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

كافــة األشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم هــذه المبــادرات عبــر عقــد االجتماعــات الشــهرية
عمليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومســاءلة والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات
المدونــة الخاصــة بالمعهــد،
عمليــات صنــع السياســات المحليــة ،لتحفيــز والنــدوات ،فضـ ًـا عــن
ّ
جهــود المجتمــع المدنــي وتكريــس مبــادئ باإلضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.
الفعالــة فــي العالــم العربــي.
المواطنــة
ّ

ـد معهــد األصفــري شـ ً
ـريكا فاعـ ًـا بالجامعــة
ويعـ ّ
ُ

فــي هــذا اإلطــارّ ،
يركــز المعهــد علــى تنظيــم األميركيــة فــي بيــروت ،يشــارك فــي إثــراء
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن إلتــزام الجامعــة بخدمــة وتثقيــف والتفاعــل
حاليــاً
والنشــطاء إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث مــع المجتمــع اللبنانــي .ويقــوم المعهــد
ً

األكاديمــي وإنتــاج المعرفــة داخــل وخــارج بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي

الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا يقــوم والفعــل الجماعــي علــى مســتوى التعليــم
المعهــد بتنظيــم فــرق بحثيــة جماعيــة فــي العالــي .وأخيــراً وليــس آخــراً  ،يقــوم المعهــد
مجــاالت

ّ
متعلقــة

بالمشــاركة

السياســية بتنميــة برامجــه البحثيــة الثــاث :المجتمــع

والمســاءلة والحوكمــة الرشــيدة؛ إضافــة المدنــي

والقانــون

والحوكمــة؛

الثقافــة

الــى إصــدار توصيــات لدعــم مشــاركة كمقاومــة؛ المجتمــع المدنــي فــي ســياقات
المواطنيــن والمواطنــات ،وتعزيــز دور النــزاع ومــا بعــد النــزاع.
المجتمــع المدنــي فــي الوســاطة
والمــداوالت والتنظيــم الذاتــي.
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مقدمة

لــم نكــن لنــرى مثــل هــذا الخطــاب البصــري المبدع مــدى واســع مــن تكتيــكات التنــازع المســتحدثة
إال فــي لحظــة كتلــك التــي شــهدناها فــي ينايــر /أو “ريبرتــوارات األفعــال” ،بحســب المفهــوم الــذي
كانــون الثانــي  .2011فمــع تفجــر الغضــب الشــعبي صاغــه “تشــارلز تيلــي” ،بمــا عــزز قدرتــه علــى
الواســع ،تولــدت نضالية فنية جماعيــة «”artivism

1

االشــتباك مــع الســلطتين االجتماعيــة والسياســية

اســتهدفت تحــدي الســلطة ومنازعتهــا حــول حــول مســائل توزيــع القيــم الماديــة والمعنويــة
قضايــا الوجــود االجتماعــي .وصحيــح أن لهــذه فــي المجتمــع .وقــد ّ
حفــز اللجــوء إلــى هــذه
الناشــطية جــذور أســبق مــن تلــك اللحظــة ،ربمــا األفعــال هيمنــة الســلطة علــى مســاحات التعبيــر
لســبع أو ثمانــي ســنوات قبــل  ،20112وأن الفتــرة المعتــادة وأغلــق كل إمكانيــة لبــروز صــوت نقدي.
أن
قبــل الثــورة قــد عرفــت تعبيــرات بصريــة جداريــة تنطلــق هــذه الورقــة مــن افتراضيــن ،أولهمــا ّ
محــدودة ،لكــن الفــارق الموضوعــي بينهــا ناشــطية الفــن ّ
رافــدا مــن نهــر الحــركات
تمثــل
ً

وبيــن مــا ننعتــه بحــراك “اآلرتيفيــزم” يتمثــل فــي االحتجاجيــة التــي عرفتهــا مصــر منــذ مطلــع
عبــرت
تضاعــف
كــم الموضوعــات التــي تناولهــا األخيــر ،األلفيــة الجديــدة ،وهــي فــي هــذا الســياق ّ
ّ
إذا مــا قــورن باإلرهاصــات المبكــرة القليلــة .عــن صــور مــن االعتقــاد والســلوك الجمعــي لــم
كذلــك فــإن قاعــدة هــذه الممارســة اإلبداعيــة تســتوعبها قنــوات التعبيــر السياســي االجتماعــي
فــي المجــال العــام قــد اتســعت منــذ ينايــر بشــكل التقليديــة ،مــا حــدا بأصحابهــا إلــى البحــث عــن
كبيــر ،مــع انحســار أســباب الخــوف والمنــع .بمعنى بدائــل لالنتظــام فــي بنيــة جديــدة مغايــرة .وكان
أن هــذا التضاعــف قــد ارتبــط بشــكل أساســي محفــز نشــوء هــذه البنيــة الجديــدة ،كغيرهــا
ببــزوغ بنيــة فــرص سياســية مواتيــة ،نقلــت البــذور مــن الحــركات االجتماعيــة“ ،كامــن فــي التفــاوت
التــي ظهــرت خجولــة قبــل يناير/كانــون الثانــي االجتماعــي المتعاظــم وذلــك اإلحســاس بالتمييــز

إلــى وضــع أفضــلّ ،
ـو واالزدهــار والتهميــش ،مــا يثيــر الســخط ويدفــع بالجماهيــر
مكنهــا مــن النمـ ّ

ً
ً
بــارزا .ومثــل غيــره إلــى االحتجــاج”.3
حركيــا
مكونــا
ســريعا لتصيــر
ً
ً
مــن الحــركات الجديــدة ،وظــف حــراك اآلرتيفيــزم

 1تتبنى هذه الورقة تعريب النحت اللغوي المعروف بـ « »activismمنذ أواخر السبعينيات ،وهو دمج لعبارة  artistic activismفتستخدمه بحروفه
العربية للداللة على خصوصيته وتحديده لحراك جمع نشطاء من مشارب سياسية واجتماعية مختلفة ،في لحظة حدث سياسي مؤسس ،توسلوا
فن الجرافيتي وفكرة احتالل الحوائط في حوزة السلطة للتعبير عن مطالبهم وإظهار احتجاجهم كجزء من حركة اجتماعية أوسع وظفت فنون
الشارع البصرية واألدائية في سياق احتجاجات الربيع العربي.
 2احتفى فيلم «ميكروفون» الذي طرح في صاالت العرض قبيل الثورة بظاهرة الجرافيتي في اإلسكندرية ،وظهرت «آية طارق»
بشخصيتها الحقيقية فيه ،وعرفت أعمال لـ «محمد جابر» و»عمرو علي» و»ساد بندا» و»أحمد حفناوي» و»كريم لطفي» و»أدهم
بكري» ،في هذه الفترة المبكرة .وأمكن للباحث رصد بعض تطبيقات االستنسل التي تخص حركة « 6إبريل» ،وعبارات مرشوشة
ً
فضل عن شعار القبضة المميز للحركة الذي عرفته الشوارع منذ  ،8002كما عرفت بعض شعارات «آلتراس
مناهضة لتوريث الحكم،
أهالوي» و»وايتنايتس» طريقها إلى الحوائط .ورصدت «رنا جاربو» الناشطة في هذا المجال قضية «محمد ندا» ،الناشط ذي
عاما الذي ُقبض عليه في  3002بتهمة كتابة عبارة «ال لتوريث السلطة» باالسبراي ،وجرى االفراج عنه بعد احتجازه
الخمسين ً
على مدى أسبوعين بتهمة إهانة القيادة الوطنية .وكذا مجموعات شابة تحاول التعرف على هذا الفن ،مثل  tsylataciفي
مصر الجديدة ،أنظر:
Rana Jarbou, “The seeds of graffiti revolution” in Basma Hamdy and Don Karl, Walls of Freedom: street art
)of the Egyptian revolution (Berlin: From Hero to Fame Publishing, 2014
3
Herbert Blumer, “Social Problems as Collective Behavior”, Social Problems, Issue 18, January, (1971).
Pp. 298 – 306.

يوامربلا ىسوم هدبع

أن القناعــات الجديــدة ولســبر هــذه اإلشــكاليةّ ،
توظــف الورقــة عدســة
أمــا ثانيهمــا فهــو ّ

ّ
مركبــة لبنــاء فهــم لعالــم الفعــل الجمعــي
والتكتيــكات الحركيــة المغايــرة قــد أوجبــت إعــادة

تعريــف معانــي المثقف/الناشــط/الفنان ،وإعــادة لآلرتيفيــزم وآليــات التفاعــل بيــن فاعليــه مــن
تعييــن المجــاالت الدالليــة لهــذه المصطلحــات ،مع فنانيــن وحركييــن ،وكيــف صاغــوا خطابهــم علــى
ً
أهدافــا بعينهــا ويترجمهــا إلــى فعــل
مــا يرتبــط بذلــك مــن تشــكالت وقيــم اجتماعيــة نحــو يدمــج
يعبــر عــن هويتهــم وتصوراتهــم .ومجال
وسياســية جديــدة .وقــد ارتبطــت هــذه المعانــي تشــاركي ّ
كذلــك بتحــوالت المنتــج اإلبداعــي فــي ســياق الدراســة هــو هــذه الناشــطية اإلبداعيــة التــي

العولمــة ،ومــا أحدثتــه موجــة النيوليبراليــة شــهدها حيــز الغضــب فــي العاصمــة بيــن ســنوات
المهيمنــة علــى العالــم فــي وقتنــا الراهــن مــن  2014 - 2011بشــكل أساســي ،ويتــم النظــر إليهــا من
أنمــاط وقوالــب وتصــورات لهــذا المنتــج.4

خــال عدســة رباعيــة تعالــج حوكمــة هــذه الروابــط
واالنتظامــات ضمــن حــراك اآلرتيفيــزم؛ أمــا الخطاب

أن المجموعــات فهــو عبــارة عــن بنيــة مــن المعانــي والرســائل
تطــرح الورقــة فرضيــة مفادهــا ّ

ً
مســتخدمة الفــن فــي والقيــم االجتماعيــة وأخــرى الجماليــة التــي
والروابــط التــي نشــطت
ســياق الربيــع العربــي قــد ارتبطــت فــي حركتهــا عكســتها أعمــال الجرافيتــي؛ واألهــداف التــي
وأخيــرا
وهبوطــا ،بمســار الغضــب الجماهيــري ،كان الحــراك علــى تنوعــه يرمــى إليهــا؛
صعــودا
ً
ً
ً

وتعاقبــت ضمــن دورات تعبئــة قصيــرة  ،5مــا

فعــل المنضويــن فــي هــذا الحــراك وترجمــة

عطــل تحولهــا إلــى شــكل تنظيمــي يتســم

رؤاه وتصوراتــه وأهدافــه إلــى حمــات

بالديمومــة ،وإن نجحــت الــدورات القصيــرة

وتكتيــكات عمــل وآليــات تواصليــة ،وغيــر

فــي انجــاز مهمتهــا ،وذلــك مــن خــال االحتــال

ذلــك مــن الصــور الحركيــة.

البصــري لحيــز الســلطة .تتنــاول الورقــة ديناميــة
االنخــراط – االنســحاب مــن منظــور دورات التعبئة
وأفعــال االنخــراط المتعاقبــة ،مســتنتجة الطــرح
إن تنــاوب حوافــز “الســعادة الخاصــة”
القائــل ّ
و”االنشــغال بالهــم العــام” ظلــت تعــدل بوصلــة
توجــه هــؤالء الناشــطين ،لتلعــب كعامــل دافــع
لقــرار االنخراط/االنســحاب ،جنبــا إلــى جنــب مــع
مشــاعر اإلحبــاط والرضــا .6

 4ال تناقش الورقة هذه الفرضية ،وإن تحدو الباحث قناعة بأن هيمنة التصورات النيوليبرالية ،وسياساتها التي تتبغي تحويل القيمة في الفن واإلبداع
إلى حالة َتتجير صرفة ،قد دفع بهذه النوعية من الناشطية إلى إعالن تحدي صور السلطة الثقافية/السياسية/االقتصادية ،لتكون أداة ضمن
ترسانة المواجهة للرأسمالية المتوغلة ،وبيدها رسالة رفض واضحة لموجات التسليع التي طالت كل شيء.
يعرف قاموس الحركات االجتماعية دورة التعبئة « ،»cycle of mobilizationوهو التعبير الذي طرحه في السبعينيات من القرن الماضي
ّ 5
«سيدني تارو» ،بأنها «موجات صعود وهبوط من األفعال الجماعية المتواشجة» تميزها عناصر خمسة :ازدياد كثافة الصراع؛ وانتشاره
الجغرافي واالجتماعي؛ وظهور أفعال عفوية ،وكذلك مجموعات منظمة جديدة؛ ونشوء رموز جديدة ،وتفسيرات جديدة للعالم
وأيديولوجيات جديدة؛ تنوع من األفعال الممكن القيام بها .وتمر كل دورة تعبئة بمراحل ثالث :مرحلة صاعدة من التمرد – تتمثل في
ً
وأخيرا مرحلة
ممكنا ،ثم مرحلة بلوغ الذروة ،وهي مرحلة تتسم بالراديكالية المتزايدة لألفعال،
«لحظة الجنون» حيث يبدو كل شيء
ً
انزواء ،تنقسم هي ذاتها إلى أربعة إمكانيات محتملة الحدوث (إنشاء منظمات جديدة؛ إضفاء طابع روتيني على الفعل الجماعي؛
التلبية ،الجزئية على األقل ،للمطالب؛ االنسحاب) .انظر :سيسيه بيشو ،أوليفيه فيليويل ،وليليان ماتيو ،قاموس الحركات
االجتماعية ،عمر الشافعي (مترجم) ،دينا الخواجة (محرر) (القاهرة :صفصافة للنشر .)7102 ،ص 72
 6المرجع السابق ،ص 72

9

10

خربشة وجه السلطة اآلرتيفيزم وجماليات الغضب في مصر

الحوكمة:
معضالت التنظيم السائل ومزاياه

امتــازت المجموعــات والروابــط المنضويــة ضمــن مــا ال تريــده .كمــا ظهــر من تتبــع تلــك المجموعات
أن الروابــط التــي جــرى اإلعــان عنهــا 8لــم تكــن
ناشــطية الفــن ،مثــل غيرهــا مــن الحــركات
ّ
االجتماعيــة الجديــدة فــي بلــدان الربيــع العربــي ،لهــا فاعليــة (مقيمــة بحجــم المنجــز اإلبداعــي)
بســمة الســيولة التنظيميــة التــي ميــزت بينهــا تقــارن علــى اإلطــاق بالمجموعــات الوقتيــة
وبيــن صــور االنتظــام الحزبــي والنقابــي التقليديــة .الملتفــة حــول مشــروع تعبيــري محــدد أو مبــادرة
وفيمــا غابــت حاجتهــا إلــى تبنــي أيديولوجيــة الحتــال حيــز أو مســاحة جــدران بعينهــا.
محــددة توجــه حركتهــا ،كتلــك التــي تتمتــع بهــا
األحــزاب العقائديــة أو المؤسســات ذات األطــر لقــد منــح افتقــار هــذه المجموعــات إلــى مرجعيــة
التنظيميــة التراتبيــة كالنقابــات ،لــم يبــق مــن إيديولوجيــة موجهــة ،مرونــة عاليــة لحراكهــا،
ضــرورة ألن تحمــل هــذه المجموعــات والروابــط وقــدرة علــى اجتــذاب قطاعــات عريضــة مــن
هــم البحــث عــن موقعهــا فــي خريطــة توزيــع المناصريــن للقضايــا المحــدودة المتفــق عليهــا
ّ

الســلطة ،أو الدفــاع عــن مصالــح مهنيــة بعينهــا .بشــكل عريــض .والواضــح ّأنهــا بهــذه المرونــة قــد
ّ
وظــل تكويــن هــذه الشــبكات يســتلهم صيغــة كســرت حواجــز الوصــول إلــى كتلــة جيليــة طالمــا

شــبكية ،بســيطة التشــكل ،اســتورد غالبهــا مــن انعزلــت عــن الحيــاة السياســية والحزبيــة والنقابيــة
والممالئــة للســلطة ،وهو ما فتح الجســور
شــبكات التواصــل االجتماعــي 7والمجموعــات الضيقــة
ِ

ّ
اإللكترونيــة،
وتعلــق هيكلهــا التنظيمــي فــي ما بينهــا للتنســيق والتــآزر والعمل المشــترك.

ـد ذاتــه كتلــة حشــدية كبيــرة لهــذه
المــادي الســائل بالغايــات الوقتيــة التــي لــم تحتــج وصنــع ذلــك بحـ ّ

ألشــكال تنظيميــة معقــدة .بالتالــي ،لــم يكــن المجموعــات والروابــط ،وإن كان مــن الصعــب القــول
ـدد قــد أظلهــا.
مســتغربا بقــاء قوامهــا
ً
متناثــرا ،يظهــر مــن بوجــود قالــب فكــري محـ ّ
ً
خــال مجموعــات صغيــرة ومتنوعــة المشــارب،

تقــود مبــادرات عمــل مؤقتــة ،وتنشــغل كل منهــا وفــي مــا يتعلــق بفاعلــي هــذا الحــراك الســائل
بمســائل محــددة ،هــذا فيمــا امتنعــت
جميعــا عــن والمتناثــر ،نطــرح ،وبعكــس مــا ذهبــت إليــه غالبية
ً
التــورط فــي أي مــن صــور االنتظــام المعروفــة ،الكتابــات فــي الموضــوع ،عــدم وجــود عضويــة

وكأن قناعــة تحكمهــا بتفــادي التــورط التنظيمــي واحــدة متناغمــة ضمــن حركــة موحــدة ،وإنمــا
ّ
والتحــول إلــى صــورة المؤسســة .ففــي االرتبــاط نجــد فئــات أربــع يمكــن تمييزهــا ،وهــي:
المؤسســي معنــى االلتــزام بــأداء عمــل قانونــي
«مشــرعن» وفــق أطــر السياســة التقليديــة ،وهــو

•الفئــة المحترفــة :وهــي الفئــة األكثــر
تأثيـ ًـرا واألشــد حظـ ً
ـوة باالهتمــام اإلعالمــي،

 7نقصد بذلك صورة الميسر للمجموعة« ،األدمن» أو مجموعة ممن يوكل إليهم إدارة عملية التواصل وتيسيره ونقل المتفق عليه بين الجميع،
وحالة عضوية طوعية ،ال تتضح فيها معالم هيراركية ،ويتوقف فيها بروز العضو على مستوى تفاعله واستجابته ،سواء التواصلية أو العملية
الميدانية.
هيكال تقليديا لالنتظام ،في مقابل المبادرات الجماعية ،ومنها كتائب الموناليزا ومجموعة
 8مثال األولى «ائتالف فناني الثورة» ،والذي يمثل
ً
نون النسوة ،التي يتوقف علها على مشروع محدد ،في حين يقف رسامو مجموعات اآللتراس (خصوصا آلتراس أهالوي ،ووايت نايتس)
بذاتهم كصورة انتظام هجينة.

يوامربلا ىسوم هدبع

11

ممــن تملكــوا جــرأة إنجــاز جداريــات

يمكننــا النظــر إلــى هــؤالء وأمثالهــم مــن

ضخمــة ،9خلقــت البــؤرة البصريــة الجاذبــة

المحترفيــن ممــن تملكــوا جــرأة احتــال

خــال التظاهــرات واالعتصامــات .وقــوام

الجــدران 11كأصحــاب موقــع «ريــادي» ،علــى

هــذه الفئــة أكاديميــون وطــاب فنــون

ّأنهــم قدمــوا اإللهــام لغيرهم ،وكــذا أطروا

ومصممــون محترفــون اشــتغلوا ألغــراض

أغلــب التكتيــكات واألســاليب والقوالــب

10

التــي تُ نفــذ بهــا األعمــال .كل ذلــك ،علــى

والدعايــة ســواء بوســائلها التقليديــة أو

الرغــم مــن انعــدام وجــود هيــكل قيــادي

الجديــدة .وهــؤالء يقعــون فــي زمــرة

موحــد وواضــح ،مــا عدا قيــادة بعــض هؤالء

عمريــة واحــدة فهــم فــي غالبهــم مــن

المحترفيــن مجموعــات وروابــط أصغــر ،في

جيــل األلفيــة مواليــد الثمانينــات .وصــار

صيغــة أقــرب إلــى «الشــلة» ،ومــن خاللهــا

أغلبهــم معروفــون ،فيمــا قليلهــم قــد

زمنيــا غايتهــا
نظمــوا مبــادرات محــدودة
ً

متســترا وراء اســم حركــي أو
الناشــطية،
ً

ذروة دورات التعبئــة ،ونعنــي بهــا لحظــات

تجاريــة بتقديــم منتجــات التعبيــر البصــري

المميــز لهــذه
اســتمر علــى مبــدأ التخفــي
ِ

«تــاج» مميــز .وقــد تركــزت أعمالهــم فــي

احتــال الجــدران .واالســتثناء كان مــا نعتبــره
مفصليــة لصعــود هــذا الحــراك مــن ناحيــة

الحيــز المكانــي لالحتجــاج ،وبالخصــوص

حجمــه وتأثيــره واتســاع قاعــدة المنخرطيــن

فــي ميــدان «التحريــر» ومحيطــه ،فيمــا

فيــه .ولربمــا وصــل هــذا الحــراك إلــى ذروته

حريصــا علــى
القليــل مــن الناشــطين بقــي
ً

فــي أحــداث «محمد محمــود» الثانيــة ،حيث

تقديــم أعمالــه فــي المحافظــات األخــرى

ظهــر مســتوى مــن التناغــم بيــن أعمــال

لكــن هــذا األمــر توقــف
غيــر العاصمــة،
ّ

المجموعــات المختلفــة التــي اجتمعــت

علــى توافــر مســاحة حــرة وإمكانيــة لفعــل

ونســقت فــي مــا بينهــا .وأثمــر العمــل

ذلــك .ونعنــي باإلمكانيــة ،توفــر حمايــة مــن

المشــترك انتاجــات مدمجــة تحمــل بصمــات

قاعــدة جماهريــة تعــزز هــذه الناشــطية.

مجموعــات عــدة .أمــا بعــد انقضــاء هــذه

 9ولنا ملحوظة على الولع بالضخامة من قبل من قدموا وكتبوا عن هذا الفن حيث تجاهلوا الجسد األكبر لفاعلي حراك اآلرتيفيزم ،والمتمثل في
الفئات الثالثة األخرى.
 10نجد أن أبرز النشطاء قد استفاد من خلفيته المهنية االحترافية .وللتدليل على ذلك نراجع خلفيات بعض النشطاء المعروفين :فعمار أبو بكر
وعالء عوض ،وأصحاب الجداريات األشهر ،كانا معيدين بكلية الفنون الجميلة باألقصر .أما يوسف الحسيني (كايزر) فقد كان مصمم جرافيكس،
إرفادا للمحترفين .كما أن محمد جابر (جيبارا) ،صاحب «كن مع الثورة» ،ذلك الشعار الذي انتشر في أجواء الدعوة للنزول
وهي المهنة األكثر
ً
في يناير ،كان مصمم جرافيكس ،وتعرف تقنيات الرسم االحتجاجي من هذا الباب .أما الفنان األكثر حظوة باالهتمام الخارجي محمد
فهمي (جنزير) كان يعمل ً
أيضا كمصمم جرافيكس ،كذلك ،أتي من مهنة تصميم الجرافيكس أدهم بكري ،وهاني خالد ،ومحمد
المشير (المشير) ،أما هند خيرة ،فقد جمعت بين تصميم المالبس وأعمال الجرافيكس ،وبالمثل محمد خالد الذي عمل كاخصائي
رسوم متحركة ومصمم جرافيكس .أما األبرز ضمن هذه الفئة آية طارق (ملكة جمال األزاريطة) فقد كانت مصممة جرافيكس
واحترفت فن الجرافيتي قبل الثورة ،وقد اشتهرت بعد عرض فيلم ميكروفون الذي عالج ثقافة الهيب هوب في اإلسكندرية
وأبرز آية بشخصيتها الحقيقية .أما عمر فتحي (بيكاسو) الذي اشتهر بجدارية « اللي كلف ما ماتش» ،فقد عمل رسام
كاريكاتير بإحدى دور الصحافة ،وحسني ،أيضا كان رسام كاريكاتير ،فيما حاتم (ساد باندا) قد جمع بين التأليف الموسيقي
والرسم .شكل هؤالء الواجهة المعروفة من هذه الناشطية ،وكانت حوافزهم الذاتية تفوق الرغبة في مصاحبة الغضب
والتعبير وحسب عنه.
 11امتلكوا التاجات األبرز واألساليب الفنية المميزة التي كشفت بذاتها عن هويتهم ،هذا بخالف من كانوا يوقعون
صراحة بأسمائهم (أبرزهم عمر فتحي) ومن تبنوا تاج وتوقيع ورمز محدد.
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الــذروة ،فقــد انتقلــت المجموعــات مــن

أن البعــض مؤهــل لذلــك وراغــب فيــه.
ّ

مرحلــة التعبيــر الجــداري الحــاد والســريع

أن الكثيــر مــن
وقــد اكتشــف الباحــث ّ

المصاحــب لالحتجاجــات ،إلــى مرحلــة أبطــأ

هــؤالء قــد تأســس وعيــه عبــر مفارقــة

وأكثــر ذاتيــة فــي توجههــا ،كمــا انخــرط

ســاخرة ،تعــود لسياســة طبقتهــا الدولــة

أغلــب أعضائهــا فــي مبــادرات التبــادل
الثقافــي ،وبعضهــم نحــى لصــورة ذاتيــة

ومولتهــا بحــد ذاتهــا .إذ قــررت وزارة
ّ

التربيــة والتعليــم قبيــل الثــورة ببضــع

صــرف ،بتقديــم أعمالــه الفرديــة فــي

ســنوات تطبيــق سياســة تجميــل إجباريــة

أن هنــاك مــن شــرع
قاعــات العــرض ،كمــا ّ

علــى جميــع المــدارس الحكوميــة ،وبدأت

فــي تأســيس شــركات صغيــرة للدعايــة

بفــرض عبــارة محــددة هــي «مدرســتي

تعتمــد وســائل الجرافيتــي.

جميلــة نظيفــة متطــورة» ،علــى أن

•فنانــو الغضــب الفطريــون :مثلــوا الكتلــة

تُ رســم علــى الجــدران واألســوار الخارجيــة

األكبــر مــن حــراك اآلرتيفيــزم ،وقــد رافقــت

للمــدارس .واســتدعت المــدارس طالبهــا

حركتهــم حركــة الجماهيــر الغاضبــة؛

الموهوبيــن

إذ ظهــروا معهــا واختفــوا بخفوتهــا.

الجداريــة ،باإلضافــة إلــى مــن لديهــم

والكثيــر مــن هــؤالء قــد أتــوا مــن رافــد

معرفــة بمهــن النقاشــة والخطاطــة،

مهــم للمعرفــة بفــن التصويــر الجــداري

التزامــا بأوامــر الــوزارة .وفــي األعــوام
ً

الدعايــة اليدويــة المتمثلــة بالخطاطيــن

العبــارة المحــددة ،تاركـ ً
ـة األمــر للمــدارس

الشــعبي وتقنياتــه فــي مصــر ،وهــو مهنة
ذاتيــا والرســامين الفطرييــن،
المتعلميــن ً

وهــي مهــن معروفــة فــي البــاد ،إذ تــكاد

إلنجــاز

تلــك

اللوحــات

ّ
بتخلــي الــوزارة عــن
التاليــة تطــور األمــر
لتقديــم االقتباســات األدبيــة والدينيــة،
ً
فضــا عــن عبــارات النصــح اإلنشــائية

ال تخلــو الجــدران المصريــة مــن رســوم الحج،

التقليديــة .لكــن بعــض المــدارس تركــت

وتنتشــر الفتــات المحــال التجاريــة المنفــذة

لطالبهــا التفكيــر فــي موضوعــات

يدويــا ،وحتــى الفتــات اإلعــان عــن مراكــز
ً

تعبيريــة ،غالبهــا بالطبــع اســتدعى

والمدرســين (كانــت
الــدروس الخصوصيــة
ّ
مثــارا لجــدل اجتماعــي واســع قبــل ينايــر/
ً

الصــور التقليديــة المدرســية لمصــر
ورمزياتهــا

المصــورة،

والمناســبات

كانــون الثانــي) .واســتدعي بعــض هــؤالء

الوطنيــة كمشــاهد اآلثــار وحــرب أكتوبــر،

مــن قــوى سياســية وثوريــة لمصاحبــة

وبعــض مــن تــراث الواقعيــة االشــتراكية

الحــراكات الغاضبــة.

ـن بعضهــا اآلخــر كان يطــرق
البصــري .لكـ ّ

•فنانــو المصادفــة :أمــا الرافــد الثالــث

تعبــر
أبــواب مســاحة جماليــة مركبــة
ّ

اآلنــي فــي لحظــة خــروج الجماهيــر ،وبــدا

هــذا الطــور مــن اإلعــداد المدرســي فــي

لناشــطية الفــن فقــد نشــأ نتيجــة االحتيــاج

ّ
شــكل
عــن أفــكار هــذا الجيــل الصاعــد.

يوامربلا ىسوم هدبع

13

خصوصــا فــي مراحــل ذروة دورات التعبئــة
رأينــا ورشــة اإلعــداد األهــم علــى امتــداد
ً

البــاد كلهــا ،لتخريــج نشــطاء اآلرتيفيــزم .لحــراك اآلرتيفيــزم وارتفــاع رقعــة االنخــراط فــي

جمــع أكبــر ،يضــم فاعلياتــه .ولتفســير إشــكالية وحــدة الفعــل فــي
•المخربشــون :وذلــك
ٌ
مــن مارســوا التعبيــر اآلنــي الغاضــب غيــاب وحــدة التنظيــم ،ربمــا علينــا أن نســتعير مــن

بالكتابــة وبالرســوم الصغيــرة .أولئــك «آصــف بيــات» مفهــوم «فــن الحضــور» ،12ونمزجه
المجهولــون هــم مــن بــادروا وكتبــوا بتمييــز «جوديــت باتلــر» بيــن البعــد األدائــي
علــى واجهــة المجنــزرات فــي ميــدان الجتمــاع األجســاد والبعــد الخطابــي .لــدى «باتلــر»،
«التحريــر»،

ومــن

«النغبشــة»

مارســوا

doodling

فعــل تتحقــق غايــة الترميــز السياســي بمجــرد اجتمــاع

و”الشــخبطة” األجســاد فــي فعــل احتشــادي ،بغــض النظــر

 scribblingعلــى األســفلت أو الالفتــات عــن أي محتــوى خطابــي « ”discursiveيطلقــه
الورقيــة،

أو

اســتخدموا

األقــام هــذا الجمــع ،وينتــج عنــه رمزيــة حضــور ورفــض

ـن الحضور يفســر
ـإن فـ ّ
البســيطة واللــون الواحــد لخلــق معــادل حاســمة .أمــا عنــد “بيــات” ،فـ ّ
ـرادا عادييــن ،تآلــف الوجــود العفــوي لهــؤالء المهمشــين
بصــري للهتافــات .كانــوا أفـ ً
يفعلــون هــذا لمــرة وحســب ضمــن مــزاج عبــر اإلحســاس المشــترك بالمشــكالت الناجــم
تعبيــري احتجاجــي أراد تعديــة الصــوت عــن صدفــة الوجــود فــي المــكان واســتهداف
وتضخيمــه إلســماع العالــم .ورغــم التعايــش مــن خاللــه وفيــه ،وكــذا التعاطــف
أنــه مــن الصعــب تصورهــم كفنانيــن البينــي لــدى التعــرض لقمــع الســلطة وتضييقهــا،
فــرادى ،وإنمــا وحســب أعضــاء ضمــن وحتــى تآلــف وتشــابه الهيئــة الظاهريــة لهــؤالء
حــراك اآلرتيفيــزم الجماعــي ،لكــن مــا المنخرطيــن فــي مــا يســميه “بيــات” بـــ “الالحركة”.
خلفــوه مــن أعمــال قــد أســهم مــن دون يخلــق ّ
ّ
نوعــا مــن التضامــن المتخيــل بيــن
كل ذلــك ً

شــك فــي تشــكيل المشــهد البصــري المهمشــين ،فــي مجــال عمومــي لطالمــا حرمــوا
الغاضــب ،وأضــاف إلــى جماليتــه الكثيــر .منــه ،هــذا رغــم افتقــار فعلهــم الجمعــي إلــى
ملمــح التنظيــم والفعــل التضامنــي التقليــدي.
فــي حيــن عجــزت آليــات التنظيــم عــن جمــع هــذه ومــع بــروز لحظــة مواتيــة لتشــكل بنيــة فــرص
تيســر إمكانيــة تحــدي الســلطة ،يتحــول
الفئــات ،يبــدو ّ
أن الجــدران ذاتهــا قامــت بالمهمــة ،جديــدة ّ

فمنحــت فعلهــم الجمعــي ميــزة الوحــدة؛

هــذا التضامــن المتخيــل إلــى فعــل حقيقــي،

حيــث يمكــن للمتابــع رؤيــة حــراك متــآزر ضمــن

وهــو مــا أبرزتــه الجــدران والتحــرك الجمعــي

صعيــد مكانــي واحــد لعمــل هــذه المجموعــات

الحتاللهــا بالرســوم والرســائل والشــعارات

المتناثــرة ،وكيــف آلــف بيــن صــور ناشــطيتها،

السياســية.

)Asef Bayat, Revolution without revolutionaries: making sense of the Arab Spring (Stanford: Stanford University Press, 2017
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الخطاب:
الوعي ألهمية استعادة عالم الحياة

انتقــد البعــض الثــورات الفتقارهــا إلــى أيديولوجيــا بمطالبــات مصلحيــة ومزايــا ماديــة محــددة ،وإن
متكاملــة للتغييــر االجتماعــي توجههــا ،وهــو لــم يهملهــا .كان اآلرتيفيــزم مســاحة شــديدة
رأي مبنــي علــى تصــور ثــورات تنتمــي إلــى عالــم التنــوع ســواء فــي تمثيلــه مشــارب اجتماعيــة
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،حيــث تلخــص متنوعــة أو ترجمتهــا فــي خطابــه بمــا ال تقــدر
التحــدي أمــام الجماهيــر الثائــرة آنــذاك فــي إيديولوجيــا مقولبــة وموحــدة علــى حملــه .لقــد
اســتعادة المســاواة وخلــق الشــروط المتكافئــة اعتمــدت هــذه الحــركات علــى رضــا قواعدهــا كــي
دومــا عمــا
توجــه المنتميــن إليهــا ،وهــي تبحــث
للحصــول علــى المصالــح الماديــة .أمــا الحــركات
ّ
ً

الجديــدة التــي صاحبــت الربيــع العربــي فانطلقــت يعــزز القــول ّ
بأنهــا تجســد إرادة شــعبية واســعة،
فــي احتجاجاتهــا مــن أســانيد أقــرب ألن تكــون

بمــا يحســم موقعهــا وصورتهــا ومكانتهــا.

أســانيد أخالقيــة ،وتركــز خطابهــا المطلبــي

وتجلــى هــذا فــي خطــاب يمكــن معالجتــه

وتجلياتــه اإلبداعيــة ،بمــا يتعلــق بأســاليب

مــن وجهتيــن :وجهــة اجتماعيــة وأخــرى

المعيشــة والتفكيــر ،وكــذا بالبنــاء الرمــزي
فــي المجــال السياســي ،بأكثــر ممــا نــادى

اســتاطيقية (جماليــة).

يوامربلا ىسوم هدبع
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ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة

يمكــن تمييــز صــور ثــاث فــي الحالــة المصريــة
للحــركات االجتماعيــة التــي نشــطت فــي ســياق

ﺣﺮﻛﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺠﻴﻨﺔ

الثــورة ،أولهــا حــركات اجتماعيــة قديمــة ميــز
خطابهــا النــزوع لنضــال طبقــي يتعلــق باألســاس
بالتفــاوت االجتماعــي ،وأخــرى جديــدة خطابهــا
معنــي بقضايــا قيميــة وهوياتيــة عابــرة

ﺣﺮﻛﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﺘﻔﺎوت

حضــورا
للطبقــات ،وثالثــة تمثــل النــوع األكثــر
ً

ﺣﺮﻛﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ

فــي الربيــع العربــي مــن وجهــة نظرنــا ،أال وهــي
الحــركات الهجينــة ،التــي جمعــت بيــن مالمــح

الحــركات االجتماعيــة القديمــة والجديــدة .والنــوع
األخيــر ينطبــق علــى ناشــطية الفــن (اآلرتيفيــزم)
مــن جهــة مراوحــة مطلبيتــه بيــن مطالــب تخــص
إلحاحــا ،وتترجــم
قضيــة التفــاوت بوصفهــا األكثــر
ً

رمزيــا هتــاف العيــش ،وتقدمــه علــى مــا عــداه
ً
اتســاعا
مــن مطالــب الثــورة ،وبيــن تعبيــر أكثــر
ً

خــص الدفــاع عــن «نوعيــة الحيــاة» .وفــي هــذا
ّ
عبــر خطابهــا البصــري عــن مروحــة
المنحــىّ ،

عريضــة مــن القضايــا .وقــد بــرز فــي عــام الثــورة
األول مســعى البنــاء الرمــزي لهــا ،وتكريــس
الصــور األيقونيــة فــي مــا تعكســه التوثيقــات
المصــورة ألعمــال 13الجرافيتــي التــي اســتعان
بهــا الباحــث وصفحــات المجموعــات الفنيــة وكــذا
صفحــات الفنانيــن وحســاباتهم علــى الشــبكات
االجتماعيــة التــي تخــص قضايــا ،أهمهــا مــا يلــي:
•انتصار الثورة وســقوط «مبارك»

•الدفــاع عــن حقــوق الشــهداء وذويهــم،
وحقــوق المصابيــن
•رفض الدستور
ـكريا
•رفض محاكمة المدنيين عسـ ً

•المطالبــة بمحاكمــة قــوى النظــام
ا لســا بق
•الســخرية من الثقافة المحافظة
•توكيــد الوحدة الوطنية
•توكيــد وحدة قوى الثورة
•الدعــوة للنــزول إلــى االعتصامــات
والمظاهــرات

والفاعليــات

•تمجيــد الشــخصيات العامــة المؤيــدة
للثــورة

 13في الجانب الرصدي ،اعتمد الباحث على معاينته الشخصية بوصفه متابعا ومعنيا بهذا الفن ،كما اعتمد على عدة مصادر توثيقية منها:
Basma Hamdy and Don Karl, Walls of Freedom: street art of the Egyptian revolution (Berlin: From Hero to Fame Publishing,
2014); Mia Gröndahl, Revolution graffiti: Street art of the new Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 2012); suzeeinthecity: Art on the streets of Cairo (an graffiti documentation blog by journalist Soraya Morayef, https://suzeeinthecity.
;)wordpress.com
كذلك لجأ إلى المواد التوثيقية المصورة الواردة في كتب :شريف برعي ومايا جويلي ،الحوائط تتكلم :جرافيتي الثورة المصرية
(القاهرة :زيتونة)2012 ،؛ مليحة مسلماني ،جرافيتي الثورة المصرية (بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات)2013 ،؛
شريف عبد المجيد ،أرض أرض :حكاية ثورة الجرافيتي (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب)2012 ،
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•فضــح نهــج العنــف الشــرطي والضبــاط
المتهميــن باقتــراف االنتهــاكات
بقــوى

•التعريــض
وبالشــخصيات

النظــام

المحســوبة

•انتقــاد اإلعــام الرســمي وخطــاب الثــورة
المضــادة

الســابق
عليــه

•إبــراز المعانــاة االقتصاديــة والتذكيــر
بمطالــب الثــورة المؤجلــة

•المطالبة باإلفراج عــن المعتقلين
•التذكيــر بمطالــب الثــورة المؤجلــة ،وفــي نهايــة عــام “مرســي” عــادت المطالبــة
وبالخصــوصمــايخــصالعدالــةاالجتماعيــة بإســقاط النظــام ،قبــل  30يونيو/حزيــران وحالــة
•رفــض التعــدي علــى المــرأة والتهويــن الغضــب مــن إخفاقــات حكــم “مرســي” .أمــا مــع
مــن حقوقهــا

االنقــاب فقــد بــرزت رســائل اإلحبــاط إثــر موجــة

•دعــم الثــورات العربيــة األخــرى ،وقضيــة قصيــرة مــن االشــتباك مــع خطــاب النظــام
فلســطين

العســكري المســتولي علــى الســلطة ،وعلــت

وأضيــف فــي عــام حكــم الرئيــس الســابق «محمــد الســخرية مــن قائــده “عبــد الفتــاح السيســي”.
مرســي» قضايــا أخــرى أهمهــا:

ومــع توالــي الضغــوط األمنيــة والمصــادرة

•رفــض خطــاب القــوى اإلســامية (وكان المتالحقــة للمجــال العــام وفضــاءات التعبيــر
فــي مواجهتــه ،ولكــن بشــكل محــدود ،والمنحــى الدمــوي والعنيــف الــذي رفــع التكلفــة
جرافيتــي مضــاد ينتقــد القــوى العلمانيــة ،اإلنســانية لتحــدي الســلطة وأفســح المجــال
ً
وكان يعكــس فــي مجموعــه
بعضــا مــن للعنــف المباشــر علــى حســاب الرمــزي والســلمي،

حالــة جــدل عــام حفــل ببــث االختالفــات بــدأت دورة انســحاب قويــة ،وآثــر عــدد غيــر قليــل
األيديولوجيــة وعناصــر االســتقطاب بيــن مــن المنضويــن فــي حــراك اآلرتيفيــزم االبتعــاد
اإلســاميين والقــوى المدنيــة)

ـد مــن التهديــد لســامتهم ،إمــا
عــن الســاحة للحـ ّ

وتكــرار

العنــف بإيثــار موضوعــات “خفيفــة” و”محميــة” ال تثيــر

تمامــا ،أو
•الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتداعيــات باالنســحاب مــن ممارســة هــذا الفــن
ً
كشــوف

العذريــة

الجســدي ضــد الناشــطات والخشــية مــن مالحقــات الســلطة.
خطــاب إســامي يدفــع بالمــرأة خــارج
المجــال العــام

لقــد حملــت الجــدران إلــى جانــب هــذه القوائــم

•الدعايــة السياســية الحزبيــة واســتدعاء المطلبيــة ،رســائل إضافيــة تخــص الوجــود
الرمــوز السياســية التاريخيــة لهــذا االجتماعــي وفــرص اكتســاب المكانــة والمشــاركة
الغــرض

ّ
ومثــل النضــال مــن أجــل تكريــس
فــي الســلطة.

•التذكير بشــبابية الثوار ومدنية الثورة

أنمــاط معيشــة بعينهــا أو نقــد النزعــة
االســتهالكية أو الصــراع حــول الهويــات (المتضمن

يوامربلا ىسوم هدبع
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بابــا لنشــوء حملتهــا الجداريــات غلبــة الوظيفــة االجتماعيــة
الصــراع علــى رمزياتهــا التعبيريــة)ً ،
وتأطــر خطابــه بالحــدث الثــوري.
جــداالت ثقافيــة جديــدة اســتدعيت فيهــا بكثافــة لفــن الجرافيتــي
ُ
صــور الجرافيتــي.

ـددا كبيـ ًـرا مــن
وهــو مــا يدفعنــا إلــى القــول ّ
إن عـ ً

الكتابــات التــي اهتمــت بهــذا الفــن توفــي معنــاه

وبالعمــوم كانــت ناشــطية الفــن ،مثلهــا مثــل االجتماعــي حقــه بتصويرهــا الجرافيتــي ً
فنــا
ً
محضــا .وثمــة كتابــات راحــت إلــى وجهــة
فردانيــا
مجمــل الحــركات االجتماعيــة ،تصــوغ مطالبهــا
ً

بمنــأى عــن المطلبيــات التقليديــة ،إذ لــم تكــن متطرفــة عكســية بتعظيمهــا ُبعــد أســطوري
غايتهــا المفاوضــة علــى المزايــا مــع نظــام قهــري متوهــم ينــزع محتــوى هــذه الجداريات من شــروط

يحتكرهــا ،وإنمــا ّ
تعلق الصــراع بوعيها تجــاه نوعية ظهورهــا .مــال هــذا البعــد إلــى أســطرة كل مــا
الحيــاة .مــن ثــم بحثــت هــذه الناشــطية عــن مداخل يتعلــق بالثــورة ولحظــات الفــداء والمواجهــة
لكســر أســباب القهــر وتحصيــل االعتــراف ،ووجدتها الداميــة التــي شــهدتها ،مــا يثيــر التســاؤل إن كان
وبصريــا.
ـديا
ً
فــي احتــال حيــز الســلطة جسـ ً

ثقافيــا .كانــت بعــض الكتابــات
مزاجــا
هــذا يعكــس
ً
ً

وكان للمــكان أثــره فــي تشــكيل خطــاب هــذه ترفــع مكانــة اآلرتيفيــزم إلــى حــدود تختصــر الحالة
وتجمــع نشــطاء اآلرتيفيــزم حــول الثوريــة وخطابهــا األوســع بخطــاب الجــدران ،فيمــا
الناشــطية
ّ

إن
هــدف إعــادة دمــج حزمــة مــن قضايــا همشــتها الواقــع بخــاف ذلــك .بالتالــي ال مجــال للقــول ّ
الفاعليــات السياســية التــي تديرهــا المؤسســات هــذا الفــن قــد قــام وحــده بــدور خالــق الرمــوز
السياســية والحــركات التقليديــة فــي المتــن البصريــة ومطلــق الرســائل فــي لحظــات التحــدي.
السياســي ،مســتخدمين ألجــل ذلــك لغــة حداثيــة،

إن مــا ُقــدم مــن أعمــال جــاء كترجمــة لواقــع
ّ

حافلــة بمفــردات المواطنــة والنضــال الحقوقــي

غاضــب وهتــاف أســبق ،14وتعاظــم أثــره

والتوقعــات الفردانيــة المعبــرة عــن طيــف جيلــي

فــي ظــل وجــود حالــة حــراك عــام أكبــر.

متنــوع .ويتضــح مــن تتبــع محتــوى الرســائل التــي

 14ينعى الباحث على بعض الكتابات أنها آثرت التفسيرات االستاطيقية وعزلتها عن بعدها السوسيولوجي ،وامعنت في تفسير اللوحات من داخلها،
مهملة تلك الطاقة الرمزية التي تولدت عن الحدث ذاته؛ حدث الغضب والحراك الجماهيري االحتجاجي .كما أن هناك كتابات قد أفردت هذه
الجداريات والرسوم بالتأثير ،فيما أهملت أنه قد تضخم عبر إعادة البث والتفسير واالضافة باإلشارات والدالئل في خالل التداول والنقاش في
الشبكات االجتماعية .وهو بعد لم تخلقه هذه الرسوم من ذاتها ،بل أحيانا ذهبت الدالالت التي نشأت خالل الجدل حول الرسوم هذه إلى
مسافة أبعد مما تقوله الجداريات .يضاف إلى هذا أن بعضا من محاوالت التفسير السيميائي واالستاطيقي قد نحت بتفسير الجدرايات هذه
لما يمكن اعتباره تشفيرا لما أريد له أن يكون واضحا ،ومثل هذه المبالغة في الرمزية ،وتحميل الرسوم ما ال تقوله بدا جزءا من تشويه
المعنى من وراء حراكات الغضب بالعموم.
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فــي هــذا الســياق ،ال
بــد مــن التوقــف عنــد وال ينفصــل عــن هــذا التفســير ملمــح مبادلــة
ّ
ملمــح مهــم يجــاوز الســياق المحلــي لحــراكات الــرؤى الفنيــة الــذي عرفتــه بعــض جــدران الغضب،

اآلرتيفيــزم

ومجمــل

التعبيــرات

اإلبداعيــة وحصــول التالقــح بيــن المنجــز اإلبداعــي المحلــي

إن عولمــة التصــورات واألجنبــي .وربمــا الفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى
الجماعيــة التــي عرفتهــاّ .
الجماليــة فــي وقتنــا الراهــن قــد أثــرت بشــكل مبــادرات كانــت غايتهــا التجســير مــا بيــن الفنانيــن
واضــح علــى تشــكيل مخيلــة فنانــي الجرافيتــي ،فــي مصــر وأقرانهــم مــن الخــارج .اســتثمرت هــذه
ّ
ومثلــت عناصــر معروفــة مــن ثقافــة الهيــب المبــادرات العابــرة للحــدود الصــورة الخارجيــة

هــوب الواســعة االنتشــار ،مــا يشــبه المرجعيــة الجديــدة للثــورة وقواهــا ،بمــن فيهــم الفنانيــن.
مولــت بعضهــا الملحقيــات الثقافيــة
لتلــك األعمــال التعبيريــة التــي اســتقبلها حيــز وقــد
ّ
الســلطة .وبالطبــع أضيفــت لقــوة تأثيــر ثقافــة والمراكــز الثقافيــة التابعــة للســفارات الغربيــة،
ً
الهيــب هــوب تكنولوجيــا التواصــل االجتماعــي،
فضــا عــن أفــرع بعــض المؤسســات الثقافيــة
بمــا أتاحتــه مــن فرصــة للتعــرف علــى العديــد الغربيــة فــي القاهــرة ،فيمــا جــاء أبرزهــا عبــر
مــن أعمــال الجرافيتــي الشــهيرة فــي عواصــم دعــوات للفنانيــن للســفر والتعريــف بإبداعاتهــم،
وبلــدان مختلفــة ،وعلــى ّ
فنانيهــا .وهــذا مــا
يفســر أو اســتقدام فنانيــن مــن الخــارج للعمــل فــي ورش
ّ
اقتبــاس عــدد كبيــر مــن األعمــال،
وخصوصــا مــن ومشــروعات فنيــة مــع أقرانهــم مــن المصرييــن.
ً

ِقبــل بعــض نشــطاء اآلرتيفيــزم ممــن بــدأوا وفــي أجــواء هــذا التبــادل ،ظهــرت أعمــال فنيــة

بممارســة هــذا الفــن ألول مــرة مع الثــورة .يلمس فــي نفــس حيــز الغضــب .وكان وجــه االســتغراب
المتابــع تأثيــر بعــض أســاليب فنانــي الجرافيتــي فيهــا أنهــا نحــت لوجهــة ال تحمــل الرســالة
األكثــر شــهرة ،وبالخصــوص «بانكســي» ،وتقنيتــه الغاضبــة بهيئتهــا وعناصرهــا المعتــادة .وهــو
المتقشــفة فــي الرســم باالستنســل واعتمــاده أمــر مفهــوم فــي ضــوء االهتمــام العالمــي
الصدمــة واإلدهــاش ،حيــث يــدرك المطالــع الــذي حظــي بــه مشــهد ناشــطية الفــن المصاحب
للتوثيقــات المصــورة لجداريــات الجرافيتــي كيــف للثــورة ،وحالــة ســطوع نجــم العديــد مــن فنانيــه،
أعيــد تدويــر بعــض مــن أفــكاره وتمصيرهــا .رغــم والســعي إلــى تطويــع الموضوعــات والرســائل
كل هــذا ثمــة حــدود لنســب ناشــطية الفــن التــي لمخاطبــة جمهــور مختلــف مــن خــارج الحالــة
ً
والحقــا انــزوى أغلــب المحتــوى الثــوري
شــهدتها مرحلــة مــا بعــد «مبــارك» إلــى الهيــب الثوريــة.
هــوب ،ومــن الخطــأ اإلصــرار علــى صفــة العولمــة ضمــن دورة انســحاب ،ليبــرز االهتمام بــرؤى الفنان
وحدهــا دون فحــص خصوصيــة بــروز الهيــب هــوب الفــرد وحــده ،وأعيــد تدوير شــهرته وقدراتــه – عبر
فــي مياديــن وســاحات الربيــع العربــي ،وتعبيــره مبــادرات ثقافيــة دوليــة أو عمــل منظمــات أهليــة
عــن جمهورهــا وحراكاتهــا وتمثيلــه وظيفــة أو بدعــم مــن شــركات رأســمالية – فــي مســاحات
اجتماعيــة ضمنهــا.

يوامربلا ىسوم هدبع
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خــارج الوظيفــة االجتماعيــة لآلرتيفيــزم .كان هــذا هــذه الدربــة والخبــرة التــي ملكهــا المتصــدرون

ً
ـببا لالنســحاب وخفــوت الناشــطية .لمشــهد اآلرتيفيــزم .صحيــح ّأنهــم لــم يتمتعــوا
عرضــا وليــس سـ ً

يظــل العامــل المشــترك الــذي يربــط بوضــوح بيــن بميــزات الحجــم وال احتــال المســاحات البصريــة

اآلرتيفيــزم فــي بلــدان الربيــع العربــي هو الســعي األكبــر ،لكنهــم وصلــوا بخربشــاتهم إلــى واجهــات
الحثيــث لتكريــس رمزيــة االستشــهاد ،والضحويــة الســلطة ومبانيهــا وحوائطهــا المباشــرة.
الثوريــة .تشـ ّ
ـكلت ذروة صعــود اآلرتيفيــزم عندمــا وأهميتهــم ال تنبــع مــن اســتعراض التكوينــات

ّ
تحلــت الجــدران برســم الضحايــا .مثلــت صــور الجماليــة المركبــة والقيمــة التشــكيلية الفائقــة،
ً
تــداول علــى وإنمــا مــن كــون حركتهــم قــد عكســت الحركــة
الشــهداء األيقونــة البصريــة األكثــر

الشــبكات االجتماعيــة ،واألعلــى حظــوة لــدى األكبــر للغضــب ،وســايرت خربشــاتهم وعباراتهــم

ّ
وشــكلت الجــدران التــي تحملهــا مــا هديــر
النــاس،

المظاهــرات

واالعتصامــات.

هــؤالء

يمكــن اعتبــاره «مواقــع للضميــر» ،ارتادهــا النــاس الحاملــون مهمــة إنطــاق الجــدران بامتــداد
مــن أجــل إبــداء التعظيــم لهــذا الفــداء ومقدميــه .خطــوط المســيرات يتطلــب فهــم منجزهــم لفــت
أمــا الجماليــة الغائبــة عــن أدبيــات تحليــل النظــر إلــى ذائقــة جماليــة مغايــرة وغيــر تقليديــة،
وتوثيــق جداريــات الجرافيتــي فهــي التــي تخــص يســودها الحــس الفطــري «،»naïve aesthetics
القطــاع األكبــر مــن بيــن المنخرطيــن فــي حــراك واســتلهام المــوروث الجمالــي الشــعبي والتعبيــر
والمعبــر عــن حمولــة الغضــب .15هــذه
اآلرتيفيــزم ،أي المنتميــن إلــى غيــر المجموعــة اآلنــي الحــاد
ّ

الرائــدة مــن الفنانيــن المحترفيــن ،وأولئــك الذيــن إشــارة ضروريــة ،ونقــد مباشــر لمــن آثــروا التعامــل
وقتيــا ،وبحافــز مــن الغضــب ،إلــى اشــتغال مــع مــا حوتــه جــدران الغضــب كفـ ٍّ
ـن بحــت؛ فذلــك
لجــأوا
ً

تعبيــري علــى الجــدران يتوســل أدوات الفــن ،لغايــة التعامــل إنمــا ينــزع أداة تعبيريــة جماعيــة مــن
واحــدة هــي إعــان الغضــب .ال تــكاد تلمــح كتابــة ســياقها التنازعــي .والحــال إنهــا قــد جمعــت
تخــص مــا ّ
خلفــه المنتمــون إلــى فئــة «دون الفنان

– فــي مــا نــرى  -بيــن اســتيعاب وظيفتهــا

المحتــرف» ،وتُ ركــت أعمالهــم للنســيان ،وإن وردت

االحتجاجيــة ،والقيــام بمقتضياتهــا ،وبيــن

فــي الكتابــات المعنيــة بتوثيــق الجرافيتي ،فهي

اســتعراض الرؤيــة الجماليــة المعبــرة عــن

تــرد مبتســرة وهامشــية ،فيمــا الحقيقــة ّأنهــا

ذات مبدعهــا.

شــكلت المتــن .لجــأ فنانــو المصادفــة وأقرانهــم
مــن المخربشــين إلــى أدوات التعبيــر الجــداري دون
 15ليست هذه التفرقة بين أداء الجماليين والوظيفيين محاولة لإلقالل من دور من تصدروا مشهد اآلرتيفيزم ،والكتابات حوله ،وإنما الغاية التنبية
إلى محتوى جرى إهماله .الكتابة السريعة لعبارات الغضب ورسم التاجات وتنفيذ أعمال االستنسل البسيطة جدا ،ضمن زمن يقصر بكثير عن
الزمن المطلوب إلنجاز جدارية ،اقتصته اعتبارات االشتباك بين الثائرين وقوى األمن .شرط موضوعي منح الوظيفيين ملكية الجدران طوال األيام
الثماني عشر قبل سقوط مبارك ،وال مجال فيها إال لتوثيق نمط الكتابة السريعة بالبخاخ والرقش بالفرشاة ،فيما الجداريات الكبيرة انتظرت
لحظات االعتصام التي تلت اسقاط مبارك ،سواء في حكم المجلس العسكري أو مرسي أو بعد االنقالب ،وابرزت النمط االحترافي الذي
يحتاج لموارد أكثر ومدى زمني أفسح.

خربشة وجه السلطة اآلرتيفيزم وجماليات الغضب في مصر
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حــدت المنضــوون فــي هــذا الحــراك الرغبــة بتعاقــب دورات للتعبئــة قصيــرة األمــد ،يتنــاوب
بالتبشــير ببديــل ممكــن للنظاميــن االجتماعــي فيهــا الفنــان بيــن مشــروعه اإلبداعــي الخــاص
يفســر المســار
والسياســي .وكانــت جــدران الغضب بمثابــة عريضة ودوره االجتماعــي .وهــذا الملمــح
ّ

شــكوى بصريــةّ ،
تلخــص فــي مجموعهــا صــوت المتعــرج وحالــة الصعــود والهبــوط فــي ســيرورة
جانبــا ممــا عاينــاه مــن
المهمشــين الجمعــي وتعكــس عجــز القنــوات هــذا الحــراك .وكــذا يبيــن
ً
المعتــادة اإلعالميــة والسياســية (الماثلــة فــي خالفــات داخــل دوائــر هــذه الناشــطية ،وتسـ ُّـيد حالة
تخليــا
محيــط الغضــب) اســتيعاب مطالــب الجماهيــر ،مــن التملمــل والنقــد الداخلــي لمــا اعتبــر
ً

سياســيا أمامهــا ،األمــر الــذي مــن ِقبــل أبــرز فنانــي هــذه الناشــطية لصالــح
وضيــق «المتــاح»
ً
كان يعلــن قبــل الثــورات مــوت السياســة بمعناهــا نجوميتهــم الفرديــة ،وتلميــح البعــض إلــى صعــود

ً
اســتيعابا
تدجينــا ،أو
التشــاركي .أبــرزت هــذه الجــدران ،بصيغتهــا اتجــاه تتجيــري 16رأوا فيــه
ً
المبدعــة فــي نقــد النظــام القائــم والســخرية مــن مــن الســلطة ألداة الغضــب المؤثــرة هــذه .وتبــرر

قيمــه وتصوراتــه ،الصــوت اآلتــي مــن خــارج الحقــل الســلطة هــذا األمــر فــي حاجتهــا الملحــة الحتــواء
السياســي المعــروف ،وكشــفت حــدود الفاعليــة الضغــوط التــي يضعهــا حــراك كهــذا عليهــا ،مــن
السياســية.

ثــم بــدأت بمحاولــة ممــاألة قــوى الثــورة ،بعــد

فــي الفتــرة بيــن اســقاط «مبــارك» واالنقــاب ســقوط «مبــارك» ،وســعت إلــى تخفيــض حمولــة
ـدا ذلــك الجــدل بيــن مــا هــو فردانــي الغضــب ،وتهدئــة الخطــاب الثــوري .وســرعان مــا
لــم يهــدأ أبـ ً

فــاألول تناقــض مســلكها ،فــراوح بيــن االحتفــاء بنــوع
ذاتــي ومــا هــو جمعــي وعمومــي.
ّ
عكســته نفســية وســلوك الفنانيــن بشــكل عــام ،معيــن وحســب مــن فــن الجرافيتــي ،نُ ظمــت لــه

وقــد انطلقــوا مــن تجربــة الفنــان الشــخصية ،فاعليــات ومهرجانــات 17مولتهــا الدولــة ،وبيــن
والثانــي ظلــت تؤطــره غايــات الحــراك االجتماعــي سياســة ترفــض ظهــور الرســائل الغاضبــة علــى
تمامــا لهــذا
فــي ســياق ثــورة انخــرط فيهــا الفنــان طواعيــة .الجــدران ،ثــم الموقــف المعــادي
ً
والمجــرم لــه ،الــذي يمنــع بالكليــة أي
هــذا الجــدل المتصــل بيــن أســباب انخــراط الفنــان الفــن
ّ

فــي ســاحة غضــب ،وبيــن انســحابه وعودتــه جداريــات بمــا فيهــا تلــك الحمائميــة ،ويعتبرهــا

ً
وتخريبــا .أمــا مــن جهــة الفنــان
ـويها
صــوب تخــوم فردانيتــه ،يكشــف
بعضــا مــن جميعهــا تشـ ً
ً
ســيرورة حــراكات اآلرتيفيــزم .وهــو مــا نفســره النشــط الــذي يعمــل فــي بيئــة ّ
تلقــي صعبــة
For example: Mona Abaza, “Graffiti and the reshaping of the public space in Cairo: Tensions between political struggles and
commercialisation” In: Larissa Förster and Eva Youkhana (eds.), GraffiCity: Visual practices and contestation in urban space (Berlin:
Wilhelm Fink Verlag, 2015), pp. 267-294.
 17مثالها مهرجانات تحمل مسميات ضخمة على عادة البيروقراطية ،كـ «المهرجان الفني األول لفن الجرافيتي»الذي نظمته لجنة الفنون
بالمجلس األعلى للثقافة ودعمته وزارة الثقافة المصرية في  3102في محافظات القاھرة – اإلسكندریة – الدقھلیة – أسیوط – األقصر
– كفر الشیخ – المنیا! ولم ينتبه الموثقون لوجود محاوالت أسبق لكبح جماح هذا الفن قبل الثورة ،مثلها مهرجان مركز محمود مختار
الثقافي التابع للوزارة ،بعنوان لون وجدار وفكرة .والذي استمر لعدة دورات منذ  .7002وهي فاعليات حاولت حبس الجرافيتي في القاعات
وأغوت بتنفيذ أفكاره على لوحات التوال .أنظر :رهام محمود« ،مهرجان الجرافيتي الثاني ينطلق مجددا بمتحف مختار» ،محيط .8002/11/3 ،على الرابط:
https://www.masress.com/moheet/193848
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ترســمها محدوديــات اجتماعيــة عديــدة ،وتنحســر التقليــدي وبظلمــه .ونهضــت فصائــل هــذا
فــي مجــال عــام قــد تغولــت عليــه الســلطة بــل الحــراك الكبيــر ،ومــن ضمنــه حــراك اآلرتيفيــزم،
وصادرتــه ،فقــد ظــل هــذا الفنــان يــراوح بيــن بوجــه «المؤسســة» التــي ازداد تدخلهــا فــي
هبــات مــن الحمــاس الجماعــي ،فينخــرط ضمــن «عالــم الحيــاة» ،18مشــتبكة معهــا علــى جبهــات
دوائــر الناشــطية ســعيا إلــى اقتنــاص فرصــة ثالثــة للصــراع ،واحــدة بوجــه الســلطة االجتماعيــة
منازعــة الســلطة ،ثــم عقــب هــذه الــذروة ،يرتــد المحافظــة ،وأخــرى بوجــه الســلطة السياســية
الحــال تراجــع ويــأس مــن إمكانيــة التغييــر ،ومــن المســتبدة ،وثالثــة بوجــه ســلطة الســوق
ثــم يكــون االرتــداد لمــا هــو ذاتــي محــض.

المتغولــة .19وأنشــأت قــوى التغييــر فضــاءات
لمنازعتهــاً ،
بحثــا عــن نظــام اجتماعــي بديــل أكثــر

ً
إنصافــا للفــرد ،وأوســع مشــاركة.
زمانيــا ،يمكننــا أن نــرى علــى مســار يبدأ مــن لحظة
ً

ّ
شــكل التعلــم الذاتــي قاعــدة حــراك اآلرتيفيــزم،
 25يناير/كانــون الثانــي وحتــى الوقــت الراهــن،
نقــاط ذروة يبلــغ فيهــا االنخــراط مســتوى عــال ،ودعــم ذلــك قــدرة الجيــل المنتمــي لهــذا الحــراك
وتتضاعــف فيهــا فاعليــة ناشــطية الفــن ،تتلوهــا علــى اســتخدام نواتــج التطــور التكنولوجــي،

انحــدارات لمســتوى الفاعليــة إلــى قيعــان ســحيقة واســتغراق أفــراده فــي نمــط مــن العالقــات

أن الحــراك قــد انتهــىّ .
تمثــل لحظــة والقيــم شــكلتها الشــبكات االجتماعيــة .ويمكــن
ُيظــن معهــا ّ
إن التكنولوجيــا قــد أسســت
اســقاط «مبــارك» وأحــداث «محمــد محمــود» التعميــم بالقــول ّ
األولــى والثانيــة أوقــات ذروة بهــذا المعنــى.

ألشــكال جديــدة مــن الصــراع ،ثقافيــة فــي
جوهرهــا (بــدون إنــكار لوجــود المكــون المــادي،

ومــن منحــى فردانــي ،بــدأ البحــث عــن معنــى الــذي تعــددت دالئلــه كمحــرك للصــراع خــال
تحــرري لوجــود الفــرد وفاعليتــه يؤطــر العديــد الربيــع العربــي) .يعــزز تصورنــا هــذا مالحظــة
مــن هــذه األعمــال .بــدا المنضــوون فــي الحــراك «آالن توريــن» النتهــاء المجتمــع المنظــم حــول
أن التصنيــع إلــى أفــول ،فــي وقــت صعــد
االجتماعــي خــال ثــورة ينايــر كباحثيــن عــن تصــور فكــرة ّ
جديــد ،ينتصــر لبنــى أخالقيــة وقيميــة مغايــرة ،فيــه مجتمــع المعرفــة ،وتركــزت فيــه القيمــة
غيــر داللــة وبنيــة
ويرفــض اإلعاقــة الســلطوية والرأســمالية لتمثــل فــي المعلومــات ،20وهــو أمــر ّ
الفــرد لهــذه القيــم .وبالعمــوم ،تجلــت مناهضــة مفاهيــم أساســية فــي هــذا الصــراع كالطبقــة

الدعــاوى الهوياتيــة التــي تكــرس اإلذعــان علــى ســبيل المثــال ،إذ أشــار النقضــاء الصــراع
غيــر المعقلــن والقبــول الالمنطقــي بالنظــام الطبقــي بمعنــاه التقليــدي ،وتحــول المجتمعــات
)Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Thomas McCarthy (translator). (Boston: Beacon Press, 1975
 19أفاد الباحث في هذا الجزء من اآلراء الواردة بكتاب :كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية المعاصرة :العولمة والسياسة والسلطة ،حيدر
علي (مترجم) (بيروت :المنظمة العربية للترجمة)3102 ،
20
Alain Touraine, The post-industrial society: tomorrow’s social history: classes, conflicts and culture in the programmed society) New
York: Random House, 1971).
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جزئيــا وبالخصــوص بانتســابها لهويــات جمعيــة دينيــة أو جهويــة ،بــل
 ومنهــا المجتمــع المصــريً

«أفــرادا» سياســيين واجتماعييــن،
فــي كتلتــه المدينيــة الحضريــة الواســعة  -مــن صــاروا كذلــك
ً
بنيــة اجتماعيــة قائمــة علــى الصــراع مــن أجــل تحدوهــم الرغبــة فــي إيجــاد معنــى لحياتهــم

وتقديــرا لذواتهــم عبــر العمــل العــام .21المنحــى
المــوارد الماديــة ،إلــى صــراع مــن أجــل حيــازة
ً
المعرفــة والســيطرة علــى عالقــات إنتاجهــا االجتماعــي المســاواتي الواضــح علــى توجهــات
ـدا بــروز الغايــات الفردانيــة،
ومعــادالت توزيعهــا .تلــك القيمــة أعــادت تشــكيل ثــورة ينايــر لــم ينـ ِ
ـف أبـ ً
أبنيــة االجتمــاع وعالقــات الســلطة وصــور دمــج والنظــر إلــى الفــرد كفاعــل متكافــئ مــع أقرانــه،

األفــراد فــي المجــال العــام.

وليــس كـــ «محشــود» ضمــن كتلــة صمــاء.
الحــركات الجديــدة ومثالهــا حــراك اآلرتيفيــزم

المحــددان كانــت تُ بــرز هــذا الفــارق كل يــوم فــي مناقضتهــا
ينطبــق علــى خطــاب اآلرتيفيــزم
ِ

اللــذان وضعهمــا «ميلوتشــي» لنشــوء الحركــة لتصــور التنظيمــات التقليديــة ألدوار قواعدهــا.
االجتماعيــة ،وهمــا :عولمــة المجتمــع مــا بعــد
الصناعــي؛ وصعــود الفــرد (الفردانيــة) .إذ لــم
يعــد الفاعلــون األساســيون فــي المجتمــع مجــرد
مجموعــات محــددة بوعيهــا الطبقــي البحــت وال
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وربمــا لهــذا انحســر التعبيــر عــن القضايــا
األيديولوجيــة مقارنـ ً
ـة بالتعبيــر عــن اليومي
واآلنــي والعــادي علــى الجــدران.
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الفعل:
حيز السلطة وجماليات الغضب

ً
ملمحــا
مثلمــا كان تحديــد زمــن الفعــل
مميــزا هــذه الدائــرة تتواجــد فيهــا مراكــز انتــاج الخطــاب
ً
ـودا الســلطوي مــن أجهــزة اإلعــام الرســمي .فعلــى
للثــورات ،فقــد كان تحديــد المــكان أمـ ًـرا مقصـ ً

بشــكل واضــح ،مثــل اختيــار الجــدران عنصـ ًـرا مؤطـ ًـرا بعــد بضــع مئــات األمتــار مــن الميــدان يقــف

لحركــة الفعــل ونوعيــة تكتيكاتــه ،كمــا كان مميـ ًـزا مبنــى التليفزيــون فــي «ماســبيرو» ،وفــي خلفية

لمســتويات هــذا الحــراك وممايـ ًـزا بيــن فئاتــه.

الميــدان يقبــع قرينــه مبنــى اإلذاعــة القديــم،
وتتــوزع الصحــف الثــاث الكبــرى الحكوميــة فــي

تحديــد مــكان الغضــب الــذي نشــطت فيــه هــذه المســافة بيــن ميدانــي «التحريــر» و»رمســيس»،
الظاهــرة االجتماعيــة البصريــة لــم يكــن صدفــة ،فيمــا تتناثــر تابعاتهــا مــن دور الصحافــة
إذ تكاثــف الفعــل الحركــي لنشــطاء الجرافيتــي الحكوميــة ضمــن هــذا المحيــط .فهــو بالتالــي
فــي قلــب حيــز الســلطة ،ومركــز مؤسســاتها .تضــام لعناصــر القــوة ال يكملــه إال القلــب المالــي

ً
ســنجد فــي حــراكات يناير/كانــون الثانــي
مثــا ،لالقتصــاد ،بوجــود مراكــز البنــوك الرئيســية بهــا،
أننــا نتحــدث عــن دائــرة فــي حــدود ميــل واحــد ،وكــذا مقــر البورصــة ,وتتصــل بهــذه الدائــرة مــن
ضمــت المســاحة المحصــورة بيــن «التحريــر» ،طرفهــا الجنوبــي منطقــة «جــاردن ســيتي»،
ّ

قلــب الحــراك ،والمياديــن الخمســة؛ ميــدان حيــث الســفارات الغربيــة األكثــر تأثيـ ًـرا ،األميركيــة
«رمســيس» ،مدخــل العاصمــة األكبــر ،وميــدان والبريطانيــة ،وحولهــا العــدد األكبــر من الســفارات
«طلعــت حــرب» ،وميــدان «الفلكــي» ،وميــدان األجنبيــة فــي العاصمــة ،كمــا تقــع أهــم الفنــادق
«الظوغلــي» ،وميــدان «ســيمون بوليفــار» .فــي الكبــرى فــي هــذا المحيــط .ونجــد فــي الدائــرة
هــذه الدائــرة تســكن الســلطة
فعليــا ،وهنــاك نفســها مقــار القــوى الحزبيــة المعارضــة
ً
تتكاثــف رمزيــات الهيبــة واألبويــة السياســية ،األبــرز ،والعديــد مــن مراكــز التجمعــات الثقافيــة
وتعمــل قواعــد ســلطوية الســتخدام هــذا الحيــز والسياســية .وتتفــرع عــن هــذه الدائرة دائــرة ثانية
مــن قبــل المواطنيــن .علــى بعــد أمتــار قليلــة الرتــكاز الســلطة ،تتســع لتضــم نقــاط «العباســية»
مــن ميــدان «التحريــر» يقــع مقــر مجلــس الــوزراء ،ومدينــة «نصــر» (حيــث مقــار الدفــاع والمخابــرات
ومقــار أغلــب الــوزارات ،ويتصــدر المشــهد الرمــز وأمــن الدولــة بالخصــوص) والقصــر الرئاســي بمصر
غربــا لجهــة جامعــة القاهــرة.
األبــرز لبيروقراطيــة الدولــة المصريــة ،مجمــع الجديــدة ،وتمتــد ً
ً
أحداثــا تفاعــل فيهــا الغضــب
«التحريــر» ،وتحــت ظاللــه يقبــع مجلســا الشــعب وجميعهــا شــهدت

والشــورى ،وفــي مواجهتــه مــن الجهــة األخــرى مــع الحــراك ضمــن الدائــرة المركزيــة.
مــن الميــدان ينتصــب مبنــى الحــزب الوطنــي
الحاكــم ،وفــي الخلفيــة وزارة الداخليــة .وهــي تحركــت القــوى الجماهيريــة ضمــن هــذا الحيــز
ورمزتــه كقلــب
جميعهــا عالمــات تــدل علــى الســلطوية وتكثــف الســلطوي ،وقصــدت «التحريــر» ّ

أن لثورتهــا؛ أتــت إليــه الجماهيــر مــن مداخــل «ناهيا»
الغضــب الجماهيــري فــي مواجهتهــا .ونالحــظ ّ
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و»إمبابــة» و»شــبرا» و»العباســية» ومناطــق وقربــه مــن مركــز نطــاق الغضــب أم بعــده عنــه،
جنــوب القاهــرة .22كان الســير إلــى رأس الســلطة وتشــكيله رســالة جماهيريــة محضــة أم تطعيمــه
وخربشــة وجههــا بالجرافيتــي خالــق بذاتــه لقيمة بتصــورات ورؤى ذاتيــة ،هــي مســألة تميــز بيــن
رمزيــة عــن انتصــار الثــورة.

فئــات الفاعليــن.

ً
بعضــا يعيــن مفهــوم االحتــال بالفــن «occupation by
ويعكــس مــكان التعبيــر الجــداري الغاضــب
مــن هــذا الفــارق المميــز بيــن فئــات المنخرطيــن  ”artعلــى فهــم ســعي اآلرتيفيــزم إلــى إعــادة
بصريــا.
فــي حــراك اآلرتيفيــزم؛ فالمحترفــون ظلــوا تشــكيل المجــال العــام والفضــاءات الثائــرة
ً
يختــارون جدرانهــم بعنايــة ،وفضلــوا األماكــن كان ّ
يمثــل احتــال الجــدران مــن قبــل الثائريــن

ذات األســوار العاليــة مثــل كتــل األســمنت التــي مانفيســتو عــن “الحــق فــي المدينــة”؛ ذلــك الحــق
صنعــت حوائــط عازلــة لمبانــي الســلطة ،وهــي المهجــور والمســكوت عنــه ّ
تطلبــت اســتعادته

بصريــا
وظيفيــا المســاحات المناســبة لتنفيــذ جداريــات احتــال حيــز الســلطة ذاتــه ،وتحويلــه
ً
ً
الحجــم الكبيــر .أمــا الفئــات الثــاث األخــرى إلــى ســاحة للغضــب .هــذا الحيــز توجــب تحريــره

فاختيارهــا لموضــع التعبيــر الجــداري لــم يقــم بعدمــا تمــت عرقلــة المواضــع الموصوفــة
علــى استحســان بصــري وفــق معاييــر مشــابهة بأنهــا فضــاءات عامــة لســنين بحواجــز تناقــض
لتلــك التــي يعتمدهــا المحترفــون الفــرادى ،بــل أصــل فكــرة عموميتهــا ،وقواعــد وارشــادات

تبــدل شــكل
ســلطويا .وبمجــرد أن
مــا كان يحــدد المــكان هــو الجبهــة؛ أي موضــع تُ ّخ ِص ُصهــا
ً
ّ
االشــتباك بيــن الجماهيــر التــي احتلــت الشــوارع هــذه الجــدران ،انفتــح مجــال تعبيــري مغايــر فــي
أن مدينــة الفضــاءات العامــة الزائفــة تلــك .وأصبــح
والمياديــن وبيــن الســلطة .ويجــب االنتبــاه إلــى ّ
الكثيــر مــن فنانــي الجرافيتــي اختــاروا أماكنهــم فــرض الكــود الضابــط ومراقبــة الشــوارع ومصادرة
ـورا مســتحيلة ،تطلــب
بعدمــا شــغلتها عبــارات الغضــب مــن المنتميــن الطــرق لصالــح الســلطة أمـ ً

إلــى الفئــة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك «محمــد إنجازهــا فــي بعــض المناطــق التــي تشــكل
ً
الحقــا فارقــوا حيــز الغضــب عصــب الســلطة إقامــة جــدران اســمنتية ضخمــة
محمــود» ،23لكــن
نحــو أماكــن تخصهــم وتحقــق المشــهدية لعزلهــا عــن غضــب الثائريــن .انقلبــت المدينــة
إن مســألة المــكان التــي طالمــا تحــددت فيهــا حركــة النــاس وفــق
الجداريــة التــي يرومــون إليهــاّ .
 22ثمة شهادات مهمة للعديد من شباب الثورة تبين كيف تشكلت مسيرات الثوار في يوم  52يناير ،ومن أين انطلقت ،والعديد من التفاصيل عن
تشكل حيز الغضب وجغرافيته من تخوم العاصمة قاصدة التحرير ،أنظر :عزمي بشارة ،ثورة مصر ،ج ( 1بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات.)6102 ،
 23كشهادة شخصية للباحث على هذا الحال ،فإنه مع أول لحظة وطئت فيها أقدام الثوار ميدان التحرير ،بعد ظهيرة  52يناير  ،1102توجه بعض
الشبان شارع محمد محمود المفضي إلى محيط وزارة الداخلية ،وكتبوا ببخاخات اإليرسول عبارات الغضب على سور الجامعة األميركية .فيما
آخرون فعلوا الشيء ذاته على حوائط مجمع التحرير .والمكانان صارا معا المحل األكثر شهرة ألعمال الجرافيتي .وههنا يجدر التذكير بأن
األعمال الجرافيتية الجدارية األكثر توثيقا اآلن لم تظهر على حالها المعروف قبل سقوط مبارك .والغالب – مع استثناءات تكاد ال تذكر –
في خالل األيام الثماني عشر قبل اإلطاحة بمبارك كان الرقش والكتابة السريعة على الجدران مما قام به المنتمون للفئة الثانية.
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“م َؤ َ
منـ ْ
ـن” ،فــي لحظــة الثــورة إلــى ســاحة بواســطة شــبكات تويتــر وفيســبوك ،بمــا خلــق
تصــور ُ

مواجهــة جســدية وبصريــة.

حالــة اتصاليــة واســعة ،تخطــت حــدود حيــز الغضــب

وجدرانــه ،لتصبــح صورتــه أقــوى منــه ،بــل وأكثــر
تحــدى احتــال هــذه الجــدران االســتطيقا حمــا للمعنــى منــه .وكرســت شــبكة االنترنــت
الســلطوية ،ومذهــب التجميــل الحكومــي .وهــو هــذه الصــور كرمز/عالمــة بصريــة علــى الفعــل
تجميــل لــم يكــن للنــاس ،وإنمــا عمــران ســلطوي ،االحتجاجــي التنازعــي.24
غايتــه تحويــز فضــاء المدينــة المركــزي للســلطة
تميــز هــذا الحــراك بقــدرة فاعليــه علــى
وغاياتهــا ،وجعلــه مســاحة إلشــاعة هيبتهــا
تكتيكيــاّ ،
ً

القائمــة علــى اإلهابــة والتخويــف .التخطيــط ابتــكار طــرق مبدعــة لتجــاوز أطــر الحجــب والضبــط
الحضــري وفــق تصــور ُم َؤ َ
منـ ْ
ـن كان يتجلــى بشــكل التــي تطبقهــا الســلطة ،وبتغذيــة الرغبــة لــدى

متطــرف ومضاعــف فــي هــذا الحيــز الصغيــر.

ناشــطيه فــي التحــدي وإبــراز الجســارة؛ فــكان

تجلــى فــي تلــك الموجــة الجماهيريــة المنازعــة أن خلــق فضــاءات تعبيــره فــي “عــب الســلطة”
للســلطة علــى الحقــوق والتوزيــع ذلــك االرتبــاط ذاتــه ،وبالقــرب مــن مراكزهــا .وفــي مقابــل حريــة
بيــن المســاحات المحتلــة
جماهيريــا ضمــن الفضاء حركــة هــؤالء الناشــطين ،وســرعتهم فــي احتــال
ً

العمومــي وبيــن الفضــاء االفتراضــي على شــبكة الجــدران ،بــدت قــدرة الســلطة علــى مقاومــة
االنترنــت .يســتدعي هــذا مــا نصفــه بـــ “التضامــن رســوماتهم محــدودة؛ لتــدور من ثــم درامــا حركية
المتخيــل” عبــر دورات التعبئــة التــي حدثــت خــال حافلــة بلحظــات الترقــب واالنقضــاض والتحــدي
حــراك اآلرتيفيــزم .وال شــك أنــه قــد ظــل
حاضــرا والكــر والفــر ،ونشــأت حوافــز لترجمــة مخيلــة
ً

وقويــا بفضــل ذلــك التواصــل الشــبكي؛ ال مجــال فاعليهــا ،وجلهــم مــن المراهقيــن والشــباب،
ً
أن بضــع حوائــط فــي هــذا المحيــط الضيــق لريبتــوار حافــل بتشــكيالت بصريــة ،تدمــج مــا هــو
لتصــور ّ

قــد قامــت بذاتهــا بخلــق الرمزيــة البصريــة مســتلهم مــن العالــم االفتراضــي فــي صلــب
منتجــا
الضخمــة التــي حازتهــا حركــة الجماهيــر فــي عالــم الواقــع المؤلــم ،لينتــج فــي األخيــر
ً
حيــا ،تختلــط فيــه مشــاعر الغضــب ،وأحــام
يناير/كانــون الثانــي ،فأثــر مضاعفــة الصــورة
جماليــا ً
ً
وتخليــق دالالت رمزيــة مضافــة لهــا ،الــذي قامــت التغييــر باأللــوان والخطــوط.
بــه صورتهــا المتداولــة علــى نطــاق واســع
إن ســياق هــذا الحــراك
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة ويمكــن بالعمــوم القــول ّ
وصاخبــا .قــام المســتخدمون قــد حكمــه بالعمــوم قانــون مكانــي ،فحيثمــا
جليــا
ً
االنترنــت ،كان ً

المؤيــدون للحــراك الثــوري بــدور مكبــر الصــورة كانــت الســلطة حريصــة علــى تملــك “فضــاءات
 24يطرح أيمن الدسوقي مفهوم األمارة ،كمفهوم اتصالي برز في سياق الربيع العربي ،ونقترح ههنا تمديد المفهوم ليشمل األمارة البصرية،
ممثلة في مثل هذه العبارات والرسوم الغاضبة على الجدران .فقد قامت بالدور ذاته الذي أدته األمارة اللفظية .للمزيد انظر:
Ayman El-Desouky, The Intellectual and the People in Egyptian Literature and Culture: Amāra and the 2011 Revolution.
)(London: Springer, 2014
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للهيبــة” تعبــر فيهــا عــن قوتهــا وتحكمهــا ،والممنوعيــن مــن الوجــود فيهــا لحيزهــم .كان

مكانيــا ً
أول ،فاحتــال الجــدران واألســوار
ُوجــدت جــدران الغضــب .لقــد بــدت أماكــن مثــل التحــدي
ً
ميــدان “التحريــر” ومنطقــة القصــر العينــي ،التــي

التــي تشــكل ملتقــى أبصــار العابريــن داخــل

تســود فيهــا أبنيــة الحكومــة المركزيــة ،المحــل

هجومــا عليهــا
أحــوزة الســلطة يمثــل
ً

األنســب الســتعادة أهــل الهوامــش المحاصريــن

يهــدر هيبتهــا ويمــرغ غرورهــا.

يوامربلا ىسوم هدبع
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خاتمة

أســهمت عــدد كبيــر مــن العوامــل فــي جعــل دورات العمــل الجماعــي أو رغبــت فــي نجوميــة فرديــة
التعبئــة لحــراك اآلرتيفيــزم ذات ُعمـ ٍـر قصيــر ،ومنهــا تعــزز اســمها المفــرد.
هيمنة العفوية على غالب التحركات ،وتســيد الحس

ـانيا في مدينته
األناركــي الــذي ظلــل مجمــل الفعــل وأدام معضلــة إن اســتعادة ما يراه الهامشــي إنسـ ً
النفــور مــن المؤسســية ،ومــن صــور تنظيمية يغلب قــد اســتلزم منــه كســر الخــوف مــن الســلطة ،وترك

عليهــا التراتب الهيراركي .عانى هــذا الحراك – بمثل عالمــه المنســي القتحــام فضائهــا المســور .لكــن
مــا عانــت مجمــل الروابــط والحــركات التــي أنشــأتها كيــف لــه أن يخــرج مــن أســر تلــك الســلطة التــي لــم
قــوى الثــورة الجديــدة – مــن الهــزال التنظيمــي ،بل تــكل عــن تحديــد أيــن يتحــرك فــي حيزهــا وكيــف،
والنفــور مــن فكــرة التنظيــم ذاتهــا .مثلــت الروابــط والتــي علمتــه أن يطوع نفســه على الفتات اإلرشــاد
المؤقتــة الشــكل األبــرز الجتمــاع هــؤالء النشــطاء ،والمنــع والتحذيــر ،وأن يخشــى عيونهــا البشــرية
إذ يلتئمــون ألجــل مبــادرة أو مشــروع فنــي ،وعقــب واإللكترونيــة التــي تراقــب؟ لقــد اقتضــى عبــوره
إنجــازه تنفــض الرابطــة بشــكل كبيــر علــى الجانــب الحاجــز بيــن عالمــه وأحــوزة الســلطة المحميــة
الميدانــي ،وبصــورة أقل فــي مســاحتها االفتراضية صيغــة إعــان واضحــة ،تســم حيــز الســلطة بغضبــه،
علــى شــبكة اإلنترنــت.

وتعلــن أن الشــعور بالتوجس واالنصيــاع ألوامر المنع
فــي هــذه الفضــاءات قــد انقضــى .هــذا الوســم

ً
والمالحــظ أن الروابــط التــي حاولــت تبنــي
أشــكال كان المهمــة التــي أوكلــت لنشــطاء الفــن ،وخاضــوا
تنظيميــة مســتديمة قــد ظلــت صوريــة ،ال تقــدم تحديــه الــذي بــدأ مــن أطــراف أحــوزة الســلطة ،مــن

منجـ ًـزا ميدانيا
حقيقيــا ،ربما بخالف منجزات ســابقة المحطــات الرئيســية للمواصــات العامــة ،والجــدران
ً
لمــن انضمــوا إليهــا مــن الفنانيــن .تتوقــف فاعليــة المطلــة علــى الطــرق الرئيســية ،إلى قلــب المدينة
الحــراك وجدارتــه التمثيليــة علــى انجــاز أعمـ ً
ـال تحتل حيــث تقبــع هيبــة الدولــة .وبالفعــل اســتطاع فنانــو

بصريــا حيــز الســلطة .وهــذا مــا يظهــر حقيقتهــا الجــدران الغاضبــة إقحــام الهامــش بجســارة فــي
ً
ووزنهــا بيــن المجموعــات والروابــط المختلفــة .قلــب المتــن ،عبــر افســاد «الجماليــة الرســمية»

ونــرى ذلــك فــي بــروز روابــط صغيــرة ومبــادرات وتعكيــر مــزاج أصحابهــا .لقــد أيقــن ناشــطو الجدران
قصيــرة األمــد ،كان لهــا األثــر األوضــح علــى مشــهد الغاضيــة أن مســخرة الســلطة وخمــش وجههــا

ً
ً
اآلرتيفيــزم وذلــك
مجال
مقارنــة بأخــرى ادعــت التمثيــل ســيعيد تحويــز فضــاء المدينــة لهــم ،ويفســح
العريــض لقواعــد الناشــطية الفنيــة .أخــذ الصــراع فــي محيطهــا للفعــل الفنــي اإلبداعــي ،الــذي يعبر
علــى جــدارة التمثيــل للحركــة فــي بعــض األحيــان بمفــردات بصريــة عــن غضــب أكبــر وأوســع .وهــو

ً
ارتــدت
أشــكال أكثــر عالنيــة ،وبالخصــوص حينمــا
ّ

رباطــا للهويــة بيــن فاعليــه ،وثقافة
تحــدي خلــق ً

حالتهــا الفردانيــة الذاتيــة ،وتعــزز نفورهــا مــن

للتالقــي والتفاعــل واالنتظــام االجتماعــي.

الفئــة األولــى البــارزة مــن فنانــي الجرافيتــي إلــى

مشــتركة ،لــم تتحهــا الوســائل التقليديــة
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