت�سكيل ديمقراطيات على 

م�ستوى البلدات والمدن التي فاز فيها حزب العمال، 

و�سمن تق�سيم لالأحياء فيها، ي�سارك فيها النا�ش في 

القرارات االأ�سا�سية كالميزانية وما يتعلق 

بال�سيا�سات المدينية، وذلك عبر منتديات �سعبية 

تت�سف بالتجذر اأكثر من �سيغ االنتخابات الدورية، 

واإن كانت طرق التمثيل ال�سعبية هذه ال تنفي وال 

6
تتعار�ش مع �سيغ االنتخابات التمثيلية.

اإن االإجابات عن مثل هذه االأ�سئلة ال�سعبة لي�ست 

وا�سحة، لكننا بداأنا نلم�ش مالمح لمثل هذا التفكير، 

فيما يتعدى الميدان، وفيما طرحه ائتالف �سباب 

الثورة في م�سر من ناحية الجدل الذي يدور مثاًل 

ب�ساأن حل المجال�ش المحلية في المحافظات. فقد 

طرحت ''اللجان ال�سعبية'' التي ت�سكلت وقت الثورة، 

اإلى جانب ائتالف �سباب الثورة وبع�ش الحركات 

الجديدة حينها، اأن تدير ''اللجان ال�سعبية'' هذه 

المجال�ش اإلى حين اإجراء انتخابات المجال�ش 

ذكر اأن التجارب التعاونية كانت حا�سرة 
ُ
المحلية. وي

عرف 
ُ
في م�سر، مثاًل عبر �سيوع ظاهرة ما ي

بـ ''الجمعيات'' للت�سليف غير الر�سمي بين االأفراد، 

وبوجود نحو 3000 ''جمعية تنمية مجتمعية'' على 

م�ستوى االأحياء على امتداد م�سر، واإن لم تكن تن�سط 

  والتحدي هو في اإبداع 
7
�سيا�سيًا و�سط تع�سف النظام.

الثورة الأ�سكال من العمل التعاوني الم�ستمر في 

االأمكنة، تتخطى �سيطرة ال�سلطات، وتتجاوز قيام 

هذه التجمعات على اأ�س�ش عائلية ب�سكل كبير.

اإاّل اإن �سيغ ''اللجان ال�سعبية'' تفتقر اإلى 

الديمقراطية المو�سعة والمتجذرة، ويمكن اأن تقود 

اإلى ن�سخة من نظام القذافي للجان ال�سعبية في 

ليبيا، لكن ما يفتح االأفق، هو الطاقة الجديدة، 

ية. ففي اأحد مواقع 
ّ
اقة اإلى الحر

ّ
الثورية حقًا والتو

الفاي�ش بوك الم�سرية، والذي جرى فيه الحديث عن 

تدريب ''اللجان ال�سعبية'' على اإدارة المجال�ش 

المحلية، تظهر اأ�سرطة م�سورة )فيديو( تتحدث عن 

م�سكالت القرية والف�ساد وغيرها، ويظهر كيف اأن 

بع�ش الجهد، بتقنيات �سغيرة، يمكن اأن ينتج �سريطًا 
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لتتحرر المعرفة؟

غير اأن المثقفين االأحرار هم خلفية لهذه الثورات، 

وهم اأ�سا�ش في تراكماتها، فال قطيعة مفتعلة مفيدة 

في هذا المجال، بل اإن ما يبدو مفيداً هو تنوع 

م�سارب المعرفة، وحوارها بع�سها مع بع�ش، بما 

فيها تلك التي اأنتجت الثورات.

اأن�سنة االأمكنة وتاأنيثها

�سار لالأمكنة في الثورات العربية، نكهتها 

الخا�سة غير المنغلقة، وربما راود كثيرون اأمنية 

زيارة اأ�سماء اأمكنة ي�سمعون عنها في االأخبار خالل 

الثورات، بعدما كانت مملة وكان حلم الهجرة منها 

هو الطاغي. لقد اكت�سب المكان اأهمية كبيرة، هو 

فتر�ش به دائمًا اأن يكون كذلك على العك�ش 
ُ
الذي ي

ا تفعله تيارات في العولمة النيوليبرالية تطم�ش 
ّ
مم

نكهات االأمكنة المتعددة، وتريد اأن تجعل تلك 

االأمكنة مت�سابهة مثل قاعات المطارات المتماثلة اأو 

''الموالت'' )Malls( اال�ستهالكية الم�ستن�سخة. وفي 

المقابل، فاإن الثورات جعلت النا�ش ياأتون اإليها من 

اأماكنهم المتنوعة، وانتماءاتهم المتعددة ، لكن من 

دون قطع �سالتهم باالأمكنة االأُخرى، فاالأمكنة 

العربية، والمدينية ب�سكل خا�ش، مثلها مثل االأمكنة 

في العالم، �سارت اأكثر الت�ساقًا بحياة النا�ش 

وهمومهم وعالقاتهم اليومية، مثلما اأ�سار باحثون 

في درا�ستهم لظواهر جديدة تتميز بعملية التمدن 

المكثقة وما تطرحه من اأ�سئلة على م�سائل ال�سكن 

والموا�سالت واالختالط واأماكن العمل وغيرها. 

واأماكن العمل هي واحدة من اأهم االأماكن التي 

ت�سهد حراكًا بعد فترة طويلة من التع�سف 

والنيوليبرالية في اآن معًا، ففي اأثناء الثورة 

الم�سرية، اختلطت اأ�سماء االأماكن في اإ�سرابات 

العمال اأو موظفي الدولة باأخبار الميدان واأماكن 

الثورة الم�سرية االأُخرى.

لقد كتب اأرتورو اإ�سكوبار عن العالقة بين المكان 

  واأظهر اأن االأول يرتبط 
13

،)Space( ز
ّ
)Place( والحي

اأكثر بالعمل والمكان و''التقليد''، بينما يرتبط الثاني 

و�سار هتاف ''ال�سعب يريد...'' يعطي تعريفًا اآخر 

لمفهوم ال�سعب ''الذي يريد''. وهو يطرح اأ�سئلة جديدة 

 )Nation-State( عن مفهوم ال�سعب ــ الدولة

والموؤ�س�سات المج�سدة للتمثيل ال�سعبي، اأو كما كتب 

محمود دروي�ش، وفي �سياق فل�سطيني ال يملك دولة 

اأ�ساًل: ''ما اأو�سع الثورة.... ما اأ�سيق الدولة.''

وال يبدو اأن االإ�سرار على لغة واأفكار تعود اإلى 

�ستينيات القرن الما�سي �ستفيد الثورة كثيراً، ولي�ش 

اأكثر تعبيراً عن هذا الموقف ما تج�سد في مواقف 

بع�ش المثقفين من الثورة ال�سورية، اإذ اإنهم يلجاأون 

اإلى خطاب ''الحداثة'' القديم من اأجل انتقاد الجمود 

واالأ�سولية، لكنهم ي�سقطون في الجمود الفكري الذي 

�سار منقطعًا عن الحا�سر.

ولم تكتف الثورات العربية باإ�سقاط الم�سروعية 

عن ال�سلطات والمعار�سة التقليديتين فح�سب، بل 

تقترب من اإ�سقاط ال�سرعية عن المثقفين التقليديين 

اأي�سًا. وهذا االأمر يو�سع احتماالت بروز ثقافة عربية 

متجددة ت�ساهم في اإنتاجها الحركات االحتجاجية، 

وهو مو�سوع لم ينل اهتمامًا كافيًا من التاأمل 

والبحث، اإذ قلما در�ست االأبحاث االأكاديمية مو�سوع 

  ف�ساًل عن تغا�سيها عن 
11

الحركات االحتجاجية،

مو�سوع اإنتاج الحركات االحتجاجية معرفتها 

بنف�سها اأي�سًا، وذلك عبر اال�ستفادة من معارف 

12
متنوعة.

وعلى الرغم من اعتقال طالب اأو مقتلهم خالل 

الثورات، فاإننا لم ن�سمع اأن جامعة عربية واحدة 

ت�سامنت مع طالب قتيل اأو معتقل ينتمي اإليها. 

ويتكرر م�سل�سل ف�سل اأ�ساتذة جامعيين من جامعات 

متعددة، بل اإن مو�سوعات تثبيتهم في الهيئات 

التدري�سية ترتبط بميولهم المعرفية وال�سيا�سية في 

كثير من الحاالت. وقد طال ذلك اأكاديميين كباراً 

 العقود، 
ّ
ومثقفين ُطردوا من عدة جامعات على مر

حتى من تلك الجامعات التي ُتعّد اأكثر انفتاحًا 

)�سادق جالل العظم من الجامعة االأميركية في 

بيروت في �سبعينيات القرن الما�سي، ون�سر حامد 

اأبو زيد من جامعة القاهرة في ت�سعينيات القرن 

الما�سي(. فمتى �ستهّز الثورات اأ�سوار الجامعات 
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النظام ال�سيا�سي. وقراأُت في �سفحة فاي�ش بوك اأن 

متظاهرين كانوا يوزعون ما كتبه ال�سادق النيهوم 

داخل جامع في اأحد اأيام الجمعة في �سورية.

وفي �سياق مت�سل، يبرز التحدي االأ�سا�سي، وربما 

االأعمق، في اأن�سنة االأمكنة وتاأنيثها. قال ابن عربي: 

ل عليه''، ولهذا، ال بد 
ّ
''كل مكان ال يوؤنث، ال يعو

للمنفي الراحل ن�سر حامد اأبو زيد من اأن يعود اإلى 

م�سر واإلى جامعته، وال بد لـ ''دوائر الخوف''، عنوان 

كتابه عن الخطابات االإ�سالمية والمراأة، من اأن 

تتك�سر. لقد حلل اأبو زيد كيف تقوم الخطابات 

االإ�سالمية ال�سلطوية بح�سر المراأة بين اأ�سوار البيت 

من اأجل عزلها عن االأمكنة، وهذا االأمر اأ�سهبت فيه 

دالل البزري في كتابها االأخير ''م�سر التي في 

خاطري''، والذي نرى فيه ح�ساراً دائمًا للن�ساء في 

االأماكن. اإن الثورة الم�سرية عظيمة اأي�سًا الأن 

ّن الميدان واالأماكن 
ّ
ال�سابات كّن في مقدمها، ولو

واالإعالم االجتماعي بوجوههن وحركاتهن 

واأ�سواتهن. وهي عظيمة اأي�سًا الأنها جعلت 

االأ�سوليين، مناف�سي ال�سلطة الفعليين على ممار�سة 

التع�سف ال�سلطوي، يهرولون خلف الثورة دائما. 

وياأتي ذلك بعدما باتت الذكورية تع�س�ش في 

القاهرة، بل اإن ظاهرة انفجار الكبت الذكوري عبر 

التحر�ش الجن�سي، �سارت طق�سًا ذكوريًا �سنويًا في 

ليلة العيد بالذات!

ج�سور بين التنوع والوحدة

د التنوع في الميدان من دون �سلطة 
ّ

اإن توح

قاهرة، وفي الحوار بين المتظاهرين، تميز بدرجة 

عالية من الم�ساواة واالإح�سا�ش بالم�سوؤولية.

وفي عودة اإلى ما يمكن اعتباره �سياقات عالمية، 

وارتباط الفكر بالممار�سة، يمكن االإ�سارة اإلى ذاك 

الربط بين فل�سفة برونو التور، خ�سو�سًا في كتابيه: 

''لم نكن يومًا حديثين'' و''اإعادة ت�سكيل 

  وبين �سبكة مناه�سة ''الحداثة ــ 
15

االجتماعي''،

ر عنها تيار مهتم بالحركات 
ّ
الكولونيالية'' التي عب

  ففي ذينك الكتابين 
16

االجتماعية حول العالم.

ز و''الحداثة''، وجادل اأن 
ّ
اأكثر براأ�ش المال والحي

الربط بينهما دائم، واأن التحدي يكمن في اإيجاد هذا 

الربط بين اأمكنة متنوعة لها نكهاتها واإيقاعاتها 

وتجذراتها، وتكون اأمكنة منفتحة في الوقت ذاته 

ز العام/الف�ساء ومن دون انغالق.
ّ
على الحي

ومن هذه االأمكنة التي �ستتم مناق�ستها هنا، 

االأمكنُة الروحية وعالقاتها بال�سلطات. فقد كتب 

�سنان اأنطون عن �سرورة مراجعة العلمانيين 

  وفي هذا 
14

لعلمانيتهم بعد تجربة الثورة الم�سرية،

ال�سياق، ثار جدل في الثورات ب�ساأن ا�ستخدام 

''الجامع'' في كل ''جمعة''، كما اأن بع�ش الكّتاب اأثار 

نقداً ''علمانيًا'' لخروج تظاهرات الجمع من الجوامع. 

وعدا ردود البع�ش اأن االأنظمة القمعية لم ُتبق اأمكنة 

عامة اأُخرى يمكن التجمع فيها، فاإن المتظاهرين 

الذين يفتر�ش ال�سخ�ش اأنهم باأغلبيتهم من الموؤمنين 

باللـه، مار�سوا ممار�سات تقطع من جهة مع كتابات 

الدين المنغلقة، والتي ياأتي جزء كبير منها من 

هيمنة طويلة للوهابية ون�سخ �سلفية واأ�سولية 

متعددة، في عقود الهزيمة واالنحطاط، في حين اأن 

ممار�سات الثورة من جهة اأُخرى، تفر�ش على تلك 

الن�سخ من العلمانية الفظة والمتعالية اأن تراجع 

نف�سها لي�ش من باب االعتقاد ال�سخ�سي الحر لكل 

�سخ�ش، بما فيه حق االإلحاد، واإنما في فر�ش 

العلمانيين قيمهم على المجتمع، فيكونون 

كاالأ�سوليين.

وفي �سياق ا�ستعادة الثوار الميادين والجدران 

واالإعالم، فاإن ا�ستعادة الثوار يوم الجمعة والجامع 

)واالأماكن الروحانية الم�سيحية( كاأمكنة عامة 

روحانية ترتبط بالحرية، تبدو خروجًا على ت�سلط 

االأنظمة الدينية التي كر�ستها ال�سلطات ال�سيا�سية 

رقيبًا على روؤو�ش الموؤمنين. اإنها ا�ستعادة ال تزال 

في بداياتها. وهنا يح�سر كتاب ال�سادق النيهوم ذو 

ن �سرق الجامع واأين ذهب يوم 
َ
العنوان الفرعي: ''م

الجمعة؟'' الممنوع في عدد كبير من الدول العربية، 

والذي يجادل فيه اأن الجامع، حتى في فترة النبوة 

االإ�سالمية، كان مكانًا للنقا�ش واللقاء، ال مكانًا 

الإلقاء خطب من دون نقا�ش على اإيقاع ما يريده 
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للت�سوق، وهكذا تبنى البيوت بطريقة واحدة 

وارتدادات واحدة )اأق�ساها يجد تجليه في الم�ستعمرة 

االإ�سرائيلية(، وهذا مكان عام ال يمكنك ممار�سة 

خ�سو�سيتك فيه، وذاك مكان خا�ش مغلق ومنعزل 

عن العام. هذه اأمثلة النقطاعات تحدد تمامًا 

عالقات النا�ش باالأمكنة، وهو ما تحّدته الثورات، 

االأمر الذي يدفعنا اإلى الت�ساوؤل عن الكيفية التي 

�ستتجلى بها في زمن ما بعد الثورات.

لقد اأقام الميدان ج�سراً بين الخا�ش والعالم، بل 

اإن البع�ش قرر اأن يقيم منا�سبات خا�سة كالزواج 

فيه، وفي هذا يتم ك�سر الف�سل بين العام والخا�ش، 

وُتطرح اأ�سئلة فكرية وثقافية واجتماعية تتعلق 

بمعنى هذا الف�سل عامة، وبعالقات االأمكنة بع�سها 

ببع�ش: المدينة والريف، مركز المدينة و�ساحيتها اأو 

''الع�سوائيات''. فقد جرى ''ق�سفنا'' خالل فترة طويلة 

بمفاهيم عن ذلك الف�سل الحاد بين المدينة والريف، 

وفي المقابل، وتاريخيًا، كان ثمة عالقات وطيدة 

بين الريف والمدينة )مثاًل كتاب ب�سارة دوماني عن 

جبل نابل�ش(، والتي ي�سعب ف�سلها، بل اإن المدن 

نف�سها كانت ُتزرع في حاالت كثيرة. كما اأننا نجد 

ت�سابهات كثيرة بين طرق بناء مدينية واأُخرى 

ريفية، وعلى امتدادات تاريخية متنوعة )من المدينة 

العربية التاريخية اإلى �سواحي مدن م�سيدة حديثًا(، 

و�سكن متبادل للنا�ش من اأ�سول مكانية متعددة، 

ظهر اأن اإحداث الف�سل الحاد بين المدينة 
ُ
االأمر الذي ي

والريف هو ''بناء اأيديدولوجي'' اأكثر مما هو واقع 

تاريخي، وهو ت�سخيم لتمايزات موجودة طبعًا، 

لكنها لي�ست قاطعة.

ا في �سياق الحراكات الثورية، فاإن العالقة بين 
ّ
اأم

الريف والمدن كانت اأ�سبه بعالقة رق�ش حميمي 

يتباعد ويلت�سق مع بقاء كل يد مم�سكة باالأُخرى، 

واإن كان لكل بلد اإيقاعه المختلف. وفي لقاء مع 

نا�سط �سوري، قال اإن المنتف�سين ال�سباب من ال�سام 

احتموا في �سواحيها وريفها بهدف التمكن من 

ل ما �سيحمله 
ّ
العودة اإلى و�سطها الحقًا. ويمكن تخي

ذلك من عالقات وتجارب اجتماعية جديدة.

وفي �سياق الف�سل بين المدينة و''الع�سوائيات''، 

يجادل التور اأن ''م�سروع العلم الحداثي''، الذي يعيده 

التور اإلى لحظة تاأ�سي�سية تجّلت بانف�سال المجتمع 

عن الطبيعة من خالل اعتبار الفيل�سوف والعالم 

الطبيعي هوبز فيل�سوفًا واعتبار الفيل�سوف والعالم 

الطبيعي بويلز عالمًا، لم يتحقق الأن الج�سور في 

الواقع كانت تقام بين هذين القطبين مع اأن الخطاب 

يحاول الف�سل بينهما.

وقد تحدث اإدوارد �سعيد، في �سياق اآخر، عن هذا 

الف�سل بين الفل�سفة والعلم، وبين المجتمع 

)واالجتماعي( والطبيعة )والطبيعي(، وبين الذات 

)والذاتي( والمو�سوع )والمو�سوعي(، وغيرها من 

االنقطاعات االأيديولوجية، ونقد ملحقات تلك 

الحداثة اال�ست�سراقية التي توؤكد ذلك الف�سل الحاد 

بين ''اأنا'' و''اآخر'' متوهم.

وبات ماألوفًا اأن نرى تج�سيدات هذه الن�سخة من 

الـ ''اأنا'' المت�سخمة والمف�سولة عن ''االآخر'' في 

المجتمعات العربية وال�سرق االأو�سطية، انطالقًا من 

تف�سيالت حياتنا اليومية و�سواًل اإلى الديكتاتور، 

االأب، وم�سدر جميع ال�سلطات ''جّل جالله''، والذي ال 

ت�ستطيع حتى االقتراب منه ب�سبب انتفاخ محيط اأناه 

الطارد.

ومن اأعظم ما قدمته الثورات العربية م�ساك�ستها 

''االأنا'' المت�سخمة والمتج�سدة في الطاغية و�سواًل 

اإلى االأب و''رب العمل'' وغيرهما في ''المجتمعات 

االأبوية''، وفي المجتمعات المبنية على الزعيم. فنزار 

�ساغية مثاًل، جادل اأنه حتى في لبنان، الذي تلفه 

هالة ديمقراطية، فاإن الزعيم هو المحدد الإيقاع 

  وفي الوقت نف�سه، فاإن 
17

مختلف مجاالت الحياة.

م�ساك�سة هذه ''االأنا'' المت�سخمة، كما ظهر في 

الثورات، لي�ست نقي�سًا للتفرد، وال لتعبير كل �سخ�ش 

 )وهو ما ظهر في مئات 
ّ
عن اأناه في اإطار حر

ا ''اأنا'' 
ّ
ال�سعارات الفردية(، ذلك باأن المو�سوع لي�ش اإم

ا ''الجماعة''، واإنما هي تفتح اأفقًا لمعاني متنوعة 
ّ
واإم

لالأنا كما لعالقتها بمحيطها.

وفي هذا االإطار، فاإن العالقات بين ''الخا�ش'' 

و''العام'' لي�ش لها ن�سخة واحدة مثلما توحي �سلطات 

�سيا�سية واجتماعية: هذا مكان للتظاهر، وذاك مكان 
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التي توجهت اإلى فئات من ال�سوريين من اأكراد 

وع�سائر، اأو من م�سيحيين وعلويين. كما ياأتي بع�ش 

خلفيات االعترا�سات على اأن ''الع�سائر'' هي نقي�ش 

لـ ''المدنية'' و''التح�سر'' و''الحداثة'' و''المواطنة''، 

وهذه ق�سية حوارية جديدة في الثورات بين االنتماء 

الجماعي في مكان ما، وبين التعدد واالنفتاح.

اإاّل اإن ''جمعة الع�سائر'' ال تحيل بال�سرورة اإلى 

�سلطة للع�سائر في اأماكنها، واإن كان البع�ش يفكر 

فيها بح�سابات �سيا�سية اآنية، واإنما يمكن لهذه 

الت�سمية اأن تعك�ش موقفًا �سد قمع النظام لفئات من 

المجتمع، اأو محاولة ا�ستغالل فئات �سد فئات، كما 

اأنها ال تخ�سى التعبير عن انتماءات فئات متعددة في 

المجتمع �سمن التوق اإلى حرية جامعة. فالثورات 

تطرح اأ�سئلة جديدة علينا جميعًا، فعلى �سبيل المثال، 

�سّكل فيلم عمر اأميراالي ''الطوفان في بالد البعث'' 

مراجعة الأفكاره التي اآمن بها في بداية ال�سبعينيات، 

اإذ اإنه اآمن اآنذاك بالتحديث الذي تمثل في فكرة بناء 

ال�سدود في فيلمه، وقد اأظهر الفيلم مدى قباحة هذه 

حتفى به، 
ُ
االأفكار التي كانت يومًا ما ''تحديثًا'' ي

فانك�سف اأن هذا ال�سد ال يحيل اإاّل اإلى الطوفان.

وبالمثل، فاإنه ال يبدو اأن هناك فائدة من اإحداث 

تناق�ش حاد بين ''المدني'' وبين ''الع�سيرة'' و''االإثنية'' 

و''الدين'' و''الطائفة'' اإلخ، فقد ي�سعر �سخ�ش ما باأن 

اأحد انتماءاته يكمن في بداوته اأو ع�سيرته التي 

ت�سكل تكوينًا اجتماعيًا وثقافيًا في بع�ش الجوانب، 

اأو في تجربته مع المكان واأنا�سه، مثلما يمكن اأن 

 اأو مدينة، لكن 
ّ
ي�سعر بانتماء قوي اإلى قرية اأو حي

ف طريقة حياته التي ال تقت�سر على 
ّ
ذلك ال يعر

جانب واحد فح�سب، بل هي اأي�سًا انتماءات �سيقة 

ووا�سعة، اختيارية وموروثة، وفي حوار م�ستمر فيما 

بينها.

و''المدنية'' )مع مرادفات متعددة مثل ''الدولة 

  وغيرهما( لها معاٍن 
18

المدنية'' و''المجتمع المدني''

متنوعة وقمعية اأي�سًا في حاالت كثيرة، فهي بحد 

ذاتها لي�ست قيمة اإيجابية بال�سرورة. واإنما ُت�ستخدم 

اأحيانًا كخطاب وممار�سة للقمع. وفي هذا المو�سوع، 

ا�سُتخدم خطاب ''المدنية'' لقمع البدو في كثير من 

وعودة اإلى ما قاله �سبري حافظ عن الع�سوائيات 

)التي و�سمها االإعالم العربي ال�سائد ب�سلبية كبيرة، 

وخ�سو�سًا في اأثناء الثورة الم�سرية(، فاإن منطق 

التخطيط في هذه ''التجمعات غير الر�سمية'' له 

مالمح ت�سبه اأ�ساليب التخطيط لدى الحركات 

االحتجاجية في الثورات، لكن مع فارق كبير، الأن 

الكاآبة التي الزمت الرواية الم�سرية قبل الثورة، 

تحولت اإلى فرح وت�سامن اجتماعي في ميادين 

الثورة، واإن لم تختِف هذه الكاآبة و�سط اآلة القتل 

المجنونة.

فمنطق ''الع�سوائية'' اجتماعي يمتلك فيه التخطيط 

درجات من الديمقراطية في البناء ويتفاو�ش مع 

قوانين البناء، وكلما كان التفاو�ش والت�سارك 

�سمتين في هذه العملية، كانت االأماكن اأكثر ارتياحًا.

ومن ناحية اأُخرى برز التنوع الديني واالإثني 

المرتبطان عادة بالمكان، ف�سار ماألوفًا اأن ن�سمع 

عن الفئات الدينية واالإثنية المتنوعة في المجتمعات 

العربية، في اأثناء الثورات، ال كما اعتدنا عليها 

ب�سفتها اأخباراً عن نزاعات طائفية واإثنية اأدخلتنا 

فيه االأنظمة واال�ستعمار في اآن واحد، علمًا باأنها 

م�ساألة تمتلك جذورها ال�ساربة عميقًا في تاريخ 

المنطقة اأي�سًا )انظر مثاًل كتاب علي الوردي: 

''لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث''(، واإنما 

في اإطار التوحد بتعدد المجتمع وانتماءاته من اأجل 

التحرر. وراأينا اأحد تجليات ذلك في ميدان التحرير 

في العالقة بين متظاهرين اأقباطًا وم�سلمين.

اإن الوحدة والتنوع، في اآن، معادلٌة من اأجمل 

ثل هذه العلمانية 
َ
واأ�سعب ما يمكن اأن نتطلع اإليه، فم

هو، من جهة، اأقرب اإلى اأن يحفظ للروحانية 

واالنتماء المتعدد مكانتهما، كما اأنه من جهة اأُخرى، 

يحتفي بهما وي�ستدعيهما �سمن م�سارب اأُخرى، وفي 

الوقت نف�سه يقول اإن ما يجمعنا هو الحرية 

االإن�سانية والطموح الجماعي نحو الكرامة والعدالة، 

ومن دون تمييز.

عالوة على ذلك، فاإن جداًل م�سابهًا ظهر بعد 

مع ال�سورية بـ ''جمعة الع�سائر'' و''الجمعة 
ُ
ت�سمية الج

العظيمة'' اأو ''اأزادي'' و''ال�سيخ �سالح العلي'' وغيرها 
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ا ال�سوؤال االأ�سا�سي فهو �سوؤال الحرية والتوا�سل 
ّ
اأم

  
20

اللذان يحيالن اإلى المتنوع والم�سترك في اآن معًا،

والتحدي هو في اأن يكون المكان وجماعاته 

محى 
ُ
)Communities( على توا�سل وانفتاح، ال اأن ي

المكان لم�سلحة اأفكار وممار�سات موحدة.

يقول بول فيريليو: ''ل�ست قلقًا اإزاء فتح الحدود، 

فاأنا ل�ست قوميًا، لكني اأقلق عند اإزالة الحدود ومحو 

فكرة الحدود الجغرافية. ويعود ذلك اإلى اإنكار 

المحلي الذي ي�سير جنبًا اإلى جنب مع تلك الطبيعة 

زال 
ُ
غير المقا�سة بتقنيات الوقت الحقيقي. فعندما ي

حّد، �سيعاود الظهور في مكان اآخر. واإذا كان هناك 

حل ممكن اليوم، فاإنه يكمن في االعتراف بمكانة 

حياة الجماعة... وال�سوؤال االأ�سا�سي هو عن اإعادة 

21
االت�سال.''

وفي هذا ال�سياق، بداأت تبرز حركات اجتماعية 

واأفكار عالمية نرى تعبيرات عنها متكاثرة، منها 

تلك الموؤتمرات المناه�سة للعولمة النيوليبرالية، اإذ 

برزت �سعارات تتحدث عن الوحدة في التنوع 

و''عوالم اأُخرى ممكنة'' و''عالم يحوي عوالم عدة'' 

  االأمر الذي يحيلنا اإلى 
22

)ولي�ش ''عالمًا'' واحداً(،

اأ�سئلة الحركات االجتماعية ــ ال�سيا�سية في الثورات 

العربية و�سياقاتها العالمية.

حركات �سيا�سية ــ اجتماعية جديدة

ر عن 
ّ
اإن اأ�سكال التعبير والمطالب وال�سعارات تعب

الحيوية، كما اأن الثورات العربية تقترح االلتفات اإلى 

�سياقات اأُخرى اأي�سًا، اأولها �سياقات عربية تاريخية 

تخ�ش كل مجتمع، وثانيها �سياقات عالمية متغيرة.

ر عن االأول باحثون 
ّ
فنحن اأمام تجاذب راأيين عب

ي�سيرون اإلى ''خ�سو�سيات'' الحراك في كل مجتمع 

بح�سب تاريخه الن�سالي واأ�سكال التعبير عنه 

  فقد اأ�سار اآ�سف بيات اإلى اأن 
23

وعوامل اأُخرى.

تجارب اأميركا الالتينية التي تت�سم بحركات 

اجتماعية قوية، وتعاونيات ونقابات، ال تجد لها 

مثياًل في الحركات االحتجاجية في منطقة ال�سرق 

ا الراأي االآخر فيتحدث عن �سياقات 
ّ
  اأم

24
االأو�سط.

االأماكن العربية في البادية لـ ''تح�سيرهم'' 

وتهجيرهم من اأمكنتهم واإ�سكانهم في بيوت معّدة 

لهم وفر�ش طرق حياة مختلفة بالقوة )مثلما هي 

حال الغجر في اأوروبا حتى االآن وحال بدو النقب 

في اإ�سرائيل(.

اإن االإ�سكالية لي�ست �سهلة، ذلك باأن االنتداب 

ل روؤية  وا�ست�سراقه، مثله مثل اأنظمتنا العربية، يف�سّ

المجتمعات على اأنها مجرد قبائل وطوائف واإثنيات، 

وهو ما ت�سدقه المجتمعات اإلى حد بعيد اأحيانًا بعد 

فترات ممار�سة �سلطوية مديدة. كما اأن ''الطائفية'' )ال 

الطوائف بال�سرورة( و''الع�سائرية'' )ال الع�سائر 

بال�سرورة( �ساهمت في نزاعات ووالءات مريرة في 

المجتمعات العربية على مر القرون، وهناك مخاطر 

من �سلطويات ع�سائرية وطائفية واإثنية حا�سرة 

دائمًا، ومن ال�سروري التنبه لها.

لقد برع غ�سان حاج في كتابته النقدية عن ثقافة 

التوحيد، اأو ''الدمج'' في بوتقة واحدة وثقافة واحدة 

وطرق حياة مت�سابهة، وذلك في كتابه ''اأمة 

  الذي يعالج �سيا�سات ''التعدد الثقافي'' 
19

بي�ساء''

التي تغلف ثقافة ''الدمج'' العن�سرية في اأ�ستراليا. 

والثقافة هذه ت�ستبطن اال�ستعالء والعن�سرية تجاه 

المختلف عن ال�سائد.

اإن المجتمعات العربية ــ مثل غيرها ب�سورة 

عامة ــ هي مجتمعات ذات �سبغة تعددية تاريخيًا 

)من اأ�سفل ولي�ش من ناحية ال�سلطة بال�سرورة(، 

بالمعاني االإثنية والطائفية، وبالعالقة بين المدينة 

والريف وال�سحراء، وبتاأثيرات ح�سارية متنوعة، 

وباأنماط حياة متعددة )انظر مثاًل كتاب حليم 

بركات: ''المجتمع العربي المعا�سر في القرن 

الع�سرين''(. وثمة خطر من ''العلمانية'' اأو ''الوطنية'' 

التي تريد اأن ت�سهر ''الهوية الوطنية'' في بوتقة 

واحدة، وتحت مفاهيم واحدة تتج�سد ب�سورة خا�سة 

في ''الحداثة''، بينما ت�سمر في الواقع ت�سلط اأكثرية 

)اأو اأقلية( دينية اأو اإثنية في دولة ما، وتغلفها بغ�ساء 

''علماني'' اأو ''وطني''. ويمكن لمثل هذه العلمانية، اأن 

يحمل مخاطر م�سابهة لتلك النزعة الدينية ال�سيا�سية 

ال�سلطوية.
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وفي مدونة م�سرية، ظهر اأن نا�سطين قاموا 

بجولة وا�سعة في م�سر، قبل عام من الثورة، حيث 

جرى التدريب على اأ�ساليب الن�ساط المدنية وال�سلمية، 

وكانت هذه الجولة ترافقت مع دعوة �سابقة اإلى 

ور�سة عمل في الهند ب�ساأن اأ�ساليب الن�ساط 

  وفي هذا ال�سياق، لي�ش هناك غرابة في 
26

االإعالمية.

اأن تتاأثر حركات احتجاجية ظهرت في ال�سين 

وبر�سلونة ومدريد وداكار ولندن بالثورات العربية، 

فهي ت�سعر باأن �سيئًا كثيراً يجمعها مع روحية هذه 

الثورات.

وترافق مع هذه الموجة من الحركات الجديدة 

بروز ثقافات ومفكرين جدد تظهر فيهم تاأثيرات 

محلية. ففي الهند، برزت موجة اأنثروبولوجية نقدية 

باتت �سمة هندية خا�سة، كما اأن البع�ش كتب عن 

اأنماط متنوعة من الحركات االحتجاجية، اأقل 

تراتبية في ال�سلطة وتعتمد على �سبكات ف�سفا�سة، 

واأقل اأيديولوجية، اأتت من م�سارب روائية ــ نا�سطة 

  اأو من خلفية درا�سات اجتماعية 
27

كاأرونداتي روي،

مثل اأرجون اأبادوراي على �سبيل المثال، الذي ي�سير 

اإلى اأن حركات احتجاجية هندية، وخ�سو�سًا تلك 

النا�سطة في ''ع�سوائيات'' مومباي، ال تتعامل بهرمية 

تنظيمية، واأنها تنتج معرفتها بنف�سها اإلى حد بعيد 

  وهذه 
28

وتعتمد على اإيقاع التطورات التي تواجهها.

المالحظة م�سابهة تمامًا لما خرجت به درا�سة 

الكولومبي اإ�سكوبار عن الحركة ال�سوداء في دولة 

كولومبيا، والذي اأظهر اأنها ''براغماتية''، اأي لي�ست 

اأيديولوجية، واأنها تنتج معرفتها بنف�سها اإلى جانب 

ما يتوفر لها من معارف اأُخرى، وتخطط وتتخذ 

قراراتها ''في الطريق'' من دون تخطيط محكم م�سبق، 

  وهذه الظواهر تختلف عن العقائد 
29

الأنه متبدل.

الثابتة لالأحزاب العربية التقليدية، حتى اإن التجارب 

الحزبية في اأميركا الالتينية، مثل تجربة حزب 

العمل البرازيلي، اأدخلت طرق عمل مختلفة تعتمد 

على م�ساركة وا�سعة للنا�ش عبر المنتديات ال�سعبية 

في البلدات والمدن التي فاز فيها حزب العمال 

باالنتخابات البلدية. 

وقبل الو�سول اإلى االأهداف، هناك الطرق، اأو اأن 

عالمية من اأعلى )العولمة النيوليبرالية مثاًل( ومن 

اأ�سفل )حركات احتجاجية اأقل �سلطوية في عالقاتها 

الداخلية(. وال ي�سعني اإاّل اأن اأ�سع ال�سياقين في اإطاٍر 

حواري بداًل من محاولة الح�سم، كمتابعة لحوار في 

�سياق العالقة بين خ�سو�سيات ''المكان'' وتاأثيرات 

ز/الف�ساء'' االأو�سع.
ّ
''الحي

ز'' العالمي، تلك الموجة 
ّ
وقد برز في ''الحي

المتنوعة من التحركات التي كانت مناه�سة للعولمة 

النيوليبرالية في الواليات المتحدة واأوروبا )بدءاً من 

�سياتل في �سنة 1999(، اأو تلك الحركات 

االحتجاجية في اأميركا الالتينية وفي الهند، وبرز 

منها على �سبيل المثال ثورات ''ال�سيابا�ش'' جنوب 

المك�سيك )�سنة 1994( ثم الثورات المتتالية في 

االأرجنتين وبوليفيا ب�سورة خا�سة، وذلك خالل 

العقدين االأخيرين. فمثل هذه التحركات التي ت�سائل 

�سلطات �سيا�سية ومالية متعددة، يجد امتداداً له في 

الثورات العربية التي لم تختزل مطالبها ب�سعار واحد 

واإن ركزت اهتمامها اأواًل في اتجاه واحد هو الطاغية 

)وفي بع�ش الحاالت اأ�سقطت انتفا�سات عربية 

رجال اأعمال(. ولو اأنها رفعت مطلبًا واحداً، لكان 

يمكن ت�سبيهها بثورات �سرق اأوروبا �سد الت�سلط 

ال�سوفياتي، اأو ح�سرها باأ�سباب تتعلق 

بالديكتاتوريات العربية فقط، لكن �سعارات الثورة 

واهتماماتها المتعددة، واأ�سكالها التعبيرية، واآلياتها 

التنظيمية، توحي باأن لها �سياقات عالمية اأُخرى، 

اإلى جانب �سياقاتها الوطنية والعربية، اأو اأنها 

حركات عربية تعمل في اإطار ''نقد روح الع�سر'' 

بح�سب عنوان كتاب �سمير اأمين.

وتحدث بع�ش التقارير ذات ال�سدقية عن تفاعل 

بع�ش الثوار الم�سريين مع حركات احتجاجية 

عالمية، كتلك الحركة ال�سربية التي تفاعلت مع 

�سباب من ''حركة 6 ني�سان/اأبريل'' في �سياق 

تخطيطات م�سرية للثورة، وذلك بعد اأحداث 

  وهذه الروابط تحيلنا اأي�سًا اإلى �سياق 
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المحلة.

مواقع ''االإعالم البديل'' التي انت�سرت مترافقة مع 

الحركات المناه�سة للعولمة في ت�سعينيات القرن 

الما�سي.
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يوجد بينهم جناح �سعبي بالمعنى ال�سحيح 

للكلمة، اأي اأبناء عمال وفالحين فقراء.. اإلخ. لقد 

�ش هوؤالء ال�سباب اأنف�سهم خارج االأحزاب وفي 
ّ
�سي

اإطار نظام األغى الحياة ال�سيا�سية لعقود. وهو اأمر 

في حد ذاته ي�ستحقون عليه الثناء. ال يكون هوؤالء 

ال�سباب قطعًا كتلة متجان�سة لكن التيار الغالب 

بينهم يطالب بما يتجاوز المطالب الديمقراطية 

الب�سيطة. ال تقف المطالب عند مجرد االنتخابات 

النزيهة والمتعددة االأحزاب، متجاوزة ذلك اإلى 

حرية التعبير وحرية الممار�سة االجتماعية فهي 

32
اإذن مطالب ديموقراطية �سحيحة وكاملة.

لقد حدثت الثورات العربية في م�سر وتون�ش اأواًل، 

الأنهما اأقل عر�سة لالنق�سامات االإثنية والطائفية، 

وهو ما اأ�سارت اإليه تعليقات متنوعة، وربما الأنهما 

اأقل تاأثراً بالخطابات ال�سعبوية مقارنة بحال اأنظمة 

عربية )''ال�سعبوية'' و�سعها بيات �سمن االأ�سباب 

المعوقة(، كما اأن لهما تاريخًا من االنتفا�سات 

33
ال�سعبية.

وف�ساًل عن ذلك، فاإن البالد االأُخرى التي �سهدت 

اندفاعًا ثوريًا متفاوتًا هي بالد لها اأ�سبقيات اأي�سًا 

في االنتفا�سات ال�سعبية: �سورية )الع�سيان الوا�سع 

في بداية الثمانينيات، لكن طائفية ''االإخوان 

الم�سلمين'' اآنذاك �ساهمت في اإجها�ش التحرك، وفي 

ا�ستغالل النظام له لممار�سة مجازر وقمع �سديد، ثم 

الحراك المدني في بداية االألفية الجديدة(؛ االأردن 

)انتفا�ستا ''الخبز'' في �سنَتي 1989 و1996، اللتان 

ترافقتا مع ت�سدعات اإقليمية متزايدة في المجتمع(؛ 

الجزائر )انتفا�سة �سنة 1988، لكن البلد دخل في 

منزلق خطر ب�سبب كما�سة التع�سب االإ�سالمي وقمع 

النظام ال�سديد(؛ المغرب )انتفا�سة �سنة 1984 

وحراك ن�سالي متوا�سل(؛ البحرين )اإرث ن�سالي 

كبير وحراك مدني في االألفية الجديدة وانتفا�سات 

�سغيرة، كل ذلك مع تمييز �سلطوي طائفي(؛ 

الخرطوم )في �سنَتي 1982 و1985، بالتزامن مع 

حرب اأهلية اأي�سًا(؛ لبنان )في �سنة 1987 في اإبان 

الحرب االأهلية، وانتفا�سة �سغيرة في حي ال�سلم في 

�سنة 2004، والتي وقفت الطبقة ال�سيا�سية اأجمعها 

االأهداف والطرق هما في عالقة حوارية دائمة. 

فطرق الثورات، وو�سائل عملها، ال تقل اأهمية عن 

االأهداف المعلنة للثورات، علمًا باأن اأهداف الثورات 

تبقى غير محددة بدقة وتتغير في الطريق الذي ال 

ينتهي في محطة، حتى اإن �سقط النظام اأو بع�ش 

رموزه. �سحيح اأن هناك حراكات �سيا�سية وثقافية 

�سبقت الثورات ومهدت لها مو�سوعيًا، اإاّل اإن الطرق 

في اأثناء الثورات لها اأهميتها الخا�سة.

عالوة على ذلك، فاإن ''العفوية'' في الثورات ال 

تعود اإلى اأ�سباب اإرادوية للحركات فح�سب، مثلما 

توحي تلك التجارب التي اأ�سرُت اإليها في اأميركا 

الالتينية اأو الهند ــ وهنا ينتقل النقا�ش اإلى �سياق 

االأمكنة العربية، بل هي اأي�سًا نتيجة �سّدة قمع 

االأنظمة في المنطقة العربية التي تجعل اإمكانات 

اء االعتقاالت والتعذيب، 
ّ
التخطيط �سعبة ومكلفة جر

  وكذلك ح�سور 
30

ات(،
ّ
بل القتل )كما ي�سير اآ�سف بي

ال�سبكات العائلية والع�سائرية اإلى جانب االنق�سامات 

الطائفية واالإثنية. وف�ساًل عن ذلك، فاإن تجارب 

الحركات االحتجاجية تختلف بح�سب وجود تراث 

�ش من الن�ساط التغييري المنظم وغير المنق�سم 
ّ
مكر

عموديًا مثلما ي�سير الباحث االجتماعي حليم بركات 

في كتابه المذكور �سابقًا. وي�سير اآ�سف بيات، لكن 

في اإطار تحليله لحركات الفقراء المدينية تاريخيًا، 

اإلى اأن هذه الحركات في المنطقة العربية واإيران 

وتركيا ات�سمت بالـ ''عفوية وبعدم �سيوعها، وغالبًا 

ما تتعر�ش لخطر القمع'' على الرغم من نتائج 

  وهذا االأمر يختلف قلياًل عن 
31

تحققها هنا وهناك.

م�ساركة فئات وا�سعة من الطبقة الو�سطى في 

الثورات العربية الحالية، وهو ما يحلله باحث 

االقت�ساد ال�سيا�سي �سمير اأمين في الحالة الم�سرية، 

فيقول:

�ش اأ�ساًل والمنظم في �سبكات 
ّ
ال�سباب الم�سي

مرتبطة ببع�سها بع�سًا، ي�سل عدد اأع�سائها اإلى 

مليون �ساب، يمثلون ما يمكن اأن نطلق عليه 

الجيل الجديد. تنحدر اأ�سول هذا ال�سباب من 

الفئات الو�سطى اأ�سا�سًا بما فيها الفئات الو�سطى 

الدنيا القريبة من الجماهير ال�سعبية لكن دون اأن 
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التحركات العمالية وبلورة مطالبها فيما لو كانت 

ة ومنظمة.
ّ
حر

ومن المالحظات االأولية عن الحركات في 

الثورات العربية، هي تلك االأحاديث المنقولة، على 

�سبيل المثال، عن الحركات الم�سرية الجديدة، ذلك 

باأن كثيراً من اجتماعاتها مفتوح لغير االأع�ساء 

فيها، فلي�ش ثمة ف�سل حاد بين ''الحركة'' ــ غير 

العقائدية اإلى حد كبير ــ والنا�ش المهتمين، فعلى 

�سبيل المثال، تظهر نقا�سات �سفحة ''الفاي�ش البوك'' 

الخا�سة بحركة 6 ني�سان/اأبريل ــ المن�سورية في 

م�سر، بعد اجتماع مفتوح مع �سباب في المن�سورية، 

عبر رّدهم على نقد �سخ�ش اعتبرهم حركة غير 

اأيديولوجية، وجاء في الرّد اأنهم يجمعون �سبانًا من 

انتماءات متعددة، واأنهم م�سي�سون وعندهم اأهداف، 

37
لكن ال يتبعون اأيديولوجيا م�سبقة.

من الوا�سح اأن كل بلد له �سياقه الخا�ش �سمن 

�سياق يملك مالمح م�ستركة، لكن من المبكر اأي�سًا 

اإ�سقاط تحليالت ال ت�ستند اإلى معلومات فعلية، وال 

اإلى لقاءات معمقة ومتعددة. غير اأن هذا التخطيط ال 

يبدو حا�سمًا وثابتًا على �ساكلة ''الخطط الخم�سية'' 

المعتادة، فعلى �سبيل المثال، ظهرت حوارات معمقة، 

تحمل تنوعًا كبيراً، لدى تح�سير حركات ال�سباب 

الم�سرية لتظاهرة مليونية في ميدان التحرير في 

تموز/يوليو و�سط نقا�ش ب�ساأن االأولويات: الد�ستور 

اأواًل؛ محاكمة مبارك واآخرين؛ حرية وكرامة وعدالة؛ 

رفع الحد االأدنى لالأجور؛ �سندوق للبطالة؛ اإق�ساء 

�سباط الداخلية؛ اإلخ. فيبدو اأن التخطيط يرتبط 

بال�سارع، وي�ستمر في حوارات متجددة، ويتغير.

وكما تحمل العفوية اأو ''الع�سوائية'' جوانب من 

التحرر من ال�سلطة الفوقية، فاإنها تملك جوانب 

�سلبية اأي�سًا. وال اأدري اإن كان ذلك �سحيحًا في 

جميع الدول، لكني اأعتقد ب�سحته في بع�ش االأماكن 

مثل لبنان وفل�سطين والعراق، ذلك باأنها بالد عانت 

اأق�سى حاالت ''الت�ستت'' عبر حروب مزقت 

المجتمعات.

غير اأن تحليل ت�ستت االأماكن الذي اأ�سرت اإليه 

�سابقًا، هو ما يقترح �سبري حافظ اأنه يطال م�سر 

�سدها، ثم اإخراج القوات ال�سورية في �سنة 2005، 

واإن كانت انتفا�سة �سرعان ما �سيطر عليها الزعماء، 

وهذه االأحداث اللبنانية كلها تاأتي و�سط انق�سامات 

طائفية مديدة(. ولم ن�سع �سمن هذه الجردة 

االنتفا�ستين الفل�سطينيتين �سد االحتالل 

االإ�سرائيلي، وخ�سو�سًا االنتفا�سة االأولى، لكن يبقى 

للتحليالت حدودها، وال �سيما بعد مفاجاآت مثل 

ليبيا اأو اليمن.

وهذه االنتفا�سات ال�سعبية العربية ال�سابقة، ذات 

الطابع المعي�سي، تت�سم اأي�سا بدرجة كبيرة من 

34
العفوية والمفاجاأة، اأو قلة التخطيط والتنظير.

وفي هذا ال�سياق، ي�سف توفيق المديني موؤلف 

كتاب ''�سقوط الدولة البولي�سية في تون�ش'' الثورَة 

التون�سية باأنها ''انتفا�سة المواطنين العفوية 

والالاأيديولوجية في تون�ش'' )�ش 266(، ويذكر اأن 

ن ا�ستحدث 
َ
ال�ساب زهير يحياوي كان من اأوائل م

موقعًا اإلكترونيًا �سعبيًا في تون�ش في �سنة 2001 

بعنوان: TUNeZINE، وك�سر عبره خطوطًا حمراً مثل 

اإجرائه ا�ستفتاء بعنوان: ''هل تون�ش جمهورية اأم 

مملكة اأم حديقة حيوانات اأم �سجن؟'' واعتقل 

اليحياوي وتعر�ش للتعذيب واأقدم على ثالثة 

اإ�سرابات عن الطعام )اهتمت به اأخيرا منظمة 

''مرا�سلون بال حدود''(، واأفرج عنه ليتوفى في 13 

  ويبلغ عدد م�ستخدمي 
35

اآذار/مار�ش 2005. 

االإنترنت في تون�ش نحو 5.3 ماليين �سخ�ش من 

مجموع 10 ماليين ن�سمة، وهو من اأكثر البالد 

المغاربية ا�ستخدامًا لالإنترنت بح�سب اأ�ستاذ الفل�سفة 

في �سفاق�ش توفيق تامر اإدري�ش. كما اأن ال�سباب في 

تون�ش يمثلون نحو 60% من ال�سكان الذين يبلغ 

36
عمرهم ما دون 30 �سنة.

لكن، مرة اأُخرى، فاإن �سبب هذه ''العفوية'' 

واالبتعاد عن التنظيم الكبير لي�ش اإرادويًا فح�سب، 

ولي�ش ب�سبب ارتباط ثقافة جيل عربي جديد بثقافة 

عالمية متجددة فح�سب، بل الأن كبت الحريات كان 

له اأثره اأي�سًا في محا�سرة التنظيمات ال�سيا�سية 

والنقابية وحيويتها، وخ�سو�سًا في النقابات 

العمالية التي يظل لها ف�سل كبير في �سرعة 
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رغبتهم في اإظهار ''اأناهم'' واأ�سمائهم، وهو ما تجّلى 

اأي�سًا في االإعالم االجتماعي للثورات. فنحن ال 

نعرف قيادات وا�سحة ومعدودة على اأ�سابع اليد 

كما هي حال تجربة قيادات االأحزاب المعهودة، 

وبينما ظهرت قيادات ''حزب الحرية والعدالة'' 

الم�سري المنبثق عن جماعة ''االإخوان الم�سلمين'' في 

اإطار �سورة فوتوغرافية، فاإنه ي�ستحيل ح�سر 

نا�سطي الحركات ال�سبابية الم�سرية وقيادييها في 

اإطار �سورة. ومن الوا�سح اأي�سًا اأن درجة ال ي�ستهان 

بها من العفوية تختلط بالتخطيط، وطبعًا من دون 

اأن نن�سى ال�سرارة العفوية لحرق محمد البوعزيزي 

نف�سه.

وهنا، اأعيد اال�ست�سهاد بفقرة كتبها النا�سط 

الم�سري عالء عبد الفتاح: ''هيمنت على الميدان 

حالة ال يمكن اأن ي�سفها حتى اأقلنا التزامًا اإاّل 

باأو�ساف قد�سية اأو �سوفية، عبقرية الفعل العفوى 

الجماعى جعلت القدر ي�ستجيب. كيف تمكّنا من 

اختراع اآليات التخاذ القرار من ال �سيء؟ كيف دافعنا 

ن بداأ بقرع االأ�سوار 
َ
ن اأول م

َ
عن اأنف�سنا يوم الجمل؟ م

39
الحديدية لبّث الرهبة في نفو�ش اأعدائنا؟''

كان الروائي عبد الرحمن منيف قد اأظهر مالمح 

لهذه العفوية االحتجاجية تاريخيًا في روايتيه ''مدن 

الملح'' و''اأر�ش ال�سواد''، وهذه العفوية تجعلنا نتاأمل 

�سخ�سية متعب الهذال المتمردة في رواية ''مدن 

الملح''، فهي �سخ�سية تظهر في عمل احتجاجي 

مفاجئ، ثم تختفي. كما تظهر المفاجاأة على ل�سان 

القن�سل االإنجليزي في بغداد القرن التا�سع ع�سر، في 

رواية ''اأر�ش ال�سواد''، عندما ينتف�ش اأهل بغداد  

فجاأة ومن دون �سابق اإنذار، بعدما كانت االأعوام 

توحي للقن�سل االإنجليزي باأن االأيام تعيد نف�سها 

n .مملة بال جديد

اأي�سًا قبل الثورة، وهو حا�سر بقوة في الن�سيج 

االجتماعي، فال يمكن للثورة اأن تنزاح عنه كليًا. 

يقول حافظ اإن ''المدينة الثالثة ]في القاهرة[ ن�ساأت 

ع�سوائيًا وبدافع الياأ�ش من اأي اأمل بم�ستقبل مالئم، 

بمعنى اأنها تنطوي على ردة فعل ق�سيرة النظر 

الأزمة خانقة، وهو اأمر يتم فيه تغليب االآني على 

العقالني، والموقت على الم�ستمر، كما تنطلق من 

ياأ�ش من اأن تقوم الدولة، وقد نخرها الف�ساد 

وا�ستمراأت التبعية، بدورها في رعاية مواطنيها... 

فكل �سيء في هذه المدينة تتغلغل فيه الع�سوائية 

  وهنا، ال بد من اأخذ م�سافة من 
38

حتى النخاع.''

اأحكام القيمة التي يعطيها حافظ، ذلك باأنه يمتدح 

النمط المديني ال�سابق ''العقالني'' و''التنويري'' بال 

نقد يذكر. لكني اأردت ا�ستيحاء معاني مالحظاته 

المهمة، فلحظة الثورة تعلن انتفا�سها على الياأ�ش، 

وهي تعيد الترابط والتن�سيق، وتركز على الجوانب 

االإيجابية للعفوية. ومالحظة ''الع�سوائية'' تحيلنا اإلى 

�سرورة تنبه الحركات االحتجاجية اإلى مكانة 

''الع�سوائية'' في ثقافة هذه الحركات بالذات، وبداًل 

من التطلع اإلى ''الع�سوائية'' بفوقية، وباأن ال تخطيط 

فيها، وباجترار قيم حداثية �سابقة، ي�سبح من 

ال�سروري النظر اإليها باإيجابياتها و�سلبياتها، وفك 

الح�سار عنها مكانيًا ومعرفيًا كي تقترب هذه 

الع�سوائيات من منطق التخطيط في البلدات القديمة 

مثاًل، لكن بتجدد وانفتاح، وبفك الح�سار عنها. وال 

�سك في اأن انتباه الحركات االحتجاجية اإلى هذا 

المو�سوع يقترح اأن جذرية هذه الحركات و�سلت 

اإلى مداها في العالقة باالأمكنة.

ومن الوا�سح في الوقت ذاته اأي�سًا، اأن االنفتاح 

في الت�سارك مع اآخرين والتفاعل معهم باتا ميزة 

وا�سحة الأ�سكال العمل والحراك، بل اإن كثيرين من 

�سباب الحركات يملكون درجة من التوا�سع بعدم 
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