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عمرو �سعد الدين

الحركات االحتجاجية في الثورات
العربية وا�ستعادة الأمكنة
�شكلت الأمكنة واحداً من العناوين الأبرز في الثورات العربية ،وكانت ا�ستعادة المحتجين للأمكنة
الحي
من هيمنة الأنظمة بمثابة عناوين انت�صارات الحركات االحتجاجية خالل الثورات في كل من
ّ
ومقر ال�صحيفة� ،إلخ ...وف� ً
ضال
والميدان والمدينة والقرية ومركز ال�شرطة ومركز النقابة والجامعة
ّ
عن ذلك� ،صار للأمكنة والمدن �أهمية �أكبر من ال�سابق في �سياق التمدن ال�سريع في المنطقة
العربية وفي العالم .وتعالج هذه الورقة �أهمية الأمكنة في الثورات العربية ،والمكا�سب الأولى
التي حققتها الحركات االحتجاجية في �سياق ال�سيطرة على الأمكنة ،وما تطرحه هذه الحركات
من لغة جديدة ،وما ت�ساهم في تقديمه من معرفة جديدة تتعدى �أطر المعرفة الأكاديمية ال�سائدة
و''الحيز العام'' .وهي تناق�ش هذه
والأفكار الحداثية التقليدية ،وذلك كله في �سياق الأمكنة
ّ
تتبع العالقة بين التخطيط والعفوية والم�شاركة ،وبين التنوع والوحدة،
المو�ضوعات من خالل ّ
الحيز ال�سيا�سي العام كما في الأمكنة.
ومدى تجذر الحرية في
ّ

من الأمكنة االفترا�ضية
�إلى الواقع
الأمكنة االفترا�ضية في الإعالم االجتماعي ذات
عالقة وثقى بالأمكنة الفعلية في كثير من
الحاالت ،وال بد من االنتقال في مرحلة ما من
المكان االفترا�ضي �إلى المكان الفعلي.
''قل كلمتك وام�ش معها'' ،كما قال حكيم في
زمان �سابق ،تبدو �شعاراً عملي ًا في كل ثورة عربية،
فالكلمة ال تنف�صل عن الحركة .وقد حدثت في هذه
الثورات محاوالت تبدو �أقرب �إلى اال�ستحالة ،فهذه
فج ًا بين الأمور ،وال تقبل
الثورات ال تقبل ف�صال ّ
ف�ص ًال بين الحرية والكرامة والعدالة مثلما تكرر في

ال�شعارات ،وبين ما ت�شعر به وما تفكر فيه ،وبين
اللغة والأمكنة المختلفة بما فيها ''االفترا�ضي''
و''الواقعي'' .وهو ما تحاول هذه الورقة عك�سه �أي�ض ًا
من جهة عدم النظر �إلى الأماكن عبر �إطار مغلق
و�شائع في درا�سات التخطيط المديني ،و�إنما من
ناحية ارتباط الأماكن بالحركات االحتجاجية،
والنا�س ،والثقافة وغير ذلك ،على ما اقترح مث ًال،
فيل�سوف الأماكن االحتجاجي هنري ليفيفر ،من
1
ر�ؤية الأماكن عبر م�ستويات متعددة.
وقد كتب �صبري حافظ 2عن تناق�ضات
''الع�شوائيات'' في م�صر (ت�شكل  %40من المدن) من
ناحية ارتباطها بلغة الرواية الجديدة قبل الثورة،
حيث تغيب ال�سلطة في �سردية الرواية الم�شبعة

مقاالت
بالك�آبة .و�إذا ابتعدنا عن �أحكام القيمة في مقالة
حافظ ،ف�إن غياب ال�سلطة في �سردية الرواية ،ومن
منطق ''الع�شوائية'' نف�سه ،يتج ّلى في مالمح �أ�سا�سية
من الثورة الم�صرية .فهذه الثورة ،كما الحظنا،
وخ�صو�ص ًا في �أثناء حدوثها ،ذات طابع جديد لم
تبرز فيه ال�سلطة داخل الحركات االحتجاجية ب�شكل
ظاهر عبر قيادات محددة .فالتخطيط في الثورة ،كما
في ''الع�شوائية'' ،له منطق داخلي ،غير فوقي ،وال
''يلتهم'' تلك العفوية والحيوات المتنوعة في
التحركات .فالـ ''ع�شوائية'' تجمع الب�ؤ�س وال�سخط
على الواقع المهين من جهة ،والتخطيط ذا الطابع
العفوي متجنب ًا ،بل متحاي ًال على ،ال�سلطات
التخطيطية الفوقية غير الت�شاركية من جهة �أُخرى،
وذلك في �سبيل ت�أمين �سكن في مدن تزداد اكتظاظ ًا،
وال يجد فيها الفقراء مكان ًا للإقامة.
هذه الثورات تعيد الحرية �إلى اللغة والتعبير
بارتباطهما بالمكان .فقد هربت اللغة ،كالماء الذي
''حيز'' ال�سلطة
ي�شق طريقه و�سط ال�صخر ،من تكل�س ّ
و�إعالمها �إلى حيوية الحناجر والالفتات في
ال�ساحات وال�شوارع ،و�إلى جدران المدينة ومقاطع
الفيديو ،بل ُخ ّطت على الوجوه والأج�ساد ،ف�صارت
الأج�ساد �أفواه ًا ،ونطقت الجدران.
نحن �أمام ظاهرتين :الأولى ،انت�صاب الجدران
في المدن من �أجل خلق معازل ب�شرية تعك�س
الت�شنجات الطبقية والطائفية والإثنية والع�شائرية
التي تكاثرت في العقدين الأخيرين ،والثانية ،هي
تطويع ال�شباب لهذه الجدران ومحاولة اال�ستيالء
عليها عبر لغتهم وحركتهم في �أثناء الثورات .وربما
من المفيد الإ�شارة �إلى درا�سة �ستيف نيفا (Steve
 )Nivaعن �سيا�سة زرع الجدران والمعازل في
فل�سطين والعراق 3،ذلك ب�أن مثل هذه ال�سيا�سات له
�سياق عالمي نيوليبرالي �سبق �أن �أ�شار �إليه �أنطونيو
نيغري .وقد ر�أى نيفا في تكري�س هذه المعازل
والجدران �سيا�سة ت�أمل الأنظمة ب�أنها �ستكون �أكثر
نجاح ًا في تروي�ض ال�شعوب ،وخ�صو�ص ًا بعدما
�شهدت هذه البالد انتفا�ضات �شعبية في
الثمانينيات.
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فقد كانت �شرعية الأنظمة العربية تت�ساقط �شعبي ًا
منذ مدة طويلة وفي محطات �أ�سا�سية �أبرزها:
انتفا�ضة �سنة  1977في م�صر؛ انتفا�ضة �سنة 1984
في تون�س؛ انتفا�ضة �سنة  1991في العراق؛ ع�صيان
�أوائل الثمانينيات في �سورية؛ انتفا�ضتا �سن َتي
 1989و 1996في الأردن؛ انتفا�ضتا �سن َتي 1982
و 1985في ال�سودان؛ �إلخ ...ويبدو �أن الأنظمة في
كثير من هذه الحاالت لج�أت �إلى �سيا�سات تمزيق
طائفية و�إثنية ،من �أجل توتير المجتمعات وتفتيتها
ع ّلها تنجو من �سقوط �شرعيتها �شعبي ًا مع علمها ب�أن
مدتها النيوليبرالية
القمع وحده ال يكفي .وقد ّ
ف�سرعت في
(الأمنية في الحالة العربية) بيد العون ّ
�سيا�سات التفتيت وعزل النا�س بع�ضهم عن بع�ض،
مكاني ًا واجتماعي ًا.
وفي هذا ال�سياق ،بد�أت تظهر معازل الأحياء
الراقية المف�صولة عن الأمكنة الأُخرى في المدينة،
وبد�أ تفتيت المراكز التي تجمع ،وبد�أت المدن تنق�سم
بحدة �إلى مناطق غنية و�أُخرى فقيرة ،و�إلى مناطق
طائفية و�إثنية معزول بع�ضها عن بع�ض ،وبد�أت
الجدران تعلو �أكثر ف�أكثر في المدن والبلدات.
معبرة عن قرية وادي
و�أظهرت درا�سة �إثنوغرافية ّ
العبا�س في ال�سودان� 4أن بيوت القرية لم تكن تف�صل
بينها الجدران ،لكن مع تزايد الفقر وفتح �أبواب
الهجرة �إلى ال�سعودية� ،صار كثيرون من المهاجرين
وببرادات
الرجال يعودون ب�أيديولوجيا ّ
وهابيةّ ،
و�أجهزة كهربائية في قرية لم تكن الكهرباء و�صلت
�إليها بعد ،وبد�أت الأ�سوار الباطونية تحيط بمنازل
النا�س ،وتعلو ،مترافقة مع تمايزات اجتماعية �أكبر
ف�أكبر ،ومع عدم قدرة الن�ساء على الرق�ص في
الأعرا�س مث ًال� ،أو على عدم التحجب ب�شكل كامل.
ورداً على ظاهرة انت�صاب الجدران هذه ،برزت
ّ
ظاهرة تطويع النا�س للجدران ك�أحد الردود عليها،
ونحن ر�أينا مقدمات هذا التطويع مث ًال في فيلم
''حلفاوين'' للتون�سي فريد بو غدير� ،إذ تمحو �شخ�صية
الفيلم كلمة ''الزعيم'' عن �شعار ُكتب على الحائط ،كي
ت�ستبدله ب�شعار ''الفكرة هي ال�شعب'' ،وذلك قبل �أن
ُيعتقل كاتب ال�شعار .ثم بد�أنا نرى ،في الثورات
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العربية ،بداية من تون�س ،كيف امتلأت جدران المدن
والبلدات بخطوط جديدة على الجدران وعلى ن�صب
الم�ستبد نف�سهّ � .أما الأطفال في درعا فلم يجدوا
تعبيرهم داخل �صفوف مدار�س النظام وع�سكرة
تعليمه ،وهو ما برع في �إظهاره فيلم عمر �أميراالي
''الطوفان في بالد البعث'' ،و�إنما اختاروا حائط
مدر�ستهم كي يكتبوا عليه ''ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام'' ،م�شعلين �سهل حوران والثورة ال�سورية.
هذه لغتنا الحرة ،والمكان لنا ،والبالد لنا .يختار
متظاهر �أن يكتب على ن�صب تون�سي ر�سمي ''�ساحة
ال�شهيد البطل محمد البوعزيزي'' ،و ِل َم ال ي�صبح ا�سم
ال�ساحة كذلك؟ �إنها لغة ت�ستعيد الأمكنة والمدن من
جزمة الديكتاتور وتعاليه في الن�صب ،وقد امتلأت
تون�س بكلمات عربية على الجدران ،وفي ال�ساحات،
وعلى ن�صب ال�سلطة ومداخل �أبنيتها الر�سمية
وواجهات الإن�شاءات العقارية ال�ضخمة.
� ّأما في م�صر فظهر كيف بد�أ النا�س ي�ستعيدون
الأمكنة والمدن ،وكيف خرجوا ينظفون ال�شوارع،
وينظمون ال�سير ،ويحمون الأحياء التي بدا وا�ضح ًا
�أنهم ي�شعرون ب�أنها لهم ،ف�صارت اللجان ال�شعبية،
وال تزال حتى الآن ،تحمي الأحياء من خطر
البلطجية وت�شرف على نظافتها.
تعبر عن توق النا�س �إلى
�إن هذه الظواهر ّ
الإح�سا�س ب�أنهم جزء من المكان العام ،ال بكون هذا
المكان مكان ًا غريب ًا عنهم ،تابع ًا لل�سلطة ،ويف�صلهم
بع�ضهم عن بع�ض ،الأمر الذي �سيطرح �أ�سئلة فعلية
عن مدى تكري�س عالقة النا�س بالأمكنة والمدن
والحيز العام ،كما عن مدى تجذر الحرية
والبلدات
ّ
والكرامة والعدالة في مرحلة ما بعد الثورات.

الميدان ك�أول ممار�سة
ديمقراطية جامعة
تتج�سد الديمقراطية بداهة في االنتخابات
والق�ضاء الم�ستقل وحرية الإعالم ،لكنني �أود ،في
هذه الورقة� ،أن �أطرح ال�س�ؤال عن الديمقراطية ب�أبعاد
تلح عن مدى تجذر
مختلفة �أي�ض ًا ،ذلك ب�أن الأ�سئلة ّ

الديمقراطية في �سياق الأمكنة.
لقد اختار الثوار الميدان كمدى مفتوح كي يكون
نقطة انطالق التغيير الفعلية ،فمع عدم اطمئنان
الثوار �إلى الم�شاركة في القرارات والتغيير ،ومحاولة
ال�سلطات الم�ستمرة االلتفاف على المطالب
الديمقراطية الأ�سا�سية  ،يبقى الميدان هو جواب
بحرية،
الثوار الحالي كمكان عام يجمع التنوع ّ
ويعبر عن المطالب العامة في التغيير.
ّ
يقول نا�شط بحريني ــ في منفاه البيروتي ــ �أنه
�أراد �أن يو ّقع كتابه الذي يتحدث عن الخروج من
دوار الل�ؤل�ؤة في العا�صمة البحرين،
الطائفة ،في ّ
وهي ال�ساحة التي مثلت �ضمانة وحدة البحرينيين.
ردة فعل ال�سلطة على ميدان الل�ؤل�ؤة
وال يمكن فهم ّ
عبر جرفه و�إزالته ب�شكل كامل �إ ّال على �أنها تعبير عن
�إ�صرار النظام على ح�شر البحرينيين في طوائفهم
بعيداً عن الذي يجمعهم .وهذه لعبة ال�سلطات العربية
كافة ،وكنا ر�أيناها بو�ضوح (في فيديو ''يوتيوب''،)5
عمان في 24
في �أثناء �أول تظاهرة �شبابية في ّ
(دوار
�آذار/مار�س ،والتي اختارت ميدان عبد النا�صر ّ
الداخلية ذي الرمزية الر�سمية) ،فكانت ردة فعل
النظام حا�سمة في منع التجمع في الميدان،
ومك�شوفة في لعبة ا�ستخدام ''ال�شبيحة'' ولغتهم
الإقليمية� ،إذ ا�ستخدم ال�شبيحة الذين انهالوا بال�ضرب
ٍ
بم�ساندة فاعلة
على المعت�صمين ورموهم بالحجارة
من رجال الأمن� ،أقذر ال�شتائم والهتافات العن�صرية
(ومات �إن�سان في االعت�صام) .وف�ض ًال عن ذلك ،بد�أ
عمان بحيث ال
دوار الداخلية في ّ
مخطط تغيير بنية ّ
ي�صلح لتجمع النا�س.
وقد كتب �أحد النا�شطين الم�صريين ،عالء عبد
الفتاح ،الذي اعتقل الحق ًا في �سياق عودة ال�شباب
�إلى ميدان التحرير في القاهرة ومواجهة ال�شرطة لهم
مرة جديدة في نهاية حزيران/يونيو :2011
''الميدان �أ�سطورة لو توقف �أهل ال�شهداء عن الإيمان
بها ل�سقطت .بديل النظام حلم لو تركناه ل�سجاالت
واقعية عقالنية ملتزمة بترتيب م�ضبوط للأولويات
[لـ]انق�شع''.
ك�أن هذا التجمع �شوق ال ينقطع �إلى لقاء ال�شعب
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بع�ضه ببع�ض ،بعد طول فراق ،في ميادين تجمع،
وتظل تجمع .وفي هذه الميادين العربية� ،صار
التخاطب الفردي و�سط التجمع الحا�شد ممار�سة يومية
نهاراً وليالً ،وبال عنف ،فالعنف ،كان وال يزال ،يحتل
م�ساحات مجتمعاتنا حتى ال�شخ�صية منها ،وهو ما
انعك�س على م�ستوى التخاطب ال�شخ�صي والنقا�ش،
فالمجتمعات ب�أكملها ت�شنجت ،و�صارت العزلة المالذ
الآمن من �شتى �أنوع العنف ومحاوالت التوا�صل
المبتورة .كما �أن البالد التي لن ت�صلها الثورات،
والتي لن ت�ستعيد ثقافة ''الميدان''� ،ستظل على ما يبدو
تعي�ش هذا الإيقاع من العنف والعزلة .فميدان التحرير
يبدو ممار�سة مغرية لكل الطامحين �إلى مجتمعات
مختلفة ،ال في البالد العربية فح�سب ،بل في العالم
�أي�ضاً ،ولهذا لي�س م�ستغرب ًا �أن ت�صبح كلمة ''تحرير''
( )Tahrirا�سم ًا علم ًا في لندن ومدريد ،وفي �سفينة من
�سفن ''�أ�سطول الحرية  ''2الذي كان متجه ًا �إلى غزة،
علم ًا ب�أن �أ�سطول الحرية هذا �أطلق على �سفينة �أُخرى
ا�سم ''كرامة''.

لغة الديمقراطية في الأمكنة:
ال�شعب يريد...
مثل هذه الثورات الم�صرة على التغيير وممار�سة
الحرية تقترح� ،أو تفتر�ض لدى ر�ؤية هذه الممار�سات
الديمقراطية الجامعة� ،أن فئات وا�سعة تطالب
بم�شاركة فعلية في ت�شكيل م�ساحاتها على الم�ستوى
ال�سيا�سي العام كما على م�ستوى المكان العام؛
م�شاركة تتجاوز �أطر الديمقراطية الليبرالية
الكال�سيكية ،على �أهميتها و�صعوبة تحققها �أ�ص ًال
و�سط معركة ما بعد الثورات ،والتي تقوم على �أ�سا�س
انتخابات يديرها كل �أربعة �أعوام �أ�صحاب الم�صالح
النافذة .فهذه الثورات تبدو م�ستمرة وواعدة� ،أو كما
يقول �شعار تون�سي ُكتب على حائط'' :الحرية
ممار�سة يومية'' .ومع العلم طبع ًا بتناق�ضات الثورات
وما تواجهه من تحديات ،ف�إنني �أقوم بالبناء على
�أولى ممار�سات الثورات ال�ستعادة الأماكن و�أتابع
االفترا�ض والحلم الذي اقترحه كثير من �شباب
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الثورات ،فالحلم �أ�صدق دائم ًا ،كما كتب محمود
دروي�ش ،ولواله لما حدثت الثورة �أ�ص ًال.
وال�س�ؤال هو :كيف نترجم تلك النزعة الديمقراطية
المتجذرة ،التي ظهرت في الميدان ،وفي الفاي�س بوك
والتويتر واليوتيوب ،وعلى الجدران� ،إلى تجارب
واقعية في مختلف الأمكنة في �سياق ديمقراطيات
فعلية تت�شكل؟
�إن ر�سائل الثورات وا�ضحة �إلى حد بعيد ،لكن
ال�سلطات ،بما فيها ال�سلطات المبا�شرة لما بعد
الثورات (وبينهم ''الإخوان الم�سلمون'' على ما يبدو)،
ال تريد �أن ت�صغي .الر�سالة تقول �إن ''الحرية'' التي
''يريدها ال�شعب'' ي�صعب اختزالها بتمثيل تقليدي �أو
بقيادات و�أحزاب ح�صراً ،على �شاكلة �أحزاب
المعار�ضة التقليدية �أو الأحزاب الدينية فقط ،و�إنما
بتخطي طرق التمثيل التقليدية ،على �أهميتها،
و�إيجاد م�ساحات تمثيلية ح ّقة تمار�س فيها الحرية
والكرامة والعدالة .وما تقترحه الثورات� ،أو بع�ض
تياراتها الأ�سا�سية ،عالوة على �إزاحة نظام الطغيان
ووجود ديمقراطية تمثيلية ب�أب�سط �أ�شكالها ،هو
الإ�صرار في م�سار التغيير المتوا�صل على الم�شاركة
في كل قرار رئي�سي .وال�س�ؤال الفعلي هو كيف
�سينعك�س ذلك في الأمكنة حيث تتخذ الثورات �شكل
العملية الم�ستمرة؟ فاال�ستفتاء على الد�ستور مرة
واحدة �أو مرتين� ،أو انتخابات في ظ ّل ''الثورة
الم�ضادة'' والم�صالح النافذة في وقت لم تكر�س
للثوار.
الثورات نف�سها بعد ،ال تبدو �أجوبة مقنعة ّ
وهذه الأ�سئلة طرحتها حركات تغييرية حيوية حول
العالم ،وخ�صو�ص ًا في بدايات ت�شكلها.
ففي تعليق نا�شط فيليبيني (''بي بي �سي ،''.كانون
الثاني /يناير � )2011شارك في الإطاحة
بالديكتاتور فرناند ماركو�س في �سنة  ،1986قال
�إنه كان على الفيليبينيين �أن يعملوا كما عمل الثوار
العرب� ،أي عدم االطمئنان �إلى �إزاحة الطاغية
والعودة �إلى �ش�ؤونهم الخا�صة� ،إذ جرى خطف الثورة
الفيليبينية من جديد عبر واجهة ''ديمقراطية''،
وا�ستمر الفيليبينيون في الرزوح تحت �أ�شكال
ا�ستغالل فظيعة .وعلى م�ستوى �آخر ،طرح حزب
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العمال البرازيلي مثل هذه الأ�سئلة في �أوج ن�شاطه،
وخرج ب�أجوبة من قبيل ت�شكيل ديمقراطيات على
م�ستوى البلدات والمدن التي فاز فيها حزب العمال،
و�ضمن تق�سيم للأحياء فيها ،ي�شارك فيها النا�س في
القرارات الأ�سا�سية كالميزانية وما يتعلق
بال�سيا�سات المدينية ،وذلك عبر منتديات �شعبية
تت�صف بالتجذر �أكثر من �صيغ االنتخابات الدورية،
و�إن كانت طرق التمثيل ال�شعبية هذه ال تنفي وال
6
تتعار�ض مع �صيغ االنتخابات التمثيلية.
�إن الإجابات عن مثل هذه الأ�سئلة ال�صعبة لي�ست
وا�ضحة ،لكننا بد�أنا نلم�س مالمح لمثل هذا التفكير،
فيما يتعدى الميدان ،وفيما طرحه ائتالف �شباب
الثورة في م�صر من ناحية الجدل الذي يدور مث ًال
ب�ش�أن حل المجال�س المحلية في المحافظات .فقد
طرحت ''اللجان ال�شعبية'' التي ت�شكلت وقت الثورة،
�إلى جانب ائتالف �شباب الثورة وبع�ض الحركات
الجديدة حينها� ،أن تدير ''اللجان ال�شعبية'' هذه
المجال�س �إلى حين �إجراء انتخابات المجال�س
ويذكر �أن التجارب التعاونية كانت حا�ضرة
المحليةُ .
في م�صر ،مث ًال عبر �شيوع ظاهرة ما ُيعرف
بـ ''الجمعيات'' للت�سليف غير الر�سمي بين الأفراد،
وبوجود نحو '' 3000جمعية تنمية مجتمعية'' على
م�ستوى الأحياء على امتداد م�صر ،و�إن لم تكن تن�شط
�سيا�سي ًا و�سط تع�سف النظام 7.والتحدي هو في �إبداع
الثورة لأ�شكال من العمل التعاوني الم�ستمر في
الأمكنة ،تتخطى �سيطرة ال�سلطات ،وتتجاوز قيام
هذه التجمعات على �أ�س�س عائلية ب�شكل كبير.
�إ ّال �إن �صيغ ''اللجان ال�شعبية'' تفتقر �إلى
الديمقراطية المو�سعة والمتجذرة ،ويمكن �أن تقود
�إلى ن�سخة من نظام القذافي للجان ال�شعبية في
ليبيا ،لكن ما يفتح الأفق ،هو الطاقة الجديدة،
الحرية .ففي �أحد مواقع
الثورية حق ًا
ّ
والتواقة �إلى ّ
الفاي�س بوك الم�صرية ،والذي جرى فيه الحديث عن
تدريب ''اللجان ال�شعبية'' على �إدارة المجال�س
المحلية ،تظهر �أ�شرطة م�صورة (فيديو) تتحدث عن
م�شكالت القرية والف�ساد وغيرها ،ويظهر كيف �أن
بع�ض الجهد ،بتقنيات �صغيرة ،يمكن �أن ينتج �شريط ًا

م�صوراً يتحدث بعمق ،وب�شكل علني بال رقابة
حي �أو مدينة
متجذرة ،عن مو�ضوعات �إ�شكالية في ّ
�أو قرية ،من التعليم �إلى اال�ست�شفاء �إلى البطالة �إلى
البيئة.
وفي هذا ال�سياق ،ال يعود التركيز على َمن يحكم
�سيا�سي ًا ويفوز في االنتخابات فح�سب ،على الرغم
من �أهمية ذلك ،بل �إن ال�س�ؤال ينزاح بالتدريج �إلى
كيفية تجذير ممار�سة الحرية والديمقراطية في
�أمكنة النا�س المتنوعة ،في المدر�سة والجامعة
والحي والمدينة ،وفي الق�ضايا اليومية
ومكان العمل
ّ
يعبر
و�صو ًال �إلى الق�ضايا العامة؛ تلك الق�ضايا التي ّ
عنها الميدان .وبذلك ،ال ت�ستطيع ال�سلطات الفوقية
المنتخبة منها ،تمرير م�شاريع تم�س
�أي�ض ًا ،حتى
َ
حريات النا�س وحقوقهم الأ�سا�سية.
وعلينا �أي�ض ًا �أن نتعلم من تجارب تخطيط المدن
ال�سائد لي�س فقط عربي ًا بل
الفوقي والمتعالي،
َ
عالمي ًا ،والمكر�س لخدمة ر�أ�س المال وال�سلطات
االجتماعية وال�سيا�سية الطاغية .فهذا التخطيط لم
ُي ِ
خ�ضع الأمكنة في المدن ل�سلطته الفوقية خدمة
8
للزعماء و�شركاتهم فح�سب ،بل امتداداً للتعالي على
''الع�شوائيات'' وعلى الأرياف.
�إن الثورات لي�ست بي�ضاء �أو �سوداء ،و�إنما هي
عملية م�ستمرة ،وقد و�صف �آ�صف بيات م�سارها
حتى الآن بـ ''�إ�صالثوري'' .)Refolution( 9كما �أن
''�س ّلم''
الديمقراطية لي�ست �صافية ،بل و�إنما هناك ُ
للت�شارك والديمقراطية ،وهذا ما �أظهره مث ًال �آرن�شتين
في درا�سته عن �سيا�سات التخطيط المديني
الت�شاركية الموجهة �إلى ال�سود في الواليات
المتحدة� 10،إذ وجد �أن هناك ثماني درجات من
الت�شاركية ،قلما و�صل �إليها تخطيط المدن.
والت�شاركية الأعمق تكمن في م�شاركة النا�س دائم ًا
في نقا�ش القرارات التي تخ�صهم مبا�شرة.
''الغرب'' �إلى التعلم من
ودعا الفيل�سوف باديو
َ
الثورات العربية عبر �إعادة تعريف العالقة بين
''ال�شعب'' و''الدولة'' مثلما اعتاد الفكر الكال�سيكي �أن
يقيم الربط بينهما .ففي الثورات العربية ،انزاح
تعريف مفهوم ''ال�شعب'' عن الدولة بح�سب باديو،

الحركات االحتجاجية في الثورات العربية وا�ستعادة الأمكنة

و�صار هتاف ''ال�شعب يريد ''...يعطي تعريف ًا �آخر
لمفهوم ال�شعب ''الذي يريد'' .وهو يطرح �أ�سئلة جديدة
عن مفهوم ال�شعب ــ الدولة ()Nation-State
والم�ؤ�س�سات المج�سدة للتمثيل ال�شعبي� ،أو كما كتب
محمود دروي�ش ،وفي �سياق فل�سطيني ال يملك دولة
�أ�ص ًال'' :ما �أو�سع الثورة ....ما �أ�ضيق الدولة''.
وال يبدو �أن الإ�صرار على لغة و�أفكار تعود �إلى
�ستينيات القرن الما�ضي �ستفيد الثورة كثيراً ،ولي�س
�أكثر تعبيراً عن هذا الموقف ما تج�سد في مواقف
بع�ض المثقفين من الثورة ال�سورية� ،إذ �إنهم يلج�أون
�إلى خطاب ''الحداثة'' القديم من �أجل انتقاد الجمود
والأ�صولية ،لكنهم ي�سقطون في الجمود الفكري الذي
�صار منقطع ًا عن الحا�ضر.
ولم تكتف الثورات العربية ب�إ�سقاط الم�شروعية
عن ال�سلطات والمعار�ضة التقليديتين فح�سب ,بل
تقترب من �إ�سقاط ال�شرعية عن المثقفين التقليديين
�أي�ض ًا .وهذا الأمر يو�سع احتماالت بروز ثقافة عربية
متجددة ت�ساهم في �إنتاجها الحركات االحتجاجية،
وهو مو�ضوع لم ينل اهتمام ًا كافي ًا من الت�أمل
والبحث� ،إذ قلما در�ست الأبحاث الأكاديمية مو�ضوع
الحركات االحتجاجية 11،ف�ض ًال عن تغا�ضيها عن
مو�ضوع �إنتاج الحركات االحتجاجية معرفتها
بنف�سها �أي�ض ًا ،وذلك عبر اال�ستفادة من معارف
12
متنوعة.
وعلى الرغم من اعتقال طالب �أو مقتلهم خالل
الثورات ،ف�إننا لم ن�سمع �أن جامعة عربية واحدة
ت�ضامنت مع طالب قتيل �أو معتقل ينتمي �إليها.
ويتكرر م�سل�سل ف�صل �أ�ساتذة جامعيين من جامعات
متعددة ،بل �إن مو�ضوعات تثبيتهم في الهيئات
التدري�سية ترتبط بميولهم المعرفية وال�سيا�سية في
كثير من الحاالت .وقد طال ذلك �أكاديميين كباراً
مر العقود،
ومثقفين طُ ردوا من عدة جامعات على ّ
عد �أكثر انفتاح ًا
حتى من تلك الجامعات التي ُت ّ
(�صادق جالل العظم من الجامعة الأميركية في
بيروت في �سبعينيات القرن الما�ضي ،ون�صر حامد
�أبو زيد من جامعة القاهرة في ت�سعينيات القرن
الما�ضي) .فمتى �سته ّز الثورات �أ�سوار الجامعات

مقاالت
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لتتحرر المعرفة؟
غير �أن المثقفين الأحرار هم خلفية لهذه الثورات،
وهم �أ�سا�س في تراكماتها ،فال قطيعة مفتعلة مفيدة
في هذا المجال ،بل �إن ما يبدو مفيداً هو تنوع
م�شارب المعرفة ،وحوارها بع�ضها مع بع�ض ،بما
فيها تلك التي �أنتجت الثورات.

�أن�سنة الأمكنة وت�أنيثها
�صار للأمكنة في الثورات العربية ،نكهتها
الخا�صة غير المنغلقة ،وربما راود كثيرون �أمنية
زيارة �أ�سماء �أمكنة ي�سمعون عنها في الأخبار خالل
الثورات ،بعدما كانت مملة وكان حلم الهجرة منها
هو الطاغي .لقد اكت�سب المكان �أهمية كبيرة ،هو
الذي ُيفتر�ض به دائم ًا �أن يكون كذلك على العك�س
مما تفعله تيارات في العولمة النيوليبرالية تطم�س
ّ
نكهات الأمكنة المتعددة ،وتريد �أن تجعل تلك
الأمكنة مت�شابهة مثل قاعات المطارات المتماثلة �أو
''الموالت'' ( )Mallsاال�ستهالكية الم�ستن�سخة .وفي
المقابل ،ف�إن الثورات جعلت النا�س ي�أتون �إليها من
�أماكنهم المتنوعة ،وانتماءاتهم المتعددة  ،لكن من
دون قطع �صالتهم بالأمكنة الأُخرى ،فالأمكنة
العربية ،والمدينية ب�شكل خا�ص ،مثلها مثل الأمكنة
في العالم� ،صارت �أكثر الت�صاق ًا بحياة النا�س
وهمومهم وعالقاتهم اليومية ،مثلما �أ�شار باحثون
في درا�ستهم لظواهر جديدة تتميز بعملية التمدن
المكثقة وما تطرحه من �أ�سئلة على م�سائل ال�سكن
والموا�صالت واالختالط و�أماكن العمل وغيرها.
و�أماكن العمل هي واحدة من �أهم الأماكن التي
ت�شهد حراك ًا بعد فترة طويلة من التع�سف
والنيوليبرالية في �آن مع ًا ،ففي �أثناء الثورة
الم�صرية ،اختلطت �أ�سماء الأماكن في �إ�ضرابات
العمال �أو موظفي الدولة ب�أخبار الميدان و�أماكن
الثورة الم�صرية الأُخرى.
لقد كتب �أرتورو �إ�سكوبار عن العالقة بين المكان
والحيز ( 13،)Spaceو�أظهر �أن الأول يرتبط
()Place
ّ
�أكثر بالعمل والمكان و''التقليد'' ،بينما يرتبط الثاني
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والحيز و''الحداثة'' ،وجادل �أن
�أكثر بر�أ�س المال
ّ
الربط بينهما دائم ،و�أن التحدي يكمن في �إيجاد هذا
الربط بين �أمكنة متنوعة لها نكهاتها و�إيقاعاتها
وتجذراتها ،وتكون �أمكنة منفتحة في الوقت ذاته
الحيز العام/الف�ضاء ومن دون انغالق.
على ّ
ومن هذه الأمكنة التي �ستتم مناق�شتها هنا،
الأمكن ُة الروحية وعالقاتها بال�سلطات .فقد كتب
�سنان �أنطون عن �ضرورة مراجعة العلمانيين
لعلمانيتهم بعد تجربة الثورة الم�صرية 14،وفي هذا
ال�سياق ،ثار جدل في الثورات ب�ش�أن ا�ستخدام
''الجامع'' في كل ''جمعة'' ،كما �أن بع�ض الك ّتاب �أثار
نقداً ''علماني ًا'' لخروج تظاهرات الجمع من الجوامع.
وعدا ردود البع�ض �أن الأنظمة القمعية لم ُتبق �أمكنة
عامة �أُخرى يمكن التجمع فيها ،ف�إن المتظاهرين
الذين يفتر�ض ال�شخ�ص �أنهم ب�أغلبيتهم من الم�ؤمنين
باللـه ،مار�سوا ممار�سات تقطع من جهة مع كتابات
الدين المنغلقة ،والتي ي�أتي جزء كبير منها من
هيمنة طويلة للوهابية ون�سخ �سلفية و�أ�صولية
متعددة ،في عقود الهزيمة واالنحطاط ،في حين �أن
ممار�سات الثورة من جهة �أُخرى ،تفر�ض على تلك
الن�سخ من العلمانية الفظة والمتعالية �أن تراجع
نف�سها لي�س من باب االعتقاد ال�شخ�صي الحر لكل
�شخ�ص ،بما فيه حق الإلحاد ،و�إنما في فر�ض
العلمانيين قيمهم على المجتمع ،فيكونون
كالأ�صوليين.
وفي �سياق ا�ستعادة الثوار الميادين والجدران
والإعالم ،ف�إن ا�ستعادة الثوار يوم الجمعة والجامع
(والأماكن الروحانية الم�سيحية) ك�أمكنة عامة
روحانية ترتبط بالحرية ،تبدو خروج ًا على ت�سلط
الأنظمة الدينية التي كر�ستها ال�سلطات ال�سيا�سية
رقيب ًا على ر�ؤو�س الم�ؤمنين� .إنها ا�ستعادة ال تزال
في بداياتها .وهنا يح�ضر كتاب ال�صادق النيهوم ذو
''من �سرق الجامع و�أين ذهب يوم
العنوان الفرعيَ :
الجمعة؟'' الممنوع في عدد كبير من الدول العربية،
والذي يجادل فيه �أن الجامع ،حتى في فترة النبوة
الإ�سالمية ،كان مكان ًا للنقا�ش واللقاء ،ال مكان ًا
لإلقاء خطب من دون نقا�ش على �إيقاع ما يريده

النظام ال�سيا�سي .وقر� ُأت في �صفحة فاي�س بوك �أن
متظاهرين كانوا يوزعون ما كتبه ال�صادق النيهوم
داخل جامع في �أحد �أيام الجمعة في �سورية.
وفي �سياق مت�صل ،يبرز التحدي الأ�سا�سي ،وربما
الأعمق ،في �أن�سنة الأمكنة وت�أنيثها .قال ابن عربي:
يعول عليه'' ،ولهذا ،ال بد
''كل مكان ال ي�ؤنث ،ال ّ
للمنفي الراحل ن�صر حامد �أبو زيد من �أن يعود �إلى
م�صر و�إلى جامعته ،وال بد لـ ''دوائر الخوف'' ،عنوان
كتابه عن الخطابات الإ�سالمية والمر�أة ،من �أن
تتك�سر .لقد حلل �أبو زيد كيف تقوم الخطابات
الإ�سالمية ال�سلطوية بح�شر المر�أة بين �أ�سوار البيت
من �أجل عزلها عن الأمكنة ،وهذا الأمر �أ�سهبت فيه
دالل البزري في كتابها الأخير ''م�صر التي في
خاطري'' ،والذي نرى فيه ح�صاراً دائم ًا للن�ساء في
الأماكن� .إن الثورة الم�صرية عظيمة �أي�ض ًا لأن
ولو ّن الميدان والأماكن
ال�شابات ّ
كن في مقدمهاّ ،
والإعالم االجتماعي بوجوههن وحركاتهن
و�أ�صواتهن .وهي عظيمة �أي�ض ًا لأنها جعلت
الأ�صوليين ،مناف�سي ال�سلطة الفعليين على ممار�سة
التع�سف ال�سلطوي ،يهرولون خلف الثورة دائما.
وي�أتي ذلك بعدما باتت الذكورية تع�ش�ش في
القاهرة ،بل �إن ظاهرة انفجار الكبت الذكوري عبر
التحر�ش الجن�سي� ،صارت طق�س ًا ذكوري ًا �سنوي ًا في
ليلة العيد بالذات!

ج�سور بين التنوع والوحدة
توحد التنوع في الميدان من دون �سلطة
�إن ّ
قاهرة ،وفي الحوار بين المتظاهرين ،تميز بدرجة
عالية من الم�ساواة والإح�سا�س بالم�س�ؤولية.
وفي عودة �إلى ما يمكن اعتباره �سياقات عالمية،
وارتباط الفكر بالممار�سة ،يمكن الإ�شارة �إلى ذاك
الربط بين فل�سفة برونو التور ،خ�صو�ص ًا في كتابيه:
''لم نكن يوم ًا حديثين'' و''�إعادة ت�شكيل
االجتماعي'' 15،وبين �شبكة مناه�ضة ''الحداثة ــ
عبر عنها تيار مهتم بالحركات
الكولونيالية'' التي ّ
االجتماعية حول العالم 16.ففي ذينك الكتابين
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يجادل التور �أن ''م�شروع العلم الحداثي'' ،الذي يعيده
التور �إلى لحظة ت�أ�سي�سية تج ّلت بانف�صال المجتمع
عن الطبيعة من خالل اعتبار الفيل�سوف والعالم
الطبيعي هوبز فيل�سوف ًا واعتبار الفيل�سوف والعالم
الطبيعي بويلز عالم ًا ،لم يتحقق لأن الج�سور في
الواقع كانت تقام بين هذين القطبين مع �أن الخطاب
يحاول الف�صل بينهما.
وقد تحدث �إدوارد �سعيد ،في �سياق �آخر ،عن هذا
الف�صل بين الفل�سفة والعلم ،وبين المجتمع
(واالجتماعي) والطبيعة (والطبيعي) ،وبين الذات
(والذاتي) والمو�ضوع (والمو�ضوعي) ،وغيرها من
االنقطاعات الأيديولوجية ،ونقد ملحقات تلك
الحداثة اال�ست�شراقية التي ت�ؤكد ذلك الف�صل الحاد
بين ''�أنا'' و''�آخر'' متوهم.
وبات م�ألوف ًا �أن نرى تج�سيدات هذه الن�سخة من
الـ ''�أنا'' المت�ضخمة والمف�صولة عن ''الآخر'' في
المجتمعات العربية وال�شرق الأو�سطية ،انطالق ًا من
تف�صيالت حياتنا اليومية و�صو ًال �إلى الديكتاتور،
الأب ،وم�صدر جميع ال�سلطات ''ج ّل جالله'' ،والذي ال
ت�ستطيع حتى االقتراب منه ب�سبب انتفاخ محيط �أناه
الطارد.
ومن �أعظم ما قدمته الثورات العربية م�شاك�ستها
''الأنا'' المت�ضخمة والمتج�سدة في الطاغية و�صو ًال
�إلى الأب و''رب العمل'' وغيرهما في ''المجتمعات
الأبوية'' ،وفي المجتمعات المبنية على الزعيم .فنزار
�صاغية مث ًال ،جادل �أنه حتى في لبنان ،الذي تلفه
هالة ديمقراطية ،ف�إن الزعيم هو المحدد لإيقاع
مختلف مجاالت الحياة 17.وفي الوقت نف�سه ،ف�إن
م�شاك�سة هذه ''الأنا'' المت�ضخمة ،كما ظهر في
الثورات ،لي�ست نقي�ض ًا للتفرد ،وال لتعبير كل �شخ�ص
حر (وهو ما ظهر في مئات
عن �أناه في �إطار ّ
ال�شعارات الفردية) ،ذلك ب�أن المو�ضوع لي�س � ّإما ''�أنا''
و� ّإما ''الجماعة'' ،و�إنما هي تفتح �أفق ًا لمعاني متنوعة
للأنا كما لعالقتها بمحيطها.
وفي هذا الإطار ،ف�إن العالقات بين ''الخا�ص''
و''العام'' لي�س لها ن�سخة واحدة مثلما توحي �سلطات
�سيا�سية واجتماعية :هذا مكان للتظاهر ،وذاك مكان
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للت�سوق ،وهكذا تبنى البيوت بطريقة واحدة
وارتدادات واحدة (�أق�صاها يجد تجليه في الم�ستعمرة
الإ�سرائيلية) ،وهذا مكان عام ال يمكنك ممار�سة
خ�صو�صيتك فيه ،وذاك مكان خا�ص مغلق ومنعزل
عن العام .هذه �أمثلة النقطاعات تحدد تمام ًا
تحدته الثورات،
عالقات النا�س بالأمكنة ،وهو ما ّ
الأمر الذي يدفعنا �إلى الت�سا�ؤل عن الكيفية التي
�ستتجلى بها في زمن ما بعد الثورات.
لقد �أقام الميدان ج�سراً بين الخا�ص والعالم ،بل
�إن البع�ض قرر �أن يقيم منا�سبات خا�صة كالزواج
فيه ،وفي هذا يتم ك�سر الف�صل بين العام والخا�ص،
و ُتطرح �أ�سئلة فكرية وثقافية واجتماعية تتعلق
بمعنى هذا الف�صل عامة ،وبعالقات الأمكنة بع�ضها
ببع�ض :المدينة والريف ،مركز المدينة و�ضاحيتها �أو
''الع�شوائيات'' .فقد جرى ''ق�صفنا'' خالل فترة طويلة
بمفاهيم عن ذلك الف�صل الحاد بين المدينة والريف،
وفي المقابل ،وتاريخي ًا ،كان ثمة عالقات وطيدة
بين الريف والمدينة (مث ًال كتاب ب�شارة دوماني عن
جبل نابل�س) ،والتي ي�صعب ف�صلها ،بل �إن المدن
نف�سها كانت ُتزرع في حاالت كثيرة .كما �أننا نجد
ت�شابهات كثيرة بين طرق بناء مدينية و�أُخرى
ريفية ،وعلى امتدادات تاريخية متنوعة (من المدينة
العربية التاريخية �إلى �ضواحي مدن م�شيدة حديث ًا)،
و�سكن متبادل للنا�س من �أ�صول مكانية متعددة،
الأمر الذي ُيظهر �أن �إحداث الف�صل الحاد بين المدينة
والريف هو ''بناء �أيديدولوجي'' �أكثر مما هو واقع
تاريخي ،وهو ت�ضخيم لتمايزات موجودة طبع ًا،
لكنها لي�ست قاطعة.
� ّأما في �سياق الحراكات الثورية ،ف�إن العالقة بين
الريف والمدن كانت �أ�شبه بعالقة رق�ص حميمي
يتباعد ويلت�صق مع بقاء كل يد مم�سكة بالأُخرى،
و�إن كان لكل بلد �إيقاعه المختلف .وفي لقاء مع
نا�شط �سوري ،قال �إن المنتف�ضين ال�شباب من ال�شام
احتموا في �ضواحيها وريفها بهدف التمكن من
تخيل ما �سيحمله
العودة �إلى و�سطها الحق ًا .ويمكن ّ
ذلك من عالقات وتجارب اجتماعية جديدة.
وفي �سياق الف�صل بين المدينة و''الع�شوائيات''،
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وعودة �إلى ما قاله �صبري حافظ عن الع�شوائيات
(التي و�سمها الإعالم العربي ال�سائد ب�سلبية كبيرة،
وخ�صو�ص ًا في �أثناء الثورة الم�صرية) ،ف�إن منطق
التخطيط في هذه ''التجمعات غير الر�سمية'' له
مالمح ت�شبه �أ�ساليب التخطيط لدى الحركات
االحتجاجية في الثورات ،لكن مع فارق كبير ،لأن
الك�آبة التي الزمت الرواية الم�صرية قبل الثورة،
تحولت �إلى فرح وت�ضامن اجتماعي في ميادين
ِ
تختف هذه الك�آبة و�سط �آلة القتل
الثورة ،و�إن لم
المجنونة.
فمنطق ''الع�شوائية'' اجتماعي يمتلك فيه التخطيط
درجات من الديمقراطية في البناء ويتفاو�ض مع
قوانين البناء ،وكلما كان التفاو�ض والت�شارك
�سمتين في هذه العملية ،كانت الأماكن �أكثر ارتياح ًا.
ومن ناحية �أُخرى برز التنوع الديني والإثني
المرتبطان عادة بالمكان ،ف�صار م�ألوف ًا �أن ن�سمع
عن الفئات الدينية والإثنية المتنوعة في المجتمعات
العربية ،في �أثناء الثورات ،ال كما اعتدنا عليها
ب�صفتها �أخباراً عن نزاعات طائفية و�إثنية �أدخلتنا
فيه الأنظمة واال�ستعمار في �آن واحد ،علم ًا ب�أنها
م�س�ألة تمتلك جذورها ال�ضاربة عميق ًا في تاريخ
المنطقة �أي�ض ًا (انظر مث ًال كتاب علي الوردي:
''لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث'') ،و�إنما
في �إطار التوحد بتعدد المجتمع وانتماءاته من �أجل
التحرر .ور�أينا �أحد تجليات ذلك في ميدان التحرير
في العالقة بين متظاهرين �أقباط ًا وم�سلمين.
�إن الوحدة والتنوع ،في �آن ،معادل ٌة من �أجمل
فمثل هذه العلمانية
و�أ�صعب ما يمكن �أن نتطلع �إليهَ ،
هو ،من جهة� ،أقرب �إلى �أن يحفظ للروحانية
ُ
واالنتماء المتعدد مكانتهما ،كما �أنه من جهة �أخرى،
يحتفي بهما وي�ستدعيهما �ضمن م�شارب �أُخرى ،وفي
الوقت نف�سه يقول �إن ما يجمعنا هو الحرية
الإن�سانية والطموح الجماعي نحو الكرامة والعدالة،
ومن دون تمييز.
عالوة على ذلك ،ف�إن جد ًال م�شابه ًا ظهر بعد
الجمع ال�سورية بـ ''جمعة الع�شائر'' و''الجمعة
ت�سمية ُ
العظيمة'' �أو ''�أزادي'' و''ال�شيخ �صالح العلي'' وغيرها

التي توجهت �إلى فئات من ال�سوريين من �أكراد
وع�شائر� ،أو من م�سيحيين وعلويين .كما ي�أتي بع�ض
خلفيات االعترا�ضات على �أن ''الع�شائر'' هي نقي�ض
لـ ''المدنية'' و''التح�ضر'' و''الحداثة'' و''المواطنة''،
وهذه ق�ضية حوارية جديدة في الثورات بين االنتماء
الجماعي في مكان ما ،وبين التعدد واالنفتاح.
�إ ّال �إن ''جمعة الع�شائر'' ال تحيل بال�ضرورة �إلى
�سلطة للع�شائر في �أماكنها ،و�إن كان البع�ض يفكر
فيها بح�سابات �سيا�سية �آنية ،و�إنما يمكن لهذه
الت�سمية �أن تعك�س موقف ًا �ضد قمع النظام لفئات من
المجتمع� ،أو محاولة ا�ستغالل فئات �ضد فئات ،كما
�أنها ال تخ�شى التعبير عن انتماءات فئات متعددة في
المجتمع �ضمن التوق �إلى حرية جامعة .فالثورات
تطرح �أ�سئلة جديدة علينا جميع ًا ،فعلى �سبيل المثال،
�ش ّكل فيلم عمر �أميراالي ''الطوفان في بالد البعث''
مراجعة لأفكاره التي �آمن بها في بداية ال�سبعينيات،
�إذ �إنه �آمن �آنذاك بالتحديث الذي تمثل في فكرة بناء
ال�سدود في فيلمه ،وقد �أظهر الفيلم مدى قباحة هذه
الأفكار التي كانت يوم ًا ما ''تحديث ًا'' ُيحتفى به،
فانك�شف �أن هذا ال�سد ال يحيل �إ ّال �إلى الطوفان.
وبالمثل ،ف�إنه ال يبدو �أن هناك فائدة من �إحداث
تناق�ض حاد بين ''المدني'' وبين ''الع�شيرة'' و''الإثنية''
و''الدين'' و''الطائفة'' �إلخ ،فقد ي�شعر �شخ�ص ما ب�أن
�أحد انتماءاته يكمن في بداوته �أو ع�شيرته التي
ت�شكل تكوين ًا اجتماعي ًا وثقافي ًا في بع�ض الجوانب،
�أو في تجربته مع المكان و�أنا�سه ،مثلما يمكن �أن
حي �أو مدينة ،لكن
ي�شعر بانتماء قوي �إلى قرية �أو ّ
يعرف طريقة حياته التي ال تقت�صر على
ذلك ال ّ
جانب واحد فح�سب ،بل هي �أي�ض ًا انتماءات �ضيقة
ووا�سعة ،اختيارية وموروثة ،وفي حوار م�ستمر فيما
بينها.
و''المدنية'' (مع مرادفات متعددة مثل ''الدولة
المدنية'' و''المجتمع المدني'' 18وغيرهما) لها معانٍ
متنوعة وقمعية �أي�ض ًا في حاالت كثيرة ،فهي بحد
ذاتها لي�ست قيمة �إيجابية بال�ضرورة .و�إنما ُت�ستخدم
�أحيان ًا كخطاب وممار�سة للقمع .وفي هذا المو�ضوع،
ا�س ُتخدم خطاب ''المدنية'' لقمع البدو في كثير من
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الأماكن العربية في البادية لـ ''تح�ضيرهم''
معدة
وتهجيرهم من �أمكنتهم و�إ�سكانهم في بيوت ّ
لهم وفر�ض طرق حياة مختلفة بالقوة (مثلما هي
حال الغجر في �أوروبا حتى الآن وحال بدو النقب
في �إ�سرائيل).
�إن الإ�شكالية لي�ست �سهلة ،ذلك ب�أن االنتداب
يف�ضل ر�ؤية
وا�ست�شراقه ،مثله مثل �أنظمتنا العربيةّ ،
المجتمعات على �أنها مجرد قبائل وطوائف و�إثنيات،
وهو ما ت�صدقه المجتمعات �إلى حد بعيد �أحيان ًا بعد
فترات ممار�سة �سلطوية مديدة .كما �أن ''الطائفية'' (ال
الطوائف بال�ضرورة) و''الع�شائرية'' (ال الع�شائر
بال�ضرورة) �ساهمت في نزاعات ووالءات مريرة في
المجتمعات العربية على مر القرون ،وهناك مخاطر
من �سلطويات ع�شائرية وطائفية و�إثنية حا�ضرة
دائم ًا ،ومن ال�ضروري التنبه لها.
لقد برع غ�سان حاج في كتابته النقدية عن ثقافة
التوحيد� ،أو ''الدمج'' في بوتقة واحدة وثقافة واحدة
وطرق حياة مت�شابهة ،وذلك في كتابه ''�أمة
بي�ضاء'' 19الذي يعالج �سيا�سات ''التعدد الثقافي''
التي تغلف ثقافة ''الدمج'' العن�صرية في �أ�ستراليا.
والثقافة هذه ت�ستبطن اال�ستعالء والعن�صرية تجاه
المختلف عن ال�سائد.
�إن المجتمعات العربية ــ مثل غيرها ب�صورة
عامة ــ هي مجتمعات ذات �صبغة تعددية تاريخي ًا
(من �أ�سفل ولي�س من ناحية ال�سلطة بال�ضرورة)،
بالمعاني الإثنية والطائفية ،وبالعالقة بين المدينة
والريف وال�صحراء ،وبت�أثيرات ح�ضارية متنوعة،
وب�أنماط حياة متعددة (انظر مث ًال كتاب حليم
بركات'' :المجتمع العربي المعا�صر في القرن
الع�شرين'') .وثمة خطر من ''العلمانية'' �أو ''الوطنية''
التي تريد �أن ت�صهر ''الهوية الوطنية'' في بوتقة
واحدة ،وتحت مفاهيم واحدة تتج�سد ب�صورة خا�صة
في ''الحداثة'' ،بينما ت�ضمر في الواقع ت�سلط �أكثرية
(�أو �أقلية) دينية �أو �إثنية في دولة ما ،وتغلفها بغ�شاء
''علماني'' �أو ''وطني'' .ويمكن لمثل هذه العلمانية� ،أن
يحمل مخاطر م�شابهة لتلك النزعة الدينية ال�سيا�سية
ال�سلطوية.
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� ّأما ال�س�ؤال الأ�سا�سي فهو �س�ؤال الحرية والتوا�صل
20
اللذان يحيالن �إلى المتنوع والم�شترك في �آن مع ًا،
والتحدي هو في �أن يكون المكان وجماعاته
( )Communitiesعلى توا�صل وانفتاح ،ال �أن ُيمحى
المكان لم�صلحة �أفكار وممار�سات موحدة.
يقول بول فيريليو'' :ل�ست قلق ًا �إزاء فتح الحدود،
ف�أنا ل�ست قومي ًا ،لكني �أقلق عند �إزالة الحدود ومحو
فكرة الحدود الجغرافية .ويعود ذلك �إلى �إنكار
المحلي الذي ي�سير جنب ًا �إلى جنب مع تلك الطبيعة
غير المقا�سة بتقنيات الوقت الحقيقي .فعندما ُيزال
حد� ،سيعاود الظهور في مكان �آخر .و�إذا كان هناك
ّ
حل ممكن اليوم ،ف�إنه يكمن في االعتراف بمكانة
حياة الجماعة ...وال�س�ؤال الأ�سا�سي هو عن �إعادة
21
االت�صال''.
وفي هذا ال�سياق ،بد�أت تبرز حركات اجتماعية
و�أفكار عالمية نرى تعبيرات عنها متكاثرة ،منها
تلك الم�ؤتمرات المناه�ضة للعولمة النيوليبرالية� ،إذ
برزت �شعارات تتحدث عن الوحدة في التنوع
و''عوالم �أُخرى ممكنة'' و''عالم يحوي عوالم عدة''
(ولي�س ''عالم ًا'' واحداً) 22،الأمر الذي يحيلنا �إلى
�أ�سئلة الحركات االجتماعية ــ ال�سيا�سية في الثورات
العربية و�سياقاتها العالمية.

حركات �سيا�سية ــ اجتماعية جديدة
تعبر عن
�إن �أ�شكال التعبير والمطالب وال�شعارات ّ
الحيوية ،كما �أن الثورات العربية تقترح االلتفات �إلى
�سياقات �أُخرى �أي�ض ًا� ،أولها �سياقات عربية تاريخية
تخ�ص كل مجتمع ،وثانيها �سياقات عالمية متغيرة.
عبر عن الأول باحثون
فنحن �أمام تجاذب ر�أيين ّ
ي�شيرون �إلى ''خ�صو�صيات'' الحراك في كل مجتمع
بح�سب تاريخه الن�ضالي و�أ�شكال التعبير عنه
وعوامل �أُخرى 23.فقد �أ�شار �آ�صف بيات �إلى �أن
تجارب �أميركا الالتينية التي تت�سم بحركات
اجتماعية قوية ،وتعاونيات ونقابات ،ال تجد لها
مثي ًال في الحركات االحتجاجية في منطقة ال�شرق
الأو�سطّ � 24.أما الر�أي الآخر فيتحدث عن �سياقات
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عالمية من �أعلى (العولمة النيوليبرالية مث ًال) ومن
�أ�سفل (حركات احتجاجية �أقل �سلطوية في عالقاتها
الداخلية) .وال ي�سعني �إ ّال �أن �أ�ضع ال�سياقين في �إطارٍ
حواري بد ًال من محاولة الح�سم ،كمتابعة لحوار في
�سياق العالقة بين خ�صو�صيات ''المكان'' وت�أثيرات
''الحيز/الف�ضاء'' الأو�سع.
ّ
''الحيز'' العالمي ،تلك الموجة
في
برز
وقد
ّ
المتنوعة من التحركات التي كانت مناه�ضة للعولمة
النيوليبرالية في الواليات المتحدة و�أوروبا (بدءاً من
�سياتل في �سنة � ،)1999أو تلك الحركات
االحتجاجية في �أميركا الالتينية وفي الهند ،وبرز
منها على �سبيل المثال ثورات ''ال�شيابا�س'' جنوب
المك�سيك (�سنة  )1994ثم الثورات المتتالية في
الأرجنتين وبوليفيا ب�صورة خا�صة ،وذلك خالل
العقدين الأخيرين .فمثل هذه التحركات التي ت�سائل
�سلطات �سيا�سية ومالية متعددة ،يجد امتداداً له في
الثورات العربية التي لم تختزل مطالبها ب�شعار واحد
و�إن ركزت اهتمامها �أو ًال في اتجاه واحد هو الطاغية
(وفي بع�ض الحاالت �أ�سقطت انتفا�ضات عربية
رجال �أعمال) .ولو �أنها رفعت مطلب ًا واحداً ،لكان
يمكن ت�شبيهها بثورات �شرق �أوروبا �ضد الت�سلط
ال�سوفياتي� ،أو ح�صرها ب�أ�سباب تتعلق
بالديكتاتوريات العربية فقط ،لكن �شعارات الثورة
واهتماماتها المتعددة ،و�أ�شكالها التعبيرية ،و�آلياتها
التنظيمية ،توحي ب�أن لها �سياقات عالمية �أُخرى،
�إلى جانب �سياقاتها الوطنية والعربية� ،أو �أنها
حركات عربية تعمل في �إطار ''نقد روح الع�صر''
بح�سب عنوان كتاب �سمير �أمين.
وتحدث بع�ض التقارير ذات ال�صدقية عن تفاعل
بع�ض الثوار الم�صريين مع حركات احتجاجية
عالمية ،كتلك الحركة ال�صربية التي تفاعلت مع
�شباب من ''حركة  6ني�سان�/أبريل'' في �سياق
تخطيطات م�صرية للثورة ،وذلك بعد �أحداث
المحلة 25.وهذه الروابط تحيلنا �أي�ض ًا �إلى �سياق
مواقع ''الإعالم البديل'' التي انت�شرت مترافقة مع
الحركات المناه�ضة للعولمة في ت�سعينيات القرن
الما�ضي.

وفي مدونة م�صرية ،ظهر �أن نا�شطين قاموا
بجولة وا�سعة في م�صر ،قبل عام من الثورة ،حيث
جرى التدريب على �أ�ساليب الن�شاط المدنية وال�سلمية،
وكانت هذه الجولة ترافقت مع دعوة �سابقة �إلى
ور�شة عمل في الهند ب�ش�أن �أ�ساليب الن�شاط
الإعالمية 26.وفي هذا ال�سياق ،لي�س هناك غرابة في
�أن تت�أثر حركات احتجاجية ظهرت في ال�صين
وبر�شلونة ومدريد وداكار ولندن بالثورات العربية،
فهي ت�شعر ب�أن �شيئ ًا كثيراً يجمعها مع روحية هذه
الثورات.
وترافق مع هذه الموجة من الحركات الجديدة
بروز ثقافات ومفكرين جدد تظهر فيهم ت�أثيرات
محلية .ففي الهند ،برزت موجة �أنثروبولوجية نقدية
باتت �سمة هندية خا�صة ،كما �أن البع�ض كتب عن
�أنماط متنوعة من الحركات االحتجاجية� ،أقل
تراتبية في ال�سلطة وتعتمد على �شبكات ف�ضفا�ضة،
و�أقل �أيديولوجية� ،أتت من م�شارب روائية ــ نا�شطة
ك�أرونداتي روي� 27،أو من خلفية درا�سات اجتماعية
مثل �أرجون �أبادوراي على �سبيل المثال ،الذي ي�شير
�إلى �أن حركات احتجاجية هندية ،وخ�صو�ص ًا تلك
النا�شطة في ''ع�شوائيات'' مومباي ،ال تتعامل بهرمية
تنظيمية ،و�أنها تنتج معرفتها بنف�سها �إلى حد بعيد
وتعتمد على �إيقاع التطورات التي تواجهها 28.وهذه
المالحظة م�شابهة تمام ًا لما خرجت به درا�سة
الكولومبي �إ�سكوبار عن الحركة ال�سوداء في دولة
كولومبيا ،والذي �أظهر �أنها ''براغماتية''� ،أي لي�ست
�أيديولوجية ،و�أنها تنتج معرفتها بنف�سها �إلى جانب
ما يتوفر لها من معارف �أُخرى ،وتخطط وتتخذ
قراراتها ''في الطريق'' من دون تخطيط محكم م�سبق،
لأنه متبدل 29.وهذه الظواهر تختلف عن العقائد
الثابتة للأحزاب العربية التقليدية ،حتى �إن التجارب
الحزبية في �أميركا الالتينية ،مثل تجربة حزب
العمل البرازيلي� ،أدخلت طرق عمل مختلفة تعتمد
على م�شاركة وا�سعة للنا�س عبر المنتديات ال�شعبية
في البلدات والمدن التي فاز فيها حزب العمال
باالنتخابات البلدية.
وقبل الو�صول �إلى الأهداف ،هناك الطرق� ،أو �أن

الحركات االحتجاجية في الثورات العربية وا�ستعادة الأمكنة

الأهداف والطرق هما في عالقة حوارية دائمة.
فطرق الثورات ،وو�سائل عملها ،ال تقل �أهمية عن
الأهداف المعلنة للثورات ،علم ًا ب�أن �أهداف الثورات
تبقى غير محددة بدقة وتتغير في الطريق الذي ال
ينتهي في محطة ،حتى �إن �سقط النظام �أو بع�ض
رموزه� .صحيح �أن هناك حراكات �سيا�سية وثقافية
�سبقت الثورات ومهدت لها مو�ضوعي ًا� ،إ ّال �إن الطرق
في �أثناء الثورات لها �أهميتها الخا�صة.
عالوة على ذلك ،ف�إن ''العفوية'' في الثورات ال
تعود �إلى �أ�سباب �إرادوية للحركات فح�سب ،مثلما
أ�شرت �إليها في �أميركا
توحي تلك التجارب التي � ُ
الالتينية �أو الهند ــ وهنا ينتقل النقا�ش �إلى �سياق
�شدة قمع
الأمكنة العربية ،بل هي �أي�ض ًا نتيجة ّ
الأنظمة في المنطقة العربية التي تجعل �إمكانات
جراء االعتقاالت والتعذيب،
التخطيط �صعبة ومكلفة ّ
30
بيات) ،وكذلك ح�ضور
بل القتل (كما ي�شير �آ�صف ّ
ال�شبكات العائلية والع�شائرية �إلى جانب االنق�سامات
الطائفية والإثنية .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن تجارب
الحركات االحتجاجية تختلف بح�سب وجود تراث
مكر�س من الن�شاط التغييري المنظم وغير المنق�سم
ّ
عمودي ًا مثلما ي�شير الباحث االجتماعي حليم بركات
في كتابه المذكور �سابق ًا .وي�شير �آ�صف بيات ،لكن
في �إطار تحليله لحركات الفقراء المدينية تاريخي ًا،
�إلى �أن هذه الحركات في المنطقة العربية و�إيران
وتركيا ات�سمت بالـ ''عفوية وبعدم �شيوعها ،وغالب ًا
ما تتعر�ض لخطر القمع'' على الرغم من نتائج
تحققها هنا وهناك 31.وهذا الأمر يختلف قلي ًال عن
م�شاركة فئات وا�سعة من الطبقة الو�سطى في
الثورات العربية الحالية ،وهو ما يحلله باحث
االقت�صاد ال�سيا�سي �سمير �أمين في الحالة الم�صرية،
فيقول:

الم�سي�س �أ�ص ًال والمنظم في �شبكات
ال�شباب
ّ
مرتبطة ببع�ضها بع�ض ًا ،ي�صل عدد �أع�ضائها �إلى
مليون �شاب ،يمثلون ما يمكن �أن نطلق عليه
الجيل الجديد .تنحدر �أ�صول هذا ال�شباب من
الفئات الو�سطى �أ�سا�س ًا بما فيها الفئات الو�سطى
الدنيا القريبة من الجماهير ال�شعبية لكن دون �أن
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يوجد بينهم جناح �شعبي بالمعنى ال�صحيح
للكلمة� ،أي �أبناء عمال وفالحين فقراء� ..إلخ .لقد
�سي�س ه�ؤالء ال�شباب �أنف�سهم خارج الأحزاب وفي
ّ
�إطار نظام �ألغى الحياة ال�سيا�سية لعقود .وهو �أمر
في حد ذاته ي�ستحقون عليه الثناء .ال يكون ه�ؤالء
ال�شباب قطع ًا كتلة متجان�سة لكن التيار الغالب
بينهم يطالب بما يتجاوز المطالب الديمقراطية
الب�سيطة .ال تقف المطالب عند مجرد االنتخابات
النزيهة والمتعددة الأحزاب ،متجاوزة ذلك �إلى
حرية التعبير وحرية الممار�سة االجتماعية فهي
32
�إذن مطالب ديموقراطية �صحيحة وكاملة.
لقد حدثت الثورات العربية في م�صر وتون�س �أوالً،
لأنهما �أقل عر�ضة لالنق�سامات الإثنية والطائفية،
وهو ما �أ�شارت �إليه تعليقات متنوعة ،وربما لأنهما
�أقل ت�أثراً بالخطابات ال�شعبوية مقارنة بحال �أنظمة
عربية (''ال�شعبوية'' و�ضعها بيات �ضمن الأ�سباب
المعوقة) ،كما �أن لهما تاريخ ًا من االنتفا�ضات
33
ال�شعبية.
ُ
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن البالد الأخرى التي �شهدت
اندفاع ًا ثوري ًا متفاوت ًا هي بالد لها �أ�سبقيات �أي�ض ًا
في االنتفا�ضات ال�شعبية� :سورية (الع�صيان الوا�سع
في بداية الثمانينيات ،لكن طائفية ''الإخوان
الم�سلمين'' �آنذاك �ساهمت في �إجها�ض التحرك ،وفي
ا�ستغالل النظام له لممار�سة مجازر وقمع �شديد ،ثم
الحراك المدني في بداية الألفية الجديدة)؛ الأردن
(انتفا�ضتا ''الخبز'' في �سن َتي  1989و ،1996اللتان
ترافقتا مع ت�صدعات �إقليمية متزايدة في المجتمع)؛
الجزائر (انتفا�ضة �سنة  ،1988لكن البلد دخل في
منزلق خطر ب�سبب كما�شة التع�صب الإ�سالمي وقمع
النظام ال�شديد)؛ المغرب (انتفا�ضة �سنة 1984
وحراك ن�ضالي متوا�صل)؛ البحرين (�إرث ن�ضالي
كبير وحراك مدني في الألفية الجديدة وانتفا�ضات
�صغيرة ،كل ذلك مع تمييز �سلطوي طائفي)؛
الخرطوم (في �سن َتي  1982و ،1985بالتزامن مع
حرب �أهلية �أي�ض ًا)؛ لبنان (في �سنة  1987في �إبان
الحرب الأهلية ،وانتفا�ضة �صغيرة في حي ال�سلم في
�سنة  ،2004والتي وقفت الطبقة ال�سيا�سية �أجمعها
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�ضدها ،ثم �إخراج القوات ال�سورية في �سنة ،2005
و�إن كانت انتفا�ضة �سرعان ما �سيطر عليها الزعماء،
وهذه الأحداث اللبنانية كلها ت�أتي و�سط انق�سامات
طائفية مديدة) .ولم ن�ضع �ضمن هذه الجردة
االنتفا�ضتين الفل�سطينيتين �ضد االحتالل
الإ�سرائيلي ،وخ�صو�ص ًا االنتفا�ضة الأولى ،لكن يبقى
للتحليالت حدودها ،وال �سيما بعد مفاج�آت مثل
ليبيا �أو اليمن.
وهذه االنتفا�ضات ال�شعبية العربية ال�سابقة ،ذات
الطابع المعي�شي ،تت�سم �أي�ضا بدرجة كبيرة من
34
العفوية والمفاج�أة� ،أو قلة التخطيط والتنظير.
وفي هذا ال�سياق ،ي�صف توفيق المديني م�ؤلف
كتاب ''�سقوط الدولة البولي�سية في تون�س'' الثور َة
التون�سية ب�أنها ''انتفا�ضة المواطنين العفوية
والال�أيديولوجية في تون�س'' (�ص  ،)266ويذكر �أن
ال�شاب زهير يحياوي كان من �أوائل َمن ا�ستحدث
موقع ًا �إلكتروني ًا �شعبي ًا في تون�س في �سنة 2001
بعنوان ،TUNeZINE :وك�سر عبره خطوط ًا حمراً مثل
�إجرائه ا�ستفتاء بعنوان'' :هل تون�س جمهورية �أم
مملكة �أم حديقة حيوانات �أم �سجن؟'' واعتقل
اليحياوي وتعر�ض للتعذيب و�أقدم على ثالثة
�إ�ضرابات عن الطعام (اهتمت به �أخيرا منظمة
''مرا�سلون بال حدود'') ،و�أفرج عنه ليتوفى في 13
�آذار/مار�س  35.2005ويبلغ عدد م�ستخدمي
الإنترنت في تون�س نحو  5.3ماليين �شخ�ص من
مجموع  10ماليين ن�سمة ،وهو من �أكثر البالد
المغاربية ا�ستخدام ًا للإنترنت بح�سب �أ�ستاذ الفل�سفة
في �صفاق�س توفيق تامر �إدري�س .كما �أن ال�شباب في
تون�س يمثلون نحو  %60من ال�سكان الذين يبلغ
36
عمرهم ما دون � 30سنة.
لكن ،مرة �أُخرى ،ف�إن �سبب هذه ''العفوية''
واالبتعاد عن التنظيم الكبير لي�س �إرادوي ًا فح�سب،
ولي�س ب�سبب ارتباط ثقافة جيل عربي جديد بثقافة
عالمية متجددة فح�سب ،بل لأن كبت الحريات كان
له �أثره �أي�ض ًا في محا�صرة التنظيمات ال�سيا�سية
والنقابية وحيويتها ،وخ�صو�ص ًا في النقابات
العمالية التي يظل لها ف�ضل كبير في �سرعة

التحركات العمالية وبلورة مطالبها فيما لو كانت
حرة ومنظمة.
ّ
ومن المالحظات الأولية عن الحركات في
الثورات العربية ،هي تلك الأحاديث المنقولة ،على
�سبيل المثال ،عن الحركات الم�صرية الجديدة ،ذلك
ب�أن كثيراً من اجتماعاتها مفتوح لغير الأع�ضاء
فيها ،فلي�س ثمة ف�صل حاد بين ''الحركة'' ــ غير
العقائدية �إلى حد كبير ــ والنا�س المهتمين ،فعلى
�سبيل المثال ،تظهر نقا�شات �صفحة ''الفاي�س البوك''
الخا�صة بحركة  6ني�سان�/أبريل ــ المن�صورية في
م�صر ،بعد اجتماع مفتوح مع �شباب في المن�صورية،
ردهم على نقد �شخ�ص اعتبرهم حركة غير
عبر ّ
الرد �أنهم يجمعون �شبان ًا من
�أيديولوجية ،وجاء في ّ
انتماءات متعددة ،و�أنهم م�سي�سون وعندهم �أهداف،
37
لكن ال يتبعون �أيديولوجيا م�سبقة.
من الوا�ضح �أن كل بلد له �سياقه الخا�ص �ضمن
�سياق يملك مالمح م�شتركة ،لكن من المبكر �أي�ض ًا
�إ�سقاط تحليالت ال ت�ستند �إلى معلومات فعلية ،وال
�إلى لقاءات معمقة ومتعددة .غير �أن هذا التخطيط ال
يبدو حا�سم ًا وثابت ًا على �شاكلة ''الخطط الخم�سية''
المعتادة ،فعلى �سبيل المثال ،ظهرت حوارات معمقة،
تحمل تنوع ًا كبيراً ،لدى تح�ضير حركات ال�شباب
الم�صرية لتظاهرة مليونية في ميدان التحرير في
تموز/يوليو و�سط نقا�ش ب�ش�أن الأولويات :الد�ستور
�أوالً؛ محاكمة مبارك و�آخرين؛ حرية وكرامة وعدالة؛
رفع الحد الأدنى للأجور؛ �صندوق للبطالة؛ �إق�صاء
�ضباط الداخلية؛ �إلخ .فيبدو �أن التخطيط يرتبط
بال�شارع ،وي�ستمر في حوارات متجددة ،ويتغير.
وكما تحمل العفوية �أو ''الع�شوائية'' جوانب من
التحرر من ال�سلطة الفوقية ،ف�إنها تملك جوانب
�سلبية �أي�ض ًا .وال �أدري �إن كان ذلك �صحيح ًا في
جميع الدول ،لكني �أعتقد ب�صحته في بع�ض الأماكن
مثل لبنان وفل�سطين والعراق ،ذلك ب�أنها بالد عانت
�أق�سى حاالت ''الت�شتت'' عبر حروب مزقت
المجتمعات.
غير �أن تحليل ت�شتت الأماكن الذي �أ�شرت �إليه
�سابق ًا ،هو ما يقترح �صبري حافظ �أنه يطال م�صر
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�أي�ض ًا قبل الثورة ،وهو حا�ضر بقوة في الن�سيج
االجتماعي ،فال يمكن للثورة �أن تنزاح عنه كلي ًا.
يقول حافظ �إن ''المدينة الثالثة [في القاهرة] ن�ش�أت
ع�شوائي ًا وبدافع الي�أ�س من �أي �أمل بم�ستقبل مالئم،
بمعنى �أنها تنطوي على ردة فعل ق�صيرة النظر
لأزمة خانقة ،وهو �أمر يتم فيه تغليب الآني على
العقالني ،والموقت على الم�ستمر ،كما تنطلق من
ي�أ�س من �أن تقوم الدولة ،وقد نخرها الف�ساد
وا�ستمر�أت التبعية ،بدورها في رعاية مواطنيها...
فكل �شيء في هذه المدينة تتغلغل فيه الع�شوائية
حتى النخاع 38''.وهنا ،ال بد من �أخذ م�سافة من
�أحكام القيمة التي يعطيها حافظ ،ذلك ب�أنه يمتدح
النمط المديني ال�سابق ''العقالني'' و''التنويري'' بال
نقد يذكر .لكني �أردت ا�ستيحاء معاني مالحظاته
المهمة ،فلحظة الثورة تعلن انتفا�ضها على الي�أ�س،
وهي تعيد الترابط والتن�سيق ،وتركز على الجوانب
الإيجابية للعفوية .ومالحظة ''الع�شوائية'' تحيلنا �إلى
�ضرورة تنبه الحركات االحتجاجية �إلى مكانة
''الع�شوائية'' في ثقافة هذه الحركات بالذات ،وبد ًال
من التطلع �إلى ''الع�شوائية'' بفوقية ،وب�أن ال تخطيط
فيها ،وباجترار قيم حداثية �سابقة ،ي�صبح من
ال�ضروري النظر �إليها ب�إيجابياتها و�سلبياتها ،وفك
الح�صار عنها مكاني ًا ومعرفي ًا كي تقترب هذه
الع�شوائيات من منطق التخطيط في البلدات القديمة
مث ًال ،لكن بتجدد وانفتاح ،وبفك الح�صار عنها .وال
�شك في �أن انتباه الحركات االحتجاجية �إلى هذا
المو�ضوع يقترح �أن جذرية هذه الحركات و�صلت
�إلى مداها في العالقة بالأمكنة.
ومن الوا�ضح في الوقت ذاته �أي�ض ًا� ،أن االنفتاح
في الت�شارك مع �آخرين والتفاعل معهم باتا ميزة
وا�ضحة لأ�شكال العمل والحراك ،بل �إن كثيرين من
�شباب الحركات يملكون درجة من التوا�ضع بعدم
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رغبتهم في �إظهار ''�أناهم'' و�أ�سمائهم ،وهو ما تج ّلى
�أي�ض ًا في الإعالم االجتماعي للثورات .فنحن ال
نعرف قيادات وا�ضحة ومعدودة على �أ�صابع اليد
كما هي حال تجربة قيادات الأحزاب المعهودة،
وبينما ظهرت قيادات ''حزب الحرية والعدالة''
الم�صري المنبثق عن جماعة ''الإخوان الم�سلمين'' في
�إطار �صورة فوتوغرافية ،ف�إنه ي�ستحيل ح�صر
نا�شطي الحركات ال�شبابية الم�صرية وقيادييها في
�إطار �صورة .ومن الوا�ضح �أي�ض ًا �أن درجة ال ي�ستهان
بها من العفوية تختلط بالتخطيط ،وطبع ًا من دون
�أن نن�سى ال�شرارة العفوية لحرق محمد البوعزيزي
نف�سه.
وهنا� ،أعيد اال�ست�شهاد بفقرة كتبها النا�شط
الم�صري عالء عبد الفتاح'' :هيمنت على الميدان
حالة ال يمكن �أن ي�صفها حتى �أقلنا التزام ًا �إ ّال
ب�أو�صاف قد�سية �أو �صوفية ،عبقرية الفعل العفوى
الجماعى جعلت القدر ي�ستجيب .كيف تمك ّنا من
اختراع �آليات التخاذ القرار من ال �شيء؟ كيف دافعنا
عن �أنف�سنا يوم الجمل؟ َمن �أول َمن بد�أ بقرع الأ�سوار
39
لبث الرهبة في نفو�س �أعدائنا؟''
الحديدية ّ
كان الروائي عبد الرحمن منيف قد �أظهر مالمح
لهذه العفوية االحتجاجية تاريخي ًا في روايتيه ''مدن
الملح'' و''�أر�ض ال�سواد'' ،وهذه العفوية تجعلنا نت�أمل
�شخ�صية متعب الهذال المتمردة في رواية ''مدن
الملح'' ،فهي �شخ�صية تظهر في عمل احتجاجي
مفاجئ ،ثم تختفي .كما تظهر المفاج�أة على ل�سان
القن�صل الإنجليزي في بغداد القرن التا�سع ع�شر ،في
رواية ''�أر�ض ال�سواد'' ،عندما ينتف�ض �أهل بغداد
فج�أة ومن دون �سابق �إنذار ،بعدما كانت الأعوام
توحي للقن�صل الإنجليزي ب�أن الأيام تعيد نف�سها
مملة بال جديدn .
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