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لقد نجحت وادين في تحليل
الخطاب ال�سائد والفن المعار�ض،
والتبا�س �أو ه�شا�شة �سيطرة النظام
ال�سوري ،لكنها لم ت�ستطع �أن تمد

خريف

2011

ج�سراً ي�صل بين الفكرة الأ�سا�سية
عن �أهداف النظام من هالة التقدي�س
وبين المطاوعة من طرف المواطن،
وهنا ،نرى حدود منهج التحليل

الممار�سات الثقافية لل�شباب العربي
تحرير عزّة �شرارة بي�ضون ،وطفاء حمادي ،مود �إ�سطفان
ها�شم ،نازك �سابا يارد
تجمع الباحثات اللبنانيات ،الكتاب الرابع ع�شر� 575 .2010 ،صفحة.
بيروتّ :

يطرح

هذا الكتاب على قارئه
�إ�شكالية الخطاب
البحثي العربي في مواجهة واقعه،
وخ�صو�ص ًا في �ضوء انتفا�ضات
العـالـم العربي �ضد �أنظمته .فالكتاب
الذي �أُعد خالل �سن َتي 2009
و ،2010يجمع عدداً وافراً من
الدرا�سات وال�شهادات ،غير �أن ق ّلة
منها تتجاوز �ض�آلة التحليل وركاكة
التعبير وبديهية الخال�صات (ال
غرابة في �أن االنتفا�ضات �أتت على
حين غرة ومن دون توقع) ،كي تقدم
لقارئها فهم ًا �أوفر للتحديات التي
يواجهها ال�شبان العرب ،وللقدرات
التي يمتلكونها لتجاوز الواقع
الحالي .ونحن لن نتوقف مطو ًال في
هذه المراجعة �أمام خال�صات تكرر
ما هو بديهي� ،أو تكتفي ب�أدنى
و�صف لمو�ضوعها ،وال �أمام
�شهادات تكرر اللغة الموروثة

والدرو�س الأخالقية المزعومة
نف�سها ،و�إنما �سنحاول قراءة بع�ض
المحاور التي ي�شي الكتاب بها،
والتي يمكن تلخي�صها بتخطي قلق
الهوية ،وا�ستعمال الإنترنت
وال�شبكات االجتماعية االفترا�ضية
لتطوير قراءات جديدة من جانب
ال�شباب ت�سمح لهم بالتفاو�ض
بفاعلية مع محيطهم كي يتفاعلوا
مع تعدد الم�ؤثرات المحيطة بهم
(ثقافي ًا واجتماعي ًا ووطني ًا وطبقي ًا
ولغوي ًا� ..إلخ) ،والتي ت�شكلهم� ،أكان
ذلك رف�ض ًا �أم قبوالً.

القراءة في العالم الرقمي
و�شبكاته
ت�شير الباحثة البحرينية فاطمة
علي ،في مقالتها'' :عطف ًا على
ال�شباب والفاي�س بوك وما بينهما ــ

الذي يتفادى التحليل المادي
التاريخي.
عمر �سامي �ضاحي
�أ�ستاذ االقت�صاد في جامعة هام�شير
في الواليات المتحدة

حالة البحرين'' (�ص � )212إلى
ثالثة عنا�صر قادرة على توليد
الثقافة والإبداع ،وي� ّؤمنها الفاي�س
بوك والمجال الرقمي ،هي:
''ال�شفافية ،والت�شاركية ،والحرية''،
بحيث تنعك�س هذه العنا�صر على ما
تحت�ضنه �صفحات ال�شباب في
الفاي�س بوك من نتاجات ثقافية
متنوعة ،وال يفوتها في ذلك ت�أكيد
التفاعل مع رواد ال�صفحة وما
بينهم ،وكذلك الإ�شارة �إلى ه�شا�شة
هذه ال�شبكات التي يجوز فيها محو
المجموعات وما دار فيها من
نقا�شات و�أعمال و�صور بكب�سة زر.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الباحثة
ترى �أنه لم يعد من الجائز
لم�ؤ�س�سات الدولة ،ف�ض ًال عن
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،تجاهل
الدور الذي ربما ت�ؤديه ال�شبكات
االجتماعية في تحقيق �أهدافها.
عالوة على ذلك ،تر ّد فاطمة علي
على الأفكار الرائجة التي ترى �أن
ال�شباب ينفرون من الممار�سات
الثقافية الجدية ،فت�شير �إلى
�إح�صائيات متكررة تدل على
''ارتفاع ن�سب انت�شار الكتب
الإلكترونية وتداولها لدى الفئات
ال�شابة� ،إ�ضافة �إلى الزيادة
الملحوظة في �أعداد المتابعين

كتب بالعربية

لمواقع ال�صحف الإلكترونية ،ولما
توفره من ت�سهيالت تت�صل
بالتحديث الآني ،وميزة الأخبار
العاجلة وا�ستخدامات المالتيميديا
والم�ستجدات في عالم التقانة ''.وهي
ترى �أن ال�شباب يقر�أون ،لكن
بطريقتهم الخا�صة'' ،ويتبادلون في
ما بينهم الكتب والمقاالت
الإلكترونية والق�صا�صات الإخبارية
التي ت�شد انتباههم ،ويدخلون في
نقا�ش حولها''� ،إ ّال �إنهم ،بح�سب
ر�أيها ،يبتعدون عن قراءة ما يتطلب
مما يتحملون.
نف�س ًا �أطول ّ
ويتقاطع ر�أي علي هذا مع نتائج
البحث الذي �أجرته الأ�ستاذة
التون�سية رجا ف ّني�ش ب�ش�أن ''القراءة
الرقمية :عامل في التغييرات
ال�سو�سيو ــ ثقافية لدى الباحثين
التون�سيين ال�شباب'' (�ص  ،)264فقد
انطلقت من فكرة محورية لمي�شيل
دو �سيرتو ،فحواها �أن القراءة لي�ست
فعل تلقٍّ  ،و�إنما فعل ا�ستمالك ،فتنظر
�إلى القراءة الرقمية ب�صفتها و�سيلة
�شرطها الأول �إيجاد ن�سخة رقمية
للن�ص ،يمكن من خاللها ت�أ�سي�س
مكتبة خا�صة ،واالحتفاظ بالأجزاء
�أو الف�صول التي تعني ال�شخ�ص،
و''تفريد'' الن�سخة التي يملكها
تقطيع ًا وتبويب ًا وتعليق ًا وتداوالً.
كما ت�شير �إلى �أهمية الم�ضمون الذي
نمنحه للقراءة� ،إذ �إن الأ�شخا�ص
الم�ستطلعة �آرا�ؤهم ،يلوحون ،في
معظمهم ،كما لو �أنهم ا�ستثنوا من
مو�ضوع القراءة كل ما يتعلق
بالر�سائل الإلكترونية ومجموعات
النقا�ش والمنتديات والمدونات

وال�شبكات االجتماعية! وتتوقف
ف ّني�ش عند انت�شار ظاهرة ا�ستخدام
المدونة ال�شخ�صية� ،أو اال�شتراك في
المنتديات كو�سيلة لن�شر �أعمال
الباحثين ،خارج ًا عن �سيطرة
الم�ؤ�س�سات التقليدية البيروقراطية
�أو ال�سيا�سية ،وذلك على الرغم من
بطء التحوالت في عاداتنا الثقافية
مقارنة بالتغييرات التقنية ال�سريعة.

تجاوز قلق الهوية
والأ�صالة
بعيداً عن النقد ال�سريع وال�سطحي
النبهار ال�شباب بالتقنيات وذهولهم
عن الفحوى� ،أكان ذلك الفحوى
الحداثية (''تناق�ضات الحداثة في
الممار�سات المرئية لل�شباب'' ،لماري
تريز عبد الم�سيح) �أم الفحوى
الوطنية (''درا�سة �سياقية مقارنة
للن�ص الم�سرحي ال�شبابي الجزائري
بين فتر َتي اال�ستعمار واال�ستقالل''،
لجميلة م�صطفى الزقاي) ،ف�إن
بع�ض المقاالت يتوقف عند فقدان
مفهوم الهوية الجماعية في
ممار�سات ال�شباب .فعلى �سبيل
المثال ،تكتب مي�سون علي عن
''ممار�سات ال�شباب ال�سوري
الم�سرحية'' (�ص  )372قائلة'' :لم
هماً،
يعد البحث عن هوية الم�سرح ّ
بل �صار الم�سرح نف�سه و�سيلة
�إبداعية فنية لطرح الأ�سئلة عن
الهوية ،هوية الك ّتاب �أنف�سهم'' ،وذلك
مقارنة بجيل الآباء الذي ''اهتم
بم�س�ألة �إيجاد هوية م�سرحه التي
تن�سجم مع تطلعاته الفكرية ،ك�أن

قراءات
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تكون هوية قومية عربية �أو محلية''.
وهذا ي�ؤدي بالتالي �إلى �أن تغيب
عن الن�صو�ص الجديدة اهتمامات
وهم
بـ ''الت�أ�صيل �شك ًال وم�ضموناًّ ،
خلق م�سرح ذي هوية عربية �أو
محلية'' ،و�أن تح�ضر اهتمامات غير
عقائدية ،بالأ�ساليب الإخراجية
والديكورات والبحث عن ف�ضاءات
بديلة من العر�ض الم�سرحي،
وبالهو�س بالتجريب .وحدها مدار�س
تعمل وفق منطق عقائدي لخدمة
هويات طائفية ال تزال تعتمد،
بدرجات متفاوتة طبعاً ،الم�سرح �أداة
للدعاوة لأيديولوجياتها ،وذلك
بح�سب مقالة كاترين لو توما:
''ممار�سات الم�سرح وا�ستخدامه في
مدار�س ال�شيعة في لبنان''
(�ص .)294
وفي المقابل ،وحتى في ال�شتات،
ف�إن الباحثة يمنى �شالال في
مقالتها�'' :أنا عربي �أكثر منك :الهوية
والإنتاج الثقافي في ال�شتات''
(�ص  ،)131تكت�شف �أن الفن مدخل
لتحويل ال�شباب عن الت�شبث ب�إظهار
الرموز الخارجية للـهوية (كالكوفية
�أو خريطة فل�سطين) �إلى البحث عن
فرديتهم ،من دون �أن يعني ذلك
تخلي ًا عن الق�ضية ال�سيا�سية التي
تعنيهمّ � .أما مريم القزاح (''ال�شباب
المغربي في �أوروبا :نحو �إ�سالم
ع�صري متميز''� ،ص  ،)105فتتوقف
طوي ًال جداً عند مو�ضوع الإنتاج
المو�سيقي لل�شباب المغربي الأ�صل
في هولندا ،وكيفية ا�ستخدامهم
للـهيب هوب والأنواع المو�سيقية
المقبولة هولندي ًا للمطالبة بتقبلهم
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في المجتمع ،وبتجاوز الخطابات
النابذة لهم.
وقد تكون مقالة توما�س
بوركهالتر'' :نحن الحكومة الجديدة:
كيف ينتج المو�سيقيون �أعمالهم في
بيروت وكيف يوزعونها''
(�ص  ،)278هي الأكثر �صراحة في
التعبير عن بحث الفنانين عن
هويات فردية ،ال عن �إجماعات
جماعاتهم ،وتخطيهم قلق الأ�صالة
التي تفتر�ض ما�ضي ًا ثابت ًا وموروث ًا
نحو اعتبار كل ما ي�ؤثر فيهم جزءاً
من �أ�صالتهم الخا�صة� ،إذ �إن النتاج
المو�سيقي هو مح�صلة عدد هائل من
الم�ؤثرات المرتبطة بما عا�شه الفرد
(الحرب؛ المدينة؛ االختبارات
تعر�ض له �سماع ًا
ال�شخ�صية) وما ّ
(المو�سيقى ال�شعبية؛ �أ�صوات الحرب
والح�شود؛ المو�سيقى الإلكترونية؛
توافر مو�سيقى العالم رقمياً) ،وهو
امتزاج ذلك كله في فرد .هل يجب
تعريف ''�أ�صالة'' مو�سيقي لبناني
ب�إدخال مو�سيقى �إيليا بي�ضا مثالً،
�أم بما ا�ستمع �إليه فع ًال في �أثناء
الحرب الأهلية ،وربما يكون مايكل
جاك�سون �أو الهيفي ميتال؟ وعلى
الرغم من ذلك ،ف�إن بوركهالتر
ينتهي �إلى القول ب�أهمية المكان
وعدم القدرة على �إغفاله لدى تقدير
العمل المو�سيقي ،فكل مكان ،في
ر�أيه ،يوفر مروحة محددة من
االحتمال والوقائع والمحدوديات،
بحيث �إن الفنان ال ي�ستطيع �أن
يتجاوز حق ًا الأو�ضاع التي يفر�ضها
مكانه عليه (بيروت مثاالً)� ،أو جيله،
�أو �سيرته الذاتية .وبعبارة �أُخرى� ،إن
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على الفردية �أن تتفاو�ض دائم ًا مع
�أو�ضاع واقعية خارجها.

التفاو�ض مع الواقع
على �صعيد م�شابه ،وبح�سب منى
حرب والرا ديب في مقالتهما:
''االلتزام والترفيه :م�ساومات
ال�شباب لل�سلطات الأخالقية و�أمكنة
الت�سلية الجديدة في �ضاحية بيروت''
(�ص  ،)427ف�إن ال�شباب يجرون
مفاو�ضات مع ال�سلطة الأخالقية
والعقائدية ال�سائدة في مجتمع
كال�ضاحية الجنوبية لبيروت مثالً،
وي�سعون لتجاوز الأطر الناهية التي
فر�ضتها �سلطات �أخالقية من زمن
الحرب �أو �سلطات دينية ،اعتماداً
على دفع حدود المقبول �شيئ ًا ف�شيئ ًا
من خالل فتاوى وتف�سيرات متنوعة
ت�صدر بدورها عن �سلطات دينية
متعددة ،تتفاوت في مدى
ا�ستعدادها للتعامل ب�إيجابية مع
الواقع الجديد ،ومع الحاجات
الجديدة لمجتمعها .وب�شكل �أو�سع،
ف�إن ال�شباب الم�صريين ،وبح�سب
جنيفر بيتر�سون (''ال�شباب
الم�صريون و�أغاني المولد''،
�ص  ،)62يجدون في �أغاني المولد
ممزوجة بالأ�صوات الكهربائية
وابتكارات الدي .جي .و�أ�شغال
التوليف والخلط والتقطيع والتكرار،
والتي تنت�شر في الإنترنت والفاي�س
بوك واليوتيوب والهواتف المحمولة
و�شتى الو�سائل الرقمية ،و�سيلة
للتعامل مع �أوامر ونواهٍ متعار�ضة
يتعين عليهم الجمع بينها :الحاجة
�إلى ال�صخب والرق�ص و''المزاج''

واال�ستمتاع بالحياة ،مع الت�شديد
على ''المكانة في الآخرة'' ،بحيث
يمثل المغني في هذه الحالة قدوة
في ''الرو�شنة'' والخبرة بالمتع
المحرمة ،من دون �أن يفقد في
الوقت نف�سه الو�صف باالحترام
وااللتزام بالدين والأ�صول
االجتماعية والأخالقية.
� ّأما نيكوال بويغ في مقالته:
''م�شاهد من مو�سيقى المخيمات
الفل�سطينية في لبنان'' (�ص ،)156
فيالحظ �أن في الإمكان تخطي
الف�صام ما بين االلتزام ال�سيا�سي
والم�ساحة الال�سيا�سية في التعبير
المو�سيقي لدى �شباب المخيمات
الفل�سطينية في لبنان بحث ًا عن
�إمكانات جديدة للتعبير عن
وجودهم في العالم .غير �أن مقالته
تنبه �أي�ض ًا �إلى المفاو�ضة
والم�ساومة بين تعبيرهم عن
�أنف�سهم ،وبين الحاجة �إلى �أداء �أغان
م�شحونة بالرموز وال�سردية الوطنية
الفل�سطينية ،والتي يفر�ضها النظام
الرمزي للق�ضية الفل�سطينية
والم�ؤ�س�سات المتحكمة في
الن�شاطات الثقافية في المخيمات،
فتجتمع ال�سلطنة بالأنا�شيد الوطنية،
كما �أن كلمات الهيب هوب ت�شير �إلى
م�سائل الحياة اليومية في
المخيمات والواقع .وين�سب بويغ
تنوع المخيلة المو�سيقية لدى �شباب
المخيمات �إلى تنوع الو�سائط التي
تربط عوالم الفل�سطينيين بدفق
التيارات الثقافية العالمية ،من
الدي .في .دي ،)DVD( .وال�سي .دي.
( ،)CDالمن�سوخين ،مروراً بالأفالم

كتب بالعربية

والإنترنت والفيديو كليبات ،العربية
والأجنبية.
وربما يكون في هذا بع�ض
عوامل ت�ساعد على فهم االنتفا�ضات
العربية القائمة حولنا :انهيار
معتمدة
خطابات �سابقة ال تزال
َ
ر�سمياً ،ومبنية على م�سائل الهوية
الجماعية والق�ضايا الوطنية
الكبرى ،الأمر الذي يف�سح المجال
�أمام ال�شباب كي يبحثوا عن
تعبيرات عن م�سائلهم الفردية .بيد
�أن بحثهم هذا ال ي�ستطيع �أن يكون
حراً ،بل �إن النظام االجتماعي

والأخالقي ،يدفعهم �إلى الم�ساومات
والمفاو�ضات ،بينما تت�سع ال�شقة
بين ما يتيحه لهم العالم االفترا�ضي
والقراءات الرقمية ،وما يتيحه لهم
الو�ضع االجتماعي والر�سمي المحيط
بهم .وما يقوم به ال�شباب الآن في
�أنحاء العالم العربي ربما يكون
بال�ضبط تحويل �شفرة الف�ضاء
الرقمي �إلى العالم الواقعي ،وكذلك
المطالبة بتو�سيع حدودهم من
الحرية والفردية ،م�ستعينين بما
اكت�سبوه من قدرة على ت�شبيك
الأفراد والحوار والنقا�ش والبحث

من قب�ضة بن علي �إلى ثورة اليا�سمين:
الإ�سالم ال�سيا�سي في تون�س
مجموعة من الباحثين
تقديم محمد الحداد
دبي :مركز الم�سبار للدرا�سات والبحوث ،ط � 386 .2011 ،2صفحة.

جاءت

الثورة التون�سية في
مطلع �سنة 2011
بمثابة خروج عن قانون �سعى
لتف�سير التاريخ وفق ًا لالنق�سامات
العمودية ،العرقية والدينية
والطائفية ،وهيمن على محاوالت
فهم �أحداث العالم منذ نهاية الحرب
الباردة على الأقل.
وقد طرحت الثورة التون�سية
�أ�سئلة �صعبة حاول �أن�صار
االنق�سامات العمودية الرد عليها

بمقوالت من نوع تو ّزع ال�شعب
التون�سي على ح�سا�سيات ''الداخل
وال�ساحل''� ،أو ال�شمال والجنوب،
و�أ�شاروا �إلى عودة الروح �إلى ظاهرة
''العرو�ش القبلية'' بعد �أحداث بلدة
المتلوي في حزيران /يونيو
الما�ضي.
ويمكن القول �إن هذا الكتاب يوفر
�أداة مهمة للتعرف �إلى خلفيات عمل
التيارات الإ�سالمية في تون�س في
الفترة التي �سبقت �سقوط الرئي�س
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تعبر عن
في مواجهة قوى لم تعد ّ
زمنهم.
وفي الختام ،تجدر الإ�شارة �إلى
ن�صين في هذا الكتاب يبرران
ّ
الحفاوة به ويدعمان الدعوة �إلى
قراءته بو ّد وامتنان ،وهما ن�ص ر�شا
الأمير ''الخيل بفر�سانها'' (�ص ،)203
عن تجربتها مع دار الجديد ،ون�ص
�أحمد بي�ضون البديع في �صوغه كما
في ر�سالته �إلى كل منا'' :ال تندم على
�شيء قر�أته'' (�ص .)206

فادي العبد اللـه
كاتب لبناني

زين العابدين بن علي في �شباط/
فبراير .2011
حرك
وقد ّ
تلخ�ص ّ
الهم الذي ّ
مق ّدم الكتاب ،محمد الحداد ،في
�س�ؤال عن معرفة �إمكان تحقيق
تغيير عميق وجوهري في تون�س من
''دون �أن ت�سقط في الثالوث المعتاد:
انقالب ع�سكري �أو تدخل �أجنبي �أو
فو�ضى عارمة'' ،على �أن يبقى رهان
النموذج التون�سي ''هو �أ ّال ينتهي
عاج ًال �أو �آج ًال �إلى �سيناريو �إيراني
�أو �سيناريو جزائري'' (�ص .)9 – 8
وال�سبيل الذي �سار فيه الحداد كان
في الحفر في تاريخ ''الإ�سالم
ال�سيا�سي'' في تون�س م�ستعين ًا
بدرا�سات عدد من الك ّتاب
وال�سيا�سيين المهتمين �أو المنتمين
�إلى الحركة الإ�سالمية التون�سية
بمختلف �أطيافها ،فبع�ضهم ينتقد
الحركات الإ�سالمية ،وبع�ضهم الآخر
قريب منها .وتعود �أكثر هذه
الدرا�سات �إلى �سنة � ،2008أي قبل

