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حـــــــول معهــــــد
األصفـــــري فــــــي
الجامعــة األميركية
فـــــي بيـــــــــــروت
يســعى معهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي لــذا ،يعمـــــل المعهــــد علــى دعــــم الوعـــــي
والمواطنــة ،وهــو مركــز أبحــاث للعلــوم العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل
االجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة ،إلــى تمتيــن أشــكال المبــادرات المدنيــة المختلفــة فــي
الجســور بيــن األكاديمييــن والنشــطاء وصانعــي مجــاالت القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة
أنماطــا
السياســات وعمــوم المهتميــن إلستكشــاف الصراعــات فــي المنطقــة ،ويحــاول نشــر
ً

كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم جديــدة لتثميــن هــذه المبــــادرات عبــر عقــد
عمليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومســاءلة االجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات
ً
فضــا
عمليــات صنــع السياســات المحليــة ،لتحفيــز وورش العمــل والمؤتمــرات والنــدوات،
المدونــة الخاصــة بالمعهــد ،باإلضافــة إلــى
جهــود المجتمــع المدنــي وتكريــس مبــادئ عــن
ّ
الفعالــة فــي العالــم العربــي.
المواطنــة
ّ

مطبوعــات المركــز.

فــي هــذا اإلطــارّ ،
ـد معهــد األصفــري شـ ً
يركــز المعهــد علــى تنظيــم
ـريكا فاعـ ًـا بالجامعــة
ويعـ ّ
ُ

ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن األميركيــة فــي بيــروت ،يشــارك فــي إثــراء
والنشــطاء إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث إلتــزام الجامعــة بخدمــة وتثقيــف والتفاعــل
حاليــاً
األكاديمــي وإنتــاج المعرفــة داخــل وخــارج مــع المجتمــع اللبنانــي .ويقــوم المعهــد
ً

الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا يقــوم بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي
المعهــد بتنظيــم فــرق بحثيــة جماعيــة فــي والفعــل الجماعــي علــى مســتوى التعليــم
مجــاالت

ّ
متعلقــة

بالمشــاركة

السياســية العالــي .وأخيــراً وليــس آخــراً  ،يقــوم المعهــد

والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة؛ إضافــة بتنميــة برامجــه البحثيــة الثــاث :المجتمــع
الــى إصــدار توصيــات لدعــم مشــاركة المدنــي

والقانــون

والحوكمــة؛

الثقافــة

المواطنيــن والمواطنــات ،وتعزيــز دور كمقاومــة؛ المجتمــع المدنــي فــي ســياقات
المجتمــع المدنــي فــي الوســاطة النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
والمــداوالت والتنظيــم الذاتــي.
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الناشطية المجتمعية في المنطقة
العربية :التقرير السنوي األول
د .دينا الخواجة :مديرة معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة األميركية في بيروت

يأتــي تقريــر الناشــطية المجتمعيــة األول لتتويــج ويشــمل مشــروع المرصــد العربــي للناشــطية
الــدورة األولــى مــن المشــروع البحثــي المعنــون المجتمعيــة أربعــة أنشــطة متكاملــة :إنتــاج عرض
بالمرصــد العربــي للناشــطية المجتمعيــة .وقــد ألدبيــات العلــوم اإلجتماعيــة المتخصصــة فــي
أطلــق معهــد األصفــري للمجتمــع المدنــي دراســة الناشــطية والنشــطاء كمنطقــة مهملــة
والمواطنــة هــذا المشــروع عــام  ٢٠١٨بتمويــل مــن مــن دراســات نظريــات الحــركات اإلجتماعيــة،
ً
مؤسســة األصفــري إلدراج الناشــطية المجتمعيــة
خاصــة الجديــدة منهــا؛ تنظيــم برنامــج تدريبــي
وأشــكالها ومجــاالت أنشــطتها فــي قلــب دراســة للشــباب العربي المنخــرط فــي هــذه األنمــاط مــن
جنبا المداخــات فــي الشــأن العــام -علــى هامــش -أو
المجتمعــات المدنيــة فــي المنطقة العربيــةً ،
إلــى جانــب مــع دراســة وتوثيــق أحــوال المنظمــات كبديــل لعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة لســرد
غيــر الحكوميــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة خبراتــه ونقــل مهاراتــه فــي مجــاالت العمــل
إيمانــا ّ
ً
والمبــادرات التعاونيــة،
منــا بــأن الناشــطية المدنــي؛ تحضيــر مقــرر دراســي عــن الناشــطية

بقواعدهــا غيــر المتمأسســة وعالقاتهــا األفقيــة والحــركات االجتماعيــة الجديــدة فــي الجامعــة
والالمركزيــة ودوراتهــا القصيــرة
زمنيــا قــد غــدت األميركيــة فــي بيــروت؛ إصــدار تقريــر ســنوي
ً
الملمــح األساســي للعمــل المدني فــي العديــد عــن المســتجدات علــى مســتوى المنطقــة
مــن البلــدان العربية ،أسـ ً
ـوة بمــا شــكلته منظمات العربيــة فــي مــا يتعلــق بأنمــاط وتحديــات وقضايــا

العمــل األهلــي و المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن الناشــطية المجتمعيــة.
نمــط مركــزي للعمــل المدنــي فــي أوائــل عقــد للوهلــة األولــى ،قــد يبــدو رصــد أنمــاط الناشــطية
ً
توثيقــا
التســعينات مــن القــرن الماضــي .كمــا يســعى المجتمعيــة فــي المنطقــة العربيــة
المعهــد عبــر هــذا المشــروع إلى توســيع لســياق مضــى وحشــد انتهــى .فقــد عرفــت
وتحديــدا منــذ
مفــردات الجــدل حــول المنظمــات غيــر الحكوميــة المنطقــة فــي األعــوام االخيــرة،
ً

ً
وأنمــاط تمويلهــا وميلهــا إلــى التخصــص
وفقــا  ،٢٠١٤عــودة جليــة لنمــوذج «الدولــة القويــة»

لنوعيــة المانحيــن الدولييــن الراعيــن ألنشــطتها ،ســواء أتــت بقــوة الســاح وبدعــم خارجــي للتســليح
وتحولهــا لممارســات مهنيــة تنزع عنهــا الوظيفة مثــل ســوريا واليمــن وليبيــا ،أو عكســت رغبــة
الرقابيــة والمحاســبية لعمــل أجهــزة الدولــة ،إلــى جماعيــة للعــودة للنظــام والســترجاع الدولــة
نقــاش أوســع يركــز علــى انتشــار أشــكال جديــدة لتجنــب الفوضــى والمؤامــرات الخارجيــة ،مثــل
مــن االنخــراط فــي العمــل المدنــي تقــوم علــى حــاالت مصــر وتونــس والمغــرب ولبنــان .فــي كل
التطــوع والتمويــل الذاتــي وفضــح الممارســات األحــوال ،رجعــت األخبــار اليوميــة والتحليــات
الســلطوية وغيــر العادلــة للمؤسســات الرســمية السياســية واألدبيــات األكاديميــة للتركيــز علــى
العربيــة وللقائميــن عليهــا.

الالعبيــن المركزييــن الرســميين الكبــار وتــوارى
االهتمــام بحــركات االحتجــاج وحمــات المطالبــة
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بالتغييــر ومجموعــات وصــم الســلطات السياســية فــي الشــأن العــام ،فــي العديــد مــن البلــدان
بالفســاد الــذي تزامــن مــع انــدالع الثــورات العربيــة العربيــة ،خاصــة تلــك التــي عاشــت فــي العقــد
وحتــى خفوتهــا.

األخيــر سلســلة مــن الحــراكات الشــعبية الواســعة.

ولــم تقلــل حشــود الحــراك الريفــي فــي المغــرب ،ويســتند التقريــر علــى أكثــر مــن عشــرة باحثيــن
وال االحتجاجــات الشــعبية علــى إجــراءات وعشــرة خبــراء لدعــم فرضيتــه ،إمــا عبــر التركيــز
التقشــف االقتصاديــة فــي األردن ،وال غليــان علــى المســالب المفهوميــة فــي فرضيــة انتهــاء
الشــارع فــي الســودان ضــد سياســات «عمــر االنخــراط إلــى غيــر رجعــة ،أو عبــر اســتعراض
البشــير» االقتصادية ،وال الغضــب الجماعــي ضــد المســاحات الجديــدة المتبلــورة لالنخــراط البديــل
ترشــح جديــد للرئيــس «بوتفليقــه» فــي الجزائر ،وال فــي بلــدان عربيــة عديــدة ،وإمــا عبــر التركيــز علــى
انتشــار حمالت النســاء الشــابات لفضــح ممارســات المراوحــة المســتمرة بيــن المجاليــن االجتماعــي
ً
التحــرش الجنســي
أســوة بحملــة «مــي تــو» والسياســي اللتقــاط مداخــل للحشــد االحتجاجــي
ً
مؤقتــا -لتحــدي الســلطات الحاكمــة.
ووســمها الشــهير فــي معظــم البــاد العربيــة - -ولــو
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر -مــن قــوة التوجــه ويهــدف التقريــر عبــر تجميــع هــذه الدراســات إلــى
القائــل بنهايــة دورات التعبئــة االحتجاجيــة فــي إثــراء النقــاش بيــن الفاعليــن المهتميــن بالشــأن
المنطقــة .علــى العكــس تكرســت نغمــة صعوبــة العــام واألكاديمييــن المتخصصيــن فــي الحــركات
ســعيا
التعايــش فــي ســياق «مــا بعــد الهزيمــة» االجتماعيــة الجديــدة فــي المنطقــة
ً

فــي معظــم الكتابــات والشــهادات العربيــة ،للحفــاظ علــى االهتمــام العــام الــذي تبلــور إثــر
ســواء العامــة أو المتخصصــة .وســاد اإلعتقــاد انــدالع الثــورات العربية  لفهــم مصــادر ومرجعيــات
إقليميــا
بانتصــار القــوى المحافظــة
ودوليــا علــى ودوافــع المواطنيــن المنخرطيــن فــي حــركات
ً
ً

الحــراك الســاعي لإلصــاح المؤسســي واالنتقــال التعبئــة االحتجاجيــة ،ســواء أثنــاء لحظات الســيولة
الديموقراطــي بهــدف بنــاء دولــة القانــون السياســية أو فــي ســياقات تدعيــم الســلطويات
والمســاءلة والعدالة االجتماعيــة وحريــة التعبيــر العربيــة التــي تلتهــا ،فــي مــا يمكــن تســميته

ـارا سـ ً
ـاحقا ألجل غير مســمى.
فــي المنطقــة انتصـ ً

بالناشــطية المجتمعيــة ،والدفــع بهــذا المفهــوم

يهــدف هــذا التقريــر إلــى الســباحة ضــد التيــار كوحــدة لتحليــل العديــد مــن األفعــال الجماعيــة
بعيــدا عــن المســميات
والمجازفــة عبــر دعــم فرضيــة اســتمرار الحــراك فــي البــاد العربيــة
ً

الديموقراطــي وتعــدد أشــكاله مــا بعــد التقليديــة ،مثــل النضــال االحتجاجــي أو المعارضــة
التنظيميــة ،علــى الرغــم مــن ارتفــاع كلفتــه الشــعبية أو سياســات الشــارع ،وإنمــا كنطــاق
وطنيــا
بســبب القمــع أو القنــوط أم كليهمــا .كما يســعى مركــزي لممارســات المجتمعــات المدنيــة
ً

ودوليــا ،خاصـ ً
التقريــر إلــى رصــد تبلــور مفهــوم الناشــطية
ـة فــي ضــوء ازديــاد ظواهــر
وإقليميــا
ً
ً
المجتمعيــة كســاحة لهــذه األنمــاط مــن االنخــراط نزوح  ولجــوء آالف الناشــطين إلــى المنافــي
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ً
االختياريــة أو اإلجباريــة،
محدقــا علــى دورهــم السياســي،
هربــا مــن ويــات القمــع الناشــطية خطـ ًـرا
ً

واالعتقــال والوقــوع فــي فــخ االســتقطابات لكونهــا تفتــت المجــال السياســي لمطالــب جزئيــة
الدمويــة الصفريــة.

-ســواء حقوقيــة أو اقتصاديــة أو سياســية-

ومــن المؤكــد أن مصطلحي الناشــطية والنشــطاء وتخصــم بذلــك مــن قــدرة السياســيين علــى
مــازاال محــل انتقــاد ووصــم مــن أطــراف عديــدة الحشــد وبنــاء التنظيمــات ،وذلــك دون أن تطــرح
توســع
فــي المنطقــة .يأتــي علــى رأســها الناطقيــن بدائــل تنظيميــة قابلــة لالســتدامة ،وال أن ّ
باســم الســلطات السياســية فــي المنطقــة  -مــن مــن قاعــدة الحــركات االحتجاجيــة بشــكل ملحــوظ
المحيــط الــي الخليــج ،الذيــن يؤكــدون ليــل نهــار لتنخــرط فيهــا الطبقــات المعزولــة عــن السياســة،
عبــر أبواقهــم اإلعالمية -علــى الســمة األناركيــة لتشــارك كطــرف فاعــل فــي التعبئــة واالحتجــاجللناشــطين ،وارتباطهــم بحــركات احتجاجيــة دوليــة ،خــارج لحظــات الســيولة السياســية المؤقتــة.
وأجنــدات حكومــات غربيــة تســعى إلــى تقســيم
وإضعــاف

البــاد

العربية ،وتشــجب

انعــدام وعلــى صعيــد آخــر ،يتعــرض مفهــوم الناشــطية

ً
قســوة ســواء مــن
شــعور الناشــطين بالمســؤولية فــي مــا يتعلــق «المجتمعيــة» لنقــد أكثــر

أن صفــة المجتمعيــة
بمصالــح األمــن القومــي والســيادة الوطنيــة األكاديمييــن الــذي يعتبــرون ّ
ً
مقارنــة بمصطلحــات مثــل الناشــطية
أو بأهمية االســتقرار السياســي واالقتصــادي فضفاضــة

لعمــوم الفئــات االجتماعيــة مــن المواطنيــن .السياســية أو الحزبيــة أو النقابيــة .كمــا يســتهدفه
ً
صراحة
ويأتــي الطــرف الثانــي المتشــكك فــي جــدوى خبــراء التنمية السياســية باعتبــاره ال يفصح
الناشــطية مــن صفــوف اليســار العربــي ،خاصــة عــن النمــوذج المعيــاري الــذي يســعى إليــه ،وذلــك
ً
مقارنــة بمفهــوم «الناشــطية المدنيــة» التــي
فــي تنويعاتــه القوميــة المناهضــة لإلمبريالية ،أو

الراديكاليــة المركــزة علــى مناهضــة النيوليبرالية تســتهدف توضيــح قواعــد ممارســة العمــل العــام
والعولمــة .ويركــز هــذا الطــرف الثانــي علــى للمواطنيــن فــي إطــار عقــد اجتماعــي مســتقر
ميوعــة الناشــطية والناشــطين فــي تقديــم نظــام مــع الســلطة السياســية وبهــدف المشــاركة
اجتماعــي بديــل ،إذ يــرى فيهــا نمــوذج للمعارضــة فــي توســيع المجــال السياســي المعنــي بتنميــة
اإلصالحيــة التــي تكتفــي برفــع مطالــب جزئيــة المؤسســات العامــة ،وبتكريــس قواعــد الحكــم
ال تتحــدى طغيــان المــد النيوليبرالــي ورجــوع الرشــيد مــن فصــل بيــن الســلطات وتطويــر قواعــد

صراحــة ،الرقابــة والمســاءلة.
ً
الســلطويات الشــعبوية فــي المنطقــة
وتقنــع بانتــزاع إصالحــات أو مســاحات جزئية هنــا
وهنــاك ،دون كســر قوالــب الســيطرة فــي
كليتهــا .ويأتــي االتهــام الثالــث للناشــطية مــن
صفــوف السياســيين المتحزبيــن الذيــن يــرون فــي
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الناشطية المجتمعية :جينيالوجيا
المفهوم
ً
إجرائيــا لمفهــوم
تعريفــا
يتبنــي هــذا التقريــر
ً

الناشــطية المجتمعيــة مفــاده أن تشــكُ ل هــذا

النمــط مــن االنخــراط المحــدد فــي الوقــت
والمحتــوى ،والمشــروط مــن حيــث درجــة التزامــه
التنظيمــي ،والمعتــرف بأهميــة تأثيــر ســير
النشــطاء وتصوراتهــم الذاتيــة علــى خياراتهــم
المتواليــة أو المتزامنــة فــي االشــتراك فــي
الحشــد مــن أجــل مطالــب محــددة ،قــد أتــى مــن
تالقــي ثــاث ظواهــر عمــت معظــم البلــدان
العربيــة فــي العقديــن األخيريــن :ســيادة االعتقــاد
بفســاد المجــال السياســي وأطرافــه ،ســواء
الحكوميــة أو المعارضــة المستأنســة ،واإلعــراض
عــن المشــاركة ســواء فــي األنشــطة الحزبيــة
أو النقابيــة باعتبارهــا مســاحات للمحســوبية
واالســتزالم

ولتحقيــق

مكاســب

شــخصية

ً
خاصــة قبــل انــدالع الثــورات العربيــة،
باألســاس،

أو بعدهــا حيــن تســابقت كل األطــراف لبنــاء

َّ
يتبــق منهــا
تنظيمــات حزبيــة أو جبهويــة لــم
إال النــذر القليــل بعــد احتــواء الحشــود الثوريــة
وتضييــق الخنــاق علــى المبــادرات السياســية
القادمــة مــن هامــش المجــال السياســي
المعتــرف بــه؛ شــيوع المبــادئ الحقوقيــة
ً
-نســبة لحقــوق االنســان -كمرجعيــة أكثــر

مالءمـ ً
ـة لالحتجــاج علــى المرجعيــات األيديولوجيــة
وتنظيماتهــا

الصارمــة

ونجــاح

المنظمــات

الحقوقيــة فــي لعــب دور حاضنــة لتكويــن مهارات
ووعــي اآلالف مــن الشــباب الحضــري المتعلــم
وغيــر المســتعد لالنضــواء تحــت المظــات الحزبيــة

القديمة  لســوء ســمعتها والســتغاللها القواعــد
الشــعبية لكســب محاصصــات سياســية أو الجديدة
لهشاشــتها وغمــوض برامجهــا وقلــة مواردهــا
الرمزيــة والماديــة؛ ناهيــك عــن انتشــار الحــركات
االجتماعيــة الجديــدة المبنيــة علــى االنتمــاء
للنــوع االجتماعــي أو لمــكان الســكن المحلــي أو
للهويــات الفرعيــة مثــل الجيــل والرابــط اإلثنــي
أو الدينــي أو النشــاط المهنــي كأســاس للحشــد
المقــاوم ،لرفــع مطالبــات بإصالحــات محــددة فــي
الوقــت والمحتــوى فــي وجــه األنظمــة الحاكمــة.
وال يغفــل التقريــر تزامــن تبلــور هــذا النمــط مــن
الناشــطية فــي المنطقــة العربيــة مــع محــاوالت
إعــادة التفكيــر فــي دوائــر الجــدل األكاديمــي
فــي مــا يتعلــق بنظريــات الحــركات االجتماعيــة
خــال العقديــن األخيريــن ،التــي نتــج عنهــا
مراجعــات لالنتمــاء الطبقــي كأســاس وحيــد
لتبلــور الحــركات االجتماعيــة واســتبدال ذلــك إمــا
بحزمــة مــن االنتمــاءات القطاعيــة والجهويــة
والمهنيــة والجندريــة كأســس أخــرى واردة
لتأطيــر المظالــم والمطالــب ولتصعيــد الحشــد.
هــذا بجانــب ظهــور مفهــوم «التقاطعيــة» فــي
العلــوم االجتماعيــة الدافــع بتشــابك أشــكال
القهــر واالســتبعاد وأســبابها وعــدم محاولــة
إعــاء االنتمــاء الطبقــي علــى اإلثني-الدينــي
أو الجنــدري كأســس أخــرى تتداخــل بــذات القــوة
فــي بنــاء المظلوميــات والمطالــب والفعــل
الجماعــي .أضــف إلــى ذلــك ،صعــود تعريفــات
جديــدة أكثــر ديناميكيــة لمفاهيــم التنشــئة
واالنخــراط وذيــوع اســتخدامها فــي الدراســات
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تتعد
المتبنيــة لمناهــج التفاعليــة الرمزيــة والتحليــل المثــال ال الحصــر الحــركات المطلبية التــي لم
َّ
المســاري
ســعيا لبنــاء فهــم داخلــي للعالقــات األشــهر القليلــة فــي لبنــان حــول تراكــم النفايــات،
ً

داخــل الحــركات االجتماعيــة ،ســواء فــي لحظــات لتقاعــس الدولــة عــن القيــام بالحــد األدنــى مــن
الصعــود أو التراجــع ،ولســير النشــطاء المشــاركين وظائفهــا فــي عــام ٢٠١٥؛  واالحتجاجــات الشــعبية
فيهــا بدرجــات وبأشــكال مختلفــة مــن االنخــراط فــي األردن حــول سياســات التقشــف االقتصــادي
مقابــل المــدارس البنيويــة ،ســواء اليســارية والتوزيــع العــادل للضرائــب فــي ٢٠١٨؛ أو تصاعــد
والوظيفيــة التــي اســتهدفت
تاريخيــا إمــا الغضــب الشــعبي فــي المغــرب حول  ضــرورة
ً
األســس البنيوية لتكــون الحــركات االجتماعيــة ،صيانــة كرامــة المواطنيــن المهمشــين فــي

وإمــا المــآالت أو المكاســب التــي حققتهــا كل الريــف المغربــي فــي ٢٠١٦؛ أو الحشــد الجماهيــري
حركــة فــي كســر أبنية الســيطرة والضبــط ،لجمــع توكيــات قضائيــة لدحــض حــق الســلطة
كقضيــة محوريــة للدراســة .نتــج عــن هــذه التشــريعية ِفــي مصــر فــي اعتمــاد اتفاقيــة
االشــتباكات النظريــة تبلــور مفهــوم الناشــط تمنــح المملكــة العربيــة الســعودية حــق امتــاك

والنشــطاء كـــ «وحــدة» تحليــل بديلــة لدراســة جزيرتــي «تيــران» و»صنافير»  فــي  ،٢٠١٧أو
الحــركات االجتماعيــة باعتبارهــا كتــل متجانســة تدافــع آالف الفتيــات المصريــات لفضــح أشــكال
تنظيميــا
ومســتدامة
وفكريــا ،والتركيــز علــى التحــرش الجنســي فــي العمــل والجامعــة
ً
ً

النشــطاء كمســتوى وســيط «ميــزو» للمالحظــة والفــرق الرياضيــة وحتى  فــي صفــوف األحــزاب
الميدانيــة والعالقاتيــة ،التــي ظلــت مفتقــدة الراديكاليــة فــي  ،٢٠١٨ممــا أعــاد الحيــاة والصخــب
فــي التحليــات الكليــة الماكــرو المركــزة علــى إلــى الشــأن العام  وأظهــر المجــال العــام
أبنيــة اإلســتغالل والتهميــش ،أو الدراســات كمنبــر وارد للفعل  االحتجاجــي الجماعــي فــي
اإلثنوجرافيــة المركــزة علــى خبــرات الحــاالت مــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
الفرديــة بالمعنــى المايكــرو.

وتلــك السياســية والمدنيــة ،ناهيــك عــن الحقــوق
جديــدا للتحالــف
أساســا
الشــخصية التــي كونــت
ً
ً

أمــا علــى صعيــد الممارســات ،فقــد بــدى مفهــوم والتشــبيك بيــن مجموعــات الناشــطية البازغــة
الناشــطية المجتمعيــة
مناســبا لمجموعــة علــى اختالفها  .
ً

الباحثيــن والباحثــات ،والمشــاركين والمشــاركات
فــي هــذا التقرير ،لتغطيــة ظواهــر جماعية جديدة
نســبيا فــي إطــار أنشــطة المجتمعــات المدنيــة
ً

العربيــة التــي تعجــز المصطلحات الشــائعة مثــل

الناشــطية المجتمعيــة :المداخل
والتصورات المختلفة

المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الثالث عــن رغــم نيــة المشــروع بنــاء التقريــر الســنوي علــى

توثيقهــا أو تحليلهــا بجديــة .نذكــر هنا على ســبيل التجــارب المقدمــة مــن شــباب يتــم تدريبهــم كل
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عــام علــى التوثيــق الذاتــي للخبــرات الناشــطية ،تــاروه» .تــا ذلــك ورقــة الباحثــة «فــرح رمــزي»
ّ
فضــل المســؤولون عــن هــذا المشــروع البحثــي التــي تنهــي أطروحــة دكتــوراه عــن الناشــطية

االرتــكان فــي إصــدار التقريــر األول للمرصــد الطالبيــة ،والتــي اهتمــت بالدفــاع عــن مدخــل
العربــي للناشــطية المجتمعيــة ،إلــى عــدد الخيــار الرشــيد كأســاس فلســفي يفســر تحــول
مــن الباحثيــن والخبــراء الذيــن إمــا شــاركوا فــي النشــطاء مــن الطــاب المصرييــن مــن المشــاركة
تدريــب الشــباب الناشــط والقــادم مــن ســتة فــي القضايــا السياســية إلــى التركيــز علــى
بــاد عربيــة ،أو المهتميــن بتوثيــق ودراســة المشــاكل الطالبيــة والظــروف التعليميــة فــي
أشــكال الحــركات االجتماعيــة الجديــدة فــي ســياق اشــتداد القمــع واالســتقطاب بيــن شــباب
المنطقــة العربيــة أو أولئــك الذيــن ُيعتبــرون «اإلخــوان المســلمين» والطــاب المواليــن للنظــام
ً
أطرافــا محوريــة فــي قطاعــات شــهدت السياســي فــي الجامعــات المصريــة .وترافــق
صعــودا للناشــطية كأســاس للحركــة والتشــبيك مــع هذيــن المدخليــن النظرييــن محاولــة ثالثــة
ً
(خصوصــا فــي دوائــر الصحافــة اإللكترونيــة ،طرحتهــا الباحثــة «ميــادة مدبولــي» عــن تعدديــة
ً

وفنــون الشــارع ،واإلنتــاج الثقافــي) .وقــد تــم ســجالت األفعــال المســتخدمة داخــل ذات الحركــة
ّ
تبنــي هــذا الخيــار
جماعيــا للدفــع بمفهــوم المطلبيــة والمراوحــة المســتمرة بيــن االســتثمار
ً

الناشــطية المجتمعيــة بقــوة علــى ســاحتي فــي االحتجــاج الشــعبي وسياســات الشــارع مــن
العمــل المدنــي ودراســات العلــوم االجتماعيــة .جهة ،أو تطوير أداء مقبول سياسـ ًـيا من الســلطات
مســتندة فــي
النتــزاع االعتــراف بالمشــروعية،
ٍ

تبــدل أدوار القيــادة بيــن الشــيوخ
لــذا ،ضــم التقريــر مجموعــات مختلفــة تقــارب ورقتهــا علــى
ّ
موضــوع الناشــطية مــن همــوم منهجيــة والشــباب فــي إطــار الحركــة الناشــطية تحــت
وميدانيــة متمايــزة .نذكــر هنــا القســم األول مســمى حقــوق أهــل النوبــة.
مــن التقريــر الــذي اهتــم بتجليــس دراســة
الناشــطية عبــر تقاليــد منهجيــة مســيطرة فــي وعلــى صعيــد آخــر ،اهتــم القســم الثانــي مــن
العلــوم االجتماعيــة .فجــاءت الورقــة األولــى التقريــر برصــد انتشــار أنمــاط الناشــطية فــي
التــي كتبهــا الدكتــور «يوســف الشــاذلي» عــدة بلــدان عربيــة بشــكل متزامــن .فجــاءت
عــن أهميــة ســير النشــطاء لفهــم التحــوالت ورقــة الدكتــور «حســان عبــاس» لتقتــرح تشــابه
التــي تمــر بهــا ٌ
كل مــن الناشــطية والنشــطاء محــاوالت الناشــطية الثقافيــة فــي اســتثمار
وضــرورة التركيــز علــى المداخــل البيوجرافيــة ،ثالثــة مجــاالت متوازيــة وهــي المنظمــات غيــر
ســواء لألفــراد أو المجموعــات أو الحــركات لفهــم الحكوميــة المهتمــة باإلنتــاج الثقافــي المقــاوم
التعرجــات المتتاليــة
بعيــدا عــن مفهــوم دورة ألطــر األبويــة والمحافظــة والتديــن ،والمجموعــات
ً
التعبئــة الحلقــي للكاتــب الشــهير «ســيدني التطوعيــة الناشــئة لتحــدي األنســاق الثقافيــة
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وأخيــرا وليــس
المهيمنــة،
ورمزيــا
ماديــا
آخــرا دور األفــراد فــي المحرومــة وأهميــة تعويضهــا
ً
ً
ً
ً

إنتــاج تعبيــرات ثقافيــة مقاومــة للســلطويات فــي خطــط التنميــة التونســية بعــد خلــع «بــن
علــى اختــاف مشــاربها .وقــد ســاعد تنــاول علــي» .واتفقــت فــي ذلــك التوجــه الورقــة الثانيــة
الباحــث لعــدة أمثلــة وطنيــة علــى دعــم حجتــه للباحثــة االقتصاديــة «ســلمى حســين» التــي ركزت
لــح علــى القواعــد
األساســية فــي المراوحــة الثالثيــة لمنتجــي علــى أهميــة بلــورة مطلــب ُم ّ
الثقافــة مــن الناشــطين بيــن األشــكال الثالثــة الشــعبية كشــرط لنجــاح الحمــات الناشــطية،
ً
للتعبيــرات الثقافيــة المقاومــة .وركــزت الورقــة
مســتخدمة النمــوذج األردنــي فــي الحــراك ضــد
الثانيــة فــي هــذا القســم علــى اســتعراض ســير إجــراءات التقشــف التــي اعتمدتهــا الحكومــة
نشــطاء الصحافــة االلكترونيــة ،مذكــرة بذلــك األردنيــة المخلوعــة ،والتــي دفعــت بعشــرات
االفتــراض النظــري لورقــة الدكتــور «يوســف اآلالف للتظاهــر لشــهور إلســقاط الحكومــة وإلغاء
الشــاذلي» .واهتــم كاتــب هــذه الورقــة ،الدكتــور القــرارات واعتمــاد سياســات ضريبيــة أكثــر عدالــة.
«محمــد أبــو الغيــط» ،برصــد محطــات التحــول واختتــم هــذا القســم األخيــر محاوالتــه لفهــم
للنشــطاء بيــن لحظــات التدويــن إلــى التحــول الناشــطية كأداة للسياســة بورقــة للباحثــة «منــى
إلــى امتهــان الصحافــة المكتوبــة إلــى اللجــوء خنيصــر» ،قدمــت فيهــا قــراءة ناقــدة للحــراك
للمنصــات االلكترونيــة أو صحافــة المواطنــة اللبنانــي فــي  ٢٠١٥ولمبــادرة «بيــروت مدينتــي»

لخلــق محتــوى احتجاجــي ومفــردات مبتكــرة فــي التــي تلــت الحــراك ،شـ ً
أن الناشــطية قــد تكــون
ـارحة ّ
الفضــاء الســيبيري بقواعــده وبقادتــه الجــدد.

مفيــدة كأداة إلنعــاش المجــال السياســي وتوســيع
قواعــده ،ولكنهــا تعــد معرقلــة ألي سياســات

فــي المقابــل ،اهتــم القســم الثالــث مــن التقريــر تصادميــة – علــى المدى المتوســط والبعيــد – مع

ً
بدراســة الناشــطية كســجل أفعــال
وفقــا لتســمية أبنيــة الطائفيــة الحاكمــة فــي لبنــان .وعلــى الرغم
باحــث الحــركات االجتماعيــة األهــم «تشــارلز تيلي» .مــن اختــاف مواقــع كُ تــاب الجــزء الثالــث واألخيــر
فجــاءت الورقــة األولــى لهــذا القســم لتركــز علــى إال أننــا فضلنــا جمعهــم الشــتراكهم فــي النظــر
دور الناشــطين والمواطنيــن مــن ســكان المناطــق إلــى الناشــطية كأداة فاعلــة فــي خدمــة مرجعيــة
المهمشــة فــي دفــع الدولــة التونســية لتبنــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي حالــة
فكــرة تعويــض الضــرر للجهــات أو المناطــق التــي تونــس ومرجعيــة العدالــة االجتماعيــة المفتقــدة

ً
عانــت
طويــا مــن غيــاب عدالــة توزيــع مــوارد بســبب خطــط «صنــدوق النقــد الدولــي» فــي
التنميــة .ورصــدت آليــات الناشــطية مــن التظاهــر األردن ومرجعيــة اليســار الراديكالــي اإلتمامــي في
واالعتصــام والمقاضــاة االســتراتيجية للتوصــل حالــة لبنــان ،لنشــير إلــى اتســاع االســتخدام األداتــي
لفئــة جديــدة يشــتمل عليهــا الدســتور التونســي ،للناشــطية مــن مجــاالت أيديولوجيــة أو حقوقيــة
وهــي فئــة «الجهــة الضحيــة» أو المناطــق أخــرى.
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كمــا ضــم التقريــر أكثرمــن عشــر مقــاالت قصيــرة بإظهــار التشــابه مــع الناشــطية اإللكترونيــة عبــر
إمــا لدعــم وإمــا لدحــض أوراق التقريــر الثمانيــة.
تركيزهــن علــى رصــد تحــوالت الحركــة النســوية
ّ
وقــد شــارك فــي كتابــة هــذه المقاالت/الصناديــق الشــابة فــي كل مــن مصــر ولبنــان وتونــس.
مجموعــة مــن الباحثيــن المتخصصيــن وهــم
الباحــث «عمــرو إســماعيل» مــن «جامعــة درهام» ،واخترنــا أن نضيــف إلــى القســم الثالــث مــن
الــذي اهتــم بشــرح كيــف قامــت المنظمــات التقريــر مقاليــن للدكتــورة «هبــة خليــل» عــن
الحقوقيــة بــدور الحاضنــة األساســية فــي تنشــئة األهميــة المتصاعــدة الحتجــاج المواطنيــن كأداة
شــباب الناشــطين ،والدكتــور «فــؤاد غربلــي» فاعلــة فــي الحــركات االجتماعيــة الجديــدة ،ودور
الــذي شــدد علــى أهميــة مدخــل دراســة الجيــل الناشــطية الحيــوي فــي ضــوء غيــاب تنظيمــات
لفهــم تاريخانيــة كل ناشــطية وربطهــا بســياقها ،سياســية فاعلــة لمواجهــة النظــم الســلطوية .تــا
أو أهميــة رصــد أشــكال غيــر مســبوقة للناشــطية ذلــك مقــال للباحــث «أحمــد شــابي» عــن تصــورات
عبــر عنهــا الباحــث «عمــرو إســماعيل» فــي النشــطاء الشــباب فــي المغــرب عــن الفاعليــن
كمــا ّ
ـان لــه.
مقــال قصيــر ثـ ٍ

الحزبييــن ،وقــرار مقاطعتهــم في احتجاجــات حراك
ً
خوفــا علــى الناشــطية الشــعبية
الريــف المغربــي

وقــد أضفنــا للقســم الثانــي مــن التقريــر مقــاالت مــن وبــاء التواطــؤ والفســاد الــذي تتســم بــه
قصيرة مشــابهة اهتم المقــال األول فيها للباحث المؤسســات المعارضــة فــي المغــرب وذلــك فــي
«بشــار الحلبــي» برصــد الناشــطية المدافعــة عــن تناقــض كامــل مــع رؤيــة ورقــة «منــى خنيصــر»
ـه حتــى عــن الناشــطية فــي لبنــان ،كرديــف لالنفصــال عــن
مقاطعــة إســرائيل فــي لبنــان للدفــع بأنـ ّ
ً
مقارنــة باألحــزاب السياســية
فــي مــا يتعلــق بالقضايــا الكبــرى التــي هيمنــت القواعــد الشــعبية
علــى االحتجاجــات فــي المنطقــة فــي الســتين الللبنانيــة.
عامــا األخيــرة ،مثــل القضيــة الفلســطينية ،نشــأ
ً

ميــل لتبنــي الناشــطية المجتمعيــة كســجل ونتمنــى أن تثمــر هــذه اإلضافــات إلــى مزيــد مــن
لألفعــال لمجــاراة المرجعيــات األجــدد ســواء الحــوار بيــن المشــاركين فــي هــذا التقريــر وفــي
الحقوقيــة أو المرتبطــة بالحريــات .هنــا ،تمــت مرصــد الناشــطية المجتمعيــة بشــكل أعــم ،وأن
إضافــة ثــاث مقــاالت للدكتــورة «هنــد أحمــد تتيــح للقــارئ فرصــة لرؤيــة المداخــل والعدســات
زكــي» ،والباحثــة «فــرح الشــامي» واألســتاذة المختلفــة التــي يرصــد بهــا األكاديميــون
«ســناء بــن بلــي» لطــرح مثــال حــي علــى والفاعلــون السياســيون ظاهــرة الناشــطية مــن
ديناميكيــة الشــباب الناشــط ،علــى غــرار ورقــة حيــث المضمــون واألثــر المرتقــب.
النشــطاء فــي الصحافــة اإللكترونيــة والفضــاء
االفتراضــي .وقــد ســمحت الكاتبــات الثــاث
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مابعدلحظاتالسيولة:ديناميكيات
وقف االنخراط وخفوت الحركات مدخل سير النشطاء
يوسف الشاذلي :باحث ما بعد الدكتوراة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي

مــاذا يحــدث بعــد انتهــاء الموجــات األولــى مــن دراســة األفــراد «الفعلييــن» ،بمعنــى أنــه حيــن
االحتجاجــات واســعة النطــاق؟ مــا هــو مــدى اتجــه البعــض إلــى دراســة األفــراد ،اهتمــوا بالفــرد

ً
عوضا عــن الفرد
تأثيرهــا علــى المجتمعــات؟ هــل تشــكل الهزيمــة النظــري ،النابــع مــن ذهن الباحــث،
السياســية لحركــة احتجاجيــة  -أي انعــدام آثارهــا الواقعــي بتاريخــه ومســاره .ويذكرنــا هــذا بتعليق
أو مآالتهــا المؤسســية (تغيــر الطبقــة الحاكمــة أو عالــم االجتمــاع األلمانــي «نوربــرت الياس» الســاخر
نظــام الحكــم ،إلــخ) – نهايــة المطــاف؟

علــى بعــض مســاوئ علــم االجتمــاع وقتئــذ ،أنــه
عنــد قــراءة تلــك األعمــال نجــد أنفســنا أمــام فــرد

بدايــة ،جديــر بالذكــر بعــض المالحظــات حــول عــادي فــي متوســط العمــر ،عـ ً
ً
ـادة مــا يكــون رجـ ًـا،

ً
ً
شــيخا .والنقــد
طفــا ،ولــن يكــون
يومــا
أدبيــات الحــركات االجتماعيــةً .
أوال ،تمحــورت نظرية لــم يكــن ً

الحــركات االجتماعيــة وسوســيولوجيا االحتجاج منذ الــذي يوجهــه اليــاس هنــا هــو أن األفــراد لهــم
نشــأتها حــول دراســة لحظــات نشــوب االحتجاجــات تاريــخ اجتماعــي ،يمــرون بعمليــات تنشــئة ،تختلــف
ومســبباتها .فعلــى ســبيل المثــال ،يقــول الباحــث مــن حيــث الطبقــة االجتماعيــة ،والنــوع ،والعصــر،
1
مزاحــا أنــه فــي معظــم األوقــات وغيرهــا مــن العوامــل .ولهــذا الســبب ،النظريــات
دوج مــاك آدم
ً

تتكــون نظريــات الحــركات االجتماعيــة مــن نظريــات التــي تقــوم علــى فــرد نظــري يصعــب عليهــا
لبــزوغ أو انبثــاق تلــك الحــركات ( theories ofفهــم تعقيــدات الواقــع االجتماعــي ،وباألخــص

 .)emergenceذلــك أنــه لــم تحــظ دراســة مــا يحــدث فــي الحــراكات االجتماعيــة الواســعة التــي تتميــز
مثــا
بعــد اللحظــات األولــى مــن الحــراك ،أو مــا يســمى بالســيولة .ففــي نظريــات االحبــاط النســبي
ً

بلحظــات الســيولة السياســية ،2بنفــس القــدر مــن كمــا فــي مدرســة الخيــار الرشــيد ،نجــد أنفســنا
ثانيــا ،نجــد أن تنــاول أمــام الفــرد كوحــدة للتحليــل ،ولكــن يكــون هــذا
االهتمــام فــي تلــك األدبيــاتً .
تلــك النظريــات للحــراكات االجتماعيــة يتركــز علــى الفــرد وحــدة نظريــة نستشــرف بهــا كيفيــة

ـاء علــى نظريــة
الفاعليــن الجماعييــن
ً
بــدال مــن األفــراد .فيهتــم انضمــام األفــراد فــي االحتجــاج بنـ ً
الباحثــون والباحثــات بالمجموعــات الحقيقيــة عامــة وشــاملة ،مثلمــا فــي نظريــة االحتجــاج كــرد

(األحــزاب ،الحــركات السياســية ،النقابــات ،إلــخ) أو فعــل علــى احبــاط أو كبــت شــخصي ،أو فــي الحــال
التحليليــة («الشــعب»« ،الجمهــور»« ،الشــباب») ،اآلخــر ،كخيــار رشــيد مبنــي علــى تحليــل تفاضلــي
وعــن المــوارد المتاحــة لتلــك المجموعــات أو بيــن التكاليــف والفوائــد.
ـلبا
القيــود المفروضــة عليهــا ،والتــي قــد تؤثــر سـ ً

ً
إذا تميــزت أدبيــات الحــركات االجتماعيــة بتركيــز
إيجابــا علــى الفعــل الجماعــي .أدى هــذا التوجــه
أو
ً

البنيــوي فــي دراســة االحتجــاج إلــى االبتعــاد عــن مفــرط علــى أ) أســباب االحتجــاج ،ب) لحظات نشــوب
1
Doug McAdam, « Initiator and Spin off movements: Diffusion Processes in Protest Cycles » dans Mark Traugott (ed.), Repertoires and Cycles of
Collective Action, Durham and London, Duke University Press, 1995, p. 217‑239
2
Michel Dobry, « Critical Processes and Political Fluidity: a Theoretical Appraisal », International Political Anthropology, 2009, vol. 2, no 1
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بــدال مــن ذلــك؟ وفــي دراســة اآلثــار البيوغرافيــة لالنخــراط،
االحتجاجــات ،ج) الفاعليــن الجماعييــن
ً

ً
انطالقــا مــن هــذا ،رأى عــدد مــن الباحثيــن نجــد اهتمــام بديناميكيــات وقــف االنخــراط،
األفــراد.
والباحثــات ضــرورة االتجــاه إلــى دراســة مــآالت أي كيفيــة األفــراد فــي البقــاء فــي الحــركات
ونتائــج الحــركات االجتماعيــة علــى المــدى القصيــر االجتماعيــة أو علــى العكــس العوامــل التــي
والمتوســط والطويــل .ويوجــد طــرق مختلفــة تــؤدي إلــى التراجــع عــن المشــاركة السياســية أو
أوال ،يمكــن لنــا دراســة الخــروج التــام مــن االنخــراط .وســنهتم باألخــص
لمعالجــة تلــك اإلشــكالياتً .
النتائــج مــن منظــور سياســي بالمعنــى الضيــق بتلــك النقطــة فــي هــذه الورقــة.
للكلمــة ،أي مــن المنظــور المؤسســي :هــل
أســفرت االحتجاجــات عــن تحــول فــي السياســات أســفرت الحــراكات االجتماعيــة التــي شــهدتها
العامــة أو فــي نظــام الحكــم؟ هــل غيــرت طبيعــة عــدد مــن البلــدان العربيــة فــي مطلــع العقــد
عالقــة المواطنيــن بالحكــم؟ رغــم أهميــة تلــك الحالــي عــن تحــوالت هامــة فــي األوســاط
األســئلة ،نجــد أن ضيــق أفقهــا ال يســاعدنا علــى السياســية بــدأت بانفتــاح شــديد فــي المجــال
فهــم التحوالت السياســية واالجتماعيــة التي تنتج العــام نتــج عــن اللحظــة الثوريــة .ونُ عــرف هنــا
عــن الحــراكات االجتماعيــة الواســعة .فهــل يعقــل اللحظــة الثوريــة كلحظــة اتســاع رقعــة االحتجــاج
ـداء مــن
جغرافيــا وفــي أعــداد المشــاركين .وتتســم تلــك
ألحــد القــول مثـ ً
ً
ـا أن مــا شــهدته مصــر ابتـ ً

 ٢٠١١لــم يغيــر أي شــيء فــي مختلــف الفضــاءات اللحظــة بســيولة سياســية وباعتــراف القائميــن
ضمنيــا -بالشــرعية النســبية
االجتماعيــة؟ لــذا تكــون الطريقــة الثانيــة لتنــاول علــى الحكــم -ولــو
ً
نتائــج الحــركات االجتماعيــة مــن منظــور أوســع لالحتجــاج .ويكــون الســؤال هنــا :مــاذا يحــدث حيــن
هــي عبــر دراســة األثــار البيوغرافيــة لالنخــراط .3تنتهــي تلــك اللحظــة؟ فــي الصفحــات التاليــة،
فــي هــذا التوجــه البحثــي ،الــذي بــادر بــه دوج ننظــر إلــى العوامــل الجماعيــة والفرديــة التــي
مــاك آدم فــي الواليــات المتحــدة ،وقــام بتطويــره تؤثــر علــى اســتمرار أو وقــف االنخــراط فــي العمل
فــي فرنســا أوليفيــه فيليــول ،يكــون االهتمــام االحتجاجــي.
بتأثيــر المشــاركة فــي حــراكات االجتماعيــة علــى
األفــراد فــي حيواتهــم الالحقــة .بمعنــى آخــر،
كيــف تؤثــر المشــاركة فــي حــدث سياســي جلــل
علــى مختلــف المجــاالت االجتماعيــة للفــرد ،مثــل
العمــل واألســرة واالنخــراط السياســي ومــا إلــى
3
Doug McAdam, « The biographical consequences of activism », American sociological review, 1989.»type»:»article-journal»},»uris»:
[«http://www.mendeley.com/documents/?uuid=8b0f5f23-e67d-4d7b-b952-fe80763aef07»]}],»mendeley»:{«formattedCitation»:»Doug McAdam, « The biographical consequences of activism », <i>American sociological review</i>, 1989.»,»plainTextFormattedCitation»:»Doug McAdam,
« The biographical consequences of activism », American sociological review, 1989.»,»previouslyFormattedCitation»:»Doug McAdam, « The
biographical consequences of activism », <i>American sociological review</i>, 1989.»},»properties»:{«noteIndex»:4},»schema»:»https://github.
}»com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json
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العوامل الجماعية لوقف االنخراط
علــى الرغــم مــن الســيولة السياســية التــي
شــهدتها مصــر فــي أوائــل  ،٢٠١١والتــي أدت إلــى
إقبــال أعــداد هائلــة مــن المصرييــن علــى العمــل
السياســي فــي نقلــة نوعيــة الفتــة للنظــر ،وكذلك
بــزوغ عــدد كبيــر مــن الحــركات السياســية والثورية
وليــدة اللحظة ،وظهور قبول شــعبي و»شــرعنة»
للخطــاب الثــوري ،إال أن تلــك الفتــرة لــم تتميــز
ببنــاء مؤسســي وحركــي .علــى العكــس ،فــي
محاولــة مــن الفاعليــن لمواكبــة ســرعة األحــداث
وتطورهــا اليومــي التــي اتســمت بهــا السياســة
المصريــة فــي تلــك الســنوات ،كان مــن الصعــب بل
مــن غيــر الممكــن علــى النشــطاء التريــث والتركيز
علــى بنــاء قواعــد ومنظمــات سياســية تقــف
أمــام مؤسســات الدولــة أو الحــركات السياســية
األقــدم مثــل حركــة االخــوان المســلمين .فاتجهــت
الحــركات الجديــدة التــي ظهــرت بعــد  ٢٠١١إلــى
محاولــة ابــراز نفســها واســماع صوتهــا ،فــي حيــن
حاولــت الحــركات األقــدم الحفــاظ علــى توجهاتهــا
فضــا عــن تماســكها
السياســية واأليديولوجيــة،
ً
ً
خاصــة بعــد
الداخلــي وهوياتهــا بيــن صفوفهــا،

دخــول مجموعــات جديــدة مــن الشــباب القادميــن
مــن مختلــف األوســاط االجتماعيــة والثقافيــة.
تلعــب المنظمــات دور محــوري فــي انتــاج – وهــذا
ـم فــي المحافظة علــى انخــراط األفراد.4
األهــم – ثـ ّ

عــن طريــق عــدد مــن الوســائل ،تقــوم المنظمــات
بخلــق تعلــق ومــودة والتــزام بالحركــة وبالقضيــة

ـا التنشــئة التنظيميــة ،أي
السياســية .فتلعــب مثـ ً

هامــا.
دورا
مثـ ً
ً
ـا تعليــم تاريــخ الحركــة وأعالمهــاً ،

فــي حــاالت أخــرى ،تكمــن قــدرة المنظمــة فــي

توزيــع حوافــز معنويــة (أو فــي بعــض األحيــان
ماديــة) علــى تعزيــز االنتمــاء لهــا .علــى العكــس،
اتســمت فتــرة مــا بعــد  ٢٠١١باالعتمــاد علــى
حالــة الشــغف بالعمــل العــام النابعــة مــن تجربــة
المشــاركة فــي الثــورة فــي بنــاء الحــركات ،وعــدم
الشــروع فــي تقويــة التنظيمــات .وقــد ســاعدت
تلــك الهشاشــة المؤسســية علــى تســهيل الخروج
مــن العمــل السياســي ووقــف االنخــراط عنــد
البعــض.
ويكمــن التناقــض هنــا فــي أن تلــك الهشاشــة
كانــت ،إلــى حــد كبيــر ،ســبب مــن أســباب نجــاح
اللحظــة الثوريــة .بســبب ســيولة األوســاط
السياســية وســهولة مــرور األفــراد علــى
مجموعــات كثيــرة ،وانتســاب الجميــع إلــى هويــة
بــدال مــن
عامــة وشــاملة وهــي هويــة «الثــوار»
ً

هويــات خاصــة مرتبطــة بحــركات بعينهــا ،أصبــح
مــن الســهل انصهــار األفــراد فــي تكتــل واحــد
كبيــر .ولكــن فــي الوقــت نفســه ،أدى ضعــف
المؤسســات إلــى إبعــاد المشــاركين العادييــن،
مــن لــم يكــن عندهــم خبــرة سياســية مســبقة ،أو
االســتعدادات ( )dispositionsللدخــول فــي مســار
الناشــطية السياســية.
باإلضافــة إلــى هــذا الســياق (هشاشــة
التنظيمــات) ،ســاهمت عــدة عوامــل فــي

Olivier Fillieule (ed.), Le désengagement militant, Paris, Belin, 2005 ; Frédéric Sawicki, « Les temps de l’engagement » dans Jacques Lagroye (ed.),
La politisation, Paris, Belin, 2003, p. 123‑146.
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انســحاب العديــد مــن المشــاركين مــن العمــل كان لعامــل آخــر تأثيـ ًـرا كبيـ ًـرا علــى وضــع الحــركات

ـداء مــن عــام  ٢٠١٣وفــي الســنوات السياســية فــي تلــك الفتــرة وهــو القمــع .فبجانب
السياســي ابتـ ً

التاليــة .ارتبــط أحــد أهــم تلــك العوامــل بمــا أثــر القمــع الجســيم علــى األفــراد ،كمــا ســنراه
يســمى فــي أدبيــات الحــركات االجتماعيــة بتأثيــر مــن بعــد ،كان لــه أثــر قــوي علــى التنظيمــات.
الفتــرة ( .5 )period effectشــكل الخطــاب الثــوري اتجهــت غالبيــة الحــركات والمنظمــات إلــى مــا
خطابــا
جذابــا وذا شــعبية فــي الشــهور التــي تلــت يمكــن تســميته بحالــة «إدارة جماعيــة للهزيمة»،
ً
ً

تخلــي حســني مبــارك عــن الســلطة ،ولكــن تغيــر بمعنــى أنهــا وجهــت اهتمامهــا للنجــاة والبقــاء
الوضــع بشــكل كبيــر مــع مــرور الوقــت .بالفعــل ،علــى الســاحة .ولكــن كمــا نوهــت لــه مــن قبــل،
انحســرت شــعبية الحــراك الثــوري وخطابــه لــم تكــن معظــم المنظمــات تنظيمــات بالمعنــى
مــع امتــداد األزمــة السياســية وتركيــز القــوى القــوي للكلمــة ،أي أنهــا لــم تكــن تنظيمــات
المعاديــة للثــورة علــى بنــاء خطــاب مضــاد ُممأسســة ،قائمــة علــى بنيــة مؤسســية وثقافــة

ينتقــد أحــداث  ،٢٠١١ويصفهــا بالنكســة .فــي هــذا داخليــة ومــوارد .لــذا ،لــم تتمكــن تلــك الحــركات
الســياق ،تراجــع مــدى قبوليــة العنــف والجذريــة مــن إعطــاء أي نــوع مــن الدعــم ألعضائهــا أمــام
(فــي األفعــال كمــا فــي الخطابــات) ،لصالــح رقعــة القمــع .فــي هــذا الســياق ،شــكلت حالــة تنظيــم
اســتثناء ،لقدرتهــا علــى
الخطــاب المحافــظ المنــادي باالســتقرار وإعــادة االخــوان المســلمين
ً
تدويــر «عجلــة اإلنتــاج» .اســتند هــذا الخطــاب اســتدعاء خبرتهــا التاريخيــة فــي التعامــل مــع
الجديــد علــى الوضــع اإلقليمــي الــذي اتســم فتــرات مطولــة مــن القمــع للحفــاظ علــى التنظيم
بخفــوت الحــراكات وفشــلها فــي بعــض األقطــار -ولــو بدرجــات متفاوتــة -عــن طريــق إعطــاء الدعم
العربيــة ،وتحولهــا لصراعــات أهليــة مســلحة فــي المــادي والمعنــوي لضحايــا القمــع وعائالتهــم.
البعــض اآلخــر ،مثلمــا فــي ســورية وليبيــا .وقــد علــى العكــس ،فشــلت بعــض الحــركات التــي كانت
أدت تلــك التحــوالت إلــى صعــود حالــة عارمــة تتســم ببعــض مــن القــوة فــي فتــرة ،٢٠١٣-٢٠١١
مــن خيبــة األمــل فــي قــدرة االحتجــاج الجماعــي مثــل تنظيــم االشــتراكيين الثورييــن ،فــي القيــام
علــى تغييــر األوضــاع السياســية فــي المنطقــة .بالشــيء نفســه ،وتقلــص دوره بســبب المالحقــة
لــذا بــات مــن الصعــب علــى عــدد مــن المنظمــات األمنيــة والقمــع الــذي أســفر عــن خالفــات داخليــة
الثبــات علــى موقــف «الثــورة مســتمرة» وتفتــت فــي الحركــة.
الجــذري ،الوضــع الــذي ســهل نشــوب صراعــات
داخــل الحــركات وتفككهــا.

5
Norval D. Glenn, « Distinguishing Age, Period, and Cohort Effects » dans Handbook of the Life Course, Boston, MA, Springer US, 2003,
p. 465‑476 ; Isabelle Sommier, « Sortir de la violence : les processus de démobilisation des militants d’extrême gauche » dans Ivan Carel, Robert
Comeau et Jean-Philippe Warren (eds.), Violences politiques. Europe et Amériques 1960-1979, Montréal, Lux Editeur, 2013, p. 265‑282.
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العوامل الفردية لوقف االنخراط
تتشــابك العوامــل الجماعيــة والفرديــة فــي
حــاالت وقــف االنخــراط واالبتعــاد عــن المشــاركة
السياســية .لــذا يحتــم علينــا عــدم اغفــال العوامــل
الفرديــة والتركيــز المفــرط علــى العوامــل
الجماعيــة فقــط لفهــم خفــوت أو اختفــاء

ً
فمثــا أثــرت العوامــل
الحــركات االجتماعيــة.
الجماعيــة مثــل القمــع أو «تأثيــر الفتــرة» علــى
األفــراد بتغييــر اإلدراكات الفرديــة لكلفــة وخطــر
الناشــطية .6بالفعــل ،قبــل  ،٢٠١١كان مــن الممكــن
علــى ناشــط سياســي (غيــر منتســب بالتيــارات
اإلســامية) مواجهــة أنــواع مختلفــة مــن القمــع،
ولكــن لــم تتســم تلــك المواجهــات مــع األجهــزة
األمنيــة بالعنــف الغاشــم .7فكانــت تتــراوح بيــن
الضــرب خــال التظاهــرات أو االعتقــال ألشــهر
قليلــة فــي أغلــب األوقــات .علــى ســبيل المثــال،
ألقــت قــوات األمــن القبــض علــى عديــد صغيــر من
النشــطاء فــي اإلســكندرية قبــل  ٢٠١١وتراوحــت
مــدد االعتقــال والحبــس مــا بيــن شــهر وســتة
أشــهر .هنــا ،تحــول القمــع فــي عــدد مــن الحــاالت
إلــى حافــز مرتقــب فــي ســير النشــطاء ،يعمــل

كنــوع مــن أنــواع اإلثبــات علــى االنخــراط السياســي
المعــادي للنظــام .أصبــح تلقــي الضــرب فــي
مظاهــرة أو تجربــة االعتقــال لمــدة يــوم أو اثنيــن
نــوع مــن أنــواع «طقــوس العبــور» التــي تؤكــد
انتمــاء الفــرد إلــى الوســط الناشــطي والسياســي.
تمامــا ،تغيــرت كلفــة وخطــر
علــى العكــس
ً

ابتــداء مــن ،٢٠١٣
جذريــا
المشــاركة السياســية
ً
ً

وبــات مــن الممكــن أن يصــاب المشــارك أو حتــى
أن يقتــل .8أمــا فــي حــال االعتقــال ،واجــه النشــطاء
السياســيون اتهامــات وأحــكام وعقوبــات أشــد
فأشــد ،وفــي بعــض األحيــان ،بقــوا رهــن الحبــس
االحتياطــي لمــدد طويلــة .ســاعد علــى ذلــك
إصــدار عــدد مــن القوانيــن القامعــة للحريــات
مثــل قانــون التظاهــر (رقــم  ١٠٧لســنة )٢٠١٣وقانــون مكافحــة اإلرهــاب (رقــم  ٩٤لســنة -)٢٠١٥
التــي رفعــت مــن كُ لفــة المشــاركة السياســية.
ولكــن لــم تكــن تلــك التحــوالت الموضوعيــة
فــي التعامــل مــع االحتجــاج العامــل الوحيــد فــي
توجــه العديــد مــن األفــراد لوقــف انخراطهــم فــي
حــركات سياســية .يمكــن لنــا هنــا تســليط الضــوء
علــى ثالثــة عوامــل أخــرى أثــرت علــى األفــراد:

Doug McAdam, « Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer », The American Journal of Sociology, 1986,
vol. 92, no 1, p. 64‑90.
 7هذا بالطبع تقييم نسبي مقارنة بأنواع القمع في  ٢٠١٣وما بعد وليس تهوين لتلك األنواع من القمع
مثال حالة الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت خالل مشاركتها في مظاهرة في القاهرة في  ٢٤يناير/كانون الثاني ٢٠١٥
 8انظر
ً
6
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الدخــول فــي مســار «تحقــق مــن الواقــع» و «أثــر يعيــدون النظــر ويتراجعــون عــن آرائهــم ،ممــا قــد
الســن» ووجــود «بدائــل ممكنــة».9

ّ
بالتخلــي عــن القضيــة.
يصمهــم

يشــير مفهــوم “التحقــق مــن الواقــع” ( realityبجانــب مــا ســميناه بلحظــة التحقــق مــن الواقــع،
 )checkإلــى اللحظــة النقديــة التــي يقــوم فيهــا عــاون «أثــر الســن» علــى دفــع األفــراد إلــى وقــف
الفــرد بإعــادة قــراءة واقعــه وتجربتــه فــي ظــل االنخــراط .وقــد نوهــت سوســيولوجيا الحــركات
عــدد مــن المتغيــرات .وتــؤدي تلــك التجربــة ،وهــي االجتماعيــة منــذ أكثــر مــن عقديــن أن دور «االتاحة
تجربــة فرديــة وجماعيــة ،إلــى تغييــر المســار البيوغرافيــة» 10محــوري فــي فهــم عمليــات
الشــخصي كنــوع مــن أنــواع إدراك هــذا التحــول ،التجنيــد واالســتقطاب فــي الحــركات االجتماعيــة.
والعــودة إلــى «الواقــع» .فــي حــال العمــل وتشــير االتاحــة البيوغرافيــة إلــى فتــرة حياتيــة
السياســي فــي مصــر ،جــاء التحقــق مــن الواقــع تتميــز بقلــة القيــود وااللتزامــات علــى الفــرد،
مــع مــرور الوقــت .ألن الحــاالت الثوريــة تتســم مثــل االلتزامــات العائليــة والمهنيــة وغيرهــا،
بدرجــة عاليــة مــن الســيولة وتســارع األحــداث ،والتــي قــد تســاعد الفــرد علــى الدخــول فــي
يعيــش المشــاركون فيهــا فــي إحســاس دائــم العمــل السياســي .فــي الحالــة المصريــة ،أجبــر
بالضــرورة وااللحــاح ...يعيشــون فــي حالــة طــوارئ الحــدث الثــوري فــي  ٢٠١١العديــد مــن النشــطاء
دائمــة .بجانــب ذلــك ،ســاعدت االنتصــارات الغيــر والمشــاركين علــى تنحيــة حيواتهــم الشــخصية
متوقعــة والغيــر متخيلــة فــي بدايــة  ٢٠١١علــى
وقالبــا فــي الحــراك
قلبــا
ً
جانبــا مــن أجــل االندمــاج ً
ً

اقنــاع المشــاركين أن التغييــر قــادم ال محالــة ،وأنه السياســي .ولكــن مــع مــرور الوقــت وتقدمهــم

قريــب .غيــر أن مــع مــرور الوقــت ،تقلصت الســلطة فــي العمــر ،أجبرتهــم االلتزامــات االجتماعيــة
األخالقيــة ومقبوليــة الخطــاب الثــوري ،ممــا وضــع علــى المواءمــة بيــن متطلبــات األشــغال والــزواج
النشــطاء السياســيون فــي مــأزق .فإمــا يلتزمــون واالنجــاب .وبالطبــع ،جــاء مــع هــذا التغيــر فــي
أكثــر بمبادئهــم ومواقفهــم السياســية ،والــذي الحالــة االجتماعيــة تحــول فــي كيفيــة إدراك كلفة

ً
تزامنــا مــع لحظــة
قــد يــؤدي إلــى عزلــة اجتماعيــة شــديدة ،أو وأخطــار المشــاركة السياســية،
9
Howard S Becker, « Notes on the Concept of Commitment », American Journal of Sociology, 1960, vol. 66, no 1, p. 32‑40.by making a side bet,
links extraneous interests with a consistent line of activity. Side bets are often a consequence of the person›s participation in social organizations.
To understand commitments fully, an analysis of the system of value within which side bets are made is necessary.»,»author»:[{«dropping-particle»:»»,»family»:»Becker»,»given»:»Howard S»,»non-dropping-particle»:»»,»parse-names»:false,»suffix»:»»}],»container-title»:»American
Journal of Sociology»,»id»:»ITEM-1»,»issue»:»1»,»issued»:{«date-parts»:[[«1960»]]},»page»:»32-40»,»publisher»:»University of Chicago
Press»,»title»:»Notes on the Concept of Commitment»,»type»:»article-journal»,»volume»:»66»},»uris»:[«http://www.mendeley.com/documen
ts/?uuid=e17a90d0-3f52-4af2-beff-ca07922d4b96»]}],»mendeley»:{«formattedCitation»:»Howard S Becker, « Notes on the Concept of Commitment », <i>American Journal of Sociology</i>, 1960, vol. 66, n<sup>o</sup> 1, p. 32‑40.»,»plainTextFormattedCitation»:»Howard S Becker,
« Notes on the Concept of Commitment », American Journal of Sociology, 1960, vol. 66, no 1, p. 32‑40.»,»previouslyFormattedCitation»:»Howard
S Becker, « Notes on the Concept of Commitment », <i>American Journal of Sociology</i>, 1960, vol. 66, n<sup>o</sup> 1, p. 32‑40.»},»proper}»ties»:{«noteIndex»:11},»schema»:»https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json
10
Kraig Beyerlein et Kelly Bergstrand, « Biographical Availability » dans The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements,
Oxford, UK, Blackwell Publishing Ltd, 2013, p. ; D. McAdam, « Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer », art cit.
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التحقــق مــن الواقــع المشــار إليهــا أعــاه .هكــذا ،أو لمحــاوالت إلعــادة تعريــف الــدور االجتماعــي
اتجــه عــدد مــن النشــطاء إلــى إعــادة تقييــم للمهنــة (مثــل المهندســين والمعمارييــن
تجربتهــم والنظــر إليهــا وكأنهــا كانــت «طيــش والصحافييــن والمحاميــن) .أو فــي بعــض األحيــان
شــباب» أو تســرع ومراهقــة ثوريــة .فــي حــاالت األخــرى ،قــرر األفــراد تحويــل مســاراتهم المهنيــة
تمامــا بتغييــر أشــغالهم لمحاولــة مطابقــة
أخــرى ،ترتــب الحصــول علــى فرصــة عمــل أو
ً
إنجــاب طفــل وضــرورة اعالــة األســرة حــث األفــراد أعمالهــم مــع مبادئهــم السياســية.
علــى إعــادة تعريــف معنــى العمــل السياســي
***

واالنخــراط فــي العمــل العــام.
وهنــا تكمــن أهميــة ايجــاد «بدائــل ممكنــة»

11

أشــرنا فــي هــذه الورقــة إلــى عــدد مــن العوامــل

تســاعد األفــراد علــى إعــادة تدويــر خبــرات الجماعيــة والفرديــة التــي تســاعد علــى فهــم
واهتمامــات واســتعدادات فــي أوســاط اجتماعيــة ديناميكيــات وقــف االنخــراط السياســي بعــد
مختلفــة .فتعيــن تلــك البدائــل علــى إيجــاد لحظــات الســيولة السياســية والحــاالت الثوريــة.
اســتراتيجيات للخــروج تقلــل مــن كُ لفــة الخــروج ونــرى هنــا أن عمليــة اســتمرار االنخــراط أو
علــى الفــرد .في هــذا الســياق ،يمكــن تحويل رأس وقفــه ترتبــط بالســياق العــام والســير الفرديــة
المــال الناشــطي إلــى رؤوس أمــوال فــي أوســاط للنشــطاء .لــذا يجــب علينــا دراســة تلــك العوامــل
أخــرى تتســم بالشــرعية وتســهيل لحظــة االنتقــال
ســويا واالبتعــاد عــن التحليــات الشــاملة التــي
ً

وتقليــل تكلفتــه .وال يظهــر ذلــك االنتقــال كخيانــة ال تحــدد العوامــل المختلفــة وال تشــرح لنــا

لمبــادئ الفــرد ولكــن علــى العكــس كاســتمرار كيفيــة تحــول التجــارب السياســية وتأثيرهــا علــى
ً
وانطالقــا مــن هــذا التصــور الديناميكــي
للعمــل السياســي عبــر قنــوات أخــرى .12ويمكــن لنا األفــراد.

تفســير اتجــاه عــدد مــن النشــطاء لمجــاالت الفــن للمشــاركة السياســية ،يمكــن فتــح نقــاش أوســع
ـداء مــن  ٢٠١٣فــي هــذا علــى اآلثــار البيوغرافيــة لالنخــراط السياســي
والثقافــة واألكاديميــة ابتـ ً
الســياق ،حيــث تتمتــع تلــك المجــاالت بمســاحة بالنظــر للتحــوالت الفرديــة علــى المــدى

حريــة أكبــر وفرصــة لالبتــكار والتغييــر أهــم مــن المتوســط والطويــل.
مجــاالت أكثــر تقليديــة .فــي حــاالت أخــرى ،حــاول
األفــراد «تثويــر» مجاالتهــم المهنيــة واتجهوا إما
للعمــل النقابــي (كمــا فــي حــال بعــض األطبــاء)

12

11
Howard S. Becker, « Notes sur le concept d’engagement », Tracés, 2006, no 11.»ISSN»:»1763-0061»,»abstract»:»L’utilisation du concept
d’engagement (commitment
في ما يخص جيل السبعينات في مصر ،انظر دراسة د .دينا الخواجة الكالسيكية،
Dina El Khawaga, « La génération seventies en Égypte. La société civile comme répertoire d’action alternatif » dans Mounia Bennani-Chraïbi et
Olivier Fillieule (eds.), Résistances et protestations dans les mondes musulmans, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 271‑292.
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الناشطية ومنظمات حقوق اإلنسان
كحاضنة مهنية
عمرو اسماعيل :باحث فى علم االجتماع السياسى

مــن الصعــب رســم خريطــة تحالفــات الفاعليــن وينطبــق األمــر نفســه علــى خالــد علــي،
فــي مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مديــر المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة
نظــرا لكثافــة وســرعة التغييــرات واالجتماعيــة الســابق ،فهــو ً
أيضــا أحــد مؤسســي
مصــر بعــد 2011
ً

عضــوا
التــي شــهدتها الفتــرة مــن  2011إلــى  2013مــع مركــز هشــام مبــارك للقانــون .وقــد كان
ً
ظهــور فاعليــن جــدد فــي ظــل الزخــم الــذي واكــب بحــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي ثــم اســتقال

ثــورة ينايــر ثــم االنكمــاش الــذي لحــق بالمجــال مــع عــدد مــن األعضــاء لتأســيس حــزب العيــش
العــام بعدهــا بفتــرة وجيــزة ،مــا جعــل مــا تبقــى والحريــة ليكــون وكيــل مؤسســي الحــزب .وقــد
مــن الكيانــات الفاعلــة تتكتــل وتكافــح مــن أجــل ترشــح للرئاســة عــام  2018قبــل انســحابه بســبب
الوجــود ،علــى حــد تعبيــر محمــد زارع ،مديــر عــدم تقديــم الضمانــات االنتخابيــة الكافيــة.
مكتــب مركــز القاهــرة بمصــر ،فــي حــوار لــه مــع والجديــر بالذكــر أن المتحــدث باســم الحملــة هــو
«مــدى مصــر» فــي مايــو  2017بقولــه إن «معركــة عمــرو عبــد الرحمــن ،ويشــغل منصــب مديــر وحــدة
المنظمــات الحقوقيــة مــع الدولــة هــي معركــة الحقــوق والحريــات المدنيــة بالمبــادرة المصريــة
وجــود».1

للحقــوق الشــخصية ،باإلضافــة إلــى أن الحملــة
الرئاســية قــد تكونــت بشــكل أساســي مــن

يصعــب رصــد التحالفــات نشــطاء مســتقلين وآخريــن يعملــون بالمؤسســات
والســبب الثانــي الــذي
ّ
فــي عمليــة نقــل الخبــرات والعالقــات ،يكمــن فــي المختلفــة مثل “حريــة الفكر والتعبيــر” و”المبادرة
نظــرا المصريــة للحقــوق الشــخصية” و”المركــز المصري
انتقــال الموظفيــن مــن منظمــة ألخــرى،
ً
نســبيا لوظائــف حقــوق للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة” .ونجــد كذلــك
لوجــود ســوق محــدودة
ً

اﻹنســان .فعلــى ســبيل المثــال ،جاســر عبــد الــرازق ضمــن مؤسســي حــزب العيــش والحريــة ناشــطين
هــو مديــر المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية حقوقييــن آخريــن عملــوا بـــ «المركــز المصــري” وبـ
وأحــد مؤسســي مركــز هشــام مبــارك للقانــون« .المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية”.
مديــرا لوحــدة المناصــرة فــي
وكان عبــد الــرازق
ً

ً
والحقــا وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد وفــرت المنظمــات
المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان
أصبــح نائــب مديــر المبــادرة المصريــة بعــد  ،2011ثــم الحقوقيــة مســاحة للناشــطين فــي الحــركات
مديــرا للمبــادرة فــي عــام  ،2015وهــو مــا يؤكــد الحقوقيــة الطوعيــة المختلفــة مــن أجــل الترقــي
ً

علــى حضــور الشــبكات غيــر الرســمية التــي تربــط الوظيفــي والختيــار الناشــطية كمجــال وظيفي ما
مجتمــع حقــوق اإلنســان ببعضــه البعــض ،وراء أســهم في اســتمرار ناشــطتيهم .ويعكــس الرصد
أشــكال التنظيــم الرســمية علــى هيئــة مراكــز أو المتأنــي للحالــة المصريــة أن عــدداً مــن نشــطاء
منظمــات أو جمعيــات.

ً
الحقــا بالمنظمــات
الحركــة قــد اختــاروا العمــل

 1مدى مصر ( .)2016حوار مع محمد زارع .متاح عبر:
/سياسة/حوار-بالفيديو-محمد-زارع-معركةhttps://www.madamasr.com/ar/2017/05/04/feature/
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الحقوقيــة .ونعنــي هنــا بالناشــطية كمجــال
وظيفــي التحــول مــن نشــطاء طوعييــن يعملــون
علــى قضايــا معينــة متعلقــة بحقــوق اﻹنســان
إلــى باحثيــن فــي مراكــز بحثيــة أو منظمــات غيــر
حكوميــة تعمــل علــى نفــس الحقــوق ويتقاضــون
رواتــب ،األمــر الــذي يــؤدي لتثميــن خبــرات هــؤالء
النشــطاء مــن ناحيــة وتأميــن مســتقبلهم
الوظيفــي مــن ناحيــة أخــرى .وقــد أثارت الناشــطية
كاختيــار وظيفــي اهتمــام الباحثيــن ،فيشــير «جــاك
والــن” و”ريتشــارد فالكــس” فــي دراســتهما
حــول انحســار ناشــطية الســتينات ،إلــى أنــه مــن
ضمــن األســباب الرئيســية وراء ذلــك كان الســؤال
المتعلــق بالمســتقبل المهنــي الــذي دفــع
العديــد مــن النشــطاء الشــباب لالنســحاب ،فــي
مقابــل قلــة اختــاروا العمــل فــي مجــاالت مرتبطــة
بالعمــل االجتماعــي ،وذلــك حتــى يوفقــوا مــا بيــن
قيمهــم الشــخصية ومســتقبلهم الوظيفــي.2

 2فيليول وآخرون .)2017( .ترجمة عمر الشافعى .قاموس الحركات االجتماعية .صفصافة .القاهرة.
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تداخل الحركات االحتجاجية في تونس
فؤاد الغربلي :باحث في علم االجتماع

أن جــل الحــركات االجتماعيــة واالحتجاجيــة  ،2016حيــث أدى التالعــب فــي القائمــات المتفــق
نالحــظ ّ
التــي جــدت منــذ  14يناير/كانــون الثانــي ارتبطــت عليهــا إلــى انتحــار الشــاب «زهيــر اليحيــاوي» ،و
أساســا بالمطالبــة بالشــغل .لكــن حــركات المطالبة دخــول مجموعــة مــن المحتجيــن العاطليــن عــن
ً

بالعمــل ليســت متجانســة ،ودرجاتهــا التنظيميــة العمــل ،فــي اعتصــام مفتــوح داخــل مقــر الواليــة

وأشــكالها االحتجاجيــة ً
أيضــا وتوزعهــا الجغرافــي ،للمطالبــة بالتشــغيل .ويمكــن تقســيم التحــركات
ّ
كلهــا مختلفــة ومتعــددة .يؤكــد هــذا األمــر إلــى صنفيــن أساســيين ،األولــى تحــركات يقودهــا

فرضيــة دارجــة فــي العلــوم االجتماعيــة ،مفادهــا العاطلــون عــن العمــل مــن أصحــاب الشــهادات.
صعوبــة انضــواء العاطليــن عــن العمــل فــي حركة وتتقاطــع الحــركات المتمحــورة حــول التشــغيل
اجتماعيــة واحــدة ،لعدة أســباب أولها عــدم تجانس مــع الحــركات االجتماعيــة التــي تناضــل مــن أجــل
هــذه الفئــة علــى المســتوى السوســيو اقتصادي الحــق فــي الثــروات الطبيعيــة علــى غــرار الحركــة
و هــو مــا يجعــل مــن هوياتهــا وأشــكالها االجتماعيــة لشــباب «الكامــور» فــي واليــة
االحتجاجيــة مختلفــة و متعــددة ،ولكــن المشــترك «تطاويــن» ،حيــث طالــب المحتجــون بنصيــب مــن
ّ
يمكــن مــن
بينهــا هو «مطلــب التشــغيل» و ال تطالب «حركات عائــدات الثــروة البتروليــة علــى نحــو
العاطليــن عــن العمــل›› بمراجعــة سياســات تشــغيل الشــبان العاطليــن عــن العمــل ،وتحقيــق
إن الحــركات االجتماعيــة
التشــغيل و المنظومــة التنمويــة المنتجــة التنميــة .بالتالــيّ ،
للبطالــة بقــدر مــا تطــرح مطالــب آنيــة تتعلــق المطالبــة بالتشــغيل ليســت معزولــة عــن بقيــة
« بتوفيــر الشــغل›› ،وهــو مــا يجعــل الســلطات الحــركات االجتماعيــة التــي تناضــل مــن أجــل الحــق
الرســمية تتعامــل وفــق صيغــة «القائمــات» و فــي الثــروات الطبيعيــة والحــركات االجتماعيــة
يتــم التفــاوض علــى هــذا األســاس ،و هــي صيغــة التــي تطالــب بالتنميــة علــى مســتوى جهــوي
بقــدر مــا تتخفــى بمبــدأ الشــفافية بمــا هــي والحــركات البيئيــة .هنــا تبــرز أهميــة التنســيقيين
آليــة للتحكــم وإدارة الحــركات االجتماعيــة وفــق فــي هــذه الحــركات مــن أجــل بنــاء تمكينهــا
قانونيــا ،ومســاعدتها علــى بنــاء هويــة واضحــة
منطــق «التســويف « و ‹›التعويــل علــى سياســة
ً

ً
اإلنهــاك» عبــر االنتظــار .و يتــم
أحيانــا التالعــب وتقويــة قدرتهــا التنظيميــة ،مــن أجــل تحويلهــا

بالقائمــات ،األمــر الــذي كثيــرا مــا يــؤدي إلــى إلــى قــوة ضغــط فاعلــة ذات مضمــون سياســي،
حتمــا علــى تجــاوز النزعــة
احتجاجــات اجتماعيــة عنيفــة علــى غــرار مــا حــدث وهــو مــا يســاعد
ً

فــي واليــة «القصريــن» فــي يناير/كانــون الثانــي االحتجاجيــة المحضــة إلــى البنــاء التنظيمــي.
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ما بعد القمع :تطور الناشطية الطالبية في مصر بعد 2013
بين استراتيجيات الفاعلين وأطر الحركة مدخل الخيار الرشيد
فرح رمزي :باحثة في علم االجتماع السياسي

منــذ ســبتمبر/أيلول  2013ومــع بدايــة العــام ملحــوظ ،وتكاثــرت التقاريــر التــي توثــق العنــف
الجامعــي  ،2014-2013توجهــت األنظــار الحقوقيــة والبيانــات التــي تنــدد بــه.
واإلعالميــة والبحثيــة نحــو التركيــز علــى الحــراك
علمــا بذلــك ،تهــدف هــذه الورقــة إلــى التفكيــر
الطالبــي فــي الجامعــات المصريــة بشــكل مكثــف
ً
َ
ـدا
ُي
ســتدل عنــه مــن كثــرة التغطيــات الصحفيــة فــي الحــراك الطالبــي مــا بعــد صيــف  2013بعيـ ً

والبيانــات والتقاريــر الحقوقيــة عن هــذا الموضوع .عمــا نعرفــه بالفعــل بفضــل التقاريــر الحقوقيــة
يرجــع ذلــك مــن ناحية إلــى كثافــة الحــراك الطالبي والتغطيــات اإلعالميــة ،ومحاولــة تبيــان مــا يترتــب
فــي حــد ذاتــه فــي هــذه اللحظــة وذلــك لتبلــور علــى التغيــرات فــي الســياق السياســي ،وبالــذات
حركــة «طــاب ضــد االنقــاب» ومركزهــا طــاب مــع القمــع ،مــن تحــوالت فــي شــكل الناشــطية
“اإلخــوان المســلمين” وحراكهــم بشــكل شــبه الطالبيــة فــي مصــر وأدواتهــا.
طلبــا لعــودة الرئيــس
يومــي فــي جامعــات مصــر ً
واحتجاجــا علــى العنف
المعــزول “محمــد مرســي”
ً

قبــل عــرض الســؤال الرئيســي لهــذه الدراســة

ســريعا عنــد فرضيــة أساســية
الــذي ُووجهــت بــه الجماعــة وأنصارهــا ،فقــد يجــب التوقــف
ً

أن “المعركــة بيــن النظــام واإلخــوان يتشــاركها الباحثــون المهتمــون بالحــراك الطالبــي
بــدا حينهــا ّ
المســلمين انتقلــت إلــى الجامعــات» .1مــن ناحيــة فــي مصــر ،وتتلخص فــي أن العنف فــي الجامعات
أدى إلــى “إعــادة تعريــف الناشــطية الطالبيــة»،
أن الجامعــات هــي “الحصــن
أخــرى ،ســاد االعتقــاد ّ
ّ

ً
فبــدل مــن التركيــز علــى “المطالــب السياســية»
االخيــر” للمعارضــة فــي مصــر 2بعــد أن تأكــدت

ســيطرة النظــام الجديــد المدعــوم مــن القــوات للحــراك ،أصبــح التركيــز علــى “المطالــب الطالبيــة»

َ
واتباعهــا مــن خــال تقديــم أنشــطة ثقافيــة
المســلحة علــى الـــ “شــارع” ،علــى األقل كمســاحة
إن تركيــز الطــاب علــى
للحــراك االحتجاجــي .ومــع تبلــور مواجهــات عنيفــة واجتماعيــة 4.بمعنــى آخــرّ ،
بيــن الشــرطة والطــاب فــي ســاحة الجامعــات أدت مــا هــو «داخــل» ومــا هــو «خــارج» الجامعــات (أي
إلــى مقتــل  21طــاب مــا بيــن  2015-2013والقبــض المطالــب الطالبيــة والمطالــب السياســية) يختلــف
ً
وفقــا للســياق السياســي
علــى أكثــر مــن ألــف طالــب ،3ازداد التركيــز مــن فتــرة ألخــرى
الحقوقــي واإلعالمــي علــى الجامعــات بشــكل العــام .5واإلشــكال فــي هــذه الفرضيــة هــو ّأنهــا

عمــا يجــب أن
مــن ناحيــة تبــدأ مــن تصــور محــدد ّ
1
Mohammed Abdel Salam, “Egyptian universities between the brotherhood and the military”, December 2013
http://carnegieendowment.org/sada/53998
2
http://www.dw.com/en/egypts-universities-the-last-bastion-of-the-opposition/a-18035619
3
Amira Abdel Hamid, Mohammed Nagy and Wesam Atta. “Besieged Universities. A Report on the Rights and Freedom of Students in Egyptian
Universities from the Academic Years 2013-2014 to 2015-2016.” Association of Freedom of Thought and Expression/Norwegian Students’ and
Academics’ International Assistance Fund, March 2017.
4
Rabou, Ahmed Abd. “Democracy as Student Mobilization.” In Education and the Arab Spring, 51–67. SensePublishers, Rotterdam,
5
Zayed, Hatem, Nadine Sika, and Ibrahim Elnur. “The student movement in Egypt. A microcosm of contentious politics.” Power to youth working
paper. (2016).
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يكــون عليــه الحــراك الطالبــي ،وبالتالــي يعــد أي أهــم المجموعــات الطالبيــة فــي فتــرة مــا بعــد
شــيء غيــر ذلــك بمثابــة “إعــادة تعريــف» ،ومــن  ،2013وعلــى األخــص خــال العــام الدراســي -2013
تصــورا شــديد الوضــوح  .2014ولكــن ّ
تركــز هــذه الدراســة بشــكل أساســي
ناحيــة أخــرى تتضمــن
ً

للحــدود الفاصلــة بيــن «الداخــل» و «الخــارج» علــى مجموعــات طالبيــة كانــت فاعلــة بقــوة
و»السياســي» و»الطالبــي» ،وهــو مــا يصعــب ووضــوح منــذ ثــورة  25ينايــر  2011وتبلــورت خــال
وبنــاء علــى بحــث الفتــرة بيــن  2011و 2013كتيــار طالبــي متمايــز عــن
تواجــده فــي الواقــع .بالتالــي،
ً
ميدانــي مســتند إلــى مقابــات لنشــطاء فــي طــاب “اإلخــوان المســلمين” .6هــذه المجموعــات
مجموعــات طالبيــة فاعلــة مــا بيــن  2011و ،2015منهــا القديــم ،مثــل طــاب “االشــتراكيين
ومالحظــة لفاعلياتهــا بيــن  ،2015 -2013تقتــرح هذه الثورييــن” أو طــاب “ 6إبريــل” ،ومنهــا الجديــد
ـدا مثــل طــاب “أســرة الميــدان” لـــ «حــزب الدســتور”
الورقــة التفكيــر فــي الناشــطية الطالبيــة بعيـ ً

عــن هــذه الثنائيــات ومحاولــة االجابــة عــن ســؤال :أو طــاب “مصــر القويــة”.
كيــف تتعامــل مجموعــات طالبيــة مختلفــة مــع

ســياق قمعــي لتســتمر فــي التعبئــة والحــراك
إن تتبــع تكويــن هــذا التيــار الطالبــي وتبلــور
ّ
مــن ناحيــة وتدافــع عــن وجودهــا مــن ناحيــة منافســة هــؤالء الفاعليــن مــع طــاب “اإلخــوان”
أخــرى؟ ومــن خــال التركيــز علــى جامعــة القاهرة ،تخــرج عــن الســياق الزمنــي لهــذا المقــال ،ولكــن
مــع اإلشــارة إلــى االتجاهــات التــي تمثــل
أنماطــا يكفــي لدعــم هــذا االقتــراح المركــزي أن نشــير
ً
متكــررة فــي جامعــات أخــرى ترصــد هذه الدراســة إلــى انتخابــات االتحــادات الطالبيــة فــي أبريــل/

ً
تحالفــا
االســتراتيجيات واألطــر الحركيــة التــي تبنتهــا نيســان  .2013تضمنــت هــذه االنتخابــات

ً
المجموعــات الطالبيــة المختلفــة للتعامــل مــع
ممنهجــا) بيــن
تنســيقا
انتخابيــا (أو علــى األقــل
ً
ً

ســياق قمعــي ضاقــت فيــه إمكانيــات الحركــة.

المجموعــات الطالبيــة المذكــورة بهــدف انتــزاع
أكبــر قــدر مــن المقاعــد فــي اتحــادات الكليــات

تفادي الصــراع :الطريــق الثالث /
الطالب العادي

والجامعــات واتحــاد طــاب مصــر ،والتي اكتســبتها
أغلبيــة مــن طــاب “اإلخــوان المســلمين” فــي
انتخابــات العــام الســابق (أبريل/نيســان .7)2012

ال شــك أن مجموعــة «طــاب ضــد االنقــاب» التــي ومــن ضمــن الــدالالت األساســية لهــذه االنتخابــات
ـول شــبكة متداخلــة مــن الفاعليــن الطالبييــن
تكونــت فــي قلــب اعتصــام “رابعــة العدويــة” تحـ ّ
المؤيــد للرئيــس المعــزول “محمــد مرســي” ،كانت إلــى تحالــف انتخابــي واضــح شــبه رســمي مغايــر

 6لم تحظ هذه المجموعات بتركيز إعالمي وحقوقي وأكاديمي كبير ،باستثناء الدراسات التالية :نوران أحمد« .الحركة الطالبية بعد  30يونيو» منتدى
نسبيا:
البدائل العربي للدراسات .فبراير/شباط  ،2014وفي مقال حديث
ً
Amr Hamzawi, “Egypt campus: Student vs. the regime”, April 2017
https://carnegieendowment.org/2017/03/06/egypt-campus-students-versus-regime-pub-68207
 7محمد عبد السالم محمد ناجي وأميرة عبد الحميد «تراجع االخوان المسلمين وصعود قوى طالبية جديدة» .مؤسسة حرية الفكر و التعبير2013 .
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ومنافــس لطــاب “اإلخــوان” .وقــد ظهــرت أهميــة ولكنهــا ســاهمت فــي تأكيــد أنمــاط مشــابهة
هــذا التمايــز فــي العــام الدراســي التالــي منــذ فــي الجامعــات المصريــة األخــرى.
ســبتمبر/أيلول  2013إذ أتاحــت لهــذه المجموعــات
طالبــا فــي كليــة الهندســة بـــ
الطالبيــة فرصــة تقديــم نفســها علــى أنهــا كان “محمــد رضــا”
ً

«طريــق ثالــث».

وقتــل فــي خضــم مواجهــة
«جامعــة القاهــرة”ُ ،

عنيفــة مــع قــوات الشــرطة ضــد تظاهــرات حركــة
أن فكــرة الطريــق الثالــث لــم تبــدأ طــاب ضــد االنقــاب .اتفقــت الروايــات والشــهود
والحقيقــة ّ

كمشــروع طالبــي ،إذ نجــد ّأنــه منــذ ســبتمبر /علــى أن “رضــا” لــم يكــن مشـ ً
ـاركا فــي المظاهــرة
ـارا فــي حــرم الكليــة حينمــا اســتوقفته
أيلــول  2013نــادت أحــزاب وحــركات بمبــادرات بــل كان مـ ً

سياســية تدعــو لكســر ثنائيــة الصــراع بيــن النظــام المظاهــرة وأصيــب برصاصــة (حيــة او فارغــة)

9

و”اإلخــوان” .بالفعــل ،ترصــد هــذه الدراســة أفضــت إلــى موتــه .تبــع هــذا الحــادث حــراك كبيــر
واضحــا لهــذه المجموعــات الطالبيــة تمثــل فــي اعتصــام لمــدة أســبوع وتظاهــرات
حضــورا
ً
ً

فــي هــذه المبــادرات ومنهــا «جبهــة طريــق شــبه يوميــة تنــدد بالعنــف فــي الجامعــة وتطالب
الثــورة» .8وبالرغــم مــن ذلــكّ ،بينــت بدايــة عــام بمحاســبة المســؤولين عــن مقتــل هــذا الطالــب.

 2014-2013تــردد المجموعــات الطالبيــة بيــن وكانــت االتحــادات الطالبيــة بـــ «جامعــة القاهــرة”
منافســتها لطــاب “اإلخــوان” وعــدم مشــاركتهم وعلــى األخــص اتحــاد كليــة الهندســة واتحــاد
فــي مطلبهــم األساســي وهــو عــودة “محمــد كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية ،فــي مقدمة
مرســي” مــن ناحيــة ،وبيــن نقــد العنــف الــذي هــذا الحــراك .كمــا شــاركت فيــه المجموعــات
يتعــرض لــه زمالؤهــم ورفضهــم للممارســات والحــركات الطالبيــة المختلفــة ،وترتــب عليــه
القمعيــة للنظــام الجديــد مــن ناحيــة أخــرى .ولكــن حــراكات مؤيــدة فــي جامعــات أخــرى .ومــن خــال
تتبــع روايــات وشــهادات نشــطاء فــي اتحــادات
أن حادثــة مقتــل الطالــب “محمــد رضــا” فــي
يبــدو ّ
ّ

يتبيــن لنــا
نوفمبر/تشــرين الثانــي  2013قــد حســمت هــذا طالبيــة ومجموعــات طالبيــة مختلفــةّ ،
التــردد وبلــورت فكــرة تكويــن تيــار طالبــي بديــل أن الحــراك الــذي تبــع مقتــل “محمــد رضــا” قــد
ـدا عــن صــراع “اإلخــوان” والنظــام بشــكل واضح ترتــب عليــه التالــي:
بعيـ ً

وقاطــع .كذلــك يبــدو أن هــذه الحادثــة قــد كان
لهــا الــدور األساســي فــي ظهــور اســتراتيجيات
وأطــر للمجموعــات الطالبيــة مــا بعــد  ،2013ليــس
فقــط فــي “جامعــة القاهــرة حيــث ُقتــل الطالــب،

 8أحمد عبد الحميد حسين “ .القمع السياسي وتأثيره على انسحاب وفك التعبئة “جبهة طريق الثورة» نموذجا» .أوراق برنامج دعم البحث العربي مبادرة
االصالح العربي .أبريل/نيسان 2016
حمل مسؤولية القتل لطالب ضد االنقالب وينفي
 9اختلفت الروايات جذريا سيما بين الخطاب الرسمي واإلعالمي والحقوقي والطالبي :فالخطاب الرسمي ّ
استخدام رصاص حي بينما جزم الشهود والتغطيات الصحفية والحقوقية بتورط الشرطة في مقتل الطالب.
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ً
ثانيا :بلورة إطار «الطالب العادي»
أول :حسم قضية العالقة بين طالب
ً
ضد االنقالب والمجموعات الطالبية وفتح مجاالت جديدة للعمل
األخرى
ّ

تكــرر وصــف “محمــد رضــا” بأنــه «طالــب

مســيس) مــن قبــل شــهود علــى
اتفقــت روايــات المشــاركين علــى أن االيــام األولــى عادي»(غيــر
َ

ً
تنســيقا بيــن “طــاب ضــد مقتلــه ومشــاركين فــي الحــراك التالــي مــع
للحــراك قــد شــهدت
ً
مشــاركا فــي
االنقــاب” واالتحــادات والحــركات مــع االتفــاق اإلصــرار علــى ّأنــه لــم يكــن
علــى منــع أي عالمــات مميــزة للمجموعــات ،ومــع المظاهــرات التــي أصيــب وقتــل فيهــا .ويبــدو

أن تأطيــر حــادث مقتــل “رضــا” علــى ّأنــه طالــب
التركيــز علــى التنديــد بالعنــف فــي الجامعــات
ّ
بشــكل عــام وعــدم تحديــد أي مطالــب أخــرى« .عــادي» قــد ســاهم فــي تعبئــة شــريحة كبيــر
أن هــذه االتفاقــات لــم تُ نفــذ وقام مــن الطــاب الذيــن تعاطفــوا مــع رســالة االتحــادات
وعلــى مــا يبــدو ّ
أن مــا حــدث لهــذا الطالــب مــن
أعضــاء الحــركات (وبالــذات “طــاب ضــد االنقــاب”) والحــركات حــول ّ
أدى ذلــك
برفــع رمــوز أســمائهم ،ممــا دفــع أعضــاء الممكــن أن يحــدث ألي منهــم .وقــد ّ

ً
فبــدل
وقيــادات المجموعــات الطالبيــة المدروســة إلــى إلــى إعــادة تأطيــر االحتجــاج علــى العنــف،

ً
سياســيا ضــد النظــام
موقفــا
تأكيــد فكــرة “أن كل الحــركات فــي جانــب و”طــاب مــن أن يكــون
ً

ضــد االنقــاب” فــي جانــب آخــر” وترتــب علــى ذلــك الجديــد تــم تقديمــه علــى ّأنــه قضيــة مصلحــة

محاولــة تكويــن تيــار طالبــي جديــد.

إن وجــود منــاخ مــن العنــف يضــر
عامــة للطــاب ،إذ ّ
الجميــع وباألخــص «الطــاب العادييــن» ،علــى أنــه

ّ
ظــل العامــل األساســي الجامــع لهــذه لــم تكــن كافــة الحــركات واالتحــادات موافقــة
لكــن

المجموعــات هــو إصرارهــا علــى ّأنهــا تمثــل بديـ ًـا علــى هــذا اإلطــار .وقــد ظهــرت خالفــات عديــدة
إن
طالبيــا لـــ «اإلخــوان” تحــاول مجموعاتــه أن تنســق بيــن المجموعــات الطالبيــة المدروســة ،إذ ّ
ً
ً
حــراكا ضــد القمــع والعنــف ،والمطالبــة منهــا مــن رأى أن التخلــي عــن البعــد السياســي
معــا
ً

بالحريــات السياســية .واســتمرت محــاوالت مــن قضيــة العنــف فــي الجامعــة يخويهــا مــن
التنســيق خــال األعــوام التاليــة ،وظهــرت بالفعــل مغزاهــا وأصــل إشــكاليتها.
فــي عــدة فعاليــات احتجاجيــة وانتخابيــة ،وإن
إن إطــار «الطالــب العــادي» قــد
فشــلت كل المحــاوالت إلعطــاء هــذا التنســيق وفــي كل األحــوالّ ،
التوســع فــي
شــجع المجموعــات الطالبيــة علــى
رســميا يشــبه التحالــف االنتخابــي الــذي
وجــودا
ّ
ً
ً
ّ

شــهدته انتخابــات أبريل/نيســان .2013

أنشــطتها وتنويــع خطاباتهــا للتواصــل مع شــريحة
أكبــر مــن الطــاب .فبــدأت عــدة مجموعــات فــي

هــذه الفتــرة ّ
تركــز علــى مــا عــرف بـــ “العمــل
التوعــوي» مــن خــال عقــد نــدوات ومناقشــة كتب
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وأفــام أو نشــر معرفــة عــن مشــكلة طالبيــة مــا ،بيــن مقابــات أجريــت فــي بدايــة البحــث
أو حتــى عقــد الرحــات الترفيهيــة (وإن أضافــوا الميدانــي (أكتوبر/تشــرين األول  )2013وفــي

ثقافيــا) .وإن كانــت هــذه األنشــطة نهايتــه (مايو/أيــار ّ )2015
توضــح تــدرج هذا اإلدراك
بعــدا
لهــا
ً
ً

متبعــة بالفعــل منــذ العــام الســابق ( ،)2013-2012وأثــره علــى خطــاب الفاعليــن وخططهــم .فمثـ ًـا
لكنهــا تزايــدت بيــن معظــم المجموعــات الطالبيــة فــي مايو/أيــار  2014قــال أحــد طــاب “أســرة

ً
مجــال الميــدان” لـــ «حــزب الدســتور”“ ،نحــن مــازال لنــا
فــي القاهــرة وغيرهــا ألنهــا اعتُ بــرت
ً
بديــا عــن اهتمامهــم الرئيســي ،وهــو العمــل دور فــي اللعبــة بقــدر كبيــر» .وأفصــح آخــر عــن
أن مشــاركة طــاب المجموعــات الطالبيــة فــي
تدريجيــا غيــر
السياســي االحتجاجــي الــذي أصبــح
ّ
ً

ممكــن وزادت تكلفتــه.

ثوريــا» ،بينمــا نجــد
غطــاء
حــراك مــا «تعطيــه
ً
ً
أن مقابــات الحقــة (مايو/أيــار  )2015اختلــف
ّ

-2تكلفــة القمــع  :حتميــة فــك
التعبئة؟

صــرح أحدهــم« ،ال نســتطيع
أســلوبها بشــدة اذ
ّ

تحمــل تكلفــة مواقفنــا وشــعاراتنا».

أن القمــع كان المحــدد األول لكــن بالرغــم مــن ذلــك ،ومــع إدراك العالقــة
ممــا ال شــك فيــه ّ

للحيــاة الجامعيــة خــال العــام  2014-2013وبقــدر المباشــرة بيــن القمــع والفــك التدريجــي للتعبئــة

أن
كبيــر فــي  .2015-2014كمــا ذكرنــا فــي المقدمــة ،الطالبيــة فــي الجامعــات المصريــة ،إال ّ
ارتفعــت وتيــرة العنــف كمــا تنوعــت أشــكال المتابعــة ألنشــطة الفاعليــن فــي المجموعــات
القمــع مــن ناحيــة أخــرى لتشــمل العقوبــات الطالبيــة مــن غيــر “اإلخــوان المســلمين” تؤكــد
أن الســياق القمعــي وفــك التعبئــة لــم يوقفــا
ّ
جزئيــا أو
اإلداريــة مــن خــال فصــل الطــاب
ً

كليــا أو تعريضهــم لعقوبــات ومجالــس تأديبيــة محــاوالت الفاعليــن لفتــح مســاحات جديــدة للعمــل
ً

ـتهدافا االحتجاجــي والسياســي؛ مســاحات يحاولــون فيهــا
ً
باتهامــات شــتى ّبينــت فــي معظمهــا اسـ
واضحــا لطــاب المجموعــات السياســية (الحزبيــة التواصــل مــع أكبــر عــدد مــن الطــاب وإعــادة
ً

وضوحــا ،طــاب “اإلخوان التفكيــر فــي مطالبهــم وأولوياتهــم ومحاولــة
واالحتجاجيــة -وبقــدر أكثــر
ً
المســلمين”).

الحفــاظ علــى المكاســب التــي حققهــا الحــراك

الطالبــي فــي فتــرة مــا بيــن  .2013-2011واألهــم

أن النشــطاء فــي كافــة المجموعــات مــن كل ذلــك محاولــة البقــاء والتمســك بمــا
كمــا ّ

تدريجيــا وطــأة هــذا تبقــى مــن مجموعــات وشــبكات وهيــاكل .ومــن
الطالبيــة قــد أدركــوا
ً

الســياق القمعــي وكيــف أنــه يشــكل تكلفــة الممكــن رصــد ثالثــة اتجاهــات لهــذه المحــاوالت

مباشــرا لوجــود تبلــورت خــال ثــاث ســنوات.
تهديــدا
فادحــة لالحتجــاج بــل
ً
ً

واســتمرارية مجموعاتهــم .ولعــل المفارقــة
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ً
أول :حمــات الدفــاع عــن الطــاب
المعتقليــن ومــا يتيحــه الســياق
القمعي من امكانيات التعبئة
تبلــورت خــال العــام الدراســي  2014-2013حمــات
للدفــاع عــن حقــوق الطــاب المعتقليــن بغــض
النظــر عــن انتمائاتهــم السياســية ،شــارك فيهــا
طــاب نشــطاء ســواء كأفــراد يمثلــون ذواتهــم أو
كجــزء مــن مجموعــات طالبيــة ،كمــا شــاركت فيها
العديــد مــن اتحــادات الكليــات والجامعــات .لــم يكن
طالبيــا ً
بحتــا ،بــل عكــس
هــذا التوجــه فــي البدايــة
ً
ً
توجــه فيــه النشــطاء
أيضــا
نمطــا أكثــر عموميــة ّ
ً

السياســيون والحقوقيــون ومنظمــات المجتمــع
عمــن تــم القبض
المدنــي لتكويــن جبهــات للدفــاع ّ
عليهــم إثــر قانــون التظاهــر الجديــد (نوفمبــر/
تشــرين الثاني  )2013وفي ســياق القمع السياســي
العــام .لكــن مــع ُّ
تركــز االحتجاجــات الطالبيــة بــدأت

تظهــر حمــات متخصصــة للدفــاع عــن الطــاب
الذيــن ُقبــض عليهــم فــي الحــرم الجامعــي أو
محيطــه .وتضمنــت هــذه الحمــات عــده أنشــطة:
ً
أول ،رصــد وتوثيــق الحــاالت بالتعــاون مــع المراكــز

ً
وأيضــا مــن خــال تكويــن «مراصــد»
الحقوقيــة
ثانيــا ،التوعيــة بمشــكلة القبــض علــى
طالبيــة؛ ً
الطــاب وبأســماء المقبــوض عليهــم ،ســواء مــن

خــال حمــات افتراضيــة (علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي) أو التدويــن أو مــن خــال وقفــات

ً
ثالثــا ،تضمنــت الحمــات متابعــة
احتجاجيــة؛
للطــاب المعتقليــن وتوفيــر دعــم قانونــي لمــن
يحتــاج ،وتكونــت مجموعــات ركــزت علــى توفيــر
وضمانــة الحقــوق الخاصــة بالطــاب ،مثــل الحــق
فــي االمتحــان أثنــاء فتــرة الســجن .كمــا تكونــت،
فــي الوقــت نفســه حمــات لمناهضــة العقوبــات

اإلداريــة والفصــل التعســفي للطــاب .بالتالــي،
نجــد أن نتائــج الســياق القمعــي قــد شــكلت فــي
حــد ذاتهــا مســاحة جديــدة للحــراك وللعمــل ،وإن

ً
مقارنــة
كان لوقــت قصيــر وذات تأثيــر محــدود،
بالســنوات األولــى للثــورة المصريــة.

ثانيا :معركة االنتخابات الطالبية
ً
كانــت هــذه مــن أبــرز المســاحات البديلــة التــي
تجلــت فيهــا محــاوالت حثيثــة مــن المجموعــات
الطالبيــة لالســتمرار واســتخدام كافــة أدوات
الفعــل بالرغــم مــن ضيــق االمكانيــات .باختصــار،
أخــذت وزارة التعليــم العالــي فــي تأجيــل االنتخابات
الطالبيــة لمــدة عاميــن ( 2014-2013و .)2015-2014
مــن ناحيــة أخــرى ،قامــت بعــض اإلدارات فــي
الكليــات والجامعــات ،بدعــم مــن بعــض االتحــادات
الطالبيــة فــي الكليــات والجامعــات للحــراك
الطالبــي ،ومشــاركتها فــي حمــات مناهضــة
العنــف فــي الجامعــات والقبــض علــى الطــاب،
بالبــدء فــي الحــد مــن مســاحة حركــة وصالحيــات
االتحــادات الطالبيــة .ولوضــع هــذا التطــور فــي
ســياقه البــد مــن العــودة إلــى عــام  2011حيــن
تبلــور مطلــب طالبــي عــام بإعــادة النظــر فــي

شـ ْ
ـكل التمثيــل الطالبــي مــن خــال كتابــة الئحــة
جديــدة يشــارك فيهــا الطــاب ،ومــن خــال زيــادة
صالحيــات االتحــادات الطالبيــة ونــزع ســيطرة
النظــام السياســي واإلداري عنهــا .بالفعــل،
ّ
مثلــت االتحــادات المنتخبــة فــي أبريل/نيســان
جديــدا ،إذ ســعى أعضاؤهــا إلــى
نموذجــا
2013
ً
ً

أن يوســعوا مــن مســاحة انخراطهــم فــي حيــاة
الطــاب وفــي مواجهــة اإلدارات بعكــس نمــوذج
اتحــادات مــا قبــل  2011أو مــا عــرف بـــ “اتحــادات
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الرحــات” ،للتعبيــر عــن طبيعتهــا المســتكينة
والثابتــة لــإدارات الجامعيــة .وهكــذا صاحــب تأجيل
ً
خوفــا من
االنتخابــات فــي  2014والتضييــق الفعلــي

فقــدان هــذه المكتســبات الطالبيــة والعــودة إلــى
نمــوذج اتحــادات الرحــات .دفــع ذلــك المجموعــات
الطالبيــة إلــى الحــراك للمطالبــة بعقــد االنتخابــات
واالعتــراض علــى التضييــق علــى صالحيــات
االتحــادات وذلــك مــن خــال عقــد مؤتمــرات
صحفيــة وإصــدار بيانــات مــن بعــد التنســيق مــا
بيــن رؤســاء االتحــادات فــي العديــد مــن الجامعــات
المصريــة .مــن ناحيــة أخــرى ،قامــت المجموعــات
الطالبيــة بحمــات توعيــة للطــاب حــول أهميــة
منتخبــا بشــكل حــر،
االتحــاد وأهميــة أن يكــون
ً

بــل وعقــد وقفــات احتجاجيــة تطالــب باالنتخابــات.
أن هــذه المحــاوالت قــد
بحلــول صيــف  ،2015بــدا ّ
بــاءت بالفشــل إذ لــم تُ عقــد االنتخابــات ،كمــا
تخــرج معظــم الطــاب الذيــن شــهدوا تجربــة
ّ

اتحــادات أبريل/نيســان  .2013لكــن فــي نوفمبــر/
ـم إجــراء انتخابــات االتحــادات
تشــرين الثانــي  2015تـ ّ

الطالبيــة ،وبالرغــم مــن تضييــق شــروط الترشــح

ّ
تمكــن
وإجــراءات االنتخابــات فــي آخــر لحظــة
طــاب «مســتقلون» مــن النجــاح ،بينهــم أعضــاء
مــن الحــركات الطالبيــة فــي الوصــول لمقاعــد
كثيــرة فــي الكليــات والجامعــات ،بــل و”اتحــاد
الموحــد لــكل االتحــادات .10لكــن وزارة
طــاب مصــر”
ّ

التعليــم العالــي أقضــت االعتــراف بالنتيجــة وألغت
“اتحــاد طــاب مصــر” ،علــى أن احتفــظ طــاب
الحــركات بمقاعدهــم فــي الكليــات والجامعــات
بــدون تمثيــل أوســع علــى المســتوى الوطنــي.

ً
ثالثــا :تيــران وصنافيــر :والحــراك
مستمر
بالرغــم مــن محــاوالت المجموعــات الطالبيــة
البقــاء واســتعادة نشــاطها ،ســادت حالــة مــن
الهــدوء شــبه التــام فــي الجامعــات منــذ
النصــف الثانــي مــن العــام الدراســي 2015-2014
وبدايــة  ،2016-2015إال أنــه مــع انــدالع االحتجاجــات
المعارضــة التفاقيــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر،
شــاركت المجموعــات الطالبيــة فيهــا بوضــوح.

فمثــا ّ
ً
دشــن طــاب فــي عــدة جامعــات حملــة
تدوينيــة بعنــوان «الطــاب مــش هتبيــع» .كمــا
تــم تنظيــم عــدة مظاهــرات فــي الجامعــات
انضمــت للمظاهــرات فــي المــدن .هنــا لــم يكــن
للطــاب دور مســتقل فــي هــذه االحتجاجــات،
أن المشــاركة كانــت كاشــفة عــن اســتمرار
إال ّ
شــبكات الفاعليــن الطالبييــن وتجــدد التوجــه
للفعــل االحتجاجــي كوســيلة أساســية للعمــل
السياســي ،وإن تراجعــت الفــرص فــي الحشــد.
وهكــذا ومــن متابعــة اتجاهــات الناشــطية
الطالبيــة وأدوات الفعــل وأطــر التعبئــة الخاصــة
بهــا بعــد  ،2013تخلــص هــذه الورقــة إلــى نقطتين:
أولهمــا ،أهميــة إعــادة النظــر فــي العالقــة بيــن
وفــك التعبئــة .فهــي وإن كانــت بالفعــل
القمــع
ّ

عالقــة مباشــرة إال ّأنهــا ليســت ثابتــة إذ يصاحــب
القمــع تحــوالت عديــدة التجاهــات الفاعليــن
إن تســليط
وأولوياتهــم وأدوات فعلهــم .بالتالــي ّ
الضــوء علــى فتــرة مــا بعــد القمــع يســاعدنا علــى
رصــد تجــارب ومحــاوالت عــادة مــا تختفــي فــي
فرضيــات فــك التعبئــة وهــي تزيــد مــن فهمنــا
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في لبنان
دراسة التمثيل
مداخلمن سوء
النقابات الدينية والشكوى المسيحية المزمنة
الناشطية

لماهيــة الحــراك الطالبــي فــي مصــر وإشــكالياته ومحاوالتهــم الحثيثــة فــي التمســك بمســاحات
ـدا عــن صــراع
وتحدياتــه .النقطــة الثانيــة هــي أهميــة تفكيــك للحركــة االحتجاجيــة والسياســية بعيـ ً
الثنائيــات التــي عــادة مــا تصاحــب دراســة الحــراك النظــام و”اإلخــوان” ،تجعلهــا معركــة «سياســية»

إن متابعــة
الطالبــي وبالــذات ثنائية «الطالبي» و “السياســي» مــن الدرجــة االولــي .وهكــذا ّ

و «داخــل» و “خــارج الجامعــة» .فمثـ ًـا ال يمكننا نزع المجموعــات الطالبيــة بعــد  2013يظهــر تعــدد
السياســة مــن مناهضــة العنــف فــي الجامعــات مســاحات العمــل وأدوات الفعــل وأطــر الحركــة
تمامــا بطبيعــة النظــام للمجموعــات الطالبيــة ،كمــا يظهــر صعوبــة
فهــو مطلــب مرتبــط
ً

ً
وفقــا
السياســي القائــم وصراعــه مــع شــتي معارضيــه .تصنيــف هــذه المطالــب ومســاحات الحركــة
لكــن كمــا رأينــا فــي توابــع حادثــة “محمــد رضــا” لثنائيــة الطالبــي والسياســي ،ويدعونــا للبحــث
أن تقديــم مشــكلة العنــف كمطلــب طالبــي كان عــن السياســي فــي الطالبــي ،والطالبــي فــي
ّ
مفتــاح تعبئــة شــريحة كبيــرة مــن الطــاب ،كمــا السياســي تحــت مفهــوم أوســع وأكثــر شــمولية
ّأنــه ســاهم فــي فتــح مســاحات جديــدة للعمــل عــن الناشــطية الطالبيــة فــي مصــر.

والحركــة للمجموعــات الطالبيــة المدروســة.
كذلــك معركــة االتحــادات الطالبيــة التــي قــد
طالبيــا بحــت ،إال أن اندراجهــا فــي
مطلبــا
تبــدو
ً
ً

معركــة بقــاء للمجموعــات الطالبيــة االحتجاجيــة
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الناشطية في مجال الحقوق السياسية
والمدنية
عمرو اسماعيل :باحث فى علم االجتماع السياسى

أثــرت الخلفية اليســارية لــدى األعضاء المؤسســين مــن الحــركات لمواكبــة الحــراك الــذي الزم الثــورة
لمنظمــات الجيــل األول علــى نوعيــة القضايــا التي ومــا صاحبــه مــن انتهــاكات مثــل «ال للمحاكمــات
ً
وأيضــا علــى األدوات التــي قامــوا العســكرية» ،و”المفوضيــة المصريــة للحقــوق
اهتمــوا بهــا،

باســتخدامها .فالخــاف حــول طبيعــة العضويــة والحريــات” ،و”مركــز عدالــة للحقــوق والحريــات”،
فــي “المنظمــة المصريــة لحقــوق اﻹنســان” هــو و”مركــز هــردو لدعــم التعبيــر الرقمــي» .وقــد

ّ
تحديــدا للمنظمــات
مكــن التوســع الجغرافــي،
بيــن وجهتــي نظــر إحداهمــا تطالــب بعضويــة
ً
مفتوحــة وتمثيــل للجماهيــر فــي مقابــل أخــرى البعيــدة عــن المركــز فــي القاهــرة مــن التعامــل
ـول المنظمة إلــى العضويــة المهنية مــع قضايــا محليــة ،مــا ســاهم فــي تعريــف
تــرى بــأن تحـ ّ

أدى إلــى ظهــور منظمــات مثــل “مركــز القاهــرة الجمهــور المحلــي بتلــك المنظمــات .فعمــل
إن ظهــور المنظمــات المبــادرة المصريــة فــي “اﻹســكندرية” علــى
لحقــوق اﻹنســان” وغيرهــاّ .1
المهنيــة أدى إلــى اســتخدام التقاضــي كوســيلة قضايــا “مثلــث المنتــزة” أتــاح تقديــم المبــادرة
رئيســية فــي النضــال مــن أجــل حقــوق االنســان لجمهــور جديــد ألول مــرة .ومــن ناحيــة أخــرى،
التــي مرجعتيهــا مبــادئ حقــوق االنســان فالحريــة التنظيميــة التــي أعطتهــا المبــادرة
الدوليــة.2

المصريــة والمركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة ألفرعهــا المحليــة ســاهمت فــي

اســتفادت المنظمــات والحــركات الحقوقيــة مــن اجتــذاب العديــد مــن النشــطاء المحلييــن الذيــن
الثــورة المصريــة التــي أتاحــت لهــا الوصــول إلــى شــعروا بأنهــم يســتطيعون اختيــار القضايــا التــي
أن
جمهــور جديــد يســعى للحصــول علــى حقوقــه ،يعملــون عليهــا .فعلــى ســبيل المثــال ،نجــد ّ
فشــعار الثــورة «عيش-حرية-عدالــة اجتماعيــة» العمــل المشــترك مــا بيــن المبــادرة و”المركــز
منظــورا
يعكــس
ـددا
ً
حقوقيــا لطالمــا عملــت عليــه المصــري” علــى قضيــة الالجئيــن قــد اجتــذب عـ ً
ً
كبيــرا مــن النشــطاء الحقوقييــن المســتقلين بـــ
المنظمــات قبــل الثــورة ،وقــد أتــاح لهــا الحــراك
ً
ً
أيضــا حريــة الحركــة فــي الوصــول لجمهــور جديــد« .اﻹســكندرية” ،مــا ســاهم بالتأكيــد فــي الحشــد

فمكاتــب مثــل “المبــادرة المصريــة للحقــوق لتلــك القضيــة.
الشــخصية”

و”المركــز

المصــري

للحقــوق

االقتصاديــة واالجتماعيــة” توســعت
توســعا فــي عمليــة التدريــب
جغرافيــا نســتطيع أن نــرى
ً
ً

مــن أجــل التواصــل مــع فاعليــن محلييــن وتقديــم والتوعيــة كمــا كان حــال الــدورات المفاهيميــة
الدعــم لهــم ،بينمــا توســع البعــض اآلخــر علــى التــي أطلقهــا “مركــز هــردو” فــي الفضــاء
مســتوى الموضوعــات والملفــات مثــل “مؤسســة اإللكترونــي والمعســكرات الطالبيــة التي نظمتها
حريــة الفكــر والتعبيــر” ،فيمــا ظهــر جيــل جديــد “مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر” بالتأكيــد
 1ياسمين شاش ( .)2017مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية في مصر.7 .
 2المرجع السابق

35

مداخل دراسة الناشطية

36

ً
خاصــة فــي حالــة المعســكرات مــن شــأن التكتــل واإلنتــاج المشــترك أن يمنحــا
قــد ســاهمت،
الطالبيــة ،فــي عمليــة الحشــد الطالبــي أثنــاء المنظمــات القــدرة علــى تغطيــة االنتهــاكات
عمليــة كتابــة الالئحــة الطالبيــة .3ومــن الســهل بشــكل أكثــر فاعليــة ،باإلضافــة إلــى خلــق خطــاب
ً
أيضــا رصــد االعتمــاد علــى الفضــاء االلكترونــي موحــد إزائهــا.
ومواقــع التواصــل االجتماعــي كوســيلة للحشــد
مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،فــكل

ومــن الممكــن القــول ّإنــه بعــد تصفيــة الحــركات

المنظمــات والحــركات قيــد التحليــل فــي الورقــة السياســية المختلفــة ،أو بمعنــى أصــح تصفيــة
لهــا تواجــد الكترونــي قــوي ،ســاعدها علــى البدائــل السياســية منــذ  2013إلــى اآلن ،لــم يبــق
الوصــول للجمهــور ،خاصــة فــي ظــل التضييــق غيــر الحركــة الحقوقيــة كمعــارض أخيــر للنظــام
علــى اإلعــام ومصــادرة المجــال العــام فــي الــذي يســعى للســيطرة عليهــا أو غلقهــا .وربمــا
الســنوات األخيــرة .فعلــى ســبيل المثــال ،تقــوم لهــذا الســبب تطــوع العديــد مــن النشــطاء
المبــادرة ببــث مباشــر عــن طريــق موقــع التواصــل الحقوقييــن فــي حملــة “خالــد علــي” ،الــذي وإن لم
االجتماعــي (فيســبوك) لــكل الفاعليــات التــي يترشــح لالنتخابــات كمرشــح للحركــة الحقوقيــة،
عبــر عــن تحالفــات واســعة النطــاق
تنظمهــا ،وكذلــك يفعــل “مركــز هــردو” بقيامــه لكنــه بالتأكيــد ّ
بإنتــاج مجموعــة مــن الفيديوهــات علــى موقــع داخــل الحركــة السياســية والمدنيــة فــي مصــر،
واضحــا مــن الحملــة بتركيــز خطابهــا
«يوتيــوب» للتوعيــة بقضايــا معينــة مثــل قضيــة وكان هــذا
ً

رفــع الدعــم علــى ســبيل المثــال.

أن خــوض االنتخابــات ليــس الهــدف
الرئيســي علــى ّ
منــه الفــوز وإنمــا فتــح المجــال السياســي ،وربمــا

ومــن الجديــر بالذكــر ً
ـدا هــي الخبــرة التي اكتســبتها
أيضــا ّ
أن أســلوب الحمــات تلــك النقطــة تحديـ ً

والتعــاون بيــن المنظمــات هــو األســلوب األغلــب المنظمــات الحقوقيــة مــن عملهــا فــي أوقــات

فــي عمليــة الحشــد مــن أجــل الحقــوق المدنيــة القمــع المختلفــة ،التــي تظهــر ّأنــه فــي ظــل
ـإن أي مكســب
والسياســية ،فحركــة «ال لإلعــدام» هــي حملــة مســتويات مرتفعــة مــن القمــع فـ ّ
وأن الهــدف فــي
يشــارك فيهــا عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة ،قانونــي بــاب لمكاســب أكبــرّ ،
وكذلــك الوضــع بالنســبة للحمــات العاملــة فــي النهايــة هــو فتــح نقــاش حــول القضايــا المختلفــة
إن يشــارك فيــه المجتمــع الــذي يصبــح هــو الفاعــل
مجــال الصحــة فــي الســجون وحــق الســجناءّ .
فكــرة اإلنتــاج المشــترك مــا بيــن المنظمــات قــد الرئيســي فــي المطالبــة بحقوقــه .لكــن إذا
بــأن الفاعليــن الحقوقييــن يمثلــون العــدو
تبــدو منطقيــة بمــا ّ
أن جميــع تلــك المنظمــات جزمنــا ّ
تنطلــق مــن مبــادئ حقــوق االنســان العالميــة من األخيــر بالنســبة للنظــام قبــل إغــاق المجــال

ناحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ففــي المجــال العــام ،العــام بشــكل تــام ،فهــم ً
أيضــا يمثلــون الحيــز
 3مقابلة مع ناجي
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األخيــر الــذي يســمح لألفــراد باالنخــراط ،ممــا يوفــر
دائمــا مــن النشــطاء
رافــدا
للحركــة الحقوقيــة
ً
ً
ً
مكانــا آخــر
الراغبيــن فــي التغييــر الذيــن ال يجــدون

أو مســاحة للنشــاط أو للتعبيــر عــن آرائهــم.
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الناشطية النوبية في مصر :آليات
التطور والتأطير المدخل الجيلي
االجتماعية
ميادة مدبولي :باحثة في العلوم
ّ

“اعتصــام ســبتمبر/أيلول  2011بأســوان ،حمــات إليهــا ،فمنطقــة “كــوم امبــو” – التــي ُســميت

مقاطعــة اســتفتاء دســتور  ،2012حملــة تأييــد “وادي جهنــم”  -لــم تكــن كل البيــوت الحكوميــة
التعديــات الدســتورية ( 2014ايــو للدســتور) ،وقفــة فيهــا جاهــزة بعــد الســتقبال كل النوبييــن،
تعامــد الشــمس بمتحــف “أبــو ســمبل”  22فبرايــر /إلــى جانــب صغــر مســاحتها وعــدم مالءمتهــا
احتجاجــا علــى قــرار  ،444قافلــة العودة للهويــة الثقافيــة للنوبييــن بالمقارنــة ببيوتهــم
شــباط 2016
ً
احتجاجــا الســابقة ،باعتبارهــا منطقــة صحراويــة علــى
النوبيــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016
ً

علــى قــرار  ،355مســيرة غنائيــة بالدفــوف فــي عكــس «النوبــة» القديمــة ،كمــا ظهــرت العديــد
ســبتمبر/أيلول  ”...2017كانــت هــذه الممارســات مــن المشــاكل السوســيو-اقتصادية فيمــا بعــد،
االحتجاجيــة هــي مــا ركــزت عليــه وســائل اإلعــام حيــث تبعــد المنطقــة  15كــم عــن نهــر النيــل ممــا

ـلبا علــى الزراعــة ،وبالتبعيــة ظهــر النقــص
المصريــة فــي اآلونــة األخيــرةُ ،مختزلــة الناشــطية ّأثــر سـ ً
المطالبــة بـــ فــي إنتــاج المنتجــات الزراعيــة وبالتالــي عــدم
النوبيــة فــي حــراك يقتصــر علــى ُ

“حــق العــودة” .فعلــى الرغــم مــن محوريــة مطلب االكتفــاء الغذائــي ،ممــا أدى بــدوره إلــى انتشــار
الر ّضــع .1إال أننا
«حــق العــودة» الــذي يســتند إلــى ذاكــرة جماعيــة ســوء تغذيــة وخاصــة لــدى األطفــال ُ

مرتبطــة بالنوبــة القديمــة وتهجيــر النوبييــن بعــد نجــد ً
أيضــا – بالتــوازي -ســردية التضحيــة مــن أجــل

المســاهمة الوطنيــة
بنــاء الســد العالــي ،فضـ ًـا عــن حالــة الحنيــن للحياة الوطــن والتفاخــر بهــذه ُ

أن التنــاول اإلعالمــي فــي مرحلــة بنــاء الوطــن بعــد االســتقالل.
النوبيــة قبــل التهجيــر ،إال ّ
للفعــل الجماعــي النوبــي قــد اختزلــه فــي حــراك

ـإن مطلــب «العــودة» ُيشـ ّ
ـكل
ال يســعى ســوى إلــى «العــودة» .وعليــه،
ـاء علــى ذلــك فـ ّ
ّ
فــإن وبنـ ً

هــذا الزخــم يدفعنــا للتســاؤل حــول ماهيــة نقطــة مركزيــة فــي الســردية النوبيــة (ســواء
الخطــاب والمطالــب التــي يتــم رفعهــا فــي هــذه كان ذلــك فــي الفــن واألدب مــن خــال ســرد
االحتجاجــات.

كيــف كانــت النوبــة قبــل التهجيــر ،أو كان ذلــك
ســاع للمطالبــة بتفعيــل
فــي شــكل حقوقــي
ٍ

وبصفــة عامــة ،يمكــن القــول إننــا بصــدد ناشــطية مــادة الدســتور المرتبطــة بالعــودة أو ُمحتــج

ـد
نوبيــة تســتند علــى خطــاب التضحيــة مــن أجــل علــى قــرارات بيــع األراضــي لمســتثمرين) .ويمتـ ّ

الوطــن والتفاخــر بالـ «نحــن» النوبية .فنجــد العديد مطلــب العــودة إلــى سلســلة مــن المطالــب
دائمــا مــا يســتدعون الثقافيــة ،تلــك التــي تســعى للحفــاظ علــى
مــن الفاعليــن النوبييــن
ً

أراض الهويــة النوبيــة خاصــة اللغــة والتــراث النوبــي،
إشــكالية التعويضــات عمــا فقــدوه مــن
ٍ

علــى إثــر بنــاء الســد العالــي ،باإلضافــة للمشــاكل التــي تحــارب الصــورة النمطيــة التــي تــم بناؤهــا
(مختزلــة النوبــي فــي
التــي كانــت تعانــي منهــا األماكــن التــي ُهجــروا فــي اإلعــام والفــن واألدب ُ
1
Nicholas Hopkins, Nicholas S. Hopkins et Sohair R. Mehanna (eds.), Nubian encounters: the story of the Nubian ethnological survey 1961-1964,
The American University in Cairo Press, 2010, p. 265
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فئــة مهنيــة بعينهــا وهــي البــواب أو الســفرجي فــي المغــرب إلــى إعــادة ترتيــب أفكارنــا فــي مــا
الــذي ال يتحــدث العربيــة بطالقــة) ،كمــا تعمــل يتعلــق بالناشــطية النوبيــة بمصــر .وهنــا يأتــي
علــى التســويق لتــراث وعــادات وتقاليــد النوبــة .الســؤال األساســي ،كيــف يمكــن قــراءة المشــهد
المعطيــات السياســية – التــي
النوبــي فــي ظــل ُ

ّ
وتذكرنــا هــذه الناشــطية بالحركــة الثقافيــة تســاعد علــى اســتثارة الحــراك تــارة أو تضعــف
ْ
حــدا تــارة أخــرى –
خاضتــه -وال الناشــطية أو  /وتضــع لهــا
األمازيغيــة فــي المغــرب ،ومــا
ً

تــزال تخوضــه -مــن نضــال حتــى نجحــت فــي والسوســيولوجية للفاعليــن ،آخذيــن فــي عيــن
الحصــول علــى بعــض المكاســب للحفــاظ علــى االعتبــار االســتمرارية التاريخيــة للفعــل الجماعــي
الهويــة األمازيغيــة .2وعلــى الرغــم مــن اختــاف النوبــي؟ فهــو -ممــا ال شــك فيــه -ليــس وليــد
الســياق التاريخــي والسياســي واالجتماعــي لحظــة  2011الثوريــة .فحالــة الزخــم االحتجاجــي
بيــن كلتــا الحالتيــن – األمازيغيــة والنوبيــة – التــي ظهــرت بعــد  2011فتحــت المجــال لطــرح
أن قــراءة االســتمرارية التاريخيــة للحــراك العديــد مــن األســئلة حــول الناشــطية النوبيــة،
إال ّ
األمازيغــي مهــم لفهــم كيــف تطــور خطــاب أهمهــا كيــف ظهــر هــذا الزخــم االحتجاجــي؟
ـا عــن اســتفادته مــن الســياق وكيــف تطــورت آليــات الناشــطية؟ وإلــى أي مــدى
وآليــات الحــراك ،فضـ ً

العالمــي .فمنــذ صعــود الحــراك األمازيغــي فــي ُيعتبــر الظــرف الثــوري فــي 2011نقطــة تحــول فــي

الســتينات والســبعينات ،نجــد أن ظهــور طبقــة من الناشــطية النوبيــة؟

المثقفيــن األمازيــغ قــد ّأثــر فــي خطــاب الحــراك

(كرفــض اســتخدام مصطلــح «البربــر» ذي الجــذور ولإلجابــة علــى هــذه األســئلة سنســتهل الورقــة
االســتعمارية واســتبداله بخطــاب هوياتــي ُموحــد بتحديــد أربــع محطــات اســتثارت الناشــطية النوبيــة
حــول «األمازيــغ») ،ممــا ســاعد فــي جعــل الحــراك بعــد  2011ودفعتهــا إلــى تبني ممارســات ناشــطية

حضــورا فــي الثمانينــات ،ثــم اســتفادته مؤيــدة أو ُمحتجــة .وهــذا ال يعنــي ّأننــا ســنقوم
أكثــر
ً
مــن الســياق العالمــي فــي التســعينات لصياغــة بذكــر ممارســات احتجاجيــة ً
دونــا عــن غيرهــا ،بقــدر
خطــاب مرتبــط بالـــ «شــعوب األصليــة» وتأســيس مــا ّأننــا نســعى إلــى طــرح تسلســل زمنــي ألحــداث
ـص الشــأن النوبــي واســتثارت الفعــل
المؤتمــر العالمــي لألمازيــغ فــي  ،1995إلــى أن وقعــت وتخـ ّ
بــدأت الســلطات فــي تعليــم اللغــة األمازيغيــة الجماعــي النوبــي .ثــم ســننتقل بعــد ذلــك إلــى
بالمــدارس منــذ عــام  ،2003حتــى االعتــراف باللغــة تفكيــك ثــورة  2011كنقطــة تحــول فــي الناشــطية
األمازيغيــة كلغة رســمية في الدســتور عــام  .20113النوبيــة،
ويدفعنــا هــذا الســرد الســريع للمثــال األمازيغــي
Said Bennis, « The Amazigh question and National identity in Morocco », Arab Reform Initiative, July 2009,
URL: https://www.arab-reform.net/en/node/395 , last seen: 3/11/2018
3
Fadma Aït Mous, « Les enjeux de l’Amazighité au Maroc », Confluences Méditerranée, 2011/3 (N° 78), p. 121-131
URL : https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-3-page-121.htm , last seen : 3/11/2018
2
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فــي ســبيل اعتبارهــا محطــة تاريخيــة محوريــة

تثقيفيــة “الدســتور يــا نوبييــن :بلــدي

فــي ضــوء االســتمرارية التاريخيــة للناشــطية

ُمتعــدد األعــراق والثقافــات” ،مــن أجــل

أساســية للناشــطية النوبيــة :المركــزة الناشــطية،

بالدســتور .5

النوبيــة ،ثــم ســنختتم الورقــة بثــاث ســمات

نشــر أهميــة وجــود ُممثــل عــن النوبييــن

اســتخدام الناشــطية اإللكترونيــة واالســتخدام

• :2014-2013تشــكيل لجنــة دســتورية

السياســي للماضــي.

للقيــام بالتعديــات الدســتورية الالزمــة
علــى الدســتور الســابق بعــد ســقوط

هنــاك أربعــة أحــداث هامــة وقعــت بعــد عــام

الرئيــس «محمــد مرســي» ،وقــد تــم

 ،2011اشــتدت علــى إثرهــا الناشــطية النوبيــة بيــن

تعييــن األديــب «حجــاج أدول» كممثــل

حمــات المقاطعــة للدســتور فــي  ،2012وحملــة
تأييــد اســتفتاء الدســتور فــي  ،2014ثــم الناشــطية

للنوبييــن بهــذه اللجنــة التــي ُســميت بـــ

«لجنــة الخمســين» .قــام «أدول» بتشــكيل

اإللكترونيــة التــي ســبقت وقفــة تعامــد الشــمس

مكتــب استشــاري ُمكــون مــن الشــباب

احتجاجــا علــى قــرار  ،355ثــم
النوبيــة فــي 2016
ً

أعــاد النشــطاء النوبيــون تفعيــل دور

احتجاجــا علــى قــرار  444فــي  ،2016وقافلــة العــودة
ً

المنخــرط بالشــأن النوبــي .وهنــا
النوبــي ُ

مســيرة الدفــوف الغنائيــة فــي  2017تحــت عنــوان

حملــة «الدســتور يــا نوبييــن» لتصبــح

«العيــد فــي النوبــة أحلــى» التــي تــم القبــض

حملــة مؤيــدة الســتفتاء  ،2014وقامــوا

علــى إثرهــا علــى المشــاركين بهــا.

(أيــو للدســتور)
بإنتــاج أغنيــة نوبيــة ّ

6

لحشــد وتعبئــة النوبييــن لتأييــد الدســتور.

• :2012تــم تشــكيل اللجنــة الدســتورية

ويعتبــر هــذا الدســتور نقطــة محوريــة

لصياغــة دســتور  2012الــذي ُســمي بـــ
«دســتور اإلخــوان» ولــم يوجــد أي ُممثــل

فــي الناشــطية النوبيــة ،فبعــد الموافقــة

ً
فضــا
نوبــي عــن النوبييــن بهــذه اللجنــة،

علــى الدســتور بنســبة  98-بالمائــة -حصــل
النوبيــون علــى مكاســب دســتورية أهمهــا

عــن الجــدل الــذي أثــاره الدســتور بشــكل

المــادة - 236التــي يســتخدمها النشــطاء

المتعلقــة
عــام لتجاهلــه عديــد مــن النقــاط ُ

النوبييــن فــي خطابهــم -التــي تنــص

بالحريــات العامــة والفرديــة  .4وهنــا قــام

ّ
«تكفــل الدولــة وضــع وتنفيــذ خطــة
علــى

بعــض النشــطاء النوبييــن بتشــكيل حملــة

للتنميــة االقتصاديــة والعمرانيــة الشــاملة

مقاطعــة لالســتفتاء ،متزامنــة مــع حملــة

للمناطــق الحدوديــة والمحرومــة ،ومنهــا

4
كممثلة عن النوبيين ،إلى جانب أنها استقالت من
هذا على الرغم من تواجد منال الطيبي باللجنة التأسيسية ،إال أنها لم تكن عضوة باللجنة التأسيسية ُ
اللجنة لعدم احترام الدستور للعديد من الحريات العامة والفردية.
« Text of Manal El-Tibi’s resignation letter to Egypt’s constituent Assembly », Jadalliya Reports, October 2012, URL:
http://www.jadaliyya.com/Details/27189 , last seen: 1/11/2018
5
تاريخ المشاهدة: https://www.facebook.com/nubian.Constitution/ ، 11/11/2016 :الصفح الرسمية للدستور يا نوبيين
6
تاريخ المشاهدة:https://www.youtube.com/watch?v=hx3CMo9U46Q ، 20/11/2016 :الموقع الرسمي لألغنية
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و»مطــروح»

• :2016إصــدار القــرار الرئاســي رقــم 355

«الصعيــد»

و»ســيناء»

ومناطــق النوبــة ،وذلــك بمشــاركة أهلهــا

الــذي يعــرض بعــض األراضــي النوبيــة

فــي مشــروعات التنميــة وفــي أولويــة

للبيــع ضمــن مشــروع تنمــوي لصالــح هيئــة

االســتفادة منهــا ،مــع مراعــاة األنمــاط

المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة كامتــداد

الثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع المحلــي،

لمشــروع توشــكى الجديــدة ،ممــا يضــع

خــال عشــر ســنوات مــن تاريــخ العمــل

مــادة  236محــل شــك 8 .وهنــا قــام أعضــاء

بهــذا الدســتور ،وذلــك علــى النحــو الــذي

االتحــاد النوبــي بأســوان ونشــطاء بالحشــد

ينظمــه القانــون .وتعمــل الدولــة علــى
وضــع وتنفيــذ مشــروعات تعيــد ســكان

والتعبئــة لتشــكيل مــا ُســمي بـ»قافلــة
العــودة النوبيــة» تحــت شــعار «راجعيــن

النوبــة إلــى مناطقهــم األصليــة خــال

ألرض األجــداد» ،تــاه اعتصــام لمــدة ثــاث

عشــر ســنوات ،وذلــك علــى النحــو الــذي

أيــام حتــى وعــدت الســلطات النشــطاء

ينظمــه القانــون» .7

بتغييــر شــروط بيــع األراضــي الخاصــة

• :2014إصــدار القــرار الرئاســي رقــم 444
الــذي يقــوم بتحديــد المناطــق الحدوديــة
العســكرية بمــا فــي ذلــك بعــض األراضــي
النوبيــة ،األمــر الــذي قــد ُيعرقــل عــودة

بالنوبييــن.

9

 ،2011نقطة تحول في الفعل
الجماعي النوبي؟

«ســكان النوبــة إلــى مناطقهــم خــال فتحــت ثــورة  2011المجــال أمــام عــدد كبيــر مــن
أق ّ
عشــر ســنوات» كمــا ّ
رته المــادة  236في الفاعليــن لالنخــراط فــي حــركات ،كمــا ســاعدت

الدســتور .وهنــا بــدأ الحشــد اإللكترونــي النشــطاء فــي العديــد مــن الحــركات باالســتفادة
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي مــن مــن حالــة الســيولة السياســية .وفــي الوقــت
خــال عمليــة التدويــن علــى هشــتاج الــذي ســاعدت اللحظــة الثوريــة فــي  25ينايــر/
«النوبــة ضــد قــرار  ،»444ثــم تــاه وقفــة كانــون الثانــي  2011علــى انــدالع حــراك ثــوري علــى

احتجاجيــة يــوم  22فبراير/شــباط  2016أمــام المســتوى الماكــرو العــام الــذي بــدأ بمطالــب
معبــد «أبــو ســمبل» فــي «أســوان» .عامــة تشــكلت ّ
تمثلــت فــي «عيــش ،حريــة ،عدالــة
اجتماعية/كرامــة انســانية» ،وتكللــت بســقوط
 7الموقع الرسمي لمواد الدستور:
تاريخ المشاهدةhttp://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf ، 20/11/2016 :
 8مي شمس الدين »،بعد استبعاد فورقوندي من توشكى  ...نشطاء نوبيون يتساءلون :أين بقية المطالب؟» ،مدى مصر 29 ،يناير  ،2017الرابط اإللكتروني:
http://www.madamasr.com/ar/2017/01/29/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A
7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86تاريخ المشاهدة%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%86/ ، 1/2/2017 :
9
Aswat Masreya, « Nubians in Egypt›s Aswan suspend sit-in until Cabinet meeting next week», Egyptian Streets, published on 23rd of November
2016, URL: https://egyptianstreets.com/2016/11/23/nubians-in-egypts-aswan-suspend-sit-in-until-cabinet-meeting-next-week/ ,
last seen on: 16/10/2017
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الرئيــس «مبــارك» وخلعــه مــن الحكــم ،ســاهمت هاجــر إليهــا النوبيــون (التــي يقتصــر نشــاطها
أيضــا فــي تمخــض حــراك ثــوري علــى المســتوى علــى الصعيــد االجتماعــي بمــا ّ
ً
توفــره مــن تكافــل

المايكــرو .تجلــى هــذا فــي حالــة الزخــم الــذي اجتماعــي للنوبييــن فــي المــدن) ،مــع وجــود بعض
شــهدته الناشــطية النوبيــة بعــد  .2011وفــي هــذا المجموعــات النوبيــة التــي تابــع نشــطاؤها الشــق

الســياق ّ
فإننــا ال نعتبــر ثــورة  2011نقطــة تحــول في الحقوقــي كـــ «الجمعيــة المصريــة للمحاميــن
المتابعــة النوبيــة ،حتــى قــام
الناشــطية النوبيــة ،بقــدر ماهــي محطــة مهمــة النوبييــن» ولجــان ُ

لمــا أحدثتــه مــن ســيولة سياســية ضاعفــت األديــب «حجــاج أدول» (والــذي كان رئيســاً للجنــة
مــن ممارســات الحشــد والتعبئــة فــي العديــد المتابعــة فــي اإلســكندرية) بمداخلــة بالمؤتمــر
فــإن نقطــة انطالقنــا القبطــي العالمــي الثانــي فــي واشــنطن فــي
مــن القطاعــات .وعليــه،
ّ
التحليليــة األساســية هــي أن الظــرف الثــوري فــي عــام  .2005وقــد نُ شــرت مداخلتــه فيمــا بعــد تحــت

 2011ال ُيعتبــر نقطــة تحــول فــي الناشــطية النوبيــة عنــوان « الصحــوة النوبيــة» ،الــذي تنــاول مــن

بقــدر مــا هــو لحظــة انبثــق منهــا فاعلــون 10جــدد خاللهــا وضــع النوبييــن فــي مصــر بعــد التهجيــر
اســتفادوا مــن حالــة الســيولة السياســية وقامــوا وقارنهــم بســكان مــدن القنــاة الذيــن رجعــوا إلــى
بتطويــع رأســمالهم الثقافي واالجتماعــي لتطوير أراضيهــم بعــد تهجيرهــم منهــا وقــت الحــرب.11
آليــات الناشــطية .ونجــد عنــد تســليط الضــوء علــى وتُ عــد هــذه الواقعــة محطــة مهمــة فــي
نوبيــي القاهــرة -علــى ســبيل المثــال وليــس الناشــطية النوبيــة لمــا أثارتــه مــن جــدل حــول
أن هنــاك فاعليــن جــدد قــد انخرطــوا فــي «التدويــل» إذ تــم اتهــام «حجــاج أدول» علــى
الحصــرّ -
الفعــل الجماعــي النوبــي بعــد  .2011فالعامــل إثــر هــذه المبــادرة بالســعي لتدويــل القضيــة
المشــترك بيــن مجموعــات مثــل «فرســان النوبــة» النوبيــة لتحقيــق «مصالــح أجنبيــة» تهــدف إلــى
( ،)2013و»كومــا حدوتــة نوبيــة» ( ،)2014و»ائتــاف انفصــال النوبــة عــن مصــر .وفــي عــام  ،2008ظهــر
الهــودة النوبيــة عائــدون» ( ،)2014و»أشــريجو» نشــطاء نوبيــون اســتفادوا مــن حــراك « 6أبريــل»،
أن الفاعليــن فيهــا هــم شــباب نوبــي وشــكلوا «اتحــاد الشــباب النوبــي الديمقراطــي»
( ،)2016هــو ّ
قائمــا علــى االرتقــاء بالحقوق
خطابــا
قــد عزمــوا علــى االنخــراط فــي الناشــطية النوبيــة ُمســتخدمين
ً
ً

ويشــير األمــر الثقافيــة للنوبــة (مــن لغــة وتــراث ،إلــخ) فــي إطــار
مؤكديــن علــى هويتهــم الجيليــةُ .

إلــى كيفيــة مســاهمة ثــورة  2011فــي ديناميكية وطــن ديمقراطــي شــامل ،الــذي شــارك بعــض
الناشــطية النوبيــة وتطــور آلياتهــا ،فقــد اقتصــر مــن نشــطائه فــي المكتــب االستشــاري لـــ «حجــاج

ً
ســالفا .هــذا وإن
الفعــل الجماعــي النوبــي -قبــل  -2011علــى أدول» ( )2014-2013كمــا ذكرنــا
ّ
دل علــى شــيءّ ،
فإنمــا يــدل علــى االســتمرارية
الجمعيــات النوبيــة المختلفــة فــي المــدن التــي
James Jasper (ed.), Players and arenas. The interactive dynamics of protest, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014
 11عالء الغطريفي « ،حجاج أدول يهدي «الصحوة النوبية» إلى رئيس «أقباط المهجر» « ،المصري اليوم ،2007/8/8 ،الموقع اإللكتروني:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=71580
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التاريخيــة للناشــطية ومــدى اســتفادتها مــن قدرتهــم علــى صياغــة خطــاب حقوقــي تاريخــي.
الســياق المحلــي والعالمــي .وقــد ســاعدت هــذه وقــد اســتفادت الناشــطية النوبيــة هنــا مــن رأس
المرونــة التــي تتســم بهــا الناشــطية النوبيــة مــال هــؤالء النشــطاء ،فنحــن أمــام مجموعــة مــن
علــى المركــزة فعــل الممارســات االحتجاجيــة ،العامليــن فــي المجتمــع المدنــي ،قامــوا بتطويــع
باإلضافــة إلــى لجــوء النشــطاء الســتخدام خطــاب الخبــرات التــي اكتســبوها فــي مجــال العمــل
قائــم علــى اســتدعاء الماضــي فــي االحتجاجــات العــام مــن أجــل إعــادة تأطيــر آلياتهــم وخطابهــم.
والناشــطية االلكترونيــة لتجنــب لحظــات ارتفــاع ولقــد ســاعد فــي هــذه العمليــة ،اســتخدام
تكلفــة الناشــطية مــن جهــة ،ولضمــان درجــة أكبر مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي ســهلت
فاعليــة مــن الحشــد والتعبئــة العابــرة للحــدود.

عمليــة التواصــل والتشــبيك العابــر للحــدود.

المركزة الحراك النوبي
إن إحــدى أهــم المالحظــات الالفتــة فــي الحــراك
النوبــي بعــد  2011هــي انتقــال تركيــزه مــن
القاهــرة كمركــز إلــى “أســوان” ،وخاصــة بعــد
بــدء ازديــاد أهميــة الــدور الــذي لعبــه النشــطاء
النوبيــون فــي «أســوان” مــن خــال االتحــاد النوبي
العــام .فلطالمــا كانــت القاهــرة مســرح األحــداث
بصفتهــا العاصمــة فــي دولــة مركزيــة .فعلــى
الرغــم مــن وجــود بعــض الممارســات االحتجاجيــة،
كاعتصــام ســبتمبر/أيلول  2011أمــام مبنــى
محافظــة “أســوان” وقيــام العديــد مــن جلســات
االســتماع وحلقــات نقــاش حــول الدســتور فــي عام
 2012ثــم  2013و 2014فــي العديــد مــن المحافظــات

التعبئة اإللكترونية كآلية الستمرار
الناشطية :

وخاصــة “أســوان” ،إال أن انتقــال تســليط الضــوء ســاهمت مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي
وخاصــة اإلعالمــي -مــن القاهــرة إلــى “أســوان” تســهيل عمليــة التواصــل وخلــق شــبكة عالقــاتجليــا منــذ بــدء الحشــد لوقفــة «النوبــة عابــرة للحــدود بيــن الفاعليــن النوبييــن ،حيــث لــم
قــد أصبــح ً

ضــد  .»444وقــد تزامنــت هــذه الالمركــزة مــع يقتصــر الحشــد والتعبئــة فــي هــذه المواقــع
مجــيء مجموعــة مــن النشــطاء النوبييــن إلــى علــى النشــطاء والحقوقييــن النوبييــن فقــط ،بــل
عــددا أكبــر مــن النوبييــن الذيــن شــرعوا
إدارة االتحــاد النوبــي فــي «أســوان” ،تجمعهــم شــملت
ً
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فــي المشــاركة ســواء باالحتجــاج أو بمشــاركة أهميــة احتــرام اللجنة التأسيســية للتنــوع العرقي
ً
فضــا عــن مداخــات أعضــاء
ذكرياتهــم الشــخصية المتعلقــة بالذاكــرة والثقافــي بمصــر،
النوبيــة الجماعيــة .كمــا وفــرت ً
أيضــا منصــة الحملــة بلجــان االســتماع التــي نظمتهــا اللجنــة

عريضــة متاحــة أمــام الجميــع مــن أجــل الوصــول التأسيســية فــي «أســوان» .وفــي عــام 2013
إلــى المعلومــات التــي كان يصعــب الوصــول تــم تنشــيط حملــة «الدســتور يــا نوبييــن» التــي

إليهــا قبــل ّ
توفــر الوســائل الرقميــة .12وقــد كان نظمــت عــدة نــدوات وجلســات حواريــة فــي عــدد
اســتخدام وســائل التواصــل اإلجتماعــي أو مــا مــن القــرى النوبيــة والمحافظــات ذات التجمعــات
ُيســمى بالناشــطية اإللكترونية « »cyberactivismالنوبيــة للتوعيــة بأهميــة هــذا الحــدث ومحوريتــه

أحــد الدعائــم وآليــات العمــل األساســية للناشــطية فــي مــدى تقــدم الحــراك النوبــي .وعلــى عكــس
تم
النوبيــة بعــد عــام  .2011وعلــى الرغــم مــن أن مــا حــدث مــن تعبئــة ُمضــادة فــي دســتور ّ ،2012
التواجــد اإللكترونــي للشــباب النوبــي يعــود إلــى تدشــين تعبئــة لتأييــد التعديــات الدســتورية فــي
عــام  2007و 2008مــع ظهــور المنتديــات النوبيــة ،إال  .2013وهنــا قــام المكتــب االستشــاري لـــ «حجــاج
«أيــوا للدســتور».
ّ
أن هــذا التواجــد تزايــد بعــد  2011فــي إطــار الحالــة أدول» بإطــاق حملــة ّ

الثوريــة التــي ظهــرت فــي ذلــك الوقــت .وقــد كان
جليــا فــي عــام  2012عنــد تأســيس
هــذا الظهــور ً

وعلــى الصعيــد الثقافــي والتراثي ،اتجه النشــطاء

ً
ممثــا النوبيــون لتأســيس صفحــات علــى «فيســبوك»
تتضمــن
اللجنــة الدســتورية التــي لــم
ّ
نوبيــا عــن النوبييــن .وكانــت حملــة «الدســتور يــا تهــدف إلــى توثيــق التــراث النوبــي بمــا يتضمنــه
ً

نوبييــن – بلــدي متعــدد األعــراق والثقافــات» مــن ُبعــد أركيولوجــي ،وأنثربولوجــي ،وتاريخــي

هــي المنبــر اإللكترونــي الــذي هــدف إلــى بصفــة عامــة ونقلــه ومشــاركته مثــل صفحــة
فضــا عــن إنشــاء قنــاة
نشــر هــذه التوعيــة والعمــل علــى خلــق شــبكة «،»Nubian Geographic
ً
عالقــات بيــن «الشــباب النوبــي» – كمــا ذُ كــر نوبيــة لبــث برامــج ثقافيــة وإخباريــة باللغــة
بالوصــف الرئيســي للصفحــة .13ومنــذ نشــأة هــذه النوبيــة »Nuba Tube« ،التــي تُ بــث مــن «أســوان.:

الحملــة وهــي تســعى ً
أول إلــى نقــل فعالياتهــا وقــد جــاء خطــاب مؤسســي هــذه الحمــات
فــي الشــارع المصــري لتعبئــة المجتمــع النوبــي
والمبــادرات ليؤكــد علــى االنتمــاء الجيلــي وقــدرة
ُ

ً
اعتراضــا علــى الشــباب النوبــي علــى تأطيــر ناشــطيته باالســتناد
الــذي بــدأ بتنظيــم وقفــة احتجاجيــة
المســتخدمة
تشــكيل اللجنــة التأسيســية للدســتور فــي أبريــل /إلــى اســتراتيجيات مختلفــة عــن تلــك ُ
ـرورا بــورش العمــل التــي نظمتهــا مــن األجيــال الســابقة.
نيســان  ،2012مـ ً

الحملــة فــي أغســطس/آب  2012للتوعيــة حــول

Linda Herrera, “Youth and Citizenship in the Digital Age: A View from Egypt”, Harvard Educational Review, Vol. 82 No. 3, 2012, p. 333-352
 13الموقع الرسمي للحملة:
https://www.facebook.com/nubian.Constitution
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ً
إن شــبكات التواصــل إللغــاء القــرار بــدأت فــي مــارس/آذار  .2016واتبــع
ويمكــن القــول
إيجــازا ّ
ُ

االجتماعــي كانــت تعمــل بالتــوازي مــع آليــات االتحــاد نفــس آلياتــه ،فقــام بإنشــاء فاعليــة علــى
الشــارع ،إلــى أن بــدأ التضييــق علــى اســتخدام “فيســبوك” 15ووضــع اســتمارة التوقيعــات حتــى
ّ
يتمكــن أي فــرد مــن طباعتهــا وجمــع التوقيعــات
الشــارع كآليــة احتجاجيــة ،فأصبحــت الناشــطية

ً
بديــا عــن الشــارع فــي بعــض بــأي مــكان فــي العالــم ثــم مشــاركة الصــور علــى
اإللكترونيــة
األحيــان .وهــذا هــو مــا قــام بــه االتحــاد النوبــي الحــدث األساســي لتكثيــف الحشــد.
فــي «أســوان” أثنــاء التحضيــر لوقفــة تعامــد
الشــمس ،حيــث قــام أعضــاء االتحــاد بتدشــين
مبــادرة بــدء الحشــد فــي حــدود العــدد المســموح

ً
وفقــا لقانــون التظاهــر والتجمــع مــن خــال
بــه

ّ
بحــث النوبييــن علــى
موقــع «فيســبوك” ،فقــام
االقيــام بوقفــات احتجاجيــة بشــرط أال يتجــاوز
عــدد المشــاركين فــي الوقفــة عــن  5أشــخاص
بمختلــف المحافظــات المصريــة ،ثــم دعوتهــم
لمشــاركة صورهــم أثنــاء االحتجــاج علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي باســتخدام هاشــتاج «النوبــة
ضــد  »444وذلــك لتعبئــة أكبــر عــدد ممكــن

االستخدام السياسي للماضي:

مــن النوبييــن للمشــاركة بالوقفــة االحتجاجيــة لــم تقتصــر الناشــطية النوبيــة علــى الصعيــد
الرئيســية بمعبــد “أبــو ســمبل” فــي «أســوان” الحقوقــي والسياســي .فإلــى جانــب الممارســات
فــي فبراير/شــباط .2016

14

االحتجاجيــة عمــد النشــطاء النوبيــون إلــى
تفعيــل ممارســات تذكيريــة للتأكيــد علــى

وبالفعــل ،بعــد كل وقفــة احتجاجيــة ،كان يتــم نشــر وجــود ذاكــرة جماعيــة خاصــة بالنوبييــن أهــم
صــور المشــاركين بالوقفــة بهاشــتاج «النوبــة ضــد أعمدتهــا هــي اللغــة ،والتــراث مــن عــادات

،»444
ً
فضــا عــن قيــام عــدد كبيــر مــن النوبييــن وتقاليــد ،والفــن النوبــي ،وذكريــات التهجيــر
والصفحــات النوبيــة لتغييــر صــورة الصفحــة وحالــة الحنيــن إلــى الماضــي -والمبالغــة فــي
الشــخصية لهــم علــى موقــع «فيســبوك” ،إلــى بعــض األحيــان -وتبجيــل مــا كانــت عليــه النوبــة
«النوبــة ضــد  .»444وبعــد الوقفــة االحتجاجيــة قام قبــل التهجيــر .ففعاليــات التذكيــر بالتهجيــر
أعضــاء االتحــاد بتدشــين حملــة جمــع توقيعــات

 14الرابط اإللكتروني للفاعلية على الفيس بوك:
تاريخ المشاهدةhttps://www.facebook.com/events/776795429131665/?active_tab=about، 1/2/2017 :
 15الرابط االلكتروني للفاعلية على الفيس بوك:
تاريخ المشاهدةhttps://www.facebook.com/events/178830135826021/، 1/2/2/2017 :
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أن
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،والفعاليــات وبإمكاننــا أن نســتخلص مــن الســالف ذكــره ّ
الثقافيــة والتراثيــة بالجمعيــات النوبيــة التــي عمليــات الحشــد والتعبئــة والفعــل الجماعــي
تتنــاول األدب والفــن النوبــي والعــادات والتقاليــد النوبــي بشــكل عــام (مــن ممارســات احتفاليــة
النوبيــة قبــل وبعــد التهجيــر ،وتدشــين حمــات وفنيــة مرتبطــة بالثقافــة والهويــة النوبيــة،
إلكترونيــة لتكريــم وتذكيــر الرمــوز النوبيــة ،إلــخ ،وتذكيريــة لبعــض األحــداث المؤسســة للذاكــرة
كلهــا أمثلــة عــن الكيفيــة التــي يقــوم بهــا الجماعيــة النوبيــة كذكــرى التهجيــر) ّ
يتســم

الفعــل الجماعــي النوبــي بتعزيــز ممارســاته بالمرونــة وبقــدرة المنخرطيــن فيــه علــى
التذكيريــة للحفــاظ علــى الهويــة النوبيــة ،بــل التفــاوض علــى المســاحات المتاحــة فــي ظــل
ً
أن هــذا االســتدعاء تغيــر هيــكل الفــرص السياســية فــي مصــر .وهــو
أيضــا لمقاومــة النســيان .بيــد ّ
للذاكــرة الجماعيــة واســتخدام خطــاب ُيعــزز مــن مــا أظهرتــه الناشــطية النوبيــة علــى شــبكات

الهويــة النوبيــة قــد امتــد إلــى اســتخدام الماضي التواصــل االجتماعــي ،حيــث أوضحــت عمليــات
والتــراث الحضــاري فــي الممارســات االحتجاجيــة .الحشــد االلكترونــي التي ســبقت االحتجاج بالشــارع
وقــد كانــت «وقفــة تعامــد الشــمس» وقافلــة احتجاجــاً علــى قــرار - 444علــى ســبيل المثــال
العــودة النوبيــة أبــرز مثــال علــى هــذا االســتخدام وليــس الحصــر -أحــد ســمات الناشــطية النوبيــة،
السياســي للماضــي .هــذه اآلليــات تُ شــير إلــى وهــي المرونــة والقدرة علــى التواصل والتنســيق
وعــي النشــطاء وإدراكهــم لماضيهــم وتراثهــم العابــر للحــدود المركزيــة للمدينــة القاهــرة .كمــا
الحضــاري ،فنجــد أنفســنا بصــدد مجموعــة شــبابية تُ ظهــر هــذه الممارســات االحتجاجيــة ً
أيضــا ســمة

اســتفادت مــن رأســمالها الثقافــي والمؤسســي أخــرى ُمتعلقــة بخصوصيــة الحالــة النوبيــة وهــي
-مــن محاميــن وأفــراد يعملــون فــي منظمــات تطويــع الماضــي والذاكــرة الجماعيــة والميــراث

المجتمــع المدنــي -وبالتالــي بــدأت بتعبئة وحشــد الحضــاري لبنــاء خطــاب احتجاجــي ووطنــي ً
أيضــا.
أن اختيــار عنصــري الزمــان (لحظــة
مواردهــا الرمزيــة للتأكيــد علــى انتمائهــا ووعيها فــا عجــب ّ
التاريخــي .فقــد اختــار أعضــاء االتحــاد النوبــي “تعامــد الشــمس” علــى “رأس رمســيس الثانــي)
فــي «أســوان» معبــد «أبــو ســمبل» بالتحديــد ،والمــكان (“معبــد أبــو ســمبل” فــي «أســوان”)
واصفينــه بـــ «أرض األجــداد» ،واختاروا تاريــخ الثاني يعكــس كيفيــة قيــام الفاعليــن بتأطيــر خطابهــم.

والعشــرين مــن فبراير/شــباط ً
دونــا عــن غيــره مــن
التواريــخ ،هــو وإن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى
إعــادة صياغــة آليــات عمــل جديــدة تســتند علــى
التركيــز علــى «الحقــوق التاريخيــة» ،وبنــاء خطــاب
حقوقــي يعــود إلــى الجــذور التاريخيــة ،وهــو مــا
تكــرر ً
أيضــا فــي قافلــة العــودة النوبيــة.
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المبادرات التي تنشط في الفضاء
االلكتروني
عمرو اسماعيل :باحث فى علم االجتماع السياسى

ّ
وفــر التدويــن مســاحة للتعبيــر وللنقــاش الجميــع إلــى الجميــع» ،ولهــذا الســبب ربمــا ،ال
السياســي فــي مصــر قبــل ثــورة ينايــر ،1وظهــرت يوجــد متحــدث إعالمــي للمبــادرة كمــا أنهــا قــد
بعــد الثــورة العديــد مــن المبــادرات التــي نشــأت نــأت بنفســها عــن أي عمــل جماهيــري أو ميدانــي
فــي الفضــاء االلكترونــي ،منهــا مبــادرات نشــأت مكتفيــة فقــط بالجمــع والحصــر مــن أجــل توثيــق
بدافــع توثيــق االنتهــاكات فــي ظــل تجاهــل كل واقعــة حدثــت لمواطــن خــال فتــرة الثــورة
اإلعــام الرســمي لهــا مثــل “ويكــي ثــورة” ،المصريــة.
فيمــا نشــأ البعــض اآلخــر كحمــات تعتمــد علــى
ّ
ظــل ظــروف يصعــب
التوثيــق والمناصــرة فــي

فيهــا العمــل أو اســتخدام أشــكال احتجاجيــة فــي

ضد اإلعدام

الشــارع مثــل حملــة «اوقفــوا اإلعــدام» .مــا يميــز نشــأت العديــد مــن الحــركات التــي نشــطت فــي
المبــادرات «األوناليــن» هــو تواجدهــا فــي الفضــاء مجــال مكافحــة أو منــع عقوبــة اإلعــدام فــي

االلكترونــي بســبب الحاجــة إلــى ســرعة االســتجابة مصــر ربمــا أشــهرها حركــة «اوقفــوا اإلعــدام».

فــي حالــة االنتهــاكات.

لكــن بعــد التوســع فــي أحــكام اإلعــدام بعــد
 ،2013ظهــرت عــدة مجموعــات أخــرى منهــا

“ويكى ثورة”

«ضــد اإلعــدام».

ّ
توضــح المبــادرة علــى موقعهــا ّأنهــا ليســت
وتســلط الحملــة الضــوء علــى أحــكام اإلعــدام
مصــدرا للمعلومــات بحــد ذاتهــا ،وإنمــا هــي وأخبــار التقاضــي وتقــوم كذلــك بإعــادة نشــر
ً

مــكان مــن أجــل تخزيــن المعلومــات واألرقــام بيانــات المنظمــات الحقوقيــة الخاصــة بقضايــا
مــن كافــة المصــادر الموثــوق فيهــا والمتاحــة ،اإلعــدام .وتأسســت الحملــة بواســطة تســع
وتقــوم المبــادرة بذكــر الروابــط المســتخدمة ،منظمــات حقوقيــة وعــدد مــن النشــطاء
وذلــك مــن أجــل حفــظ حــق األماكــن التــي جمعــت المســتقلين .والمنظمــات هــي “مركــز القاهــرة”،
المــادة مــن ناحيــة وإضافــة مصداقيــة لتقاريرهــا و”المفوضيــة المصرية” ،و”التنســيقية المصرية”،
مــن ناحيــة أخــرى.2

و”المؤسســة العربيــة للحقــوق المدنيــة” ،وحملــة
«ال للمحاكمــات العســكرية» ،ومركــز “عدالــة”،

“أن ملكيتهــا علــى المشــاع أو كمــا ومركــز “النديــم” ،و”لجنــة العدالــة” ،و”الجبهــة
كمــا توضــح ّ
صاغتهــا «تســجيل وتجميــع ذاكــرة الثــورة مــن المصريــة لحقــوق اﻹنســان.”3

 1رشا عبدهللا ( .)2014اﻹعالم المصري في خضم الثورة .متاح عبر
https://carnegie-mec.org/2014/07/16/ar-pub-56329

Ibid
https://www.youtube.com/watch?v=eTGCesoZfKY
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الناشطية الثقافية في العالم العربي
عباس :مدير برنامج ،معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة
حسان ّ
ّ

يشــكل المجتمــع المدنــي ،فــي كل زمــان ومــكان،

ّ
ويحتــل
الحاضنــة الطبيعيــة للناشــطية الثقافيــة،
ً
هامــا مــن الناشــطية
حيــزا
العمــل فــي الثقافــة
ً

المدنيــة .مــع بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين،

ثقافيــة بعيــدة عــن توجهــات الدولــة
ومســتقلة عــن مؤسســاتها.
•باتصــال وثيــق مــع الفكــرة الســابقة،

عرفــت مجتمعــات البلــدان العربيــة ،وخاصــة

تنامــت الحــركات االجتماعيــة االحتجاجيــة

البلــدان فــي منطقتــي شــرق المتوســط وشــمال

الناهضــة علــى خلفيــة ثقافيــة فــي

ً
واضحــا فــي الناشــطية
نهوضــا
إفريقيــا (مينــا)،
ً

المدنيــة بشــكل عــام ،ظهــرت أعراضــه فــي
الناشــطية الثقافيــة ً
أيضــا .وقــد كان هــذا النهوض

نتيجــة لتضافــر عــدد مــن العوامــل منهــا:

العديــد مــن المجتمعــات العربيــة ،وعلــى
اختــاف طبيعــة الدولــة القائمــة فيهــا.

وجــاءت هــذه الحــركات كـ ٍّ
ـرد علــى المعانــاة
االقتصاديــة والثقافيــة التــي كان يعانــي
منهــا المواطنــون مــن الجماعــات ذات

•لــم يعــد للدولــة المركزيــة الموروثــة

الثقافــات الخاصــة (الحــراك الكــردي

مــن مرحلــة التحــرر الوطنــي تلــك

فــي مــارس/آذار  2004فــي ســورية،

الســطوة القائمــة علــى األحاديــة فــي

حــركات الصياديــن وســكان الســاحل ضــد

فــي

سياســة الدفــان فــي البحريــن ،احتجاجــات

االقتصــاد .لقــد أثبتــت هــذه الدولــة

المواطنيــن ذوي البشــرة الســوداء فــي

عجزهــا عــن بنــاء دولــة المواطنــة ،وعــن

تونــس .)...وقــد شــكلت هــذه الحــراكات

تحقيــق األمــن والرفاهيــة للمواطنيــن،
بــل وفــي بعــض الحــاالت عــن حمايــة

قــوة دافعــة لناشــطية ثقافيــة اختلــف
ّ
شــكلها باختــاف الشــروط الموضوعيــة

اســتقاللها الوطنــي ،وتراجــع دورهــا فــي

التــي كان باســتطاعة المجتمــع المدنــي

اإليديولوجيــا

وعلــى

الريعيــة

إدارة الشــؤون الثقافيــة ً
أد ى هــذا
أيضــاّ .
الوضــع ،علــى الصعيــد السياســي ،إلــى
ظهــور حــركات معارضــة جنينيــة أخــذت

العمــل فيهــا.
ّ
شــكل
•

انتشــار
رافــداً

وســائل

التواصــل

قويــا

للناشــطية

تبــرز هنــا وهنــاك مــع بدايــات القــرن (ربيــع

االجتماعــي

دمشــق  ،2000الحركــة المصريــة مــن أجــل

المدنيــة ،ومنهــا الثقافيــة ،لمــا أتاحــه مــن

التغييــر «كفايــة»  ،)..2004وترافــق مــع

فــرص هائلــة أمــام الناشــطين للتعــرف
ٍ

المهيمنــة التــي تنشــرها األنظمــة فــي

فــي نضاالتهــا المدنيــة والثقافيــة ،ولمــا

مطــرد عــن الثقافــة الكالنيــة
ـل شــعبي ّ
تخـ ٍ
تلــك البلــدان ،وعــن انبثــاق مبــادرات

علــى تجــارب المجتمعــات المختلفــة

ّ
وفــره مــن إمكانــات واســعة للتعبيــر
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وغالبــا مــا يعمــل هــذا
والتنظيــم والتواصــل والتشــبيك بعيــدا صغيــرة كانــت أم كبيــرة.
ً

عــن رقابــة الســلطات.

الصنــف مــن المنظمــات علــى قضايــا التــراث،
وتحديــدا حمايــة التــراث وتوثيقــه وإحيائــه.
ً

أطر ممارسة الناشطية الثقافية

ً
كبيــرا مــن هــذه
عــددا
مثــا
نجــد فــي األردن
ً
ً

ّ
المرخصــة العاملــة علــى مناطــق
المنظمــات

واكبــت الناشــطية الثقافيــة ،كشــكل مــن أشــكال بعينهــا .ففــي منطقــة «عجلــون» علــى ســبيل

الناشــطية المدنيــة ،تنامــي المجتمــع المدنــي ،المثــال ،توجــد ثــاث منظمــات عاملــة علــى التــراث
تبعــا مــن أصــل الجمعيــات الثمانيــة العاملــة علــى
وتمــت ممارســتها فــي
ّ
أطــر مختلفــة ً
ٍ
للشــروط الذاتيــة الخاصــة بالفاعليــن الثقافييــن الثقافــة هنــاك« :دارة عجلــون للتــراث والثقافــة،
وللشــروط الموضوعيــة التــي يعيشــون فــي »2011؛ «جمعيــة ملتقــى أصالــة عجلــون للتــراث،

كنفهــا .ويمكننــا بشــكل عــام تحديــد أربعــة أطــر »2015؛ «جمعيــة عجلــون للبحــوث والدراســات،
رئيســية لهــذه الناشــطية هــي -1 :المنظمــات  ،1»2012وهــي كلهــا تضــع بيــن أهدافهــا حمايــة

غيــر الحكوميــة -2 ،المبــادرات بســيطة التنظيــم ،تــراث المنطقــة وإبــراز هويتهــا الثقافيــة .يزدهــر
 -3النشــاطات الفرديــة -4 ،الحــركات الجمعيــة.

 -1المنظمات غير الحكومية

هــذا النــوع مــن المنظمــات بشــكل طبيعــي لــدى
الجماعــات الثقافيــة التــي عانــت مــن التهميــش
أو االضطهــاد كاألمازيــغ مثــا ،حيــث نجــد عشــرات

المعيــار األســاس لتمييــز هــذه المنظمــات هــو الجمعيــات والمنظمــات المهتمــة بالثقافــة
وجــود تنظيــم يحكــم بنيتهــا بمــا يعنــي ذلــك األمازيغيــة وبالتــراث األمازيغــي علــى امتــداد
مــن قواعــد للحوكمــة ونظــام مالــي ورقابــة ،دول شــمال إفريقيــا .ففــي المغــرب ،علــى ســبيل
إلــخ .يمكــن لهــذه المنظمــات أن تتخــذ تســميات المثــال ،تشــكلت عــام « 2013الفيدراليــة الوطنيــة

مكونــات
مختلفــة كالجمعيــات والمؤسســات (الوطنيــة للجمعيــات األمازيغيــة» 2التــي تضــم 105
ّ
مجتمعيــة ،منهــا  85جمعيــة جهويــة يضــع
منهــا والعابــرة للحــدود).
تبعــا لعــدد مــن المعاييــر ،القســم األكبــر منهــا قضايــا الثقافــة األمازيغيــة
تتمايــز هــذه المنظمــات ً
منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

 :1-1المنظمــات العاملــة علــى الثقافــة

ضمــن أهدافــه العامــة.

 :2-1المنظمــات العاملــة علــى المنتــج

لجماعــة الثقافــي .تختلــف هــذه المنظمــات باختــاف
مميــز لمنطقــة أو
كمبــدأ هــووي
ِّ
ٍ
أصنــاف النتاجــات الثقافيــة التــي تتخصــص بهــا.
 1انظر :دليل منظمات المجتمع المدني في األردن،
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organizations/10

http://fnaa.ma/?lang=ar
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«المؤسســة العربيــة للصــورة» 3التــي تأسســت  7»Art solutionفــي تونــس التــي تهتــم ً
أيضــا
عــام  1997بمبــادرة مــن المصــور اللبنانــي بموســيقى الهيــب هــوب ،وهــي مــن الجمعيــات
«أكــرم الزعتــري» ،وتجمــع اليــوم مــا يقــرب النــادرة التــي تهتــم بهــذا النــوع مــن الموســيقى.
مــن  600ألــف صــورة مــن  12بلــد عربــي ،تجعــل
مــن حمايــة الصــورة الفوتوغرافيــة وأرشــفتها

 :3-1المنظمــات العاملــة علــى التنميــة

هدفهــا الوحيــد .مؤسســة «بدايــات» 4التــي الثقافيــة :يعتبــر مفهــوم التنميــة الثقافيــة
ـتجدا علــى الناشــطية المدنيــة فــي
تأسســت بعيــد انطالقــة الثــورة الســورية تجعــل
مفهومــا مسـ ً
ً

ً
هدفــا لهــا فتعمــل العالــم العربــي ،إذ كانــت األدبيــات والفعاليــات
مــن الســينما الوثائقيــة
علــى دعــم الســينمائيين إلنتــاج أفــام وثائقيــة التنمويــة تركــز لحقبــة طويلــة علــى التنميتيــن
ً
(وخاصــة فــي األريــاف واألماكــن
وأفــام قصيــرة وتجريبيــة ،كمــا تقــوم بتنظيــم االجتماعيــة
القصيــة)
دورات تدريبيــة متخصصــة تواكــب مراحــل
ّ

واالقتصاديــة

(وخاصــة

للفئــات

صناعــة الفيلــم الوثائقــي كافـ ً
المهمشــة) .وإذا اعتمدنــا علــى
ـة .فــي حيــن تركــز االجتماعيــة
ّ
جمعيــة «عنــادل الجزائــر» 5التــي تأسســت عــام المفهــوم العــام للتنميــة البشــرية الــذي يقــرر
1992علــى تلقيــن أصــول الموســيقى األندلســية ّأنهــا تعنــي عمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة

الجزائريــة ،أو مــا يعــرف باســم «الصنعــة» ،حتــى أمــام النــاس بهــدف تحســين ظــروف عيشــهم
نعــرف التنميــة الثقافيــة بأنهــا
صــارت اليــوم مدرســة حقيقيــة للموســيقى يمكننــا أن
ّ

مجموعــة الجهــود المبذولــة لتطويــر المــدارك،

الكالســيكية الجزائريــة.

وتقويــة القــدرة علــى اإلبــداع ،والتجديــد بهــدف
وإن كانــت الفنــون بشــتى أصنافهــا التقليديــة تمكيــن وعــي النــاس مــن اجتــراح حلــول مناســبة
تجــد حواضــن مدنيــة عديــدة فــإن األصنــاف للمشــاكل الحياتيــة التــي تواجههــم خــال
«الحديثــة» ال تعــدم هــي األخــرى هــذه الحواضــن تطورهــم.
التــي تؤطرهــا وتمأسســها إلــى حــد مــا .مــن هذه
الفنــون مثــا فــن الغرافيتــي الــذي يجــد عــددا

كثيــرة هــي الجمعيــات التــي تتخــذ مــن موضــوع

ً
أساســيا لهــا .8ويمكــن
هدفــا
مــن الجمعيــات التــي تســتهدفه فــي عملهــا التنميــة الثقافيــة
ً

كجمعيــة «البوليفــار»L’boulvard

6

المغربيــة أن نذكــر علــى ســبيل المثــال« :جمعيــة الفــن

ّ
«حــل الفــن للتنميــة» المصريــة التــي تأسســت عــام 2005
التــي تأسســت عــام  ،1999وجمعيــة

http://www.fai.org.lb/home.aspx
https://bidayyat.org/ar/index.php#.W_Pn5-gzbIU
https://www.djazairess.com/fr/elwatan/355466
https://www.facebook.com/pg/lboulevard/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/WeARTSolution/
 8ربما يجب علينا هنا التمييز أيضا بين المنظمات العاملة على “التنمية الثقافية” وتلك العاملة على “التنمية من خالل الثقافة” .فاألولى تستهدف
الثقافة مباشرة في حين تستثمر الثانية الثقافة من أجل التنمية.

3
4
5
6
7
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وتركــز عملهــا فــي مجــال التنميــة اإلبداعيــة بوجــه عــام ،ومــن هــذه البرامــج تأســيس مدرســة
و»تهــدف إلــى اســتخدام فنــون وتكنولوجيــا الموســيقى ،وتقديــم تدريبــات متقدمــة علــى
الميديــا المصــورة والحديثــة كأداة تخــدم قضايــا الفيديــو والمســرح ومنــح جامعيــة فــي مجــال
التنميــة مــن أجــل التأثيــر اإليجابــي فــي المجتمــع الفنــون”.11
المصــري».9
«جمعيــة مســار للثقافــة البديلــة» التــي تأسســت

 -2المبادرات بسيطة التنظيم

12

ّ
عــام  2015فــي محافظــة
المنوبــة فــي تونــس ،يواجــه تحديد هــذه الفئة مــن التنظيمــات المدنية

وتعمــل علــى اســتثمار الفــن وتقنياتــه فــي تنمية صعوبــة حقيقيــة تتأتــى مــن الموقــع الرجــراج

المناطــق المهمشــة ،فتضــع مــن بيــن أهدافهــا الــذي تحتلــه بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة

قياســا علــى
األساســية «إيجــاد بنيــة ثقافيــة تعمــل علــى ذات البنيــة الممأسســة والمنضبطــة
ً
تشــجيع الالمركزيــة الثقافيــة والعمــل علــى
ّ
مــد معاييــر الحوكمــة والتمويــل واالســتدامة مــن
الفعــل الثقافــي إلــى المناطــق األكثــر
ً
فقــرا ،جهــة ،والنشــاطات الفرديــة القائمــة علــى فعاليــة

وبخاصــة لمصلحــة الشــباب ،باعتمــاد اإلمكانيــات أفــراد ناشــطين فقــط ،مــن جهــة أخــرى .فهــذه
التقنيــة فــي الفــن».10

المبــادرات تعتمــد علــى عمــل جمعــي يتطلــب
قــد ًرا مــن التنظيــمّ ،
أقلــه للتشــبيك وتنظيــم
ْ

وفــي صيــف عــام  ،2013بــدأ مشــروع «العمــل األدوار والبرامــج وضبــط المصاريــف ممــا يقربهــا
لألمــل» كبرنامــج تجريبــي تحــت مظلــة مؤسســة إلــى حــد مــا مــن المنظمــات ،لكــن فــي الوقــت

«المــورد الثقافــي» ،وبعــد فتــرة تجريبيــة دامــت نفســه تعتمــد بشــكل ّ
كلــي علــى تطوعيــة
ســنة ونيــفُ ،أعيــد تشــكيل «العمــل لألمــل» المشــاركين وحماســتهم ورغباتهــم الشــخصية
كمبــادرة لإلغاثــة الثقافيــة تضــع «برامــج تنميــة فــي المســاهمة بالفعــل المنشــود ممــا يقربهــا

ثقافيــة أكثــر اســتدامة وذات أثــر أعمــق فــي كل إلــى حــد مــا مــن النشــاطات الفرديــة.
مــن المجتمعــات والمشــهد الثقافــي والفنــي

 9عن موقع الجمعية:
http://www.madevegypt.org/?l=2
 10عن موقع الجمعية:
http://jamaity.org/association/massar-pour-la-culture-et-le-developpement/
 11عن موقع الجمعية:
http://www.act4hope.org/en/
 12يجدر التذكير هنا بأن ثمة مؤسسات ومنظمات محكمة التنظيم ومتينة البناء تستخدم كلمة «مبادرة» في تسميتها ،مثال جمعية «مبادرة المساحة
المشتركة» اللبنانية ،أو “مبادرة اإلصالح العربي” التي تأسست عام  2015وتعمل كمؤسسة بحثية يشرف على عملها مجلس لألعضاء وهيئة تنفيذية.
وغني عن القول إن هذا النوع من المؤسسات ينتمي إلى الفئة األولى من التنظيمات وبالتالي ال تنتمي إلى فئة المبادرات بسيطة التنظيم المقصودة
هنا ،كما ال تنتمي إليها الحمالت المنظمة التي تنظمها بعض الحكومات أو بعض األشخاص المتنفذين فيها ويطلقون عليها اسم مبادرة مثال“ :مبادرة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز المحتوى العربي على األنترنيت» ،أو «مبادرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز للمحتوى العربي على األنترنت» ،أو
مبادرة «تراثك أمانة» المصرية.
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يفيــد االطــاع علــى ّ
مكونــات عــدد مــن المبــادرات

•  -يتجنــب النشــطاء فــي هــذه المبادرات

فــي تشــكيل فكــرة عــن الشــرائح االجتماعيــة

العمــل

سياســية

التــي تتمثــل فيهــا .وفــي الواقــع ال تختلــف

وحقوقيــة كبيــرة ويركــزون بشــكل خــاص

الصــورة التــي تعطيهــا المبــادرات فــي العالــم

علــى قضايــا حياتيــة جزئيــة مــن قبيــل

العربــي كثيــرا عــن تلــك التــي تقدمهــا «إيزابيــل

الدعــم النفســي للفئــات ضعيفــة القــدرات

ســومييه» عــن الجماعــات االحتجاجيــة الحديثــة.13

(الســجناء ،الالجئيــن ،ســكان العشــوائيات،)...

وبشــكل عــام تتميــز هــذه الشــرائح بعــدد مــن

المثليــة الجنســية ،القضايــا البيئيــة

الســمات منهــا:

المحليــة ،وقضايــا التنميــة الثقافيــة

علــى

موضوعــات

وخاصــة الفعاليــات الثقافيــة المحــدودة
•  -غالبية الناشــطين فــي هذه المبادرات
مــن الشــريحة العمريــة الشــبابية.
•  -نسبة المشــاركة النسائية كبيرة.

(نــواد للســينما ،أو للرســم أو للقــراءة.)...
ال شــيء يمنــع مــن تصنيــف المبــادرات بســيطة
تبعــا لنفــس
التنظيــم فــي الناشــطية الثقافيــة ً

•  -التطــوع هــو الســمة الغالبــة علــى المعاييــر التــي اقترحناهــا لتصنيــف المنظمــات
عمــل هــذه المبــادرات.

غيــر الحكوميــة آخذيــن باالعتبــار أن اإلمكانــات

•  -المســتوى التعليمــي للناشــطين عــال التنظيميــة

والماديــة

المتواضعــة

لهــذه

بشــكل ملحــوظ ،أغلبهــم مــن الشــباب المبــادرات ،إضافــة إلــى محدوديــة تدخالتهــا،
الجامعييــن فــي مســتوى الليســانس تكبــح قدرتهــا علــى القيــام ببرامــج قويــة لدعــم
وحتــى الدكتــوراة.

المنتجــات الثقافيــة وتطويرهــا فــي برامــج

•  -نســبة كبيــرة منهــم تتقــن اللغــة مســتدامة (مــع العلــم أن بعــض هــذه المبــادرات
كاف
اإلنكليزيــة ،وقــد تكــون هــي لغــة التواصل تنجــح أحيانــا فــي الحصــول علــى تمويــل
ٍ
بينهــم فــي كل مــا يتصــل بالنشــاط.

التحول
تضطــر معــه ،عمــا بشــروط التمويــل ،إلــى
ّ

•  -عناويــن الكثيــر مــن المبــادرات يكــون مــن مبــادرة إلــى منظمــة) ممــا يقــود إلــى نــدرة
باللهجــات الدارجــة وبكلمــات خفيفــة ،المبــادرات العاملــة علــى دعــم اإلنتــاج الثقافــي.
ويبتعــد عــن الفصحــى وعــن المصطلحــات وعليــه ســنكتفي بعــرض الفئتيــن اللتيــن تبــدوان

ّ
الرنانــة.

•  -جميــع نشــطاء المبــادرات يتقنــون

انتشــارا مــن هــذه المبــادرات:
لنــا األكثــر
ً

التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي :1-2 ،المبــادرات العاملــة علــى الثقافــة كمبــدأ
ويطــورون اتقانهــم هــذا باطــراد متناســب هــووي مميــز لمنطقــة أو مجموعــة .وهنــا
مــع تطــور هــذه الوســائل.
13

ّ
ً
تتركــز تدخــات المبــادرات علــى موضــوع
أيضــا

انظر.2003 Sommier, I. Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Ed. Flamarion, Col. (Champs), Paris :
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التــراث الثقافــي بشــكل أســاس .ويمكــن القــول أو تهويــده .منهــا ،علــى ســبيل المثــال ،مبــادرة
يومــا للتــراث
ّ
إن طبيعــة المبــادرات تليــق لهــذا النمــط مــن «الــزي الفلســطيني» التــي تنظــم ً

الموضوعــات ألســباب عديــدة ،منهــا:

متمحــورا حــول األزيــاء
الثقافــي الفلســطيني
ً
التراثيــة بعنــوان «البــس ّزيــك ميــن ّزيــك»،14

حشــدا وقــد انبثقــت عــن هــذه المبــادرة واحــدة أخــرى
• -تجــري فــي وقــت قصيــر فتجــد
ً

ً
للتمــوت بعنــوان «مبــادرة الكوفيــة الفلســطينية» .15ومــن
مقبــول مــن النــاس وال تتعــرض
ّ

«ع الحيــط»
والنفــور كمــا فــي البرامــج طويلــة األمــد المبــادرات الفلســطينية نجــد مبــادرة َ
طالبــا
التــي يتناقــص عــدد المشــاركين فيهــا التــي تشــكلت عــام  2010مــن اثنيــن وعشــرين
ً
طــردا مــع مــرور الوقــت.
ً

جامعيــاّ ،
تركــز علــى طــرح تيمــات الهويــة والتــراث
ً

إعالميــا
صــدى
تؤمــن
•-
قويــا لمــا الفلســطيني فــي لوحــات غرافيتيــة علــى جــدران
ً
ً
ّ
ً
يمكــن حشــده مــن وســائل إعــام تنبنــي المناطــق المهمشــة فــي الضفــة الغربيــة.16
أن األمثلــة عــن مبــادرات حفــظ التــراث
سياســتها علــى التدخــل المؤقــت وعلــى والواقــع ّ
االهتمــام بمــا هــو جماهيــري ومثيــر ،كثيــرة ويصعــب إحصاؤهــا .نذكــر علــى ســبيل
وهــذا مــا يحقــق الدعــم المرتجــى مــن المثــال مبــادرة «أدوار» فــي مدينــة اإلســكندرية
المبــادرة.

التــي انطلقــت عــام  2011بهــدف الحفــاظ علــى

• -تمنــح الشــباب المشــاركين جرعــة الحــرف التراثيــة والتقليديــة ،وكذلــك مبــادرة
قويــة مــن الشــعور بالثقــة بالنفــس ،ليــس «تراثــي» فــي مدينــة الســلط األردنية التــي تعمل
فقــط ألنهــم أنجــزوا المبــادرة وإنمــا ً
أيضــا علــى “المحافظــة علــى إحيــاء الطابــع التراثــي
لمــا يحققــه شــكلها مــن نجــاح إعالمــي الــذي تتميــز به المدينــة وشــوارعها وأحياؤهــا
وجماهيــري.

القديمــة ،وذلــك مــن خــال أنشــطة تفاعليــة عــدة

نجــد الكثيــر مــن هــذه المبــادرات فــي فلســطين فــي المجتمــع المحلــي تركــز علــى اســتغالل

ً
مثــا حيــث يجتهــد المواطنــون فــي تنظيــم فــرص المحافظــة علــى هــذا المســار وتجميلــه،
النشــاطات الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى التــراث ليكــون صــورة جاذبــة ســواء للســياحة الداخليــة أو
الفلســطيني المهــدد مــن االحتــال اإلســرائيلي الخارجيــة” .17كمــا قامــت المبــادرة بتنظيــم يــوم

ومــن اســتراتجيته المثابــرة لمحــو هــذا التــراث خــاص إلحيــاء األكالت الشــعبية ّ
وزعــت خاللــه طبــق
https://meemmagazine.net/2018/07/19/%D8%A5%D9%84%D8%A8%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%83-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%83%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%A5%D8%AD/
15
https://www.youtube.com/watch?v=DkaQhsITPuY
16
-https//:www.alghad.com/articles%-651552/D8%B9%-D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B7%-D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8
%B9%D8%A9%-D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%-D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7%-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9
%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
17
http://www.hayatweb.com/article/201746
14
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«الرشــوف» الخــاص بالمنطقــة «لــكل زائــر بطريق أمكــن حصــره إحــدى وخمســين مبــادرة أو مشــروع
وادي شــعيب».18
 :2-2المبــادرات العاملــة علــى التنميــة الثقافيــة:
يالحــظ ،بشــكل عــام ،انخفــاض عــدد المبــادرات

تنوعــت موضوعاتهــا حســب الجــدول التالــي:
موضوع المبادرة

تحميل كتب معارف عامة

ً
مقارنــة مــع
العاملــة علــى التنميــة الثقافيــة

التعليم اإللكتروني

عــدد المنظمــات المهتمــة بالشــأن ذاتــه .وقــد

تحميل كتب إسالمية

يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى طبيعــة العمــل علــى
التنميــة الــذي يتطلــب اســتدامة وعمــا دؤوبــا
طويــل األمــد وهــذا مــا تســتطيع المنظمــات
وتحمــل مســتلزماته
الممأسســة القيــام بــه
ّ
فــي حيــن ال تتفــق طبيعــة المبــادرات بســيطة

التنظيــم مــع هــذه المســتلزمات .غيــر أننــا نجــد
كثافــة واضحــة فــي عــدد المبــادرات العاملــة
أن
علــى وســائل اإلعــام الجديــدة ،حيــث يبــدو ّ
العالقــة الوثيقــة للمبــادرات مــع هــذه الوســائل
تدفعهــا نحــو االهتمــام الزائــد بهــا .لذلــك نشــهد

ً
هدفا لنشــاطه
العديــد منهــا يضــع هــذه الوســائل
وخاصـ ً
ـة لتطويــر المهــارات الشــبابية فــي التعامل

19
مقدمــة إلــى المؤتمــر
معهــا .وفــي دراســة
ّ

الســابع والعشــرين لـــ «االتحــاد العربــي للمكتبــات

تــم حصــر المبــادرات
والمعلومــات» عــام ّ ،2016
والمســاهمات الثقافيــة والقرائيــة والمعلوماتيــة

والمبــادرات التــي تجمــع بيــن التعليــم والثقافــة
المعلوماتيــة ،كمــا تــم تحليلهــا حســب المحتــوى
الفكــري الــذي تســاهم فــي ترســيخه .وكان مــا

تشجيع القراءة
موسوعات إلكترونية
تطوير المحتوى الرقمي العربي

العدد

27
8
7
4
3
2

أن ثلثــي هــذه المبــادرات
ويبيــن هــذا الجــدول ّ
( )34مخصــص لتحميــل الكتــب مــا يســاهم دون
شــك فــي تكويــن مكتبــات خاصــة قــد تســاهم
فــي التنميــة الثقافيــة لكنهــا ً
أيضــا قــد ال تعنــي

أكثــر مــن تكويــن مكتبــة افتراضيــة ال تختلــف عــن
كثيــر مــن المكتبــات الورقيــة التزيينيــة التــي كان
أصحابهــا يعتبرونهــا قطعــة “ديكــور” فــي البيــت

أكثــر منهــا منهـ ًـا لتنميــة ثقافــة أعضــاء العائلــة.
وفــي حيــن ال يحظــى موضــوع التشــجيع علــى
القــراءة علــى اهتمــام أكثــر مــن أربع مبــادرات من

تلــك التــي رصدتهــا هــذه الدراســة نجــد ّأنــه يمثــل
واحــدا مــن الموضوعــات
فــي الواقــع العملــي
ً

 18عن صفحة المبادرة على الفيسبوك
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A
B%D9%8A-906501139529988/
 19السامرائي ،فاطمة أحمد“ :المبادرات الثقافية والثقافية التعليمية العربية لنشر وتطوير الثقافة المعلوماتية والمحتوى الرقمي العربي على مواقع
االنترنت ومدى مساهمتها في رفع المستوى الثقافي للمجتمع العربي»
https://www.researchgate.net/publication/317415526
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فــإن أي عملــي تشــاركي
الكثيــرة الجاذبيــة لتشــكيل المبــادرات .واألمثلــة القــدرة علــى اإلبــداع
ّ
علــى ذلــك أكثــر مــن أن تحصــى ،ففــي ســوريا يســعى إلــى هذيــن الهدفيــن يمكــن أي يدخــل
تشــكلت فــي مدينــة دمشــق ،عــام  ،2010مبــادرة فــي إطــار المبــادرات العاملــة علــى التنميــة
«اقــرأ كتابــا تــزدد شــباباً » 20واســتمرت لســنتين الثقافيــة ،مــن غيــر أن ننتظــر أن يعطيهــا أصحابهــا
تقريبــا ،تبعهــا «نــادي القــراءة» فــي مكتبــة اســم «مبــادرة» كمــا هــي الحــال مــع النــوادي
ً
«إيتانــا» ،21إضافـ ً
ـة إلــى العديــد مــن حلقــات القراءة الســينمائية ومــع جماعــات المســير التــي تضــع

الشــبابية .وكــذا األمــر فــي مصــر مــع مبــادرة فــي مخططهــا التعــرف علــى ثقافــة منطقــة
«هــات كتابــك وتعــال نقــرأ» التــي أطلقهــا طــاب أو تراثهــا التاريخــي أو البيئــي ،أو مــع جماعــات
فــي «جامعة المنصــورة» عــام  ،201222واســتُ عيدت المتطوعيــن لتعليــم األطفــال فــي مخيمــات
فــي «جامعــة القاهــرة» عــام  .2017كمــا ُأطلقــت الالجئيــن .ومــن التجــارب العربيــة المميــزة فــي
فــي القاهــرة عــام  2017مبــادرة باســم «ضــع كتــاب هــذا الســياق «منصــة مترجــم اإللكترونيــة» التــي
وخــذ كتــاب» وهــي عبــارة عــن خزانــات للكتــب أنشــأتها مجموعــة مــن الشــباب فــي العالــم
توضــع فــي األماكــن العامــة ويقــوم المهتمــون العربــي عــام  2010بهــدف «بهــدف إحــداث ثــورة
بتــداول الكتــب المعروضــة فيهــا ،بهــدف ثقافيــة فــي العالــم العربــي مــن خــال تشــجيع
تســهيل الوصــول إلــى الكتــاب وتشــجيع النــاس الشــباب العربــي الــذي يتقــن لغــة أجنبيــة أو
علــى القــراءة .وقــد استنســخت هــذه المبــادرة أكثــر علــى التطــوع بترجمــة مصــادر المعرفــة
فــي أكثــر مــن مــكان .ففــي الجزائــر ،وفــي مدينــة المختلفــة مــن أعمــال بحثيــة أو مقــاالت أو
تحديــدا ظهــرت ذات المبــادرة بــذات تحليــات فــي شــتى المجــاالت إلــى اللغــة
«باتنــة»
ً

تقريبــا «ضــع كتــاب وخــذ كتــاب» ،23فــي العربيــة» .25وكذلــك مبــادرة «المجتمــع العلمــي
االســم
ً

الشــارقة أطلقــت «ثقافــة بــا حــدود» ،فــي مايــو /المغربــي» التــي تشــكلت فــي المغــرب عــام 2012
أيــار  ،2018مبــادرة «خــذ كتاباً واتــرك كتابــاً » 24لتعزيز وتهــدف إلــى “إمــداد المواطــن المغربــي بصفــة
التبــادل المعرفــي بيــن أفــراد المجتمــع اإلماراتي .خاصــة والعربــي بصفــة عامــة بــكل مــا هــو جديــد
فــي مجــاالت العلــوم المختلفــة ممــا يــؤدي إلــى
إن كانــت التنميــة الثقافيــة تعنــي مجموعــة زيــادة المعرفــة العلميــة بيــن المغاربــة ،وبالتالــي
الجهــود المبذولــة لتطويــر المــدارك ،وتقويــة محــو األميــة العلميــة فــي المجتمــع المغربــي،
 20أسسها كل من السيدة سمر حداد مديرة “دار أطلس للنشر والتوزيع” وحسان عباس ولؤي حسين واستمرت لسنة تقريبا لكنها توقفت بسبب تناقص
اهتمام الشباب وعدم التزامهم بإيقاع القراءة المطلوب.
 21أنشأه كاتب هذه الورقة وأداره لسنتين تقريبا قبل أن يتوقف بسبب الظروف األمنية.
22
https://www.youm7.com/story/2012/12/3/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%8
8%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7/865020
23
https://al-ain.com/article/books
24
https://www.emaratalyoum.com/life/culture/2018-05-24-1.1101911
25
www.moutarjam.com
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ً
كوفيــة) حــول رقبتــه ،وصــوت
شــاال (واألفضــل
باإلضافــة إلــى إبــراز دور اللغــة العربيــة فــي نشــر
ً

المعرفــة العلميــة”.26

جهــور .وربمــا كان أكثــر ممثلــي هــذا الصنــف
مــن الناشــطين شــهرة «إبراهيــم القاشــوش»

 -3النشطاء األفراد

الــذي كان يلهــب بأغانيــه حماســة عشــرات آالف
المتظاهريــن االحتجاجيــة التــي انطلقــت فــي

مفتاحيــا فــي الناشــطية ًأيا كان بدايــة الثــورة فــي مدينــة حمــاة الســورية وذلــك
دورا
ً
يلعــب األفــراد ً

شــكلها أو حجــم تدخلهــا .وتظهــر أهميــة هــذا قبــل أن تغتالــه قــوات النظــام بطريقــة وحشــية.
عكســا مــع حجــم شــكل التدخــل و»عبــد الباســط الســاروت» فــي مدينــة حمــص.
الــدور بالتناســب
ً

الــذي تجــري الفعاليــة فــي إطــاره .ففــي الحــركات

الجمعيــة يكتســب دور الناشــط الفــرد صفــة ال يظهــر عــادة اســم النشــطاء األفــراد فــي
ملحميــة يــذوب بســببها أي تمايــز بيــن الفــرد المنظمــات الممأسســة حيــث يفتــرض العمــل
والمجموعــة ،حتــى يغــدو مــن الصعــب الــكالم تغييــب العنصــر الفــردي فــي بنيــة المجموعــة

عــن «الناشــط» بصيغــة الفــرد ،دون أن يعنــي علــى العكــس مــن المبــادرات التــي تظهــر أحيانــا
ذلــك بالطبــع أن ال أهميــة للناشــطين األفــراد فــي باســم الناشــطين األفــراد الذيــن يؤسســونها

الحشــد والتواصــل والتأميــن اللوجيســتي واإلعالم ،قبــل أن تتحــول إلــى عمــل تشــاركي ،وهــذا
إلــى مــا هنالــك مــن أفعــال تســتلزمها الحركــة .مــا يخلــق أمــام الباحثيــن مشــكلة فــي تحديــد
المحمــس الخطــوط الفاصلــة بيــن الناشــطين فــي المبــادرة
ويبــرز بشــكل خــاص دور الناشــط
ّ
المتفــرغ إلثــارة حماســة الحشــود المجتمعــة والناشــطين األفــراد .ومــن المؤســف أن بعــض
ً
ً
احتفــال.
مناصــرة أو حتــى
احتجاجــا أو
ً

الناشــطين الرائديــن ال تعــرف أســماؤهم ،مهمــا

ّ
مؤثرة،
كانــت مســاهماتهم فــي الفعــل الثقافــي

المحمــس كثيـ ًـرا مــع تطــور إال بعــد حــادث تراجيــدي يلحــق بهــم .كمــا هــي
تغيــرت صــورة الناشــط
ّ
أشــكال الناشــطية فقــد بهتــت صــورة المثقــف حــال الناشــطين اليمنييــن «أمجــد عبــد الرحمــن»

الحزبــي (ذي الياقــة البيضــاء) أو النقابــي المناضــل و»عمــر باطويــل».27

(ذي الياقــة الزرقــاء) لتحــل معهــا صــورة أكثــر يمكننــا التمييــز بيــن النشــطاء األفــراد اعتمــادا
وتجانســا ،مــع الحــركات االجتماعيــة حيــث علــى طبيعــة المســار الــذي يوجهــون صوبــه
اندماجــا،
ً
ً

تختلــط شــرائح مــن المواطنيــن متباينــي األصــول فعلهــم الثقافــي .حيــث يبــدو أن ثمــة مســارين
واألعمــار والمهــن .صــورة لشــخص ذكــر ،ببنطــال محتمليــن لهــذا الفعــل :إمــا نحــو تشــاركية مــع
ٍ

حيــز الفعــل
غالبــا مــا يربــط آخريــن أو نحــو حصــر الفعــل فــي ّ
جينــز وقميــص قطنــي مهمــل،
ً
https://www.arageek.com/2015/12/21/arab-volunteering-movements.html
https://www.almodon.com/culture/2017/5/16/%D8%A5%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86
26
27
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الفــردي ،حتــى لــو كانــت نتائجــه تتوجــه نحــو تضامــن أفــراد مختلفيــن لكــن مــن فضــاء مشــترك
آخريــن ،مســتقبلين لهــذه النتائــج.

فحســب ،وإنمــا ً
غالبــا مــا
أيضــا ألن هــذه الصفحــات
ً

يتــم نشــرها باســم الحــدث أو الموضــوع وليــس

فرديــا أو
ـطا
ً
 :1-3فــي الحالــة األولــى (نحــو التشــاركية) يبــدأ باســم صاحبهــا فــا نعــرف إن كان ناشـ ً
الناشــطون عملهــم بشــكل فــردي ،وقــد يبقــون ناشــطين مجتمعيــن فــي مبــادرة.

فتــرة مــن الوقــت وحيديــن دون شــركاء لهــم
فــي عملهــم ،غيــر أنهــم ينتهــون إلــى البحــث  :3-1-3نقــل المهــارة :وهــي إســتراتيجية تأخــذ
عــن آخريــن يتفاعلــون معهــم ،وهــم يتوســلون شــرعيتها مــن نجــاح محقــق لفعــل يقــوم بــه
إســتراتيجيات مختلفــة للوصــول إليهــم ،أهمهــا :الناشــط الفــردي .وذلــك حيــن يلقــى تدخلــه
ً
حقيقيــا يدعــوه ،إمــا بطلــب مــن
اعترافــا
ً

 :1-1-3التواصــل المباشــر :ويكــون باالتصال بالطرق ناشــطين أو مــن أشــخاص عادييــن مهتميــن بمــا
التقليديــة أو الحديثــة مــع أصدقــاء ومعــارف يقــوم بــه ،أو برغبــة منــه لتحقيــق مزيــد مــن
يشــاطرونهم ،أو مــن المحتمــل أن يشــاطرونهم ،المكانــة واكتســاب المزيــد مــن االعتــراف ،إلــى
االهتمــام بالنشــاط .هــذه اإلســتراتيجية هــي نقــل مهارتــه إلــى آخريــن ليســتفيدوا منهــا ،أو
األكثــر
تكــرارا فــي تشــكيل نــوادي الســينما ليســاهموا فــي توســيع الفعــل الثقافــي الــذي
ً

والقــراءة والمســير حيث يشــعر الناشــطون باألمان أســس لــه .وثمــة مثــال بالــغ األهميــة فــي
أكثــر بوجــود أشــخاص لهــم نفــس االهتمــام أو هــذا المجــال نجــده فــي شــخص المهنــدس
ينتمــون إلــى دائرتهــم االجتماعيــة أو الثقافيــة ،أو الفلســطيني «طــارق البكــري» الــذي بــدأ برحلــة
مــا يمكــن تســميته بـــ “فضــاء المرجعيــة”.

بحثيــة تصويريــة يســعى مــن خاللهــا إلــى بنــاء
الصلــة التاريخيــة بيــن واقــع االحتــال اإلســرائيلي

 :2-1-3إنشــاء صفحــة علــى الفيســبوك :وهــي لمواقــع ذات أهميــة شــخصية لالجئيــن فــي
إســتراتيجية واســعة االنتشــار وذات فعاليــة الشــتات الفلســطيني واألصــل الفلســطيني
واضحــة .تســمح هــذه الصفحــة باســتقطاب لهــذه المواقــع وذلــك مــن خــال صــور
النشــطاء مــن “فضــاء االهتمــام” وليــس مــن فوتوغرافيــة قديمــة يحتفــظ بهــا الالجئــون.
فرديــا لســنوات عديــدة
“فضــاء المرجعيــة” .تشــبه هــذه العمليــة إلــى حــد بقــي “البكــري” يعمــل
ً

بعيــد اإلمكانيــة المتاحــة مــن الفيســبوك إلنشــاء قبــل أن تشــتهر أعمالــه ويكثــر الطلــب مــن
حــدث “.”Create an event
غالبــا مــا تضيــع الحــدود الالجئيــن لمســاعدتهم فــي البحــث عــن تاريخهــم
ً

بيــن هــذا الشــكل مــن النشــاط الفــردي وشــكل الشــخصي ممــا اضطــره لتحويــل نشــاطه إلــى
المبــادرة ،ليــس ألن الشــكلين يعمــان علــى مبــدأ مبــادرة تحــت اســم «كنــا ومــا زلنــا» 28تعتمــد
https://www.youtube.com/watch?v=3Hq5TiXSh7s
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علــى إقامــة ورشــات تدريبيــة يقــوم مــن خاللهــا المصطلــح البديــع لـــ «أمبيرتــو إيكــو» وبالتالــي
بنقــل مهارتــه إلــى غيــره مــن الناشــطين.

فهــو يســمح بصياغــة كل التخمينــات الممكنــة
عــن مضمــون المنتــج ووظيفتــه وفاعليته وشــكل

 :2-3فــي الحالــة الثانيــة (نحــو حصــر الفعــل اســتقباله ،إلــخ .ووحدهــا المقابــات المعمقــة
حيــز الفعــل الفــردي) ،تتالشــى الحــدود بيــن مــع المنتجيــن يمكنهــا أن تســمح لنــا بســبر أغــوار
فــي ّ

الم َ
الناشــطين الفعلييــن والعامليــن فــي الثقافــة،
نتــج وفهــم صاحبــه فــي أي خانــة يقــف :خانــة
ُ
أو فــي اإلنتــاج الثقافــي .وتختلــط ســمات المبدعيــن المهــرة أم خانــة المبدعيــن الناشــطين.
ً
أحيانــا كثيــرة .فمنتجــو الثقافــة مــن
الشــخصيتين

شــعراء وفنانيــن وســينمائيين وموســيقيين ،إلــخ.
ال يقومــون بالضــرورة بأفعــال تدخــل فــي حيــز

 -4الحركات الجمعية

ـكل الحــركات الجمعيــة اإلطــار األكثــر شـ ً
الناشــطية حيــن يدبجــون القصائــد أو يرســمون تشـ ّ
ـمول
وينحتــون أو يصنعــون أفالمهــم أو ّ
يغنــون .لكنهم للناشــطية الثقافيــة ،إذ يمكــن أن تندمــج فيــه كل
أال يتحولــون إلــى ناشــطين عندمــا يقومــون بهــذه األطــر الســابقة .قــد تبــادر إلــى تنظيــم الحركــة
أن المشــاركة فيهــا
األفعــال بغايــة «التأثيــر علــى المجتمــع بهــدف جهــة معروفــة االســم ،غيــر ّ
التوصــل إلــى أوضــاع اجتماعيــة تســود فيهــا قيــم تتعــدى إطــار الجهــة المنظمــة وتنفتــح علــى

المواطنــة والحريــة وحقــوق اإلنســان»؟ كيــف مشــاركات أوســع مــن المنظمــات أو المبــادرات أو
ً
يمكننــا
مثــا أال نعتبــر مــن الناشــطية الثقافيــة الناشــطين األفــراد.
غالبــا
رســم الغرافيتــي علــى جــدران المــدن التــي
ً
مــا يقــوم برســمها أشــخاص منفرديــن ،وربمــا

تقــوم حــركات االحتجــاج الثقافيــة بشــكل عــام

مجهوليــن؟ أليــس من الغبــن الموصــوف أن نحصر
احتجاجــا علــى ظلــم ،أو مناصـ ً
ـرة لحقــوق ثقافيــة
ً

وغالبــا مــا تنتهــي إلــى التماهــي مــع
«الشــيخ إمــام» أو «ســميح شــقير» أو «ريــم البنا» ،منتهكــة،
ً
علــى ســبيل المثــال ،فــي تصنيفــات الفنانيــن ،االحتجاجــات االجتماعيــة والسياســية .فأغلــب

ونبعدهــم عــن تلــك المهتمــة بالناشــطين؟ وهــل الحــركات الجمعيــة التــي قامــت فــي العالــم
كان «يوســف عبدلكــي» يرســم «أم الشــهيد» عام العربــي اندمــج فيهــا الثقافــي واالجتماعــي
 2014ليجــرب مهارتــه الفنيــة فقــط أم ليقــدم مــن مــع السياســي ،أو أخفــت فيهــا شــجرة الثقافــي

خــال لوحتــه عمــا ضــد القتــل؟ المشــكلة فــي واالجتماعــي غابــة السياســي ،كمــا هــي الحــال
المســألة هنــا هــي فــي صعوبــة الحكــم علــى فــي المغــرب مثـ ًـا حيــث كان «الهــدف األساســي
المنتجــات الثقافيــة مــن خارجهــا ،مــن موقــف للحركــة ترقيــة اللغــة والثقافــة األمازيغيتيــن فــي
ناقــد لهــاّ ،
ألن العمــل الفنــي ،أي عمــل ،هــو المجــال االجتماعــي المغربــي ،ولكــن ،مــن خــال

كتــاب مفتــوح « »1962 ,l’œuvre ouverteحســب هــذا ،يتعلــق األمــر بتغييــر مكانــة البرابــرة فــي
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مجــال الدولــة بما فــي ذلــك اإلدارة والتعليــم وكذا
تكســير الخطــاب العربــي الــذي يؤقلــل البرابريــة.
يظهــر ،حينئــذ ،مــن خــال الخطــاب حــول التعدديــة
والديمقراطيــة ،مطلــب بمواطنــة جديــدة .يكمــن
وراء حــق االعتــراف بالشــعب األمازيغــي الحــق
فــي الديمقراطيــة».29
إن الناشــطية الثقافيــة
ختامــا ال بــد مــن القــول ّ
ً

ـدا مــن مكونــات الناشــطية المدنية
مكــون هــام جـ ً
فــي العالــم العربــي ،لكنها ال تحظى بما تســتحقه
مــن بحــث ودراســة .وهــذا مــا انتبــه إليــه «معهــد
األصفــري للمواطنــة والمجتمــع المدنــي» فــي
فخصــص
«الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت»،
ّ

بحثيــا يعكــف علــى رصدهــا
برنامجــا
لدراســتها
ً
ً
وتحليلهــا فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة.

مطالبة بحق األقليات أم بديل سياسي؟” مجلة
 29روالند ،مرغريت ،ترجمة حميدة حمودة“ :الحركة األمازيغية في المغرب :دفاع عن هوية ثقافية،
ٌ
إنسانيات :المجلة الجزائرية في األنتروبولوجيا والعلوم االجتماعية،
https://journals.openedition.org/insaniyat/8374
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الناشطية للقضايا الكبري في لبنان:
مسارات التكيف
بشار الحلبي :مسؤول برنامج ،معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة

تمكنــت حملــة المقاطعــة  BDSفــي الســنوات «يقاطعــون بقــدر اســتطاعتهم» ،األمــر الــذي
األخيــرة ،مــن منــع بيــع مســتحضرات تجميــل يســمح لهــم «بانتقــاء معاركهــم» .فعلــى ســبيل
تنتجهــا شــركتين إســرائيليتين – “
ســاينرون” المثــال ،ال يمكــن اســتهداف مقاطعــة شــركات
ِ
و”لومينــوس» – فــي لبنــان ،عبــر القيــام بالبحــث مثــل «إنتــل» ،أو «أبــل» ،أو حتــى «فيســبوك»،

حــول الشــركات فــي األســاس ،وكتابــة تقريــر حيــث يغــدو األمــر أكثــر صعوبــة فــي ظــل غيــاب
أن النشــطاء يتكاتفــون فــي الجهــود
ورفعــه إلــى «مكتــب مقاطعــة إســرائيل» ،الــذي بديــل .غيــر ّ
قــام بــدوره بالتنســيق مــع «مكتــب المقاطعــة مــع الحركــة العالميــة مــن أجــل لفــت انتبــاه
المركــزي» التابــع للجامعــة العربيــة ،وتــم الجمهــور اللبنانــي إلــى بعــض الشــركات للضغــط
تحقــق إنجــاز آخــر ّ
منــع المبيعــات .كمــا ّ
ســعيا لتضييــق التعــاون مــع إســرائيل.
تمثــل عليهــا
ً

باســتهداف شــركة األمــن البريطانيــة «جــي فــور

إس» بعــد اكتشــاف الــدور الــذي لعبتــه فــي كمــا فشــلت الحركــة فــي منــع بيــع «كــوكا
مســاعدة إســرائيل علــى إدارة الســجون حيــث كــوال» ،أو منتجــات «نســله» ،أو حتــى «جنــرال
يقبــع معتقلــو الــرأي السياســي الفلســطينيون ،إلكتريــك» ،وهــي شــركات فاعلــة فــي إســرائيل،
ودورهــا فــي تزويــد نقــاط التفتيــش اإلســرائيلية ســواء كانــت داعــم مباشــر للحكومــة اإلســرائيلية،
فــي المســتوطنات غيــر القانونيــة ،بالمعــدات أو تعمــل معهــا ،أو تعمــل فــي المســتوطنات غيــر
والخدمــات .رســي جــزء مــن جهــود الحملــة القانونيــة .وقــد يكــون الســبب فــي الفشــل هــو
العالميــة المناهضــة للشــركة فــي لبنــان ،حيــث الحكومــة اللبنانيــة التــي ال تقــوم بدورهــا بنشــر
تمكنــت «حملــة مقاطعــة داعمــي إســرائيل فــي الوعــي وممارســة الضغــط مــن أجــل المقاطعــة.
لبنــان» مــن شــن حملــة فــي وجــه شــركة األمــن،

ّ
لتركــز
تبدلــت اســتراتيجية الحملــة
وإجبــار الكثيــر مــن منظمــات «األمــم المتحــدة» علــى إثــر ذلــكّ ،

أن إســرائيل
(كـــ «اليونيســف») ،والمصــرف المركــزي اللبناني ،علــى الثقافــة والعمــل األكاديمي بما ّ
ونقابــة األطبــاء علــى فســخ عقودهــم مــع «تســتثمر بإســهاب فــي الحفــات الموســيقية

الشــركة.

والمناســبات الفنيــة األخــرى ،فــي محاولــة
منهــا للتغطيــة علــى جرائمهــا» .وكمــا يشــير

صبــت «حملــة مقاطعــة داعمــي إســرائيل أحــد ناشــطي  BDSفــي لبنــان“ :مــا هــو حاســم
وقــد ّ
فــي لبنــان» تركيزهــا أكثــر علــى المقاطعــة وربمــا أكثــر أهميــة هــو المقاطعــة األكاديميــة
الثقافيــة بشــكل عــام،
بعيــدا عــن المقاطعــة والثقافيــة والرياضيــة إلســرائيل .هــذا هــو مــا
ً

ّ
ً
خاصــة ّأنــه بــات مــن الصعــب فــي
االقتصاديــة،
مكــن حركــة المقاطعــة فــي جنــوب أفريقيــا التي
ظــل اقتصــاد ُمعولــم ،مقاطعــة البضائــع .يقــول كانــت تقبــع تحــت نظــام فصــل عنصــري ،وهــذا مــا

ناشــطو حركــة المقاطعــة فــي هــذا الشــأن ّإنهــم نحتاجــه هنــا بشــكل خــاص .يجــب أن نقــوم بنقــض
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ّ
المتمثــل بـــ
محــاوالت إســرائيل لطمــس الحقيقــة ،وهــو األمــر إلــى األمــام باتجــاه هدفهــا الرئيســي
الــذي تبــرع فيــه ،إذ تهــدف هــذه المحــاوالت «القضــاء علــى دولــة إســرائيل».
أن إســرائيل حالهــا كحــال أي بلــد –
إلــى إظهــار ّ
بإمكانــك المجــيء والغنــاء ،ومــن بعــده المغــادرة
ّ
تتكلــم عــن إســرائيل بشــكل إيجابــي أكثــر.
وأنــت

إن إســرائيل مارقــة .إســرائيل ترتكــب أفعــال
كالّ .
ليســت بعاديــة ،لــذا ال يمكــن أن تجمعنــا بهــا
عالقــة طبيعيــة .هــذا جانــب أساســي”.
وقــد أثمــر عمــل الناشــطين فــي هــذا المجــال،
منــع عــرض عــدد مــن األفــام (آخرهــا «وونــدر
وومــن» <المــرأة الخارقــة>) بســبب مشــاركة
ملكــة الجمــال اإلســرائيلية «غــال غــادوت» ،التــي
كانــت مجنــدة فــي الجيــش بيــن  2007-2005كجــزء
مــن الخدمــة العســكرية اإلســرائيلية اإللزاميــة.1
ـم الضغــط علــى مغنيــة البوب «شــاكيرا»
كذلــك ،تـ ّ
إللغــاء حفلتهــا فــي تــل أبيــب.

وباختصــار ،يــرى أعضــاء حملــة المقاطعــة فــي
موســم المهرجانــات الصيفيــة أداة مؤثــرة فــي
وجــه تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل»/العدو».
بينمــا بالنســبة آلخريــن ،كاألكاديمييــن الذيــن تمــت
إن الفشــل فــي وضــع اســتراتيجية
مقابلتهــمّ ،
مقاطعــة اقتصاديــة ثابتــة واللجــوء إلــى
المقاطعــة الثقافيــة واألكاديميــة ،هــي شــكل
مــن أشــكال القمــع الثقافــي بحــق المجتمــع
اللبنانــي ،وال تملــك أي تأثيــر فعلــي على إســرائيل،
وال تدفــع بحركــة المقاطعــة فــي لبنــان أي خطــوة

https://www.theguardian.com/film/2017/may/31/wonder-woman-lebanon-ban-gal-gadot-israel
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أنماط ناشطية الصحافة في العالم
العربي  ...أسئلة التكوين والتحول
محمد أبو الغيط :كاتب صحفي

إذا كانــت الناشــطية تســتدعي إلــى األذهــان
المســيس
للوهلــة األولــى مشــاهد للشــاب ُ

الــذي يهتــف فــي مظاهــرة أو يخطــب فــي
اجتمــاع حزبــي ،أو ألعضــاء وعضــوات المؤسســات
ـا آخــر للناشــطية كثيــراً مــا
الحقوقيــة ،فــإن مدخـ ً

يتــم إغفالــه هــو دخولهــا مــن بوابــة الصحافــة
بمختلــف أشــكالها ،ســواء المؤسســاتية أو عبــر

وســائل التواصــل أو مــا يعــرف بصحافــة المواطــن.
ولعــل اإلرهاصــات األولــى للظاهــرة كانــت فــي
انتشــار التدويــن قبــل الربيــع العربــي ،وهــو مــا

ً
متداخــا بشــكل
لــم يكــن نمطــاً متمايــزاً كونــه

إشكالية التعريف :من هو الناشط
الصحافي؟
حيــن البــدء بالتعــرض لهــذه الظاهــرة تســتوقفنا
إشــكاالت عــدة ،أبرزهــا منهجيــة البحــث أو آليــات
التعريــف واالختيــار ،فمــن الــذي يعــد شــخصاً
«ناشــطاً » فــي مجــال الكتابــة ،بينمــا ينــدرج آخــر
تحــت فئــة «صحفــي شــهير» أو «كاتــب مقــروء”
أو  Influencerبلغــة مواقــع التواصــل؟
يمكننــا تقديــم محاولــة للتعريــف بالناشــط
الصحافــي عبــر هــذه النقــاط التاليــة:

كبيــر مــع الناشــطية السياســية ،وكذلــك كونــه

ظــل بعيــداً عــن كل مــن المؤسســات الصحفيــة أ -يحمل قضية عامة ثابتة:
ٍ
وأيضــاً موجــة مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي هــذا الناشــط الصحافي/اإلعالمــي ملتــزم بخــط
ـث نســبياً وكانــت مــن أســباب ثابــت يســتخدم الكتابــة أو الفيديــو أو نقــل األخبــار
ظهــرت بوقــت حديـ ٍ
كوســيلة لــه ،وبمختلــف التنويعــات ،ســواء انتقــل
تراجــع التدويــن.
إلــى مؤسســة صحافيــة أو خــرج منهــا ،وهــو

ـورا كبيـ ًـرا لظاهــرة يواصــل ذلــك الخــط الــذي ُعــرف بــه مــع اختــاف
لكــن الربيــع العربــي أتــاح ظهـ ً
الملتحقيــن بالناشــطية مــن البوابــة الصحفيــة أدواتــه.
إلــى حــد تمايزهــا لنمــط مســتقل ،وذلــك بســبب

ٌ
ممثل لفئة اجتماعية أو سياسية:
ارتفــاع الطلــب .فالثــورة ،بالتعريــف ،هــي لحظــة ب-
يكــون بالتدريــج مصداقيــة لــه لــدى مــن ّ
يتبنــون
ّ
لطيــف شــعبي واســع .وهكــذا فجــأة
تســييس
ْ

أصبــح المالييــن يبحثــون عــن مدخــل الناشــطية خطــه السياســي أو االجتماعــي ،ويعتبــرون أنــه
صــوت لهــم .هــو نفســه يتحــول إلــى أداة مــن
ٌ
المالئــم لهــم ،ثــم الحقــاً  ،وبشــكل معاكــس،
وبســبب انحســار الطلــب ،تــم غلــق المســاحات أجــل إيصــال األفــكار أو األخبــار ،ويطالبونــه بذلــك،
كاملــة ليصبــح هــذا هــو المتنفــس الوحيــد ويبحثــون عنهــا عنــده .فــي المقابــل يعتبــره

ً
ً
ممثــا ،فيتلقــى هجومهــم
أيضــا
الــذي يجــب الحفــاظ عليــه ،وبالتالــي أفــرزت الخصــوم
بنــاء وأذاهــم ،وبالمقابــل قــد يخــوض معــارك معهــم.
مختلــف الــدول العربيــة تجاربهــا الخاصــة
ً

علــى ظروفهــا.
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مــن الذيــن بــدأوا نشــاطهم مــن مدخــل السياســة

وعرفــوا بذلــك،
ّ
يتحــول وجــوده العــام عبــر الصحافــة أو وســائل أو المؤسســات الحقوقيــةُ ،

التواصــل إلــى تأثيــر يمكــن قياســه إمــا بالوســيلة واســتمروا علــى ذلــك مســتخدمين المنصــات
الرقميــة المباشــرة عبــر أعــداد المتابعيــن لــذات الغــرض ،هــم ليســوا المعنييــن بمــا نطرحــه
والقــراء ،أو بالوســائل النوعيــة الخاصــة بنوعيــة فــي هــذه الورقــة حــول َمــن دخلــوا الناشــطية

أن
متابعيــه ومــدى تأثيرهــم بدورهــم ،ومــدى مــن بوابــة الصحافــة .وبالمقابــل ال يعنــي هــذا ّ

أهميتهــم فــي مجالــه.

المعنييــن لــم يكــن لهــم أي عالقــة بالشــأن العــام
قبــل أن يبــدأوا بإنتــاج المحتــوى ،فــا بديــل عــن

دُ -ينتج محتوى متمايز:

خلفيــة ســابقة والتــزام منحــاز قبــل البــدء وإال لمــا

ً
أصــا ،لكننــا نعنــي مفتــاح
جانــب رئيســي مــن ناشــطيته يكمــن فــي التحقــوا بالناشــطية

تمايــزه عــن القاعــدة العامــة مــن الصحفييــن أو تأثيــره فــي الحيــز العــام.
مــن رواد مواقــع التواصــل ًأيــا كان هــذا التمايــز،

ســواء كان فــي قدرتــه علــى إنتــاج المعرفــة ،أو اإلشــكالية الثالثــة متعلقــة بشــكل خــاص بوســيط

بنوعيهــا الكائنــة إمــا عبــر
نقــل المعلومــات الخاصــة ،أو تقديــم التحليــات الصحافــة الرقميــة -
ْ
المعمقــة ،أو مجــرد قدرتــه علــى الصياغــة ،أو المواقــع الصحفيــة أو عبــر مواقــع التواصــل

غيرهــا.

االجتماعــي  -كمجــال مــازال قيــد التشــكل رغــم

تقدمــا ً
بالغــا فــي الســنوات الماضيــة.
ولعلنــا هنــا نجــد أن اســتخدام تعبيــر «ناشــطية تحقيقــه
ً
إنتــاج المحتــوى» قــد تكــون أدق فــي عمومهــا فقــد ظلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي منفــردة
مــن «الناشــطية الصحفيــة».

ال تقــدم لمــن يكتفــي بهــا التعامــل الجــاد
المطلــوب مــن الجمهــور مــا لــم ينتقــل إلــى

لكــن إذا انتهينــا مــن إشــكالية التعريــف المبدئيــة الصحافــة الرقميــة ،وهــو مــا أســفر عــن موجــة
نجــد إشــكالية أخــرى حــول مــا الــذي يحــدد مــن الكُ تــاب الشــباب ,لكــن بعــد الحجــب واإلغــاق
المســاحات الواســعة المتداخلــة بيــن النشــطاء فــي دول عربيــة ،عــاد اســتخدام مواقــع التواصــل
السياســيين أو الحقوقييــن الذيــن انتقلــوا إلــى بأنمــاط مختلفــة ليضفــي جديــة أوســع علــى
ً
خاصــة عبــر اســتخدام «الصفحــات
الصحافــة بأشــكالها مســتغلين المنصــات المحتــوى
«منتــج العامــة» كمنصــات إنتــاج محتــوى مكتــوب أو
كأداة أتيحــت لهــم ،وبيــن الصحافــي أو ُ

المحتــوى» الــذي انتقــل للناشــطية؟

أن هــذه المســاحات ســتظل
يجــب االعتــراف هنــا ّ

شــاهد.
ُم
َ

تحمــل ســيولة يصعــب فصلهــا ،لكــن يمكننــا إال أن اســتخدام مواقــع التواصــل كأداة للناشــطين
مرتبطــا بعوامــل عديــدة بعضهــا متعلــق
علــى األقــل أن نُ حــدد باالســتبعاد أن مجموعــات ظــل
ً
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بســهولة الوصــول ،كضمــان عــدم حجــب المواقــع ،يمكــن تقســيم عالقــة الناشــطية الصحفيــة مــن
وبعضهــا اآلخــر متعلــق بالمحتــوى وتفاعــل زاويتهــا السياســية بالمؤسســات فــي مصــر بعــد
الجمهــور ،مثــل ضــخ األنظمــة العربية اســتثمارات الثــورة إلــى  3مراحــل:
ضخمــة لصنــع ناشــطية مصطنعــة مواليــة لهــا،
أو مثــل غيــاب العمــل الجماعــي المنظــم لصنــع
بحــراكات ســاخنة
حالــة جماهيريــة إال إذا ارتبطــت
ٍ

(حملــة “مــي تــو” فــي مصــر ودول أخــرى؛ “الحــراك

المرحلة األولى :المؤسسات ترحب
بكم

بأشــهر قليلــة قــررت “نــورا يونــس”،
الريفــي” أو حملــة المقاطعــة فــي المغــرب؛ بعــد الثــورة
ٍ
اإلضــراب فــي األردن؛ التعامــل مــع النظــام القديــم مديــرة «بوابــة المصــري اليــوم» ،اتخــاذ قفــزة
فــي تونــس).

ً
وبــدل مــن تخصيــص بــاب محــدد
جريئــة لألمــام،

تحــت اســم «مدونــات» أو «أصــوات شــابة»

ونســتعرض هنــا عــدة نمــاذج لــدول عربيــة ومحاولــة اســتكتاب الشــباب ذوي الجماهيرية بها
مختلفــة ،مــع محاولــة تطبيــق هــذه الخلفيــة أو االكتفــاء بنقــل مــا ينشــرونه علــى مدوناتهــم

النظريــة ،قبــل الخلــوص الســتنتاجات.

وصفحاتهــم  -كمــا كان الحــال بجريــدة “الشــروق”
علــى ســبيل المقــال  -قــررت أن تســتكتب مــن

مصر :بحر الناشطية

تختارهــم فــي بــاب «الــرأي» .وبهــذا يظهــر
المقــال فــي مرتبــة مســاوية تمامــاً لمقــاالت

ّ
الكتــاب التــي تُ نشــر فــي الجريــدة الورقيــة،
شــهدت مصــر منــذ اللحظــة األولــى محاولــة كبــار
أن
أن عــدد كبيــر مــن المتابعيــن ظنــوا ّ
للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة احتــواء طوفــان إلــى حــد ّ

الناشــطين السياســيين أو االســتفادة منهــم .النشــر ورقــي ً
أيضــا.

وكانــت أكثــر الظواهــر ً
لفتــا للنظــر فــي مــا يخــص

ـل جديــد
الصحافــة هــو ّ
أن صحيفــة «األهــرام” الحكوميــة أنتــج هــذا تعامـ ًـا شــديد الجديــة مــع جيـ ٍ
العريقــة ،التــي نشــرت األكاذيــب والتشــويه ضــد مــن الكُ ّتــاب الشــباب الذيــن تربعــوا أغلــب األوقــات
الثــورة فــي أيامهــا األولــى ،هــي نفســها خــال علــى خانــة «األعلــى قــراءة» بالموقــع لتظهــر
األيــام األخيــرة قبــل رحيــل “حســني مبــارك” صورهــم فــوق صــور «الكبــار» .هكــذا بيــن – 2011
تحولــت لنشــر ملحــق خــاص يومــي بعنــوان ُ 2014عرفــت أســماء مثــل“ :أحمــد ســمير” ،و»عمرو
إن العبــارة كُ تبــت بطريقــة عــزت” ،و»تامــر أبوعــرب” ،و»محمــد الخازنــدار”،
«شــباب التحريــر» ،بــل ّ

«الفرانكــو أراب»  ،Shabab Elta7rerكمحاولــة و»بــال عــاء” ،و»محمــد أبوالغيــط”.
للتقــرب مــن الشــباب.
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ونالحــظ بوضــوح اختــاف الخلفيــات ،فـــ «أحمــد التــي أثارتهــا إذاعــة التحقيق االســتقصائي «موت
صحفييــن باألصــل لكــن لــم فــي الخدمــة» لـــ «مصطفــى المرصفــاوي” .وهنــا
ســمير” و”تامــر” كانــا
ْ
ُيعرفــا بكتابــة المقــاالت قبــل الثــورة ،بينمــا أتــى مــرة أخــرى نتحــدث عــن التــزام بخــط ثابــت يســعى

“عمــرو عــزت” مــن الهندســة إلــى الصحافــة لــه الصحفــي ال مجــرد نجــاح طــارئ لموضــوع.
ً
الحقــا ،وانتقــل “محمــد
ثــم العمــل الحقوقــي

«منتجــي
أبوالغيــط” مــن الطــب إلــى الصحافــة ،وكذلــك وفــي مســار مختلــف تحــول بعــض ُ

قادمــا مــن الهندســة.
فعــل “بــال عــاء”
ً

المحتــوى» إلــى لعــب أدوار سياســية غيــر
مســبوقة ،فشــهدنا تواصــل المجلــس األعلــى

ُعرفــت هــذه الموجــة بكُ ّتاب مقــاالت الــرأي الجدد ،للقــوات المســلحة مــع الكاتــب “بــال فضــل” ،أو

حيــث لــكل منهــم مــا يميــزه فــي المحتــوى أو دعــوة المخــرج “عمــرو ســامة” أو الكاتــب “محمــد
األســلوب ،وكذلــك فــي لحظــات االنتشــار المرتبــط ديــاب” إلــى اجتماعــات علــى أعلــى مســتوى رغــم
ـاء بــأي أحــزاب أو حــركات
بمواقــف سياســية حديــة( .محمــد أبوالغيــط أنهــم
ً
جميعــا ليســوا أعضـ ً
ومراجعــة ســردية الثــورة طبقيــاً  ،أحمــد ســمير سياســية.

ومعارضــة اإلخــوان ،تامــر أبوعــرب ومعارضــة
مســار  30يونيــو) .وأدى النجــاح (الرقمــي) الواضــح
لهــذه الحالــة إلــى محاولــة استنتســاخها ســواء
فــي جريــدة “الشــروق” أو غيرهــا.

المرحلة الثانية :المؤسســات خارج
المنظومة كمنبر بديل
ال يمكــن تحديــد بدايــة محــددة لهــذه المرحلــة.

مــن جانــب آخــر ،ســمحت الثــورة بنقلــة كبيــرة فــي ربمــا كان  2015هــو البدايــة التقديريــة ،إذ بــدأت
مســار صحفييــن شــباب آخريــن ،ورغــم كونهــم بشــكل تدريجــي وبطــيء للغايــة هيمنــة األجهــزة
ً
ضمنــا أو
ليســوا بنفــس قــدر الشــهرة العامــة بحســاب األمنيــة علــى اإلعــام الخــاص ،وبــدأت
أعــداد المتابعيــن ،فقــد حصــدوا شــهرة كبيــرة صراحــة تصفيــة هــذه الجيــوب فــي مســار طويــل

داخــل الوســط الصحفــي وعلــى قفــزات مهنيــة يمتــد حتــى ُ .2018طلــب مــن البعــض بوضــوح
داخــل مؤسســاتهم ســواء بالمناصــب أو بالتأثيــر.
ّ
وفصــل البعــض مــن عملــه
التوقــف عــن الكتابــةُ ،
بــأن الميزانيــة ال تســمح
فالجميــع مثــا يذكــر «مانشــيت» “المصــري أو تــم االعتــذار منــه
ّ

اليــوم” الخــاص بتحقيــق الصحفــي الشــاب “أحمــد ببقائــه ،بينمــا ُســمح للبعــض بالمواصلــة بشــرط
رجــب” حــول القناصــة فــي الداخليــة فــي يــوم أن يعــي ضمنيــاً خفــض الســقف فــي المرحلــة

شــهادة وزيــر الداخليــة ّ
بأنــه ال يوجــد لديهــم أي
ـتعدا للتفــاوض حــول ســطر
الراهنــة ،ويكــون مسـ ً
ً
قناصــة ،أو الحقــا المقدمــة التــي قدمهــا المذيــع أو شــرط .لكــن بالمقابــل ُفتحــت أبــواب أخــرى .بدأت
“أحمــد خيــر” يــوم الحكــم علــى “مبــارك” ،أو الضجة فــي عــام  2014طفــرة فــي المواقــع الصحفيــة
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الشــبابية ،بعضهــا كانــت مســتقلة بجهــود ذاتيــة نجــم” فــي الشــؤون االقتصاديــة أو “عــاء حمودة”
– ّ
وأثــر هــذا علــى فقــر محتواهــا – مثــل موقــع فــي الشــؤون السياســية.

“بوابــة ينايــر” لرئيــس تحريرهــا “عمــرو بــدر”،
وبعضهــا كان مرتبطــاً بدوائــر قطريــة بأشــكال وفــي ظــل حقيقــة أن المصرييــن وحدهــم يزيــدون
عدديــا ،والنســبة أكبــر
مختلفــة مثــل “ساســة بوســت” ،و»نــون بوســت” ،عــن ربــع العالــم العربــي
ً

ّ
شــكل حجــب
و»جيــل” ،و»ألتــرا صــوت” ،و»ميــدان” ،و»التقريــر” .بقيــاس القــراء والمتابعيــن ،فقــد
المواقــع العربيــة ً
ـدا للقــراء،
أيضــا ضربــة قاســية جـ ً

فضــا عــن ســحق المواقــع المصريــة البحتــة.
ونشــير هنــا إلــى اختــاف هــذه الموجــة مــن حيــث
ً
كونهــا مواقــع إقليميــة التوجــه ال مصريــة فقــط ،وتزامــن ذلــك مــع حملــة االســتحواذ المباشــر

لذلــك فقــد مثلــت ملجــأ لــكل حــاالت المنبوذيــن ألجهــزة المخابــرات علــى القنــوات والصحــف.
مــن المؤسســات بمختلــف الــدول العربيــة ،كمــا وهكــذا شــهدنا عــودة المعارضيــن والمســتقلين
ً
عــودة إلــى اســتخدام «فيــس بــوك»
ـدا لـــ «كُ ّتــاب التقاريــر» .أدراجهــم،
أنهــا قدمــت
ً
نموذجــا جديـ ً

هنــا لــم يعــد البطــل هــو مقــال الــرأي ،بــل نصوص كمنصــة للنشــر بشــكل أوســع ،بــل إن البعــض عــاد
ً
تــاركا الصحافــة
طويلــة معلوماتيــة تصــاغ بأســلوب أقــرب لــأدب .أدراجــه إلــى مهنتــه القديمــة
مؤسســيا ،وإن كان
وهكــذا بــدأت أســماء جديــدة تُ عــرف فــي أوســاط التــي حــاول االلتحــاق بهــا
ً

ليســت عامــة ،لكــن ذات نــوع خــاص مــن الشــهرة اســتمر فــي انتــاج المحتــوى علــى صفحاتــه،
والتأثيــر ،مثــل “هيثــم قطــب” و”أســامة الصيــاد” باإلضافــة إلــى توســع ظاهــرة الصفحــات العامــة
و”نهــى خالــد”.

المجهلــة التــي تســتخدم لنشــر محتــوى سياســي
ُ

أو إطــاق دعــوات.

المرحلة الثالثة :ال مفر
فــي مايو/أيــار  2017بــدأت مصــر للمــرة األولــى

خارج السياسة

مــواز وغيــر منفصــل ،كانــت حــاالت
واردا فــي مســار
حملــة حجــب المواقــع ،وهــو مــا لــم يكــن
ً
ٍ
سـ ً
ـابقا فــي المخيلــة المصريــة التــي كانــت تظــن أخــرى تنشــأ للتعبيــر عــن الناشــطية عبــر الصحافــة
أن مثــل هــذا األمــر يليــق بالســعودية أو ســوريا االلكترونيــة .فعلــى صعيــد العمــل النســوي ظهر
ّ
ٌ
جيــل جديــد مــن النســويات مــن خــارج منظومــة
«البعــث» فقــط .كمــا تمــت محاولــة حكوميــة
تمامــا .فتيــات بــا خلفيــة
لصناعــة «منتجــي محتــوى» شــباب آخريــن علــى المراكــز الحقوقيــة
ً
مواقــع التواصــل ينشــرون بطريقــة أكثــر
ذكاء دراســية متخصصــة أو خلفيــة أســرية واجتماعيــة
ً

رســائل الدولــة ،وظهــرت أســماء مثــل “محمــد متعاونــة ،أنشــأن صفحــات مثل “ثــورة البنــات” (150
ألــف متابــع) ،وهكــذا ُعرفــت أســماء مثــل “غديــر
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ّ
ــن مــن لعــب دور
أحمــد” و”إســراء ســراج”،
وتمك َّ

ً
بــارز فــي فــرض أجنــدة تجاهــر برفــض التقســيم
نموذجــا آخــر
أيضــا مثلــت حالــة موقــع “والد البلــد”
ً
الطبقــي المجتمعــي ،فتتحــدث عــن الحريــات للصحافــة المحليــة االجتماعيــة ،فأصبــح بإمــكان

الجنســية وحتــى حريــة عــدم إزالــة الشــعر ،كمــا شــاب فــي “قنــا” أن يكتــب عــن واقعــة تحــرش،
ـروعا
ترفــض تأجيــل الحــراك النســوي ألي أولويــات بمــا أوبمقــدور شــاب فــي “المنيــا” أن يتنــاول مشـ ً

يــؤد هــذا
فيهــا الثــورة أو الحقــوق االقتصاديــة والسياســية .لمكافحــة الفتنــة الطائفيــة ،لكــن لــم
ِّ

وهكــذا شــهدنا ذروة الحــراك االلكترونــي المنظم لظهــور جيــل مــن الناشــطين المعروفيــن خــارج
الحقــا محافظاتهــم ،وظلــت المركزيــة القاهريــة ً
ً
فــي مــا عــرف بقضيــة «فتــاة اإليميــل» ،أو
عبئــا

فــي قضيــة اتهــام “يســري فــودة” بالتحــرش.

ً
ثقيــا يمنــع توســع المشــروع الطمــوح أو تجــاوز
ناشــطية شــركائه دوائرهــم القريبــة.

وعلــى صعيــد آخــر حملــت الظاهــرة تنوعــات
مختلفــة .علــى ســبيل المثــال كان هنــاك صحفيات
أصيــات بتوجــه نســوي مثــل “حنــان الجوهــري” ،أو
كاتبــات نشــطات مثــل “غــادة عبدالعــال” ،أو مــن

سوريا :مقاتلون بأســلحة رصاصها
من حبر

ظهــرن عبــر مواقــع صحفيــة نســوية متخصصــة كانــت الناشــطية بشــكل عــام فــي ســوريا قبــل
مثــل موقــع “نــون” الــذي حمــل أســماء مثــل الثــورة محــدودة للغايــة .وعلــى العكــس مــن دول

“عــزة أبــو األنــوار”.

أخــرى لــم تشــهد ســوريا ظاهــرة التدويــن أو حــراك
مواقــع التواصــل ،فــي ظــل محدوديــة وجــود

ً
أصــا ،والقيــود الكبيــرة
شــهد المجــال العلمــي أيضــاً طفــرة كبيــرة ،االنترنــت فــي ســوريا

ً
فضــا عــن أشــباح قصــص
فظهــرت أســماء مثــل “محمــود المهيدلــي” ،المفروضــة عليــه،
ُمنتــج المحتــوى علــى صفحتــه بموقــع فيــس مروعــة مثــل المدونــة المختفيــة طــل المويلحــي.
بــوك؛ أو “شــادي عبــد الســام”ُ ،محــرر التقاريــر

العلميــة بموقــع “ميــدان”؛ أو “محمــد منصــور” ،اندلعــت الثــورة علــى يــد خليــط يجمــع مهمشــي
رئيــس القســم العلمــي بـــ «المصــري اليــوم” ،األطــراف مــع الشــباب المتعلــم ذي التوجهــات
وكلهــم يخوضــون معــارك بــروح حماســية حــول العلمانيــة أو التقليديــة المحليــة ،وســرعان مــا

عناويــن مثــل نظريــة التطــور ،أو اإلعجــاز العلمــي انتقلــت مــن التظاهــرات والتنســيقيات إلــى

فــي القــرآن الكريــم .كمــا ظهــر ُصنــاع محتــوى الفصائــل المســلحة .وبدورهــا ســرعان مــا انتقلــت
يمتــازون بالــدأب والشــهرة الواســعة
ً
عربيــا مثــل مــن «الجيــش الحــر» الــذي يضــم المنشـ ّ
ـقين عــن

“محمــود الغنــدور” ،مقــدم برنامــج «الدحيــح» الجيــش الذيــن ال يحملــون التوجهــات اإلســامية
الــذي طالمــا اتهمــه معارضــون لــه ّ
بأنــه ملحــد .إلــى فصائــل إســامية صريحــة بمختلــف تنوعاتها،
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وإن كانــت تغلــب عليهــا فــي البدايــة الصبغــة وكثيــراً مــا عانــت “عنــب بلــدي” مــن أزمــات مثــل
المحليــة قبــل أن يكتســح ســواد “النصــرة” مصادرتهــا فــي فبرايــر  2017علــى يــد «أحــرار
و”داعــش” كل شــيء ،بالتــوازي مــع تضخــم الحالــة الشــام» أثنــاء إدارتهــم معبــر بــاب الهــوى ،بســبب
الســلفية المحليــة.

مقــال ينتقــد جبهــة النصــرة ،وهــو نفــس مــا
تعرضــت لــه صحــف أخــرى مثــل «كلنــا ســوريون»،

ومــع اختفــاء الجيــل األول مــن الناشــطين برئاســة تحريــر بســام اليوســف ،التــي صــودر أحــد
غالبــا علــى يــد نظام بشــار ً
قتل وسـ ً
ـجنا ،أعدادهــا بســبب مقــال عــن حريــة الــرأي .وهكــذا
العلمانييــن ً

تــال علــى يــد اإلســاميين وجــدت هــذه الحالــة الصحافيــة نفســها أمــام
ثــم اســتبعاد جيــل
ٍ
بمناطــق المعارضــة ،أصبــح المســار المتــاح للتأثيــر تحديــات مختلفــة ،وتشــكلت «رابطــة الصحافييــن
وإثبــات الوجــود يتضمــن أدوات محــدودة منهــا الســوريين» فــي مناطــق المعارضــة لمحاولــة
الصحافــة .ورغــم تداخــل المســاحات بيــن الصحافــة تنســيق الجهــود.
األقــرب لـــ “اإلعــام الحربــي» فــي أغلــب المنصــات
المحســوبة علــى المعارضــة الســورية ،والعــدد ب -مركز الجمهورية للدراسات:

ً
مختلفــا
نموذجــا
قــدم «مركــز الجمهوريــة»
الضخــم مــن «المراســلين» الذيــن ينقلــون األنبــاء
ً
ّ
تحــت القصــف ،إال أنــه ســرعان مــا أثبتــت ظواهــر عــن النمــاذج الســابقة التــي يمكــن وصفهــا بـــ
متمايــزة وجودهــا:

«المحليــة» ،فهــي ال تحمــل أيدلوجيــا متماســكة

ً
وأيضــا ليســت
واضحــة ،ولــم تكــن إســامية

أ -عنــب بلــدي بــدأت «عنــب بلــدي» كصحيفــة عــام علمانيــة صريحــة ،وتحافــظ علــى ســقف ال
 2011فــي مدينــة داريــا بريــف دمشــق ،بالجهــود تتخطــاه حريتهــا .فالقائمــون علــى المركــز ذوو
وتعبــر بشــكل رئيســي عــن توجهــات علمانيــة ويســارية صريحــة ،ولــم يترددوا
الذاتيــة ينتجهــا هــواة،
ّ

الثــوار المحلييــن بالمدينــة  -التــي تُ عــد إحــدى فــي فتــح ملفــات القضايــا الجندريــة والحريــات
جنبــا إلــى جنــب انحيــاز
المناطــق القليلــة التــي حافــظ حراكهــا المســلح الجنســية والدينيــة .هــذا ً

وتدريجيــا توســعت المركــز التــام للثــورة الســورية ونقــده القاطــع
علــى محليتــه البحتــة –
ً
وبــدءا مــن ألوجــه هيمنــة التيــارات اإلســامية .علــى ســبيل
لتتحــول إلــى صحيفــة احترافيــة.
ً
عــام  2014أصبحــت الجريــدة التــي يــرأس تحريرهــا المثــال ظهــرت فيــه كتابــات “ياســين الســويحة”،
ً
خاصــة تلــك المتعلقــة بالتاريــخ األســباني،
“جــواد شــربجي” تُ طبــع فــي تركيــا ثــم تنقــل ليتــم
توزيــع آالف النســخ الورقيــة علــى  300نقطــة فــي أو “أحمــد إبراهيــم” الــذي عمــل علــى جمــع
ً
فضــا عــن مئــات آالف القــراء
الشــمال الســوري،
عبــر قوائــم االشــتراكات لصيغــة  PDFوصفحــة
“فيــس بــوك” بمليــون متابــع.

شــهادات تخــص تنظيــم الدولــة اإلســامية.
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الموقــع الــذي حصــل علــى دعــم أوروبــي ،وينطلق اإلســام” فــي “الغوطــة» ،الــذي تــم اختطــاف
مــن تركيــا ،يكتــب فيــه أحــد أشــهر المثقفيــن زوجــة “ياســين الحــاج” ورفاقــه فــي المناطقــه.
الســوريين القدامــى“ ،ياســين الحــاج صالــح”،
وهــو بــدوره
مؤســس «البيــت الثقافــي الســوري نمــوذج آخــر هــو حالــة “دارا عبــد هللا” ،الكاتــب
ّ
(هامــش)» فــي تركيــا ،الــذي يشــكل
حاليــا ،الــذي
تجمعــا الكــردي المقيــم فــي ألمانيــا
ً
ً

ً
ً
منحــازا للثــورة بشــكل تــام،
متمايــزا،
خطــا
للتقدمييــن الســوريين بالخــارج .حكــى المحــرر يتخــذ ً
ّ
“ياســين ســويحة” عــن كيفيــة
تشــكل مجموعــة وللحريــات الشــخصية بكامــل محتواهــا بشــكل

ً
مســلحة صغيــرة للغايــة مــن أفــراد ذوي
واطالقــا مــن نفــس
هــوى صريــح ،ولقضيتــه الكرديــة،
ً
يســاري مــن معارفــه ،ثــم ســرعان مــا تلقــوا
مربــع الديمقراطيــة والمواطنــة ال يتــورع عــن
ّ

تهديــدات بالقتــل اضطرتهــم لحــل المجموعــة .توجيــه النقــد للفصائــل الكرديــة بـ ً
ـدل مــن تقديــس
الم ِّ
نظر
ج -المثقف ُ

المظلوميــن ،وهــو مــا أســفر عــن خوضــه معــارك
لفظيــة عديــدة.

فــي المقابــل ظهــر فــي ســوريا نمــوذج خــاص
المتحديات
ً
جــدا هــو المثفــف المتداخــل مــع المعركــة ،د .السوريات ُ

مثــل “أحمــد أبازيــد” الــذي ُعــرف قبــل الثــورة أســفرت الثــورة عــن ظهــور جيــل مــن الصحافيــات
المتحــدي لســلطة نظــام األســد
كمثقــف وقــارئ متعمــق فــي األدب والفلســفة أصحــاب االنحيــاز ُ
دون جوانــب سياســية صريحــة ،قبــل أن تحولــه وأيضــاً ســلطة الجماعــات الدينيــة فــي مناطــق

الثــورة إلــى ُم ّ
أبرزهــن “زينــة أرحيــم” التــي
نظــر للعمــل العســكري للمعارضــة المعارضــة ،مــن
ّ
ّ
اإلســامية المحليــة ،وفــي نفــس الوقــت
محــذر تعمــل كصحافيــة منــذ عــام  2004وكانــت تعمــل

مــن تنظيمــات القاعــدة والدولــة االســامية منــذ فــي قنــاة “بــي بــي ســي العربيــة” فــي لنــدن
وقــت مبكــر إلــى حــد أن كتاباتــه الحــادة – علــى حيــن اندلعــت الثــورة ،فتركــت عملهــا لتعــود
صفحتــه وبموقــع “زمــان الوصــل” وبموقــع للمشــاركة ،وتــم اعتقالهــا فــي  ،2012وحصلــت

ً
ً
“الجزيــرة”  -دفعــت فصائــل مســلحة لالســتعانة
عالقــة
الحقــا علــى جوائــز دوليــة ،لعــل أكثرهــا
بــه لمخاطبــة جمهورهــا أو أفرادهــا لصــد دعايــة بنموذجهــا هــي “جائــزة مصطفــى الحســيني
داعــش الكاســحة .لــم يشــارك “أبازيــد” فــي القتــال لمقــال الشــباب” عــن مقالهــا “كريمتــه الحرمــة
لكنــه تواجــد فــي الجبهــات فــي “حلــب” و”درعــا” تنتصــر علــى زينــة الصحفيــة بفــارق شــريط
وتقــدم “ضحــى حســن” ،المصــورة
وغيرهــا .وكان مــن الالفــت تجاذبــات الحالــة حــدودي”.
ّ
الداخليــة ،إذ ّاتخــذ بعــض أعضــاء مجموعــة «مركــز والصحفيــة التــي تكتــب فــي مواقــع بينهــا

ً
موقفــا
الجمهوريــة»
مشــابها.
نموذجــا
صارمــا ضــد “أبازيــد” بســبب “الجمهوريــة للدراســات”،
ً
ً
ً

لقــاءه مــع “زهــران علــوش” قائــد تنظيــم “جيــش
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هـ .الصحافة العلمية السورية

وجــه “العميســي”
اإلعالميــة بمختلــف الوســائلّ .

بنمــط قريــب مــن طفــرة المحتــوى العلمــي انتقــادات إلــى جميــع أطــراف األزمــة اليمنيــة بــا
منشــورا حــول اســتيالء مســلحين
أن
المصــري شــهد هــذا النمــط ،بــدوره ،فــي ســوريا اســتثناء ،إال ّ
ً

طفــرة هائلــة ،أبــرز نماذجهــا حالــة «الباحثــون حوثييــن علــى عقــارات مواطنيــن فــي “صنعــاء”
الســوريون» وهــي صفحــة أسســها متطوعــون أدى إلــى أن يدفــع ً
غاليــا بالســجن والتعذيــب
ثمنــا
ً
مختصــون فــي عــام  .2012وســرعان مــا تحولــت لخمســة أشــهر قبــل أن يفــرج عنــه فــي ينايــر/

الصفحــة  -التــي تجــاوز عــدد متابعيها الـــ  2مليون كانــون الثانــي  2018ليهــرب مــن اليمــن برمتهــا
حاليــا فــي القاهــرة.
 -والموقــع المنبثــق منهــا بعــد ذلــك ،إلــى أحــد بعدهــا وهــو يعيــش ً

أهــم مصــادر المحتــوى العلمــي العربــي علــى
شــبكة االنترنــت.

مــن المهجــر ،يمكــن مالحظــة نمــط مــن الشــباب
اليمنــي المتعلــم الــذي يســتخدم المنصــات

اليمــن :البحــث عــن الجمهوريــة
المفقودة

المتاحــة لبــث أفــكاره ،مثــل حالــة “مــروان
الغفــوري” ،الطبيــب المقيــم فــي ألمانيــا،
أيضــا الــذي كتــب ســت روايــاتّ ،
والروائــي ً
لكنــه

ســواء عبــر المواقــع أو
وســط اســتقطاب حــاد وتصاعــد للعمــل المســلح ،يواصــل بــدأب الكتابــة
ً
ّ
ليعــزز باســتمرار قيمــة
واتخــاذ العديــد مــن المؤسســات الحقوقيــة عبــر صفحتــه الشــخصية،

مدخــا «الدولــة اليمنيــة» ،وفــي ســبيل ذلــك يرفــض
ً
والسياســية أو اإلغاثيــة واإلنســانية
لناشــطيتهم ،بقيــت فئة محــدودة تنتــج المحتوى بشــكل قاطــع معســكر “علــي عبــدهللا صالــح”

سياســيا يدافــع عــن «الدولــة والحوثييــن ،وفــي الوقــت نفســه ال يكــف عــن
خطــا
لتقــدم
ً
ّ
ً
اليمنيــة» الفقيــدة بيــن كل المعســكرات.

توجيــه االنتقــادات إلــى معســكر «الشــرعية»

والتحالــف العربــي فــي أي تصــرف يخالــف قيــم

داخــل اليمــن يمكننــا تنــاول نمــوذج الناشــط مؤسســات الدولــة والمواطنــة ،وكثيـ ًـرا مــا خــاض
البــارز “هشــام العميســي” ،الــذي دأب علــى نشــر معــارك جداليــة علــى صفحتــه.
أخبــار الحــرب الميدانيــة واإلنســانية مــن داخــل

ّ
“تــوكل كرمــان”
جنبــا إلــى جنــب علــى صعيــد آخــر تمثــل حالــة
صنعــاء .يشــمل ذلــك صــور القتــال ً

مــع أحــوال المستشــفيات ومكافحــة المجاعــة تجربــة مختلفــة ،فهــي باألصــل ناشــطة سياســية

والكوليــرا ،باإلضافــة لنشــره مــا يــرده مــن مــواد وليســت صحافيــة أو «منتجــة محتــوى» ،لكنهــا
ً
تدريجيــا الســاحة السياســية ،حتــى
الحقــا غــادرت
ً
عبــر شــبكة متابعيــه وأصدقائــه بمختلــف مناطق
جمــد عضويتهــا فــي
اليمــن ،وذلــك كامتــداد لنشــاطه المســتمر علــى أن حزبهــا “اإلصــاح” قــد ّ

موقــع تويتــر بشــكل رئيســي باإلضافة لمشــاركاته فبراير/شــباط  .2018وبعدمــا ُجــردت مــن غطائهــا
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السياســي ،وفــي ظــل ظــروف اليمــن لــم يعــد أشــخاص لموجــة هجمــات إلكترونيــة ومحــاوالت
أمامهــا ســوى الكتابــة علــى مواقــع التواصــل ،اختــراق أدت إلــى توقــف الموقــع عــن نشــاطه
وهكــذا خــال األشــهر األخيــرة بــدأت تعلــن عبــر فــي  .2014فــي  2015تــم اتهــام هشــام المــرأة
هــذه المنصــة الوحيــدة المتاحــة دعوتهــا لدولــة مــع أربعــة آخريــن “بتهديــد األمــن الداخلــي” ،وتــم
وطنيــة علمانيــة ،األمــر الــذي أدخلهــا فــي موجات تأجيــل المحاكمــة لعــدة مــرات منــذ ذلــك الوقــت.
شــديدة العنــف مــن ردود األفعــال مــن متابعيهــا.
فــي هــذه الظــروف بــدأ “حــراك الريــف” نهايــة عام
 ،2016ووجــدت الناشــطية المغاربيــة منفذهــا عبــر

المغرب :خدش دائرة الملك

الدعــم علــى أســاس فــردي بالصفحــات الشــخصية،
أو عبــر انشــاء صفحــات ُمجهلــة تتولــى النشــر.

كان للمدونيــن والكُ ّتــاب علــى مواقــع التواصــل ومــن الالفــت هنــا أن الحكومــة المغربيــة فــي
دور بــارز فــي الدعــوة إلــى مظاهــرات اإلصــاح مايو/أيــار  2017كانــت قــد ألقــت بالمســؤولية علــى

فــي عــام  ،2011التــي اســتجاب الملــك للعديــد مــن نشــطاء نشــروا “مغالطــات” حــول “حــراك الريــف”.
مطالبهــا بــذكاء مــا أدى إلــى تراجعهــا .لكــن

المجهلــة التــي تطلــع الدعــوة
مــع تراجــع النشــاط السياســي بالعالــم العربــي ،آليــة الصفحــات ُ
والتطــورات السياســية فــي المغــرب أعــادت فيتلقفهــا الناشــطون والمعنيــون علــى الصفحات
«المخــزن» إلــى التحكــم الكامــل ،وعــادت القبضــة الشــخصية ،كان لهــا الــدور الرئيســي فــي إطــاق
ـكل بالوجــوه البــارزة بالحــراك ،قبــل أن دعــوة المقاطعــة مطلــع  2018لمنتجــات األلبــان
األمنيــة لتنـ ّ

نشــهد موجــة القمــع األخيــرة الخاصــة بـــ «حــراك والوقــود والميــاه مــن شــركات معينــة ،مــا أدى
لخســائر كبيــرة اعترفــت بهــا وحاولــت االعتــذار
الريــف” و”ناصــر الزفزافــي”.
للجمهــور .ومــن الالفــت دالالت اختيــار الشــركات

ـدم قصــة المــدون “هشــام المــرآة” مــا يلخــص مثــل شــركة “أفريقيــا غــاز” التــي يملكهــا “عزيــز
تقـ ّ
طبيبــا أصـ ًـا ،بــدأ أخنــوش” ،صديــق ملــك المغــرب ،وشــركة “ســيدي
الوضــع ،فـــ «هشــام” الــذي كان
ً

عمليــا علــي للميــاه” التــي تملكهــا “مريــم بــن صالــح”،
التدويــن فــي  ،2007وســرعان مــا اكتشــف
ً
وقــت احتجاجــات الربيــع العربــي مــدى محدوديــة عضــو مجلــس إدارة “مؤسســة محمــد الخامــس”.
المنصــات اإلعالميــة المتاحــة ،فبــدأ بنفســه
وأنشــأ مــع شــركاء لــه مجموعــة «مامفاكنيــش»
أي «لــن نتــرك» بالدارجــة المغربيــة ،والتــي

السعودية :البحث عن ُثقب إبرة!

كانــت منصــة بالغــة األهميــة .لكــن بــدءاً مــن مــن الالفــت فــي الحالــة الناشــطية بالســعودية

 2012تعـ ّـرض فريــق التحريــر المكــون مــن خمســة كيف يبحث الناشــطون والناشــطات عن أي وســيلة
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للحركــة دون الوقــوع تحــت طائلــة المالحقــة ،رغــم الجديــد» ،باإلضافــة إلــى حســاب «كشــكول»،
أن الســلطات قــد كشــفت
المفتــرض ّ
أن مجــرد الكتابــة داخــل غرفــة مغلقــة الــذي تتــوارد أنبــاء ّ
حاليــا.
هــي أقــل ســقف ممكــن ليعبــر المعنيــون عــن صاحبــه وأنــه مســجون
ً

ناشــطيتهم بمجاالتهــا المتعــددة .مــن أوضــح
الحــاالت قصــة المــدون “رائــف بــدوي” ،الــذي
يمضــي اآلن عقوبــة كبيــرة تتضمــن الســجن
 5ســنوات ،والجلــد ألــف جلــدة مقســمة علــى

خالصــة :ناشــطية الصحافــة كأداة
للمستضعفين
ُ

 20مــرة ،بســبب انشــاءه «الشــبكة الليبراليــة ينتهــي بنــا هــذا االســتعراض إلــى ناتجيــن

قــدرا مــن التناقــض ،فالناشــطية
الســعودية» التــي اعتبــرت الســلطات أنهــا تســيء يحمــان
ً

إلــى الديــن اإلســامي.

الصحافيــة أو «ناشــطية انتــاج المحتــوى» ليســت

متاحــة للجميــع ،فــأي مواطــن يمكنــه ولــو

أيضــا شــهدت الســعودية حـ ً
ً
ـذرا ،حاول
ـراكا نسـ ً
ـويا حـ ً
نظريــا أن يذهــب إلــى أقــرب مقــر حــزب سياســي
ً
ً
ســابقا
ً
مــرارا الضغــط مــن أجــل إقــرار تعديــات لينضــم لعضويتــه ويشــارك بأنشــطته ،أو يشــارك

مثــل الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة أو حــذف بتظاهــرة ،أو يتطــوع مــع جمعيــة أهليــة مــا.
َ
مفهــوم الواليــة القانونيــة مــن
الذكــر عليهــا .لكــن نفــس هــذا المواطــن لــن يمكنــه أن ُيصبــح
أن ولــي العهــد «محمــد بن ســلمان”
لكــن الغريــب ّ
ناشــطا بمجــرد أن ينشــر صــورة حــدث
صحافيــا
ً
ً

بينمــا كان بإحــدى يديــه يوافــق علــى قيــادة قــرب منزلــه ،بــل يحتــاج إلــى أن يقــوم بعمــل
المــرأة الســعودية للســيارة ،كان باليــد األخــرى مســتمر ومتمايــز حتــى يتحــول إلــى ناشــط مؤثــر
يســجن
ً
عــددا مــن الناشــطات البــارزات ،علــى بهــذا المعنــى ،وهــو مــا يتطلــب خلفيــات ثقافيــة

رأســهن “لجيــن الهذلــول” و”إيمــان النفجــان”،
ّ
ً
وأحيانــا مهنيــة وغيرهــا.

صاحبــة مدونــة “المــرأة الســعودية».

لكــن رغــم «نخبويتهــا» لــو جــاز التعبيــر ،تظــل

فــي المقابــل اســتخدم نشــطاء آليــة الحســابات ناشــطية الصحافــة لصيقــة بالتيــارات غيــر
ُ
المجهلــة ،وهنــا كان التركيــز علــى موقــع الســائدة وســط االســتقطابات الكبــرى فــي العالــم

“تويتــر” ألنــه الموقــع الســائد ذو الشــعبية العربــي ،فتأثيــر تيــار المواطنــة والديمقراطيــة
األكبــر فــي الســعودية (علــى خــاف مصــر حيــث فــي دول مثــل اليمــن وســوريا والعــراق بهــذه

ألن
ينتشــر «فيــس بــوك») ،فظهــر الحســاب الشــهير المســاحة أضعــاف تأثيــره علــى أرض الواقــعّ ،

«مجتهــد» الــذي ينشــر أخبـ ً
ـارا يقــول فيهــا إنهــا الناشــطية اإلعالميــة هنــا هــي الســاح المتــاح
ً
مــن داخــل دوائــر الحكــم فــي المملكــة.
وأيضــا بيــد المهمشــين غيــر المالكيــن لســلطة الرصــاص
ظهــرت حســابات «معتقلــي الــرأي» و»العهــد أو المــال ،وهكــذا تتحــول أرقــام «الفولــورز» علــى
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فيــس بــوك أو القــراء فــي موقــع الصحيفــة صحافيــون إلــى مؤثريــن سياســيين واجتماعييــن،
اإللكترونــي إلــى اســتفتاء صامــت علــى وجــود أو يلجــأ المؤثــرون إلــى هــذه األدوات .ويتطلــب
تيــار اليجــد مــن ّ
يمثلــه أو يرفــع صوتــه بــه .ويتحول هــذا األمــر توجيــه عنايــة خاصــة مــن المؤسســات

الناشــط بحــد ذاتــه إلــى منصــة يســتقبل ضــخ األكاديميــة لبحــث الظاهــرة مــن هــذه الزاويــة،
األخبــار أو اآلراء مــن جمهــوره ويعيــد بثــه إلــى ومــن الجهــات المعنيــة الرســمية أو غير الرســمية
الفضــاء العــام األوســع.
ـاء طيبة،
وال يبــدو ّ
أن المســتقبل القريــب يحمــل أنبـ ً
فــإذا كانــت الواليــات المتحــدة وأوروبــا تشــكيان

مــن فضائــح التالعــب بوســائل التواصــل لتوجيــه
االنتخابــات ،فمــا بالنــا بالــدول العربيــة حيــث ال قيــد
أو شــرط ،وحيــث ال تتوقــف الحــدود عنــد المحتــوى
إن تهديــد األمــان الرقمــي باالختــراق
المضلــل ،بــل ّ
أو المراقبــة أمــر معتــاد ،وقــد يصــل األمــر لتهديــد
األمــان الجســدي الشــخصي .لكــن فــي المقابــل
إن وجــود اآلليــات المضــادة ال يتوقــف ،ســواء
ّ
باســتمرار النازحيــن إلــى الخــارج فــي المقاومــة،
مهمــا مــن مختلــف الــدول
رقمــا
وقــد أصبحــوا
ً
ً

العربيــة ،أو باســتمرار توســع ظاهــرة الصفحــات
ً
فضــا عــن الشــجعان العلنييــن
ُمجهلــة االســم،
المحلييــن فــي بعــض الــدول.

أن
ومــن المهــم فــي الختــام اإلشــارة إلــى ّ
نموذجــا
الظاهــرة فــي أحــد جوانبهــا تمثــل
ً
علــى حالــة الفــراغ والســيولة التــي تعيشــها

الــدول العربيــة ،حيــث تعجــز (أو تُ منــع أو تُ ســحق)
المؤسســات والهيئــات المفتــرض بهــا تنظيــم
العمــل السياســي واالجتماعــي عــن احتــواء الطلب
الموجــود مــن تيــار فــي المجتمــع ،فيحــول هــذا
التيــار وجهتــه إلــى المتــاح ،وهكــذا ُمدونــون أو

التعامــل بجديــة تامــة مــع ظاهــرة تنتشــر أكثــر
يومــا بعــد يــوم.
ً
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المجموعات النسوية الشابة :نحو
حركة نسوية شابة المركزية؟
هنــد أحمــد زكــي :حائــزة علــى دكتــواره فــي العلــوم السياســية مــن «جامعــة واشــنطن» فــي الواليات
المتحــدة األميركية

مــع انحســار الحــراك المرتبــط بثــورة ينايــر تنظيمــي فــي شــكل الحركــة حيــث انحســرت
وتوقــف عــدد مــن المجموعــات المناهضــة مجموعــات مناهضــة العنــف الجنســي ،مفسـ ً
ـحة
للعنــف الجنســي عــن نشــاطها فــي الفتــرة مــن المجــال أمــام عــدد مــن المبــادرات النســوية التــي
 ٢٠١٣وحتــى  ،٢٠١٥بــدأت محطــة جديــدة فــي لــم تعــد مجــرد مجموعــات ذات صبغــة تطوعيــة
تاريــخ الحركــة .فعلــى مســتوى التطــور الســابق تعمــل علــى قضيــة واحــدة ،وهــي التحــرش
تعــرف نفســها بوصفهــا
فــي األطــر والخطابــات المســتخدمة مــن قبــل والعنــف الجنســي ،بــل
ّ

الحركــة ،ظهــر التناقــض لــدى عــدد مــن الفاعــات مجموعــات «نســوية» تعمــل علــى عــدد مــن
عمومــا فــي مجتمعاتهــا
النســويات بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو نســوي القضايــا النســوية
ً
ومــا هــو حقوقــي كذلــك .وقــد نمــت هــذه المحليــة .فمــن شــابات قادمــات إلــى «القاهــرة»
الحركــة واشــتبكت مــع الســياق العالمــي وخاصــة للعمــل والدراســة يبحثــن عــن أنفســن وينشــئن
ظهــور حركــة ( )Me Tooوهــي حركــة أطلقهــا مبــادرة للفتيــات المســتقالت ،2ألخريــات اختــرن أن
عــدد مــن الناجيــات مــن حــوادث عنــف وتحــرش ينشــأن مبــادرات محليــة فــي محافظاتهــن ،مــن
جنســي تهــدف إلــى تشــجيع باقــي الناجيــات علــى أقصــى شــمال مصــر فــي «دمنهــور» (مجموعــة
تعرضــن لــه وفضــح مــن قاموا «بنــت النيــل») 3إلــى أقصــى جنوبهــا «أســوان»
التقــدم والبــوح بمــا ّ

بذلــك نتيجــة لصعوبــة اإلبــاغ والتقاضــي فــي تلك (مجموعــة «جنوبيــة حــرة») ،4لمجموعــات أخــرى
ً
خاصــة مــع وجــود اختــال فــي موازيــن اختــارت أن تحيــي فكــرة الصحافــة النســائية فــي
الجرائــم،

وغيرهــن
القــوى مــا بيــن الناجيــات ومرتكبــي تلــك الجرائــم مصــر (مبــادرة «ولهــا وجــوه أخــرى»)،5
ّ
مــن ذوي النفــوذ.1

كثيــرات ،بــدأت تظهــر معالــم حركــة نســوية شــابة
تتحــدى التهميــش الجغرافــي وتكســر احتــكار

ويمكــن رصــد تأثيــر تلــك الحملــة علــى الحــركات العاصمــة ألغلــب أشــكال الحــراك النســائي فــي
إن تحليــل أدوات وخطــاب
النســوية الشــابة فــي أكثــر مــن جانــب .فمــن مصــر ربمــا ألول مــرةّ .
ناحيــة ،تزامنــت تلــك الحملــة عالميــاً مــع تحــول تلــك المبــادرات والتحديــات التــي تواجهــا تظهــر
 1بدأت تلك الحركة تبزر عند ظهور عدد من الفضائح الخاصة بالعنف الجنسي الذي تعرضت له عدد من ممثالت هوليود الشهيرات على يد منتج سينمائي
شهير إال أن األمر لم يلبث أن تطور إلى حركة واسعة انتشرت بشكل سريع في عدد من دول العالم بسبب تأثير الفضاء اإللكتروني وألهمت عدد من
الحمالت األخرى التي أطلقتها فتيات شابات يدعون أخريات للحديث عن االستغالل الجنسي للنساء ووقائع التحرش واالعتداء الالتي تعرضن لها .ورغم أن
الحركة بدأت في العالم الغربي باألساس إال أن حمالت مماثلة قد بدأت في عدد من دول العالم .للمزيد من المعلومات انظر:
https://www.seattletimes.com/opinion/metoo-movement-goes-global/
 2لالطالع على صفحة مبادرة «فمي هب» لدعم الفتيات المستقالت ،انظر:
https//:www.facebook.com/pages/category/Cause/Femi-Hub/780813025375003 3لالطالع على صفحة «بنت النيل» ،انظر:
https://www.facebook.com/7rketBntElnil/
 4لالطالع على صفحة مجموعة «جنوبية حرة» ،انظر:
https://www.facebook.com/Ganoubia /
 5لالطالع على موقع مبادرة «ولها وجوه أخرى» ،انظر:
https//:wlahawogohokhra.com/home/2717/
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ً
مختلفــا لقضايــا حريــة الحركــة والحــق فــي الشــابة فــي حمــات محليــة ووطنيــة حــول العنف
طرحــا
ً

خصوصيــة الجســد وعــدم انتهاكــه ،كمــا يتضــح ضــد النســاء فــي مجــال العمــل وفــي المجتمــع
ألول مــرة وجــود مجــال مفتــوح «الكترونــي» السياســي والحقوقــي بشــكل تزامــن مــع الحملــة
للتعبيــر عــن قضايــا مســكوت عنهــا ،مثــل العالميــة وإن كان ً
أيضــا قــد اعتمــد فــي بنائه على
مســألة ختــان اإلنــاث فــي مصــر ربمــا ألول علــى خطابــات وطــرق عمــل اكتســبتها تلــك المبــادرات
نطــاق واســع فــي الفضــاء االلكترونــي واإلعــام مــن الســنوات الســابقة فــي أوقــات المــد الثــوري،
خليطــا بيــن أطــر ()Frames
تعرضــن لتلــك فجــاءت تلــك الحملــة
ً
الرســمي لنســمع أصــوات مــن ّ

التجربــة الرهيبــة.

متنوعــة محليــة وعالميــة .ويكفــي هنــا أن نتأمــل

فــي عــدد مــن وقائــع التحــرش التــي ذاع صيتهــا

ّ
تمثــل هــؤالء القادمــات الجــدد بشــكل كبيــر خــال الفتــرة الماضيــة لنــرى أمثلــة علــى تلــك
المزيــج الســابق ذكــره بيــن الســياقين المحلــي الحمــات وأســاليب التعاطــي مــع جرائــم تحــرش
والعالمــي فــي مــا يتعلــق بتطويــر األدوات او اســتغالل جنســي تمــت فــي أطــر مؤسســية.
والوســائط الحاملــة للخطــاب النســوي العالمــي فهنــاك مثـ ًـا واقعــة تحــرش حصلــت فــي مكاتــب

وتكييــف أو تطويــر هــذا الخطــاب ليتناســب مــع إحــدى الصحــف المصريــة البــارزة ،حيــث تحــرش
ويالحــظ هنــا تأثيــر رئيــس بمرؤوســته بمــا دفعهــا إلــى اإلبــاغ عــن
الواقــع المحلــي فــي مصــرُ .
اســتخدام الوســائط اإللكترونيــة المختلفــة التحــرش ومــا زالــت الواقعــة قيــد التقاضــي.6
واإلنترنــت بشــكل خــاص مــن ِقبــل تلــك الشــابات وتضامــن عــدد مــن المجموعــات النســوية واألفراد

لكســر حاجــز المســافة الجغرافيــة والطبقيــة مــع الشــاكية وتــم التعامل مــع قضيتهــا باعتبارها
ـن ليــس فقــط عــن شــبكات التضامن قضيــة تمثــل الظلــم المؤسســي الــذي ممكــن أن
التــي تفصلهـ ّ

ً
أيضــا عــن الوســط تواجهــه الناجيــات مــن العنــف الجنســي ،خصوصــاً
والدعــم العالميتيــن بــل

الثقافــي والحقوقــي القاهــري .فعــن طريــق عندمــا تــم فصــل الشــاكية بشــكل تعســفي مــن
ّ
تمكنــت هــؤالء الشــابات مــن عملهــا كصحفيــة .كمــا نــددت تلــك المجموعــات
اإلنترنــت باألســاس،

إيصــال أصواتهــن وتجميــع شــهادات لشــابات النســوية ســواء تلــك العاملــة علــى أرض الواقــع
لهــن مــن حيــث الخلفيــة االجتماعيــة ،أو الناشــطة فــي المجــال االلكترونــي بمثــل تلــك
مماثــات
ّ
ســواء الطبقيــة أو الجغرافيــة ،والوصــول بتلــك الوقائــع التــي تنتهــي بحفــظ الدعــوى ،وهــو مــا
الرســالة إلــى قطاعــات كبيــرة مــن الجمهــور.

يشــير إلــى تواطــؤ الســلطة مــع المتحــرش ،ســواء

وقــد تجلــى هــذا المزيــج بيــن اســتخدام وســائط بالضغــط لتنــازل الشــاكية عــن الدعــوى أو بالعمــل
وخطابــات نســوية محليــة وخطابــات متأثــرة بتلــك علــى حفــظ الدعــوى وغلــق ملفهــا وعــدم
العالميــة فــي نشــاط تلــك المبــادرات النســوية مواصلــة مســار التقاضــي.
 6للمزيد من التفاصيل حول تلك الواقعة ،انظر:
http://www.masralarabia.com/%D8
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وقــد ّ
تجلــى تأثير خطابــات وأدوات الحملــة العالمية التحقيــق الــذي تــم داخــل الحــزب بشــأن الواقعــة.
للتنديــد بالعنــف الجنســي ضــد النســاء فــي أداء ومــع تســارع األحــداث ،وعــدم وجــود أي ســياق
المبــادرات النســوية الشــابة فــي عــدة وقائــع مؤسســي للتعامــل مــع شــكوى «اإليميــل»،
حدثــت مؤخـ ًـرا منهــا واقعــة «اإليميــل» الشــهيرة ســواء علــى مســتوى كيــان «الحملــة االنتخابيــة»

التــي تتلخــص برســالة بريديــة تــم تداولهــا عبــر لدعــم المرشــح المشــكو فــي حقــه بالتحــرش ،أو
«اإليميــل» ثــم «الواتســاب» و»الفيســبوك» علــى مســتوى «المؤسســة الحقوقيــة» التــي
لشــابة مصريــة تــروي وقائــع اعتــداء جنســي ينتمــي إليهــا المشــكو فــي حقــه والتــي كانــت
تعرضــت لــه فــي إطــار بعــض مؤسســات المجتمــع تنتمــي إليهــا الشــاكية وأطــراف عديــدة متصلــة
المدنــي المصــري منــذ ســنوات قليلــة .وتختلــف بيــوم الواقعــة ،أو الحــزب الــذي يمثــل المشــكو
واقعــة «اإليميــل» عــن غيرهــا مــن الوقائــع فــي حقــه أحــد وكالء مؤسســيه ،وهــو التحقيــق
مطــول اختزلتــه قيــادات
والجرائــم فــي كونهــا تســتند إلــى رســالة بريديــة ،الــذي انتهــى بتقريــر
ّ
وعــدم لجوئهــا إلــى القانــون ،بــل وعــدم انتمــاء الحــزب فــي بيــان ســعى إلــى إرضــاء جميــع
ذريعــا .وانتهــت قضيــة
طرفيهــا عنــد إرســال «اإليميــل» إلــى مؤسســة األطــراف ففشــل فشــا
ً

واحــدة لهــا سياســتها التــي يمكــن تطبيقهــا «اإليميــل» بنجــاح للحــركات النســوية ولــو كان
فــي التعامــل مــع اتهــام بالتحــرش واالغتصــاب ،رمــزي ،بحيــث أجبــرت المرشــح المشــكو بحقــه
معــا فــي مؤسســة علــى تقديــم اعتــذار علنــي علــى الواقعــة.
بينمــا كان الطرفــان يعمــان ً

واحــدة عنــد حــدوث الواقعــة .باإلضافــة إلــى

ً
ـدا مــا بيــن
ذلــك ،حدثــت تلــك الواقعــة فــي لحظــة سياســية وقــد أظهــرت تلــك الواقعــة
تباينــا متزايـ ً

مهمــة ،حيــث كان المشــكو ضــده قــد أطلــق الخطــاب الحقوقي بشــكل عــام والخطاب النســوي

حملتــه االنتخابيــة كمرشــح لرئاســة الجمهوريــة الــذي قادتــه المجموعــات النســوية الشــابة حيــث
تعــدد الخطابــات والــرؤى والتصــورات
فــي مواجهــة الرئيــس الحالــي لفتــرة ثانيــة ،أبــرزت
ّ
وكان يتعــرض هــو وأعضــاء حملتــه لضغوطــات النســوية فــي مصــر وتعقدهــا ،بشــكل يســمح

ومضايقــات وتهديــدات للتراجــع عــن الترشــح ،بالتحــدث عــن حــراك شــديد الغنــى والتنــوع وجــدل
وكان المشــكو فــي حقــه يعمــل فــي مؤسســة متقــدم حــول العنــف الجنســي فــي المجــال
حقوقيــة قانونيــة كان هــو مــن ضمن مؤسســيها العــام والمجــال السياســي .كمــا أظهــرت الواقعــة
ـا بشــكل كبيــر فــك االرتبــاط بيــن القضيــة النســوية
ومديـ ًـرا لهــا ،كمــا كان فــي نفــس الوقــت وكيـ ً

لمؤسســي حــزب يســاري معــارض تحــت التأســيس .والفصيــل الثــوري فــي مصــر ،مــا ســمح بظهــور
وقــد قــادت المبــادرات النســوية الشــابة حملــة حــركات وأصــوات نســوية شــابة تطــرح خطابــات
إلجبــار الحــزب الــذي ينتمي إليــه المرشــح والحملة جديــدة وتبنــي علــى جهــود فــي مرحلــة مــا قبــل
الرئاســية والمرشــح نفســه إلــى عــرض نتائــج الثــورة ،وتطــرح خطابــات وأشــكال تنظيميــة جديدة
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متأثــرة بالحــراك العابــر للقوميــة وعالمــي الصبغة

بشــأن قضايــا النســاء .وعلــى الرغــم مــن ّأنــه ال
عمــا ستســفر عنــه تلــك
يــزال مــن المبكــر الحكــم ّ
الخطابــات متعــددة الــرؤى واألفــكار واألنشــطة

أن تنــوع الــرؤى
النســوية التــي ســتنتج عنهــا ،إال ّ

ً
وأفــكارا جديــدة حــول
أشــكال متطــورة
ســينتج
ً

قضيــة النســاء بشــكل ّ
يبشــر بحــراك أقــوى وأكثــر

نضوجــاً فــي المســتقبل .لقــد أظهــرت الوقائــع
األخيــرة تجــاوز تلــك الحركــة مرحلــة النضــال مــن
أجــل االعتــراف بهــا وبقضيتهــا ،لتطــرح بقــوة
مســألة حضــور النســاء فــي الفضــاءات العامــة
والسياســية ومســألة العنــف الجنســي بشــكل
تســيس القضيــة وارتباطهــا بثــورة ينايــر
يتجــاوز
ّ

ّ
ويؤثــر فــي تصــورات وأفــكار ومفاهيــم
فقــط،
المجتمــع حــول العنــف الجنســي عمــا تعانيــه
النســاء مــن اســتباحة يوميــة فــي المجــال العــام،
نموذجــا
األمــر الــذي يطــرح هــذا الحــراك بوصفــه
ً
يبيــن صعوبــة فصــل مــا هــو رمــزي أو مادي
هامــا ّ
ً

عمــا هــو معنــوي فــي النضــاالت االجتماعيــة
خصوصــا.
عمومــا ،والنســوية
ً
ً
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ـا مــن الحــركات النســوية ( .)CEDAWكمــا غــذى اتســاع مســاحة التوصــل
شــهد لبنــان تاريخــاً حافـ ً

والتطــور
والحشــود النســائية الداعيــة للمســاواة بيــن مــع الخــارج بســبب ثــورة االتصــاالت
ّ

مــرت بمراحــل عديــدة واتخــذت التكنولوجــي أجنــدات العمــل النســوي فــي لبنــان
الجنســين ،التــي ّ
مظاهــر متنوعــة منــذ تاريــخ االســتقالل وحتــى ( .)1990-2005وقــد اتســمت هــذه المرحلــة األخيــرة

يومنــا هــذا .وال تــزال هــذه المظاهــر المتعاقبــة بتوجــه الخطــاب النســوي نحــو مطالــب تنمويــة

ً
متجليــة حتــى اللحظــةّ ،إل أنــه تؤثــر علــى العدالــة اإلجتماعيــة بمــا فيهــا
علــى أنواعهــا
ســيما عبــر
طغــى عليهــا منــذ انــدالع ثــورات الربيــع العربــي العدالــة بحســب النــوع االجتماعــي ،ال
ّ
ـدا .مــن أهــم مراحــل الحــركات النســوية دمــج شــؤون المــرأة والمســاواة الجندريــة فــي
طابعــا جديـ ً
ً
ً
مــر بهــا لبنــان والمظاهــر المرتبطــة بهــا عمليــة وضــع السياســات العامــة
كاملــة 1وجعــل
التــي ّ

بــروز مجموعــات نســوية نخبيويــة وليبيراليــة المــرأة شــريك كامــل فــي بلــورة هــذه السياســات
تدعــم تواجــد المــرأة فــي المجــال العــام عــن كمــا فــي تحريــك العجلــة االقتصاديــة .واســتمرت
ً
أيضــا مطالــب أخــرى قانونيــة تطــال جوانــب
طريــق مشــاركتها فــي األعمــال الخيريــة
وغالبــا مــا تركــز علــى حياتيــة مختلفــة علــى مســتوى العائلــة والعمــل
والخدمــات االجتماعيــة،
ً

أن هذه المرحلة شــكلت
اإلصــاح القانونــي ،وقانــون االنتخــاب بشــكل خاص ،والمواطنــة ،إلــخ .واألهــم ّ
ـور الوضع نقطــة فارقــة بالنســبة للبنــان علــى مســتوى
وأهميــة تعليــم المــرأة ( .)1940-1960وتطـ ّ
وجهــت المجموعــات النســوية الناشــطية النســوية إذ تزامــن مــع بدايتهــا عمليــة
بعدهــا بحيــث ّ

تركيزهــا نحــو األعمــال والمســاعدات اإلنســانية“ ،مأسســة الحــركات االجتماعيــة النســوية فــي

ّ
مول ً
يســاريا للحــراك النســوي شــكل منظمــات غيــر حكوميــة” .وتوافــق ذلــك
طابعــا
ــدة بذلــك
ً
ً

( .)1990-1960وقــد تخلــل هــذه المرحلــة الكثيــر مــن مــع توجــه األجنــدات واالســتراتيجيات العالميــة

التشــنج السياســي خاصـ ً
ـة إثــر الحــرب األهليــة التي آنــذاك ســواء تعلــق األمــر بالقضايــا النســوية أو
بــدأت عــام  1975واســتمرت حتــى نهايــة هــذه التنميــة أو حقــوق اإلنســان أو اإلصــاح السياســي.2
المرحلــة الثانيــة .ثــم انطلقــت فــي التســعينات
تطــور شــكل وأدوات وخطــاب الحــركات
مرحلــة عولمــة الحــراك النســوي نتيجــة مشــاركة اســتمر
ّ

لبنــان فــي أبــرز الفعاليــات والمؤتمــرات العالميــة النســوية اللبنانيــة منــذ ذاك الحيــن حتــى اســتقرت
التاريخيــة الخاصــة بحقــوق المــرأة وتصديقه ألهم هــذه الحــركات علــى وضعهــا الحالــي واتخــذت
االتفاقيــات الدوليــة بهــذا الشــأن مثــل اإلعــان هويــة مميــزة مقارنــة بنظيراتهــا فــي الــدول
العالمــي لحقــوق اإلنســان واتفاقيــة “ســيداو” العربيــة ودول الغــرب .إال أن هــذا التطــور لــم يحدث
 1أي زيادة االهتمام بالعدالة الجندرية في األنظمة الضريبية وفي السياسات التجارية كما في تقديم وتوزيع الخدمات العامة ،على سبيل المثال.
 2المصدر األولي2014 .Stephan, R :
https://www.e-ir.info/2014/11/07/four-waves-of-lebanese-feminism/.VF0-gvPV_k0.twitter
؛ المصدر الثانويLebanon Support :
https://civilsociety-centre.org/gen/women-movements-timeline/4938
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بسالســة وبيــن ليلــة وضحاهــا بــل تأثــر بأحــداث والخيانــة والــزواج المبكــر والعنــف األســري
مفصليــة مثــل الربيــع العربــي وتوســع الناشــطية واالغتصــاب الزوجــي وكذلــك التحــرش واالعتــداء
الرقميــة بشــكل بــارز فــي كافــة أنحــاء العالــم ،واالســتغالل الجنســي بشــكل عــام ،ورابعهــا
وكذلــك التغيــرات السياســية واالقتصاديــة فــي مســألة الحقــوق الجســدية مثــل الحــق باإلجهــاض
لبنــان ،وحتــى نشــوب بعــض األحــداث االجتماعيــة باإلضافــة إلــى موضــوع التحــرر الجنســي
المهمــة فيــه .وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن والهويــات الجندريــة .وعلــى صعيــد آخــر ،بــرزت
ـكليا علــى ّأنــه مــن مطالــب متعلقــة بمشــكلة ضعــف المشــاركة
لبنــان ،بالرغــم مــن ظهــوره شـ ً
وتقد ًمــا تجــاه حريــة السياســية للمــرأة علــى المســتويات التشــريعية
انفتاحــا
أكثــر الــدول العربيــة
ّ
ً

المــرأة فــي اختيــار لباســها وتنقلهــا وانخراطهــا والتنفيذيــة ومختلــف مراكــز صنــع القــرار ،وغيــاب
فــي الحيــاة االجتماعيــة ،إال أنــه مــن أكثــر الــدول الكوتــا ،وضعــف المشــاركة االقتصاديــة ،وكذلــك
ً
ـم تضمينهــا فــي قانــون الضمــان
إجحافــا بحــق النســاء بســبب عيــوب خطيــرة علــى العيــوب التــي تـ ّ

المســتوى السياســي والحقوقــي والقانونــي .االجتماعــي وقانــون العمــل اللــذان تنــدرج تحتهمــا
بنــاء علــى النــوع
لهــذا الســبب يقــع لبنــان فــي مرتبــة متأخــرة معضلــة التمييــز االقتصــادي
ً

عربيــا فــي مؤشــر التكافــؤ بيــن االجتماعــي .كمــا ظهــرت مجموعــات ثالثــة متأثرة
عالميــا وكذلــك
ً
ً

الجنســين ،علــى عكــس مــا تظهــره الصــورة بحــركات حقــوق اإلنســان ،اهتمــت بمشــكلة
الورديــة الشــكلية التــي تُ نســب إليــه فــي بعــض العمالــة المنزليــة ،التــي تطــال النســاء بشــكل
األحيــان.3

أساســي ،ومــن ضمــن ذلــك حقــوق العامــات غيــر
اللبنانيــات فــي التنظيــم النقابــي ورفــع نظــام

ّ
التلكــؤ فــي اإلصــاح السياســي والقانونــي الكفالــة ومناصــرة حقــوق النازحــات الســوريات
هــذا
ّ
يتعلــق بحقــوق اإلنســان جعــل قائمــة منــذ العــام  2011فــي مــا يتعلــق بالتعليــم والعمــل
فــي مــا
المطالــب والقضايــا التــي حملتهــا الحــركات والتحــرر مــن أســر البنــى البطريركيــة القديمــة.
ً
فضــا عــن ذلــك ،ظهــر فــي األعــوام الســبع
ـدا .وتتــراوح القضايــا
النســوية اللبنانيــة طويلــة جـ ً

المطلبيــة النســوية بيــن مســتويات متعــددة ،الماضيــة ،إلــى جانــب هــذه الســلة الكبيــرة مــن
أولهــا متعلــق بالســجل المدنــي وقانــون األحــوال القضايــا ،اهتمــام أكبــر بتمكيــن المــرأة علــى
ّ

الشــخصية بمــا فــي ذلــك حــق المــرأة اللبنانيــة كافــة األصعــدة وبعنــوان دعــم المــرأة للمــرأة
ضمنيــا
فــي منــح جنســيتها لزوجهــا وأوالدهــا ،وثانيهــا وبمســتوى العدالــة الجندريــة الناتجــة
ً
موضــوع الــزواج المدنــي ،وثالثهــا قانــون العائلــة ،وبشــكل غيــر مباشــر عــن تبنــي سياســات عامــة
وعلــى رأســه مواضيــع الحضانــة والميــراث وتنمويــة صائبــة.4
3
IWSAW, 2016
http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/Country%20Gender%20Profile%20Lebanon-Online%20.pdf
مؤسسة ومديرة أبعاد-مركز الموارد للمساواة بين الجنسين2019 ،
 4مقابلة (على شكل استطالع رأي) مع غيدا عناني،
ّ
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مقســمة علــى أنواعهــا ،بعــدم إشــراكهن فــي مســار
إن الحركــة النســوية فــي لبنــان
ّ
ّ

لكونهــا مرتبطــة باألحــزاب السياســية والدينيــة ،الحــراك وفــي وضــع أهدافــه.
مسيســة ومتأثــرة بمبــادئ هــذه
ممــا يجعلهــا
ّ
ّ

وبنــاء عليــه ،يمكــن حصــر أشــكال الناشــطية
األحــزاب وبالتالــي يجعــل مــن الصعــب عليهــا
ً

فصــل الهويــة النســوية عــن الهويــة الدينيــة /النســوية فــي لبنــان فــي أربعــة أقطــاب:
الطائفيــة أوالمذهبيــة الضيقــة .وهــذا مــا يعرقــل مجموعــات ذات مصالــح خاصــة تــدار مــن األعلــى

ُّ
وتمكنهــن إلــى األســفل وتتمتــع بعالقــات وطيــدة مــع
حشــد الناشــطات النســويات فــي لبنــان
موحــدة القيــادات السياســية والدينيــة مثــل “اللجنــة
مــن اإلجمــاع علــى قضيــة أو رســالة
ّ

يتوجهــن بهــا إلــى الــرأي العــام والســلطة الوطنيــة للمــرأة اللبنانيــة” ،و»المجلــس اللبنانــي
ــن جهودهــن علــى تحقيقهــا .فالثغــرة للمــرأة” ،و”لجنــة متابعــة قضايــا المــرأة”؛ ومــن
ويصب ّ
ّ
أن سلســلة القضايــا ناحيــة ثانيــة ،مجموعــات شــعبية يســارية تــدار
األكبــر فــي لبنــان تكمــن فــي ّ
تهــم اللبنانييــن مــن األســفل إلــى األعلــى مثــل “التجمــع النســائي
التــي ترفعهــا النســويات ال
ّ
جميعــا وتدفعهــم للتحــرك ،كمــا ال تحظــى علــى اللبنانــي
ً

الديمقراطــي”

و”رابطــة

حقــوق

توافقهــم نتيجــة التبايــن الكبيــر فــي األديــان المــرأة اللبنانيــة” و”ورشــة معــارف” و”نســوية”
التحــرر ()Nasawiya؛ وعلــى صعيــد ثالــث ،منظمــات
والمعتقــدات والــوالءات وفــي درجــات
ّ
مــن القواعــد العائليــة واألبويــة التقليديــة .حتــى غيــر حكوميــة تنمويــة محترفــة وكفــوءة مثــل
المجموعــات النســوية المســتقلة أو اليســارية ال “مجموعــة األبحــاث والتدريــب للعمــل التنمــوي”
تعبــر عــن آراء ومطالــب معظــم األطــراف ،وال حتى ( ،)CRTD-Aو»كفــا”  ،KAFAو”أبعــاد» .5ذلــك مــع
ّ

أن الشــكل الثالــث هــو
نصــف ســكان لبنــان .إلــى جانــب ذلــك ،يتــم وصــم اإلشــارة
مجــددا إلــى ّ
ً

حاليــا فــي
الحــركات النســوية فــي لبنــان بأنهــا نخبويــة ،ممــا الغالــب علــى الحــراك النســوي الفاعــل ً
معبــر عــن احتياجــات وتوقعات المجتمــع اللبنانــي ،وهــو أحــد وجــوه عولمــة
يجعــل خطابهــا غيــر
ّ
صط َحبــة ُّ
بتأثــر
الم َ
الطبقــات االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى ويزيــد الحــراك النســوي فــي لبنــان ُ
ً
ضعفــا مــن النســاء أعمــال هــذه الجمعيــات والمنظمــات باألجنــدات
مــن تهميــش الفئــات األكثــر

دائما
كاآلتيــن مــن المناطــق الريفيــة والنائيــة ،مــع العالميــة للجهــات المانحــة ،ممــا ال يتناســب
ً
ـن الضحيــة األكبــر النتهــاكات حقــوق النســاء وبشــكل ّ
كلــي مــع الواقــع اللبنانــي .فيتخلــل
أنهـ ّ
حــد مــا ،نــوع مــن االعتمــاد
هــذه الظاهــرة ،إلــى
ّ

 5المصدر األولي2011 .Khattab, L :
؛ https://laur.lau.edu.lb:8443/xmlui/handle/10725/237?show=full
المصدر الثانوي:
Lebanon Support https://civilsociety-centre.org/gen/women-movements-timeline/4938
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علــى التمويــل الخارجــي اآلتــي مــن الجهــات ومــن هــذه األحــداث حملــة “إلغــاء القانــون ”522
المانحــة .6لــذا ،تقــوم معظــم المنظمــات النســوية الــذي ينــص علــى “إســقاط المالحقــة والعقوبــة
مثــل «كفــا» و»أبعــاد» بمهــام فــي المســاعدات القانونيــة عــن المغتصــب إذا عقــد زواج بينــه وبيــن
أن هــذه القضيــة
اإلنســانية والخدمــات االجتماعيــة التــي تــؤدي إلى الضحيــة” ،مــع اإلشــارة إلــى ّ
إحــال الدولــة وال تعالــج المشــاكل مــن جذورهــا هــي مــن أنجــح أشــكال الحــركات النســوية
السياســية والقانونيــة ،مثــل وضــع خــط ســاخن الشــعبية الحــرة وغيــر الممأسســة فــي تاريــخ
الســتقبال أي شــكاوى خاصــة بالعنــف المنزلــي لبنــان الحديــث .األمثلــة األخــرى عــن هــذه األحــداث
والتحــرش الجنســي واالغتصــاب وغيــر ذلــك ،تشــمل «حملــة  »15/13عــن قضايــا الحضانــة،
وتقديــم الدعــم المعنوي والمشــورة والمســاعدة وحملــة «جنســيتي حقــي» عــن قضيــة حــق المرأة
الطبيــة (النفســية والجســدية) ،إذا اســتلزم األمــر ،اللبنانيــة فــي منــح جنســيتها لزوجهــا وأوالدهــا،
للمتعرضــات لمثــل هــذه الحــاالت ،باإلضافــة إلــى وحملــة «نؤمــن» الكائنــة بسلســلة مــن الحــوارات
العمــل علــى حمايــة الضحايــا ودعمهــن
قضائيــا مــع رجــال الديــن إلنهــاء العنــف الجنســاني وخلــق
ً
أن هــذه المبادرات تســاعد مســاحة للحــوار بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة
وإعالميــا .ولكــن ال ننكــر ّ
ً

فــي تأطيــر مظالــم النســاء فــي لبنــان باعتبــار حــول حقــوق المــرأة ووضعهــا فــي المجتمــع
ـديدا
الم
ـدا شـ ً
ملحــة اللبنانــي .وقــد “لقــت هــذه الحملــة نقـ ً
َ
ســتهدفة قضايــا مجتمعيــة ّ
القضايــا ُ

أن
للوطــن ككل ،كمــا ّأنهــا تدعــم مســاعي الدوائــر مــن بعــض المنظمــات النســائية التــي اعتبــرت ّ
النســوية فــي شــجب مظاهــر الظلــم بشــكل جوهــر المشــروع يفضــي إلــى إعــادة إنتاج ســيطرة
فعــال.
ّ

الزعمــاء الدينييــن علــى المجتمــع اللبنانــي
وال يواجــه النظــام األبــوي” .7شــكلت كل هــذه

أمــا الشــكل الرابــع للناشــطية النســوية فــي األحــداث سـ ً
ـادا لألفعــال ضمــن مجموعــات
ـجل معتـ ً

لبنــان ،فيكمــن بالتحالفــات المؤقتــة للقيــام الناشــطية النســوية علــى اختالفهــا .واتضــح هنــا
غالبــا وجــه آخــر مــن عولمــة الحــراك النســوي اللبنانــي
ـد َدة الهــدف ،التــي
ً
بمســيرات أو حمــات ُمحـ َّ
ّ
متأثــرة
مــا تكــون حــول موضــوع واحــد محــدد ( single-إذ أن هــذه الحمــات والمســيرات ظهــرت
ً
وأحيانــا
 .)issue movementsوقــد حصلــت العشــرات مــن ببعــض الحمــات العالميــة مثــل “”Me Too
هــذه الحشــود المؤقتــة والتحالفــات غيــر الثابتــة ببعــض العوامــل والظــروف الخارجيــة.
التــي تعبــر عــن نفســها فــي مســيرات وحمــات
أن العديــد مــن هــذه
شــعبية فــي لبنــان منــذ العــام  ،2011ممــا ّبيــن ومــن المهــم اإلشــارة إلــى ّ

عــن ّ
طل َقــت مــن قبــل الجمعيات
تأثــر بنبــض الثــورات العربيــة إلــى حــد
معيــن .الحمــات والمســيرات ُأ ِ
ّ
تحول الحركات النسائية في لبنان إلى طابع المنظمات غير الحكومية وأثره على تعبئة النساء وتحقيق
“ 2015 .Dalia, M 6من الفضاء العام إلى المكاتبّ :
التغيير االجتماعي”
“ 2015 .Bernadette, D 7التيارات النسوية في لبنان :بعد الوالء للوطن ،هل سينتفض الجسد خالل «الربيع العربي»؟”
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في لبنان
التمثيل
فيسوء
الناشطيةمن
المسيحية المزمنة
النقابات الدينية والشكوى
العربية
البالد
مهام رصد

ً
حديثــا وفاعـ ًـا عــن ذلــك .ومــن الملحــوظ
نموذجــا
والمنظمــات النســوية الممأسســة ومنهــا مــا
ً

ّ
أن الجمعيــات النســائية والمنظمــات بــدأت
ظــل بــإدارة هــذه الجمعيــات والمنظمــات .هــذا مؤخـ ًـرا ّ
نهــج مــن التحالــف بيــن المؤسســات المعنيــة تلجــأ ً
ردا على عدم
أيضــا إلــى أســاليب جديــدة ،ربمــا ًّ
ٌ

وتحديــدا النــاس اســتجابة أصحــاب الســلطة والقــرار لهــا بشــكل
بحقــوق النســاء والشــعب،
ً
تكي ًفــا مــع العوامــل المعرقلــة لوصــول
المهتميــن بمناصــرة الحقــوق الشــخصية .وهــو
كاف أو ّ
ٍ

نهــج يســاعد علــى تخطــي االنقســامات الطبقيــة الحــركات النســوية إلــى لعديــد مــن أهدافهــا فــي
والريفية-الحضريــة والطائفيــة وغيرهــا وعلــى لبنــانُ .
طل َقــت فــي الســنتين الماضيتيــن حمــات
فأ ِ
التخفيــف مــن التهميــش .فــي هــذا اإلطــار ،تتميز ال تتوجــه إلــى الدولــة والزعامــات والطوائــف وال

ً
ً
مباشــرة ،بــل
مثــا بوجــود ترابــط كبيــر بيــن تســتهدف السياســات والقوانيــن
الحالــة اللبنانيــة
المجموعــات الداعيــة للحقــوق الجســدية والتحــرر تتوجــه إلــى الشــعب وتحديــداً إلــى الشــباب ،كـــ
الجنســي والهويــات الجندريــة (كحقــوق المثليين) “حملــة الـــ  ”16و”ميــن الفلتــان؟” التــي قادهــا

ً
بنيــة نشــر الوعــي وإثــارة
تجســد فــي
أيضــا شــباب لبنانــي ّ
وبيــن مجموعــات أخــرى مهمشــة ،مــا ّ
تجربــة حملتــي «حلــم» و»ميــم» وغيرهــا مــن الــرأي العــام وكســر األفــكار النمطيــة الذكوريــة
التجــارب فــي صفــوف الناشــطية النســوية .وفــي واألبويــة مــن خــال إحــداث تغييــر ثقافــي تدريجــي
هــذا الســياق ،هنــاك ظهــور مســتمر لقادمــات تظهــر نتائجــه فــي المســتقبل.
جــدد فــي هــذا المجــال ،وتعتبــر «ورشــة معــارف»
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المغرب :المنظمات الشبابية النسوية
سناء بن بلي :دكتورة في علم االجتماع

شكل ســياق مــا بعــد  2011فرصــة النفتــاح
كافيــا عــن تطلعاتها ومطالبهــا ،أو
تعبيــرا
ً
ً

الفضــاء المغربــي علــى حــركات وأفعــال لــم تحظــى بفــرص للبــروز مــن داخلهــا فخلقــت
جماعيــة جديــدة وصعــود أصــوات مدافعــة لنفســها فضــاءات جديــدة للتعبير .نذكــر منهــا

عــن حقــوق النســاء ،ولكــن بخطابات متجــددة علــى ســبيل المثــال ال الحصر «الحركة البديلــة
مخالفــة لخطــاب الحركــة النســائية الســائد في مــن أجــل الحريــات الفرديــة» أو مــا يعــرف
الثمانينات .فباإلضافة إلــى بحركة «مالي»« ،مجموعــة

المغــرب

منــذ

صعــود

منظمات النســوية

نساء شــابات

االســامية ،مــن أجــل الديمقراطية» ،و «اتحــاد النســوانيات

ظهرت حــركات شــبابية منفتحــة وجريئــة فــي االحرار» .بعــض

هــذه

المنظمــات

تعتبــر

جديــدا للحركــة
طبيعيــا وجيــا
امتــدادا
تبنــي خطاب مقاربــة النــوع «الجندر» و»الالنــوع نفســها
ً
ً
ً

(( »)agenreالمثليــة

الجنســية،

واالزدواجيــة النســائية القائمــة ،فــي حيــن يجنــح البعــض

الجنســية ،والمتحوليــن جنسـ ًـيا ،الكويــر والعابريــن اآلخــر إلــى موقــف القطيعــة كمــا هــو الحــال

«أن
للجنس) ،والحريــة الجنســية وحريــة الجســد ،إلى بالنســبة لـــ «حركــة مالــي» التــي تعتبــر
ّ
غيــر ذلــك مــن المطالــب التــي ال زالت الحركــة الحركة «النســائية
النســائية

«التقليديــة» أو

«حركــة

التقليديــة» أو

نســائية

جيــل الدولــة تلعــب دورهــا فــي التنديــد والمناصــرة،

الرائدات» محتشــمة فــي التعبيــر عنهــا.

لكنهــا تضــل نســائية ملســاء و ناعمــة،
ً
أحيانــا ،ودون وعي إلــى اللعبــة األبويــة
تنجر
َ

إذا ما عدنا مــرة أخــرى إلــى تعريــف الحــركات أو لالتجــاه المحافظ حيــن تتعاطــى مــع الدولــة
االجتماعيــة حســب «تشــارلز تيلــي» ،نجــد التــي تمثــل «المخــزن»».
ّأنهــا «سلســلة مــن التفاعــات بيــن أصحــاب

ينصبــون أنفســهم وباقتــدار تؤاخذ المنظمــات النســائية الشابة ســابقتها
الســلطة وأشــخاص ّ

كمتحدثيــن عــن قاعــدة شــعبية تفتقــد للتمثيــل المكونــة للحركــة النســائية لكونها ظلــت خجولــة
النيابــي الرســمي ،وفــي هــذا اإلطــار يقــوم ولــم ترفــع مــن ســقف مطالبهــا ،كمــا انهــا
هــؤالء األشــخاص بتقديــم مطالــب علــى المأل من تعانــي مــن تراجــع اشــكالها االحتجاجيــة باإلضافــة
أجــل التغييــر ســواء فــي توزيــع أو فــي ممارســة إلــى البــطء فــي التحــرك وإصــدار رد الفعــل فــي
الســلطة» .نعتبــر مــن خــال هــذا التعريــف الكثيــر

مــن

المواقف .فبعكس المنظمــات

أن الحــركات الشــبابية التــي ظهــرت قبيــل النســائية «التقليديــة» ،تتســم المنظمــات الشــابة
ّ
نظــرا لتمكنهــا
أحــداث  2011أو بمــوازاة معهــا أو بعدهــا ،هــي بقــدرة واســعة علــى التعبئــة
ً
حــركات تمثــل قاعــدة شــبابية نســائية كبيــرة مــن وســائل االتصــال الحديثــة وحضورهــا الدائــم

لــم تجــد فــي الحركــة النســائية أو مــا أســميناه على مواقع التواصــل

االجتماعي ،و بتجديــد

ً
أحيانــا
فــي هــذه الورقة بحركــة «جيــل الرائــدات» ،اشــكالها االحتجاجيــة التــي تذهــب
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إلــى حــد العصيــان للتعبيــر عــن مواقفهــا :بينمــا يتأخــر رد فعــل المنظمــات النســائية
«غالبــا مــا يكــون عبــارة
كارتــداء التنانيــر فــي رمضــان  2015للتضامــن «التقليديــة» الــذي
ً

مــع

فتاتي «إنزكان» ،وتنظيــم «»kiss-In

أي عــن اصــدار بيانــات اســتنكارية إن لــم تغــب حتــى

وقفة لتبــادل القبــل أمــام البرلمــان للتضامــن البيانــات» .وهــو مــا تختلــف بشــأنه الفاعــات
مــع مراهقــي الناظــور ،واالفطــار العلنــي فــي الحركــة النســائية لـ «جيــل الرائــدات» ،ففــي
فــي غابــة «بنســليمان» فــي  ،2009أو عــروض حيــن يعتبــر بعضهــا أن «رد الفعــل يتــم فــي اطــار
مســرحية شــعبية في الشــارع العام لمناقشــة اســتراتيجية عمــل وترافــع الحركــة النســائية
ظاهــرة العنــف و التحــرش ضــد النســاء ،إلــى مــن أجــل انتــزاع حقوقهــا ،ألن الخرجــات الفرديــة
ً
أحيانــا تضر بحقــوق النســاء بــدل
غيــر ذلــك مــن األشــكال االحتجاجيــة .كمــا والمتســرعة

تتســم المنظمــات الشابة بســرعة التفاعــل أن

تخدمها» ،يرى البعــض

اآلخر أنها «ميــزة

مــع األحــداث والتنظيــم والخــروج لالحتجــاج كمــا تنقــص الجمعيات النســائية التــي يجــب أن تعــدل
مــرارا حيــث تخــرج المجموعــات النســائية مــن ســرعتها فــي التفاعــل مــع األحــداث».
حــدث
ً

الشــابة بشــكل تلقائــي لالحتجــاج فــي الشــارع
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لضمان «عدم التكرار» :الحركات االجتماعية
للنضال من أجل تحقيق العدالة
عالء طالبي :مدير المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

للثــورة التونســية مطالــب عديــدة ،مرتكزهــا عميــق ودقيــق لواقــع المنــوال التنمــوي فــي
أو ًل بمســؤولية
األساســي هــو «العدالــة» بمختلــف تقســيماتها تونــس ،وال يمـ ّـر إال عبــر االعتــراف ّ

وموضوعاتهــا :العدالــة الضريبيــة ،والعدالــة الدولــة (عبــر حكوماتهــا المتعاقبــة منــذ
المتعمــد
االجتماعيــة ،والعدالــة فــي تكافــؤ الفــرص فــي االســتقالل) فــي التهميــش واإلقصــاء
ّ

ّ
والداخليــة مــن برامــج التنميــة.
الريفيــة
تحديــات ذلــك للمناطــق
أهــم
لعــل
التعليــم وفــي العمــل.
ّ
ّ
ّ
ّ
هــو إعــادة النظــر فــي ّ
كل الخيــارات الخاطئــة التي

االجتماعيــة المســنودة
انتهجتهــا الحكومــات المتعاقبــة منــذ االســتقالل دفــع هــذا األمــر بالحــركات
ّ

والتــي تفاقمــت فــي الســنوات األخيــرة التــي مــن قــوى المجتمــع المدنــي إلــى تطويــر
وأدى اســتمرارية نفس السياســات نضاالتهــا وعــدم اقتصارهــا علــى الميدانــي
ســبقت الثــورةّ .

بالضــرورة إلــى ارتفــاع عــدد الحــركات االحتجاجيــة فقــط .ودفعهــا كذلــك باالتجــاه إلــى التقاضــي
االجتماعيــة الفرديــة
وتنوع
ـدد
ّ
والجماعيــة ،حســب احصائيــات االســتراتيجي بعدمــا اســتفاقت علــى تعـ ّ
ّ

واألميــة
ـص الفقــر
ّ
«المرصــد االجتماعــي التونســي» 1مــن  5،000حركــة وخطــورة المعطيــات التــي تخـ ّ

ســنة  2015إلــى أكثــر مــن  11،400حركــة ســنة  ،2017والبطالــة وعــدم المســاواة فــي ّ
كل المجــاالت
التحتيــة والخدمــات االجتماعية.
ـم البنيــة
ّ
األول مــن ســنة التــي تهـ ّ
وقرابــة  4،500حركــة خــال النصــف ّ
.2018

فــي نفــس الســياق ّ
مكنــت هــذه المعطيــات مــن
كشــف حجــم التعتيــم اإلعالمــي والمغالطــة التــي

ّ
كان مــن المفتــرض أن
تمثــل هــذه األرقــام كانــت ســائدة والخروقــات واالنتهــاكات الجســيمة
المفزعــة
دافعــا للحكومــات مــن أجــل مراجعــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
ً
أن مــا تقترحــه مــن مبــادرات أو عبــر والبيئيــة ،إلــى جانــب الحقــوق السياســية التــي
خيارتهــا ،إال ّ
المخطــط الخماســي  ،2020-2016أو مــا يشــمله
ميــزت فتــرة مــا قبــل  ،2011إذ ال يمكــن الحديــث
ّ

إال عبــر تفكيــك آليــات
ـاص والعــام ،عــن العدالــة
االجتماعيــة ّ
ّ
مشــروع الشــراكة بيــن القطاعيــن الخـ ّ

ّ
كلهــا لــم تســاهم فــي حـ ّـل المشــكلة بــل فاقمــت االقصــاء االجتماعــي .ويعتبــر هــذا المبحــث هــو
التفــاوت بيــن الجهــات.

األول مــن نوعــه فــي تحديــد مفهــوم إقصــاء

جهــة مــا مــن ّ
حقهــا فــي العيــش الكريــم كمــا

النظريــة.
إن اقتصــار االنتقــال الديمقراطــي فــي تونــس يضمنــه الدســتور فــي صيغتــه
ّ
ّ

فــي الجانــب السياســي علــى حســاب المســارات

ّ
االقتصاديــة واالجتماعيــة ُيعتبــر مــن
هنــات فــي شــهر يونيو/حزيــران  2015قامــت تنســيقية
التجربــة التونسـ ّـية مــا بعــد  .2011فتحقيــق العدالة شــملت

الحــركات

االجتماعيــة

ومنظمــات

االجتماعيــة ال يمكــن أن يتحقــق إال عبــر تشــخيص المجتمــع المدنــي و»االتحــاد الجهــوي التونســي
هو أحد اقسام المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية و االجتماعية ويهتم بإصدار تقارير شهرية و سنوية إحصائية
 1المرصد االجتماعي التونسي ّ
وتحليلية حول االحتجاجات االجتماعية وظاهرة العنف و االنتحار www.ftdes.net :
ّ
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للشــغل» فــي محافظــة «القصريــن» ،بالتنســيق العدالــة االنتقاليــة لــم يــورد أي تعريــف لتلــك
مــع «المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة المصطلحــات .ومــع ذلــك ،نذكــر فــي أعقــاب الثورة
أن العديــد مــن التقاريــر والبحــوث والدراســات
واالجتماعيــة» والدعــم القانونــي مــن «منظمــة
ّ
محامــون بــا حــدود» ،بتقديــم طلــب إلــى «هيئــة أشــارت إلــى الفــوارق الهامــة والمســتمرة
الحقيقــة والكرامــة» 2للحصــول علــى صفــة فــي تونــس منــذ أمــد بعيــد بيــن بعــض الواليــات
الضحيــة» لمحافظــة «القصريــن» ولـ ّ
«الجهــة
ـكل مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة والبشــرية .وقــد
ّ

ّ
الجهــات التــي عاشــت التهميــش واإلقصــاء
ســلطت تلــك الدراســات الضــوء باألرقــام علــى

ّ
الضحيــة يمكــن أن تكون أوضــاع يعرفهــا الــرأي العــام داخــل تونــس،
أن الجهــة
علمــا ّ
ّ
المنظــمً ،

ـي وحتــى خارجهــا .عــاوة علــى ذلــك ،أكــدت هــذه
المحافظــة أو المدينــة أو القريــة الريفيــة أو الحـ ّ
الســكني .وفــي هــذا اإلطــار ،واصلــت الحــركات الدراســات ضــرورة اإلســراع فــي معالجــة تلــك
االجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي إرســال األوضــاع ووضــع حــد للسياســات والعمليــات التــي
الطلبــات التــي وصــل عددهــا إلــى  205مطلــب
أدت إلــى ظهــور هــذه التباينــات واســتمرارها بــل
ّ
إقــرار صفــة الجهــة
ـص بعــض هــذه وتفاقمهــا كذلــك.
ّ
الضحيــة .تخـ ّ
الطلبــات محافظــات بأكملهــا (القصريــن ،وقفصــة،

وجندوبــة ،والقيــروان ،وســليانة ،ومدنيــن ،)...هــذا هــو الســياق الــذي يجــدر وجــوده فــي إطــاره
ـص أخــرى مــدن وقــرى (عيــن دراهــم ،ســيدي تأويــل واســتيعاب مفهــوم «المنطقــة الضحيــة»
وتخـ ّ

ـص أحيــاء بالمعنــى الــوارد فــي قانــون العدالــة االنتقاليــة.
مخلــوف ،القطــار ،)...وملفــات أخــرى تخـ ّ
الســيدة» فــي العاصمــة.
ســكنية مثــل «حــي
ّ
ّ

التحديد المفاهيمي:

أن التشــريع التونســي ال
وعلــى الرغــم مــن ّ
ـإن تحليــل العديــد
ُيعـ ّـرف مصطلــح «المنطقــة» ،فـ ّ

مــن األحــكام الــواردة فــي القوانيــن التونســية
التــي تشــير إلــى «المجالــس الجهويــة» تقــرن

ـؤرخ مفهــوم «المنطقــة» بقانــون العدالــة االنتقاليــة،
يتوســع القانــون األساســي عــدد  2013-53المـ ّ
ّ
فــي  24ديســمبر/كانون األول  2013والمتعلــق وبمفهــوم «الجهــة» أو «الواليــة» .ويطابــق هــذا

بإرســاء العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا (قانــون التأويــل الســياق المشــار إليــه الــذي اعتمــد فيــه

العدالــة االنتقاليــة) ،فــي تعريــف الضحيــة ليشــمل قانــون العدالــة االنتقاليــة.
تعرضــت «للتهميــش أو اإلقصــاء
المناطــق التــي ّ
الممنهــج» (المــادة  ،10الفقــرة  .3)3لكــن قانــون

 2هيئة الحقيقة والكرامة :هيئة حكومية تونسية مهمتها الرئيسية اإلشراف على مسار العدالة اإلنتقالية الذي يأتي في إطار االنتقال الديمقراطي
في تونس بعد الثورة التونسية ،وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف االنتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد اإلعتبار للضحايا
األول .2013
لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في الفترة الممتدة بين  1يوليو/تموز  1955إلى  31ديسمبر/كانون ّ
 3يمكن االطالع على قانون العدالة االنتقالية على الرابط التالي:
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2013-53-du-24-12-2013-jort-2013-105__2013105000531
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أمــا فــي مــا يخــص مفهومــي «التهميــش» انتهــاك للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن
و»اإلقصــاء» ،فــا يقــدم التشــريع التونســي أي أجــل اإلقــرار بالتهميــش أو اإلقصــاء الممنهــج
تعريــف ألي منهمــا .لكــن هيئــات وطنيــة فــي لمنطقــة معينــة ،لكــن يمكــن أن يشــكل ذلــك
بلــدان أخــرى ،بمــا فــي ذلــك «لجنــة الحقيقــة االنتهــاك الدليــل علــى التهميــش أو اإلقصــاء
والعدالــة والمصالحــة» فــي كينيــا ،أو هيئــات الممنهــج .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن إثبــات
دوليــة مــن قبيــل منظمــة األمــم المتحــدة ،أعــدت التهميــش أو اإلقصــاء الممنهــج مــن خــال
تعاريــف لهذيــن المصطلحيــن فــي ســياق مشــابه مؤشــرات سوســيو اقتصاديــة تســاعد علــى
ومتصــل بالوضــع فــي تونــس.

المقارنــة بشــكل موضوعــي بيــن منطقــة معينــة
والوضعيــة الســائدة علــى الصعيــد الوطنــي مــن

بالتالــي ،يمكــن أن نســتنتج ،مــع مراعــاة الســياق جهــة ،وبيــن وضعيــة مناطــق أو جهــات أخــرى،
أن التهميــش يتلخــص فــي شــكل وبالتالــي اســتخالص التباينــات المحتملــة ونطاقها
التونســيّ ،
مــن أشــكال التفريــق والتمييــز أو الحرمــان الحــاد واســتمراريتها .ويســاعد تحليــل هــذه المؤشــرات
والمســتمر الــذي يقلــص فــرص ازدهــار مجموعــة فــي تحديــد وجــود بعــض المعيقــات أو أشــكال
مــن األشــخاص فــي الحيــاة ،والــذي ينجــم عــن التمييــز أو العجــز مــن حيــث الوصــول إلــى بعــض
مســارات اجتماعيــة ،اقتصاديــة أو سياســية .الحقــوق والخدمــات مــن أجــل إثبــات وجــود
أمــا اإلقصــاء فيرتبــط بمســار يــؤدي إلــى إبعــاد التهميــش أو اإلقصــاء.
أشــخاص عــن الوصــول إلــى بعــض الحقــوق أو
أن
الخدمــات ،ال ســيما الوصــول إلــى مناصــب العمــل مــن هــذا المنطلــق ،يمكــن التأكيــد علــى ّ
أو إلــى دخــل كريــم والئــق ،وإلــى التربيــة والتعليم ،التهميــش ليــس فقــط نتيجــة اختيــارات تنمويــة
والمشــاركة فــي الســلطة واتخــاذ القــرارات التــي قائمــة علــى مفاهيــم أيديولوجيــة عقائديــة ،بــل
تؤثــر علــى حياتهــم اليوميــة.

هــو نتــاج نظــام حكــم وحوكمــة ســاهم فــي تغذية
وتدعيــم التهميــش واإلقصــاء ومنــع الحــركات

ً
ّ
التنظــم لمواجهــة هــذه الظواهر.
ووفقــا للقانــون ،يجــب أن يكــون التهميــش أو االجتماعيــة مــن
اإلقصــاء
الكليــة
ممنهجــا .ويعكــس النعــت «ممنهــج» وفــي جانــب آخرــــ تكشــف عــن االختيــارات
ً
ّ

درجــة مــن الخطــورة والهيكلــة فــي التهميــش فــي ميــدان سياســات التنميــة الوطنيــة وقصورها
الحــد مــن الفــوارق الجهويــة .وهكــذا،
أو اإلقصــاء ،إذ ال يتعلــق األمــر بمعالجــة علــى
ّ

بنــاء علــى مؤشــرات
التهميــش أو اإلقصــاء الظرفــي أو المرتبــط تبــدو جهــة «القصريــن»،
ً

بعوامــل مــن قبيــل الســياق االقتصــادي العالمــي سوســيو اقتصاديــة مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك
أو الوضــع المناخــي أو الجغرافــي لمنطقــة مؤشــر التنميــة البشــرية ،ومؤشــر الفقــر البشــري،
معينــة .وليــس مــن الضــروري أن يكــون ثمــة ومؤشــر التنميــة اإلقليميــة ،كإحــدى الجهــات
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ـررا مــن عجــز هــام ومســتمر فــي مجــال وعنــد توســيع مفهــوم الضحيــة لتشــمل الجهــات
األكثــر تضـ ً

التنميــة وعلــى مســتويات متنوعــة (االقتصــادي ،التــي عانــت مــن التهميــش واإلقصــاء المنظــم
ً
واالجتماعــي ،والبشــري)
مقارنــة بجهــات أخــرى .فــي تونــس بحســب قانــون العدالــة االنتقاليــة،

ً
ّ
فضــا عــن ذلــك،
تمكــن تلــك المؤشــرات مــن كُ ّلفــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة بالتبليــغ عــن
اســتخالص أشــكال مــن التمييــز والعوائــق و/أو هــذه الحــاالت ومعالجتهــا لكيــا تتكــرر.

النواقــص التــي تعانــي منهــا «القصريــن» ،خاصـ ً
ـة

علــى صعيــد التنميــة االقتصاديــة والحــق فــي إن تحديــد تدابيــر لمعالجــة أســباب وعواقــب
الدخــول إلــى العمــل وتأميــن مســتوى معيشــي التهميــش أو اإلقصــاء التــي تعانــي منهــا بعــض
الئــق ،وكذلــك مــن حيــث مســتوى الفقــر والوصول المناطــق فــي تونــس يجــب أن يكــون هدفــه
إلــى الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ،والصحــة تحقيــق المصالحــة الوطنيــة .وهــذا يعنــى التحديد
والتربيــة والتعليــم.

الدقيــق لألســباب والنتائــج المترتبــة علــى هــذا
التهميــش أو اإلقصــاء ألغــراض اعتمــاد التدابيــر

تعتبــر هــذه العوائــق والنواقــص ناجمــة عــن ذات الصلــة والكافيــة والمتناســبة ،إلــى جانــب
مســارات سياســية ،أو اقتصاديــة ،أو اجتماعيــة ،وضــع المنطقــة الضحيــة فــي محــور النقــاش
فهــي لــم تظهــر بمحــض الصدفــة ولــم تكــن والحــرص علــى عــدم خلــق تميــزات جديــدة أو
نتيجــة ظــروف اقتصاديــة غيــر مواتيــة وســيئة ،تجديــد الصــراع .وأخــذ هــذه المبــادئ بعيــن االعتبار
تمعــن
ومــن ثــم ،أدت السياســات االقتصاديــة التونســية يدفــع هــذا المطلــب إلــى إقامــة حلقــات
ّ
المتعاقبــة إلــى تشــجيع التنميــة ولكــن حصرهــا لتحديــد تدابيــر لمعالجــة التهميــش أو اإلقصــاء
فــي المناطــق الســاحلية .كمــا ظلــت سياســات التــي عانــت منــه القصريــن والحــد منــه.
إعــادة التــوازن بيــن الجهــات المعلــن عنهــا ،حبـ ًـرا

علــى ورق .ولعــل مركزيــة الســلطة الشــديدة ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا المطلــب ال يدعــي على

التــي تســتبعد أي مشــاركة فعليــة للمناطــق في اإلطــاق أن منطقــة «القصريــن» كانــت الضحيــة
عمليــة صنــع القــرار ،والمحســوبية فــي تخصيــص الوحيــدة للتهميــش أو اإلقصــاء المنظــم بــل علــى
االســتثمارات لبعــض المناطــق ،والحوكمــة العكس ،هــو جــزء مــن رغبــة وهــدف المصالحــة
الســيئة والزبونيــة والمحابــاة والفســاد ،كلهــا الوطنيــة والذاكــرة الجماعيــة واالنتقــال إلــى
ســاهمت ،بشــكل مترابــط ،فــي إحــداث أثــر ســاعد نظــام ديمقراطــي يضمــن االحتــرام الكامــل

ً
وفقــا للفصــل األول مــن
علــى تفاقــم الوضــع ،ممــا أدى إلــى تهميــش أو لحقــوق اإلنســان للجميــع
اســتبعاد ممنهــج لبعــض المناطــق ،بمــا فــي قانــون العدالــة االنتقالية .ولذلــك تدعــو «هيئــة
ذلــك «القصريــن».

الحقيقــة والكرامــة» إلــى اعتبــار علــى نطــاق
واســع الحاالت فــي أماكــن أخــرى فــي تونــس.
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االقتصــادي العالمــي أو الوضــع المناخــي أو
يشــمل مفهــوم الجهــة بالمعنــى الــوارد فــي الجغرافــي لمنطقــة معينــة .وليــس مــن الضروري
قانــون العدالــة االنتقاليــة ،المحافظــات .وينطــوي أن يكــون ثمــة انتهــاك للحقــوق االقتصاديــة
التهميــش علــى:

واالجتماعيــة مــن أجــل اإلقــرار بالتهميــش أو

•شــكل حــاد ومســتمر مــن أشــكال الميــز ،اإلقصــاء الممنهــج لمنطقــة معينــة .لكــن يمكــن
أن يشـ ّ
ـكل ذلــك االنتهــاك الدليــل علــى التهميــش

التمييــز أو العوائــق؛

•تقويــض فــرص وحظــوظ الفئــة المعرضــة أو اإلقصــاء الممنهــج.
لــه فــي الحيــاة؛
•مســارات

اجتماعيــة،

اقتصاديــة

أو

سيا ســية
حتمــا أن ترمــي المســارات االجتماعيــة،
ال ينبغــي
ً

تعرض جهة ما -محافظة
قراءة في ّ
نموذجــا -لإلقصــاء
«القصريــن»
ً
الممنهج:

االقتصاديــة أو السياســية إلــى خلق ذلــك التفريق ،يســاعد اســتعمال المؤشــرات فــي المقارنــة

التمييــز أو العائــق ،بــل يكفــي أن تتســبب فيــه .بشــكل موضوعــي بيــن منطقــة معينــة وبيــن

ويجــب أن يتســم التفريــق ،التمييــز أو العائــق الوضعيــة الســائدة علــى الصعيــد الوطنــي
بطابــع االســتمرارية والخطــورة التــي تــؤدي إلــى مــن جهــة وبيــن وضعيــة مناطــق أو جهــات

التأثيــر علــى حظــوظ المجموعــة.

أخــرى ومــن ثــم اســتخالص التباينــات المحتملــة،
ونطاقهــا واســتمراريتها .ويســاعد تحليــل هــذه

ينطــوي اإلقصــاء علــى مســار ينجــم عنــه إبعــاد المؤشــرات فــي تحديــد وجــود بعــض المعيقــات أو

بعــض األشــخاص عــن إمكانيــة الوصــول إلــى أشــكال التمييــز أو العجــز مــن حيــث الوصــول إلــى
بعــض الحقــوق أو الخدمــات ال ســيما مــن حيــث بعــض الحقــوق والخدمــات مــن أجــل إثبــات وجــود

الوصــول إلــى فــرص العمــل أو إلــى دخــل الئــق ،التهميــش أو اإلقصــاء.
والوصــول إلــى التربيــة والتعليــم ،وإلى المشــاركة

فــي الســلطة واتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى تبــدو جهــة «القصريــن» ،بحســب العديــد مــن
ً
حياتهــم اليوميــة.
ووفقــا للقانــون ،يجــب أن يكــون التقاريــر والدراســات التونســية والدوليــة،
التهميــش أو اإلقصــاء
ً
تضــررا مــن عجــز هــام
ممنهجــا .ويحيــل النعــت كإحــدى الجهــات األكثــر
ً
«ممنهــج» إلــى درجــة مــن الخطــورة والهيكلــة ومســتمر فــي مجــال التنميــة وعلــى مســتويات

فــي التهميــش أو اإلقصــاء ،حيــث ال يتعلــق متنوعــة (المســتوى االقتصــادي ،االجتماعــي،
األمــر بمعالجــة التهميــش أو اإلقصــاء الظرفــي البشــري) مقارنــة بجهــات أخــرى ،بــل وحتــى

أو المرتبــط بعوامــل خارجيــة ،مــن قبيــل الســياق علــى الصعيــد الوطنــي .وترتكــز تلــك التقاريــر
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والدراســات علــى البيانــات الموضوعيــة للعديــد الصالحيــات الالزمــة ،ليــس فقــط إلقــرار الحقيقــة
مــن المؤشــرات السوســيو اقتصاديــة (بمــا فــي بشــأن تلــك األوضــاع بــل وكذلــك مــن أجــل ضمــان
ذلــك مؤشــر التنميــة البشــرية ،ومؤشــر الفقــر معالجــة ذلــك التهميــش أو االقصــاء وضمــان
ّ
البشــري ،ومؤشــر التنميــة اإلقليميــة).
وتمكــن عــدم تكرارهمــا.

تلــك المؤشــرات مــن اســتخالص أشــكال التمييــز
والعوائــق و/أو النواقــص التــي تعانــي منهــا يجــب أن يكــون تحديــد التدابيــر الراميــة إلــى جبــر
القصريــن ،خاصــة مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة أضــرار التهميــش أو اإلقصــاء الــذي عانــت منــه
والحــق فــي الولــوج إلــى العمــل وإلــى مســتوى بعــض المناطــق فــي تونــس قائمــا بالضــرورة
معيشــي الئــق ،وكذلــك مــن حيــث مســتوى الفقر علــى هــدف المصالحــة وعــدم التكــرار .وهــذا
والوصــول إلــى الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة ،ينطــوي علــى:
ً
فضــا عــن ذلــك،
والصحــة والتربيــة والتعليــم.

أو ًل ،التحديــد الدقيــق ألســباب وتداعيــات
• ّ

تراكمــت أشــكال الحرمــان أو النواقــص هــذه ،بــل

هــذا التهميــش أو اإلقصــاء بغيــة اعتمــاد

وتفاقمــت مــع مــرور الوقــت ،ممــا أبــرز طابعهــا

تدابيــر صميميــة ،مالئمــة ومتناســبة.

الخطيــر والمســتمر.

ثانيــا ،وضــع الجهــة الضحيــة فــي صلــب
• ً

وال تعتبــر هــذه العوائــق والنواقــص ناجمــة عــن

• ً
ثالثــا ،الســهر علــى عــدم إحــداث أشــكال

ظــروف اقتصاديــة وطنيــة غيــر مواتيــة وســيئة وال

جديــدة مــن التمييــز أو بــروز نزاعــات

وليــدة الصدفــة .فقــد عرفــت بعــض المناطــق وال

جديــدة.

النقــاش.

عــال
تــزال ،منــذ عــام  1955ومــا بعــده ،مســتوى
ٍ
مــن التنميــة ،علــى عكــس المناطــق الواقعــة ومــع أخــذ هــذه المبــادئ بعيــن االعتبــار ،يمكــن
فــي المركــز الغربــي (بمــا فــي ذلــك «القصريــن») .التفكيــر فــي بعــض التدابيــر مــن أجــل جبــر
ً
وخالفــا لبلــدان أخــرى ،لم يقتــرن النمــو االقتصادي أضــرار التهميــش أو اإلقصــاء التــي عانــت منهــا

وتحديــدا مــا يلــي:
فــي تونــس بتنميــة مدمجــة ،فبعــض المناطــق «القصريــن»،
ً
لــم تســتفد مــن النمــو االقتصــادي بعــد تنفيــذ

مســارات مختلفــة.

•اعتمــاد سياســة اقتصاديــة متســقة

وتغييــر فــي أســاليب الحوكمــة
•تحســين الشــبكات الطرقيــة ،والخدمــات

إن قانــون العدالــة االنتقاليــة ،ومــن خــال توســيع

الصحيــة ،وتدابيــر الدعــم المدرســي،

مفهــوم «الضحيــة» ليشــمل المناطــق التــي

وتطويــر التكوينــات (مــن الناحيــة الكميــة

تعرضــت لتهميــش أو إقصــاء ممنهــج فــي

والنوعيــة)؛

تونــس ،يمنــح «هيئــة الحقيقــة والكرامــة»

•مراعــاة ُب ْعد النوع االجتماعي.
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ويتعيــن عنــد تصميــم هــذه التدابيــر وضــع جــدول اإلقصــاء الــذي تعانــي منــه مناطــق أخــرى فــي
زمنــي وإدمــاج الســلطات و/أو الفاعليــن اآلخريــن تونــس.
المعنييــن بتنفيذهــا.

ً
ـإن هيئــة الحقيقــة و الكرامــة
ووفقــا لواليتهــا ،فـ ّ
تســتعد إلصــدار توصيــات 4قــد تدفــع التخــاذ أي
ّ

التوصيات:

تدابيــر مــن شــأنها:

بالنظــر إلــى كل مــا ســبق تدعــو الحــركات
االجتماعيــة والمجتمــع المدنــي فــي مطالبهــا
إلــى:
•االعتــراف

بمنطقــة

«القصريــن»

باعتبارهــا «منطقــة تعرضــت لتهميــش
أو إقصــاء ممنهــج» بالمعنــى الــوارد فــي
المــادة  10الفقــرة  3مــن قانــون العدالــة
االنتقاليــة؛
•إقــرار الحقيقــة حــول التهميــش أو
اإلقصــاء المتعــرض لــه.
ً
وتحقيقــا لهــذا الغــرض ،يتوجــب إجــراء جميــع
التحقيقــات والدراســات الالزمــة بغيــة التحديــد
الدقيــق لمــا يلــي:

•ضمــان عــدم تكــرار التهميــش أو اإلقصــاء
الــذي عانــت منــه محافظــة القصريــن وأي
منطقــة أخــرى؛
•جبــر أضــرار التهميــش أو اإلقصــاء الــذي
عانــت منهــا محافظــة القصريــن وأي
منطقــة أخــرى.
•اللجــوء إلى أي خبرة ضرورية؛
•فــي ســياق التدابيــر المقترحــة وجــب
األخــذ بعيــن االعتبــار المبــادئ الدســتورية
المتعلقــة

بالالمركزيــة،

التمييــز

اإليجابي والديمقراطيــة التشــاركية وفقــاً
للفصليــن  12و 139للدســتور.
غيــر ّأنــه وبالرجــوع إلــى جميــع إجــراءات الحكومات

•أســباب هــذا التهميــش أو اإلقصــاء المتعاقبــة منــذ ثــورة  17ديســمبر/كانون األول14-

ا لممنهــج ؛

ـد مــن
يناير/كانــون الثانــي  ،2011لــم تنجــح فــي الحـ ّ

•تداعياتــه ،بمــا فــي ذلــك أشــكال الحرمــان المعضــات االقتصاديــة ،وهــو مــا انعكــس كمــا

أو التمييــز التــي تعرضــت لهــا القصريــن ســبق علــى وتيــرة االحتجاجــات االجتماعيــة .يعنــي
أن منــوال التنميــة الحالــي والسياســات
عــاوة علــى عــدم قدرتهــا علــى الوصــول هــذا األمــر ّ
إلــى بعــض الخدمــات والحقــوق.

المعتمــدة فــي ميــدان التنميــة الجهويــة كانــت

غيــر قــادرة علــى تقليــص ظاهــرة التهميــش

وبغــض النظــر عــن الوضعيــة الخاصــة لمحافظــة واإلقصــاء .كمــا أن اعتمــاد «تمشــي» قائــم علــى

«القصريــن» ،يجــب اإلقــرار بحقيقــة التهميــش أو ثنائيــة بيــن الجهــات الداخليــة والجهــات الســاحلية
 4من المنتظر إصدار التقرير النهائي والذي يحتوي على مجمل التوصيات في منتصف شهر ديسمبر/كانون األول .2015
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وعلــى االكتفــاء بتطبيــق سياســات «تعويــض فــي

•انتشــار االرهــاب وانتصابــه فــي المناطــق

إطــار نــوع مــن التمييــز اإليجابــي» يغلــب عليــه

الداخليــة قابلــه انتشــار العنــف والجريمــة

الطابــع االجتماعــي بقصــد التخفيــف مــن ســلبية

فــي الجهــات الســاحلية.

االختبــارات التنمويــة الوطنيــة ويفتقــد لبعــد

•ارتفــاع مظاهــر التصحــر واالنجــراف

تنمــوي جهــوي قــد قــاد إلــى اســتمرار ظاهــرة

وإهمــال المراعــي والغابــات وتبذيــر

التهميــش واإلقصــاء وتنامــي الغضــب الشــعبي

المــوارد الطبيعيــة فــي الجهــات الداخليــة

ّ
وتقلــص آفــاق
وانتشــار العوائــق والعراقيــل

قابلــه تفاقــم كل مظاهــر التلــوث وتدهــور

التنميــة فــي كل الجهــات الداخليــة والســاحلية

المحيــط وتقلــص المــوارد فــي الجهــات

علــى الســواء .ذلــك أن كل تدهــور ألوضــاع الجهات

الســاحلية (تقلــص المــاء الصالــح للشــرب

الداخليــة يقابلــه تنامــي المعوقــات التنمويــة
بالجهــات الســاحلية:

ّ
وتقلــص المســاحات الفالحيــة،
وللزراعــة،
ّ
وتقلــص األراضــي الصالحــة للســكن

•التصحــر البشــري وتدهــور الظــروف

ّ
وتقلــص األراضــي
وارتفــاع أســعارها،

الحياتيــة بالجهــات الداخليــة بســبب النــزوح

الصالحــة

صناعيــة

أدى إلــى اكتظــاظ بشــري وعمرانــي فــي

وحرفيــة ...الــخ).

الجهــات الســاحلية مــع بــروز الطابــع
الريفــي فيهــا.

إلقامــة

مناطــق

•تــردي أوضــاع المؤسســات التربويــة
وصعوبــة الظــروف الحياتيــة وارتفــاع نســب

•غيــاب بنيــة تحتيــة كافيــة فــي المناطــق

االنقطــاع المدرســي وتدنــي نســب النجــاح

الداخليــة أدى الــى تدهــور ملحــوظ للبنيــة

فــي الباكالوريــا فــي الجهــات الداخليــة

التحتيــة فــي المناطــق الســاحلية نتيجــة

قابلــه اكتظــاظ األقســام وعنــف وصعوبــات

الضغــط الســكاني وكثافــة االســتعمال

بيداغوجيــة وتدنــي الجــودة واللجــوء

الخدمــات

المتصاعــد إلــى الــدروس الخصوصيــة

الصحيــة

واللجــوء إلــى القطــاع الخــاص مــع

(حركــة

المــرور

االجتماعيــة

والنقــل،

خاصــة

منهــا

واالداريــة والبلديــة ...الــخ).
•غيــاب نهضــة اقتصاديــة وعمرانيــة فــي

تكاليــف أكثــر وإرهــاق العائــات بالجهــات
الســاحلية.

الجهــات الداخليــة قابلــه تكاثــر األحيــاء
الشــعبية والبنــاء العشــوائي والتجــارة كل هــذه العناصــر تؤكــد علــى ضــرورة التخلــي
الموازيــة واالنتصــاب الفوضــوي بالجهــات عــن «التمشــي» القائــم علــى نظــرة ثنائيــة
الســاحلية.

لمعالجــة الفــوارق الجهويــة والتهميــش واعتماد
«تمشــي» شــامل ومتكامــل وتضامنــي فــي
إطــار بديــل تنمــوي مســتدام وعــادل قــادر علــى

في لبنان
التمثيل
بينمن سوء
المزمنة
المسيحية
والشكوى
النقابات الدينية
والتنافر
التكامل
السياسي
والمجال
الناشطية
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مواجهــة التحديــات وإشــكاليات التنميــة ببعديهــا

واندمــاج قطاعــي ،تكــون النتيجــة الحــد

الوطنــي والجهــوي وعلــى توفيــر تعويــض

مــن حريــة تنقــل األفــراد والســلم وتقليــص

جماعــي حقيقــي للجهــات الضحيــة وضمــان عــدم

آفــاق اإلنتــاج بالجهــات الداخليــة ،وبالتالــي

تكــرار التهميــش واإلقصــاء والتقليــص منــه

آفــاق نمــو اإلنتــاج الوطنــي .كمــا ينتــج

بصفــة جديــة ومســتمرة علــى أســاس اختيــارات

عــن األمــر عــدم توســع الســوق الوطنيــة

علمــا أنــه ال
تنمويــة تشــاركية وديمقراطيــة.
ً

وتضــاؤل فــرص االســتثمار وآفــاق التنميــة

يمكــن الحديــث عــن بديــل تنمــوي وطنــي بــدون

بصفــة عامــة.

أن تنميــة الجهــات
تنميــة جهويــة حقيقيــة ،ذلــك ّ

حتميــا إلنجــاز بديــل تنمــوي
• تمثــل عنصـ ًـرا
ً

• ضروريــة الســتمرار التنميــة بالجهــات

أجــل خدمــة اإلنســان وحماية الطبيعــة

ألن تصحــر الجهــات الداخليــة
الســاحلية ّ

والمحيــط والحفــاظ علــى كل مصالــح

ســيزيد مــن عرقلــة التنميــة بالجهــات

األجيــال القادمــة.

الداخليــة أصبحــت:

شــامل ،عــادل ومســتدام موجــه مــن

الســاحلية ومــن ترييــف ()Ruralisation

• تمثــل الحــل الوحيــد لمقاومــة شــاملة

هــذه الجهــات وزيــادة الضغــط علــى

وناجحــة للتهميــش واإلقصــاء والعنــف

البنيــة التحتيــة ومــن ارتفــاع تكاليــف

التــي تمثــل المنابــع الرئيســية لإلرهــاب

اإلنتــاج والحيــاة بهــا إلــخ  ...كمــا ســيؤدي

والجريمــة.

ً
مســتقبل إلــى خلــق أوضــاع يصعــب

• هــي

الطريقــة

المثلــى

لتمكيــن

إدارتهــا والحــد مــن مخاطرهــا الجســيمة.

الجهــات الضحيــة مــن تعويــض دائــم

وســيؤدي اســتمرار النــزوح فــي آفــاق

لضحايــا التهميــش األحيــاء ولألجيــال

 2045إلــى بلــوغ عــدد الســكان بالبــاد

القادمــة مــع ضمــان راســخ لعــدم تكــرار

التونســية حوالــي  15مليــون ســاكن،

التجــارب المريــرة الســابقة.

منهــم  3مالييــن فقــط فــي الجهــات
الداخليــة والبقيــة «مكدســين» فــي
الجهــات الســاحلية.
• تمثــل فرصــة هامــة لتوفيــر منابــع
ألن  %30مــن
جديــدة للنمــو وللتنميــة ،ذلــك ّ
الســكان يعيشــون فــي الجهــات الداخليــة
علــى  %70مــن مســاحة التــراب التونســي،

ّ
هامــا للثــروات
مصــدرا
تمثــل
كذلــك
ً
ً
الطبيعيــة .وفــي ظــل غيــاب اندمــاج ترابــي

المرصد العربي للناشطية المجتمعية

حركات احتجاج المواطنين وتأثيرها
على مواجهة النظم القمعية
هبة م .خليل :طالبة دكتوراه في جامعة إلينوي أوربانا شامبين (الواليات المتحدة األمريكية)

أن هــذه الحــركات تُ َّ
صنــف علــى
أدى ارتفــاع نســب العمالــة غيــر الرســمية إثــر فعلــى الرغــم مــن ّ
عمليــا عــن خططهــا التوظيفيــة ّأنهــا احتجاجــات اجتماعيــة باألســاس ،تقودهــا
تخلــي الحكومــة
ً

فــي الثمانينــات إلــى موجــة مــن االحتجاجــات ذات المجتمعــات المحليــة واألهالــي للمطالبــة
الطابــع االقتصــادي المطالبــة بالخدمــات مــن بتحســين ظروفهــم المعيشــية ونيــل حقوقهــم
أجــل الحفــاظ علــى مصــادر الــرزق .بالتالــي ،أصبــح األساســية التــي تخولهــم عيــش حيــاة كريمــة،
الوصــول إلــى الخدمــات ً
اقتصاديــا يتبناهــا كذلــك العمــال الذيــن يتحملون بأنفســهم
ومطلبــا
حقــا
ً
ً
إلــى جانــب طبيعتــه االجتماعيــة .ومــن األمثلــة مســؤولية تحســين الخدمــات التــي يقدمونهــا.
علــى ذلــك ،الباعــة المتجولــون الذيــن يطالبــون

ّ
يؤثــر ازديــاد االحتجاجــات الخدميــة فــي ظـ ّـل تراجــع
بالكهربــاء لتشــغيل عرباتهــم ،وســائقو الشــاحنات
الذيــن يتظاهــرون ضــد إقفــال الطرقــات ،أو صغــار األنــواع األخــرى مــن االحتجاجــات علــى الطريقــة
نقيــم فيهــا للتحــركات المنظمــة مقابــل
المزارعيــن الذيــن يطالبــون بمــوارد مائيــة أفضــل التــي ّ

وتحســين أنظمــة الصــرف الصحــي لحمايــة التحــركات غيــر المنظمــة .فحيــن يعطــل الســياق

محاصيلهــم مــن التلــوث .ولكــن بشــكل عــام ،ظـ ّـل السياســي القائــم التحــركات المنظمــة ،يتحــول
يعبــر عــن المطالــب األساســية المواطــن العــادي إلــى الفاعــل األساســي فــي
األهالــي أهــم مــن ّ
أن الفــرد ليــس لديــه
بتحســين الخدمــات االجتماعيــة ،ومنهــم علــى الفعــل االعتراضــي ،بمــا ّ
ســبيل المثــال ســكان األحيــاء التــي ال تصلهــا هيكليــة تنظيميــة يمكــن للنظــام السياســي
أن األنظمــة
الميــاه النظيفــة والعوائــل التــي تطالــب
بأســرة اســتهدافها .وهــذا ال يعنــي ّ
ّ
فــي المستشــفيات الحكوميــة لمرضاهم وســكان االســتبدادية والقمعيــة ال تؤثــر علــى المطالبــات
ـد النقطــاع التيــار اليوميــة بالخدمــات ،ولكــن ظهــر فــي الســنوات
المــدن الذيــن يطالبــون بوضــع حـ ّ

الكهربائــي.

األخيــرة ّأنهــا ال تقــدر أن تؤثــر علــى األفــراد بقــدر
تأثيرهــا علــى الجماعــات المنظمــة واألحــزاب.

تلقــي االحتجاجــات الخدميــة الضــوء علــى عــدد فحيــن يكــون الفاعلــون متبعثريــن وبســطاء ،ال
مــن النقــاط المهمــة فــي الحــركات االجتماعيــة؛ تســتطيع الدولــة اســتهدافهم بســهولة.
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الناشطية والمجال السياسي بين التكامل والتنافر
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الناشطية بين السياسة التعطيلية
وغياب األطر التنظيمية
هبة م .خليل :طالبة دكتوراه في جامعة إلينوي أوربانا شامبين (الواليات المتحدة األمريكية)

انتقلــت أدبيــات الحــراك االجتماعــي مــن تعريــف ويــرى الباحثــان ّأنــه حتــى مــن خــارج الهيكليــات
االحتجــاج علــى ّأنــه عبــارة عــن مجموعــات التنظيميــة ،ال داعــي ألن تكــون االحتجاجــات

تعبــر عــن مطالــب علــى امتــداد فتــرة عفويــة ،إذ يمكــن للمعنييــن التخطيــط ووضــع
منظمــة ّ

طويلــة مــن الزمــن إلــى االعتــراف بالتحــركات االســتراتيجيات وتعبئــة المناصريــن والمشــاركين.
التعبويــة ،والمتفرقــة ،وغيــر المنظمــة ،وقصيــرة وتكتســب هــذه المالحظــة أهميــة خاصــة فــي
ويوصــف الباحثــون هــذه الظواهــر علــى هــذا البحــث الــذي يتنــاول االحتجاجــات الخدميــة،
المــدى.
ّ
أن الغالبيــة العظمــى مــن االحتجاجــات ليســت
ّأنهــا «حــركات الفقــراء» («بيفــان» و»كلــوارد» ،بمــا ّ

 1)1977و”ثــورات ّ
كل يــوم” (“جيمــس ســكون” ،نتــاج أي تنظيــم بــل تعبئــة فاعليــن محلييــن
و”آصــف بايــات” ،و”مارينــا ســيترين”).
ويميــز مثــل الطــاب والســكان والمجموعــات المدنيــة
ّ
“بيفــان” و”كلــوارد” ( 2)1977مــا بيــن التعبئــة واألهالــي الفقــراء فــي المــدن.

والتنظيــم .فباعتقادهــم ،ال يحتــاج الفاعلــون ألن
ينظمــوا أنفســهم أو لينضمــوا إلــى أي تنظيمــات
إن عــدم حاجــة المجموعــات لتنظيــم نفســها
ّ
ـد فكــرة مثيــرة
كــي يمارســوا السياســة التعطيليــة ،بــل يمكــن كــي تنفــذ سياســات تعطيليــة تُ عـ ّ

أن تمــارس هــذه السياســة حيــن يتحــرك النــاس لالهتمــام وتثيــر التســاؤالت حــول التكتيــكات
للمشــاركة فــي أعمــال تعطيليــة حتــى لــو كانــت والوســائل المســتخدمة مــن قبــل المتظاهريــن
مؤقتــة ومــن خــارج األطــر التنظيميــة.

المطالبيــن بالخدمــات الذيــن هــم بمعظمهــم
فاعليــن غيــر منظميــن.
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المرصد العربي للناشطية المجتمعية

في األردن :حركة واحدة ال تكفي
لتعديل ميزان العدالة االجتماعية
سلمى حسين :باحثة أولى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

بعــد ثمــان ســنوات مــن مطالبــات الشــوارع فــي انطلــق الحــراك فــي األردن فــي صيــف عــام ،2018
الــدول العربيــة بالحريــة والعدالــة االجتماعيــة ،وكان هــو الحــراك األوســع واألنجــح بيــن الــدول
اختلفــت درجــات الحريــة السياســية (ممثلــة فــي العربيــة فــي هــذا العــام .وتحركــت فئــات مختلفــة
الديمقراطيــة النيابيــة) ،وحريــة التعبيــر (ممثلــة مــن الناشــطين ومــن الشــعب ،متحلقيــن حــول
فــي تنــوع وتعــدد وســائل اإلعــام) .ولكــن يبقــى قضيــة واحــدة ،تقع فــي قلــب العدالــة االقتصادية
المشــترك بيــن تلــك الــدول هــو تعثرهــا فــي واالجتماعيــة :وهــي العدالــة الضريبيــة .تختلــف
التوصــل إلــى معادلــة اقتصاديــة جديــدة تســمح أشــكال الناشــطية فــي األردن عــن غيرهــا فــي
بعدالــة اإلنتــاج والتوزيــع ،وبالحــد األدنــى مــن دولــة مثــل مصــر ،باختــاف التطــورات السياســية
متطلبــات الدولــة االجتماعيــة .وتُ عــد األخيــرة ومــا تســمح بــه -أو ال تســمح -مــن حــراك فــي
ً
ضرائبيــا
نظامــا
خصائــص دولــة تكفــل
أن الحــراك الشــعبي
عــادل الشــارع .ولكــن المالحــظ ّ
ً
ً
وتعليمــاً وصحــة مجانييــن لجميــع المواطنيــن فــي األردن ارتبــط بقضايــا الحقــوق االقتصاديــة

وأجــور الئقــة وتأميــن اجتماعــي ضــد البطالــة واالجتماعيــة .وانعكــس هــذا االنفتــاح النســبي
ولكبــار الســن.

علــى مشــاركة النقابــات واألحــزاب والمنظمــات
الحقوقيــة التقليديــة إضافــة إلــى النشــطاء

وبشــكل عــام ،إذا كان الضغــط مــن أســفل علــى الجــدد ،وهــم لــب هــذا الحــراك.
األنظمــة العربيــة علــى اختالفهــا ،يأتــي مــن
المعارضــة الحزبيــة أو منظمــات المجتمــع وتعتبــر الموازنــة العامــة مــرآة لغيــاب العدالــة
المدنــي الحقوقــي ،أو مــن النشــطاء األفــراد االجتماعيــة .وصــار هنــاك عــدد متراكــم مــن
أو المجموعــات واســعة التأثيــر ،فــإن كل تلــك الدراســات التــي تقــرن بيــن شــفافية الموازنــة
التراكيــب قــد نالهــا مــن المالحقــة واألذى علــى والتوزيــع األكثــر عدالــة للمــوارد ،وانخفــاض الديــن
مــدى الســنوات الماضيــة.

العــام ،وزيــادة اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة.
المقصــود بالشــفافية هنــا :إتاحــة أكبــر قــدر مــن

أن المجتمــع المدني البيانــات بشــكل واضــح ،وبانتظــام فــي مواعيدهــا
ترصــد “حفصــة حــاوة” (ّ )2018
بشــكله القديــم القريــب مــن نمــط منظمــات المقــررة ،ومشــاركة أكبــر عــدد مــن أصحــاب
المجتمــع المدنــي الغربــي والــذي يعتمــد مختلــف المصالــح فــي النقــاش حولهــا.
عليــه فــي التمويــل ،قــد واجــه مقاومــة عنيفــة
وتشــويها مــن قبــل الــدول العربيــة .وفــي هــذا تتنــاول هــذه الورقــة األردن باعتبــاره أحــد
ً

اإلطــار ،لــم تســلم أيضــا الناشــطية االجتماعيــة ،أهــم مســارح الحــراك الشــعبي فــي عــام ،2018
ذات التمويــل الذاتــي ،ســواء فرديــة أو منظمــة ،الــذي كان جوهــره غيــاب الحقــوق االجتماعيــة
مــن ذات االتهامــات والوصــم.

واالقتصاديــة ،وربــط الشــارع ذلــك بانتشــار
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الفســاد .إال أنــه لــم يربطــه بغيــاب المشــاركة يعــد األردن أفضــل بلــد علــى المســتوى العربــي
العامــة فــي تحديــد أولويــات الموازنــة العامــة ،مــن حيــث شــفافية الموازنــة ،ولكنــه مــع
وســيطرة نخبــة اقتصاديــة علــى صنــع القــرار ذلــك يتســم بضعــف المشــاركة العامــة فــي
االقتصــادي .يعــد األردن ،باإلضافــة إلــى مصــر ،عمليــة الموازنــة ،وهــو مــا يفســر اســتمرار
أفضــل بلديــن مــن حيــث ترتيبهمــا فــي قائمــة انحيــازات الموازنــة العامــة نحــو الفئــات األغنــى،
شــفافية الموازنــة علــى مســتوى العالــم التــي تهيمــن علــى مؤسســات صناعــة القــرار
العربــي (فــي عــام  ،)2017ذلــك إلــى جانــب االقتصــادي .والســؤال هــو :إلــى أي مــدى ينجــح
انخفــاض درجــات الســماح بالمشــاركة السياســية الحــراك فــي تحســين وضــع المشــاركة الشــعبية
وبالمشــاركة فــي تحديــد أولويــات اإلنفــاق العــام فــي تعديــل هــذا الوضــع ،مــن أجــل توســيع
وتفــاوت درجــة الســماح للحــركات االجتماعيــة المشــاركة فــي تحديــد أولويــات الموازنــة العامة؟
المختلفــة بالنــزول إلــى الشــارع.

أي ،مــن يدفــع الضرائــب؟ ومــن يســتفيد مــن تلــك
المــوارد الضريبيــة؟

وتوضــح مؤشــرات الشــفافية والرقابــة الخاصــة
بالموازنــة العامــة ،تقــدم األردن عــن ســائر الــدول وتطــرح هــذه الورقــة أن ضعــف المشــاركة

ً
تزامنــا مــع اإلصالحــات السياســية الشــعبية فــي إعــداد ومراقبــة اإلنفــاق العــام
العربيــة ،وذلــك
منــذ وصــول الحــراكات االجتماعيــة فــي الــدول فــي البلديــن تســبب فــي جمــود االقتصــاد
العربيــة إلــى ذروتهــا فــي عــام ( 2011الشــكل .)1

السياســي للموازنــة العامــة مــن قبــل انتفاضــات
الربيــع العربــي فــي  ،2011وحتــى اليــوم.

الشــكل  :1مؤشــر الموازنــة المفتوحــة
فــي األردن
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ـدا يأتــي مــع تدخــل “صنــدوق النقد اعتمــد الحــراك علــى إضرابــات ووقفــات للنقابــات
ـدا جديـ ً
ولعــل غـ ً

الدولــي” ليعقــد اتفاقــات بقــروض مشــروطة ومظاهــرات ،وقــد أدت هــذه االحتجاجــات إلــى
فــي كال البلديــن ،ممــا قــد يفتــح بابــا لحــراك التراجــع عــن قــرار رفــع أســعار المشــتقات
أكثــر فعاليــة وللقبــول مــن قواعــد اجتماعيــة النفطيــة ،وســحب قانــون الضريبــة ،باإلضافــة إلــى
وسياســية أوســع .فقــد اســتيقظت الطبقــة إقالــة الحكومــة.
الوســطى فــي األردن علــى إجــراءات تمــس
رفاههــا الهــش .وانعكــس ذلــك فــي تصاعــد تحســنت خــال الســنوات األخيــرة درجــة إتاحــة
الناشــطية االجتماعيــة والفرديــة (مــن أبنــاء بيانــات الموازنــة العامــة فــي األردن ،بحيــث صــارت
العشــائر مــن الجيــل الجديــد الرافــض للتقســيم تقتــرب مــن أفضــل الممارســات علــى مســتوى
العشــائري الســائد) .وهكــذا شــهد األردن ذروة العالــم .ولكــن بقيــت مشــاركة المواطنيــن فــي
الغضــب الشــعبي فــي صيــف عــام  .2018لــم تتضــح تحديــد أولويــات اإلنفــاق العــام ضعيفــة للغايــة
َبعــد نتائــج تلــك الحــركات االجتماعيــة والفرديــة .)100/11( .فــي تقريــر صــادر فــي يوليو/تمــوز

وال يبــدو الطريــق ســوى فــي أولــه .كمــا ال يبــدو  ،2017تعهــدت حكومــة الملقــي لصنــدوق النقــد،
فــي األفــق أي ميــل لــدى النخــب الحاكمــة إلــى بالتشــاور مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية
تعديــل كبيــر فــي السياســات القائمــة .ولكــن مــا ( ،)USAIDبتعديــل قانــون ضريبــة الدخــل مــن أجــل
يحــدث فــي األردن ،علــى صعيــد االعتــراض مــن “توســيع القاعــدة الضريبيــة وتقويــة االلتــزام
أســفل علــى السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،الضريبــي” .وكانــت احــدى التوصيــات المقترحــة
جديــر بالمالحظــة.

هــي تخفيــض اإلعفــاء الشــخصي لـــ  6000دينــار
ســنويا ،و 12000للعائــات.
ً

األردن“ :الشارع لنا” والتقشف ً
أيضا

قــدم “هانــي الملقــي”
فــي صيــف ،2018
ّ

جــاءت تظاهــرات األردن خــال صيــف  2018بعــد مشــروعه الــذي رفــع الضرائــب علــى البنــوك

ثالثــة أعــوام مــن التباطــؤ فــي النمــو وبرنامــج وشــركات التأميــن والشــركات الماليــة إلــى ،%40

مــع الصنــدوق لخطــة تقشــف فــي عــام  ،2016وزاد مــن عــدد الشــرائح إلــى خمســة ،ورفــع نســبة
مبنيــة علــى زيــادة فــي الضرائــب علــى المبيعــات .الضريبــة علــى الشــريحة العليــا إلــى ( %25لكنهــا
وزاد ارتفــاع األســعار العالميــة للبتــرول مــن ســوء بقيــت أقــل مــن مســتواها األعلــى تاريخيــا.)٪40 ،
الوضــع حيــث توالــت ارتفاعــات فــي أســعار الوقــود لــذا ،يبــدو القانــون الجديــد أكثــر عدالــة مــن

أن مســاس “الملقــي” باإلعفــاءات
والكهربــاء .وأضــر كل ذلــك بالطبقــة الوســطى ســابقه .إال ّ
والفقــراء والقطــاع الخــاص متوســط الحجــم.

الشــخصية بحيــث تشــمل الضريبــة أصحــاب دخــول
(مســاويا بيــن األفــراد وأصحــاب
ســنويا
 8000دينــار
ً
ً
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رئيســيا فــي مشــاركة آالف التراجــع عــن تعديــل قانــون الضريبــة الــذي ال يطــال
ســببا
العائــات) ،كان
ً
ً

ـريعا إلــى
النــاس فــي إضرابــات واســعة ســرعان مــا تحولــت الفقــراء بشــكل مباشــر .إال أنــه تحــول سـ ً
إلــى مســيرات يوميــة اســتمرت ألســبوع ،طالبــت منصــة صعــدت عليهــا عــدة مطالــب رفعهــا مــن

بإســقاط “الملقــي” وســحب القانــون وتغييــر هــم غيــر متضرريــن بشــكل مباشــر مــن مشــروع
النهــج االقتصــادي ،ال ســيما وأن المشــروع ترافــق القانــون ،كونهــم تحــت عتبــة الشــريحة األولــى
مــع سلســلة قــرارات كرفــع أســعار المحروقــات المشــمولة فيــه .هــؤالء الفقــراء شــاركوا ألن
وضرائــب المبيعــات علــى ســلع أساســية.

مــا مســهم طيلــة الســنوات الماضيــة مــن رفــع
أســعار محروقــات وكهربــاء وضرائــب مبيعــات هــو

يشــير االقتصــادي األردنــي “أحمــد عــوض” إلــى جــزء مــن السياســة ذاتهــا التــي يأتــي ضمنهــا
أن النقــاش العــام حــول التعديــات الضريبيــة اليــوم تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل ،حتــى وإن
ّ
المقترحــة فــي الغــرف المغلقــة لــم يكــن مثمـ ًـرا لــم يمســهم هــذا الجــزء الجديــد .المتابــع لتفاعــل
ـرارا للتأكيــد على أن
جــادا ،وانتهــى بعــدم أخــذ الحكومــة
وال
ً
بــأي النــاس مــع اإلضراب ســيرى تكـ ً
ّ
وأن المســتهدف
مــن التعديــات المقترحــة عليهــا .وهكــذا ،نــزل الموضــوع “أبعــد مــن الضريبــة” ّ

عشــرات اآلالف علــى مــدى أكثــر مــن عشــرة باالحتجــاج هــو “نهــج اإلفقــار” الــذي يتخــذ هــذا
عــددا الشــكل اليــوم ،لكنــه ليــس شــكله الوحيــد .وهكذا
أيــام ،فــي مســيرات واعتصامــات شــملت
ً
واســعا مــن المحافظــات ،فــي الشــمال وفــي كانــت المطالبــة بمكافحــة الفســاد والفاســدين
ً

الجنــوب إلــى جانــب العاصمــة .كمــا نــادت نقابــات أحــد المطالــب التــي وحــدت فقــراء الحــراك مــع

مهنيــة إلضــراب عــام ،واســتجاب اآلالف ً
أيضــا .هــو قوامــه مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى.
الحــراك الشــعبي األوســع منــذ ســنوات طويلــة،

وســاعد علــى انتشــاره واســتطالة أيامــه التعامــل أدى حــراك الشــارع إلــى تغييــر رئيــس الحكومــة،
الســلمي مــن قبــل قــوات األمــن ،وهــو أوســع مــن والتراجــع عــن رفــع أســعار الوقــود والكهربــاء
وأخيــرا إلــى تغييــر حكومــي واســع فــي بدايــة
حــراك عــام  2011الــذي تــم احتــواؤه بشــكل أســرع،
ً

وأعنــف ،والــذي كان قوامــه األساســي الطبقــات شــهر أكتوبر/تشــرين األول .أمــا المطلــب

الفقيــرة والعمالــة اليوميــة.

يقول هاني الملقــي محلال النجاح
النسبي لإلضراب في صيف :2018

األساســي ،العدالــة الضريبيــة ،فمــا زال غيــر
متحقــق رغــم تعديــل القانــون .وال يبــدو رئيــس

ً
موفقــا فــي اختياراته
الحكومــة الجديــد حتــى اآلن
لوزرائــه ،وال فــي وضــع ميزانيــة عامــة تجيــب علــى

عبــر الطابــع العــام لإلضــراب بشــكل أساســي عــن اعتراضــات الشــارع األردنــي (رويتــرز ،)2018 ،وإن كان
ّ

مطالــب الطبقــة الوســطى التــي رفعتهــا النقابات األرجــح أن يوافــق “صنــدوق النقــد الدولــي” علــى
المهنيــة ،وتجلــى ذلــك فــي هدفــه األول:

نســخة مخففــة لإلجــراءات التــي يطالــب األردن
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بتنفيذهــا .ومــن هنــا كانــت دعــوة جديــدة للنــزول إضافــة إلــى مــا ســبق ،يضــم الحــراك أكثــر مــن
كل يــوم خميــس خالل شــهر ديســمبر/كانون األول فئــة ،قــد تتعــارض مصالحهــا فــي مــا بينهــا ،ممــا
للضغــط مــن أجــل إســقاط قانــون الضريبــة الجديــد ،قــد يؤثــر علــى تماســك واســتمرارية الزخــم .كمــا
ومــن أجــل تخفيــض الضريبــة علــى المبيعــات تتعــارض مطالــب البعــض (الطبقــة الوســطى) مــع
إضافــة إلــى تخفيــض أســعار الوقــود ،تحــت عنــوان مبــادئ العدالــة الضريبيــة فــي مبادئهــا العامــة.
“#مــش ســاكتين” .وازداد اتســاع دائــرة المشــاركة المثــال األوضــح هــو قانــون الضريبــة الجديــد علــى
فــي التظاهــرة الثالثــة عــن األولــى ،حيــث ضمــت الدخــول الدنيــا والمتوســطة ،فقــد أغضــب هــذا
أكثــر مــن ألــف متظاهــر ،وإن اقتصــرت علــى القانــون الطبقــة الوســطى مــن المهنييــن الذيــن
العاصمــة ،حيــث انضــم إليهــا شــباب مــن المــدن ســوف يتحملون بموجبــه زيادة في معــدل ضريبة
األخــرى.

الدخــل المفروضــة عليهــم .ولذلــك فهــم ينــادون
أن العدالــة الضريبيــة تقتضي
بإلغــاء القانــون .غيــر ّ

الفاعلــون األساســيون فــي حركة
“الشــارع لنــا” ،وأدوات التعبئــة
والضغط على الحكومة األردنية

جانبــا مــن زيــادة معــدالت
أن تتحمــل تلــك الفئــات
ً
الضريبــة ،إلــى جانــب زيــادة معــدل الضريبــة علــى

الفئــات األعلــى دخـ ًـا الذيــن لــم يمســهم القانــون
الجديــد .وإلــى جانــب المهنييــن مــن الطبقــة

ضــم الحــراك أكثــر مــن مدينــة فــي األردن ،وقــد الوســطى ،نزلــت طبقــات أفقــر ،مطالبــة ً
أيضــا بــأن
ّ

شــكل هــذا االنتشــار الجغرافــي نقطــة ضغــط يتــم إعفــاء مــن يقــع فــي أســفل ســلم الدخــول
ّ

أن هــؤالء يطالبــون بدورهــم،
علــى الحكومــة األردنيــة .واعتمــدت التعبئــة مــن الضريبــة ،حيــث ّ
فــي األســاس علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،بحســب القانــون الجديــد ،أن يتحملــوا ضريبــة علــى
مثــل صفحــات علــى “الفيســبوك” مثــل «أحــرار» أو الدخــل الــذي يصــل إلــى  8000آالف دينــار ،بغــض
“شــباب الحــراك األردنــي” ،وهــو مــا ُيــرى فــي كون النظــر عــن كــون دافــع الضريبــة يعــول أو ال يعــول.

األغلبيــة العدديــة فــي التجمعــات المختلفــة مــن

الشــباب .معظــم أولئــك الشــباب ال يوجــد لديهــم وفــي الموجــة الثانيــة مــن الحــراك فــي شــهر
عبــر عــدد مــن المشــاركين
انتمــاءات إلــى أي جماعــة سياســية رســمية أو ديســمبر/كانون األولّ ،
ً
تعاطفــا مــع الهبــة الشــعبية
إلــى أي منصــة مجتمــع مدنــي ،ودافعهــم ليــس الذيــن انضمــوا

أن نزولهــم إلــى الشــارع يرجــع إلــى
االنتمــاء األيديولوجــي .وأتــاح التعامــل المتســامح ومطالبهــا عــن ّ
مــن قبــل قــوى األمــن فــي الصيــف أن تتســع األســباب االقتصاديــة المعلنــة ،وليــس لإلفــراج
صفــوف المنضميــن لتضــم رجــاال ونســاء ينزلــون عــن المعتقليــن مثـ ًـا أو لتعديــل قانــون الجريمــة

الشــارع ألول مــرة.

اإللكترونيــة .يقــول أحــد المشــاركين لموقــع
حبــر أنــه نــزل أثنــاء «هبــة رمضــان» ليشــارك

الناشطية والمجال السياسي بين التكامل والتنافر
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أن التجــارب تشــير
فــي االعتصامــات
احتجاجــا علــى قانــون الضريبــة يضيــف “ريتشــارد يونــج” (ّ )2017
ً

والخصخصــة وفواتيــر الكهربــاء والميــاه“ .إحنــا إلــى ّأنــه حيــن يســود تناغــم وتنســيق بيــن
اللــي كانــوا يدعونــا اننــا بلطجيــة فــي ســاحة شــتى المجموعــات فــي الحــراكات االجتماعيــة
فــإن النتائــج تكــون أفضــل مــن حالــة يســود
النخيــل وعلــى دوار الداخليــة ،اآلن إحنــا انضمينــا
ّ
ً
مفاضــا بيــن الحالــة المصريــة
مــع الحــراك المطالــب مكافحــة الفســاد ودفــع فيهــا االنقســام،
الظلــم وإحقــاق الحــق ،وهــذا ال يعنــي نقصــان والتونســية ،حيــث كانــت األخيــرة هــي األقــرب
مــن انتمائنــا للوطــن والئنــا لجاللــة الملــك ،لكــن لحالــة التنســيق ،ومــن َثــم فــإن حراكاتهــا أكثــر
أن ذلــك ال ينطبــق
هنــاك بعــض األغــاط رأيناهــا فــي االنتمــاء قابليــة للنجــاح .ولكــن يالحــظ ّ
والــوالء لبعــض المســؤولين والمتنصبيــن جــارت علــى تعديــل النمــط الســائد فــي السياســات
علــى الشــعب األردنــي” .هكــذا تداخلــت المطالــب االقتصاديــة -االجتماعيــة .كمــا أنــه -مهمــا كان
السياســية مــع المطالــب االقتصاديــة فــي وضــع الحريــات السياســية فــي الدولــة (تســمح
الموجــة الثانيــة مــن الحــراك فــي ديســمبر/كانون بتــداول الســلطة أو ال تســمح ،تســمح بحيــاة
األول  ،2018وهــو مــا يمكــن أن يشــكل خطــر تفتيت سياســية منفتحــة أو ال تســمح ،وتســمح بالحــراك
فــإن النخــب السياســية
الحــراك ،حيــث أن قضيــة الظلــم االجتماعــي بــدت فــي الشــارع أو تقمعــه)،
ّ

ناظمــا أفضــل للجمــوع مازالــت ّ
تتبــع نفــس السياســات التقشــفية علــى
كمــا فــي حالــة األردن-ً

غيــر المسيســة.

مــر الســنين ،وال عجــز الموازنــة والديــن الحكومــي

انخفــض وال حــال المواطنيــن تحســنت.

متــى ينجح الحراك من أجل العدالة
االجتماعية؟

ورغــم تفاقــم الفقــر والبطالــة وبــروز ظاهــرة
المهمشــين ،ورغــم تزايــد الفجــوة فــي توزيــع

يــرى القائمــون علــى مؤشــرات التطــور الثــروات والدخــول ،ومهمــا بلــغ عــدم الرضــى

أن مســاءلة الحكومــة ال الشــعبي ،ال يتســع هامــش التفــاوض إال ألقــل
االجتماعــي (ّ )2017
نخبــا متجاوبــة فحســب ،بــل تحتــاج إلــى القليــل ،مثــل تأجيــل إجــراء ،أو المراوغــة بهــدف
تتطلــب ً

أيضــا ،يقومــون باالنضمــام االســتيعاب ،أو مثــل تغييــر وزيــر أو رئيــس الــوزراء
مواطنيــن فاعليــن ً
إلــى منظمــات مدنيــة ،محليــة ودوليــة ،مــع كمــا حصــل فــي األردن فــي العــام  .2018ســبق

ســهولة الوصــول إلــى اإلعــام ،واالنخــراط فــي وشــهدت مصــر خــال - ،2014-2011حيــن كانــت
أنشــطة مثــل التظاهــرات الســلمية .ويربطــون الناشــطية بأنواعهــا فــي أوجهــا -تواتــر حكومــات
بيــن تلــك القــدرة علــى الحــراك والتعبئــة مــن أتــت بــوزراء مــن أفضــل الخبــرات االقتصاديــة
ناحيــة وخفــض الفســاد وتحســين الخدمــات المحليــة ،مــن اليســار ومــن اليميــن ،أو تلــك التــي
االجتماعيــة وعدالــة التوزيــع مــن ناحيــة أخــرى.
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أتــت مــن خلفيــة مؤسســات دوليــة .ولكــن مــع البلديــن تحمــي نفــس النمــط مــن توزيــع المــوارد
ذلــك لــم تتغيــر آليــات اإلنتــاج والتوزيــع.

العامــة الــذي يســمح بتحويــل مــوارد الموازنــة

العامــة إلــى الطبقــات األعلــى دخـ ًـا علــى حســاب

إن الوضــع الحالي
عــد الموازنــة العامــة مــرآة لحالــة العدالــة اإلنفــاق االجتماعــي .ومــع ذلــكّ ،
وتُ
ّ

االجتماعيــة ،فهــي الوســيلة التــي
يتعــرف أبعــد مــا يكــون عــن نقطــة تــوازن ،حيــث تتصاعــد
ّ
مــن خاللهــا النــاس علــى األولويــات الحقيقيــة موجــات غضــب شــعبية جــراء برامــج التقشــف

للحكومــة وانحيازاتهــا التوزيعيــة .ويرتبــط ذلــك التــي نتــج عنهــا تفاقــم الظلــم االجتماعــي .يبقــى
بشــفافية تلــك الموازنــة ،وبقــدرة المواطنيــن الســؤال ،إلــى أي مــدى ســوف ينجــح هــذا الغضــب
يتوجــب
وممثليهــم علــى المشــاركة فــي تحديــد تلــك فــي تغييــر أولويــات الموازنــة العــام؟
ّ
ً
األولويــات،
ومنثــم فــي المراقبــة ومســاءلة علــى حــراك األردن أن يحافــظ علــى تماســكه رغــم
الحكومــة عــن التنفيــذ .ولكــن حتــى اآلن لــم التناقضــات بيــن مصالــح األطــراف المشــاركة فيــه،
ـور مــن آليــات التفــاوض والضغــط بما
ترتبــط أي مــن الحــراكات فــي الوطــن العربــي وعليــه أن يطـ ّ
ّ
بشــكل مباشــر بالموازنــة العامــة .واقتصــر النــداء
أن عليــه أن
يمكنــه مــن انتــزاع انتصــار كبيــر .كمــا ّ
نوعــا مــن التحالــف السياســي الواســع الــذي
ـور ً
بشــفافية الموازنــة والمشــاركة فــي إعدادهــا يطـ ّ
علــى بعــض المنظمــات المعنيــة بهــا ،دون أن يتمتــع بشــكل وخطــاب متماســكين وقائميــن
يرتبــط ذلــك بشــكل مباشــر بالحــراك الشــعبي ،علــى أســاس المشــاركة فــي تعديــل أولويــات
ولــم يتعــدى أثــره ســوى عــدد مــن التدريبــات الموازنــة العامــة.
علــى تحليــل الموازنــة العامــة للمجتمــع المدنــي
وللصحفييــن فــي األعــوام األولــى للربيــع العربــي.
كذلــك اقتصــر اهتمــام الحكومــة -إن وجــد -علــى
تحســين شــفافية وثائــق الموازنــة دون العمــل
علــى تفعيــل وتوســيع المشــاركة العامــة فــي
وضعهــا ونقاشــها ،أو تمكيــن المؤسســات
المعنيــة بالرقابــة الفعالــة عليهــا.
بقــي االقتصــاد السياســي للموازنــة العامــة
جامــدا -بعكــس حــاالت الناشــطية فــي األردن.
ً

ولــم يســتطع حتــى اآلن أي حــراك اجتماعــي مهما
يغيــر
عظــم ومهمــا توافــرت لــه عناصــر النجــاح ،أن ّ
مــن هيكلهــا ،إذ مازالــت التحالفــات الحاكمــة فــي
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المجتمع المدني وسياسة النزاع في
لبنان :محدودية تأثير الناشطية على التغيير السياسي
منى خنيصر :باحثة أولى ،معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة.

مقدمة
شــهد المجــال السياســي اللبنانــي فــي العقــد
ضغوطــا متزايــدة ،نظــراً لعــدم قــدرة
الماضــي
ً
الفصائــل السياســية الحفــاظ علــى ترتيبــات
تقاســم الســلطة ،وبنــاء التوافــق حــول القــرارات
الرئيســية ،ممــا أســفر عــن فــراغ رئاســي امتــد
لســنتين (حتــى أكتوبر/تشــرين األول  .)2016كذلــك
أدى هــذا األمــر إلــى عــدم مناقشــة الموازنــة
العامــة علــى مــدى  ١٢ســنة (انتهــت فــي أكتوبــر/
تشــرين األول  ،)٢٠١٧وإلــى تمديــد برلمانــي لمــدة
ثمانــي ســنوات (حتــى مايو/أيــار  .)2018فــي
هــذه األثنــاء ،كان المشــهد السياســي العــام
بعيــدا كل البعــد عــن الركــود ،فقــد شــهد لبنــان
ً

علــى مــدى الســنوات الماضيــة سلســلة مــن
االحتجاجــات الشــعبية ،قــام بهــا الموظفــون فــي
الدوائــر الرســمية والنقابــات للمطالبــة بسلســلة
رتــب والرواتــب عادلــة ،هــذا بجانــب االحتجاجــات
ضــد التمديــد البرلمانــي المتكــرر ،باإلضافــة إلــى
العديــد مــن الحمــات التــي قادتهــا منظمــات غيــر
حكوميــة وناشــطون حــول قضايــا متفرعــة عديدة.
فــي ظــل هــذا المنــاخ السياســي المتـ ّ
ـأزم وتحــت

وطــأة تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة،
أثــارت أزمــة النفايــات التــي بــدأت فــي يوليو/تمــوز
 ،2015والروائــح التــي ال تحتمــل التــي باتــت تعبــق
فــي هــواء الصيــف الثقيــل ،وجبــال النفايــات التــي
ّ
تــأز تحــت حــرارة شــمس ،ذروة غضــب الشــعب

وتــردي
وامتعاضــه مــن النخبــة السياســية،
ّ
الخدمــات العامــة ،وتدهــور الظــروف االجتماعيــة

واالقتصاديــة .كمــا شــهد الشــارع تصاعــداً
للحــركات االحتجاجيــة وتزايــداً ألعــداد الحمــات

التــي نشــأت تحــت مختلــف األســماء و»األوســمة»
(.)Hashtags

غيــر

أن
ّ

تعــارض

التوجهــات

اإلســتراتيجية واإليديولوجيــة لهــذه المجموعــات
أثــارت التوتــرات بيــن المســاعي اآلملــة “بالتركيــز”
علــى أزمــة النفايــات لتحقيــق «فــوز» مــن جهــة،
وبيــن آخريــن يأملــون بوضــع األزمــة فــي ســياقها
«البنيــوي» األوســع.
أن
علــى الرغــم مــن تراجــع هالــة “الحــراك” ،إال ّ
الديناميكيــة التــي خلقهــا أعيــد انتاجهــا فــي
االنتخابــات البلديــة فــي مايو/أيــار  .2016فجــاءت
المبــادرة االنتخابيــة األولــى واألبــرز مــن المركــز
مــن أجــل اســتعادة المدينــة والسياســة التمثيلية،
تحــت اســم «بيــروت مدينتــي» .مــن خــال مبــادرة
ضمــت عــدد مــن النشــطاء الحضرييــن وأســاتذة
ّ

جامعييــن والمهنييــن ،ســعت الحملــة ،بحســب
أعضائهــا ،إلــى «التغييــر مــن الداخــل» مــن خــال
حملــة انتخابيــة «تشــاركية» و»إيجابيــة» وفريــق

«متناغــم» مــن «الخبــراء» .غيــر ّأنــه فــي الوقــت
الــذي كانــت تطــرح فيــه الحملــة خطــة تنمويــة
محليــة بلديــة تتنــاول احتياجــات “ســكان” المدينــة
تتطــرق «بيــروت مدينتــي» إلــى
اليوميــة ،لــم
ّ
الجوانــب السياســية المثيــرة للجــدل والتفاوتــات
البنيويــة الراســخة فــي المدينــة.
إلــى جانــب اشــتداد النقمــة العامــة تجــاه األحــزاب
السياســية والطائفيــة ،وتجــاه السياســة بشــكل
عــام ،تطــورت مجــاالت العمــل الجماعــي “البديلــة”
بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة أزمــة النفايــات فــي
عــام  ،2015كذلــك لوحــظ التناقــض والتوتــر بيــن
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ّ
«كلــن يعنــي
الفضــاء «المدنــي» و»السياســي» .تســعى التنديــد ليطــال كل السياســيين بـــ
ّ
ضمــت “طلعــت ريحتكــم”،
هــذه الورقــة إلــى معالجــة هــذا التناقــض
كلــن” (أي السياســيين)ّ .

فــي مســاهمة الجهــات الفاعلــة فــي إعــادة كمــا يصفهــا الكثيــر مــن منظميهــا ،بعــض

تشــكيل النشــاط «المدنــي» ،وبيــن تصوراتهــا األصدقــاء والنشــطاء الذيــن ّ
وظفــوا خبراتهــم
عــن السياســة .تتحقــق هــذه الغايــة عبــر تحليــل فــي الترويــج وبنــاء الحمــات مــن أجــل تأســيس
ومحركــة عبــر موقــع «فيســبوك».
تطــورات األشــكال «البديلــة» للعمــل السياســي حملــة جذابــة
ّ
وعالقتهــا مــع «السياســي».

قامــت الحملــة ببعــض األفعــال المبتكــرة كرمــي

أكيــاس النفايــات علــى أبــواب الــوزارات وبيــوت

“حراك المجتمع المدني” والرفض
القاطع للسياسة

الــوزراء ،األمــر الــذي رفــع زخــم تحركاتهــا .أنــزل
الحــراك المدنــي (حــراك المجتمــع المدنــي)
أعــداد كبيــرة مــن النــاس إلــى الشــوارع مــن أجــل

اندلعــت االحتجاجــات الشــعبية األخيــرة خــال االحتجــاج علــى الفســاد والخمــود السياســي،

صيــف عــام  2015بســبب أزمــة النفايــات التــي ومــن أجــل التعبيــر عــن المعارضــة للطبقــة
ّ
«كلــن
خلفــت للمواطنيــن مناظــر وروائــح ال تطــاق السياســية بأكملهــا ،إذ أصبحــت عبــارة
ّ

تحــت النوافــذ ،وعلــى طــول الشــوارع واألرصفــة يعنــي ّ
ً
إضافــة
كلــن» المســمى األبــرز لالحتجــاج.

وضفــاف األنهــار والوديــان .علــى الرغــم مــن لذلــك ،دفعــت االحتجاجــات بطيــف واســع مــن

أن الحكومــة الفئــات االجتماعيــة والحــركات إلــى الشــارع ،مثــل
أن المشــكلة كانــت متوقعــة ،إال ّ
ّ
لــم تجــد خطــة بديلــة .فبعــد إغــاق مطمــر مجموعــات نســوية ويســارية وبيئيــة ،وصـ ً
ـول إلــى

وتكــدس النفايــات فــي الطــرق ،مشــاركين ألول مــرة ،وقاطنــي أحيــاء المدينــة
«الناعمــة»
ّ
عــددا المهمشــة ،كذلــك مؤيديــن أو أعضــاء منتســبين
اســتقطب اإلحبــاط المتزايــد والســخط
ً

صغيــرا مــن المتظاهريــن (مــا ال يزيــد عــن مائــة إلــى أحــزاب سياســية كـــ «التيــار الوطنــي الحــر»
ً

شــخص) فــي أواخــر يوليو/تمــوز  2015إلــى و»القــوات اللبنانيــة» ،و»حركــة أمــل» ،و»حــزب
سلســلة مــن االحتجاجــات التــي دعــت إليهــا بعــد هللا» (“حــرب” ،2016 ،ص .)8.مــع ذلــك ،تراجعــت
ذلــك بفتــرة قصيــرة ،مجموعــة أطلقــت علــى مشــاركة األخيريــن بعــد الشــعارات التــي طالــت

نفســها اســم «طلعــت ريحتكــم» ،فــي إشــارة جميــع األحــزاب السياســية ،وإشــانة المشــاركين

إلــى السياســيين غيــر األكفــاء والفاســدين ،مــن األحيــاء الفقيــرة ووصفهــم بـــ «المندســين».
ّ
وركــز المتظاهــرون علــى مشــاعرهم بالخيانــة

ّ
شــكل هجــوم قــوات األمــن غيــر المتوقــع
مــن سياســات الديمقراطيــة التمثيليــة ،فجــاءت وقــد

الحركــة برفــض قاطــع للسياســة وألشــكالها علــى المتظاهريــن يــوم  19أغســطس/آب نقطــة
ووســعت مجــال تحــول لحركــة االحتجــاج ،عندمــا دفعــت مقاطــع
التنظيميــة (األحــزاب السياســية)،
ّ
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الفيديــو التــي تصــور اعتــداءات قــوات األمــن اآلن خــارج نطــاق األحــزاب السياســية ،يدفعهــم
والعنــف الــذي مارســوه علــى المحتجيــن ،بحشــود ســخط ونقمــة علــى النخــب السياســية الفاســدة
غالبــا مــا
أكبــر إلــى الشــوارع للمشــاركة فــي المظاهــرات وغيــر الفاعلــة وغيــر الشــرعية ،التــي
ً

الالحقــة .وفــي خطــوة رأتهــا بعــض المجموعــات
تبــدي مصالحهــا الذاتيــة علــى حســاب النهــوض
ّ
ّأنهــا جدليــة ،ناشــد منظمــو «طلعــت ريحتكــم» بظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة أفضــل.

المتظاهريــن باالنســحاب ،وألغــوا تظاهــرة تلــى ذلــك تشــكيل مجموعــات جديــدة أثبتــت
كانــت مقــررة فــي  25أغســطس/آب ،زاعميــن حضورهــا ،وبــدأت باســتخدام مختلــف األوســمة
حولــوا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وخلــق
ّ
أن «بلطجييــن سياســيين» و»مندســين» ّ

االحتجــاج إلــى عمــل عنفــي وتخريبــي .أغضبــت صفحــات علــى «فيســبوك» مــن أجــل حشــد العالــم
هــذه الخطــوة ،كمــا تحاجــج العديــد مــن الجهــات للنــزول إلــى الشــارع .بعــض األمثلــة علــى هــذه
الفاعلــة ،بعــض المجموعــات المنخرطــة فــي المجموعــات« ،إلــى الشــارع» ،و»الشــعب يريــد»،
وضمــت العديــد
التظاهــر ،ودفعتهــم إلــى خلــق حملــة خاصــة و»جايــي التغييــر» ،وغيرهــا.
ّ
بهــم أصبحــت تعــرف بـــ «بدنــا نحاســب» .وجــاءت مــن هــذه المجموعــات أعضــاء فــي أحــزاب

حركــة “بدنــا نحاســب” ،كمــا يقــول أحــد أعضائهــا سياســية “عقائديــة” أو “أيديولوجيــة” (مثــال:
الرئيســيين ،لتشــمل منتســبين إلــى أحــزاب “الحــزب الشــيوعي اللبنانــي” ،و”حركــة الشــعب”،
سياســية عقائديــة ،مثــل “حــزب البعــث العربــي و “حــزب البعــث العربــي االشــتراكي” (العــراق)،
االشــتراكي”

(العــراق)،

و”الحــزب

الســوري و”الحــزب الســوري القومــي االجتماعــي») ،الذيــن،

ً
القومــي االجتماعــي” (برئاســة “علــي حيــدر”)،
نقــا عــن لســان العديــد الذيــن أجريــت معهــم
و”حركــة الشــعب» ،باإلضافــة إلــى منتســبين إلــى مقابلــة ،فضلــوا أن يلقــوا وراء ظهرهــم عــبء
أحــزاب غيــر سياســية .مــع ذلــك ،فــإن االختالفــات اإلرث السياســي ،لصالــح اســتمالة التغطيــة
اإليديولوجيــة واإلســتراتيجية لعناصــر «الحــراك» “اإلعالميــة” ،وتماشــياً مــع الهالــة العامــة التــي
غيــر المتجانســة جســدت الجــدل الدائــر بيــن كانــت محيطــة باالحتجاجــات .ومــع ذلــك ،ظلــت
توجــه إصالحــي ،تكنوقراطــي
عمومــا ،يهــدف الطبقــة السياســية غيــر متجاوبــة مــع المطالــب
ً
ـارا
إلــى التركيــز علــى فــوز واحــد فــي ملــف أزمــة الشــعبية ،بينمــا كانــت أزمــة النفايــات تأخــذ مسـ ً
النفايــات وتحقيــق هــذا الفــوز ،وبيــن ميــل ثــوري نحــو األســوأ .بــدأت نســبة المشــاركة بالخفــوت
تدريجيــا بعدمــا عقــدت الحكومــة
يأمــل فــي زيــادة تســييس الصــراع ووضعــه ضمــن واالنكمــاش
ً
إطــاره الهيكلــي األوســع.

اتفاقــات مؤقتــة مــع شــركة «ســوكلين» قامــت
بموجبهــا األخيــرة بإزالــة النفايــات مــن الشــوارع

فــي  29أغســطس/آب ،نــزل عشــرات اآلالف إلــى لوضعهــا علــى ضفــاف نهــر بيــروت (“حــرب”،
شــوارع وســط بيــروت ،فــي أكبــر مظاهــرة حتــى  ،2016ص )16.قبــل نقلهــا مــرة أخــرى إلــى مطمــر
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ً
مؤقتــا ،والــى مطمــر  ،2015ص .)54.وقــد أســفرت المالييــن مــن أمــوال
الناعمــة الــذي أعيــد فتحــه
“الكوســتا برافــا» الســاحلي القديــم ،األمــر الــذي المســاعدات المخصصــة لـــ «تعزيــز المجتمــع
أثــار مخــاوف بيئيــة وصحيــة إضافيــة.

المدنــي اللبنانــي» عــن تزايــد عــدد المنظمــات
غيــر الحكوميــة وتوســيع نطــاق عملهــا فــي

المجتمــع المدني فــي بيروت بين
اإلنجاز وإعادة التسييس

العقــد الماضــي («نجــل» وآخــرون ،2015 ،ص.)231.
كمــا ارتفعــت المســاعدات مــن الــدول الغربيــة
بشــكل ملحــوظ بعــد العــام  2005مــع ظهــور تكتــل
بقيــادة ســنية ،مناهــض لســوريا وإيــران ،ومؤيــد

نظــر البعــض إلى مطلــع القــرن الحادي والعشــرين للســعودية ،يرأســه «ســعد الحريــري» ،مــن أجــل

معــدل
علــى أنــه حقبــة جديــدة مــن «النمــو مــن االســفل مواجهــة نفــوذ حــزب هللا .1وعــاد وازداد
ّ

والتحســين االجتماعــي» ،علــى أســاس التحــول من المســاعدات منــذ العــام  2011بســبب الخــوف مــن

المؤسســات البيروقراطيــة الكبيــرة والدولــة إلــى التزعــزع السياســي المرتبــط بالحــرب فــي ســورية
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،التــي ُينظــر إليهــم وتدفــق الالجئيــن الــى لبنان (“نجــل” وآخــرون،2015 ،

علــى أنهــم «وكالء الديمقراطيــة بحكــم الواقــع” ص .)231.اليــوم ،وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تقديــر
و»المحفــزات الرئيســية للتغييــر” (“كامــات” ،عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة الفعالــة فــي
 ،2010ص .)155.نتيجــة هــذا األمــر شــهد العالــم لبنــان ،يوجــد حوالــي  8،311منظمــة غيــر حكوميــة
العربــي زيــادة كبيــرة فــي عــدد المنظمــات غيــر مســجلة بشــكل رســمي (حتــى أبريل/نيســان )2015
الحكوميــة ،اذ وصــل عددهــا فــي منتصــف القــرن لــدى وزارة الداخليــة والبلديــات (شــركة «مــا وراء
التاســع عشــر إلــى “( 70،000بشــارة” 1996 ،فــي اإلصــاح والتنميــة” ،2015 ،ص.)53.
“جــاد” ،ص .)5.بعــد نهايــة الحــرب األهليــة وخــال

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ،نمــا هكــذا أضحــت هــذه المنظمــات مراكــز نفــوذ
قطــاع الجمعيــات فــي لبنــان علــى نحــو مماثــل لناشــطين لبنانييــن ومواطنيــن معنييــن يأملــون

بشــكل كبيــر بمعــدل  250جمعيــة فــي الســنة إحــداث تغييــر ،فــي ظــل االنغــاق الشــبه تــام
(“كــرم”2006 ،؛ “كينغســتون” ،2013 ،ص .)55.هكــذا للســاحة السياســية .ففــي الســنوات األخيــرة،

فتــح النمــوذج النيــو ليبرالــي إلعــادة اإلعمــار فــي اســتمرت مجموعــة مــن الحمــات تقودهــا

مرحلــة مــا بعــد الحــرب ،األبــواب علــى مصراعيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي اســتقطاب حــول
أمــام القطــاع التطوعــي والمنظمــات غيــر اهتمــام الــرأي العــام حــول مطالــب محــددة،
الحكوميــة لســد الثغــرات التــي خلفتهــا عمليــة مــن خــال مســيرات توعيــة مقترنــة بالتقاضــي

تخفيــض النفقــات الحكوميــة (“صلــوخ” وآخــرون ،االســتراتيجي ،ممــا أدى إلــى إقــرار عــدد مــن
 1تنظيم ميليشياوي شيعي وحزب سياسي مدعوم من إيران وسوريا.
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القوانيــن ،وإن شــابها تعديــات مشــوهة او لــم فتــرة مــا بعــد الحــرب» ،كمــا يشــير «صلــوخ»

ً
عوضــا عــن إعــادة
تطبــق (“مالكــي” ،2014 ،ص6.؛ “مــاك كرنــان” .)2016 ،وآخــرون ( ،2015ص .)54.بالتالــي،
كمــا جذبــت هــذه الحمــات فــي الغالــب تغطيــة التفــاوض حــول مشــروع مواطنيــة لفتــرة مــا بعــد
إن تضاعــف عــدد المنظمــات
إعالميــة إيجابيــة ومؤيــدة ،محليــة وعالميــة ،رغــم الحــرب أكثــر شـ
ـموالّ ،
ً
أن تأثيرهــا بقــي
محــدودا بســبب مواجهتهــا غيــر الحكوميــة – المعنيــة بشــؤون النســاء،
ّ
ً

لعقبــات قويــة .ويحاجــج «نجــل» وآخــرون ( ،2015واألشــخاص ذوي اإلعاقــات ،وعائــات المخطوفيــن
ص ،)2-241 ،225.مرتكزيــن علــى مقابــات مــع
والمغيبيــن قصــراً وغيرهــم مــن الفئــات – خــدم
َّ

منظمــات غيــر حكوميــة تعمــل فــي لبنــانّ ،أنــه فــي اســتدماج النظــام الجديــد وتجزئــة الصراعــات

بينمــا يلتــزم المديــرون بخطــاب الديمقراطيــة عبــر حلــول محــددة ،وأحــكام قانونيــة ،وخدمــات
الليبراليــة الغربيــة ،فإنهــم
غالبــا مــا يكونــون تهــدف إلــى تخفيــف عــبء تكاليــف السياســات
ً
مدركيــن للمحــددات التــي تقيدهــم مــن تحقيــق النيوليبراليــة اإلقصائيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحرب
تغييــر جوهــري ،إذ أنهــم يتســاءلون بشــكل دائــم (“صلــوخ” وآخــرون  ،2015ص .)54.ترتكــز األدبيــات
عــن فعاليــة نشــاطهم ويســعون إلــى التحايــل األخــرى علــى أثــر “األنجــزة” علــى اســتراتيجيات
علــى مشــروطية المانحيــن .ويطعــن عــدد متزايــد وتكتيــكات الحــركات االجتماعيــة ،وتجــادل ضــد
مــن األدبيــات االفتراضــات الرئيســية التــي ُينظــر تجزئــة «المجتمــع المدنــي» ،وتجريــده مــن صفتــه
علــى أساســها إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة السياســية ،وتحويــل الناشــطية االجتماعيــة
باعتبارهــا قنــوات مواتيــة للتغييــر والتنميــة.

والسياســية إلــى مهنــة ضمــن أطــر مشــاريع
محــددة الزمــن ويتقاضــى عليهــا أجــر (“جــاد”،

وقــد كشــفت االســتقراءات النقديــة لــدور 2014؛ “حنفــي” و”طبــر”2003 ،؛ “ألفاريــز”2009 ،؛
ومســاهمة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي «كوزماتوبوليــس”2014 ،؛ “نجــل” وآخــرون.)2015 ،
الســياقات المحليــة  -وال ســيما الســياقات التــي وباســتخدام توصيــف «نجــل» وآخريــن (،2015
«إن هــدف المنظمــات غيــر الحكومية
تعانــي مــن صراعــات ،عــن العديــد مــن التحديــات صّ ،)8-237.
والقيــود .فــي لبنــان ،ســاهم االنتشــار المســهب كان تفــادي السياســة واســتبدال االنقســامات
للمنظمــات غيــر الحكوميــة ولـــ «أنجزة السياســة» السياســية التــي ال تــزال بــارزة بممارســات في بناء
فــي تجزئــة المعارضــة السياســية بيــن قطاعــات توافــق اآلراء والتغييــر التدريجــي” .هــذا التموضــع
المجتمــع غيــر الطائفيــة ،ممــا أدى الــى تجريدهــا ،المتناقــض خلــق بالفعــل شــعور متكــرر باإلحبــاط
شــرذمتها وتضليلهــا (“صلــوخ” وآخــرون  ،2015بيــن ناشــطي مــا يســمى «المجتمــع المدنــي»
ـدال مــن تعزيز «التحــول الديمقراطي» ،فــي لبنــان فــي قدرتهــم المنظــورة علــى التأثيــر
ص .)53.فبـ ً

خلــق نمــوذج الحكــم هــذا «مواطنيــن منظميــن عبــر المعــارك األحاديــة ،األمــر الــذي دفــع بالعديــد
ذاتيــا تأقلمــوا مــع النظــام النيوليبرالــي فــي
ً
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تحــدت اللوائــح المســتقلة فــي كافــة المناطــق
منهــم باتجــاه خــوض عمليــة انتخابيــة ومنطــق
ّ

«التغييــر مــن الداخــل” بشــكل تدريجــي.

اللبنانيــة هيمنــة األحــزاب السياســية القائمــة
منــذ عقــود.

استعادة السياســة و»التغيير من
الداخل»

وقــد جــاءت المبــادرة االنتخابيــة األولــى واألبرز من
المركــز مــن أجــل اســتعادة المدينــة والسياســة

إن عــدم القــدرة المنظــورة على التأثيــر باإلصالح أو التمثيليــة ،تحــت اســم «بيــروت مدينتــي».
ّ

التغييــر قــد خلقــت حــاالت متكــررة مــن االمتعــاض اســتفادت الحملــة مــن الديناميكيــة التــي خلقهــا
والتشــاؤم واليــأس بيــن ناشــطي «المجتمــع «الحــراك» ،ومــن حالــة االســتياء الشــعبي ضــد
يتعلــق بقــدرة النخبــة السياســية ،مــن أجــل خــوض المعركــة
ّ
المدنــي» فــي لبنــان ،فــي مــا

األنــاس العادييــن و»الناشــطين المدنييــن” علــى االنتخابيــة وإرجــاع األمــل إلــى الشــعب ،وإلــى
التأثيــر بالتغييــر واإلصــاح السياســي فــي النظــام .دوائــر الناشــطين نفســها ً
أيضــا .تصــف «حــرب”
هــذا التشــاؤم واليــأس نفســه أصبــح متغلغــل ( ،2016ص )10 ،8.وهــي ناشــطة حضريــة ،وأكاديميــة،

بيــن العديــد مــن المنظميــن والمشــاركين وعضــو أساســي فــي «بيــروت مدينتــي» ،الحملــة
ّ
بأنهــا «حركــة حضريــة اجتماعيــة» تدفعهــا
فــي «حــراك” عــام  2015والكثيــر مــن ناشــطي
«المجتمــع المدنــي» فــي وجــه عــدم تجــاوب حاجــة ملحــة الســتعادة المــدن والحيــز الحضــري،

الســلطة مــع مطالبهــم .ويــرى عــدد مــن الفاعلين وتبلــورت بفضــل انتشــار خطــاب حضــري نقــدي
أن الناشــطين أمســوا واعيــن أكثــر بالحاجــة إلــى بيــن الناشــطين والباحثيــن ،كذلــك بفضــل إنشــاء
ّ

«ممارســة السياســة» ،وبنــاء منظمــات دائمــة ،برامــج الدراســات الحضريــة فــي الجامعــات ،ونمــو
ً
وفقــا لـــ
ومحاولــة إصــاح النظــام «مــن الداخــل” .فقــد خلــق مختلــف الحمــات والتكتــات الحضريــة.
تراجــع وتيــرة االحتجاجــات فــي الشــوارع ،وقدرتهــا «حــرب» ( ،2016صّ ،)18.
أكــدت «بيــروت مدينتــي»

علــى التأثيــر بالســلطة السياســية وإحــداث تغييــر علــى ضــرورة اســتبدال «األجنــدة والمصالــح
المعطلــة بـــ «تنميــة
جوهــري ،حاجــة محسوســة عنــد الناشــطين الطائفيــة السياســية»
ِّ

باقتنــاص الفرصــة التــي قدمتهــا االنتخابــات للبلديــات» ،حيــث “يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل
البلديــة مــن أجــل إحــداث تغييــر .تمثــل ذلــك فــي فريــق متجانــس مــن الخبــراء المســتقلين الذيــن

العديــد مــن الحمــات االنتخابيــة البلديــة المنظمة ســيقومون بتطبيــق برنامــج يحســن امكانيــة
فــي جميــع أنحــاء البــاد ،فــي أول انتخابــات وطنية العيــش فــي العاصمــة» .فــي المقابــل ،وخوفــاً
بعــد ســت ســنوات مــن الجمــود السياســي .مــن للتهديــد القائــم ،اتحــدت أحــزاب الســلطة
بالفعــل ،أتــت «المعــارك» البلديــة فــي مايو/أيــار السياســية مــن الكتــل المتنافســة فــي قائمــة
 2016كامتــداد منطقــي للحــركات االحتجاجيــة .إذ واحــدة تدعــى «الئحــة البيارتــة» ،برعايــة «تيــار
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المســتقبل» ورئيســه «ســعد الحريــري» لمواجهة تســعى األشــكال الوليــدة للعمــل الجماعــي
الئحــة «بيــروت مدينتــي”.

إلــى «االنخــراط فــي السياســة» ،تقــوم األطــر
والخطابــات التــي تعتمدهــا المنظمــات الحراكيــة

وعلــى الرغــم مــن حصــول “بيــروت مدينتــي” علــى والحمــات االنتخابيــة «البديلــة» بتهميــش
تعرفهــا
اثنيــن وثالثيــن فــي المائــة مــن مجمــوع األصــوات “السياســية” فــي السياســة – التــي ّ
فــي االنتخابــات البلديــة فــي بيــروت ،إال ّأنهــا “موفــه” ( ،2005ص )21-14 .علــى أنهــا تمثــل
بقيــت عاجــزة عــن تجــاوز قيــود النظــام االنتخابــي النزاعــات “التصارعيــة” و”المتضاربــة” بيــن المصالح
ـإن المبــادرة المتناقــدة– لصالــح مفهــوم جديــد للسياســة
األكثــري المعمــول بــه .ومــع ذلــك ،فـ ّ
االنتخابيــة النموذجيــة أعقبتهــا مبــادرات مماثلــة والتغيــر االجتماعــي ،قائــم علــى نهــج توافقــي،
ً
فــي مناطــق مختلفــة مــن لبنــان
(مثــا ،بعلبــك ،تقنــي وأخالقــي.

وطرابلــس ،وزغرتــا) ،أحــرزت بعــض اإلنجــازات
أن حملــة «بيــروت مدينتــي»
المهمــة فــي مناطــق عــدة فــي لبنــان .هكــذا ،فعلــى الرغــم مــن ّ
ّ
شـ ّ
تمثــل تطــور
ـكلت “المعــارك االنتخابيــة البلديــة” كمــا أطلــق لالنتخابــات البلديــة أثبتــت ّأنهــا

عليهــا الكثيــر مــن الناشــطين ،بدايــة المواجهــة ملحــوظ فــي تاريــخ العمــل الجماعــي فــي لبنــان،

مبهمــا ،إذ ّأنهــا شــهدت
أن مســتقبلها يبقــى
وبنــاء «البدائــل» السياســية التــي تشــير إلــى إال ّ
ً
كســر احتــكار األحــزاب والزعمــاء السياســيين ارتفــاع حــدة التوتــرات السياســية والتنظيميــة
الطائفييــن للســاحة السياســية ،وتصاعــد النقمــة الداخليــة بعــد انتهــاء حملتهــا االنتخابيــة التــي
المتزايــدة تجاههــم .وقــد قدمــت هــذه الحمــات كانــت فــي البدايــة تضــع االعتراضــات السياســية
«الجديــدة» نفســها ،بصفتهــا «مســتقلة»،
جانبــا لصالــح خطــة تنميــة محليــة .وقــد كانــت
ً

و»جديــة» ،و»مؤهلــة» ،علــى ّأنهــا «بدائــل» عــن اســتراتيجيات الحملــة وتكتيكاتهــا محــل اســتقراء

األحــزاب السياســية «غيــر المجديــة» و»الطائفية» ونقــاش محتــدم علــى الصعيــد الداخلــي والخارجي
و»الفاســدة» التــي هيمنــت علــى المشــهد مــن أجــل مراجعــة التقصيــرات .عقــب هــذه
السياســي ،واحتكرتــه.
بنــاء علــى التجــارب النقاشــات ،وصلــت «بيــروت مدينتــي» إلــى خالصــة
ً
والنتائــج المشــجعة التــي أحرزتهــا االنتخابــات واعترفــت بممارســتها للعمــل السياســي ،ولكــن
البلديــة والئحــة «بيــروت مدينتــي» فــي مواجهــة بتصــور نمــوذج «بديــل” للسياســة ،أو «سياســة
إن تهميــش الحملــة،
الســلطة السياســية المهيمنــة ،اتجــه عــدد كبيــر مصغــرة» .مــع ذلــكّ ،
مــن الناشــطين المدنييــن نحــو التباحــث وتأســيس ولــو “االســتراتيجي ”،للسياســة المثيــرة للجــدل
شــبكات وتحالفــات فيمــا بينهــم للترشــح فــي لصالــح تقديــم ادارة العاصمــة كنــوع مــن اإلصــاح
وجــه أحــزاب الســلطة السياســية فــي االنتخابــات التنمــوي ،بشــكل يبــدو غافــل عــن الحقائــق
البرلمانيــة فــي مايو/أيــار .2018
لكــن وبينمــا السياســية ،يتوافــق مــع المنطــق التقنــي-
ّ
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األخالقــي الــذي ينظــر إلــى “الحزبيــة” و”الهويــات المدنــي» هــو «مركــز المعارضــة للدولــة ،إن
الجماعيــة” كشــيء مــن الماضــي ،وإلــى اإلجمــاع لــم يكــن البديــل» ،كمــا يحاجــج «هارفــي» (،2005
ـدم ص .)78.يصــف “ألكــس جيفــري” ( 2012فــي “نجــل”
و”أنمــاط الحيــاة” الفرديــة كهبــة مــن أثــر التقـ ّ

(“موفــه” ،2005 ،ص .)1.علــى الرغــم مــن حرصهــا وآخريــن ،2015 ،ص )227.بالمثــل «عمليــة تطويــر
أن النهج المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة ،وإضفــاء
علــى عــدم «االنخراط فــي السياســة» ،إال ّ
التنمــوي ،الالسياســي للتغييــر يخــدم وظيفــة نــزع الطابــع المؤسســي والمهنــي عليهــا» مــن
الطابــع السياســي التصادمــي للعمــل السياســي ِقبــل المانحيــن ،علــى أنهــا «تحصيــن للمجتمــع

تــروج عمليــة «التحصيــن»
(“فيرغســون” ،1994 ،ص ،)226.األمــر الــذي يخاطــر المدنــي» .هكــذا،
ّ
أن المنظمــات غيــر
بإعــادة تكريــس الالمســاواة والظلــم عبــر إبقائهــم لمفهــوم خــداع مفــاده ّ
الحكوميــة مســتقلة عــن الحكومــات والــدول،

خــارج نطــاق النقــاش.

كبيــرا مــن نشــاطات
قــدرا
أن
علــى الرغــم مــن ّ
ً
ً

حدود ثنائية السياسي/المدني

موجــه مــن ِقبــل
المنظمــات غيــر الحكوميــة
ّ

غالبــا مــا
وكاالت حكوميــة أو شــبه حكوميــة،
ً

فــي ضــوء انخفــاض مصداقيــة وفعاليــة الســلطة تحــل كبديــل عــن الدولــة وخدماتهــا («نجــل»

والعمــل المركــزي ،بــات ُيحتفــى بمنظمــات وآخــرون ،2015 ،ص .)227.هــذه الترتيبــات «تســاوم
«المجتمــع المدنــي» كقضــات للتحــول والدمــج علــى شــرعية الدولــة» و»تمنــع المنظمــات

الديمقراطــي و»مــدارس الفضيلــة المدنيــة» غيــر الحكوميــة مــن التعبيــر عــن المعارضــة
(“دي توكفيــل” ،1863 ،فــي “صلــوخ” وآخريــن ،2015 ،السياســية» ،كمــا يحاجــج «نجــل» وآخــرون (،2015

ص .)51.فقــد تجلــت ثنائيــة الدولــة غيــر الكفــؤة ص .)227.فكمــا يذكــر العديــد مــن الفاعليــن فــي

غالبــا مــا تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة
و»المجتمــع المدنــي” الكفــوء فــي الخطابــات لبنــان،
ً

تقــدم التــي تعتمــد علــى التمويــل األجنبــي ،بالتعبيــر
األخيــرة للحمــات االنتخابيــة ،بهــدف أن
ّ
الجهــات نفســها كبدائــل «جديــدة» و»مؤهلــة» عــن الدعــم الســري لبعــض الحــركات ،ولكــن ال

أن ثنائــي الدولــة غيــر تخاطــر بالمشــاركة فيهــا .بالفعــل ،هكــذا نجــد
ّ
و»غيــر
محزبــة» .غيــر ّ
الكفؤة/و”المجتمــع

المدنــي”

الكفــوء،

أن أهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة («المفكــرة
ّ
ال

يعيــد تأطيــر تراجــع دور الدولــة ويعفيهــا مــن القانونيــة» ،و»الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل
مســؤولياتها االقتصاديــة واالجتماعيــة فحســب ،ديمقراطيــة االنتخابــات» ،و»فــرح العطــاء»،

أيضــا يفــرض الدولــة و»المجتمــع المدني» و»وحدتنــا خالصنــا») قــد شــاركت فــي تنســيق
ولكنــه ً
ككيانيــن منفصليــن .وبذلــك اســتُ بدلت “المقاربــة وتنظيــم احتجاجــات  ٢٠١٥مــن وراء الكواليــس،

الغرامشــية للدولــة علــى ّأنهــا اتحــاد المجتمــع إلــى جانــب مختلــف الحمــات ،وقامــت بتأميــن،
أن «المجتمــع كمــا تزعــم ،بيئــة حاضنــة لجماعــات الحركــة
السياســي بالمدنــي» ،بمبــدأ ّ
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«المتنازعــة» ،نظــراً إلــى أنهــا تتســم بالـــ «حيــاد» علــى تبنــي هــذا التوصيــف .وكمــا يقــول أحــد
وجديــرة بالثقــة.

منظمــي «طلعــت ريحتكــم» الرئيســيين،

إن المســألة
علــى الرغــم مــن ّ
أن تعبيــر «المجتمــع المدنــي» “ال أعــرف لمــاذا ...بــكل صراحــةّ ،
تــم اســتخدامه بكثــرة مــن قبــل وســائل اإلعــام تشــبه حالــة شــخص يضــع اللعنــة علــى نفســه.
والناشــطين مــن أجــل وصــف ناشــطيتهم علــى هــل تعرفيــن مــا يعنــي مصطلــح مجتمــع
الشــارع ،كذلــك مــن قبــل الحمــات البلديــة مدنــي بالنســبة ألهالــي البقــاع والجنــوب فــي
إلطفــاء شــرعية علــى حمالتهــا ،وطابــع «بديــل» وقتنــا هــذا؟ المجتمــع المدنــي مرتبــط مباشــرة
أن غالبيــة الناشــطين فــي بالتمويــل والســفاراتً .
إذا لمــاذا؟ أنــا ناشــط،
ذات مصداقيــة ،إال ّ
عبــروا عــن عــدم ثقتهــم بــه ناشــط مجتمعــي ،لمــاذا مدنــي؟ لمــاذا ليــس
مختلــف الدوائــر ّ

واشــمئزازهم منــه .وقــد حاجــج أحــد منظمــي سياســي؟! كلنــا نعمــل فــي المجــال السياســي!
حركــة «طلعــت ريحتكــم»،

هــذا االســم بــات وصمــة ســيئة» (منظــم رئيســي
فــي «طلعــت ريحتكــم»).

“نرفــض فكــرة أننــا مجتمــع مدنــي  ...غالبيــة
المجتمــع المدنــي يعتــاش مــن التمويــل األجنبــي نفــس المنظــم فــي «طلعــت ريحتكــم» كان

ً
ســابقا فــي إجابتــه علــى ســؤال خــال
وتقديــم مقترحــات مــن أجــل الحصــول علــى المــال قــد ذكــر
لتطبيــق مشــروع .ال نؤمــن فــي هــذا األمــر .كل مؤتمــر فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت
تمويلنــا مدعــوم بمســاعدات طوعيــة وال نأخــذ حــول إذا مــا كانــت مجموعــة «طلعــت ريحتكــم»
مـ ً
ـدم قــد ترتــأي أن تصبــح منظمــة سياســية رســمية،
ـال مــن أحــد .المــال الوحيــد الــذي نأخــذه مقـ ّ

كليــا وتنكــر
مــن الشــعب اللبنانــي عبــر حمــات حشــد التمويل» ذكــر ّ
أن المجموعــة تســتبعد الفكــرة ً
ّ
(منظــم رئيســي فــي «طلعــت ريحتكــم»).

أي «مأمــل بــأن تكــون جــزء مــن أي منصــب

خصوصــا فــي ظــل
رســمي فــي المســتقبل،
ً

عــاوة علــى ذلــك ،جــادل عــدد مــن نشــطاء الحــراك النظــام السياســي القائــم ،الطائفــي والعنصــري
ـأن اســم «حــراك المجتمــع المدني» أو «ناشــطي والســلطوي بطبيعتــه ،وكذلــك فاســد ومخــادع
بـ ّ
المجتمــع المدنــي» لــم يســاعد علــى انتخابهــم ،فــي أمــور السياســة والحقــوق واالقتصــاد»
ولكــن تــم تناقلــه عبــر وســائل اإلعــام بهــدف (مؤتمــر “خارطــة الحــراك” 13،أكتوبر/تشــرين األول،

التنميــط .بالفعــل ،نجــد عبــر تحليــل محتــوى  ،2015الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت) .غيــر ّأنــه
صفحــات حمــات «طلعــت ريحتكــم» و»بدنــا مــع ذبــول الحــراك وعــدم قدرتــه علــى تحقيــق
ً
نحاســب» علــى موقــع «فيســبوك» تبنــي
تبــدل هــذا الموقــف بشــكل ملحــوظ
إعراضــا مطالبــه،
ّ
فــي ظــل الحاجــة المتزايــدة بيــن النشــطاء ،لخلــق

الناشطية والمجال السياسي بين التكامل والتنافر

122

«منظمــات دائمــة» قــادرة علــى المنافســة فــي «بيــروت مدينتــي” إلــى “منظمــة غيــر حكوميــة»،
المجــال السياســي وتحقيــق «التغييــر مــن داخــل أو إلــى حمــات مناصــرة لقضايــا محــددة تخــص
الحقــا ً
ً
النظــام» .هكــذا ،أصبــح هــذا الناشــط
جــزا مثــل شــاطئ “الرملــة البيضــا” العــام ،و”حــرش
مــن الجهــود الســاعية الــى بنــاء شــبكات عالقــات بيــروت” و”مصنــع البيــرة فــي مــار مخايــل”.
بيــن مجموعــات للترشــح علــى االنتخابــات النيابيــة
فــي مايو/أيــار .2018

ً
تدعــي
لكــن
وفقــا للمنظريــن النقدييــن ،بينمــا ّ
المنظمــات

غيــر

الحكوميــة

والناشــطون

وقــد
قــدم خطــاب «المجتمــع المدنــي» لحملــة والمنظمــات الدوليــة خلــق فضــاءات لنفســها
ّ

غالبــا مــا تنتــج خطاباتهــم
«بيــروت مدينتــي» لالنتخابــات البلديــة ،الحملــة خــارج «السياســية»،
ً
ـرارا علــى ّأنهــا حملــة «مدنيــة» ،و»غيــر تابعــة وممارســاتهم حالــة سياســية ،تعــزز فــي كثيــر
مـ ً

سياســيا» ،و»مســتقلة».
ً

مــن األحيــان النظــام القائــم ،وتعيــد إنتــاج عــدم

المســاواة ،وتمنــع حــدوث احتمــاالت إصــاح

“بعــد حوالــي الـــ  9أشــهر مــن بدايــة االضطرابــات ،حقيقــي أو احقــاق تغييــر (“تيكتــن»2011 ،؛
ّ
مثلــت حملــة “بيــروت مدينتــي” نقطــة تحــول «فيرغســون»1994 ،؛ «ميتشــل».)2002 ،

فــي المجتمــع المدنــي اللبنانــي مــن مطالــب

فــي الشــارع إلــى منصــب َ
منت َخــب بأجنــدة أعمــال بالفعــل ،يقــوم عــدد متزايــد مــن الفاعليــن فــي

واضحــة وشــفافية كاملــة» (مدونــة جينــو «جينــو اآلونــة األخيــرة ،مــن مختلــف دوائــر الناشــطين،
بلــوغ»)

بتفويــض ثنائيــة الناشــطية المدنية/السياســية،

ّ
يفضلــون اإلشــارة إلــى نفســهم كـــ «ناشــطين
“#بيروت_مدينتــي ،حملــة مدنيــة فــي مواجهــة إذ

أن
االصطفافــات السياســية اللبنانيــة” (صحيفــة سياســيين» ،ويحاججــون ّأنــه مــن الواضــح ّ
“الشــرق األوســط”)

ناشــطيتهم سياســية بطبيعتهــا .ومــع ذلــك،
فــي وصــف الفــرق بيــن المجتمــع “المدنــي”

ولكونهــا واقعــة فــي شــرك خطــاب اســتيعابي و”السياســي” ،العديــد مــن األشــخاص الذيــن
وغيــر تصادمــيّ ،
تبنــت «بيــروت مدينتــي» بشــكل تمــت مقابلتهــم وصفــوا األخيريــن علــى ّأنهمــا

ّ
منظــم آخر لـــ «طلعت
تكتيكــي خطــاب تقنــي ،وتنمــوي واالحتوائــي ،مجاليــن منفصليــن .بحســب

ً
مســيس،
غيــر
إن
واضعــة االعتراضــات السياســية ريحتكــم» وعضــو فــي منظمــة غيــر حكوميــةّ ،
ّ
جانبــا لصالــح تحقيــق “الفــوز الواحــد” :الفــوز فــي «المجتمــع المدنــي» هــو جهــاز «لوبــي» وضغــط
ً

االنتخابــات .ويظهــر تحليــل المحتــوى ،وكمــا ال يبغــى منصــب رســمي .وفيمــا يجــادل البعــض

ً
يشــهد بذلــك أحــد أعضــاء الحملــة ،بعــد وقــت
أن المصطلــح يشــمل األحــزاب السياســية،
أيضــا ّ
قصيــر مــن انتهــاء حملتهــا االنتخابيــة ،تحــول يذهــب البعــض اآلخــر إلــى األبعــد مــن ذلــك
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ليعرفــوا «المجتمــع المدنــي» ّ
بأنــه قــد يضــم المدنــي» ،ومــن مصداقيــة الناشــطية التــي
ّ

فقــط األحــزاب السياســية التــي تعمل خــارج نطاق تعتمــد علــى المانحيــن والمرتبطــة بالمشــاريع،
الســلطة .مــع هــذا ،عنــد ســؤالهم إذا كان ترشــح
غالبــا مــا يتبنــون ،دون علمهــم ،مقارباتهــم
ً

“ناشــطي المجتمــع المدنــي” لالنتخابــات البلديــة االســتراتيجية وخطاباتهــم فــي بنــاء المبــادرات

والنيابيــة ،وتنظيمهــم للحمــات االنتخابيــة ،هــو والحمــات التــي تفـ ّـرغ “السياســية» مــن طابعهــا
تتطــور إيجابــيّ ،
أكــد نفــس األشــخاص الذيــن التصادمــي.

تمــت مقابلتهــم داللــة األمــر وأهميتــه .بــل
ّ

ليعبــروا عــن
وقــد يذهــب هــؤالء أبعــد مــن ذلــك،
ّ
الموضــوع كاآلتــي:

خالصة :أية سياسة «بديلة»؟
إن آثــار المنطــق “المؤنجــز” علــى الحــركات
ّ

“حلمــي – وحلــم أي فتــاة أو صبــي فــي الـــ  16والـــ االجتماعيــة وحتــى الحمــات االنتخابيــة «البديلــة»
 17مــن عمرهــم نشــأوا علــى الواقــع الطائفــي لــه أهميــة قصــوى فــي إعــادة صياغــة منطــق
ويحلمــون (دون إدراكهــم بالمشــاكل المنوطــة) الســائد للناشــطية ،وعالقــة الفاعليــن بـــما هــو
– ّأنــه فــي يــوم مــا ســيحاول جميــع العلمانييــن «سياســي» وتعريفهــم للعمــل السياســي.
وغيــر الطائفييــن العمــل ً
معــا مــن أجــل بنــاء دولــة فقــد ســاهمت أشــكال الناشــطية الجديــدة
مدنيــة وعلمانيــة ،وخلــق قــوة ضاغطــة حاضــرة عبــر خياراتهــا التنظيميــة وعالقاتهــا مــع
علــى األرض مــن أجــل إحــداث تغييــر .مــا نحتاجــه «السياســية» ،بظهــور وتصاعــد أشــكال جديــدة

هــو خلــق بديــل ،والبديــل هــو النــاس ،واألحــزاب مــن العمــل الجماعــي ،وإعــادة تكويــن طبيعــة
السياســية ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،واألفــراد المشــاركة السياســية ،ومفهــوم المواطنــة

بعيــدا
وتصــور «السياســي» .لكــن
الذيــن يعملــون علــى أن يكونــوا جدييــن بشــأن السياســية،
ً
ّ
التغييــر .وقــد أظهــر هــؤالء ّأنهــم موجــودون عــن تمثيــل القــوى “جديــدة” بأنهــا منزوعــة مــن
علــى األرض( ”...عضــو أساســي فــي “حــراك صفتهــا السياســية وجاهلــة للطابــع السياســي
المجتمــع المدنــي”).

للنزعــات القائمــة ،يتواجــد فاعلــو «المجتمــع
المدنــي» فــي تمفصــل حــرج يجمــع بيــن نقمــة

يكشــف هــذا التعــارض والتجــاذب فــي اآلراء عــن متزايــدة مــن السياســة الطائفيــة والفســاد

المواقــف المتناقضــة ،حيــث يجــد الناشــطين المستشــري ،ولجوئهــم بشــكل متزايــد إلــى
أنفســهم عالقيــن بيــن مصطلحــات ذات طبيعــة خطابــات وأدوات عمــل قائمــة علــى المنطــق

غامضــة وثنائيــة “السياســي» مقابــل «المدنــي» .التنمــوي ،التكنقراطــي المضــاض للسياســة.
مــع ذلــك ،بينمــا يرتــاب معظــم األشــخاص الذيــن هــذا التمفصــل الحــرج ال ينبــع مــن جهــل أفــراده،
ّ
تمــت مقابلتهــم مــن مفهــوم «المجتمــع ولكــن مــن طبيعــة المقاربــة التقنية-األخالقيــة
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والتنمويــة .تتســم هــذه المقاربــة المعاديــة تسترشــد كذلــك بالحكــم التوافقــي والتقنــي-
للسياســية بحــذر يمنعهــا مــن «االنخــراط فــي األخالقــي الــذي يبطــل الجانــب الديمقراطــي

السياســة» ،فــي حيــن ُي ّ
توقــع منهــا ،للمفارقــة ،مــن «السياســي» كمجــال ديمقراطــي يشــمل
أن هــذه المقاربــة مشــروعات/مصالح متنافســة.
إحــداث «تغييــر اجتماعــي” .غيــر ّ

ال تملــك «األســنان لمضــغ مــا قــد قضمتــه»
(«فيرغســون» ،1994 ،ص .)226.هــذا المنطــق ،كما
يحاجــج «فيرغســون» ،1994( ،ص ،)226.غيــر مجهــز
للعــب اللعبــة السياســية التــي يجــد نفســه فجــأة
فــي خضمهــا .مــع هــذا ،بينمــا تفشــل الخطابــات
والنشــاطات التنمويــة فــي تحقيــق أهدافهــا ،إال
ّأنهــا تخــدم مهــام اســتراتيجية مهمــة ،و»آثــار

مجــردة مــن
جانبيــة» عبــر الترويــج لمقاربــات
ّ
صفتهــا السياســية تجــاه األزمــات والدولــة ،بمــا
يخــدم مصالــح النفــوذ المالــي والسياســي ،وراء
ً
صدقــا («فيرغســون”،
ظهــور المشــاركين األكثــر

 ،1994ص .)6-285.بالنتيجــة ،فــي تناقــض مباشــر
مــع النُ ُهــج المناهضــة للسياســة ،فــإن إعــادة

صياغــة وإعــادة التفكيــر فــي مــا يعنيــه «العمــل
السياســي» والناشــطية السياســية البديلــة
للجميــع فــي لبنــان اليــوم ،أمــر ضــروري .فالطريق
البديــل لتحقيــق التغييــر يكمــن فــي مشــاركة
المواطنيــن بالعمــل السياســي («فيرغســون»،
 ،1994ص .)6-285.الخبــراء وأصحــاب المعــارف
الخاصــة مســؤولون أكثــر مــن غيرهــم ،عــن
االنخــراط فــي «العمــل السياســي” ،كمــا يقــول
«تشومســكي» ( ،1969فــي «فيرغســون»،
ص .)286.وبينمــا يعمــل النشــطاء مــن أجــل التغلب
علــى «السياســة الطائفيــة» التــي توجــه النظــام
السياســي اللبنانــي ،يجــب عليهــم بنفــس القــدر
مقاومــة نزعــات «مــا بعــد السياســية» ،التــي
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التنميــة العالميــة.718-707 ،66 ،
داســبريمونت ،ج .)2011( ،.تطويــر المجتمــع المدنــي
فــي لبنــان مــن اإلمبراطوريــة العثمانيــة إلــى القــرن
ّ
محفــز للتغييــرات السياســية؟ المعهــد
التاســع عشــر.
األوروبــي لألبحــاث .مســترجعة مــن:
http://www.medea.be/2011/12/the-development-of-the-civil-society-in-lebanon-from-theottoman-empire-to-the-xxist-century-a-driverof-political-changes/

ــية،
الص َفــة
وإ َز َالــة
الس َي ِ
اس َّ
ِّ
ِّ
للسياســة« :تطويــر»ِ ،

والقــوة البيروقراطيــة فــي ليســوتو .منيابولــس م ن:
دار نشــر جامعــة منيســوتا.
حنفــي ،س ،.وطبــر ،ل .)2003( .االنتفاضــة وقطــاع
المعونــات االقتصــادي :تأثير األجنــدة الليبرالية الجديدة
علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلســطينية.
دراســات مقارنــة لجنــوب آســيا ،وأفريقيــا ،والشــرق
األوســط205-214 ،)1-2( 23 ،
حــرب ،م .)2016( .المــدن والتغييــر السياســي :كيــف
ّ
ولــد الناشــطون اليافعــون فــي بيــروت ،حركــة حضريــة
اجتماعيــة .بــاور تــو يــوث .ورقــة عمــل رقــم-20 .
ســبتمبر/أيلول .2016
http://www.power2youth.eu/system/resources/
W1siZiIsIjIwMTYvMTAvMTQvMTNfMTZfMzVfMjk4X3AyeV8yMC5wZGYiXV0/p2y_20.pdf
جــاد ،إ .أنجــزة الحــركات النســائية العربيــة .دوريــة أي
دي أس .42-34 :35 ،كامــات ،س .)2010( .خصخصــة
نظريــا ســياق
تفســيرا
المصالــح العامــة التــي تقــدم
ً
ً
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عصــر نيــو ليبرالــي.
راج َعــة لالقتصــاد السياســي الدولــي.176-155 ،)1( 11 ،
ُم َ
كــرم ،ك .)2006( .الحركــة المدنيــة فــي لبنــان :المطالــب
واالحتجاجــات والتعبئــة الجماعيــة فــي فتــرة مــا بعــد
الحــرب .باريــس :كارتــاال.
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كوزماتوبوليــس ،ن .)2013( .ميــاد ورشــة العمــل:
األخــاق المرتبطــة بالتكنولوجيــا ،والخبــرة فــي
الســام ،ورعايــة الــذات فــي الشــرق األوســط .الثقافــة
العامــة.529 ،)3(26 ،
موفه ،ش .)2005( .عن السياسية .لندن :راوتليدج.
نجــل ،س ،.وســتايهلي ،ل .)2015( .المانحــون الدوليــون،
والمنظمــات

غيــر

الحكوميــة،

والجيوسياســية

لمواطنــة الشــباب فــي لبنــان المعاصر .الجيوسياســية،
.223-247 ،)2(20
صلــوخ ،ب.ف ،.بــركات ،ر ،.الحبــال ،ج.ش ،.خطــاب ،ل.و ،.و
ميكائليــان ،س .)2015( .سياســة الطائفيــة فــي لبنــان
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب .لنــدن :دار نشــر بلوتــو.
تيكتــن ،م.أي .)2011( .ضحايــا الرعايــة :الهجــرة وسياســة
النزعــة اإلنســانية فــي فرنســا (الطبعــة األولــى).
بركلــي :دار نشــر جامعــة كاليفورنيــا.

المرصد العربي للناشطية المجتمعية

حراك الريف المغربي ورفض الهياكل
السياسية السائدة
أحمد شابي :طالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة لوزان

شــهدت شــوارع «الحســيمة» في نوفمبر/تشــرين مــن قبــل أحــزاب وجمعيات) حينــذاك .وقتها شــارك
الثانــي  ،2016تجمعات وتظاهرات بشــكل أســبوعي .معظــم قــادة «الحــراك» فــي «حركــة  20فبرايــر»

كمــا كان الميــدان الرئيســي للمدينــة مركـ ًـزا لعقد علــى مختلــف المســتويات ،ووجهــوا اللــوم فــي
ّ
مناقشــات غيــر رســمية ولتحضيــر الالفتــات .عــاوة
تعثــر الحــراك األول إلــى الجهــات الفاعلــة الحزبيــة
علــى ذلــك ،كان هنــاك بــث مباشــر عبــر وســائل والجمعيــة بســبب ميلهــم إلــى «الســيطرة،
التواصــل االجتماعــي للمجالــس العامــة التــي والحساســيات الشــخصية ،والعراقيــل» .وانتقــدوا
ّ
عقــدت هنــاك.
وتؤكــد هــذه الفضاءات علــى وجود كذلــك الموقــف الحــذر لألحــزاب والجمعيــات فــي

آليــات أفقيــة للتــداول والتنظيــم ،ممــا يعنــي بــروز التعامــل مــع قضيــة الشــباب الخمســة الذيــن
نزعــة ضــد األطــراف الحزبيــة والجمعيــات التــي ُوجــدت جثثهــم محروقــة فــي وكالــة بنكيــة فــي
ً
عــادة ال تتبنــى التظاهــرات كســلوك جمعــي« .الحســيمة» فــي  20فبراير/شــباط.2011 ،

لــذا أطلــق الناشــطون الشــباب علــى الحركــة
االحتجاجيــة فــي «الحســيمة» ،مســمى «الحــراك لهــذه األســباب والتجــارب الســابقة ،قــام ناشــطو
الشــعبي» .ولــم يتــم اســتبعاد األحــزاب السياســية «الحــراك» بتبنــي نبــرة شــديد اللهجــة فــي وجــه
والجمعيــات القريبــة مــن «المخــزن» عــن الحــراك نمــوذج الناشــط اليســاري (المناضــل) ،إذ افترضــوا
فحســب ،بــل كذلــك المنظمــات التــي انضــوت أن التــزام األخيــر يدفعــه مصالــح قائمــة علــى
أن تواطــؤه المتكــرر مــع «المخــزن»
فــي الســابق تحــت رايــة اليســار السياســي (كـــ الرشــوة ،ورأوا ّ
قدم
«النهــج الديمقراطــي» و»الجمعيــة المغربيــة يقلــل مــن مصداقيــة التعبئــة الشــعبية .كمــا ّ

لحقــوق اإلنســان») ،وهــي منظمــات مشــهورة الناشــطون أمثلــة عــن مقاتليــن يســاريين ســابقين
بــرر أمســوا قــادة ذي نفــوذ فــي «حــزب األصالــة
بســجلها الطويــل فــي المعارضــة .وقــد ّ
ناشــطو «الحــراك» موقفهــم اإلقصائــي هــذا بـــ والمعاصــرة» المقـ ّـرب مــن القصــر الملكــي .أضف

أن «حــزب
«األدوار الســلبية» التــي لعبتهــا هــذه المنظمــات إلــى ذلــك ّأنــه ثبــت فــي العــام ّ 2008
علــى المســتوى المحلــي فــي التجــارب الســابقة األصالــة والمعاصــرة» اشــتمل علــى أعضــاء مــن
للتعبئــة الجماعيــة.

«حــزب العدالــة والتنميــة».

عبــر نبــذ «الحــراك» لهيــاكل األحــزاب
كمــا كانــت تجربــة «حركــة  20فبرايــر» عامــل هكــذا ّ
محــدد فــي تشــكيل هــذه التصــورات .كمــا هــو والجمعيــات ،عــن رفــض ضمنــي ألشــكال االلتــزام
ِّ

الحــال فــي المــدن والمحليــات األخــرى ،وذلــك التقليديــة الســائدة مــن قبــل مثــل نموذج الناشــط
(خصوصــا
ـون شــبكات « 20فبرايــر» حــول قطبيــن اثنيــن :اليســاري الســائد فــي حــرم الجامعــات
لتكـ ّ
ً

عبــر نبــذ «الحــراك» لهيــاكل األحــزاب
شــباب « 20فبرايــر» (وهــم ناشــطون مســتقلون هكــذا ّ
بمعظمهــم) ،ولجنــة الدعــم (التــي تــم تشــكيلها والجمعيــات ،عــن رفــض ضمنــي ألشــكال االلتــزام
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الناشطية والمجال السياسي بين التكامل والتنافر

التقليديــة الســائدة مــن قبــل مثــل نموذج الناشــط
(خصوصــا
اليســاري الســائد فــي حــرم الجامعــات
ً

فــي «فــاس» و»وجــدة») ،وذلــك القتصــار هــذا
النمــوذج علــى المتعلميــن دون محاولــة التواصــل
مــع الريفييــن ،ومفــردات تعبيراتهــم االجتماعيــة.
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