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متهيد

الثقافة مبادئ حيث من العاملية الحركات تشهدها التي التحوالت لفهم الكتاب هذا يسعى
يف يتمثل أسايس، ٍل بتحوُّ تُجاِبهنا املعارصة الحركات بأن اإلحساس صميمه ويف والفعل.
املاضينَْي، القرنني يف االجتماعية» «الحركات ميزت التي والفعل التنظيم أشكال من االنتقال
بني العالقات فقط ليس هنا املحك عىل هو وما الخربة. مبادئ إىل تستند جديدة أشكال إىل
طرائق أيًضا ولكن الشبكات، إىل الرتاتبية البنى من االنتقال أو جمعي، هو وما فردي هو ما
فهم محاولة تدفعنا اآلَخرين. ويف املرء يف لة املتأصِّ بالذاتية والشعور العالم، يف الكينونة
لنا تفتح لذلك، ونتيجًة الفعل. ومفهوم الحركة مفهوم يف التفكري إعادة إىل التحوالت هذه
أيديولوجيات عن باالبتعاد لنا فتسمح العوملة، بشأن للتفكري جديدة طرًقا الحركات هذه
عوالم تعني أنها عىل العوملة فهم يف نرشع وأن الحدود»، من الخايل «العالم املتزامن، العالم
بطرق الحضاري الوجود كيفيَّات تتداخل حيث دة؛ متجسِّ ذاتيَّات بني وتفاعًال متعددة،

جديدة.
بوصفها واسًعا ترحيبًا العوملة لقيت العرشين، القرن من التسعينيات عقد أوائل يف
أكرب أهمية «املقاومة» موضوع اكتسب بينما الحدود، من الخايل االقتصاد ع لتوسُّ عملية
الفعل مبادئ اختُزلت بينما واحد، مركز وجود بمعنى العوملة وُفهمت نفسه. العقد بنهايات
وعىل الحركات عىل واحدة صبغًة وفرضهذا الهويات. أو التقاليد أو املصالح عن الدفاع إىل
بمعايري فهمها يُفَرتض الغالب، يف دفاعية استجابة مجرد أنهما عىل إليهما بالنظر الفعل،
بعُضها فأبرز بشأنها، للتفكري القديمة الفكرية األطر وُحِشدت تقاومه. كانت الذي املركز
مبادئ أن بدا األثناء، هذه ويف ومجتمعات. هويَّاٍت اآلخر والبعض واسرتاتيجيات، فرًصا
التي الغربية» «غري الحركات حالة يف وخصوًصا تُتَجاهل، الناشئة والتنظيم والثقافة الفعل

نألفها. التي االجتماعية» «الحركة نماذج عليها تنطبق ال



العاملية الحركات

محله لتحل التسعينيات، يف ساد الذي التفاؤل انحسار ذلك تال الذي العقد وشهد
العاملي النظام تحلُّل مع اإلرهاب، وتهديد الفاشلة، والدول العنف، بشأن جديدة أفكار
رؤيتني بني ما اختياٌر متزايد نحو عىل علينا يُطَرح وأصبح .١٩٤٥ عام منذ ساد الذي

الحضارات». و«صدام الحدود، من الخايل العالم للعالم:
وهي األول، املقام يف وعملية وأخالقية، فكرية، مهمة هو االختيار هذا من تََحرُّرنا إن
بإنشاء املعنيني الناس يخاطب وهو يسريًا. ولو فيها يسهم أن يف الكتاب هذا يأمل مهمة
طرائق تشهدها التي التحوالت يعيشون وَمن بشأنها، والتفكري فيها، واملشاَركة الحركات،
أيًضا يخاطب وهو ُكنْهها. يدركوا أن ويحاولون والتنظيم، واإلحساس والكينونة الفعل
ويخاطب جديدة. بطرائق الحركات يف التفكري يحاولون الذين واملعلِّمني والطالب الباحثني
الحصول كيفية عن يتساءلون وَمن العوملة، تعنيه بما ويشعرون يفكرون الذين الناس

واحد. عالم يف الحياة ال متعددة، عوالم يف التشارك إمكانات من تُقدِّمه ما عىل
من كثري تقبُّل لوال ممكنًا يكن ولم وكتابة، بحثًا أعوام أربعة الكتاب هذا استغرق
يف الشوارع» «استعادة حركة يف املنضوين الناس من بداية وخربتهم، فعلهم مناقشة الناس
(فن «التشيجونج» مماريس إىل املتحدة، الواليات يف للعوملة املناهضة امللتَقيات إىل بريطانيا،
الدُّمى، صنع أو ك، التنسُّ يف املستغرقني الناس إىل جونج»، و«الفولون صيني) استشفاء
لم كما السياقات. بعض يف محتَمل لخطر هؤالء عرَّض قراٌر وهو القصص؛ َحْكي أو
طرائق إيجاد ملحاولة واختبارها؛ األفكار صوغ فرصة توفر لوال ممكنًا الكتاب هذا يكن
والعوملة. للحركات القديمة والنماذج تتناسب لم التي والخربة الفعل أشكال يف للتفكري
بدور االجتماع لعلم الدولية للرابطة التابعة واألربعون السابعة البحث لجنة اضطلعْت
والفعل الحركات لفهم متواصلة محاولة يف قارَّة كل من الدارسني بجمع األمر، هذا يف بارز
الدراسات كلية يف االجتماعيَّنْي ل والتدخُّ التحليل مركز استضافني كما املعارص. العالم يف
واإلثراء امُلَسوَّدة، إعداد من تمكنُْت وهناك، أشهر. ستة باريس يف االجتماعية للعلوم العليا
لوبو، وإيفون دوبيه، وفرانسوا فيفيوركا، ميشيل مع النقاشية والحلقات املناقشات من
حرجة مراحل يف ماليٍّا ودعًما داعمة، فكرية بيئًة ملبورن جامعة ووفَرْت جول. ونيلوفيه
من الرسية الرشطة يف وعضو ديبلومايسٍّ زيارة الجامعة استقبَلِت ما، نقطة ويف البحث. لهذا
الجامعة قادة رد وكان البحث. هذا اتجاهات من سه توجُّ عن عربَّ الكتاب، هذا يف مذكور بلد
بقدر كذلك الكتاب هذا وأفاد دعمه. يف الرتدُّد ال االجتماعي، العلمي العمل أهمية تأكيد هو
يف املساعدة يف بارًزا دوًرا ِونْتُورث فيليس أدَّى نارشيه. بالكويل؛ يف أناس مساندة من وافر
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تمهيد

العمل وإعادة النظر، وإعادة الكتابة، فعزَّز بروفنرش كني أما املبدئي، املقرتح صوغ إعادة
مستجيبني بسخاء، وقتهم من القراء بذل ناقدة. فكرية بمشاركة مصحوبنَي وصرب بسخاء
كنت فيما الوضوح من بمزيد التفكري إىل إياي دافعني األوَّلية، واملسوَّدة املبدئي للمقرتح
املعارصة. االجتماعية العلوم يف الحاسم النارشين دور الخربة هذه وتؤكد قوله. أحاول

وتجسد وكينونة حياة من الحركات عليه تنطوي ما فهم يف الكتاب هذا يجتهد
بطرائق التالية الفصول يف ستحرض وللكتابة. للبحث أيًضا مركزية األمور وهذه وحواس،
بالهوية يحتفي ال كتاب ويف وسارة. ولني، جابرييل، الثالثة: أطفايل مع املعيشة آثار مختلفة
مهم حضور ثمة باآلخر، اإلحساس عرب فاعلني نصبح كيف فهم يحاول ولكنه الَجْمعية،
آالن مع به حظيت الذي اللقاء لوال ممكنًا الكتاب هذا يكن ولم بني. لورنا لرشيكتي
عقد يف االجتماعية للعلوم العليا الدراسات كلية يف دكتوراه، طالب وأنا استقبَلني تورين.
العالم بفهم التزامه يشكِّل منذئٍذ. مشارًكا باحثًا وبصفتي العرشين، القرن من الثمانينيات
املصلحة، اسرتاتيجيات أو السيطرة أنظمة وفق ال الحرية، أجل من الرصاعات بمعايري
الذاكرة محو ضد النضال يف دوره من بداية اآلخر، مع والشخيص الفكري تعاُمله طريقة

السابقني. الطالَب يمنحهما اللذين والسخاء الوقت إىل الجنوبية، أمريكا يف
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األول الجزء

احلركاتوالعوملة





األول الفصل

العوملة

اجتازتني. الحدود الحدود، أجتَِز لم

نورت دل تيجرس لوس فرقة
أمريكيًة» األكثر «نحن أغنية

ولكن واملضطربة، املتناقضة العوملة عمليات والعرشين الحادي القرن بدايات عىل طغت
عرب النَِّشط للتغري عالمات َة فثمَّ الصعوبة؛ بالُغ أمٌر املحك عىل هو ما تخمنَي أن يبدو
وأساليب للموضة املتزايدة األهمية ويف اإلنرتنت، وانتشار االقتصاد، عوملة يف تتجىل الكوكب،
العاملية، اإلعالم وسائل صعود واجتمع العامليني. واملشاهري االستهالك، وأنماط املعمار،
بدايًة العاملية، األحداث من مستجدَّة أنواًعا ليُنتجا ل والتنقُّ السفر يف االستثنائية والزيادة
التوءَمنْي الربَجنْي تدمري إىل ديانا، األمرية جنازة إىل العالم، وكأس األوليمبية، األلعاب من
وأذكت العاملية. التجارة منظمة ضد ١٩٩٩ عام سياتل يف االحتشاد أو سبتمرب، ١١ يف
من الجديدة لألنماط املرتابطة بالطبيعة درايتنا زيادُة كونيٍّ عالم يف نحيا بأننا شعوَرنا
الالجئني، من املتزايدة واألعداد الفاشلة، والدول العاملي، واالحرتار كالتلوث، املشكالت،
الحدود تتجاوز التي األمور هذه كلُّ اإلرهاب. تهديد أو اإليدز، مثل العاملية األوبئة وظهور
القوة، مثل: نفسه، الوقت يف لها ومكوِّنٌة قات، والتدفُّ الشبكات من جديدة أنماط من نابعٌة
دويل سياٌق يُفِسح َور. والصُّ والشعور، والعنف، والخربة، والناس، واملعلومات، والتمويل،
الدول كانت وحيث القومية، الدول حدود ضمن االجتماعية الحياة حدثت حيث — أقدم
ممثلني يشمل لسياق متزايد نحٍو عىل املجاَل — الدويل املرسح عىل األسايس املمثَِّل هي
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وترتبط اإلرهاب، شبكات أو املنظمة، الجريمة أو الحكومية، غري كاملنظمات جدًدا، عامليني
الناشئ. الكوني العاَلم هذا طبيعة لتفسري تسعى التي الجداالت من كاملة سلسلٌة بهذا

جديدة أنواع ظهوُر وهو الراهنة، العوملة أبعاد أهم من واحًدا الكتاُب هذا يدرس
العاملية. الحركات يه أسمِّ ما وهو وتدفقاتها، والخربة، والفعل االتصال شبكات من
تُعيد التي واملخاطر اإلمكانات فهم يف الجتهادنا األهمية بالغُة الحركاِت هذه َفْهِم محاولُة
علماء استخدمها التي الفكرية األُُطر من الكثري نتعلم أن يمكننا وبينما عاَلمنا. تشكيَل
املجتمعات يف املايض القرن طوال برزت التي االجتماعية الحركات الستكشاف االجتماع
ابتكاَر تستلزم الناشئة العاملية الحركات فهم محاولة فإن الغربية، الصناعية القومية
االجتماعي النشاط من أشكاٍل مع التعامل إىل نحتاج فنحن جديدة. مفاهيمية أدواٍت
الدالالت بمعايري تُفَهم للحركات مبادئ ومع والجمعي؛ الفردي بني العالقة تشكيل تُعيد
تُفَهم مما أفضل (٢٠٠٥ ،٢٠٠٢ (تورين الشخصية والخربة (٢٠٠٤ (ألكسندر الثقافية
(أوري والسالسة التعقيد من جديدة ِصيَغ ومع الجمعية؛ والُهِوية املنظمة بناء بمعايري
(آيزنشتات العالم يف والفعل الكينونة كيفيات تُشكِّل حضارية مبادئ ومع ٢٠٠٣)؛

.(٢٠٠٤ (بولييت مدهشة بطرق تتداخل التي ،(١٩٩٩
أكثر ية وِحسِّ دٌة متجسِّ الحركات هذه يف نلقاها التي واالتصال املمارسة أشكاُل
للفعل، أفهامنا يف النظر إعادة إىل ة امُلِلحَّ الحاجَة تؤكِّد وهي وتمثيلية. تشاُوريَّة هي مما
والتنفس. والتذكُّر، والتذوق، واإلحساس، والتحرك، والسمع، اللمس، بمعايري نفهمه بحيث
أساَس تشكِّل التي القصدي الفعل ونماذج املستقل، الدنيوي الفاعل مفهوم قيوِد إىل وتشري
عامة خربة من بأشكال تواجهنا وهي االجتماعية. الحركات لفهم الكربى النظرية املداخل
متزايدة أصبحت التي التشاورية الرشيدة، املجردة، العامة للفضاءات وأفهامنا تنسجم ال
مثًال). املهمة، ١٩٩٦ ،١٩٩١ هابرماس يورجن كتابات (يف األخرية السنوات مر عىل التأثري
نماذِج بقيوِد الحركات هذه يف لها نتعرض التي الفعل أشكاُل تجابهنا نفسه، الوقت ويف
تُجابهنا الجماعات. وثقافات واألعراف، املجتمعات، عىل تركز التي املعرفية «الهوية»
النموذج يف جذريٍّا تحوًُّال تستلزم والثقافة الفعل يف بتحوُّالٍت الناشئة العاملية الحركاُت
فهي هذا، تفعل وإذ كبري. بقدر املألوفة الجداالت تكرار لتجاُوِز إيَّانا دافعًة املعريف،

العوملة. بها نفهم التي الطريقة يف التفكري إعادِة بتحدِّي تجابهنا
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العوملة

حدود؟ بال عاَلم

بمعايري للعوملة السائدة األفهاُم صيغت العرشين، القرن من التسعينيات عقد خالل
الجديدة واألشكاَل التمويل، صناعات ودوَر العاملية، الرشكات أهميَة هذا عَكس اقتصادية.
(أوماي البارزون اإلدارة ُمنظِّرو داَفَع تدمجها. التي واملعلومات االتصال تقنيات من
الرؤية هذه اعتربت د، تردُّ أيِّ ودون الحدود». من الخايل «العاَلم مقولة عن (١٩٩٠
هذا وأنشأ املجتمعات. تواُفق إىل سيُفِيض املطَّرد العاملي االقتصاد اندماَج أن السائدة
من مؤسساٍت سياساِت شكََّل الذي واشنطن بوفاق يُعَرف أصبح ما أساَس ر التصوُّ
الدولية املعاهد يف املتَّبَع املثال هو وصار الدويل، النقد وصندوق الدويل، البنك قبيل
«نيويورك جريدة يف الصحفي الكاتب وكان سويرسا. يف العاملي االقتصادي املنتدى مثل
إىل مشريين املقولة، هذه روَّجوا ُكثر صحفيني من واحًدا فريدمان، توماس تايمز»،
الذهبية، املقيِّدة السرتَة بلدك «يرتدي حيث الذهبية»؛ املقيِّدة رتة «السُّ بوصفها العوملة
عاِلم وعربَّ .(٨٧ :١٩٩٩) والكوكاكوال» البيبيس بني ما تنحرص السياسية خياراتُه فإذا
تفلسًفا؛ أكثر بطريقة ذاتها املقولة عن ،(١٩٩٢ ،١٩٨٩) فوكوياما فرانسيس السياسة،
سيكون إذ التاريخ»؛ «نهاية إىل أفىض ١٩٨٩ عام برلني جدار انهيار أن افرتض إذ
بفعل — محالة ال — تنافسيٍّا سياسيٍّا ونظاًما استهالكية ثقافًة تعتنق أن البلدان عىل
وانتصارها العوملة ظهور بأن جميًعا املقوالت هذه أوحت العاملي. االقتصاد يف اندماجها
رصيًحا فوكوياما وكان واالقتصادي. االجتماعي للتنظيم كوني غربي نموذٍج عىل انطَويَا
ما فريدمان خياُر وحمل .(١٩٨٩) الغرب» «انتصار مثَّلت التاريخ نهاية بأن االدِّعاء يف

ُمشاِبهة. رسالًة والكوكاكوال البيبيس مرشوبَِي بني
عالم نظر وجهة من واسع. نطاق عىل نفَسها الرؤيَة هذه االجتماع علماء تَشاَرك
ثقافٍة نمُط هي «الحداثة» (١ :١٩٩٠) جيدنز أنطوني الشهري، الربيطاني االجتماع
عمليًة مواِصلًة بأرسه، الكوكب إىل ه َمدِّ عىل فتنطوي العوملُة ا أمَّ الغرب، أنتجه ومجتمٍع
جيدنز تنبَّأ نفسه، الوقت ويف .(١٩٩٩) عرش السابع القرن يف أوروبا إىل جذوُرها تمتد
يفهمها التي األصولية ظهور وتحديًدا، املارق»، «العالم من الدفاعي الفعل رد من بأشكاٍل
مماثلة، روايًة الصحفية الروايات وقدَّمت .(١٩٩٩) للقتال» متأهب «تقليد أنها عىل
زحف ضد التقاليد عن للدفاع يائسة محاولة يف تنشأ، أن شأنها من «ارتدادات» عًة متوقِّ
شائعًة الغازية العوملة إىل النظرة هذه وأضحت .(١٩٩٩ (فريدمان الحثيث العاملية السوق
اإلمرباطورية نظرية من بدايًة أيًضا، شعبيِّني وزعماء راديكاليني مفكِّرين اعتقادات يف
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الرائدة تشومسكي ناعوم وكتابات ،(٢٠٠٠ ونِجري (هارت ِنجري طوني صاغها التي
املحليَّنْي واألصالة التقليد عن بالدفاع بوف، جوز الفرنيس، الفالح مطالبة إىل ،(٢٠٠٣)

املهيمنة. الغازية العاملية، التجارة ومنظمة األوروبي االتحاد قوى ضد
روبرتسون يفرتض وكما متماثلة. فرضية للعوملة واإلدانات التمجيدات هذه تتقاسم
بفعل يتشكَّل أنه عىل العالم رؤية يف يستمران الطرفني فِكال ،(٣٢ :١٩٩٨) وخوندكر
ُمجَربة بلدان)، أو جماعات ِقبَل (من خاضعة أو دفاعية فعل وردود ومسيطر، نشط مركز
مصدٌر ثمة الرؤية، هذه ووفَق الخارج. من تنبع عمليٍة مواجهِة يف نفسها عن الدفاع عىل
بنموذج لصيًقا للعوملة الفهم هذا ويظل «الرأسمالية». أو «الغرب» وهو للعوملة، واحد
مصدر فقط يوجد وال مسيطر. اجتماعي لنموذٍج نرش أو تعميم فهو أقدم، حداثي معريف
نموذج (تعميم للعوملة واحدة عملية أيًضا توجد ولكن العاملية)، القوة (مراكز للعوملة واحد
وهذه عقبات، فيه تعرتضها الذي املدى وإىل واحد، اتجاه يف العوملة وتتحرك املراكز). هذه
فهمها (ويمكن الخصبة العوملة عمليِة إطاِر يف ضمنًا تُفَهم بالرضورة، دفاعيٌة العقبات
لألصولية، التحليالت من النوع هذا بخصوص ورنر كارين تلحظ وكما العوملة). بمعايري
سياِق يف متنامية، أصولية» «ثغرات تجاِبهه للتحديث، شامًال مرشوًعا التحليالت هذه تبني
أشكاِل من شكًال «بوصفها األصولية تعميم مع عاَلمية، فيه الحداثُة تكون عام إطاٍر إقامِة
الحديث الفلك «داخل» الوصف بهذا ويظل عالية، بدرجة للتنبؤ قابًال الحداثة، ُمناَهضِة
التنوع «تحرص مقاربة وهي تُناَقش»، أن ال تُدَحر، أن إال ملرجعياته يمكن ال العاملي،
فإنها هذا، األفق ِضيق خالل ومن للحداثة. مناِهض هو وما حداثي هو ما بني الثقايف

.(٣٩-٤٠ :١٩٩٨ (ورنر والتجاورات» والتداخالت، الهجائن، إدراِك فرصَة تُقلِّص

املتجانس والزمن املجرد الفضاء

العوملة يفهم فهو جيدنز، مثل الحدود»، من الخايل «العالم ب أوماي كينييش يحتفي حينما
الفضاء «داخل» العالم من واملزيد املزيد فيها يندرج عملية وهي الحدود، توسعة بمعنى
استعارته فإن الثمانينيات، عقد يف يكتب أوماي كان وإذ العوملة. تُشكِّله الذي املجرد
بالتدريج لتشمل الحدود فيها تتسع مكانية، استعارة هي املتعولم للعالم استخدمها التي
ألنها بالتحديد مؤثرة استعارة هي تتسع حدود لوصف االستعارة هذه وأقاليم. بلدانًا
وأوري لو يسميه ملا امتداًدا باعتبارها العوملة تفهم هي ُمسلَّماتنا. إطار يف العوملة تضع
فارغ أنه عىل معه ويتعاملون الفضاء الناس يفهم حيث اإلقليدي»؛ «العاَلم (٢٠٠٤)
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النظرية يف ا ُمهمٍّ دوًرا للفضاء الفهم هذا ويلعب به. تحيط التي الحدود تُشكِّله ومجرَّد،
فرنسا، يف معيشته خالل والرياضيات إقليدس درس الذي هوبز توماس لدى السياسية
االتجاهات. جميع يف ومنتظم ومتصل مستمر أنه عىل الفضاء فهم رضورة مبدأ مستوعبًا
جميع فهم فيه يمكن للدولة، معنيَّ لفهٍم األساس (١٦٥١) «التنني» هوبز كتاب ويريس
مهمة الفكرة هذه كانت . معنيَّ مجرد فضاء داخل وظيفيٍّا متكافئون أنهم عىل الرعايا
مسألة هو الرضائب تحصيل أن مرة ألول يدرك أن من الثاني تشارلز حكم تمكني يف
الذي املجرد» «الفضاء ل الفهم لهذا وكان .(٢٩ :١٩٩٥ (بويف فردية حاالت ال مجاميع،
فيما حاسًما يكون وأن األمم، بإنشاء األوروبية للدول السماح يف يسهم أن الحدود تُشكِّله
بحدود املحدَّد املجرد الفضاء هذا أهمية خيلناني سونيل يربز األوروبي. االستعمار يف بعُد

الهند»: «فكرة خلق يف

والخضوع الغرباء غزو حقيقة هو القومي للمجتمع الذاتي االبتكار أتاح ما كان
التي هي الجغرافية الحدود تقرير يف الربيطانية املصلحة كانت لالستعمار.
ملنطقة اسم من «الهند» — ١٨٩٩ عام يف الربملان من قانون بموجب — أحالت
لألساليب التعسفية التدقيقات خلقت وهكذا … محدَّد حديث إقليم إىل ثقافية،
:٢٠٠٣) الهند. ى يسمَّ بحدود ًدا ومحدَّ ًدا موحَّ فضاءً تاريخيٍّا، بدًعا االستعمارية

(١٥٥

بوصفه اآلن نفهمه ما إنشاء يف محوريٍّا دوًرا املجرد للفضاء الجديد الفهم لعب
ديروزيري آالن يستعرض أكرب. ل تحوُّ من جزءًا هذا وكان .(١٩٩٥ (بويف «االجتماعي»
جديدة، مجرَّدة بطرق التفكري أتاحت التي الكبرية» األعداد و«سياسة اإلحصاءات ر تطوُّ
وفهمها املحلية، التفرُّدات اختفاء مع واحد، بناء يف الواقع سجالت بدمج سمح نحو عىل
لو ويفرتض .(٧٢ :١٩٩٨) عام لنظام تجليات وبصفتها أكرب، كلٍّ من أجزاء بصفتها
التكافؤ فكرة أتاح ما هو املجرد الفضاء من املكون اإلقليدي» «العاَلم هذا أن وأوري
كيانات وبداخلها أكرب، (دول) بلدان أنه أساس عىل للعالم فهٍم إىل أفضت التي الوظيفي
سلوك فهم الرضوري من كان — احتوائية أو تراتبية عالقات يف ة مصطفَّ منفصلة، أخرى
اهتمام أصول نرى وهنا فيها. أُدِرجت التي األكرب الوحدات إطار يف األصغر الوحدات
االقتصادية ماركس كارل نظرية منه تنبثق أن شأنه من كان والطبقة، بالفئات جديد
الفيلسوف كتابات يف للعالم املتغري الفهم هذا (٣ :٢٠٠٤) موريس بام يرى واالجتماعية.
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من ُمكوَّن بلد بأنها بريطانيا ١٨٣٤ عام يف ميل يصف ميل. ستيوارت جون الربيطاني
اآلخر، حياة عن منفصلة منهم كلٍّ حياة كانت الذين والعمال، والرأسماليني األرايض ك ُمالَّ
عالم يف مختلفة، عوالم يف تعيش مختلفة نُُظم أنهم عىل أنفسهم أدركوا أنهم لدرجة
بعد .(٣٢٠ :١٨٣٤ (ميل اإلنسان» ال هللا، أقدار «وكأنها االختالفات هذه فيه تُفَهم كانت
واألحياء املختلفة، الفئات عاشت مىض، «فيما تحوًال: الفيلسوف يلحظ عاًما ثالثني مرور
الراهن، الوقت يف أما مختلفة؛ عوالم يسمى قد فيما املختلفة، واملهن والحرف املختلفة،
الجديد الفهم هذا ينكر لم .(٢٧٤ :١٨ (األعمال، نفسه» العالم يف عالية بدرجة تعيش فهي
جديد فهم ضمن يحدث ذلك أن ُفِهم لكن — الحال بطبيعة والنزاع االختالَف للشمول
الخايل بالعالم الحالية االحتفاءات ع تُوسِّ ًدا. موحَّ عاَلًما بوصفها األمة مع يتوافق للمجتمع،
والتدفقات الرصف، أسعار يف يوميٍّا نشاطه إىل ناظرة املجرد، الفضاء هذا الحدود من
العاملي» «املجتمع فكرة أن يف والسبب االقتصادية. البيانات من يُحىص ال وما النقدية،
إقليديٍّا وعاءً يكون أن يعدو ال أنه هو دليل، إىل تحتاج تكاد وال شديدة، بمصداقية تتمتع

.(٣٩٩ :٢٠٠٤ وأوري (لو اآلن» حتى تخيله يمكن وعاء «أكرب آخر،
وظيفيٍّا املتكافئني وسكانه املجرد، الفضاء مد عىل فقط العاملي» «املجتمع ينطوي ال
بنديكت يُربز أيًضا. بالزمن معنيَّ إحساس مد عىل ينطوي ولكنه بأكمله؛ الكوكب إىل
يف دورها وخصوًصا الوطنية، املجتمعات تشكيل يف الصحف أهمية (١٩٩١) أندرسون
املتخيَّل». «املجتمع ب قويٍّا جديًدا إحساًسا ت قدمَّ أنها مفرتًضا اليومية، باألحداث اإلخبار
هذا يكمن مدى أي إىل بالتحديد أندرسون، إىل مستنًدا تيلور، تشارلز الفيلسوف ويُربز
بسبب فقط ليس واحد»، «عاَلم ب شعور إنه زمني. إحساس يف للمجتمع الحديث الفهم
املتزامن الحدوث من ن يتكوَّ «كلٌّ املجتمع ألن أيًضا ولكن يُكوِّنه، الذي املجرد الفضاء
.(١٥٧ :٢٠٠٤) اللحظة» تلك يف أعضائه حيوات تميِّز التي تُحىص ال التي األحداث لكل
شك يوجد يكاد وال التزامن، ثقافة هي أندرسون ذكره الذي املتخيَّل» «املجتمع ثقافة
املنتجات إطالقات تدفع هي املعارص. العالم يف مؤثرة عملية هي الثقافة هذه أن يف
قلب يف تقع وهي الكوكب، عرب لألفالم املتزامنة اإلصدارات يف بها ويُحتََفى العاملية،
العاملية الثقافة واإلنرتنت. املحمولة الهواتف استخدام مثل الشائعة، الثقافية املمارسات
حيث اليومية؛ األحداث خلفية يف الكامنة ،(٢٠٠١ (العايدي امللحة الحاجة ثقافة هي
جيتس، بل يصوغ للصحف. أندرسون يعزوه الذي للدور مماثًال دوًرا التليفزيون يلعب
«احتكاك»، بأنه نفسه الزمن يصف إذ ببالغة؛ الفهم هذا مايكروسوفت، رشكة صاحب
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واملعلومات، لالتصال، فورية إمكانات من تتيحه وما الشبكة إلعمال إعاقة أو عقبة بأنه
.(١٩١ :١٩٩٦) والتبادل

املتجانسة؛ طبيعته وهو أال بالزمن، الجديد الشعور لهذا حاسًما بُعًدا تيلور ويُربز
هذه تُشكِّل أن يجب لها، حرص ال ألحداث املتزامن الحدوث من املجتمع ن يتكوَّ فلكي

املتجانس»: «الزمن يسميه ما األحداث

دنيوي أمر أنه عىل للزمن فهٍم إىل هذا ا جدٍّ الواضح التزامن مفهوم ينتمي
فال األَسَمى، الزمن من أخرى بأنواع ممتزج الدنيوي الزمن أن طاملا تماًما.
جلية وتَعاُقب تَزاُمن عالقاِت يف األحداث كل تحل أن إمكانية يضمن يشء
الذاتية، وأفهامها الحديثة، املجتمعات بني فيما وثيقة داخلية رابطة ثمة …
التفاعل متزامنة، أحداثًا بوصفه املجتمع … الحديثة االختزالية التمثيل وأنماط
خرائط، يف يُرسم ما بوصفه االجتماعي الحقل مجرًدا، نظاًما بوصفه االجتماعي

(١٥٨ :٢٠٠٤) … املتاحف يف يظهر ما بوصفها التاريخية الثقافة

توسعة فكرة هذه العاملي» «املجتمع أو الحدود» من الخايل «العالم فكرة تصحب
بهذا بالتزامن. جديد زمني وعي مع الوظيفي) التكافؤ معها (جالبة املجرد الفضاء
التي بالطريقة املركز من الخارج إىل يتوسع أنه عىل العاملي» «املجتمع فهم يمكن املعنى،
املتزايدة األهمية مع أيًضا هذه العاملي املجتمع فكرة تالقت وفوكوياما. جيدنز وصفها
لكن .(٢٠٠٠ (كاستلز املتزامن التبادل أساس عىل املقامة الحدود، من الخالية للشبكات
للنخب وجاذبيتها قوتها من الرغم عىل هذه، العاملي» و«املجتمع الواحد» «العالم رواية

التعقيد. املتزايد العالم إدراك عىل قدرتها تتضاءل العاملية،

التدفق إىل البنية من

للتفكري املستقرة البنية أو اآللة استعارات عىل عرش التاسع القرن مفكري معظم اعتمد
«أساس» من له بما البناء، بصورة ُموَلًعا مثًال، ماركس، كارل كان االجتماعية. الحياة يف
أو ريٍّا تطوُّ معارصيه، كتصور االجتماعي، للتغيري تصوره كان بينما فوقية»، و«بنية
يف املعريف النموذج يف تغريُّ حدوث عىل دالئل تجلَّت األخرية، السنوات مر وعىل َخطِّيٍّا.
للحياة الجديدة األنماط إدراك إىل الساعية النظرية النماذج ر تطوُّ ويف االجتماعية، العلوم
قدمه ما التغري هذا يف اإلسهامات أبرز من وكان والتدفقات. بالشبكات املرتبطة االجتماعية
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املفهومية األدوات أن يفرتضأوري .(٢٠٠٣ ،٢٠٠٠) أوري جون الربيطاني االجتماع عالم
توافقت االجتماعية للحياة محدَّدة مساحات بوصفها «املجتمعات»، إلدراك نستخدمها التي
االجتماعية الحياة أشكال فهم مهمة إنجاز عن قصوًرا تزداد القومية، الدول أقاليم مع
التدفقات. شكل متزايد نحو عىل وتتخذ متزايد، عاملي بطابع تتسم التي الناشئة والرصاع
ماركس افتتان يف وتتجىل عرش، التاسع القرن سادت التي املفاهيمية النماذج عكس وعىل
املعارصة األشكال أن أوري يفرتض والدوافع، بالطاقة فرويد اهتمام أو التوازن، بأفكار
غري التطور يف اآلخذة االجتماعي النظام أنماط وأن يقينية، وال معقدة االجتماعية للحياة
— (١٩٨٢) وستينجرز بريجوجني كتابات عىل اعتماًدا — األفضل من وأن مستقرة،
كبرية تأثريات تُنتج أن صغرية ألحداث يمكن حيث لالتزان؛ افتقار حالة يف أنها عىل فهمها
(مان متالحقة لصدمات باطِّراد معرَّضة املعقدة األنظمة أن هذا ويعني للتنبؤ، قابلة غري

.(١٩٩٣
يقرتح كما والتدفقات، السيولة بمعايري االجتماعية، الحياة يف التفكري يف نرشع حينما
التحول»؛ «نقاط ذلك من بدًال تَُشكِّله ولكْن َخطِّيٍّا، ليس التغيري أن لنا يبدو أوري، علينا
حدوث يف تتسبب التي تلك ولكن بها، املتنبَّأ تلك هي ليست تقع التي األحداث إن حيث
ويف مثًال. اإلنرتنت أو املتحركة الهواتف تطور قبيل من — جديدة وأنماط مؤثرة، تغيريات
وتوقع له، مخطط رسم يمكن تطوري منطق عن هذه التغري أنماط تعرب ال الحالة، هذا
ال بطرائق ذاتها تنظيم تُعيد معقدة أنظمة صورة تتخذ ولكنها املستقبل، يف مساره
يتحرك سائل إىل أقرب هي املعقدة االجتماعية الحياة أن أوري يفرتض بها. التنبؤ يمكن
ويستند عرش. التاسع القرن إىل ترجع التي اآللة استعارات إىل منها وعر سطح عرب
الحياة تحليل باإلمكان أن ليقرتح (١٩٩٤ ولو (مول للعلم االجتماعية الدراسات إىل
املدن مثل بحدود، محدَّدة مكانية مساحات شكل تتخذ «أقاليم» هي حيث من االجتماعية
تنتقل و«سوائل» املعلومات؛ نظم قبيل من األقاليم، عرب تتمدَّد و«شبكات» واملجتمعات؛
ظهرت التي األفكار فيض مثل — أيًضا غريها عىل تفيض أن يمكن ولكنها الشبكات، عرب

.(١٩٩٩ (ثريفت اإلدارة علوم عىل الجديد» «العرص شبكات يف
للخربة ة املتغريِّ الطبيعة إىل أيًضا أبَّادوري، أرجون األنثروبولوجيا، عالم يشري
يفرتض املؤسيس، أو االقتصادي البُعد عىل رئيسة أهمية تعليق من وبدًال املعارصة.
يرى حيث الراهنة؛ العوملة تشكيل يف حسًما األكثر هو الثقايف البُعد أن (١٩٩٦) أبَّادوري
املقام يف أبادوري ويُربز االجتماعية. املمارسات حقل باطِّراد يشكِّل ما هو الخيال أن
متعددة بأماكن اإلحساس من تتكون العوملة أن إدراك أي االفرتاقية، الخربة أهمية األول
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ظهرت التي األخرى» «العوملة لحركة حاسمان أنهما سنرى بُْعدان وهما متعدِّدة، وأزمنة
كتابات مع ا مهمٍّ التقاءً يلتقي تحليل يف أبادوري، يقرتح التسعينيات. عقد امتداد عىل
املشهد عاملية: ثقافية قات تدفُّ أو «مشاهد»، خمسة وفق العوملة دراسة أوري، جون
يُربز األيديولوجي. واملشهد اإلعالمي، واملشهد املايل، واملشهد التكنولوجي، واملشهد اإلثني،
يربز ما بقدر النظر، وجهة وأهمية للتنبؤ، القابلية وغياب االستواء غياب «املشهد» لفظ
الذين للناس املتغرية املناطق إىل اإلثني» «املشهد يشري الطبيعي». «املشهد السمات هذه
والعمال واملبَعدين، والالجئني، واملهاجرين، السائحني، فيه: نعيش الذي العاَلم يُشكِّلون
اإلنرتنت من العاملية، وشبكاتها التكنولوجيا نظم إىل التكنولوجي املشهد ويشري الوافدين.
به التنبؤ صعوبة تتزايد الذي املايل التدفق إىل املايل املشهد ويشري املواصالت. أنظمة إىل
من العاملية، اإلعالم لوسائل املتزايدة األهمية إىل اإلعالمي املشهد ويشري يوم. بعد يوًما
املشهد ويشري واملرئية. الصوتية التسجيالت ق تدفُّ إىل املجالت إىل اإلنرتنت إىل التليفزيون
واملفاهيم واأليديولوجيات، األفكار من العاملية للتدفقات املتزايدة األهمية إىل األيديولوجي
(أبادوري عاملية أهمية وتكتسب األنحاء باقي إىل تتدفق ولكنها ما، منطقة يف تنبع التي

.(١٩٩٦
التنافر هو الراهنة العوملة طبيعة فهم يف حاسم هو ما أبادوري، نظر وجهة من
أو األموال، أو اآلالت، أو الناس، تدفقات بني أو املختلفة، املشاهد هذه بني املتعاظم
يف كما مًعا، جميًعا التدفقات هذه تتحرك وتراتبي، متكامل عالم يف األفكار. أو الصور،
بيري صاغها التي الذوق نظرية يف أو الحاكمة، الثقافة أو الحاكمة للطبقة ماركس نموذج
يف أما الطبقات. بقية وتتبعها تبتكر، التي هي املسيطرة الطبقة أن وتفرتض بورديو،
لم تتالقى. كما وتتصاَدم تتفرق الحركات تلك فإن بالتنافر، املوسوم املعارص املجتمع
ِبنى عرب تتدفق وبينما االجتماعي. السلم يف وتتنزَّل نخبة من تنبثق مثًال، األزياء، تعد
التجربة؛ عىل قائمة فمبادئها — تنتجها وال تقررها ال البنى هذه فإن االجتماعي، التفاوت

اإلحساس. من ِبنْيًة ن تُكوِّ وهي
اعتبار من بدًال خاصة. أهمية ذََوْي بُْعَدين والتدفق للشبكات أوري تحليل يُربز
التقليدية السلبية (الرؤية املجتمعات تُحطِّم دخيلة طبيعة ذات قوة التكنولوجيا وسائل
وسائل أن أوري يفرتض التكنولوجيا)، يخص فيما االجتماع علماء من كثري رآها التي
فاملشهد االجتماعية. العالقات فيه تُبنى الذي الوسط متزايد نحو عىل هي التكنولوجيا
يف التفكري مجديًا يعد ولم املتعاظم؛ االختالط من بحالة يتسم زعمه، حسب االجتماعي،
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بد ال بل بحدود، املحدَّدة الجغرافية املجتمعات من مجموعة باعتباره االجتماعي املشهد
التكنولوجيا، وسائل تشكلها والحراك التدفق من صوًرا باعتباره ذلك من بدًال فهمه من
يهدم عامًال التكنولوجيا يَُعدُّون االجتماع علماء من كثري زال ما اإلنرتنت. إىل السيارة من
يف أملانيا يف ظهرت التي فرانكفورت ملدرسة الراديكالية التحليالت من االجتماعي، العالم
التليفزيون بأن املعارصة (٢٠٠٠) بتنام روبرت رؤية إىل العامليتنَْي، الحربنَْي بني ما عالم
ذلك من العكس عىل أوري يزعم املتحدة. الواليات يف االجتماعي» املال «رأس يقوِّض
متزايد، نحو عىل التكنولوجيا وسائل خالل من يُبنَى أصبح نفسه االجتماعي املشهد بأن
بها تتسم التي املختلطة للطبيعة تحليالت تطوير عىل قادرة مفاهيم استحداث إىل ويدعو

التكنولوجية. االجتماعية الشبكات

الشبكة؟ مجتمع

رها طوَّ العوملة يف الجارية التحوالت يف املحك عىل هو ما لفهم املحاوالت أهم إحدى
العوملة أن كاستلز يَفِرتض .(٢٠٠٠ ،١٩٩٧) كاستلز مانويل اإلسباني االجتماع عالم
«النموذج يسميه مما التحول عىل ينطوي الذي الشبكة، مجتمِع إىل كونية نقلة تمثل
يف التكنولوجية ات التَّغريُّ كاستلز يضع .(٢٠٠٠) املعلوماتي» «النموذج إىل الصناعي»
بينما اإللكرتونية، املعلومات/االتصال تكنولوجيا دور األول، املقام ويف العملية؛ هذه مركز
معها التكنولوجية الوسائل هذه تجلب الوراثية. للتكنولوجيا متزايًدا دوًرا أيًضا يفرتض
ويزعم وشبكية. وعاملية، معلوماتية، بأنها تتسم االجتماعي التنظيم من جديدة أنماًطا
حالة مع التعامل عىل قدرتها بفضل والتكنولوجي التنظيمي التفوق تُظهر الشبكات أن
مثل األخرى، التنظيم أشكال عىل — محالة ال — تنترص فهي ولهذا، والتعقيد، الاليقني
السلطة ممارسة جاعلة الرتاتبية، وتُفكِّك املراكَز، الشبكاُت تَُحل والبريوقراطية. الرتاتبية
أن كاستلز يفرتض ذلك، ونتيجة .(١٩ :٢٠٠٠) متزايد» نحو عىل «مستحيلة الرتاتبية
شبكات الناشئة: الشبكات أنواع كل ِقبَل من وتُْضَعف تُتَجاَوز نفسها تجد القومية الدولة
التي النقطة إىل والجريمة، اإلنسان وحقوق واالتصاالت والعلم واإلنتاج والتجارة املال رأس
الشبكات. بمعايري تنظيمه يزداد عالم داخل بالسيادة يتمتع كيانًا عندها الدولة تظل ال
والكنائس، املدارس، ذلك يف سواء باملثل، متجاَوزة نفَسها األخرى الرتاتبية البنى وتجد
كفاءته بسبب ًها َرشِ الشبكة/املعلومات منطق ويَُعد البريوقراطية. أشكال من وغريها

شها. يُهمِّ أو املناِفسة، االجتماعي التنظيم أشكال كل يبتلع إذ الفائقة؛
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هذا. الشبكة مجتمع يف تتغري أيًضا والرصاع السلطة طبيعة أن كاستلز يفرتض
ال تصبح ولكنها رسمية، سياسية مؤسسات يف دة مجسَّ السلطة تظل ال العالم، هذا يف
وقانونها. الشبكات تدفقات شكل وتتخذ ية، مادِّ وال مركزية)، ال الشبكات أن (بما مركزية
وما يُدَرج، الشبكة مع يتوافق فما اإلدراج/االستبعاد: من ثنائيٍّا قانونًا الشبكات تمتلك
أهداف يحدِّد ما هو االجتماعي الرصاع أن كاستلز يفرتض وبينما يُستبعد. يتوافق ال
جميع عىل منطقها تفرض الشبكة تُربَمج فحاملا اتصالها)، قوانني يف (املنعكسة الشبكات
من مجابََهتها يف يرغبون قد الخارج. من إال الشبكة تحدي األعضاء يستطيع وال أعضائها.
غري دفاعيٍّا مجتمًعا أو بناءً يُنشئون أو مختلفة، قيم عىل سة مؤسَّ بديلة شبكة بناء خالل
التغري أن كاستلز يفرتض .(١٦ :٢٠٠٠) قيمه» منظومة خارج ِبِصالت يسمح «ال شبكي
للشبكة بالنسبة خارجيتني ان تَُعدَّ اللتني اآلليَّتنَْي، هاتني من أيٍّ خالل من يحدث االجتماعي
وكيفية املعارصة، الحركات بها ر يصوِّ التي الطريقة عىل مهمة تداعيات ولذلك املسيطرة؛
فهو العاملي. الشبكة بمجتمع املرتبطتني االجتماعيتني والسلطة السيطرة أشكاَل يها تحدِّ
«تتنافس بديلة مرشوعات عىل مبنية بديلة، شبكات يتضمن التحدي من أول نمًطا يرى
مواجهة يف املجتمع، يف األخرى الشبكات إىل جسور بناء سبيل يف شبكة، إىل شبكة من

.(٢٢-٢٣ :٢٠٠٠) حاليٍّا» املسيطرة الشبكات قوانني
بتأكيد كله، الشبكة منطق رفض عىل ينطوي فهو املعاَرضة من الثاني النمط أما
نظر وجهة من وحسب». وتُتَّبع تطاع ولكنها شبكة، أي يف معها التعامل يمكن «ال ِقيٍَم
مثل البديلة، الشبكات يف الناشئة املسيطرة الشبكات لتحدي األول النمط يتجىل كاستلز،
للتحدي، الثاني النمط ويرى اإلنسان. حقوق وحركات والنسوية اإليكولوجية الحركات
أيًضا وغريها األصولية، من الناشئة باألشكال عنه ًا معربَّ الشبكة، ملنطق الرافض النمط أي
«املجتمعات مثل بذاته»، املكتفي مغزاها حول «املتمركزة الثقافية» «املجتمعات أشكال من
الشبكات من كلٌّ يستخدم .(٢٣ ،٢٢ ،١٩ :٢٠٠٠) واإلثنية» واإلقليمية والقومية الدينية
مثل جديدة تكنولوجية اتصال وسائل الجديدة الدفاعية واملجتمعات الجديدة البديلة
ولكن شبكات؛ يجعلها ما هي تستخدمها التي التكنولوجية الوسائل ليست لكن اإلنرتنت.
الذاتي. تعريفها خارج املختلفة الشبكات مع التواصل عىل قدرتها مدى هي املهمة املسألة

جوهرية: بمعضلة الناشئ الشبكي العالم هذا يُجابهنا كاستلز، نظر وجهة من

هي تعد لم السياسية املؤسسات أن هي الشبكة مجتمع يف األساسية املعضلة
الثقافية والقوانني الذرائعية، التدفقات قوة هي الحقيقية القوة القوة. َمَحل
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من هذه الالمادية القوة مواقع عىل الهجوم يستلزم السبب، ولهذا للشبكات.
عرب تمتد بديلة، اتصال قوانني اقرتاح أو خالدة، قيم زرع إما منطقها خارج
طريق عرب يتقدم الذي االجتماعي التغيري ذلك شأن من البديلة. الشبكات ترابط
(٢٣ :٢٠٠٠) الجديد. التاريخ وصنع املتشظية الطائفية بني يميِّز أن آخر أو

والذاتيات الفاعلون

جديدة أشكال تمثيل يف جوهريٍّا دوًرا االجتماع، علم وخصوًصا االجتماعية، العلوم لعبت
اجتماعيٍّا عاَلًما بوصفها الحديثة القومية الدولة تشكيل يف مسهمة التجمعات، من
يف جديد ارتياب اليوم ويوجد والحوكمة. واملواَطنة، الواضحة، الحدود أساس عىل منظًَّما
ناحية، من .(١٩٩٦ (وولرشاتني العالم يف والفعل الكينونة لفهم األساسية التقسيمات
العالم هذا عاملي». «مجتمع هو املعارص الكوني العالم أن يزعمون الذين أولئك هناك
فاعل، عندها يوجد ال التي النقطة إىل االقتصادية النظم منطق ع يوسِّ الحدود من الخايل
جزء هم التي الحافز أو الفرصة ألنظمة يستجيبون األفراد ألن سلوك؛ مجرد يوجد ولكن
الفعل يضع رأينا، كما هذا، لكن النموذج. لهذا «مقاَومة» أنه عىل الفعل يُفَهم أو منها.
هادف؛ ذرائعي فعل يف مشرتك أنه عىل للفاعل فهًما معه ويجلب العاملي، الفلك «داخل»
.(٧٣ :٢٠٠٣ (أسد القصد حسب ويُحدَّد للمصلحة، معني فهم بموجب الفعل يُشكَّل حيث
عالم يف نعيش كنا إذا ا عمَّ هو العوملة يف نفكر حينما يجابهنا الذي الجوهري السؤال
يصطلح فيما منهمكون أننا أم واحًدا» «كونًا نسكن كنا إذا وما كثرية، عوالم يف أم واحد
هذا ويعني .(٣٩٩ :٢٠٠٤) إنتاجه يف ونسهم تعدديٍّا» «كونًا تسميته عىل وأوري لُو
والتعقيد التعدد أساس عىل العوملة تحليل ويعني والعمومية، التجريد نماذج عن تحوًال
إىل والنظر الواحد»، «العالم ر تصوُّ نبذ عىل والتعقيد االفرتاق فكرتا تنطوي املتزايدين.
الخصوصية بمعايري ،(١٩٩٨) جريتس كليفورد األنثروبولوجيا عالم يفرتض كما العالم،
تخضع ال التي الخربات من يُحىص ال عدد من مكونًا عامليٍّا عامًلا هذا يعني وال والفردانية.
الطريقة عىل تداعيات بالتأكيد يحمل لكنه مشرتًكا. فهًما فهمها يمكن وال واحد، لقياس
يف الظهور يف آخذة تكون قد التي العامة األنماط خاللها من نفهم أن نحاول التي
«لو جريتس، إىل مستندة أرثرز، ألربتا تقرتح وكما والتعدد. بالتعقيد املتسم السياق هذا
ولكن واحدة، مرة كله مبارشة، بطريقة ال إدراكه، فيجب … العام إدراك باإلمكان كان
تلو حالة التجزئة، بأسلوب والخصوصيات؛ والتنويعات، واالختالفات، الحاالت، خالل من
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هذا يعني ال .(٥٨١ :٢٠٠٣) الشظايا» مع نتعامل أن يجب ، متشظٍّ عالم يف األخرى.
لكن واحد، لقياس خاضعة غري كثرية عوالم وبني واحد» «عالم بني نختار أن علينا أن
الجديدة واإلدراكات الجديدة، الجزئي االرتباط أشكال فهم بتحدي تُجاِبهنا العوملة أن
«علًما ويتيح املعرفة، إىل تعقيًدا أكثر طرق وجود إمكانية عن أيًضا هذا يكشف للحدود.
غري مجازي، بأسلوب العالم ملعرفة ممركزة، ال سائلة نماذج مع ممركًزا، ال سائًال اجتماعيٍّا
وأوري (لو الجزئية» للروابط اجتماعيٍّا علًما وشاعري، ، وحيسِّ تصوري، وربما مبارش،
هذا يشري املتجانس، والزمن املجرد، الفضاء بمعيار العالم فهم من وبدًال .(٤٠٠ :٢٠٠٤

معقًدا. وزمنًا معقًدا فضاءً (٢٠٠٣) أسد طالل يسميه ما استكشاف أهمية إىل
زائدة حدوده ُجعلت عامًلا ليس املعقد، والزمن املعقد الفضاء حسب املفهوم العالم
يف يعيشون أنفسهم يجدون الذين األشخاص ذاتية فيه تجتاز الحدود ولكن الحاجة، عن
املكسيكية-األمريكية. نورِت ِدل تيجِرس لوس فرقة به تُذكِّرنا ما غرار عىل متعددة، عوالم
«البناء يكون الكوني، العاَلم يف أنه (٢٠٠٢) تورين آالن الفرنيس، االجتماع عاِلم يفرتض
العالم فهم أجل من الكفاح مركز يف وضعه ينبغي ما هو فاعًال» بوصفه للفرد الذاتي
نحو عىل جوهريٍّا سؤاًال الفعل يشكِّل عما السؤال أصبح األخرية، السنوات مر عىل املعارص.
أن تورين يفرتض .(٢٠٠٣ أسد ١٩٩٦؛ (يواس االجتماعية النظرية إىل بالنسبة متزايد
تركيزها بؤرة تغيري إىل االجتماعية العلوم داعيًا املعارص، العالم فهم من القلب يف يقع هذا
إىل والديناميات) واملستويات األنظمة عىل (بالرتكيز املجتمع» فهم «من جذريٍّا، تغيريًا
االجتماعية. العلوم مركز يف فاعل إىل التحول أجل من الكفاح واضعة الذات»، «اكتشاف
املعارص. العالم فهم بها نحاول التي الطريقة قلب يف الفعل حركات مسألة هذا يضع

العاملية الحركات

الحركات من مختلفة أنماط يف نشأت التي والثقافة الفعل أشكال عىل الكتاب هذا يركز
فرتة يف العوملة» «مناَهضة حركة باسم الحركات أوىل ُعرفت عاملية. منها كل صارت التي
،١٩٩٩ نوفمرب يف سياتل يف انعقد الذي العاملية التجارة منظمة مؤتمر ضد االحتشاد
عوملة أجل من حركة بأنها الراهنة املرحلة يف متزايد نحو عىل نفسها تعرِّف ولكنها
التكتالت خالل من تجلِّيًا أكثر التسعينيات، مدى عىل الحركة، هذه أصبحت أخرى.
منظمات تعقدها التي الدولية واالجتماعات للقمم املتزايدة باألهمية املرتبطة واألفعال
حيث العاملية؛ التجارة منظمة أو العاملي، االقتصادي املنتدى أو الدويل، البنك قبيل من
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التقاء نقاط ولكنه فقط، السياسيني والزعماء للمرصفيِّني منصات القمم هذه تمثل ال
«الليربالية عوملة مع بالتعارض نفسها تعرف التي الناشئة والفاعلني الجماعات لشبكات
يف ذروتها بالغة ،١٩٩٩ عام يف سياتل بعد االحتشادات هذه تعاظمت أيًضا. الجديدة»
دول قادة أجندة رأوه ما ضد إنسان ألف ٢٠٠ نحو احتجَّ حيث ٢٠٠١؛ يوليو يف جنوة
االحتشادات هذه أن املحللني من لكثري بدا العالم. يف تصنيًعا األكثر الثماني» «مجموعة
هجمات أعقاب يف ستختفي بأنها املشهورين املراقبني من كثري واعتقد عارضة، الجماهريية
إجماًال، هكذا تكن لم الحال لكن .(٢٠٠١ جورنال» سرتيت («وول ٢٠٠١ عام سبتمرب ١١
،٢٠٠٢ عام برشلونة يف كما املتحدة، الواليات خارج جماهريية احتشادات حدوث مع
مضلًِّال؛ يكون أن يمكن بذاته االحتشادات حجم لكن .٢٠٠٣ عام فرنسا يف إيفيان أو
ميلوتيش ألربتو اإليطايل االجتماع عاِلم يُسميها ما لعبته الذي الحاسم الدور يخفي إذ
األشكال — الحالة هذه يف — وهي الحركات؛ هذه داخل املغمورة» «الشبكات (١٩٩٦أ)
الجديدة واألشكال الجديدة، اإلنسانية والحركات واإلنرتنت، اإلعالم شبكات من الجديدة
أصول يف وتكمن والحرضي، اإليكولوجي الفعل يف ظهرت التي املبارش والفعل الثقافة من
هذه نستكشف حاملا التسعينيات. عقد من األخري النصف يف برزت التي العاملية الشبكات
جديدة مبادئ إىل األقدم التضامن صور من تحوًال للفعل: جديدة مبادئ نجد العملية

.(٢٠٠٢ (ماكدونالد سائل لتضامن
خارج مهمة وشبكات أبعاًدا الجديدة الليربالية العوملة عىل ة املحتجَّ الحركة تتضمن
سنستكشف سيأتي، فيما املماثلة. املجتمعات أو أوروبا أو املتحدة، الواليات مثل بلدان
أوسع، حركة نشوء يف اإلسهام يف أساسيٍّا دوًرا لعبت التي الحركات هذه أهم من واحدة
يناير يف املكسيك، يف الشياباس منطقة يف ظهرت التي ساباتيستا حركة بالتحديد وهي
اسرتاتيجية بتقاليد متأثرة — املحليني املتمردين من صغرية جماعة سيطرت حيث ١٩٩٤؛
املكسيك، يف الناس من كثري بلدات. خمس عىل — الالتينية األمريكية العصابات حرب
املسلح الرصاع بوادر أفزعتهم بلواهم، يف األصليني السكان مع املتعاطفون أولئك ومنهم
االقرتاب يف آخذة املجاورة جواتيماال يف املروعة العنيفة األهلية والحرب أتت إذ هذه؛
يكون أن يعدو ال الفعل هذا أن الخارجيِّني املراقبني من كثري واعترب دامية. نهاية من
إىل طريقها يف غالبًا، بالية محلية تقاليد عن الدفاع إىل تسعى أخرى إثنية قومية حركة
عىل استثنائية قدرة األصلية الحركة هذه أظهرت الالحقة الفرتة ويف محالة. ال االضمحالل
سيما ال جديد. فعل نمط لصالح فعاًال نبذًا املسلح الرصاع بنبذ جديد، يشء إىل التحول
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استثنائية دولية ديناميًة حرك مما باالنفتاح؛ التقاليد ربط عىل قادر وثقايف، اتصايل فعل
املستقل اإلعالم مركز «اإلنديميديا»، تطور يف مثًال هذا يتجىل اآلن. حتى فاعلة زالت ما
دعوة إىل تمتد كانت جذوره ولكن سياتل، يف العاملية التجارة منظمة تظاهرات يف بدأ الذي
دالالت لها الحركة هذه أصالة إن املكسيكية. الغابة يف ُصِنعت مستقل عاملي إعالم إىل

املعارصة. والديمقراطية واألخالق والحركات العوملة يف تفكرينا طريقة عىل عظيمة
أوروبا، يف وال األمريكتنَْي يف تنشأ فلم الكتاب هذا يستعرضها التي الثانية الحركة أما
جذورها تمتد تربية، حركة وهي جونج، الفولون حركة هي هذه الصني. يف نشأت وإنما
والفولون الثقافية». «الثورة أعقاب يف الصني يف ظهرت التي األوسع التشيجونج حركة يف
مسئوٌل التسعينيات أوائل يف رها طوَّ التي التمارين من سلسلة عىل تقوم نفسها جونج
نوًعا الصني يف الناس ماليني اعتربها التايل العقد مدى وعىل هونججي. ِيل هو رسمي، عام
رشعية، غري طائفة إعالنها قبل السلطة، نخبة من معتربة أقسام دعم ت وتلقَّ املماَرسة، من
(٢٠٠٠) الدولية العفو منظمة وقدَّرت فصاعًدا. ١٩٩٩ أبريل من شديد لقمع وتعرُّضها
التاليني العامني خالل اعتقال معسكرات إىل أُرِسلوا ممارس آالف خمسة من أكثر أن
صينيِّي بني تطورت فقد الصني، يف جونج الفولون قمع محاوالت من الرغم وعىل للحظر.
املعلومات تكنولوجيا وسائل خالل من وخصوًصا ذلك، من وأبعد آسيا، رشق يف املهجر
الوطنية التليفزيون شبكة اخرتاق مثل متفرقة، أفعال عرب الصني يف تظهر وهي كاإلنرتنت.
الحركة هذه أن بالصني ون املختصُّ يرى القمع، هذا ورغم .٢٠٠٣ عام أواخر يف الصني يف
.(٢٠٠١ (فرماندر ١٩٨٩ عام يف الطالب حركة منذ الصيني للنظام التحديات أبرز تمثل
دة املجسَّ املمارسة من صور يف تشكُّلها مدى هو الحركة هذه بخصوص املميز األمر
وثقايف اجتماعي تحول من جزء النحو هذا عىل وهي والتأمل، التشيجونج تمارين مثل
اجتماعية» «حركة ليست الحركة هذه أن يتضح املاوية. بعد ما حقبة يف الصني يف أوسع
من واحدة كانت إذا لكن تقليديٍّا. املصطلح هذا االجتماع علماء به فهم الذي باملعنى
استحداث علينا يفرض هذا فإن التسعينيات خالل الصني يف ظهرت التي الحركات أهم
جونج، الفولون تواجهنا الحالة، هذه ويف وأهميتها. تطورها الستكشاف مالئمة أدواٍت
التجسيد، عن نقدية بأسئلة منها جونج الفولون نشأت التي األوسع التشيجونج وحركة
منها نشأ التي املنابت عن مختلف حضاري منبت يف برزت أسئلة وهي والذاتية، والذاكرة،
«تفكيك إىل نحتاج تطورها، نستكشف ولكي الغربية. االجتماعية والعلوم االجتماع علم

.(٢٠٠٠ (جول الغربية الخربة مركزية»

29



العاملية الحركات

الناشئة الجديدة اإلسالمية الخربات تطور استكشاف إىل الكتاب هذا يتجه ثالثًا،
تختلف املسلمة. األغلبية ذات والبلدان العالم يف اإلسالمية املجتمعات بني ما الفضاء يف
يف كبريًا اختالًفا اإلسالمية والشبكات للجماعات املتزايدة األهمية تبحث التي التحليالت
نشهد أننا مثًال، ،(٢٠٠٢) كيِبل جيل الفرنيس السيايس االجتماع عالم يفرتض مناهجها.
أسلمة إعادة إىل والدولة) السياسة عىل (الرتكيز أعىل من أسلمة» «إعادة يسميه مما تحوًال
يف اتجاهني يف بالتحرك هذا وييش الشخصية). والحياة التديُّن عىل (الرتكيز أدنى من
يتجاوز ما إىل آخرون كتَّاب يشري املسيطرة. الغربية التحديث عملية ضد الواحد، املسار
(أندرسون العام الفضاء من جديدة أنماط ظهور إىل بإشارتهم االنعكايس، النموذج
،(٢٠٠١ (ماندافيل املحلية» «عرب والذاتيات الخربات من جديدة أنماط وظهور ،(٢٠٠٣
(محمود والذاتية والتجسيد االستقاللية أساس عىل املبنية للممارسات املتزايدة واألهمية
املجتمعية أو اإلثنية الهويات نماذج عن مختلف جد يشء إىل التحليالت هذه تشري .(٢٠٠٤

العوملة. عملية يف «ثغرات» أنها عىل اإلسالمية الحركات تفهم التي الدفاعية
روي أوليفييه يه يسمِّ ما ر تطوُّ هو املعولم اإلسالم هذا عن التعبريات أهم أحد
أوسع تشكيل إعادة عملية من جزءًا اإلسالم يشكل بينما .(٢٠٠٤) الجديدة» «األصولية
عامة وفضاءات ذاتيات العملية هذه يف نواجه حيث ١٩٩٦)؛ (أسد الدينية للتقاليد
٢٠٠٥أ، (فيفيوركا الحركة مناَهضة من جديدة أشكال بظهور أيًضا مرتبط فهو جديدة،
هذه بأن االجتماعية الحركات فهم يف املستخدم الهوية» «نموذج ييش قد ٢٠٠٥ب).
املهمة املسألة لكن .(١٩٩٧ (كاستلز غازية عوملة مواجهة يف مبنية دفاعية مجتمعات
األصولية من معارصة أشكال وجود مع االختالف، شديدة تبدو هنا للنقاش املطروحة
التدفقات يف تقع بينما ،(٢٠٠٢ (ميديب وتواريخها املجتمعات ثقافات «ضد» مبنية
املمارسة من جديدة أشكال ظهور القادمة الفصول تستكشف واألفكار. للناس العاملية
واملمارسة الذاتية أشكال عىل وبالتحديد نفسه الوقت يف تركز ولكنها العاملية، اإلسالمية
وفق املبنية الفعل أفهام يف تشكك التي املتعوملة التدين حركات يف املطروحتني دتني املجسَّ

التجريدية. التمثيل مبادئ

والفعل الثقافة مبادئ

للفاعلية األقدم األفهام مع الالحقة الفصول يف نستعرضها التي الفعل أشكال تتقاطع
يُفهم إذ األهداف؛ أو القصدية نتاج أنه عىل الفعل إىل الحديث الفهم ينظر والخربة.
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تكون اإلطار، هذا ويف .(٧١ :٢٠٠٣ (أسد والحرية االستقاللية لزيادة التحرك بمعنى
بكونه أو جسد، «يف» ذاته بكون الفاعل يحس حيث ذرائعية؛ عالقة الجسد مع العالقة
الفصل يف سنراها كما الحركات ُفِهمت .(١٠ :١٩٩٩ (تشوينفلدت جسًدا «تملك» ذاتًا
الفعل نماذج إطار (يف «ذرائعية» بمصطلحات تُفهم أن فإما متكرر، تفرُّع داخل التايل
املجتمعات). أو الرمزي، أو الهوية، عىل (برتكيز «تعبريية» بمصطلحات وإما الرشيد)،
للفضاء مثاليٍّا نموذًجا مستخِلصة ومنطقي، رشيد هو ما العام الفضاء أفهام وأبرزت
أنه عىل الفرد الفاعل ُفهم واملجتمع. الدولة بني موجود أنه عىل مفهوًما الربجوازي، العام
والعالقة التنظيم يف للتفكري كذلك املعريف النموذج هذا واستُخدم ورشيد، مجرَّد، علماني،

التمثيل. فئة سنواجه الفهم هذا من القلب ويف الجمعية. والخربة الفردية الخربة بني
للتنظيم األقدم األشكال من تحوًال الكتاب هذا يف نستعرضها التي الحركات يف نرى
وخربات د، املجسَّ والحضور التجسيد خربات مؤثرة صورة يف نجد جديدة. خربات إىل
ال ،(١٤٦ :١٩٩٣ (جورداش دة» مجسَّ ذوات «بني خربات باعتبارها أمثل نحو عىل تُفَهم
واآلخر، بالعالم، خاللها من نشعر التي الحواس تعددية هذا يربز تمثيل. نماذج باعتبارها
القصدي؛ الفعل قيود نكرس حسية، بطريقة الفعل بإمكان نعرتف حاملا ولكننا والذات.
تهدد الحواس هذه قصدية. بمعايري األساس حيث من فهمها يمكن ال الحسية الخربة ألن
الحركات. اجتماع علم يف بالكامل هكذا ُطِمست ملاذا يفرس ما هذا ولعل القصدي، الفعل
وقرع واملوسيقى، الرقص، والحواس: التجسيد الكتاب هذا مدار عىل باستمرار نجد
الفاعل يصبح حيث الجسدية؛ واملواجهة املخاطر، وخوض الدراجات، وركوب الطبول،
مناهضة فعل املبارشيف الفعل تجسيد من للفهم: حاسَمني دة املجسَّ الذوات وتفاعل د املجسَّ
ممارسات أو التشيجونج حركات يف دة املجسَّ العامة والخربة دة املجسَّ الذاكرة إىل العوملة
يف املكرَّرة الجداالت بهجر لنا تسمح والثقافة الفعل من األشكال هذه اإلسالمية. التدين
الفردية االستقاللية ألشكال املجال وتفتح املجتمع، مواجهة يف الفرد بلغة املصوغة الغالب،

الرشيد. املجرَّد الفرد ونموذج تتناىف التي
تعبريات هي وال هوية، حركات الكتاب هذا يف نستعرضها التي الحركات ليست
بمفاهيم تناولها عن مختلفة بطرق نستعرضها التي الحركات تناول يحُسن الهوية. عن
َديْن. محدَّ ومكان زمن يف جذورها تمتد رأينا، كما مفاهيم، وهي و«املجاميع»، «الفئات»
املصحوبة النزوح خربات نواجه أن األرجح من بقوة، املصوغة «نحن» ال أحاسيس من بدًال
مع «لقاءات بوصفه (٢٠٠٢) شيلدريك مارجريت تدرسه وما الغربة، بخربات الغالب يف
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أفهم أن أحاول والثقافة، الفعل من األشكال هذه مع االشتباك خالل من الهشة». الذات
التفكري من وبدًال والفعل. الذوات)، بني (التفاعل والذواتية للذاتية، تجسًدا األكثر املبادئ
القرن مدى عىل ذائعة كانت التي املجتمع أو املنظمة نماذج وفق املعارصة الحركات يف
من آتية موضوعات لتشمل الحركات يف بها نفكر التي الطريقة أوسع أن آمل العرشين،
معها العوملة تجلب بينما أنه التناقض يثري ومما والرنني. واملوسيقى، اإليقاع، دراسات
العوالم يف جديدة تفكري بطرق الحركات هذه تيش مختلفة، عوالم يف نعيش بأننا اإلحساس

فيها. نتشارك التي
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احلركاتوالفعل

بناءُ تماًما نفسه بالَقْدر إنه امُلسيِطر؛ يَدي يف أداة فقط ليس املعريف النموذج
التحرُّر. وحركات واالنتقادات الدفاعات

جديد» معريف «نموذج تورين، آالن

السياسية والعملية النطاق تغريُّ

وجيمس جيفجودوين يشري االجتماعية، الحركات تناول ألساليب مهمة مسحية دراسة يف
يفرتضان التي السياسية» العملية «نظرية تسميته تشيع ما أهمية إىل (١٩٩٩) جاسرب
تفرتض اإلنجليزية. باللغة االجتماع علم دراسات يف الراهن الوقت يف «سائدة» أنها
من األقدم لألشكال امتداداٌت األساس حيث من هي العاملية» «الحركات أن الرؤية هذه
جديدة أنماًطا العوملة تشمل الرؤية، وبهذه كبري. بقدر نَأَلفها التي االجتماعية» «الحركات
وداخل القومية، الدول إطار يف يظلون الذين الفاعلني من جديدة أنماط بني التحالفات من
من وواحدة ا، جدٍّ مهمة عملية هذه أن واضح كثريًا. نألفها التي والثقافة الفعل مبادئ
عىل نشأت التي الدولية الحكومية غري املنظمات عدد يف االستثنائي للنمو الدافعة القوى
«تغريًا بوصفها العوملة تُفَهم الرؤية، هذه وفق والتسعينيات. الثمانينيات عقَدي امتداد
الخارج إىل وتنظيمه الوطني املستوى فعل أنماط د تتمدَّ إذ ٢٠٠٣)؛ (تارو النطاق» يف
مهمة تصبح بينما مستويات، أساس عىل العوملة تُدَرس ولهذا جديد؛ دويل سياق إىل
هذه بني االنتقال إىل تُفِيض التي «اآلليات» ل والتحديد االستكشاف هي االجتماعية العلوم
قومي»، و«دويل/عرب و«قومي»، «محيل»، أنها: عىل مختلفة بأشكال تُدَرك التي املستويات
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الحركات أن النطاق تغريُّ يعني .(٢٠٠٣ (تارو و«كيل» و«وسيط»، «جزئي»، أنها عىل أو
القومية، السياسية والتنظيمات العمليات يف التأثري محاولة عىل فقط تركِّز ال االجتماعية
الدويل، البنك مثل الدولية، املؤسسات عىل الرتكيز إىل متزايد نحٍو عىل ستنتقل وأنها
سياسية» فرٍص «بنيَة تُشكِّل التي سات واملؤسَّ البنى من وغريهما الدويل، النقد وصندوق
تبعات له املؤسسات من جديٌد مستًوى بأنها باألساس العوملة تُعرَّف وبهذا جديدة. دولية
الحركات عىل الرتكيز إىل املؤسسات مع املتفاعلة الحركات عىل الرتكيز ويُفِيض عديدة.
يف ظهرت التي بالحركات األشبه أِي القومي؛ املستوى عىل بالفعل نَأَلفها التي بتلك األشبه
االجتماع علماء من كثري ويرى املاضية. العقود مدار عىل املتحدة الواليات مثل مجتمعاٍت
الحركات أن هذا وسبب النقاش. يستحقُّ ما نادًرا أنه لدرجة بذاته، واضح األمر هذا أن
أوسع، تحديث عملية من جزءًا االجتماع علماء من كثري نظر وجهة من تَُعدُّ االجتماعية
من (بالرغم وتصبح تشابًها، وتزداد املجتمعات، خاللها من تتالقى عملية أنها عىل تُفَهم
مجتمعات أْي — االجتماع لعلماء ألفًة األكثر املجتمعات بتلك أشبه يقال) ما نادًرا هذا أن

الشمالية. وأمريكا أوروبا
يف هذه السياسية» «العملية مقاربة وضع عىل األوسع السياق يساعدنا أن يمكن
وسيندي تييل، تشارلز مثل األمريكيون، السياسة وعلماء االجتماع علماء كان موضعها.
الحركات دراسات عىل سيطرت التي األقدم النماذج هْجَر يحاولون ماكآدم ودوج تارو،
عن تعبرياٍت بوصفها بعيد حد إىل الحركات فهمت التي وهي اإلنجليزية، باللغة االجتماعية
تعبرياٌت أنها عىل الحركات رؤية من وبدًال .(١٩٦٢ (سِمْلرسز االجتماعي االختالل أو القيد
بوصفها االجتماعية الحركاِت حينئٍذ الُكتَّاب من وغريه تييل َر تَصوَّ اجتماعية، أزمة عن
أبرز سياسية. نتائَج تحقيِق إىل الساعية املستبَعدة الجماعاُت تفعله الذي الرشيد الفعَل
الحرمان عن عوًضا املوارد تعبئة (١٩٨٢) املدنية الحقوق لحركة ماكآدم دوج تحليل
أدواٌت أنها عىل متزايد نحو عىل االجتماعية الحركات يُعرِّفون املؤلِّفون هؤالء وأخذ النسبي،
وافرتض االجتماعي. االعتالل عن تعبريات وليست السيايس، النظام يف والتأثري للَحراك
يكون أن يصلح الحديثة السياسية املؤسسات تطور أن اجتماعيٍّا، مؤرًخا بصفته تييل،
«االتحادات عرب االجتماعية الحركات تتجىل نظره، وجهة ومن الحركات. هذه لفهم مفتاًحا
انتخابية أنظمة ميالد مع نفسه الوقت يف تنشأ التي عمًدا»، املشكَّلة املتخصصة السياسية
«انتشار إىل ُرها تطوُّ يُفِيض قومية، سياسية أنظمًة القومية الدوُل تُنِشئ حاملا جديدة.
وجهة ومن .(٣٠٤ ١٩٨٤ب: (تييل الجمعي» للفعل أدواٍت باعتبارها املبتَدعة االتحادات
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السياسية، لألحزاب التاريخي الظهوَر االجتماعية الحركات ظهوُر يوازي تييل، نظر
ذو سيايس حزٌب هي األساس حيث من االجتماعية «الحركة واحدة: لعملية بُْعدان فهما
دة مرشَّ اجتماعية حركة هو السيايس والحزب د. موحَّ معتقدات ونظام واسعة تَطلُّعات
داخَل بإحكاٍم االجتماعية الحركات التحليل هذا يضع .(٣٠٥ (١٩٨٤ب: مستأنَسة»
ونايدهارت: راخت الشهريَيْن األملانيَّنْي االجتماع عاِلَمي نظر وجهة ومن السياسية. النظم
امُلكاِفئ وهي … وتأكيدها معينة جمعيٍة مصالَح لصياغِة آليٌة هي االجتماعية «الحركة

.(٢٠ :٢٠٠٢) املصالح» وجماعات السياسية لألحزاب … الوظيفي
املؤسسات تُفَهم حيث العوملة؛ تحليالت يف مباَرشًة هذا السياسية العملية تحليل يصبُّ
السياسية األنظمة إقامة إىل أدت التي التطورات تكرِّر أنها عىل الناشئة الدولية السياسية
مؤكِّدًة تييل، فرضيِة عىل العمَل فتُِعيد بايس فلورنس الفرنسية االجتماع عاملة أما القومية.
فرتٍة أعقاب يف عرش التاسع القرن يف «ظهرت الحديثة االجتماعية الحركات أن كما أنه
الجديدة القوة مراكز «أضحت املعارص، السياق ففي القومية»، الدولة إنشاء من طويلة
لم تلك القومية فوق القوى مراكز أن بايس تؤكد وإذ القومي.» فوق املستوى عىل تُنَشأ
يقدِّم القومية فوق «البنى هذه َر تطوُّ أن نظرها وجهة فمن القومية، الدولة محلَّ تحلَّ

.(١٣ :٢٠٠١ (بايس َمطاِلبها» ملناقشِة جديدة سياسيًة ُفرًصا االجتماعية للحركات

والتمثيل العام والفضاء االتحاد

«فرًصا تخلق الجديدَة املؤسسات أنماط بأن البسيطة امللحوظة من تعقيًدا أكثر تييل رواية
وإىل الفعل، طرائق من جديدة طريقة إىل كبرية أهميًة ينسب فهو جديدة؛ سياسية»
مطروحتان هاتني من كالٍّ أن ويرى الجمعية. والخربة الفردية الخربة بني جديدة عالقة
لجماعات العمدي» ««التأسيس االتحاد يتضمن تييل، نظر وجهة ومن «االتحاد». ميالد يف
٣٠٣-٣٠٤؛ (١٩٨٤ب: جديدة» ومزايا حقوق وراء الحثيث السعي أجل من جديدة
تحوًال تييل يعتربه ما هو الجديدة الجماعات لهذه العمدي والتأسيس مضاف). التشديد
«الحركة بأنه يصفه والفاعل، الفعل من جديد نمٍط ظهوِر إىل يشري حاسًما جوهريٍّا
والفاعلني غب، الشَّ أعمال مثل السابقة الفعل صور وبني بينه ما ويقاِبل االجتماعية»،
هذه أن هو االتحاد بشأن أهميًة أكثر هو فما تييل، يرى وكما املجتمعات. مثل السابقني
أدواٍت بصفتها بجالءٍ سياسيٌة تنظيماٌت وهي ومتخصصة، عمًدا، «ُمشكَّلة الجماعات
للفاعلية؛ قصدي فهٍم عن «العمدي» التشكيل فكرة تعربِّ .(٢٣ :١٩٨٢) الجمعي» للفعل

35



العاملية الحركات

ًدا محدِّ ملمًحا سيكون الذي الناشئ العمل تقسيم إىل فيشري «التخصص» عىل تركيزه ا أمَّ
فتعني بجالء» «سياسية ال الهوية وأما الوقت؛ ذلك يف يُوَلد كان الذي الصناعي للمجتمع
االتحاد أن فكرة تشري بينما السيايس؛ بالنظام صلة عىل تنشأ كانت التنظيمات تلك أن
للناس يسمح لم ل تحوُّ الوقت، ذلك يف يحدث كان ثقايف ل تحوُّ إىل الجمعي» «الفعل ل أداة
يف يشاركون أنهم أيًضا يتخيلوا بأن ولكن جديدة، بطرائَق الجماعات يدركوا بأن فقط
املقاربات د يحدِّ االتحاد عىل الرتكيز هذا بدأ الفعل. ذلك إلنجاِز «أدوات» وينشئون الفعل
سك تييل، لكتابات الالحقة الفرتة يف أنه لدرجة االجتماعية، الحركات إزاء األمريكية
مختًرصا مصطلًحا ليكون االجتماعية» الحركة «منظمة تعبريَ األمريكيون االجتماع علماء
أصبح العرشين، القرن من السبعينيات وطوال اجتماعية. حركات اعتربوه ما لتعريف
يف يكمن االجتماعية الحركات لنجاح األسايس العامل بأن (١٩٧٥) جامسون ويليام زعم
بذلك وتتخذ منظمات، الناجحة الحركات تبني بدهيٍّا. أمًرا بريوقراطية؛ بناء عىل قدرتها
خاص نحٍو عىل مهموًما ميلوتيش، ألربتو اإليطايل، االجتماع عالم كان مؤسسيٍّا. طابًعا
أثر، له السياسية أبعادها إىل الحركات فاختزاُل (١٩٩٦أ). املقاربة هذه تداعيات بشأن
الطريقة، بهذه ببنائها التحليالت، هذه أن ميلوتيش واعتقد االتصايل. محتواها كتم هو
الحركات تصبح ذلك، من وبدًال الحركات. أثارتها التي التساؤالت عىل الطريق قطعت
«آلياتها» تحديد هو الحركات دراسة تعريف يصبح بينما الجماعة، مصالح لتمثيل أدواٍت

.(٢٠٠١ وآخرون (ماكآدم «ودينامياتها»
األبعاد تشري والثقافة. للفعل أشمل فهم يف متأصل للحركة السياسية العملية نموذج
لم الذي الفرد شكل للفرد، حديث غربي شكل ظهور إىل باستمرار تييل يربزها التي
فهم ويمكن الخاصة. واهتماماته ومصالحه بإرادته يُعرَّف وإنما بمجتمعه يُعرَّف يعد
أن عىل تييل يرص تمثيليٍّا». «فعًال بوصفها الطريقة بهذه املدَركة االجتماعية الحركة
انعكاًسا وليست عمًدا»، «ُمَشكَّلة تكون أن يجب االجتماعية للحركة املكوِّنة الجماعات
خصائص أساس عىل ما اتحاد إىل ينضم ال فاملرء املجتمع. من النابعة الخصائص لبعض
يشارك اتحاد هو تييل يصفه الذي واالتحاد عام. فضاء يف عضًوا بوصفه ولكن مجتمعه،
هنا ومن «الخاصة». ذواتهم مقابل «العامة» ذواتهم أساس عىل املشاركون أولئك فيه
االجتماعية، الحركة ميالد يف العام االجتماع لدور تييل يوليها التي البالغة األهمية تنبع
«العامة». الهويات يَُعبِّئ أنه تحديًدا هي العام لالجتماع األساسية الخصائص وإحدى
يحدث الرسي. باالقرتاع ال األيدي، برفع — القرارات اتخاذ طريقة يف هذا نرى أن يمكننا

36



والفعل الحركات

تفضيًال تُظهر التي املهنية النقابات يف أيًضا نفسه بالقدر العامة للهويات الفهم هذا
الرسي. باالقرتاع التصويت عىل األيدي برفع للتصويت تاريخيٍّا

يف يُقَرن األمريكي، السيايس الخيال يف خاص نحو عىل مهم دور العام لالجتماع
الديمقراطية أشكال من شكًال يُعتَرب الذي إنجالند نيو بلدة باجتماع األحيان معظم
الحديث الفرد بني ق يوفِّ ألنه بالذيوع العام االجتماع عن تييل حديث ويحظى املحضة.
التفكك أو االنحالل يواجهوا فلن واملجتمع، التقليد قيود من األفراد يتحرر حاملا واملجتمع.
االتحاد. خالل من األحرار» األفراد من سيايس مجتمع تأسيس «إعادة ولكن بالرضورة،
دوتوكفيل، أليكيس عند أمريكا» يف «الديمقراطية صدى تييل عند االجتماعية الحركة تُردد
والصعوبات لالتحاد، «العمدي» التشكيل إىل الثابتة اإلشارة ثم ومن االتحاد؛ عىل برتكيزها
هي التي األخرى الجمعية األشكال من االتحاد تمييز أجل من تييل يتحملها التي الشديدة
الجائر الرتديد فهم عىل أيًضا هذا ويساعدنا قبل. من القائمة املجتمعات عن تعبريات
أقل ولكنه املتحدة، الواليات يف االستخدام الشائع — االجتماعية» الحركة «منظمة ملفهوم

أخرى.1 سياسية تقاليد شكَّلتها التي البلدان يف انتشاًرا
هو االجتماعية الحركات إنشاء بأن يوحون املعارصين تييل أنصار أن يبدو بينما
فإن املشاركة، من جديدة أنماط عن تتمخض التي السياسية املؤسسات لظهور أويل ناتج
تتجاوز أسئلة يثري والتمثيل، الفعل أدوات من جديًدا نمًطا بوصفه االتحاد عن هو كتاباته
عىل ظهر الذي االتحاد الجديدة. املؤسسية الرتتيبات تخلقها التي السياسية» «الفرص
نحو عىل املدَرك دوره كثريًا يتجاوز للفعل، أشمل مبادئ بوصفه عرش التاسع القرن مدى
الواليات ريان مريي املؤرخة تدرس املؤسسية. الرتتيبات من لالستفادة أداة أنه عىل أضيق
العمايل للتكافل املبكرة االتحادات أهمية إىل مشرية نفسها، التاريخية الحقبة يف املتحدة
للنقابات الالحق التطور أساس سُرتيس التي — مثًال الدفن نفقات سداد أجل من —
يف الكساد مع وتدهورت عرش، التاسع القرن ثالثينيات يف االتحادات هذه نشأت املهنية.
عام األمريكي العمال اتحاد تشكيل إىل مؤدية الخمسينيات يف ازدهرت ثم األربعينيات،
العمال، قضايا مجاالت يف األمريكية االجتماعية الحركات ميالد إىل ريان وتشري .١٨٨٦
بوصفهما بريطانيا يف تييل إليهما يشري اللذين ذاتيهما البُْعَدين تربز إذ والعبيد؛ واملرأة،
نظرية العام. واالجتماع الطوعي، االتحاد وهما: الحركات، لهذه الفعل» «ذخرية جوهر
تقدم فهي السياسية؛ املؤسسات لظهور رسد من أكثر هي االجتماعية الحركات مليالد تييل
التاسع القرن يف تحدث كانت التي والثقافية االجتماعية التحوالت عن تعقيًدا أكثر رواية

عرش.
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«التحديث لعملية أوسع فهم داخل االجتماعية الحركات السياسية العملية رواية تضع
مؤسسات تنظمها التي العالقات شأن من يُعيل َفْهٍم ٢٠٠٢)؛ ونايدهارت (راخت الغربي»
العوملة، قدوم مع بهذا. املرتبطة والفاعلية والتمثيل والحرية الذاتية وأشكال سياسية،
الدويل. املستوى إىل القومي املستوى من النطاق» يف «تغريًا ذلك يكون أن املفهوم من
مكانة الخربة، لهذه معنيَّ فهم يدعي أو بالحركة، الغربية الخربة تدَّعي ذلك وخالل
العالقة يف تفكرينا كيفية يف ا: جدٍّ املهمة الطرائق من سلسلة يف هذا يتكرر املعريف. النموذج
تصورنا طرائق ويف االجتماعي»؛ «املشهد ب نفهمه فيما والجمعية؛ الفردية الخربتني بني
كونيٍّا الغربية الثقافة يف نشأ الذي والفاعلية واالستقاللية الحرية نموذج يعد حيث للفعل؛

دليل. إىل يحتاج ال بما

جديدة اجتماعية حركات

بعلماء بالتحديد مرتبط املسيطرة، السياسية العملية لرواية مقابل نموذج هناك أصبح
كان إذا إيطاليا. يف ميلوتيش ألربتو أو فرنسا، يف تورين آالن مثل األوروبيني، االجتماع
والنظام االجتماعية الحركات بني العالقة عىل كثريًا ركزوا األمريكيون االجتماع علماء
بأحزاب واملوسوم املنفتح، السيايس، املتحدة الواليات بنظام جزئيٍّا يفرسَّ فهذا السيايس،
األوروبية نظرياتها تملكها مما أضعف برامج تمتلك نسبيٍّا، منفتحة بنًى ذات سياسية
أعضاء من كثيفة شبكات يتضمن املتحدة الواليات نظام أن والنتيجة .(٢٠٠٠ (بيوكلر
أما السيايس. النظام يف التأثري أجل من الحراك تؤكد كاملة وثقافة الضاغطة، الجماعات
تنظيميٍّا، أقوى أحزاب عىل فيشتمل العرشين القرن مر عىل ر تطوَّ الذي األوروبي النموذج
العمالية، األحزاب أهمية عليها تدل تعريًفا؛ أوضح اجتماعية وطبقات بجماعات مرتبطة
بينما ولذلك، أوروبا. يف العرشين القرن مر عىل الشيوعية أو االشرتاكية، الديمقراطية أو
التأثري أجل من حراك أنها عىل االجتماعية الحركات إدراك إىل طبيعيٍّا ميًال األمريكيون مال
الطبقة عىل أكرب تركيًزا األوروبيان الثقافية والتقاليد الواقع ألقى السيايس، النظام يف
آالن أن غرابة وال االجتماعية. الحركات يف التفكري أثناء الطبقي البنيان وعىل االجتماعية
الحركة عىل األول بحثه ركَّز األوروبيني االجتماعية الحركات اجتماع علم رواد أحد تورين،
إنشاء هي الحركات لفهم الرئيسة املسألة تكن لم نظره، وجهة ومن .(١٩٥٥) العمالية

التجميع. خط عىل الطبقي الوعي وأشكال العمالية الحراكات ولكن االتحادات،
نواتج مجرد باعتبارها ال الحركات، نفهم أن األهمية حاسم أمر أنه تورين يفرتض
أو اإلبداع أنماط — عىل وتتنازع — يف تتشارك فواعل باعتبارها ولكن االجتماعي، للبناء
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نظر وجهة ومن املجتمعات. أنماط مختلف يف األساس املورد تشكل التي «التاريخية»
والسيطرة األرض إىل الوصول أساس عىل الصناعية قبل ما املجتمعات نُظِّمت تورين،
يتحول الجوهري املصدر أن تورين رأى الصناعي، املجتمع إىل االنتقال ومع عليها.
املجتمعات مركز يف الرصاعات تحدث أن يمكن ولذا وتنظيمه؛ العمل عىل السيطرة إىل
مورًدا الصناعية املجتمعات يف العمل ليس لتورين، ووفًقا العمل. مكان يف الصناعية
النموذج كان ثم، ومن أيًضا. لألخالقيات ومبادئ اإلبداع، أشكال من شكل ولكنه فقط؛
العمالية الحركة وهو أَال االجتماعية؛ للحركة املعريف النموذج يجسد تورين اختاره الذي

.(١٩٩٦)
والعمالية الطالبية الرصاعات اجتاحت العرشين، القرن من الستينيات عقد أواخر يف
داخل بسيط حدث من أكثر تمثل أنها املراقبني من كثري ورأى املتحدة. والواليات أوروبا
.(١٩٧٨ وبيتسورنو (كراوش أعمق سيايس تغري إىل ذلك من بدًال وتشري السياسية، الدورة
الطالبية الحركة صعود أن فرنسا يف يكتب كان الذي (١٩٧٥) ماليه سريج وافرتض
املتزايدة األهمية بسبب أوسع ل تحوُّ إىل يؤرشان كانا الجديدة العمال فئات مع وتحالفها
الجديدة املهنية الجماعات أن ليزعم الطبقة عن أعتق لغة ماليه واستخدم الفكري، للعمل
واإلبداع التحكم حول جديدة رصاع أنماط عىل ظهورها يدل جديدة»، عاملة «طبقة مثلت
الرصاعات أن جورز أندريه واعتقد واإلبداع. االستقاللية بلغة عنها معربًا العمل، يف
للطبقة «وداًعا للقول: الوقت حان أنه تعني كانت املتغرية اإلنتاج تنظيم وأنماط الناشئة
يف الظهور يف آخذة كانت التي الرصاعات بأن كذلك لورين واعتقد .(١٩٨٢) العاملة»
فعل صبغت التي والوعي التنظيم أشكال عن تحوُّل إىل مؤًرشا كانت الستينيات أواخر
الستينيات أواخر يف الطالبية الحركة أن وافرتض الصناعي. املجتمع يف العمالية الحركة
املجتمع من املجتمعي، النمط يف عميق تحوُّل إىل أشارتا منها نشأت التي النسائية والحركة
التبلور يف آخذة كانت رؤية وهي ،(١٩٧٤ ،١٩٧١) الصناعي بعد ما املجتمع إىل الصناعي
افرتض األساس، هذا وعىل .(١٩٧٣) بل دانييل يد عىل املتحدة الواليات يف نفسه الوقت يف
امتداد وعىل الستينيات أواخر يف الظهور يف آخذة كانت التي الفعل أشكال أن تورين

جديدة». اجتماعية «حركات أسماه ما نت تضمَّ السبعينيات
الجديدة. الحركات لهذه جوهرية مسألة «الهوية» كانت تورين، نظر وجهة من
العمل، مكان يف قابعة تعد لم «التاريخية» تُنِتج التي الحاسمة الرصاعات أن بهذا وقصد
وهي واملعرفية، اإلبداعية ونماذجها ثقافتها مستوى عىل موقعها تحتل كانت ولكنها
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خاصة أهمية تورين عزا ثم، ومن .(١٩٨١) الصناعي بعد ما املجتمع يف األساس املورد
التي الطريقة عىل تنافس أن املحتمل من أنها اعترب التي واإليكولوجية الطالبية للحركات
اإلبداعية نماذج لتشكيل استخدامها تحاول الجديدة التكنوقراطية السلطة صور كانت
القوانني من أساس عىل متزايد نحو عىل يُنظَّم مجتمع نمط يف عليها. والسيطرة االجتماعية
عمليات كانت حيث للرصاع؛ مجاًال األول املقام يف تورين عند الهوية كانت االتصالية،
قدرتها الناشئة، للحركات األهمية بالغة مسألًة وكانت املحك. عىل االجتماعية اإلبداعية
وكان .(١٩٨٨) تحديًدا واإلبداعي الدفاعي بُْعديها الهوية؛ «َوْجَهي» بني التوتر إدارة عىل
األسبق بحثه تصدى جهة، فمن العمالية؛ للحركة تورين تحليل جوهر يف التوتر هذا
حيث املاهر؛ غري العمل خربة األول املقام يف شكلت التي «الربوليتارية» الهوية بشأن
خط مثل نظم خالل من اإلبداعية من العامل فيها يُجرَّد سيطرة، أنه عىل العمل يُفَهم
اللذين والتخريب االنسحاب بني ما عادة العامل فعل يرتاوح السياق، هذا ويف التجميع.
الغالب. يف التدمريية والخربة الالمغزى، من التحرر ومحاولة التمزق، موضوعات تصفهما
خربة لهم العمل يعني الذين املهرة العمال إىل أخرى جهة من أشار تورين بحث لكن
االتحادية «النزعة صور يف بسهولة استيعابها يمكن التي الفعل صيغ ويبلورون إبداعية،
املعاناة وصورة العمل إبداعية خربة تورين، نظر وجهة من هذان الهوية جانبا لألسواق».
الصناعي، املجتمع ثقافة تُوِجدهما اإلبداعية، إىل االفتقار يجلبها التي الجديدة االجتماعية
عمالية. حركة يخلق أن وحده البعدين هذين من ألي يمكن وال االجتماعي. وتنظيمه
هذان، اإلبداعية بُْعدا يتالقى حينما تتأتى العمالية االجتماعية الحركة أن تورين افرتض
ثقافة ليس امُلركَّب هذا االجتماعية. الرصاعات سياق يف اآلخر تشكيل أحدهما ويعيد
بينما العمل، وُخلُق اإلبداعية تأكيد عىل قادر رصاع اجتماعي، رصاع نتاج ولكنه املجتمع،
العمال تجريد إىل سعت التي العمل أنظمة يف املهدَّد السيطرة شكل نفسه الوقت يف يحدد
صوغه يعاد وأنه امُلركَّب، هذا هشاشة مدى بالتحديد تورين بحث يؤكد إبداعيتهم. من
شأن شأنه تورين، ويزعم االجتماعية. العالقات خالل من إال تحقيقه يمكن وال باستمرار،
االجتماعية. والرصاعات الحركات مع دوًما تتعارض املجتمع ثقافة أن ،(١٩٥٧) هوجرت
االجتماعية. العالقات تُناِزع ولكنها الجمعية؛ الهوية عن تدافع ال فالحركات يؤكد، وكما
أن شأنه من جديًدا مركزيٍّا رصاًعا تخفي كانت الجديدة االجتماعية الحركات بأن واعتقد
الصناعي. املجتمع يف االجتماعية والحركات الصناعة أرباب بني املركزي الرصاع يوازي
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الهوية إىل التنظيم من

و«األمريكية» «األوروبية» املقاَربات بني الفارق أخذ الثمانينيات، منتصف بحلول
نموذج بني تَضادٌّ أنه عىل يُفهم االجتماعية الحركات لدراسة (١٩٨٦ (كالندرمانس
تتعرض السياسية العملية مقاربة كانت .(١٩٨٥ (ُكِون «االسرتاتيجية» ونموذج «الهوية»
الهوية، ملسائل كافية أهمية إيالء عن العجز بسبب داخلها، من وخصوًصا متزايد، لنقد
للمجتمعات وِوتِرَي تيلور تحليل ولعب األمريكية. الهوية» «سياسة سياق يف سيما وال
يف الهوية موضوع بدمج يتعلق فيما محوريٍّا دوًرا (١٩٩٥ ،١٩٩٢) السحاقية النسوية
قابل مورد أنها عىل متزايد نحو عىل تُفهم الهوية أصبحت السياسية. العملية مقاَربة
وأنها ،(١٩٩٤ (تارو التعبئة كلفة من يقلل عامل أو ،(١٩٩٣-١٩٩٤ (تييل للتعبئة
ووتري (تيلور سياسيني» فاعلني إىل أعضاءها الحركات بها ل «تُحوِّ التي الطريقة هي
السمة بأنها متزايد نحو عىل تُعرَّف صارت الهوية أن ذلك ونتيجة .(١٠٤ :١٩٩٢
املشرتكة، أعضائها مصالح من املنبثق ما، لجماعة املشرتك «التعريف ما، ملجتمع املميزة
الوظيفي املكافئ هي وأصبحت ،(١٠٥ :١٩٩٢ ووترَي (تيلور وتضامنهم» وخرباتهم،
العملية نظرية سادت وحاملا .(٢٠٠٠ تيلور ١٠٤؛ :١٩٩٢ ووترَي (تيلور لأليديولوجية
الهوية أصبحت االجتماعية، الحركات لدراسة باإلنجليزية املكتوبة املقاربات السياسية
جديًدا تقليًدا بوصفها نفسها مرسخة جمعية»، «هوية أنها عىل متزايد نحو عىل تعرَّف
الفاعلون «يدرك فيها التي العملية هي أنها وباعتبار االجتماعية، الحركات دراسة يف
وعىل أوسع. تجمعات من جزءًا بوصفهم — اآلخرون ويدركهم — أنفسهم االجتماعيون

.(٨٥ :١٩٩٩ ودياني (ديالبورتا لخرباتهم» معنًى يعطون االنتماءات، هذه أساس
تحدث كانت التي التغريات «الهوية» مفهوم األمريكيني االجتماع علماء اعتناق عَكس
سياق يف متزايد، نحو عىل السياسية الحراكات هدفت حيث األمريكي؛ السيايس النظام يف
مستخدمة ،(٢٠٠٢ (بربرييه األقليات بمنزلة تصبح أن إىل املتنامية، الثقافية التعددية
النظام دخول يف النجاح كان حيث سياسيٍّا»؛ «مورًدا بوصفها بفعالية، «الهوية» عامل
اللواطيني» «مجتمع أو م» الصُّ «مجتمع قبيل من «مجتمع»، تشكيل دوًما يستلزم السيايس
مسألة األمريكية، السياسية للثقافة دراسته يف جامسون، جوشوا يذكر .(٢٠٠٢ (بربرييه
الهوية من واضحة «فئات تستلزم السياسية» الفرصة «بنية أن يفرتض إذ مشابهة؛ مهمة
هذا ويُجِمل .(٣٩١ :١٩٩٥ (جامسون املقاومة» اسرتاتيجيات نجاح أجل من … الجمعية
باسم أفعالهم يبارشون «الفاعلني أن بافرتاضهم وتييل وتارو ماكآدم الفكري التحوَل

.(١٣٧ :٢٠٠١ وآخرون (ماكآدم الهويات»
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الحركة «مجتمع إىل االجتماعية» الحركة «منظمة تحوَّلت التسعينيات مر عىل
كبرية استمرارية ثمة ذلك، ومع التنظيمي. البناء ال الهوية، تجمعه الذي االجتماعية»
وماكآدم، سنو بلور التنظيم. عىل القائمة األقدم النماذج وبني للمجتمع الفهم هذا بني
أن يستلزم الحركة نجاح أن افرتضا إذ الهوية عن روايًة السياسية، العملية نموذج رائَدا
نافعني فاعلني األفراد يصبح أن ««قبل حيث «نحن»؛ وال «أنا» ال بني «توافق» هناك يكون
الجمعية» الحركة هوية مع الشخصية الهويات تتضافر أن الرضوري من … للحركة»

مضاف). التشديد ٥٢؛ :٢٠٠٠)
الناتج هذا، واملجتمع «الهوية» توافق نموذج يُطبَّق أن تخيُّل يتعذر، لم إن يصعب،
أعالم يفرتض السبب ولهذا الناشئة. العاملية الحركات عىل األمريكية، السياسية الثقافة من
عاملية»، «حركات هناك تكون أن يمكن ال أنه السياسية العملية مدرسة داخل ون ُمهمُّ
(٢٠٠٢ (تارو للقومية» عابر نشاط تميضيف أن تختار محلية «منظمات فقط توجد ولكن
املجتمع، لغة هي الحركات لغة أن بما ولكن السيايسالقومي. النظام داخل مواقعها لتعزيز
التماثل: صفة وانتحال للتماهي «آليات» عىل القومية عرب االسرتاتيجيات تشتمل فسوف

التجارة منظمة إىل الدويل، النقد صندوق إىل الدويل، البنك من املؤسسات، أن بما
العاملية، الجديدة الليربالية اشرتاطات تتبنى الكربى الثماني مجموعة إىل العاملية،
يرشعوا أن ذلك من أكثر يجمعهم يكاد ال الذين العالم عرب ني املحتجِّ فبوسع
يف فقط معهم يتفقون الذين اآلخرين وإىل أنفسهم إىل التماثل صفة عزو يف
توفر ال املعنى، وبهذا املؤسسات. هذه من أكثر أو بواحدة العدائية العالقة
وهويات موضوعات توفر ولكنها للتنافس، فرص بنية فقط الدولية املؤسسات

(٣٢-٣٣ :٢٠٠٢ (تارو يعارضونها. الذين ألولئك تجميعية

اجتماعية» «آليات نموذج إطار يف الهوية وضع هذه الذرائعية الفهم خلفيات تحاول
الجزئي االقتصادي الخيار يف املطبقة والعائد التكلفة نماذج متزايد نحو عىل يراعي

.(٢٠٠٢ (تارو الرشيد
من األهمية بالغ إرثًا الفصل هذا يف املقدَّمة االجتماعية الحركات نماذج تحمل
الجديدة االجتماعية للحركات نظرية بلورة تورين محاولة طوِّرت ومكانه. ظهورها زمن
فرنسا يف برزت التي االجتماعية والرصاعات املهنية، النقابية النزعة تراجع سياق يف
«فاعًال ستكون الجديدة الحركات أن البداية يف افرتض حيث أعقبها؛ وما ١٩٦٨ عام
مفهوم بنقد متأثرة االجتماعية الحركات أفهام كانت املتحدة، الواليات ويف جديًدا. طبقيٍّا»
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ظهرت التي واألقليات، واملجتمع الهوية حركات من الجديدة واألنماط املنظمة» «رجل
تزال فال الحركات: تصور طرق يف التقاليد هذه تتجىل حارضة. وظلت السبعينيات من
واألقلية، املجتمع بفكرتي يتعلق ما كل يف عميًقا ارتيابًا مرتابة الفرنسية السياسة الثقافة

الطبقة. مسألة من األمريكية الثقافة نفور يضاهي بما

والصناعية املدنية الفعل مبادئ

تلك نتجاوز أن إىل نحتاج مفيد، إبداعي نحو عىل االجتماعية» «الحركة فكرة نتأمل لكي
داخل االجتماعية» «الحركة ل فهمنا طرائق تقبع كيف ننتبه وأن األوضح، املتضادات
يف ظهرت «االجتماعي» فئة أن رأينا الغربية. واملجتمعات الثقافات إىل ينتمي أوسع مسار
والخربة بالظرف «العمومية»، ب جديد بوعي مقرتنة عرش، التاسع القرن مر عىل أوروبا
لتصور جديدة طرًقا هذا وسهل الكبرية. لألعداد جديد بفهم رأينا كما مقرتنة املشرتَكني،
أجل من االتحاد من الجديدة لألنماط أساًسا ووضع معه، للتعامل املوارد وتجميع الخطر،
السيايس الفيلسوف يفرتض وكما اإلصابات. معالجة ثم البداية، يف الجنائز نفقات تقاسم
مواجهته يف التأمني وإمكانية للخطر الجديد الفهم هذا أفىض ،(٢٠٠٢) روزانفالون بيري

.(٢٠٠٠ (روزانفالون القرن نهاية يف الرفاه دولة تشكيل إىل
إطارها يف َفِهمت التي الثقافية التحوالت يف أيًضا حاًرضا بالعمومية الوعي هذا كان
األمريكي املؤرخ يستعرض بينها. فيما العالقات حديثًا الناشئة االجتماعية الجماعات
األبعاد أحد أن ويفرتض فرنسا، يف وفعلها العاملة الطبقة ثقافة نشوء ِسيويل جيمس
الجديدة. االجتماعية العالقات سياق يف أُنتج جديًدا أخالقيٍّا ً مبدأ كان العملية لهذه الحاسمة
عام من «استغل» كلمة معاني بها تغريت التي الطريقة يف خصوًصا تجىل هذا أن ويزعم
معنًى «استغل» للفظ كان املائة األعوام هذه من املبكر الجزء يف .١٨٦٠ عام إىل ١٧٦٠
وبظهور مورًدا. بوصفها حقوله من الفالح استفادة طريقة إىل يشري أخالقيٍّا، محايٌد
الناشئون العمل أرباب بها استفاد التي الطريقة لوصف اللفظ استُخدم الصناعي، العالم
يستفيد كما نفسها بالطريقة البداية يف هذا استُخدم مورًدا. بوصفها العاملة قوتهم من
معنًى اللفظ اكتسب العمالية، واألفعال التنظيمات تطوير مع ولكن، األرض، من الفالح
كرامة تنكر الفعل صور من صورة تصف «استغل» كلمة صارت إذ جديًدا؛ عرصيٍّا
وعي وفق «االجتماعي» فهم وهو أال ل، تحوُّ وحدث وقيمتهم. املستَغلني العمال أولئك
العالقات سياق يف مبنية جديدة أخالقية لغة يصوغ نحو عىل وبالفئات، بالعمومية جديد

الجديدة. االجتماعية
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كان والشمول للجمعية جديًدا فهًما أن جميًعا وروزانفالون وموريس بويف يفرتض
ملفهوم الجديد للفهم جوهريٍّا هذا وكان الحديثة. «االجتماعي» فئة ظهور يف حاسًما عامًال
الذي ماركس استخدمها فئة عرش، التاسع القرن أوائل يف تطورت فئة بوصفها الطبقة
الحًقا ستسميه ما أو فاعًال، بوصفها ، كالٍّ بصفتها الطبقة فهم باإلمكان أن افرتض
التغريات فعلت .(١٩٩١ (نجري طبقيٍّا» «فاعًال السياسية العرشين القرن أيديولوجيات
من أكثر هو ما عرش التاسع القرن من األول النصف يف تعتمل كانت التي الثقافية
يزال ال فاعًال. بوصفها «العمومية» يف التفكري أتاحت لقد فئة؛ بوصفها العمومية إدراك
ما خالل من وخصوًصا الحركات، يف بها نفكر التي الطرق يف يُبتذل املفهوم هذا
طريقة شكلت التي والصناعية املدنية الفعل مبادئ (١٩٩١) وثِفينو بولتانسكي يسميه
املحوري الدور هنا ويؤكدان والشخصية. الجمعية الخربتني بني العالقة يف للتفكري جديدة
الجمعية. يف التفكري كيفية بها غريَّ التي والطريقة روسو جاك جان السيايس للفيلسوف
األفراد شهوات عىل يسمو الذي السيد سلطة عىل املدني السالم يعتمد لروسو، وفًقا
روسو فلسفة فهم يمكن العام. الصالح تأمني عىل ثم من والقادر والخاصة؛ األنانية
أوروبا يف تحدث كانت التي العلمنة عمليات من أوسع عملية من جزء أنها عىل السياسية
وهي الجانسنية، من قريبًا روسو وكان .(١٩٩٩ (آيزنشتات عرش التاسع القرن مر عىل
القديسني». «مجتمع أو املجتبَى، لقَدرية الكالفيني الفهم مع تتشابه فرنسية دينية حركة
امللك، جسد خالل من اإللهية املشيئة تجلت روسو، قبل ،(١٩٨٦) راييل يقول وكما
مفهوم بلورة وعرب الخصوصيات. واختالالت الشهوات عىل السيد، بوصفه ارتقى، الذي
الذين املواطنني إىل امَللك من وينقله هذا، السيادة مفهوم روسو يجرد العامة»، «اإلرادة
الذين للمواطنني اإلنسانية اإلرادات التقاء باعتبارهم جمعيًَّة، باعتبارهم يفهمهم كان
روسو، نظر وجهة ومن العام. للصالح أنفسهم ويكرسون خصوصياتهم» عن «يتخلَّْون
من ولكن الرتبة، وال الشهرة، وال املوهبة، خالل من الصالح املواطن شيمة ق تتحقَّ ال
االجتماعية املمارسات «تبادلية» بدورها تؤكِّد التي والتضحية الفضيلة خصال خالل
تبعيات من الفرَد املدني الفعُل هذا يحرِّر لروسو، وفًقا .(١٩٩١ وثفينو (بولتانسكي
بعض؛ عن بعضهم ينفصل أن لألفراد ويتيح الشخيص، االلتزام أو الرتاتبية، العالقات
عىل قادرون الصالحون املواطنون املواطنني. مكانة تحقيق عىل قادرين يصبحون وبذلك
السيد شغله الذي املوقع يف أنفسهم وضع وعىل الشخصية، املصالح عن أنفسهم فصل
١٧١٢ سنة من روسو عاش العامة. اإلرادة حسب فريد نحو عىل بالترصف مىض، فيما
ومنها وبعده، عرش التاسع القرن عرب امتدت عمليات تتناول أعماله لكن ،١٧٨٨ سنة إىل
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واإلقليم التقليد خصوصيات إزالة يف الجامعة الفرنسية الدولة بها مضت التي الطرق مثًال
.(١٩٧٦ (فيرب فرنسيِّني» إىل «الريفيِّني وتحويل واللغة،

بالسمو تتسم الجديدة الجمعي تعبريات أصبحت أن عرش التاسع القرن خالل حدث
مبدأ لكن لذلك. مثال أوضح هي الدولة كون مع السيد، به اتسم الذي السابق األخالقي
للفعل أوسع مدني» «عالم قلب يف كذلك سيصبح الفردي عىل للجمعي األخالقي السمو
بولتانسكي يكتب النقابية. االتحادية النزعة ظهور يف حاسًما دوًرا لعب عالم والتنظيم،

وثِفينو:

كائنات ليست التي للكائنات اهتمامه يويل أن املدني العالم تفرُّد شأن من
قيمة وذوي مهمني األفراد البرش اعتبار يمكن جمعية. كائنات ولكنها فردية
لهذا الجمعي. للشخص ممثلني يكونون حاملا أو جماعة، إىل ينتمون حاملا فقط
العامة، واملجتمعات االتحادات، هم العالم، هذا يف املهمون األشخاص السبب،
املهمة واألشياء قانونية. أو رسمية سماتهم أن ويُفرتَض املفوَّضون. أو والنواب
االتحاد، أبنية مثل مادية وإما واإلجراءات، والقوانني، القواعد، مثل مجردة إما
الناس تُِرشك التي تلك هي باإلشادة الجديرة والعالقات االقرتاع. صناديق أو

(٣٧٢ :١٩٩٩) جمعي. فعل أجل من تُعبِّئهم أو

نشأت التي الحديثة الرأسمالية اعتمدت فقد ،(٢٠٠٠) روزانفالون بيري يفرتض كما
طرائق متصورة هذا، والتكافؤ العمومية مبدأ عىل مساٍو بقدر عرش التاسع القرن مر عىل
استجابة شأن من وكان آخر. بعامل عامل استبدال يمكن حيث العمل؛ لتنظيم جديدة
جمعية كيانات تبني أن مختلفة جد سياسية وتقاليد ثقافات خالل من العمالية الحركات
لألفعال تكون ال حيث الناشئة؛ املدنية املبادئ تبنت والتنظيم الفعل من وأشكاًال دفاعية،
الفعل مبادئ إطار يف الجمعي. الكيان باسم تتم حينما ولكن الفرد، باسم تتم حينما قيمة
— الخصوصيات بنبذ التضامن ويتحقق باالنقسام. والخصوصيات الفرادات د تُهدِّ هذه،
:١٩٩١ وثِفينو (بولتانسكي جمعية بطريقة والعمل التضامَن التفرد عىل التغلب يتيح
ذاتَها الجماعة بها تبني التي الطريقة عىل مبارش تأثري األخالقي النموذج لهذا .(٢٣٧
التمسك يشيع ما أو جمعيٍّا، الفعل عليه يُبنى الذي األخالقي املبدأ كان إذا وأفعالها.
فرادتهم» تنزع ترتيبات يُطبقون حينما بالجدارة الناس عالقات «تحظى فحينئٍذ به،
شأن شأنها شك، محل األشخاص بني العالقات تكون الرؤية، هذه من .(١٤٣ :١٩٩١)
ال وشخص شخص بني عالقة «كل األفراد: بني يحدث الذي الشخيص االتصال صور
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من وتحط العامة، لإلرادة عائًقا تعترب السيايس الجسد بكلية العالقة وساطة عرب تمر
(بولتانسكي إدانتها» تجب مؤامرة تشكل وبذلك الخصويص؛ باتجاه وتجذبها َقْدرها،
واإللزام التفويض عالقات تُِربز التنظيم من أشكال إىل هذا يؤدي .(١٤٤ :١٩٩١ وثِفينو
«الكلية»، ب العضو يرتبط الحركة. وحدة تهدد األفقية العالقات إن إذ الرأسية؛ والتمثيل
أما واملؤتمرات. والقرارات اإلعالنات — الكلية تُظهر التي البنى أو الرموز أو باألفعال أو
أشكال من الشكل هذا يسعى فتُستبَعد. الشخصية والهويات بالشخص الشخص عالقات

جمعيٍّا». «فاعًال بصفته «كلية»، بصفته س التأسُّ إىل الحركات
(سيويل املهنية النقابات ميالد املدنية املبادئ من النابعة األخالقية الواجبات شكلت
العالقة يف األول املقام يف وتتجىل اآلن، حتى مهمة زالت وما األساس، حيث من (١٩٨٠
ثقافة يف تُعَزى التي األهمية قلب يف املدني األخالقي الواجب يكمن والجمعي. الفردي بني
والقرارات والترشيعات واألعضاء والسكرتارية واألفرع الصندوق أمناء إىل املهنية النقابة
الوقت ويف الفرادة. من املشاركة تُجرِّد اسرتاتيجيات جميًعا هذه االجتماع. وإجراءات
تضفي التي الناشئة الصناعية املبادئ من رئيسة جوانب املهنية النقابات اعتنقت نفسه،
املبدأ اعتناق وسمح األهداف. إلنجاز طريقة بوصفهما العمل وتقسيم الكفاءة عىل قيمة
تحل البنى، أشكال من شكًال العمالية الحركة تطور بأن التنظيم يف الصناعي األخالقي
من مستوى كل ينتخب حيث والتفويض، التمثيل بمنطق مبنيٍّا الجمعية، يف القوة فيه
أولئك يستطيع وحيث القرارات، تتنزَّل بينما يعلوه، الذي املستوى التنظيم مستويات
يف املرء يترصف بكاملها. الجمعية مصالح عىل بناء يفعلوا وأن يروا أن القمة يف هم الذين
عىل الترصف من بدًال (١٩٩٢ وباورز (هيج بوظيفة يقوم أنه اعتبار عىل الصناعية املنظمة
التنظيم أشكال من الشكل هذا ويفلح الشخصية. السمات أو العالقات أو الوالءات أساس
بعض أن حقيقة وبني بينهم) التبديل يمكن األعضاء (كل التكافؤ مبدأ بني الجمع يف
الدور نتيجة القوى تتفاوت بينما اآلخرين: من أكرب قوة ستمارس الرئيس، مثل املناصب،
ال املناصب يف القوة تفاوت ويكمن املبدأ. حيث من غريه مع متساٍو عضو فكل املماَرس،
الجمعي الكيان إىل املعُزوَّة األهمية وتؤكد الكفاءة. واجب عن يعرب نحو عىل األشخاص، يف
الجمعي. الكيان لتجيلِّ أمثلة بوصفها — املؤتمرات وقرارات والسياسات الربامج أهمية
بصفة الرسمية، بصفتهم ينفذونه فإنهم فعًال الناس ينفذ حينما املدنية، املبادئ إطار ويف
فالناس — والقرارات املؤتمرات إىل اإلحاالت أهمية ثم ومن وهكذا. رئيس، أو سكرتري،
موضع الجمعي الكيان قبل من املتَخذة القرارات لوضع ويفعلون مهمة؛ لتنفيذ يفعلون

التطبيق.
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فسينفذه قراًرا، الجمعي الكيان يتخذ حاملا أنه التضامني األخالقي الواجب يعني
الفشل يشكل ذلك. خالف عىل األمر يكون أن — املدنية املبادئ حسب — يتعذر الجميع.
املدنية املبادئ جوهر عىل يعتدي أخالقيٍّا خطأ الجمعي الكيان اتخذه قرار تنفيذ يف
نبذ ويعني يكوِّنونه». الذين األفراد خالل من الجمعي الكيان «يفعل املعنى، وبهذا ذاته.
األهمية تنبع ثم ومن العموم؛ يف به ك يُتمسَّ ما أساس عىل تُقام املشاركة أن الخصوصيات
واملحارضواملمارسات فاالجتماعات الرسي. االقرتاع مقابل األيدي برفع للتصويت املمنوحة
من للتأكد طرائق كلها الجمعي)، الكيان د يجسِّ (الذي الرئيس مخاطبة قبيل من الرسمية
الصناعي املدني الشكل ثقافة بالكلية. عالقتهم خالل من تمر األعضاء بني العالقات أن
الجمعي، الكيان يمجد االسرتاتيجية أشكال من شكل لبناء تسعى إذ لها؛ وجه ال للفعل

والخاص. والفردي، الشخيص، يف يشكك نفسه الوقت ويف
النظريات بها تتصور التي الطريقة يف بالًغا تأثريًا تؤثر املدنية املبادئ هذه زالت ما
يؤكد حينما مثًال، ذلك، نرى والجمعي. الفردي بني العالقَة االجتماعية للحركة الحديثة
أساس عىل توصف جمعية» «هوية تستلزم االجتماعية الحركات أن وماكآدم سنو
فاعلني األفراد يصبح أن «قبل أنه يؤكدان وحينما «نحن»، وال «أنا» ال بني «التوافق»
الجمعية الهوية مع الشخصية الهويات تتضافر أن الرضوري من … للحركة نافعني
عىل الجمعي ينطوي هذه، االجتماعية الحركة نظريات ووفق .(٥٢ :٢٠٠٠) للحركة»

الفرادة. عىل التغلب

والخربة الذاتية إىل العمومية من

وتكافؤ. عمومية منطق يف نعد لم بأننا املعارصة االجتماعية الحياة من كثرية مجاالت تيش
الخربة مع الناشئة الشبكة منطق أساسيات تفاعل مدى تحديًدا كاستلز عمل يُربز
الفردية استبعاد إىل الصناعي املعريف النموذج سعى والجماعات. الفئات مع ال الشخصية
خط يوتوبيا أو القياسية، البريوقراطية استجابات خالل من سواء العمل، مكان من
بما العمل، مكان من الشخصية اإلبداعية تماًما تزيل أن يف فورد هنري أمل التي التجميع
تفرُّدهم إىل املعارصة العمل أنماط وتشري .(١٩٢٩ (فورد للتبديل قابلني العمال كل يجعل
الذاتي، التوظيف وأهمية العملية، الشخصية التواريخ مرونة تزايد عن الناتج املتزايد،
الفردية. التعاقدات عرب للمكافآت املتزايدة الفردية والطبيعة األجل، قصرية والعقود
هذه فرنسا يف (١٩٩٩) وشيابلُّو وبولتانسكي أملانيا، يف (٢٠٠٠) بك أولريخ يستكشف
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طويلة املهنة من االنتقال الخصوص وجه عىل وشيابلُّو بولتانسكي يربز نفسها. العمليات
العمل؛ مهمة يف الشخصية للقدرات املتزايد والتكامل األجل، قصري املرشوع إىل األجل
للتواصل، وقابليتهم التغيري، اعتناق عىل الناس قدرة متزايد نحو عىل العمل يتضمن حيث
«رأسمالية يسميانه ملا املماثلة العمل عمليات أن ويزعمان وحركيتهم. الفكاهي، هم وِحسَّ
أشخاًصا يعني العمل يعد لم والخاص؛ العام بني القديمة التمايزات تحطم الشبكة»
عن متزايد نحو عىل مسئولني فاعلني يعني ما بقدر ما، وظيفة يؤدون للتبديل قابلني
الرأسمالية كانت ومصريهم. ونجاحهم، وصورتهم، جسدهم، عن مسئولني الذات»: «إنتاج
األرسة وبني العملية، والحياة الخاصة الحياة بني القوي بالفصل موسومة الصناعية
حيث من ال الخفوت، يف آخذ الفصل وهذا للعمل. والقابلية الشخصية اآلراء وبني والعمل،
التي ذاته، للعمل املتغرية الطبيعة حيث من أيًضا ولكن وحسب، الوقت تنظيم طريقة
مفاهيم تُشوِّش «ذاته». يستثمر املرء وأن واإلبداعية، االلتزام، متزايد نحو عىل تستلزم
عىل العمل يحرك بينما العملية، والقدرات الشخصية السمات بني الفارق «األهلية» مثل
مع الرتابط عىل والقدرة الفكاهي، والِحسِّ االنفتاح، مثل الشخصية القدرات متزايد نحو
والخاص العام بني القوي الفصل عن مختلفة جد مطالب العاملني عىل فارًضا اآلخرين،
«مع األفراد يبنيها التي العالقة أهمية هذا يؤكد البريوقراطي. العمل مكان أساس يف
املعارص. االجتماعي العالم يف بنجاح اإلبحار عىل قدرتهم يف حاسمة باعتبارها ذاتيتهم»،
العمل نظم ترغب الشبكي. املجتمع يف الذاتية طبيعة عىل التحوالت هذه تؤثر
قابًال عامل كل جعل بهدف العمل، مكان من الخاصة األبعاد إقصاء يف الصناعية
يعد بالتماثل، قويٍّا وإحساًسا «عمومية»، هذه العمل عمليات تُنِتج بغريه. لالستبدال
نموذج أما العمالية. الحركة شكَّال اللذين الطبقي والوعي التضامن أبعاد من ا مهمٍّ بعًدا
وهي «فردية»، ينتج ولكنه «عمومية»، يُنتج يعد فلم الراهن الوقت يف الناشئ الشبكة
شأنه من كان ما قلب هم يصريون «األفراد أن يفرتض إذ ميلوتيش؛ ألربتو لحظها عملية
تداعيات له تحول وهو :(٤٥ :٢٠٠٠ (ميلوتيش ما» وقت يف اجتماعية» «بنية يسمى أن
تورين، آالن يُربز مماثل، نحو وعىل والحركات. الرصاع من املعارصة األشكال عىل حاسمة
والجاذبية، للمودة، املتزايدة األهمية املعوَلَمنْي، والتكنولوجيا االقتصاد إىل يشري حينما
الحياة يف املؤسسات دور وإضعاف التخصيص خربة أبعاد كل — املجسدة والخربة
األهمية من نفسه بالقدر بحث يصحبها العاملية التدفقات أن تورين يفرتض االجتماعية.
العوملة يف املتضمنة العمليات أن تورين يفرتض ا، حقٍّ .(٢٨ :٢٠٠٠) الشخصية الخربة عن
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(خرسوخاوار الذاتية» من «تجريد بأنها يصفها عملية وهي الذاتية، الشخص وحدة تهدد
دفاعيٍّا أسلوبًا معوَلم عالم يف الشخصية للحياة املتنامية األهمية ليست .(٢٠٠٠ وتورين
االجتماعي: الفعل تركيب إعادة أساس أيًضا تمثل ربما ولكنها بالرضورة، لالنعزال
سوى الفعل) أجل (من للدعم آخر أساس ال به، املتحكَّم وغري الدائم التغري عالم «يف
نظر وجهة ومن الفاعل.» عمل تعمل ذاٍت بناء إىل املعيشة الخربات لتحويل الفرد جهد
هذه ومثل املعارصة. االجتماعية الرصاعات جوهر متزايد نحو عىل الذاتية تؤسس تورين،
الحركات ونمط الجمعية»، «الهويات عن بالدفاع اعتناءً أقل هي يفرتض، كما الرصاعات،
الذات»: «تماسك عىل رصاع شكل متزايد نحو عىل وتتخذ الصناعي، املجتمع يف االجتماعية
املال عالم بني ا تضادٍّ نعيش اليوم، عالم يف العمل. كرامة نلتمس العقالنية، مجتمع «يف

.(١٤٥ :٢٠٠٠) مغزى» ذا كالٍّ وجودنا جعل إىل التطلُّع وبني واالستهالك،

التمثيل نموذج عالمة: بوصفه الفعل

االتحادات إنشاء مع ظهر اجتماعية حركات أنه عىل اآلن نفهمه ما أن تييل تشارلز يزعم
رصاعات من جديدة أشكال ظهور تورين ويؤكد عرش. التاسع القرن من األول النصف يف
ثقافات داخل ومبنية مختلفة، اجتماعية مالمح نستعرض وحينما التنظيم. ومن العمل
االجتماعي التمثيل من الجديدة األشكال أن إىل الروايتان هاتان تشري مختلفة، سياسية
أهمية هذه املمارسة أشكال من كلٌّ يُربز — حركات أنه عىل اآلن ندركه ملا حاسمة
من كلٌّ ويتضمن املهنية. النقابة جمعية يف أو العام االجتماع يف سواء العلني، التصويت

فعًال. بوصفه للتمثيل جديًدا شكًال العام واالتحاد النقابة
يف هنا يعتمل ما فهم عىل (١٩٨٥) بورديو بيري الفرنيس االجتماع عالم يساعدنا
التحليل، قلب يف الرمزي وفئة التمثيل فعل بورديو يضع الجماعات». «نشوء ل تحليله
مثًال ويرضب التمثيل». «عمل باستخدام االجتماعي العالم يبنون الفاعلني أن مفرتًضا
خاضعني كانوا العمال أن تعني وظروفه العمل عمليات كانت بينما العاملة». «الطبقة ب
واألفراد الجماعات فعل خالل من عاملة طبقة ُخِلقت املصانع، يف جديد عمل لنظام
التحدث الناشئة النقابة زعماء ادعاء أن بورديو يفرتض تمثيلها. يدَّعون كانوا الذين
التي االجتماعية املمارسة صيغة هو ذلك، خالل من و«تمثيلها» العاملة الطبقة باسم
(٧٢٩ :١٩٨٥) الكيانات» إيجاد عىل «القدرة تتضمن االجتماعية. الفئة عمليٍّا تشكل
التصنيف» «عمل ويقع ا. عامٍّ معزول أو خاص مستًوى يف قبل من يوجد كان ما جْعل
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االجتماعي العالم معنى عىل الفاعلون «يتنازع خالله من الذي الرصاع مركز يف هذا
بالجماعات يؤتى هذا العامِّ صنع فعل خالل من أنه بورديو ويفرتض فيه». وموقعهم
هذه خالل من االجتماعية القوة تعمل بورديو، نظر وجهة ومن االجتماعي. الوجود إىل
التمثيل فعل خالل «من أنه األهمية، من نفسه بالقدر يرى، ولكنه التسمية. عىل القدرة
كتابات إىل (٣٧ :٢٠٠٤) بورديو يستند هنا، اجتماعيٍّا». واقًعا االجتماعية الحركات تُجَعل

املجرَّد: الفضاء مفكر هوبز، توماس

شخص «أو واحد رجل يمثِّلهم حينما واحًدا شخًصا الرجال من كثرة تُجعل
وحدة ألن حدة. عىل الكثرة تلك من واحد كل من بموافقٍة هذا ويحدث واحد»؛
يُنِتج الذي هو واملمثِّل واحًدا. الشخص يجعل ما هي املمثَّل، وحدة ال املمثِّل،
بطريقة التعدد يف الوحدة فهم يمكن وال فقط: الواحد والشخص الشخص،

مضاف) التشديد ١٦؛ الفصل («التنني»، أخرى.

وما الحديث، القانون ظهور يف الفهم هذا أصول التماس باإلمكان أن يفرتضبورديو
الجماعة هو الرسمي املتحدث يصري حيث الحلول؛ «رس أو (٢٠٠٤) الكهانة» «رس يه يسمِّ
عالمة بوصفه «يعمل دولة يف وزيًرا أم دينيٍّا كاهنًا أكان سواء فاملسئول، عنها». يعرب التي

.(٧٤٠ :١٩٨٥) بالكامل» رمزي لكائن بالكامل حقيقي «استبدال وهذا الكل»، محل

لألفراد الخالص املتسلسل التنوع يشكِّل فإنه للمسئول، املرئي الحضور بمجرد
[شخص مصطنع» «شخص يف العديدين) األشخاص (تشكيلة املنفصلني
ربما والتظاهر، الحشد تأثري خالل ومن مركَّب، «تشاركي» جسد معنوي]،
بالحديث الرسمي، املتحدث يضع اجتماعيٍّا. فاعًال بوصفه يظهر يجعله حتى
ويؤسس الشك، موضع الجماعة وجوَد خلسًة الجماعة، باسم الجماعة، عن
التسمية. أفعال من فعل أيِّ يف املتأصلة السحرية العملية خالل من الجماعة

(٧٤١ :١٩٨٥ (بورديو

االجتماعية. البنى عن ببساطة ناتًجا ليس والطبقات الجماعة وجود أن بورديو يؤكد
السيايس الحزب زعيم إن حيث التعبئة؛ وعمليات الشعارات خالل من الجماعات تُخَلق
يرفع اجتماعيٍّا، خياًال تخيليٍّا، شخًصا «بتشخيصه االجتماعية الطبقة أو املهنية النقابة أو
خالله من والفعل الحديث من ويَمكِّنهم املنفصلني، األفراد حال من يمثلهم الذين أولئك
وقد الجماعة وكأنه ويفعل يتكلم أن يف … بالحق يتمتع وباملقابل واحد. رجل وكأنهم
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يتأتى ال الذي للفعل، التصور هذا قلب يف هذا يقع .(٧٤٠ :١٩٨٥ (بورديو رجًال» ُجِعلت
ويف الجماعات. تأسيس خالل من الفعل يحدث الرواية، هذه يف التمثيل. خالل من إال
واملتحدثني القادة خالل من توجد االجتماعية الجماعات أن بورديو يزعم ما، مستًوى
يف ولكن تمثيلها. بانتفاء جماعات بوصفها ستنتفي وأنها يمثلونها، الذين الرسميني
رمزي: هو ما بمقتىض ُمعرًَّفا السيايس للفعل تصوًرا بورديو يقرتح أعمق، مستًوى
قادرة عالمات عرب يؤدَّى الذي «الفعل أي الرمزي، لتأثريية األمثل املوقع هي «السياسة
مضاف). التشديد ٧٤١؛ :١٩٨٥) الجماعات»» وخصوًصا، اجتماعية، أشياء إنتاج عىل
أن لألفراد يمكن «ال امللكية: من التجريد من شكًال السياسية التأثريية هذه تتضمن
تتحدث أن عىل تُسَمع، أن عىل قادرة قوٍة أي جماعات، هيئة يف يُشكَّلوا) أن (أو يتشكَّلوا
الشكل هذا .(٢٠٤ :١٩٩١) رسمي» متحدث لصالح ذواتهم عن يتخلَّوا لم ما وتُسمع،
.(٢٠٠٤ (فاكون و«التمثيل» «اإلرادة» فئتي بمعايري النهاية يف سيُفَهم الفعل أشكال من
إىل يؤدي إنه أي أدائي؛ وهو عالمات»، خالل من «يؤدَّى الفهم، لهذا وفًقا الفعل،
االتحاد ويخلق الطبقة؛ تمثيل خالل من الطبقة تنشئ املهنية فالنقابة جديد. راهن وضع
يزعم كما واحًدا؛ شخًصا الكثرة تصري وبهذا تمثيلها. خالل من االجتماعية الحركة
الحركة لنظريات األهمية بالغ األساس حيث من رمزي أنه عىل للفعل الفهم هذا هوبز.
املشكَّل االتحاد أما التمثيل، مبادئ ضمن الشغب أو التجمهر فهم يُمكن ال االجتماعية:
هذا إطار يف االختالف بيِّنة نظريٌة مقاربات تقع اإلطار. هذا يف فيُفَهم عمدي بأسلوب
مرة، ألول هوبز صاغه وبينما أدائيٍّا. فعًال بوصفه التمثيل وفعل الرمزي ملركزية الفهم
جوديث مثل (الجندر) االجتماعي النوع منظِّري أبحاث يف يتكرر فإنه بورديو، ونظَّره
تدَّعي ما تُنِتج أدائية عالمة نظرها وجهة من االجتماعي النوع كان التي (١٩٩٧) باتلر
التي واملجتمعية السلطوية االتجاهات فتُقِلقها فريزر نانيس السياسية املنظِّرة أما تمثيله.
أنه عىل نفسه الوقت يف الفعل تفهم ولكنها املتحدة، الواليات يف الهوية» «سياسة تتخذها
القائمة االجتماعية الحركات نظريات تركز وبينما .(١١٢ :٢٠٠٠) التمثيل» عىل «القدرة
الفهم هذا نفسه بالقدر تؤكد فإنها الذرائعية، أبعادها عىل السياسية العملية نموذج عىل
الحركات يف املشاركون يبذل مثًال «ِلَم وزمالؤه ماكآدم يسأل للفئة: بناء أنه عىل للفعل
وإظهار باملسريات، املشرتكة: للهويات العامة التأكيدات يف طاقتهم من الكثري االجتماعية
الجمعية، للقيمة ناجًحا ادعاءً «أن هو: وردُّهم التضامن؟» واستعراض املشرتكة، الرموز
عىل وقادر به، موثوق سيايس العب بصفة اعرتاًفا يجلب وااللتزام واألعداد والوحدة،

.(١٤٨ ،١٤٧ :٢٠٠١) التايل» السيايس الرصاع يف فرق إحداث
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املتحوِّلة املعرفية النماذج

سائد معريف نموذج إىل اإلشارة تُمكن الداخلية، والجداالت االضطرابات من الرغم عىل
من الغربيَّنْي. والثقافة املجتمع يف التحوالت أساس عىل مبني االجتماعية» «الحركة عن
أو املنظمة أو االتحاد شكل تتخذ ربما التي الجماعات لتشكيل مركزية أولوية ثمة جهة،
يف الغربية، للحداثة أوسع ظهور إطار يف العملية هذه نضع أن ويمكن املجتمع. مؤخًرا،
فهٍم ويف وظيفيٍّا، املتكافئني األعضاء من املكوَّن بالحدود، املحدَّد املجرد، الفضاء أفهام
يف حاسمة بطرائق تكرر الذي الرمزي للفعل حديث فهم منه ينشأ للتمثيل، جديد حديث
من شكل هي الحركة أن فكرة اإلطار هذا يف تتجىل االجتماعية. الحركات دراسة مقاربات
مىض فيما تُفهم كانت التي السيادة من شكًال تدَّعي املجتمع)، أو املنظمة (سواء الكلِّية
هو هذه الفعل ملبادئ النموذجي املثال السيد. جسد هو محلها وأنَّ ديني، أساس عىل
وأهمية األعضاء، بني الوظيفي والتكافؤ والتمثيل التفويض عىل برتكيزها املهنية، النقابة
يفعل حيث بالشخص؛ الشخص عالقات أي أفقي، هو فيما واالرتياب بالكلية، االرتباط
يف منطبقة نفسها املبادئ هذه نشهد شخًصا. بوصفه ال ممثًال، أو مفوًَّضا بوصفه املرء
للفعل قوية مبادئ هذه للجماعة» نافع «فاعل أنه عىل العضو تفهم التي الهوية نماذج
بوصفه الفعل يشكِّل أيًضا. الفكرية املدارس يف ولكن وحدها، املنظمات يف تتغلغل ال
عاَلًما منه، تنساب التي والتضامن والتفويض والهوية التمثيل أفكار خالل من الرمزي،

فكريٍّا.
النموذج هذا نبذ عىل جميعها الكتاب هذا يف لها نتصدى التي الفعل أشكال تنطوي
عىل القدرة «من وبدًال التمثيل. فعل خالل من الجماعات فيه س تؤسَّ الذي املعريف
نجد التحرك. اإلحساس، السمع، اللمس، االستشفاء، أخرى: فعل مبادئ نجد التمثيل»،
.(١٣٥ :١٩٩٣ (جورداش العالم يف واملشاركة الحضور ونمط كالخربة، التجسيد، مبادئ
والذات، الجسد بني الديكارتي الفصل مع قطيعة هذه الفعل أشكال استكشاف يعني
الفاعل يف الشك — سنرى كما — هذا ويثري الفعل. داخل والجسد األحاسيس ووضع
التي األخرى البنى أشكال عن للتساؤل املجال أيًضا هذا ويفتح بإرادته. املعرَّف املستقل
ذواتهم من يتجردون وال املدني، النموذج يقتيض كما بالكليَّة الفاعلون فيها يرتبط ال
التي الطريقة يف تحوُّل إحداث املؤلفني من كثري يحاول بورديو. وصفها التي بالطريقة
يشري الشبكة، أهمية وضوح ومع الشبكة. أهمية ُمربزين الحركات، بشأن بها نفكر
املفاهيم تبدو هذا، نفعل وحاملا الفعل، مركز يف دة املجسَّ الذات وضع إىل الكتاب هذا
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يحاول ما عادة — التزامن ثقافة يف وقوعها يف ومرسفة مجرَّدة، «الشبكة» عن الراهنة
أحادي زمن يف وتضعها التجسيد منها تنزع بطريقة للشبكات خرائط» «رسم الباحثون
لنا تتيح األخرى البنى أنماط لعل .(٢٠٠٢ وماكآدم دياني ١٩٩٥؛ دياني (انظر البعد
استعارات الختامية املناقشة يف وأستعرض والزمن، األجساد أساس عىل الفعل يف التفكري

التمثيل. بنية عن أقدم تصور إلبدال الشبكات، ال واإليقاع، املوسيقى

العاملية الحداثات

األشكال انتشار بوصفها العوملة يف التفكري مشكالت باطِّراد املقاِرنة الدراسات تؤكد
إىل آيزنشتات إن إس اإلرسائييل االجتماع عاِلم يستند املدني». و«املجتمع للفردية الغربية
الحضارات يسميه ما بني جاسرب ميز «الحضارة». مفهوم ليستخدم جاسرب كارل كتابات
التي الحضارات إىل املحوري» «العرص مصطلح ويشري املحورية». و«غري «املحورية»
الحضارات تُظهر اإلسالم. ظهور وحتى امليالد قبل ٥٠٠ عام من الحقبة خالل تبلورت
الدنيوي، العالم أو اليومي، بني ما الفاصلة باملسافة جديًدا وعيًا الحقبة هذه يف نشأت التي
دونيٍّا، ناقًصا، الدنيوي العالم كان السامي مع باملقارنة املقدس. أو السامي النظام وبني
القديمة، إرسائيل فهي الحضارات لهذه الرئيسة األمثلة أما بناء. إعادة إىل وبحاجة مدنًسا،
والزرادشتية القديمة، واليونان منها، ظهرت التي واملسيحية الثاني، الكومنولث ويهودية
منها، نشأت التي والبوذية والهندوسية، القديمة، اإلمرباطورية والصني القديمة، إيران يف
االجتماعي للنظام بسيًطا انعكاًسا تكون أن من وبدًال .(١٩٩٩ (آيزنشتات واإلسالم
إميل الفرنيس االجتماع عالم إىل ماركس من عرش التاسع القرن علمانيو اعتقد (مثلما
السامي بني التوتر هو كان الحضارات لهذه املميز امللمح أن آيزنشتات يؤكد دوركيم)،
التي والتغيري لالستبدال الدعوة هذه االجتماعي، العالم إىل النقدية النظرة هذه والدنيوي.
مثل االجتماعية، للجماعات مختلفة نخب بظهور ارتبطت عليا، مبادئ باسم صيغت
السامي، إىل الوصول عىل القدرة ادعوا الذين املثقفني أو الدين، ورجال الدينيني، املسئولني
:١٩٩٩ (آيزنشتات اليومي االجتماعي التنظيم النتقاد أخرى أو بطريقة هذا واستخدموا

األول). الفصل
أو خالدة مبادئ يُظهر أنه عىل يُرى يعد لم االجتماعي النظام أن يعني هذا كان
اإلكمال، أو اإلبدال أو التغيري من نوع إىل بحاجة أنه عىل يُرى ولكن عنها، يعرب أو سامية
بني التوتر هذا السامي. النظام خالل من املتاحة اإلمكانية مع يتجاوب أن يمكن بحيث
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هذه تبلورت حينما القوة. مفاهيم يخص فيما مهمة أبعاد له كانت والدنيوي السامي
مهمة، مقدَّسة أبعاًدا اسرتد الحاكم أو امللك كان وإذا امللك-اإلله، اختفى الحضارات
هذه يف ظهرت أن والنتيجة أسمى. نظام أمام للمساءلة قابًال كان املبدأ حيث من فهو
األمثلة — (٦ :١٩٩٩) للحساب حاكم استدعاء إمكانية آيزنشتات، يزعم كما الحضارات،
الديناميات هذه لكن السماوي. للعهد الصيني املفهوم أو القديمة، إرسائيل أنبياء هي
وتصورات للمساءلة، مختلفة جد تصورات رة مطوِّ مختلفة، جد أشكاًال اكتسبت الحضارية
سيما وال «الدنيوية» الحضارات يف العالم. بناء إعادة معنى بشأن جذريٍّا اختالًفا مختلفة
املؤمن خربة وبناء الدنيا هجر شكل هذا واتخذ داخلها، من هذا نشأ والبوذية، الهندوسية
النظام عىل مبارشًة يركز الدنيوي العالم نقد كان ما نادًرا الحضارات، هذه يف الداخلية.
هو ملا الثقافية النماذج هذه خضم من نشأت التي الحركات تصدَّت وحيثما السيايس،
من بدًال ولكنها، السيايس، املجال بناء إعادة محاولة شكل هذا أخذ ما نادًرا سيايس،
األنظمة عليها ست أُسِّ التي الُخلُقية للمبادئ االمتثال إىل الحكام دعوة شكل اتخذت ذلك،
دراستها آيزنشتات يقرتح التي الكونفوشيوسية أما .(١٥ :١٩٩٩ (آيزنشتات القائمة
والدراسات، الدارسني تطور مع مؤسسيٍّا طابًعا واكتسبت دنيوية»، «حضارة بوصفها
الشخصية أهمية عىل ذلك من بدًال ركزت ولكنها السيايس، املجال بناء إعادة إىل تهدف فلم
التي الحركات ألشكال مركزية أنها سنرى موضوعات وهي — الُخلُقية والرتبية الفردية
نظر وجهة ومن منذئٍذ. وتعوملت الثقافية» «الثورة أعقبت التي الحقبة يف الصني يف نشأت
بني — واإلسالم واملسيحية، اليهودية، — الكربى التوحيدية الحضارات تجمع آيزنشتات،
توجًها منها كلٌّ يمتلك الدنيوية. للحضارات املعرفية النماذج ومن هذا من مهمة أبعاد
السيايس للمجال بالغة أهمية منها كلٌّ ويويل الدنيوي، العالم تشكيل إعادة نحو قويٍّا

هذا. لتحقيق وسيلة بوصفه
الحركات يف بها نفكر التي الطريقة عىل مهمة تداعيات الحضاري التحليل لهذا
الكونية». «الرؤية أساس عىل املبنية التحليالت حدود تربز أنها أوًال، الناشئة. العاملية
كون مدى إىل ينبهنا حضارية مبادئ خالل من االجتماعية األنماط تشكُّل بمدى فوعينا
حقيقة يف محددة تاريخية ومسارات خربات نتاج «الكوني» مكانة ادعاءات من كثري
والرابطة التعدد. متزايدة التحديث أشكال من واحد شكل هي األوروبية الحداثة األمر.
من كثري يف املهم الدور هذا مثل لعبت التي الجمعية، والهوية القومية الدولة بني القوية
الثقافات منابت تُنتج قومية. دولة تطور لم التي الهند يف مثًال، ، تتجلَّ لم األوروبية الدول
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كل تتطلع وال الرتبية. فهم يف يتجىل كما جذريٍّا، اختالًفا مختلًفا للفعل تصوًرا األخرى
النمط تطور كلها وال السيايس، تفضيل خالل من الدنيوي العالم تغيري إىل املنابت هذه
الخربة بني الخاصة العالقة كلها تطور وال أوروبا. يف ظهر الذي املدني املجتمع من نفسه
األهمية هذه حق، عن تييل، يوليها التي الحديث، االتحاد يف ظهرت التي والجمعية الفردية

األوروبية. االجتماعية الحركات حالة يف
تييل يفهم الحضارية. املنابت يف كامنة ذاته الفعل مفهوم بها نفهم التي الطريقة
د، التعمُّ عىل تركيزه يف متكرر موضوع وهو — «القصدية» أساس عىل رأينا كما الفعل
الحضارية باملبادئ الوعي يجعلنا والفعل. التمثيل يف الرمزية صفة بورديو يؤكد بينما
للخربة مختلفة وطرائق بالعالم، والخربة ذوات إىل للتحول مختلفة طرائق عىل منفتحني
بأن ذلك كل وييش االجتماعي. للنقد مختلفة مبادئ وعىل باآلخر، والعالقة بالتجسيد
«الحركة عرَّفنا لو الغربية. الحداثة يف نألفها التي املسارات بالرضورة تتبع ال قد الحركات
سنكون فحينئٍذ املصلحة، وجماعة السيايس للحزب الوظيفي» «املكافئ بأنها االجتماعية»
يف ظهرت التي الرشوط وفق باآلخر والعالقات واالتصال للفعل جوهرية مفاهيم عرَّفنا
الفعل ومبادئ تتوافق ال التي والحركات الخربات كل باستبعاد نظرتنا، يشوِّه وهذا الغرب.
عن دفاعية تعبريات اعتبارها أو األورو-أمريكي، التحديث سياق يف ظهرت التي والثقافة
عىل يُدَرك التماثلية من مزاًجا هذا يفرض ومتطلباته. التحديث مع التعامل عن العجز
شأنًا هذا وليس لالعرتاف. رفض أنه عىل العنف، أشكال من شكل أنه عىل متزايد نحو

أيًضا. أخالقي شأن ولكنه محًضا؛ فكريٍّا

هوامش

عىل العام، إنجالند نيو بلدة الجتماع الفعلية الحاالت أن املعارص البحث يرى (1)
الخيال اعتاد الذي دورها من بكثري أقل كانت األمريكي، السيايس للخيال أهميته من الرغم

.(١٩٩٩ ونيفو فرانسوا (انظر افرتاضه األمريكي
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الثاني الجزء

اخلربة مبادئ إىل العوملة مناهضة من





الثالث الفصل

اخلربة إىل املجتمع من املبارش: الفعل

من التسعينيات عقد أواخر يف الكبرية االحتشادات إىل املبارش الفعل أصول ترجع
يف النووية للطاقة املناِهضة الحركة يف األمر أوَل املبارش الفعل ظهر العرشين. القرن
املحار» «تحالف حركة فعل يف محوريٍّا دوًرا ولعب السبعينيات، أوائل يف املتحدة الواليات
عرب م ُعمِّ هناك، ومن نيوهامبشري. سيربوك، يف النووية الطاقة ضد أاليانس) (الكالمشيل
املفاعالت بناءُ ُمخطًَّطا كان التي املواقع احتالالت من سلسلة خالل من املتحدة الواليات
يف ،(١٩٩٧ جاسرب (انظر كاليفورنيا يف ديابلو موقع يف جرى ما وأشهرها عليها، النووية
الفعل لعب املتحدة، الواليات يف .(٢٠٠٢) أوري صاغه الذي السيولة نموذج ح توضِّ عمليٍة
أساسيٍّا دوًرا لعبت التي فريست!) (إيرث أوًال!» «األرض حركة ظهور يف ا مهمٍّ دوًرا املبارش
أوًال!» «األرض حركة أصبحت وبينما الفعل. من جديدة أشكاٍل تطويِر يف عقٍد مدى عىل
ثقافتها من نشأت فقد املؤثر، انهيارها إىل أدَّى بما ومنكفئة، مغلقًة املتحدة الواليات يف
تقاليد مع تلتقي أن لها كان التي سوَسيتي) (روكوس الضجيج» «مجتمع حركُة وفعلها
كاليفورنيا، يف ريفوليوشن) آند (آرت والثورة» «الفن شبكة مثََّلتها التي الثقايف الفعل
دوًرا لعبت التي نتورك) أكشن (دايركت املبارش» الفعل «شبكة حركة منها نشأت التي

العاملية. التجارة منظمة ضد سياتل ِفعل نجاح يف حاسًما
بدايات يف بريطانيا عىل املتحدة الواليات يف ظهر الذي املبارش الفعل فاض
فعلها. ونموذَج أوًال!» «األرض حركَة الربيطانية الجامعات طالُب تَبنَّى حينما التسعينيات،
املناِهض والفعل الشباب لثقافة التعرُّض نتيجَة بريطانيا يف جذريٍّا ًا تغريُّ َ تغريَّ هذا ولكن
نضجت فإنها مؤثًرا، انهياًرا املتحدة الواليات يف «األرضأوًال!» انهارت بينما ولذلك، للطرق؛
ستلعب التي سرتيتس)، ذي (ريكليم الشوارع» «استعادة حركة لتصبح بريطانيا يف
أكشن). جلوبال (بيبلز للناس» العاملي «الفعل شبكة ظهور يف أساسيٍّا دوًرا بعُد فيما
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من خلوِّها بسبب أخرى، مرًة مختلًفا مساًرا املباِرش الفعل يتبع القارية، أوروبا ويف
النزعة من املبارش الفعل ينشأ مثًال، فرنسا يف النووية. للطاقة مناِهضة مهمة حركات
التسعينيات، وأوائل الثمانينيات أواخر يف البلد ذلك يف تطوَّرت التي الجديدة اإلنسانية
املبارش بالفعل املطالبة أو حدود»، بال «أطباء مثل حدود» «بال الشبكات بثقافة مقرتنًة
من «االتحاد قبيل من االتحاد، أشكال تطوير إىل أدَّت شبكات وهي والترشد، الجوع ضد
جديد شكٌل أنه عىل إليه النظر يمكن الذي املواطنني»، ملساعدة توبن رضيبة فْرِض أجل
املراكز تلعب إيطاليا، ويف التنظيم. أشكال من أقدَم شكٍل داخل َمصوغ الفعل، أشكال من
شمايل ويف البديلة. الشبابية للثقافات تالٍق نقاِط دْوَر تؤدي إذ محوريٍّا؛ دوًرا االجتماعية
مكانًة بالعنف العالقُة تحتلُّ حيث محوريٍّا؛ دوًرا أيًضا الشباب ثقافاُت تلعب أوروبا،
«تحرير حركة رتها طوَّ التي واألفعال التخريب يف كما — املبارش الفعل أشكال يف مهمة

.(٢٠٠١ (بيرتسون ليربيشن) (أنيمال الحيوان»
ليست القومية. والتقاليد السياقات تُشكِّلها والحركة الفعل أشكال من األشكال هذه
يف فرنسا يف برزت التي الجديدة اإلنسانية النزعُة عاملية. كوزموبوليتانية لثقافة أمثلة
كانت التي النووية للطاقة املناِهضة والحركُة املتحدة، الواليات يف لها نظريَ ال الثمانينيات
مثال هو املباِرش الفعل ُر تطوُّ فرنسا. يف بال ذات تكن لم بريطانيا يف األهمية بالغَة
بينما أوري. وصفها التي الجزئية» الت «الصِّ أو «املتداخلة» (٢٠٠٣) ثربون ملسارات
رته طوَّ الذي الفعل نموذِج تشكيُل أُِعيَد املتحدة، الواليات يف بشدة أوًال!» «األرض انهارت
الشوارع»، «استعادة حركِة ظهوِر إىل ُمْفِضيًا بريطانيا، يف الطرق ضد الرصاع سياق يف
مثل بلداٍن إىل وكذلك التسعينيات، أواخر يف املتحدة الواليات إىل بدورها ارتدَّت التي
أول ظهرت التي التمثيلية، ومجالسها املشرتك االهتمام جماعاُت ولعبت وأسرتاليا. إيطاليا
عام سياتل يف ا مهمٍّ دوًرا ،١٩٧٥ عام سيربوك مدينة يف املحار» «تحالُف سياق يف األمر
جرى الذي الفعل يف التنظيم أشكال من أساسيٍّا شكًال بصفتها أيًضا ظهرت حيث ١٩٩٩؛
الطريق» «استعراض .٢٠٠٣ يوليو يف الكربى الثماني مجموعة ضد إيفيان مدينة يف
وتنظيم الشبكات إنشاء أجل من املدن بني السفر متضمنًا أوًال!» «األرض َرتْه طوَّ الذي
العوملة، مناهضة فعل يف «الكرافانات» بها حظيت التي املهمة املكانة إىل إشارة هو الفعل،
شبكٍة من الفعل أشكاُل تنساب واالرتحال. بالنزوح مرتبطة خربة مبادئ أهمية ويؤكد
يف «إنديميديا» شبكة مثل: االتصاالت، وشبكات اإلنرتنت مها تَُضخِّ عملية يف أخرى إىل
يف الفصل هذا يف وسنرشع إيطاليا. يف كرو» ميديا «تكتيكال شبكة أو املتحدة، الواليات
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إجراءات تلعبه مما أهميًة أكثَر دوًرا املوسيقى تلعب حيث هذه؛ الخربة قات تدفُّ كشف
والحيوية. االرتحال من دًة معقَّ شبكاٍت االتحادات من بدًال نجد وحيث االجتماعات،

النموذجي واملجتمع االهتمام جماعات املحار»: «تحالف

التي واالسرتاتيجية النووية، الطاقة ُمناَهضِة حركِة يف املبارش الفعل جذور س تلمُّ يمكن
أهم من وكان فيها. املفاعالت إنشاء املخطَّط املواقع باحتالل السبعينيات، مر عىل رتها طوَّ
١٩٧٥ عام من (نيوهامبشري) سيبربوك يف نشأ الذي املحار» «تحالُف الحركِة هذه نماذج
ألولئك كان وأملانيا. فرنسا يف جرت التي املواقع احتالالت من ُمستلَهًما ،١٩٧٧ عام إىل
وكان الحرب، مُلناَهضة الطالبية الحركة يف املشاركة من تاريٌخ الفعل هذا يف املنَضِوين
جمعية ابتدَعتْها التي ْلمي السِّ املدني العصيان بتقاليد بقوٍة متأثًرا سيربوك يف االحتالل
حركات من كلٍّ يف محوريٍّا دوًرا لعبت التي (الكويكرز)، األمريكيني األصدقاء خدمة

األسبق. العقد يف املدنية الحقوق وحركات السالم
صغرية جماعات وكانت تحديًدا، املدنية الحقوق فعل يف منغمسًة الحركات هذه كانت
واآلخرين الرشطة مع املواجهات خالل بعًضا بعضهم بدعم ملتزمني أناٍس من مكوَّنة
أن سبق «تدريب». عمليات خالل من تشكَّلوا ما وعادًة العداء. يُناِصبوهم أن يُحتَمل الذين
املدنية، الحقوق مرحلة خالل الرشطة عنِف عىل ِسْلمي بأسلوب الرد يف بارًزا دوًرا لعبوا
الوالء من وبدًال سيربوك. يف للنشطاء تدريباٍت نظَّموا الذين خصوًصا «الكويكرز» وتبنَّاهم
كلُّ بنى املجهولة، الوجوه آالف وسط وحيًدا الناشط فيها يكون خربة أو مجردة، ملنظمة
وخالل الناس، من قليل عدٍد مع قوية ُمسانَدٍة روابَط املشرتَك االهتماِم جماعِة عرب ناشٍط
أن والئهم شأن من كان — العنيفة بامُلواَجهة يصطبغ أن يُحتَمل كان الذي — الفعل

الصغرية. الجماعة هذه إىل ه يُوجَّ
االهتمام جماعات اعتادت سيربوك، يف بدأ الذي النووية للطاقة املناِهض الفعل يف
جماعات من «قرية» كلِّ إرساِل مع محددة، مناطق يف تتكتل أن ما موقع احتالل خالل
املستجدة، املسائل مع التعاُمل عليه كان الذي التمثييل املجلس يف ليشارك ُممثال االهتمام
مجرِد من دورهم؛ يف ٍل تحوُّ إىل هذا يشري الرشطة. مع التفاوض عن مسئوًال يكون وأن
هذا واتسع للتنظيم. مبادئ إىل — لالعتقال ْلمية السِّ امُلقاَومة — الفعل لتنظيم طريقٍة
جماعات من جزءًا يبقوا بأن االعتقاالت أعقاب يف طاَلبوا النشطاء ألن سيربوك يف الدور
االهتمام، جماعات أن والنتيجة .(٦٨ :١٩٩١ (إبشتاين الحبس رْهَن كانوا بينما اهتمامهم،
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وِسْلمية، ناجحة مقاومًة االعتقال بمقاومِة للناس ليسمح ًما ُمصمَّ للفعل أسلوبًا بوصفها
كان االهتمام، جماعة عن الدفاع خالل له. وفًقا املجتمعات تنتظم أن يمكن ً مبدأ صارت
التي الُهِويَّة سياسِة أُسَس أرَسْت التي املوضوعات — مجتمعهم عن يدافعون الفاعلون

املتحدة. الواليات يف بعُد فيما نشأت
الحركة ميالد يف أساسيٍّا دوًرا العبًا البالد، امتداد عىل سيربوك احتالُل ُقلِّد ما رسعان
يف النموذجي. واملجتمع املواقع احتالل بني بالجمع األمريكية النووية للطاقة امُلناِهضة
الديني؛ األساس ذو األخالقي االحتجاج مؤثرة: أمريكية تقاليد ثالثة التقت سيربوك،
األمريكية؛ للثقافة األهمية بالغتَي كانتا اللتان الجماعية املعيشة وحركة املضادة والثقافُة
البلدة الجتماع كبرية أهميٍة إيالءِ مع املحلية، والديمقراطية املحلية التقاليد عن والدفاُع
محطٍة إقامِة ُمعاَرضِة من أكثر هو ما الفعُل أثَمَر .(١٩٩١ (إبشتاين املحلية واالستفتاءات
أفعال من مباًرشا فعًال أصبح فيما ُمتزايٍد نحٍو عىل ا مهمٍّ هذا وأصبح بمجتمع، برشَّ نووية؛
إىل مرتكزة داخلية وبإجراءاٍت قانونية، ِسْلمية إيكولوجية بقيٍم «معرًَّفا الفرعية»، «الثقافة
الباحثون ويزعم .(١٨٩ :١٩٩٧ (جاسرب املجتمع» إنشاء وجهوِد الوفاقية القرارات صنِع
بفئة لصيقًة بقائها مع انغالًقا، ازدادت رها بتطوُّ أنها الحركة، هذه استكشفوا الذين
إىل املستمرة باإلشارات االنغالق هذا َص وتَلخَّ الستينيات، ملرحلة تنتمي التي الحركات

.(٨٤ :١٩٩٣ (جوبك السجن خربة خالل من َن تكوَّ الذي اليوتوبي املجتمع أشكال
ومجالَسها االهتمام، وجماعاِت املباِرش، الفعل موضوعاِت فإن هذا، عن النظر بغضِّ
هذا، نفهم ولكي التسعينيات. أواخر يف للعوملة املناِهض الفعل يف بقوٍة ظهرت التمثيلية،
والحالة البيئي. الفعل مجال يف وتحوُّالته املبارش الفعل َر تطوُّ نستكشف أن إىل نحتاج

أوًال»! «األرض هي هنا الرئيسة املرجعية

«األرضأوًال»! الطبيعة: أجل من املحاربون

البينكارت صحراء إىل شبان خمسة خاضها تخييم رحلة أثناء أوًال»! «األرض حركة أنشئت
فعل أول وحدث الفعل. وبدء والنقاش، الحديث عن الكف هو الهدف كان .١٩٨١ عام
التَفَّ حينما ،١٩٨٢ عام الربيعي االعتدال صبيحة يف أوًال»! «األرض ِقبَل من ملموس
قدمني إىل قدًما ١٢ من مستََدق وَعْرض ياردات، ١٠٩ بطول أسود بالستيكي إسفني
وتدمري السد بشأن الجدل سياق ويف كلورادو. يف كانيون» «جِلن سد واجهة عند اثنني
القوة بسبب قومية شعبية الفعل هذا لقي باألنهار، اإلرضار عليه انطوى الذي الرباري
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يف النهر بقوة موحية السد، واجهة أدنى يوجد مهوًال صدًعا بدا ما صورة اكتسبتها التي
http://www.hcn.org/allimages/1995/ (انظر: الصنع البرشي سجنه من تحرره

.(mar20/graphics/950320.001.gif
والحرية الحماية توفري إىل مجموعها يف هدفت األفعال من سلسلة بداية هذا كان
يونيو يف املبكرة األفعال هذه وأُتِبعت املهدَّدة. الغابات أو السدود، تعرتضها التي لألنهار
الرسالة نرش بهدف أشهر ثالثة امتدت رحلة طريق»، «استعراض ب العام ذلك من
حركة مسار عن مختلف جد مساًرا أوًال»! «األرض حركة اتبعت جدد. أناس وإرشاك
من بدًال وطغت البلدة؛ اجتماعات إىل اإلشارة غابت األمريكية. النووية الطاقة مناهضة
املوسيقى موضوعات وكذلك النشطاء)، تصور يف (ولو الَقبَيل املجتمع موضوعات ذلك
يف أوًال»! «األرض حركة يف أساسيٍّا دوًرا تلعب) زالت (وما املوسيقى ولعبت والشعر.
النهر «لقاءات هو سنوي، َقبَيل» و«تجمع الطرق، استعراضات جانب إىل املتحدة، الواليات
«راندفو» لفظ يستخدم والذي نفسه، إىل يتدفق النهر أن أسطورة عىل (املؤسس املستدير»
االنفالت بخربات اللقاءات هذه ارتبطت التقليدية). األصليني األمريكيني اجتماعات لوصف
للكحول. كبري باستهالك املبكرة السنوات يف وارتبطت االجتماعية، الُخلُقية املعايري من

إدوارد برواية واضًحا تأثًرا متأثرين أوًال»! «األرض حركة أنشئوا الذين الشبان كان
من ملجموعة البطولية املغامرات وتصف ،١٩٧٦ عام الصادرة العرقلة» «عصابة آبي
عام ويف الرباري. عن للدفاع الجسور رون يُفجِّ كانوا الذين الرحالَة البيئيني املدافعني
«الدفاع كتاب أوًال»! «األرض حركة قلب يف كان الذي فورمان ديفيد نرش ،١٩٨٥
املبارش، للفعل رؤيته يعلن وفيه آبي. من بتقديم للعرقلة»، عميل دليل اإليكولوجي:
الجسور. وتفجري الغابات، قطع عمليات وتخريب األشجار يف املسامري دق بتأييد موحيًا
الفعل املفتاح. هو «الفعل حاسًما: الفعل كان أوًال»! و«األرض فورمان نظر وجهة ومن
أفعالُنا د فلتحدِّ … للمعتَقد الالنهائي التنقيح أو الفلسفية السفسطة من كثريًا أهم
والتنظيم املجتمع أوًال»! «األرض عارضت .(٥٧ :١٩٩٥ يل يف (مقتبَس معتَقدنا» تفاصيل
القوية السيطرة بني وجمعت منظمة. ليست وأنها حركة، أنها عىل ت وأرصَّ الصناعيني،

املحليَّنْي. والفعل الذاتية االستقاللية عىل ركزت وثقافة األساسية، التوجهات عىل
اإليكولوجي الدمار سبب بذواتهم هم أنهم عىل البرش إىل باطراد ينظر فورمان أخذ
املتنبئ الرؤية» «سفر إىل (نسبة «الرؤيوي» البعد ازداد الثمانينيات، مدار وعىل للكوكب.
الجربي التعقيم عن مدافًعا فريست»! «إيرث مجلة يف فورمان لكتابات العالم) بنهاية
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١٩٨٧ عامي بني الفرتة مر وعىل األول. الطفل والدة عقب املتحدة الواليات يف للناس
متزايًدا ضغًطا الفيدرالية التحقيقات مكتب فرض رافقه الذي ه، التوجُّ هذا أثار و١٩٩٠،
بفورمان محيطة مجموعة أصبحت أوًال»! «األرض داخل متصاعًدا توتًرا الحركة، عىل
سينشأ وأنه تنهار، أن توشك الصناعية الحضارة بأن مؤمنة متزايد، نحو عىل «رؤيوية»
وليست الطبيعي العالم يف مندمجة اإلنسانية، الخربة من جديد نمط االنهيار هذا من
االرتباط إىل متطلعة «اجتماعية»، بأنها نفسها أخرى مجموعة وعرَّفت عليه. مسيطرة
أكثر للربح الرأسمايل للسعي نتاج أنه عىل البيئي الدمار إىل وتنظر العمال، منظمات مع
األحداث يُئوِّلون الحياة مركزية ه توجُّ أنصار وبدأ بذاته. البرشي للجنس نتيجة منه
يؤسس أن شأنه من دمار اإلنسانية، للحضارة ومرغوب حتمي قادم دمار أساس عىل
املقربني، فورمان حلفاء أحد كونر، ديفيد تساءل املنطلق هذا ومن محرًَّرا. أرض كوكب
مؤوًِّال البيئة»، منارصي لدعاء «االستجابة هو اإليدز كان إذا عما ١٩٨٧ عام له مقال يف
والتمييز والتلوث، السكانية، الزيادة عىل األرض) (األم جايا» «رد أنه عىل اإليدز تطور
فورمان، كتبه مقاًال فريست»! «إيرث مجلة من ١٩٨٧ ديسمرب عدد يحمل الكائنات. بني
للمجتمع الحتمي التدهور يف محبَّذ تطور هو بلوى، كونه من بدًال اإليدز، «وباء أن مؤكًدا
ُشكلت نفسه، العام ذلك من يونيو ويف .(١١٠ :١٩٩٥ يل يف (مقتبس البرشي» السكاني
مسرية بعد أب) باور-آكت أنليش تو كوليشن (إيدز القوة» لتحرير اإليدز «ائتالف حركة
ملنافع تلك الراديكاليني البيئة أنصار مناقشة تؤكد نيويورك. يف للمثليِّني استعراضية
تيارات من التيارين هذين بني ما تفصل التي االستثنائية املسافة الكوكب زاوية من اإليدز
االنشقاقات من بسلسلة أوًال»! «األرض مرَّت التسعينيات، امتداد وعىل املبارش. الفعل
الجماعة عىل االجتماعية اإليكولوجية الجماعة انترصت إذ بانقسامها؛ انتهت والتصدعات،

العميقة. اإليكولوجية
األمثل النحو عىل أوًال»! «األرض حركة فهم يمكن أنه (١٩٩٥) يل مارثا تزُعم
التطور بأن رؤية إىل لت توصَّ أوًال»! «األرض أن واملقصود ألفية. حركة باعتبارها
محدق، إيكولوجي انهيار إىل سيُفيض الرباري وتدمريه الصناعي للمجتمع التكنولوجي
محتوًما أوًال»! «األرض انهيار وكان الصناعي. املجتمع نهاية معه يجلب أن شأنه من
اآلفة من للتخلص األم األرض فعل بوصفه باإليدز الحياة مركزية تيار ترحيب بمجرد
النزعة من صيغة متزايد نحو عىل أوًال»! «األرض داخل األلفي التيار هذا اعتنق البرشية.
جليٍّا التضاد هذا وصار وامللوَّث. والنقي والهالك، الناجي لغة من ا مستمدٍّ النجاتية،
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عقد يف دعا الذي آبي، إد الفكري، الحركة مرجع كتبها التي الالحقة الكتابات يف أيًضا
بأنهم املهاجرين واصًفا املتحدة، والواليات املكسيك بني الحدود إغالق إىل الثمانينيات
الطائفة دوامة يف متزايد نحو عىل يُسَحبون الطبيعة أجل من املحاربون كان البلد. يلوِّثون
لنوع قابليتها هو أوًال»! «األرض بشأن إدراكه يجدر ما لكن املهَلكني. عالم يف املحفوظة
املبادئ إلزامات من متحررة الكحول)، أهمية هنا (ومن وحشية خربة الفردية، الخربة من
مع شديًدا تباينًا الجدل نقيض بوصفه الفعل عىل الرتكيز يتباين االجتماعية. الُخلُقية
كانت وللنقاش. للصياغة األمريكية النموذجية املجتمعات تمنحها التي االستثنائية األهمية
وحشيٍّا. نهًرا يستأنس سد ضد األول فعلها منذ مؤثرة فعل مبادئ رائدة أوًال»! «األرض
وحشيٍّا؛ تكون أن حرٍّا تكون أن يعني حيث ديونيسيس؛ مقوالت إىل الحركة استندت
الشباب. هؤالء لدى للرباري االستثنائية واألهمية الطبيعة، تحرير أهمية تنبع هنا ومن
حيث رها؛ وتطوُّ أوًال»! «األرض حركة مليالد حاسمة «الرباري» يف «الوجود» خربة كانت
نفسها أوًال»! «األرض دمرت بينما ذلك، ومع بالحيوية. مفعمني يكونوا أن الناس يستطيع
التقت حيث املتحدة؛ اململكة يف جذريٍّا مختلًفا مساًرا اتخذت فإنها املتحدة، الواليات يف
الفعل، أشكال من جديًدا شكًال خلق نحو عىل الشباب ثقافة مع الصناعية الثقافة مقارعة

للطرق. املناهضة الربيطانية الحركة — عامة ثقافة ًسا مؤسِّ

الطرق مناهضو

الناجني بني التضاد فخ يف السقوط يف آخذة املتحدة الواليات يف أوًال»! «األرض كانت حينما
الشبكات عىل وباالعتماد عامليٍّا. تُتداول ومجالتها الرتويجية منشوراتها كانت والهالكني،
الذي املواقع احتالل يف تقليدها وعىل (٢٠٠١ (ولش الربيطانية السالم حركة يف املوجودة
أوًال»! «األرض حركة حاولت ،(١٩٩٥ روزنايل (انظر بالتحديد كومن جرينهام يف ُطوِّر
َدنْجِنس محطة عىل حصاًرا تفرض أن ١٩٩١ عام أواخر يف التشكيل حديثة الربيطانية
بأن بالزعم البيئية، واالهتمامات السالم بني صلة بناء هو الهدف وكان النووية. للطاقة
(بأسلوب للخطر للموقع الهش اإليكولوجي التوازن تُعرِّض أن النووية املحطة شأن من
باعتباره املوقع، كان ،(١٩٩٩) وول ذكر وكما .(١٩٧٥ عام يف املحار» «تحالف يذكِّرنا
الفعل. هذا وفشل بريطانيا. يف «الرباري» إىل املواقع أقرب من إنجلرتا، أقاليم أنأى من
يتجاوز ال صغرية مجموعة حشد من إال جهودهم، من الرغم عىل املنظمون، يتمكن ولم
يف ذلك بها ُفعل التي بالطريقة الرباري عن الدفاع محاولة أن واتضح شخًصا، ٦٠ عددها
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األخشاب واردات إعاقة إىل الفعل انتقل وهكذا الالزم. الزخم تكتسب لم املتحدة الواليات
السبع الدول مجموعة ضد األول الفعل أيًضا العام ذلك وشهد .(١٩٩٩ (وول املاليزية
فعل يف الفتة، وعلقوا عاموًدا، أفرادها بعض تسلَّق البيئية: الحركة من انبثق الذي الكربى
مجموعة فيه تجتمع أن مقرًرا كان الذي ١٩٩٧ عام يف لكن شخًصا. ٢٠ فيه شارك
سلسلٌة القمَة وأعقبت محتج. ألف ٦٠٠ مواجهة عليها كان بريطانيا، يف الكربى السبع
شكل عموًما متخذة ومعالجتها، املطرية الغابات من األخشاب استرياد ضد األفعال من

.(١٩٩٩ (وول األخشاب مستوَدعات احتالل
أواخر يف للسيارات. مضاد فعل إىل يتحول أن الجلل الحدث شأن من وكان
البلد، يف وأهميتها الطرق طول يف هائلة بزيادة الربيطانية الحكومة ت برشَّ الثمانينيات،
عىل االقتصادي، التحديث إىل الرامية البلد اسرتاتيجيات مركز يف الربي النقل وضع مع
برنامج عن نيكسون ريتشارد كشف حينما ١٩٧٢ عام يف حدث ما كثريًا يشبه نحو
صورة ن وتضمَّ اقتصادية. اسرتاتيجية من أكثر األمر كان النووية. الطاقة لبناء طموح
متكاملة. ودولة اقتصادية فرصة معها جالبة طرق، شبكة بكثافة تجتازها لربيطانيا
الطاقة اكتساب كثريًا يشبه بما التحديثي، الخيال مركز يف والطرق السيارات كانت
يف السبعينيات. يف الفرنيس أو األمريكي التحديث يف الرمزية األهمية هذه مثل النووية
أثر ٨٠٠ نحو بتدمري منذًرا املايض، تدمري عىل التحديثي الخيال هذا اشتمل بريطانيا،

.٢٠٢٥ عام بحلول ل مسجَّ تاريخي
بلدة جرس احتالل شكل أوًال»! «األرض مارسته للسيارات مضاد فعل أول اتُّخذ
السيارة دور عىل األول الفعل هذا ركز .١٩٩١ عام الكريسماس يف السياحية برينجتون
املوضوعات ت تغريَّ ما رسعان لكن ة. السامَّ للكيماويات مصدًرا لكونها ملوِّثًا، بوصفها
«استعادة حملة أوًال»! «األرض أطلقت ،١٩٩٢ أبريل يف أشهر، أربعة بعد نة. املتضمَّ
شوارع واسرتداد ومبتكرة، سلمية مبارشة أفعال «عمل هو الهدف كان حيث الشوارع»؛
وول يف فريست»! «إيرث (منشور الناس» إىل وإعادتها والزحام، السيارات من لندن
الذي الفعل وهو لندن، بارك هايد يف سيارة رت ُدمِّ ،١٩٩٢ أغسطس ويف .(٦٣ :١٩٩٩
يسببه ما يربز الذي «أوتوجيدون» بعنوان ويليامز هيلثكوت كتاب من قراءات عىل اشتمل

البيئي. الهالك عن فضًال اجتماعي، هالك من السيارات عىل االعتماد
«األرض حركة لدى محورية كانت التي القرسية املبارشواملمارسات الفعل لفكرة كان
إىل هذا ويرجع بريطانيا. يف الشبان النشطاء وسط قوي صًدى املتحدة الواليات يف أوًال»!
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اآلَخر هي ثقايف: نموذج ولكنها الطبيعية، املناظر من رضب مجرد ليست «الرباري» أن
الحرية هي االستئناس؛ مقابل يف الخام والخطر القوة هي حضاري؛ هو ما لكل بالنسبة
الذي الفعل هذا بريطانيا؛ يف املبدئي أوًال»! «األرض فعل فشل لقد الروتني. مقابل يف
الطاقة ضد الرباري عن الدفاع خالل من البيئية والحركات السالم حركات ربط إىل سعى
فمعاني بريطانيا، يف «الرباري» إىل االفتقار مجرد إىل فشله يف السبب يرجع وال النووية،
يف نجدها التي بالرباري باملقارنة جذريٍّا اختالًفا مختلفة بريطانيا يف الطبيعية املناظر

الطرق. مناهضة حملة يف بقوة هذا وسيظهر املتحدة، الواليات

داون تِويفورد

تماًما؛ مختلفتني بطريقتني للسيارات أوًال»! «األرض مناهضة من املبكرة املرحلة بُنيت
أعضاء اشرتك حينما التسعينيات، يف ظهرت التي املبكرة املوضوعات يف تتجىل األوىل
مقرتح. رسيع طريق مدِّ منع يف داون تويفورد يف املحلية االتحادات مع أوًال»! «األرض
الرتاكم «محور بوصفها السيارات تدين منشورات التكوين حديثة الجماعة َطبََعت
(ساوث الفوردي» اإلنتاج «أسلوب يف الرئيسة الصناعة بأنها السيارات واصفة الرأسمايل»،
تقليديٍّا، طبقيٍّا تحليًال نسبيٍّا التقليدي املاركيس الشكل هذا وأبرز فريست)! إيرث داونز
التحليل لهذا كان الرأسمايل. للنظام تكنولوجية تحتية بنية السيارات فيه كانت تحليًال

داون. تِويفورد يف لفعل خالل يتغري أن
بالقرب إنجلرتا، يف داون ساوث بمنطقة الطباشريية التالل يف داون تويفورد تقع
بني (الواصل إم٣ الطريق مد امُلزَمع من كان هامشري. يف القروسطية وينشسرت مدينة من
برِّية. وحيوية وأركيولوجية معمارية بقيمة تحظى التي املنطقة عرب ولندن) ساوثامبتون
أُوِقفت فقد البيئية، بالحماية تتمتع الطباشريية داون تويفورد منحدرات كانت وبينما
التقليدية والتمثيل الضغط مساعي فشلت الطريق. بتشييد للسماح إداريٍّا الحماية هذه
جديدان» االن «رحَّ وصل املزمعة. الطريق وصلة تشييد منع يف الربملان أعضاء إىل املوجهة
كان وبينما املنطقة. عىل أكرب بقدر والتعرف مخيَّم، نصب وقرَّرا سفرهما، خالل املوقع إىل
والتمثيل، الضغط ممارسات خالل من الطريق تشييد منع يحاولون املحليون املحافظون
إىل والتطلع هناك، التخييم قررا إذ أخرى؛ وشبكات صالت الجديَديْن» اَلني «الرحَّ ل كانت
شخص مائة نحو نجح صغرية، تظاهرات أعقاب ويف املوقع. عن الدفاع يف آخرين إرشاك
اهتمام الفعل هذا وجذب البناء. معدات فأغرقوا البناء، موقع يف مياه محبس فتح يف
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ويف الرسائل. وكتابة الضغط ممارسة مقابل يف املبارش الفعل قوة مؤكًدا اإلعالم، وسائل
احتجاج. معسكر إقامة املوقع يف الحارضون أولئك قرر النجاح هذا أعقاب

الطويل املعسكر منذ وخصوًصا بريطانيا، يف مهمة احتجاج ذخرية املعسكر صار
البالد إىل التوجيه ذاتية الصواريخ إدخال ملعارضة جرينهام يف النساء أقامته الذي املدى
الفعل من جزءًا جرينهام يف محوريٍّا دوًرا لعبن الالئي النساء كانت .(١٩٩٥ (روزنايل
االسرتاتيجية واعتمدت املعسكر. إقامة قرار يف محوريٍّا دوًرا ولعبن تويفورد، يف املبكر
دام .(٦٧ :١٩٩٩ (وول املطرية الغابات حركة طورتها التي الغابة احتالالت عىل كذلك
يزوروا أن الناس واعتاد الناس. من آالف بضعة ذروته يف متضمنًا عامني، نحو املعسكر
عملية محرِّكة والشبكات، االتصاالت اتسعت ذلك، ونتيجة أسابيع؛ أو أياًما ويمضوا املوقع،

بريطانيا. يف للطرق مناهضة احتالالت ٢٠٠٠ عام إىل ١٩٩٢ عام من فيها حدثت
كذلك، اإلعالمية التغطية خالل ومن ومغادرين، قادمني الناس، حراك خالل ومن
بريطانيا. يف جاريًا كان الذي الثقايف التغيري صور من غريها مع املعسكرات هذه ارتبطت
(هرينجتون املتنامية العرصالحديث» «رحالة الخصوصشبكات وجه عىل إحداها اشتملت
مثل التاريخية املواقع حول ظهرت التي املهرجانات ثقافة هي األخرى وكانت ،(٢٠٠٠
مرتكًزا ثقافيٍّا معمًال لتصبح الرحالة ثقافة اتسعت التسعينيات، مر وعىل ستونِهنْج.
الحرضيني، الراديكاليني تتضمن انتقائية وثقافة ارتحالية، حياة أنماط تطوير عىل
واملهرجانات، الصوتية، واألنظمة الرقص، وثقافة املخدرات، وتعاطي الهذيان وحفالت
النسوية وكذلك البيئة، مناَرصة ونزعات النباتية، والنزعات اللياقة وتمارين والروحانية،
مهمة أجزاء ثمة نفسه، الوقت ويف .(١٩٩٨ ديرلينج انظر مشارك، (لرواية الباطنية
الحرضية، الثقافة بسبب أُضريوا أو أُبعدوا الذين الناس من مكوَّنة الرحالة ثقافة من
املدينة يف لهم مكانًا يجدون ال الذين العقلية املستشفيات من واملطرودين املرشدين
املهرجانات نمو مع الة الرحَّ من املتزايدة األعداد التقت .(٢٠٠٢ (مارتن الصناعية بعد ما
من غامضة بأشكال مشحونة أنها عىل إليها يُنظر مواقع عىل املقامة واملوسيقية الثقافية
وتشانكتونربي وسيسربي، وإيفربي، ستونز، ورولرايت ستونِْهنج، مثل والتميز الطاقة
املناطق؛ هذه مثل دخول عىل للرصاع حديث تاريخ هناك كان هيلز. ومالفرين رينجز،
استمرت حظر» «منطقة فرض إىل ١٩٨٥ عام ستونهنج يف العنيفة املصادمات أدت إذ
الكبرية املوسيقية املهرجانات من شبكٌة التطور واصلت الفرتة هذه وخالل سنوات. عرش
والغذاء، االستشفاء، حول موضوعاتها تدور ثقافية بتجارب مرتبطة للتجارة، املناهضة
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الطبيعية بالدورات باالحتفاالت املهرجانات هذه من كثري وارتبط الطبيعية، والديانات
الشميس. االنقالب مثل

مبدئيٍّا الربيطانية البيئية الحركة اتخذت العرشين، القرن من الثمانينيات مدار عىل
باجتماعها املصالح، جماعات نظام يف كبري بقدر واندمجت «محاَفظة». حركة شكل
جامسون اعتربها التي بالتغريات ومرت ،(١٩٩٥ (روتس السياسة صانعي مع بانتظام
البريوقراطية السمات اكتساب وهي الناجحة، االجتماعية للحركات حاسمة (١٩٧٥)
الرشكات، ممارسات األرض» و«أصدقاء األخرض» «السالم مثل منظمات انتهجت واملهنية.
يف القانونية املشورة دمج إىل ،(١٩٩٧ ومالوني (جوردان األعضاء بريد نظام إدارة من
الحركة تتطور لم ملاذا فهم حاولوا الذين االجتماع علماء وافرتض الحملة. اسرتاتيجيات
الطبيعة أن بسبب كان ذلك أن الثمانينيات مر عىل بريطانيا يف ملموًسا تطوًرا البيئية
والثقافة االجتماعية الحياة أن تعني كانت واملحافظني العمال لحزبي القوية املؤسسية
املوضوعات بقاء مع والعمال، الرشكات بني التضاد سيطرة تحت ظلتا البلد يف السياسية
االقتصادي بالنمو االلتزام عليها يهيمن سياسية ثقافة يف هامشية اإليكولوجيا مثل الجديدة
تتبع أنها بدا الربيطانية، البيئية الحركة تواُجد امتداد عىل .(١٩٩١ وجامسون (أيرمان
اجتماعي احتجاج حركة من «النضج» أي السياسية، العملية منظِّرو رسمه الذي املسار

السيايس. النظام داخل مصلحة جماعة إىل
فرتة فطوال جذريٍّا. تغيريًا العملية هذه يغري أن داون تويفورد يف الفعل شأن من كان
تظهر كانت الفعل من أشكال تطور نجد داون، تويفورد موقع فيها احتُل التي السنتني
أشكال كانت والخيال. التجسيد أساس عىل مبنية للطرق، مناهضة أخرى تحركات يف
أجسادهم لتعريض ون املحتجُّ بذلها التي الجهود يف تجلياتها أوضح يف د املجسَّ الفعل
األشجار، أو استخدامها) (ملنع اآلالت «تطويق» من املواقع، هدم إعاقة سبيل يف للخطر
أعمال يف الرشوع ليتسنى تزال أن يجب كان التي لألنفاق واالحتالل البناء خالل من أو
الوصول يجب كان التي العرازيل أو األرجل، الثالثية الحامالت بناء أو والتشييد، الهدم

التشييد. ليتسنَّى وتفكيكها إليها
فرض انكشافمصطنَع عىل هذه الفعل أشكال انطوت ،(١٩٩٩) دوهرتي يؤكد وكما
تليفزيونية أخباًرا يُنتج وكان املوقع، عن النشطاء إلجالء أسابيع إمضاء السلطات عىل
إلجالء ساعات بضع مقابل وذلك أشهر، حتى أو أسابيع مدى عىل تداولها يمكن مؤثرة
الصغري املشاركني الناس عدد ويُثبت االحتجاج. أو الحصار من تقليدية األكثر األشكال
التجمهر من تتأتى ال معلوماتي مجتمع يف الفعل قوة بأن (١٩٩٦أ) ميلوتيش مقولة نسبيٍّا
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القوانني «تحدي عىل قدرتهم خالل من ولكن املحشودين، الناس لعدد يَّني املادِّ والحضور
.(٢٩٠ :١٩٩٩ (دوهرتي وإدراكها» الخربات تسمية كيفية تغيري أو

والخرافة والذاكرة التجسيد

والخرافة، للذاكرة الطبيعي املنظر أهمية (١٩٩٥) شاما سايمون الربيطاني املؤرخ يؤكد
الغابات أو األمريكيني، والتحرر للحرية ترمز التي الباسقة الكاليفورنية األشجار من
للنظام رمًزا بوصفها الفرنسية الغابات أو الجمعية، للقوة رمًزا بوصفها األملانية
مواصلة عىل القادرة الوطنية للهوية رمًزا بوصفها البولندية الغابات أو والتخطيط،
عن الدفاع يف أوًال»! «األرض حركة لفعل االستثنائي الدوي أن الجدل أثار ومما الغزو.
بفضل فقط يكن لم املناشري، جنازير لتعطيل فيها املسامري بدق الفردية الباسقة األشجار
مكانة بسبب أيًضا ولكن يقطعونها، كانوا الذين ابني الخشَّ عىل خطرها من الناجم الجدل
نيوهامبشري. يف املحار عن بالدفاع مثًال، تقاَرن، حينما األمريكي الخيال يف األشجار هذه
الرصاعات فيه نرى الذي الحاسم املوقع هو العمل مكان أن تورين آالن يفرتض
الذي هو املكان هذا ألن الصناعي؛ املجتمع يف تتطور الرئيسة االجتماعية والحركات
الصناعي، املجتمع يف األساسيني الفاعلني وأن الصناعي، املجتمع «تاريخية» فيه تُنتَج
تشابه من فهل هناك. بعًضا بعضهم يواجه الصناعات، وأرباب العمالية الحركات وهم
امتداد عىل أخرى عمل وأماكن الغابات يف برزت التي الفعل وأشكال مقولته بني
للممارسات االستثنائي الدوي (٢٠٠٠) وأوري ماكناتن بحث يربز املاضيني؟ العقدين
بها املختلفة االجتماعية الجماعات ارتباط وطرق إنجلرتا، يف والغابات باألحراج املرتبطة
املرء وكون التجسيد، خربة قوة من الغابات يف الوجود يزيد فيها. الجسدية ومشاركتهم
الغابات يف «الكينونة» خربة يفرتضان، كما وبالتحديد، وحركيٍّا. وماديٍّا، ونشيًطا، حيويٍّا،
(النظر، مبارشة بطريقة حواسهم كل الناس فيها يستخدم خربة حسية، خربة هي
مثًال، يحدث كما اآلخر، مع وساطة بال لعالقات الفرص مانحة والشم)، واللمس، والسمع،
كلٍّ وصحبة الخربة، يتشاركا أن يمكن حيث الغابة؛ خالل للميش صاحبان يذهب حينما
طبيعية» «بيئة أو … أو غابة، يف الوجود أن ويزعمان اللغة. إىل حاجة دون لآلخر منهما
عرب ذلك يمر أن إىل حاجة دون وبذاته، بجسده، يشعر أن فيها للمرء يمكن مناَسبة هو
الحاجة عند تتوفر ال التي وحيًدا، امليش مثل االنفراد، خربات عرب — اآلخرين مع التفاعل
أو اإلوزِّ أصوات أو واألرض، األشجار رائحة وحميمية تلقائية ترجع حيث أو املدينة، يف

الشخصية. الطفولة ذكريات إىل بالشخص املياه تدفق
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الذاكرة من أشكال إىل الوصول عىل الغابة يف الوجود أو امليش مثل ممارسات تنطوي
األوراق؛ حفيف الجلد؛ خالل من الهواء يف بالرطوبة الشعور األرض؛ رائحة دة. املجسَّ
الغابة، يف إال به اإلحساس يمكن ال الذي الصمت لألشجار؛ الزمني بالحضور الِحسِّ
بالجسد الوعي يكون حيث الجسد؛ إيقاع عىل امليش نشاط فارًغا؛ وليس ميلء صمت وهو
الخربة مبادئ عن يكشف هذا كل املدينة؛ يف املعهود هو عما جذريٍّا اختالًفا مختلًفا
كما اإلدراك. عرب إليها النفاذ يمكن التي بالذكرى اإلحساس إمكانيات ومعها دة، املجسَّ
نتذكر — دة مجسَّ الغابة خالل من بها نحس التي الذكرى املوسيقى، مع الحال هي
حال هي مثلما وكذلك، مختلفة. بطريقة بذواتنا نحس ذلك ونتيجة منسيٍّا، كان أمًرا
بأن نحس أن يمكننا — بالغابة اإلحساس بشأن مبهم يشء يوجد باملوسيقى، اإلحساس
من .(٢٠٠٤ (جارنر مختبئ الغابة يف الوجود عن ما يشء يوجد متجاوًزا: يبقى شيئًا
من والقصة: بالخرافة يتعلق فيما ،(٢٠٠٠) وأوري ماكناتن يؤكد كما الغابة، أهمية ثم
يف تعمًقا أكثر (الستعراض باإلنجليزية األطفال روايات أو طرزان، إىل وجريتل هانسل
وأوري ماكناتن يؤكد .(١٩٧٦ بتلهايم انظر الخرافة، يف وأهميتها الغابات ملغزى التحليل
بالرياضة االهتمام إىل التخييم، إىل الربي الطعام من دة»: املجسَّ «الخربة ل املتزايدة األهمية
عىل مبني حنني ولكنه مختلفة، صوًرا يتخذ حنني هو حيث من يحلالنه بُعد وهو املتطرفة،
يفصحون الناس من كثريًا أن «يبدو يكتبان: وكما الحرجية. املناطق خربة وفق وثيق نحو
الحرجية األرايض بحياة استمراًرا أكثر نحو عىل ومرتبطة أعمق ِصالت يف الرغبة … عن
«الخربات أشكال وفق تقريبًا الحاالت كل يف املبنية الخربة من أشكال وهي مناطقهم»، يف
(النزعة الطبيعة عىل يحافظون الناس أن منطق عىل تبنى ال بالطبيعة، دة املجسَّ املبارشة»

.(١٨٠ :٢٠٠٠) تحمينا» «الطبيعة أن منطق عىل بنائها بقدر املحافظة)
الحركات فعل يف تطورت التي االحتالل عمليات قلب يف املوضوعات هذه تظهر
الذي املصطنع االنكشاف مجرد الفعل هذا يف الفاعل تجسيد يتجاوز للطرق. املناهضة
مركز والتجسد األجساد فيها تحتل التي النقطة إىل ذرائعية، إعالمية اسرتاتيجية يمثل
دة: املجسَّ الخربة عىل باستمرار املعسكر يف املشاركني روايات تركز الناشط. تجربة
القمامة ومشكالت والتنظيف، والطهي، الجفاف، عىل واملحافظة الدفء، عىل املحافظة
عندها يهدد التي النقطة إىل يظهر الجسد ينفك ال الجسدي. واإلعياء والقاذورات،

الخربة. عىل بالسيطرة
داون تويفورد يف الفعل يف بالغة أهمية ذا كان ما لصياغة األوىل املحاوالت كانت إذا
الخرافة أن يظهر ما فرسعان القديمة، املاركسية التكنولوجية الحتمية بمعايري مبنية
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املوقَع املشاركني أحد يصف االحتالالت. هذه يف املشاركني روايات يف مركزيتان والذاكرة
البليغة: األلفاظ بتلك

عام ٥٠٠ عمرها مذهلة غابات ال ا، حقٍّ صغري ولكنه وحسب، جميًال مكانًا كان
تلتقي مكان وَّان، والصَّ للطباشري الصلبة النظافة فقط هذا؛ يشبه يشء أي أو
التي املاضية األجيال آثار كانت وحيث بالفضاء، اإلحساس بالسماء، الداون فيه
بُنِيت أنها يُعتقد كبرية (تالل الركامات — حرفيٍّا مرئية املشهد هذا يف عاشت
العرص وسكك االصطناعية، والربك الحقلية، واألنظمة تاريخية)، مقابر عىل
(٢٠٠٢ (بلوز «الدونجا». باسم محليٍّا تُعرف التي البالية الغائرة الحديدي

من التجريف آالت منع يف منهمكني إنسان ٢٠٠٠ نحو كان املوقع احتالل ذروة يف
عددها تراوح مجموعة من تكوَّن الجمع قلب لكن قطعها. املزمع املنطقة إىل الدخول
يستخدمه بلفظ نًا تيمُّ الدونجا» «قبيلة نفسها تسمية إىل توصلت شخًصا، و٥٠ ٣٠ بني
االهتمام يثري ومما والعرض. بالطول الحقول قسمت التي السكك لوصف املحليون السكان
التي بالسكك املشهد ذكَّره أفريقي، جنوب مدرِّس املنطقة إىل قدَّمه «الدونجا» لفظ أن
املغزى بأشكال إحساًسا ألكس يقدِّم أفريقيا. جنوب األصيل بلده يف «دونجا» تسمى كانت

الفعل: هذا خالل أُنتجت التي والثقافة

كانت أخالقي، إطار يف مبنية الدونجا فعلتها التي املبارشة األفعال كانت
الدونجا أبدت سياسية. وثنية — الدقة ى لنتوخَّ — أو رصيحة، روحانية أفعاًال
أنها عىل تُرى الطبيعة وكانت واضح؛ نحو عىل بالطبيعة باالرتباط إحساًسا
كلها الحياة ورأوا أنفسهم رأوا الدونجا أفراد أن بمكان األهمية ومن مقدسة.
(كان املفاهيم هذه كانت ما. «آَخر» الطبيعة تكن لم النسج: هذا من جزءًا
مناظر عن بأفكار مرتبطة العقرب) «جايا» نظريات يألفون الناس معظم
القريبة كاترين سانت تل وقمة الداون كانت مميزة. أرضية وطاقات طبيعية
لم الِحمى. تحديد شواخص أو األرض طاقة لتيارات عالمتني قوة»؛ «نقطتَي
وهو كوليدج، وينشسرت مؤسس بهذا؛ وحدهم يعتقدون الدونجا أفراد يكن
زال وما الهندسية، للمعتقدات مخلًصا تابًعا أيًضا هو كان أيًضا، ماسوني
يوم صباح التل عىل الطعام آنية يحملون كوليدج وينشسرت تالميذ بْية الصِّ
تتشاركها كانت املعتقدات هذه بأن الدونجا شعر الصيفي. الشميس االنقالب
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التماهي كان ولذلك، الداون. عىل عاشت التي والحديدي العرصالربونزي شعوب
شعروا األوىل. «القبائل» تلك مع التماهي يعني املقدس الطبيعي املنظر مع
عن وخرافات وأغاني وأشعاًرا قصًصا أنتجا اللذين وتاريخه باملكان بِصلة
توازيات أيًضا وُصنعت قديمة. وطرائق جديدة، قبائل عن نفسه، التاريخ إعادة
يف حقوقهم أجل من العالم عرب األصلية القبائل ورصاعات املعتقدات مع واعية
الفعل يف التعاطفي، والسحر األساطري وَمْزج السحري، الواقع انصهر األرض.
ماديٍّا دفاًعا دافعوا باألرض نون ُمحصَّ بأنهم يعتقدون كانوا وألنهم املبارش.
وأشياء صور باستخدام كينونتها واستدعوا الحماية لهذه رمزوا بأجسادهم،
خالل من الحماية واستدعاء الطبول، قرع وخصوًصا املوسيقى، كانت مميزة.
(بلوز، حدوثه. أثناء يف وتستمر الغالب، يف الفعل تسبق واألغاني، األهازيج

(٢٠٤ :٢٠٠٥

الواليات يف جيل قبل املؤداة تلك وبني هنا املوصوفة الطقوس بني تشابهات توجد
التي حاليٍّا املشهورة الحركات إحدى وهي «ستارهوك»، خاضت حينما حدث كما املتحدة؛
«ديابلو موقع احتالل خالل بالشمس احتفال يف تظاهرة اإليكولوجية، الوثنية تمارس
معتقدات نظم تعددية نواجه .(١٩٩٧ جاسرب (انظر ١٩٧٩ عام كاليفورنيا يف كانيون»
الشمسية والطقوس األوروبية، التنني وأساطري اآللهة، الجديد: والعرص العاملية الثقافة
من أكثر هو هذا لكن العشبية. األصليني أمريكيني الشمال السكان وأساحري للماسونية،
استهالكية، نزعة إىل إما بسهولة اختزالها يمكن انتقائية إيكولوجية وثنية ثقافية حركة

بسيط. مضاد ثقايف خطاب إىل وإما
يف نسميه أن يمكن ما وظهور والخرافة السحر بمسألة الخربة هذه قوة تواجهنا
املوقع محتلو طوره الذي الفعل يسمح الخرافة». «َمشاهد ،(٢٠٠٣) ِبل إىل استناًدا الفعل،
التدمري خالل من التدمري وشك عىل وهو لضاع، الفعل ذلك لوال بماٍض الصلة من بنوع

للموقع: املادي

الربونزي العرص شعوب تتشاركها كانت املعتقدات هذه بأن الدونجا أفراد شعر
الطبيعي املنظر مع التماهي كان ولذا، الداون. عىل عاشت التي والحديدي
وحقائق املعتادة، الطبيعة كانت األوىل. «القبائل» تلك مع التماهي يعني املقدس
دورات الدونجا لحظ وباملثل، سحريٍّا. اعتُرب ما قلب يف والتغري والنمو الحياة،
النار باستخدام الشتوي، واالنقالب املكتمل، البدر مثل بها، واحتفلوا طبيعية
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يف السحري» «الفطر وتناول حلقات، يف والرقص الطبول وقرع واملوسيقى
أيًضا سمح «ترويحي» أنه مع للهلوسة، مسبِّب محيل فطر وهو األحيان؛ أغلب
مثل يف بالقداسة. اإلحساس من زاد نحو عىل باألرض/الكون شامانية بِصلة
عىل الداون أجل من الحماية «تعاويذ» نُِظمت غريها) (والكثري الليايل هذه
نحو عىل االستعراض، أشعار مثل الساحرة والجلسات الطبول قرع أثناء املوقع
تأسيس إلعادة رمزية طرائق هناك كانت … د املوحَّ الطقس عن مختلف جد
الدونجا) قبلية (بلوز، األهمية. من نفسه بالقدر وبالتاريخ بالطبيعة، الصالت

يستحرض الفعل. مركز يف هو الخيال أشكال من شكًال دة املجسَّ الكينونة خربة تكشف
الفعل. لهذا مركزيان الطبول وقرع واإليقاع والقبائل. الناس وجود السحر

النار نراقص نحن

االسكتلندية جالسجو مدينة يف الخرضاء املساحات كربى من واحدة احتُلت ١٩٩٥ عام يف
مشارًكا، روتليدج بول الجغرافيا عالم كان رسيع. طريق شق لصالح تدمريها منع أجل من

الشخصية: يومياته يف التجربة هذه ويسجل

يقف كاليد، نهر جنوبي .١٩٩٥ فرباير يف غائًما بارًدا سبت يوم كان جالسجو.
كربى بولوك، أرايض يف واملتنزهات الحرجية األرايض وسط إيكولوجي مخيم
ضخمة حمراء الفتة الطريق جانب من تتدىل الخرضاء. جالسجو مساحات
منحوتة طواطم تقف الباسقة، األشجار وبني الحرة»، بولوك «دولة تعلن
املرء يصنعها (مآٍو املنحنية واملظالت الخيام، من وخليط وبوم، وغربان لنسور
ملقاومة ورمزيٍّا ماديٍّا موقًعا الحرة» بولوك «دولة تمثل والعرازيل. بنفسه)،
بولوك. أرايض من الغربي الجناح عرب يجري أن له املخطَّط إم٧٧ الطريق مد
من يقودها سيارات أربع وصول لينتظروا الناس من مئات بضع ع تجمَّ هنا،
ألسنة حول املتدفئون العامة يُظهر بيئيون. نشطاء إنجلرتا من مختلفة أجزاء
من بعًضا املوسيقيني من مجموعة تعزف واألزياء. األلوان من خليًطا اللهب
الحطب أدخنة وسط بالرتقب مفعم جو املرتجلة، الكيلتية الشعبية املوسيقى
ومحركاتها ستدفن، الحرة الدولة إىل الواصلة األربع السيارات الشتوية. والريح
وبمجرد بالفعل. ُدفنت التي الخمس جوار إىل إم٧٧ الطريق مجرى يف لألسفل،
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املحرتقة هياكلها وعىل للمقاومة، طواطم بصفتها وتحرق ستُشعل، دفنها
الطرق. مناهضة شعارات سُرتسم

تصل وهتافاتهم، املتجمع الحشد وصافرات السيارات، أبواق أصوات وسط
يتقدم وحاملا رامبانت. األسد شعار تحمل شجرة بجانب تصطف ثم السيارات،
الِقَربية، املزامري من نشاًزا الفرقة تطلق املقربة، موقع نحو للزحف الحشد
الطريق، مجرى نحو ُقدًما نسري والصيحات. والصافرات، والطبول، واألبواق،
املحرك لها. حفرت التي القبور داخل األخرى تلو الواحدة السيارات وتُدفع
أحد الطريق. مجرى يف رأسيٍّا السيارات تدفن والحجارة، وبالرتاب لألسفل،
ويعلو األمامي. الزجاج عىل بها ويهوي مرزبَّة ح يطوِّ الحرة الدولة يف املقيمني
للطبول. العميق للقرع نطرب إذ إيقاعي؛ حشد نحن الجمع. من آخر هتاف
استخدام يف لإلفراط البيئية للتبعات ملقاومتنا يرمز الذي السيارة مأتم يف نعربد
عليها الوقود يسكب السيارات تُدفن وحاملا إم٧٧. الطريق وتشييد السيارات،
جالسويجية، بلهجات الجو، املحتفلني أصوات تمأل النريان. فيها وتشعل
ضوء يف الناس يرقص وأمريكية. وسويدية، وأسرتالية، لندنية، وإنجليزية
نراقص نحن الطريق: عىل احتفالية باليه رقص حركات تشكل وظاللهم النار،

(١٩٩٧ (روتليدج اللهب. ألسنة حركات هي حركاتنا ناًرا، نصري النار،

مشموم، الحطب ودخان محسوس، فالربد الرواية: هذه يف الحواس من كالٍّ نجد
الطبول؛ إيقاع عىل موزون والفعل مرئية. واأللوان مسموعان، ورصاخها األصوات وصياح
يف والحواس الجسد بها يوجد التي الطريقة هو املدهش بمسرية. ال برقصة، ُمشبَّه وهو
من نعايشه ذلك كل نفسه املرء وذات املوقع اآلخرين، وحضور الفعل الحدث. هذا قلب
وماكناتن. أوري وصفها التي بالطريقة مان مضخَّ التجسيد وخربة الحواس الجسد. خالل
تُحَرق أن بعد ومفوَّضيها. باملنظمة ال النار، ومراقصة الطبل، بإيقاع منظوم الفعل
من جزء هو ماديٍّا حضوًرا الفعل يخلِّف ة. معربِّ آثار هيئة يف شاخصة تُرتَك السيارات،
تسع من دائرة صانعة أخرى، سيارات خمس الحًقا تضاف يحويها. التي والخرافة املنظر
خالل من القديمة الحجارة ذكريات وتُستثار االحتالل، مركز بتشكيل تنتهي سيارات

الدائري». الحجري السيارات «معبد لفظ
تمثل األرضال يف السيارة الجماعة». بشأن «مطالب نوع من ليست الفعل هذا مبادئ
فهم يف نرشع أن أردنا إذا والخيال. واألمل، واإلحساس، الذكرى، تستثري لكنها جماعة،
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وجيه، بسبٍب روتليدج، يتطلع الهوية. نموذج هجر إىل بحاجة فنحن هنا، يحدث ما مغزى
القدرة تتضاءل ميلوتيش، نظر وجهة من ميلوتيش. ألربتو اإليطايل االجتماع عالم عمل إىل
ذلك، من وبدًال الهويات؛ أساس عىل املصوغة املطالب بمعيار االجتماعية الحركات فهم عىل
القوانني تعرتض تواصلية أفعاًال باعتبارها أفضل نحو عىل تُفهم الحركات أن يفرتض
هو الحركات من األسايس الهدف ليس وتُنافسها. اإلنسانية، الخربة تشكل التي السائدة
١٩٩٦أ). (ميلوتيش تأويلها املجتمع عىل رسالة، هو وفعلها مؤقتة، ولكنها املطالب، طرح
حيث «النبوءة»؛ يسميه األول الفعل. هذا ملثل أساسية أبعاد ثالثة إىل ميلوتيش ويشري
يعلنون الذين أولئك خربة يف بالفعل حقيقي ممكن هو ما بأن رسالة الحركات تحمل
من السائدة القوانني سلطة ح توضَّ حيث «التناقض»؛ بأنه إليه يشري والثاني الرسالة.
تفصل رمزية، إنتاج «إعادة به يعني الذي «التمثيل» عليه يطلق والثالث تضخيمها. خالل
«الفعل هذه، النظر وجهة من العادة». بحكم عليها تغطي التي املضامني من القوانني
(ميلوتيش رسالته» بها، ينشأ التي والطريقة وجوده، بمجرد ل يُوصِّ «شكل»، هو الجمعي
من الجماعة إنشاء عن بشدة مختلف الفعل أشكال من شكل وهذا .(٧٦-٧٧ :١٩٨٩

بورديو. اقرتحه الذي الرمزي الفعل نموذج يف التمثيل فعل خالل
أشكال من شكل هو الفعل هذا أن ،(١٩٩٥) وَهنت بنفورد متابًعا روتليدج، يفرتض
العام». االنتباه لكسب واستعراضه السيايس الفعل مرسحة «أي — «الدراماتورجي»
«السالم قبيل من جماعات بنجاح تتبعه الذي الفعل نمط بالفعل الوصف هذا يلتقط
فعل لكن الحديثة. التليفزيون وقيم املبارشة السوق مبادئ بني تجمع التي األخرض»،
نموذج نفسه روتليدج رواية تتجاوز مرسحي». «أداء مسألة كان أنه مؤكًدا ليس بولوك
بيان إىل بإشارته الحيوية أهمية بنفسه يلحظ وهو اإلعالم. لوسائل التكتيكي االستخدام
آخر بيان ويؤكد الحياة». حيوية بقدر «أحياء النشطاء كون إىل يشري سابق احتالل
املعسكر خربة تحتوي اآلنيَّة. مع الحيوية تجتمع وحسب». عنه نتحدث ال نعيشه، «نحن
هي: املخيم يف ُخِربت كما األحداث روتليدج، يلحظ وكما الزمن. ضغط من ما نوع عىل
ناًرا، نصري النار، نراقص «نحن .(٣٧١ :١٩٩٧) وساطة» وبال وقتها، يف محسوسة «آنيَّة:

هذا؟ معنى ما اللهب.» ألسنة حركات هي حركاتنا

طقس؟

برونيسواف يفرتض املرسحي»، «األداء هو ذرائعي مفهوم عىل الرتكيز من بدًال
تُفهم أن هي هذه الفعل أشكال يف يحدث ما لفهم املثىل الطريقة أن شريشينسكي
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ثالثي كريسٍّ عىل الجالس املحتج هو بها يستشهد التي األمثلة أحد «الطقس». بمعايري
ولكن البلدوزر، دخول منع هو هنا الهدف ليس — إنشاءات ة مَعدَّ لعرقلة األرجل
أهمية باملثل ويُربز للخطر. تعرُّضه/تعرُّضها أي املحتج، يواجهه الذي الخطر استعراض
نْي محتجَّ حالة بها يستشهد التي اإليحاء شديدة األمثلة ومن الضمنية». «املعاني يسميه ما
الجديد األثر بجوار ِحدادي، طقس يف الكباش قرون من بوقني يف ينفخان عارينَْي نصف
يف املعسكر أُزيل أن بعد داون تويفورد يف تتقاطع التي الطرق أعمال خلفته الذي
خربات عن التعبري عىل وقدرته االتصال، هذا ملثل املرئي الطابع شريشنسكي يُربز النهاية.
من مؤثر شكل وهو — الداون تدمري موقف يف واستثارتها الحيلة وقلة واألىس، التعاسة،
مستنًدا ويفرتضشريشنسكي، خصوًصا. التليفزيون بوساطة نقله يمكن االتصال أشكال
خاضع سلوك أو مكرَّر، أنه أوًال، أبعاد: أربعة يتضمن الطقس أن الدينية، الطقوس إىل
املشاركني األفراد عىل تسمو التي املتواصلة التقاليد من نوع إىل يشري برصامة، للقواعد
— أنه ثالثًا، للعرض؛ بأنه مرتفع بإحساس يُنَفذ «مؤدٍّى»، سلوك أنه ثانيًا، مبارشة؛ فيها
الرموز» «تكثيف خالل من يتواصل أنه ورابًعا رمزي؛ أو ذرائعي غري — كليٍّا أو جزئيٍّا

.(٥٤ :٢٠٠٢) الترصيح ال التلميح خالل من املنمق، الخطاب خالل من ال
من شكًال بوصفه الطقس، خالل من يستطيعون الفاعلني أن شريشنسكي يفرتض
عالقة يقيموا أن يمكنهم أوًال، الخصوص؛ وجه عىل أمور خمسة ينجزوا أن الفعل، أشكال
يكون التي الطريقة بني الفجوة يسد نحو عىل يكون، أن ينبغي وما كائن هو ما بني
ويقتبس االحتمايل. وبني الداليل بني عليها، يكون أن ينبغي التي والطريقة العالم عليها
مصهوران املتخيل والعالم املعاش العالم الطقس، «يف جريتس: كليفورد من شريشنسكي
.(٥٦ :٢٠٠٢) نفسه» العالم أنهما ويتضح الرمزية، األشكال من واحدة مجموعة بوساطة

الواقعي. العالم من جزءًا املمكن العالم يصبح الطقس خالل من
عىل الطقس خالل من التعميم يستطيعون الفاعلني أن شريشنسكي يفرتض ثانيًا،
عن املرضبون فالعمال كونية. أو شمولية بمعاٍن لريتبطوا املحددة، األفعال يتجاوز نحو
عقب بوتييه يوجني كتبه الذي «األممية» نشيد مثًال، يُنشدون، قد صغري مصنع يف العمل
–١٨٦٤) الدويل» العامل الرجل «اتحاد إىل مشريًا ،١٨٧١ عام باريس كوميون سقوط
يكونوا أن يريدون أنهم فقط العمال هؤالء يؤكد ال النشيد، هذا إنشاد خالل ومن .(١٨٧٦
يف الرصاع. هذا من جزءًا لربهة يصريون ولكنهم أوسع؛ تاريخي عمايل رصاع من جزءًا
دائرة عىل لتدل دائرة يف املحروقة السيارات توضع الدائري، الحجري السيارات معبد
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الحارض، إىل يُجذَب ولكنه مفقوًدا بسحره القديم املايض يعد لم التاريخية. األحجار
للمعسكر. املادي املركز يف موضوًعا أخرى، مرة واقعيٍّا ويُصبح

عملها يمكن ال معينة أمور بإنجاز تسمح الطقوس أن شريشنسكي يزعم ثالثًا،
«تلميحية» طبيعة ذات االتصال من أشكاًال األول املقام يف ُمتيحة الرمز، خالل من إال
اللبس، وتجنب الوضوح، إىل الوصول أجل من الرصيح االتصال يجاهد «ترصيحية». ال
ويف يُختَلف. أو عليها يُتَّفق رسالة عىل باشتماله وشفاًفا، واضًحا يكون أن ويستهدف
الخطاب أو النقاش هو النموذجي واملثل الحجة، تكمن االتصال من النوع هذا صلب
عىل وينطوي للمشاعر، مثري املقابل يف فهو التعبريي االتصال أما املستفيض. العقالني

شريشنسكي: يكتب االستعارة.

عىل السبب لهذا إليه يُنظر ال ترصيحيٍّا، ال تلميحيٍّا يُرى الذي االحتجاج فعل
يُرشك أنه عىل ولكن وحسب، عليها االختالف أو معها لالتفاق رسالة يحمل أنه
يمكن ال واالستعارة، التضمني من معقدة عمليات خالل من املشاِهد الفاعل
نفسه. الفعل عن ما، فني عمل يف ن املتضمَّ كذلك الفعل، معنى فصل فيها

(٥٩ :٢٠٠٢)

مستقِبل عىل ويكون املعنى، يُبنى ولكن وحسب؛ املعلومات تُنَقل ال التعبريي االتصال يف
الرسالة مستقبيل عىل يجب شريشنسكي، يقول كما أو الرسالة، «يحس» أن الرسالة
بهذا جديدة. معاني ألنفسهم ينتجوا لكي الشخصية واالرتباطات الذكريات استحضار
إىل منها فني عمل إىل أقرب رسالة ولكنها ميلوتيش، يفرتض كما رسالة الحركات املعنى،
،(١٩٩٨) وجيكوبس ألكسندر يفرتض كما املضامني، نستكشف ولكي أكاديمية. مقولة

ثقايف. إطار إىل إدراكي إطار من االنتقال إىل نحتاج
وهو هذه. الفعل أشكال يف يحدث ما لفهم مهمة محاولة هو للطقس االستخدام هذا
الذي املعريف النموذج داخل كبري بقدر يظل ولكنه لالتصال. الجوهرية للمكانة ينبهنا
شريشنسكي رواية لكن «تمثيل». أنه عىل الفعل يُفهم حيث سبق؛ فيما استكشافه يف رشعنا
مثل — بمالحظته «التمثيل»، عىل الرتكيز هذا يتجاوز ما إىل ذاته الوقت يف تشري نفسه
التي االتصالية الخربة أشكال من شكل ولكنه «يمثِّل»؛ ال الفني العمل أن — ميلوتيش
يدرك رمزي» «سلوك أنه عىل الطقس فهم أن يبدو وال جديد. معنًى إنتاج إىل الرائي تدعو

تُمثَّل. مما أكثر تَُحس التي والوحشة األىس وأحاسيس التجسيد أهمية

78



الخربة إىل املجتمع من املبارش: الفعل

الخربة وتدفقات الثقافية الشبكات

نحتاج الهوية)، (نموذج الحركة تمثلها التي االجتماعية الجماعة عن البحث من بدًال
حالة يف وتتحول. خاللها من الحركة تنشأ التي االتصالية التدفقات يف النظر إىل
يف كان التسعينيات، عقد وبنهاية محوريٍّا. دوًرا الثقافية املهرجانات لعبت بريطانيا،
واملوسيقى، األدب، عىل تشتمل سنويٍّا، الشاكلة هذه من املهرجانات مئات بضع بريطانيا
٤٠٠ من أكثر (ثمة والفن اإليكولوجية، والزراعة التقليدية، الشعبية والثقافات والرقص،
املوسيقى، أن يعني هذا وكان .(www.festivaleye.com موقع قائمة يف مسجل مهرجان
الثقافية العمليات مركز يف الطبيعي بالعالم الخربة وأشكال التاريخية، التقاليد واستعادة
وما بريطانيا يف أوسع بشبكات ترتبط أن يمكن وأشباهه، تويفورد احتالل نَها تضمَّ التي
أيرلندا: يف قزح قوس مهرجان يف الدونجا أعضاء مع لقاءه املشاركني أحد يصف وراءها.

الروحية، التعاليم االستشفاء، البعث، الرقص، حلقات مكان، كل يف املوسيقى
أحد، يبايل وال مجنونًا، تكون أن بإمكانك مرشقة. ووجوههم يبتسمون الجميع
أن السادسة سن بلوغه منذ فقط يريد كان الذي األسود اللندني إفرتون، مثل
األمريكي السيد أو هنا؛ يفعله كان ما وهذا — فيها متأمًال عًصا حامًال يتجول
ا. حقٍّ جيد — متواصل طبل هناك رساويل. بال ويروح يغدو أن يريد الذي
أعذب نعزف املجموعة هذه مع أجلس وأجدني طبيل، جذبه مهرج يستوقفني
ُقَزح َقْوس مهرجان الدونجا. قبيلة أنهم وأكتشف رايتهم، إىل أتطلع موسيقى.
الناس هم ألنهم بالدونجا مهووس وأنا أوروبا، لقبائل ع تجمُّ بأنه معروف
يف داون تويفورد الطريق يغتصب أن عىل ون يحتجُّ كانوا الذين املذهلون

(١٩٩٤ (ماكينتوش وطني. إىل وصلت بأنني أشعر إنجلرتا.

(٢٠٠٠ (مكاي األقدم الربيطاني امَلعارض تقليد من املشتقة املهرجانات هذه أدت
أخرى. ثقافية تدفقات إىل الجرس أو األوسع، الشباب بثقافة املهم الرابط دور

املدينة

الريف مناطق من الطرق مناهضة فعل يف تنشأ كانت التي الخربة مبادئ انتقلت
مد ملناهضة حملة بدأت الرسيع. إم١١ لطريق املضاد الفعل مع لندن مدينة إىل اإلنجليزي
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سبتمرب يف ومتنزهات، منازل تدمري عىل ينطوي أن املقرر من كان الذي الرسيع، الطريق
رود، كلريمونت يف منازل احتالل عىل مركِّزة عاًما، استغرقت حملة وطورت .١٩٩٣
وُرِبطت األرجل، ثالثية واملقاعد الشبكات أُدخلت تدمريه، املخطَّط الرئيس الشارع وهو
يف املعلقة املمايش تسمح كما تماًما مختلفة، منازل بني املعلقة املتقاطعة واملمايش الحبال
الريفية األفعال يف الحال كانت وكما األشجار. بني لهم وتنقُّ الناس بمعيشة الغابات سكنى
يصف قويٍّا. أثًرا منتًجا والشبكات، للزوار جاذبة بؤرة بمنزلة ليكون االحتالل استُخدم

قائًال: خربته تشارلز، وهو الزائرين، أحد

ولكن مخيًفا، وال صاخبًا وال عنيًفا يكن لم حينذاك. ممتًعا كلريمونت شارع كان
والتحية. بالرتحيب حافًال كبريًا مجتمًعا كان هائل. بقدر ومبهًجا فقط، ممتًعا
يف ومقاعد أرائُك به. خاصة ومبدعة غريبة مبالغات مع ربما لكن لندن، كدأب
الخاصة الخرضاء السيارة باستثناء السيارات، عىل محظورة ومنطقة الشارع،
مقهى، والزهور. بالفن الحافلة سالم»، يف «أِرسع عليها املكتوب بالشارع
يف اللهو زائدة». فكَّة من «هل يسألونني كلهم عامر، صغري ومجتمع ومكتب،
كان الفنية. األحداث من والكثري األشجار، يف والنسيم الكالب، ونباح الشارع،
بالوشم، املغرمني من أكون ال قد التأمل. عىل باعثًا ذلك ومع بالحيوية مفعًما جوٍّا
http://www.geocities.com/londondestruction/) هناك. أحببته ولكني

(index.html

و٢٠٠ أمن، حارس و٤٠٠ رشطي، ٧٠٠ عىل كلريمونت شارع إخالء عملية اشتملت
دوهرتي يسجل وكما املوقع. عن محتج ٥٠٠ إلجالء أيام أربعة إىل احتاجوا ُمحِرض،
باإلضافة األربعة، األيام هذه مر عىل كربى وطنية خربية تغطية املحتلُّون حقق (١٩٩٩)
تحت من مر رسي نفق خالل من بالكهرباء اإلمداد عىل الحفاظ مثل تكتيكية نجاحات إىل

الشارع: منظر مشارٌك يصف الرشطة. صفوف

الشبكات، تعلوها ومتاريس، جامدة، بمنحوتات ومليئًا مطليٍّا الشارع كان
مالجئ، املنازل داخل وُخبِّئت األبراج؛ وارتفعت املعلقة، واملمايش والعرازيل،

(٢٥ :١٩٩٥ «رودبلوك» يف (مقتبس الدبش. من أطنان يف وأنفاق وعوائق،

التكرارية املوسيقى العام والنظام الجنائية العدالة قانون جرَّم الفرتة هذه أثناء يف
املواجهة من األخرية األيام يف العامة. األماكن يف املرخصة غري الهذيان) موسيقى (مثل
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لم بروديجي. لفرقة التكرارية اإليقاعات مذيًعا صوتي، نظام أقيم والرشطة ني املحتجِّ بني
واملوانع)، السقاالت (برج للموقع املادي االحتالل خالل من فقط بالشارع املطالبة تُصنع
هذه بقوة نحس أن يمكننا املوسيقى. خالل من حيسِّ فضاء إنشاء خالل من أيًضا ولكن
تُطِلعنا نهايته. ُقبيل االحتالل يف منخرطة صارت التي «أورورا» يوميات خالل من الخربة
من جزءًا فيها املوسيقى كانت حيث للتجربة؛ الغريبة بالقوة إحساس عىل األول املقام يف

قط: قبل من به تحس لم عالم بناء

ملوقع اإلطالق عىل يل زيارة أول أجريت ،١٩٩٤ عام يف الثالثني مولدي ذكرى يف
أظن حينئٍذ. املقرتح إم١١ الطريق امتداد موقع إي١. كلريمونت طريق احتجاج.
املزيج من نوًعا كان األمر أن وأعتقد التليفزيون، عىل الحملة أشاهد كنت أنني
ووجدتُني هناك، إىل بي ذهب مستدام بفضول مصحوبًا امليالد يوم هلع بني

جديد. عالم داخل حرفيٍّا أخطو
طرفيه. من باملوانع نًا ومحصَّ مغلًقا، قصرية بمنازل الحافل الشارع كان
بالرتاب، مليئة أو السقاالت بأعمدة مغطاة فيه املتبقية الوحيدة السيارات وكانت
واملنازل عرازيل، فيها وأقيمت مزينة، األشجار وكانت األزهار، فيها وتنبت
ضخم، برج طلع املنازل أحد ومن والرؤية. بالفن عامًرا املكان وكان مطلية،

صوتي. نظام الهيكل هذا داخل وكان
ا. حقٍّ األوىل للمرة الربودجي فرقة سمعت ذلك كل أستوعب كنت وبينما
كانت «… القانون الحرتام كيل افتقار هو هنا معه نتعامل «ما … الربج من دوَّت
هذه كانت ا. حقٍّ متوقًدا عقيل كان اإلطالق. عىل أسمعها تكنو موسيقى أول
أسكرني. الذي بالرؤية املفعم املثايل األناركي للعالم املثايل الرفيق هي املوسيقى
حملت إجابات. حملت ولكنها السائد، والنظام السلطة رفض عن األغاني ت عربَّ
حبٍّا» الكوكب «امنح امرأة تغنِّي عنوة» «االقتحام أغنية يف … والرتياق السم
لم موسيقى. هيئة يف مباًرشا فعًال هذا كان الزجاج. تكسري بصوت مصحوبة
الحركة مع طويلة حب عالقة يف دخلت وهكذا منذئٍذ، هذا مثل قط يشء يُطربني

التكنو. موسيقى ومع للطرق املناهضة
سيايس، حدث من أعود أو فعل، إىل ألتوجه أستيقظ حينما اليوم، هذا حتى
يشبه فيما صوت بأعىل املوسيقى وأطلق الشعبي، مسكني يف النوافذ كل أفتح
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ولقوانينهم.» لهم «تبٍّا … االحتماالت عن للجميع رسالة أو املعركة، رصخة
(٢٠٠٢ (جرين

من بدًال يربزان فهما «تكتيك». التجسيد أن فكرة تتجاوزان الزائرين هذين روايتا
عمل إىل محال الشارع له. واالستجابة الفعل من لكلٍّ ية والحسِّ التجريبية طبيعة ذلك
الناس يجد نرفضها. أو عليها نوافق رسالة مجرد وليس به، ونشعر نختربه عمل فني،
املقام يف معرفيٍّا ليس الفعل هذا أن عىل األمر يقترص ال التجربة. داخل مجذوبني أنفسهم
هذا ولكن عليها)، االختالف أو معها االتفاق يفرتض رسالة يوصل أنه (بمعنى األول

بالقصدية. يتسم ال الفعل أشكال من شكل عىل ينطوي والتجسد لألحاسيس اإلطالق
التي األسابيع خالل كلريمونت طريق احتالل يف شاركوا الذين الناس من عدد التقى
خالل من الفعل مواصلة عىل وصمموا ،١٩٩٥ فرباير يف النهائي الطرد مبارشة أعقبت

محورية. املوسيقى ستكون املرة هذه ويف الشوارع». «استعادة حركة تشكيل إعادة

الرقص تستطيع ال السيارات

يف طرق خمس تقاطع لندن، تقاطعات أزحم أحد قديمة سيارة تدخل ١٩٩٥ مايو ١٤ يف
بينما الجدل، يف ويأخذان السائقان يخرج حالتها. مثل يف بسيارة لتصطدم فقط كامدن،
ويُخرجان سيارته، منهما كلٌّ يدخل العامة، للدهشة ثم، حولهما. من السيارات تزدحم
داخل بالتدفق آخرون أناس ويبدأ اآلخر. سيارة تحطيم يف منهما كلٌّ ويبدأ مطرقتني،
عىل املشاركني تناوب مع ساعات، خمس ملدة حفلة تستمر األنفاق. مرتو من التقاطع
ذلك يتلو املوسيقى. الشمسية بالطاقة ل مشغَّ صوتي نظام ويقدِّم السيارتني. تحطيم
نحو أن الصحافة وتقدِّر إيسلينجتون. يف آنجل تقاطع يف يوليو ٢٣ يوم ثاٍن «اصطدام»
هذه يف بكثري أقوى صوتي نظام مع أعقبه، الذي االحتفال يف شاركوا إنسان ٢٠٠٠
ملعب إىل إلحالته الطريق عىل الرمل وأهيل األكشاك، وأقيمت الالفتات، ُعلِّقت حيث املرة؛

أطفال.
أفعال ُكرِّرت التايل، العام مر عىل استثنائيٍّا. تطوًرا األوليان الفعالن هذان أطلق
عام صيف يف الرسيع إم٤١ لطريق احتالل يف ذروتها بلغت الربيطانية، املدن عرب مماثلة
يوليو ١٦ («الجارديان»، شخص ٧٠٠٠ شمل أنه الصحافة تقديرات تفرتض ،١٩٩٦

.(١٩٩٦
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أشجار. وُزِرعت الطريق، من أقسام ُحِفرت ولكن الرقصفقط، عىل االحتالل يركز لم
يف بعضها ُوصف استثنائية، خربة خلق ولكن املوقع، احتالل مجرد هو الهدف يكن ولم

الصحافية: التقارير

طويلة خشبية سيقان عىل ومشاة الرسيع، املسار يف يتعانقون مخنثون ثمة
مسار عىل اللعب عىل أطفالهم يشجعون وآباء البطيء، املسار يف يحتفلون
بانتومايم سيدة تتمايل الصلب، الكتف عىل صوتي نظام أنغام وعىل التجاوز.
املنفوش القماش من طويلة تنورة مرتدية املوسيقى، وقع عىل قدًما ٢٤ بطول

(١٩٩٦ (جريفيث كال. نموذجي. بشارع مرحبًا اللون. وردي املنتفخ

الريفي املجتمع شكل الرسيع الطريق ملد املعارض الفعل يتخذ أن املمكن من كان
مبادئ لكن السوق. مقتضيات مقابل التقليدية الحياة أو الالشخصية، املدينة مقابل
املسرية محل الشارع حفلة تحلُّ تني: مهمَّ بطريقتني مختلفة هنا نواجهها التي الفعل
أو الرقص مثل ،(١٩٩٣ (جورداش املتجسدة الذواتية الفعل يضع بينما التظاهرة، أو

الوظيفية: املقتضيات مواجهة يف مًعا، االستماع

األحوال أفضل يف والشارع السيارة. تختزلها خطية ميكانيكية حركة الطريق
يرسق والتلقائية. بالحرية االجتماعي، والتفاعل اإلنسانية، بالحركة عامر مكان
الزمن يفضل إنه البرتول. ثمن مقابل ويبيعه تحتنا من الشارع السيارات نظام
«دورة» أو بالرسعة، هوس إىل منهما كالٍّ ومختزًال كليهما مفسًدا املسافة، عىل
سلًفا. محددة حركاته ألن النظام هذا «يقود» من يهم ال االقتصادية. باللغة

(http://rts.gn.apc.org/prop02.htm)

مختلفة بطريقة بالعيش مرتبطة وهي الراهن. للوقت تنتمي أخالقية قيمة هذه
فضاء لتحويل الخربة هذه املستقبل. لتشكيل املربمجة أو الَخطِّية املحاوالت مقابل اآلن،
شبكات امتداد عىل ومتعوملة، بشدة، قوية ستصبح د مجسَّ تواُصل فضاء إىل مجرد وظيفي
أغسطس شهر شهد واملوسيقى. الهذيان ثقافات ارتحلت أوروبا، يف واملشاعر. املعلومات
مناهض هذيان «حفل عىل بناءً أملانيا، يف إيه٣٣ لطريق يومني استمر إغالًقا ١٩٩٧ عام
الشوارع» «استعادة أنشطة من أول نشاًطا فنلندا وشهدت أسبق. وقت يف حدث للطرق»
يف ملحوًظا توسًعا و١٩٩٧ ١٩٩٦ العامان وشهد أغسطس. يف وثانيًا ،١٩٩٧ مايو يف
الفعل» «تحديثات ي ُسمِّ ما أجل من اإلنرتنت واستخدام أوروبا عرب الطرق سد أعمال
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ويحكوا الصور، وينرشوا املساعدة، يطلبوا أن للنشطاء فيها يمكن منتديات كانت التي
الرسيع كامدن لشارع األول الحرضي االحتالل بني شارع، حفلة ٤٤ نحو وأقيم قصصهم.
حفالت أقيمت حيث ١٩٩٨؛ مايو ١٦ يف عاملية» شارع «حفلة وأول ١٩٩٥ مايو ١٥ يف

بلدان. أربعة عرب مدينة ٢٤ يف متزامنة شوارع
يف العاملي االقتصادي املنتدى انعقاد أثناء طريق إغالق يف املشاركني أحد يحكي
أيام) ثالثة مدى عىل شخص ١٠٠٠٠ نحو (جمع ٢٠٠٠ سبتمرب يف بأسرتاليا ملبورن

الشوارع: اسرتجاع يف خربته

تمتلكون «ربما تقول أن األمر يشبه للمجتمع. ِملك املدينة أن لو كما تماًما
يكون هناك، عليها كنا التي باألعداد وخصوًصا نجتمع، حينما ولكن القوة،
امتالًكا، القوة نمتلك األرض عىل أننا إثبات عىل القدرة من نوع إنه لنا.» العالم
بإمكانك أن تظن صمت] [لحظة التي اإلدراكات صمت] [لحظة تلك هناك وأن
التي الطريقة تغري أن بالفعل بإمكانك وأن الشاكلة، هذه عىل فضاء تحتل أن
هناك رقص. حلبة إىل شارًعا كان ما فجأة يتحول وأن كله، العالم بها يعمل
وكل واملجتمع الثقافة امتالك حيث من الفضاء، ذلك يف تكون أن عىل القدرة

فيديو) ناشط (بيب، األخرى. األشياء أنواع

نشطاء من نشط وهو — بري كان ضخمة. حشوًدا بالرضورة الفعل هذا يستلزم ال
أحد يف املوسيقى ل مشغِّ هو — األشجار يف الجلوس من طويل بتاريخ يحظى الغابة
أن نظره وجهة ومن ملبورن. يف العاملي االقتصادي املنتدى حصار يف املحتلة الفضاءات

الحرض: تحكم التي القواعد تغيري إىل تهدف رقص حلبة إىل الشارع إحالة

يف ينطلقوا أن ملجرد للناس متسع يوجد ال أنه لدرجة محارصة الحرضية البيئة
الصغرية متعتنا وأن الرسيع، الطريق يف منزل لدينا كان أننا لو كما األمر حفل.
وعشاء مرشوبًا نتناول وربما الناس، من كبرية مجموعة نجمع أن هي كانت
األثاث وننقل األمامية، املنزل أبواب نفتح وهكذا محتفلني، ننطلق وأن وطعاًما،
الطبول ونُخرج بسهولة، ليحتفلوا للجميع كافية مساحة نُفِسح املمىش. إىل
يقودون وهم الناس بنا يمر ربما املنزل. أمام الجانبي املمىش يف حفلة ونقيم
باستطاعتك يكون أن عىل القدرة فقط هو األمر «مرحى»؛ ويصيحون سياراتهم
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بطريقة شارعنا. األساس من ألنه نفسك؛ عن تعربِّ وأن الشارع إىل تخرج أن
محشورين الناس يكون أن من بدًال للناس، املدينة أِعِد فقط — أيًضا مسئولة

املدينة. يف

اجتماع عىل للرد عاملية» شارع «حفلة تقيم أن قررت التي الشبكات هي هذه كانت
.١٩٩٨ عام برمنجهام يف الكربى الثماني مجموعة

الحرجة» «الكتلة املتحدة: الواليات إىل عود

يف الكربى الثماني مجموعة اجتماع التوقيت يف وافقت التي العاملية» الشارع «حفلة
كان الثقافية. التدفقات يف كامنة عاملية حركة ظهور عىل عالمة أوضح هي برمنجهام
املتحدة. الواليات يف الشوارع» «استعادة حركات أفعال من فعل أول إىل أدى ما هو هذا
الواليات ففي أوًال»! «األرض من انبثقت بريطانيا يف الشوارع» «استعادة حركة كانت وإذا
املدينة مع بالتضاد نفسها تعرف أن إىل أوًال»! «األرض حركة بقايا توصلت املتحدة،
وبدًال البلد. ذلك يف الشوارع» «استعادة بتطور عالقة لها تكن ولم الحرضية، والثقافة
حركة وهو الحرضية، الحركات من جديد نوع من الشوارع» «استعادة انبثقت ذلك، من

الحرجة». «الكتلة
أصلها يف وكانت .١٩٩٢ عام سبتمرب يف فرانسيسكو سان يف الحرجة» «الكتلة بدأت
قائمة تواصل شبكة يف مشرتكني آخرين أناس مع الفكرة ناقش فرد، دراجات هاوي فكرة
ولكن جماعة، تنشئ أن هو البداية منذ الهدف يكن لم بالدراجات. املهتمني بني بالفعل
عىل بمساحة املطالبة أجل من املدينة، عرب بالدراجات شهرية جولة — حدثًا تقيم أن
— الطريق عىل املسافرين كتلة — للحدث املبدئي االسم واتصل الدراجات. لقائدي الطرق
األوراق نُسخت الحرضي. املرور تدفق إبطاء إىل يهدفون كانوا الدراجات قائدي أن بفكرة
دراجاتهم «يقودوا أن الناس عىل مقرتحة العمل، أماكن يف ووزعت بالحدث التعريفية
قادوا شخًصا، و٥٠ ٤٠ بني ما بالدراجات األوىل الجولة جمعت مًعا». العمل من عائدين
الجولة تلك من وانبثقت الدراجات. قائدي وجود وليُظهروا املرور، ليبطئوا مًعا دراجاتهم
عامليٍّا، ثم البداية، يف أخرى مدن إىل ينترش، هذا بدأ ثم منتظمة. شهرية جولة فكرة األوىل
«الكتلة تعبري استُخِدم وحينئٍذ قارة. كل يف سنوات عرش بعد حرجة كتلة ن تكوُّ مع
الرسيع» الدراجات سائق «عودة الوثائقي الفيلم ٌة عدَّ مشاركون شاهد أن بعد الحرجة»
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األمريكي األفالم لصانع الدراجة وثقافة الدراجات عن (١٩٩٢ سكوررش»، ذي اف (ريرتن
يف الدراجات قائدي أن كيف ليصف الحرجة» «الكتلة مصطلح استخدم الذي بليس تد
لهم يسمح إذ املزدحمة، التقاطعات ليعربوا يتقدمون ثم كبرية، جماعات يف يتكتلون بكني

الزحام. بعبور وكثافتها الجماعة حجم
منظمة»، غري «مصاَدفة بأنه الفعل هذا الحرجة» «الكتلة يف املشاركون يصف
«الكتلة ألن وبالضبط صواب. عىل وهم منظم. بأنه افرتاضات أي بشدة ويرفضون
يف محوريٍّا دوًرا اإلنرتنت تلعب عاملي. فعل شكل يف تطورت فقد منظمة، ليست الحرجة»
كتلة «مركز بأنه يوصف ما خالل من والخربات واملعلومات األفعال بمشاركة األحداث،
تفصيالت املركز يقدم (http://criticalmassrides.info/index.html) عاملية» حرجة
مسائلهم. املشاركون يناقشفيها مناقشة الجوالتصفحات هذه وملعظم الشهرية، الجوالت
اإلنرتنت، عرب املنترش للفعل مثال هي الحرجة» «الكتلة أن من الرغم عىل ولكن
بأنه الفعل الحرجة» «الكتلة يف املشاركون وصف ١٩٩٢ عام يف اإلنرتنت. تسبق فإنها
عام فرانسيسكو سان يف مشاركون أناس قدَّمه منشور من نرى كما «زيروْكَراسيَّة»

:١٩٩٤

استُبعدت ذلك، إىل وما ومطالبها، الرسميني، بقادتها التنظيمية، السياسة
واملسارات منترشة، األفكار مسئول. يوجد ال أكرب. بقدر مركزي ال نظام لصالح
وظيفة، كل يف الشائعة النسخ ماكينات خالل من منشود والوفاق متشاَركة،
يف أحرار فيها الجميع «زيروكراسيَّة» وهي — حي كل يف النَّْسخ محالت يف أو
واملنشورات األوراق تُتَداول بهم. املحيطني إىل وتمريرها أفكارهم من نسخ عمل
أو بالدراجات الجولة قبل سواء بشغف جميًعا واملجالت وامللصقات الرتويجية
أن من التأكد عرب رضوريني، غري القادة يجعل نحو عىل بعدها، أو أثناءها

الناس. من ممكن عدد أكرب يفهمها والتكتيكات االسرتاتيجيات
ال املهمة ألن الرتاتبية؛ أهمية من وتُقلل الحرية، «الزيروكراسية» تُعزِّز
واسع نحو عىل ذلك من بدًال تُعرَّف ولكنها املسئولية، موقع يف قلة تحددها
أنها عىل ضيقة نظرة بالدراجات الجولة إىل يُنظر ال فيها. املشاركني ِقبَل من
وجود من الرغم (عىل الدراجات مسارات من املزيد أجل من للضغط محاولة
االجتماعي النظام جوانب من ذاك أو الجانب هذا عىل لالحتجاج أو الهدف)، هذا
كل ذلك، من وبدًال املشاعر). هذه مثل عن يُعربَّ ما كثريًا أنه من الرغم (عىل
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األفكار تلك تَشاُرك يف أيًضا وحر الخاصللمشاركة، سببه اختالق يف شخصحر
(http://www.scorcher.org/cmhistory/howto.html) اآلخرين. مع

للتعامل ال اآلخر»، الشخص مع «التعامل ل لألفقي، األولوية تعطى الحالة هذه يف
تدفًقا بوصفه يَُحس فعًال نجد التمثيل. فعل خالل من مكوَّنة لكليٍَّة أمثلة أو رموز مع

فرانسيسكو: سان يف حدث فعًال تصف رواية يف نراه كما ًدا مجسَّ

استدرت. حينما أمامي يقف الرشطي كان
هنا؟» املنظِّمني أحد أنت «هل وأردف: مهني، بتحفظ «معذرة» يل: قال
نحو عددها يبلغ التي الدراجات مسار عن تعريفية منشورات أمرر كنت
ع أوزِّ كنت كما الشهري. الحرجة» «الكتلة حدث أجل من املتجمعة الخمسمائة،

الشخصية. مجلتي
منظِّمون.» يوجد أنه أظن «ال برتدد: قلت

التقاطعات يف دراجاتكم تقودون ظللتم الشباب أيها السابقة املرة يف «ألنكم
ذلك هل مروري. انسداد يف وتسببتم األحمر، إىل اإلشارة تحولت أن بعد حتى
منشورات يوزع آخر شخص إىل الرشطي وأشار املنظمني؟» أحد هناك الذي

هنا. مقابلة إجراء يحاول السابعة للمحطة مراسٌل كان تعريفية.
تماًما.» منظَّم غري إنه منظِّم؟ إىل األمر هذا مثل يحتاج ِلَم بذلك. يل علم «ال
َعِلم املحافظ ألن أخرى؛ مرة يحدث هذا ندع لن حسنًا، سيدي، «حسنًا
بالقوة التقاطع سنُخيل األحمر إىل اإلشارة تتحول حينما ا. جدٍّ مستاء وهو بذلك،

األمر.» لزم إذا
ستكون مما متأكًدا لست وأنا بهدوء، وتسللُت صداميٍّا، ليس بيشء غمغمُت
الجوالت كانت تصعيد. أي يف الرشطة ترشع أال واهيًا أمًال آمًال الجولة، هذه عليه

أُعتقل. أن يف أرغب أكن لم للغاية. هادئة األخرى
ترافقنا الرشطة كانت الشارع. إىل الدراجات تدفقت ساعة، نصف نحو بعد
باعتبارنا أننا، من الرغم وعىل السابق. مثل الجانبني، عىل نارية دراجات عىل
مشكلة، تواجهنا أن دون املرور إعاقة نستطيع كنا (دراجاتنا)، اداتنا بسدَّ كتلة
كانوا لعلهم أو للحماية، منهم «مراَفقة» إىل بحاجة كنا أننا اعتقدوا فقد

إليهم. بحاجة أننا نظن يجعلونا أن وحسب يحاولون
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إشارة أن البطيئة املتحركة الكتلة وسط نحو دراجتي أقود وأنا لحظت
ثمانية اقتحم انكمْشُت. هناك. إىل أصل وأنا األحمر إىل تتحول تقاطعاتنا أول
ألرى حويل من تطلعُت عابسة. بوجوه الجمَع نارية دراجات عىل رشطيِّني
وهو بمجمله، األمر إزاء ا جدٍّ هادئني الجميع بدا فعله. ينوون اآلخرون كان ما
وبعد النارية. الدراجات بني من ن تنسالَّ دراجتني ثم دراجة رأيت أراحني. ما
الغربال. مثل ب يرسِّ الحصار كان َعْربها. متمايًال طريقي أشق كنت ذلك،
طريقي. يف النارية، بدراجته يلف أن يميني عىل كان الذي الرشطي حاول
اجتزت. للغاية. بطيئًا وكان لذلك، ينبغي مما أثقل كانت النارية دراجته لكن

(http://danenet.wicip.org/bcp/cm.html)

فكرة تلتقط الحرجة» «الكتلة واستعارة حدث. إنها منظمة؛ ليست الحرجة» «الكتلة
يغري يقع حينما حدث، هي الرتاكمية. الخطية للعملية مقابًال باعتبارها التحول» «نقطة

نفسه. الحدث ِضْمنه ومن الواقع،
ثغرات من الدراجات قادة «تدفق» والسيولة. التدفق نموذج هو هنا املعريف النموذج
الغربال»؛ مثل ب «يرسِّ الدراجات قائدي الحتواء امُلقام الحصار وكان الرشطة، صفوف
الدراجات قائدو طوره الذي األسلوب الرشطة؛ ثقل مقابل الدراجات قائدي ق تدفُّ كان
من مستوحيًا ادات» السدَّ «استخدام بأنه يوصف حولهم من السيارات تدفق عىل للسيطرة
الحرجة» «الكتلة أصبحت ،١٩٩٢ عام يف البادية منذ قارورة. يف بسائل االحتفاظ صورة
٣٠٠ من أكثر يف بالدراجات جوالت تحدث شهر، كل من األخرية الجمعة يف عامليٍّا. حدثًا

مدينة.

وتقاربات صدامات

الرسائل آالف ١٩٩٨ عام يف عاملية شارع حفلة بإقامة الشوارع» «استعادة اقرتاح أنتج
حيث الويب عىل موقًعا لندن يف الشوارع» «استعادة حركة أنشأت بينما اإللكرتونية،
أخرى. بلدان يف حفالت تقيم التي األخرى للجماعات روابط يجدوا أن للناس يمكن
إحساًسا مانحة ،(http://rts.gn.apc.org/global3.htm) تُنَرش الجديدة التقارير كانت
يكتب مثًال، إسبانيا، يف فالنسيا يف حكاياتهم. يحكون الناس كان بينما الحركة، بعوملة
صديق بفضل الحدث، من فقط أسابيع ثالثة قبل باملبادرة سمعوا أنهم املشاركون أولئك
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يف تكن لم وبينما الشوارع». «استعادة حركة يف مشارًكا أيًضا هو كان زائر، لندن من
املعارضة إىل منجذبة الناس من شبكات هناك كانت الشوارع»، «استعادة حركة بلدهم

الحدث: مركز يف رأوها التي

ومثري ميت الشارع رسقتها؛ السيارات ولكن للناس، ِملك فضاء الشوارع
http://) حفلة! خالل من والحرية لإلبداع فضاء إىل تحويله ويجب للكآبة،

(rts.gn.apc.org/g-valenc.htm

بفضل أيًضا املبادرة وكانت اليوم، لرتتيب محاولة ثمة كانت أسرتاليا، يف داروين يف
الحالة هذه يف هناك تكن ولم الشوارع». «استعادة حركة يف مشارًكا كان لندن من زائر
يف يحرض لم تعريفي، منشور ٢٠٠٠ نحو توزيع ورغم الحدث، لتعزيز محلية شبكات
إىل يذهبوا أن فقرروا الحدث. ترتيب حاولوا الذين الثالثة سوى االلتقاء نقطة يف النهاية
من آالف بضعة استوىل التشيك، جمهورية عاصمة براغ ويف أحد. يأِت لم أن بعد الشاطئ
من ولكن ملاكدونالدز. ومحل سيارات، وُحطِّمت منهم، كثري واعتُقل الشارع، عىل الناس
التجارة منظمة وسليلتها (الجات) والتجارة للتعريفات العامة باالتفاقية االهتمام أتى أين
يف الطباشريية التالل عن الدفاع عن البعد كل بعيدة العاملية التجارة منظمة العاملية؟

لندن. يف رود كلريمونت أو داون تويفورد
الشبكات. بني جديدة تقاطع ونقاط تدفقات للعيان تظهر بدأت الفرتة هذه خالل
بمواجهة متبوعة ،١٩٩٦ عام مواجهة أول املكسيك يف الشياباس يف ساباتيستا كفاح أطلق
بدأت حيث عاًما؛ امتدت ونقاش تشاور عملية من هذا ظهر .١٩٩٧ عام إسبانيا يف أخرى
عام ويف تقليدية. األكثر الحكومية غري املنظمات مع ملتقية حاسًما، دوًرا تلعب اإلنرتنت
َهنْجر (ذي الجوع» ع «تجمُّ عديدة أوروبية حكومية غري شبابية منظمات نظمت ١٩٩٧
يف منعقدة كانت التي والزراعة األغذية ملنظمة األمنية للقمة مضادة قمة وهو جاذرينج)،
بلدان يف الزراعة يف الحيوية التقنيات تأثري عىل الجوع» ع «تجمُّ ركز نفسه. الوقت يف روما
املزارعني إصابة قابلية وتزايد الحيوي، ع التنوُّ تقليص حيث من التأثريات مربًزا الهند، مثل
التجارة منظمة وأصبحت العاملية. التجارة ومنظمة القومي عرب التعاون ودور الريفيني،
منذ بالتنمية، املعنية الحكومية غري املنظمات قبل من متزايد نحو عىل مستهدفة العاملية
الجماعات مع كذلك والتقت الدويل، البنك تستهدف كانت التي كافية» عاًما ٥٠» حملة
الواسعة التصنيعية والزراعة بالسدود املتعلقة البنك سياسات عارضت التي اإليكولوجية

النطاق.
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للخربة. جديدة مبادئ تظهر كانت بعض، يف بعضها وتغلغل الشبكات هذه اتساع مع
املعربة الحركة ومن االجتماعية؛ التدفقات إىل الرتكيز بؤرة انتقلت االجتماعي، األساس من
الفعل ظهور عىل اآلن حتى ركزنا خربة. بوصفها الحركة نستكشف بدأنا الهوية عن
ومن بريطانيا، إىل املتحدة الواليات من انتقلت التي البيئية الحركة يف وتحوُّله املبارش
الفعل مبادئ يف األكرب التحوالت فهم إىل بحاجة لكننا حرضي. سياق إىل ريفي سياق
الجديدة، اإلنسانية النزعة ظهور عمليتني: يف تجليًا أكثر التحوالت هذه أصبحت املبارش.
ظهرت التي ساباتيستا حركة يف األول املقام يف تتجىل الفعل من جديدة أنماط وتطور

النائية. الحدودية املكسيك مناطق يف الكوكب، من اآلخر الجانب عىل
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اجلديدة اإلنسانية النزعة

املعارصة. اإلنسانية النزعة ُوِجدت َلَما التليفزيون لوال

حدود بال أطباء مؤسس كوشنري، برنار

لندن، يف الكربى السبع مجموعة اجتماع عىل شخًصا ٢٠ نحو احتجَّ ،١٩٩١ مايو يف
حينما أنه غري املاليزية. املطرية الغابات أشجار أخشاب استرياد عىل األول املقام يف مركِّزين
،١٩٩٨ عام برمنجهام يف بريطانيا إىل روسيا) (بإدراج الكربى الثماني مجموعة عادت
شخص، ٧٠٠٠ من مكونة برشية» «سلسلة بينهم من وكان شخص، ألف ٦٠ نحو قابََلها
«استعادة حركة نظمتها شارع حفلة وكذلك الثالث»، «العاَلم ديون بمحو مطالبني
هؤالء من الكاسحة األغلبية كانت وبينما شخص. آالف بضعة متضمنة الشوارع»،
أثر عىل األوروبية، القارة أجزاءِ مختِلِف من شبكات ُحِشدت الربيطانيني، من املشاركني
يف الفرنسية. ليون مدينة يف بعامني ذلك قبل الكربى الثماني مجموعة ضد الناجح الحشد
الجديدة، العمال «تنسيقات» من ليون، َحراك يف تقاربت قد مختلفة شبكات كانت فرنسا،
وأشكال ديموقراطيك)، إيه يونيتري (سوليدير وديمقراطيون» ومتحدون «متضامنون مثل
من وأشكال دفان!) (ُدْروا أوًال!» «الحقوق مثل الفقر ضد الحمالت شبكات من جديدة

حدود». بال «أطباء مثل اإلنسانية املنظمات
قومي أساس ذات أنها فرضيَة يدعم الجماعات هذه تعدُّد أن يبدو أخرى، مرًة
دوليٍّا بُْعًدا تُدِرج أن مختلفة، ألسباب اختارت، أنها حقيقة يف املبدئية الناحية من تشرتك
التكرار: يف معينة موضوعات تبدأ إليها، النظر يف نرشع فحاملا ذلك، ومع اسرتاتيجيتها. يف
املدى إىل الطويل املدى من االنتقاُل االلتزام، شخصنُة الشبكة، إىل الرتاتبية من التحوُل
رأسها وعىل اإلعالم لوسائل الحاسمة األهميُة املرشوع، إىل املنظمة من التحوُل القصري،
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عىل ون يحتجُّ إنسانًا ٢٠ من التحوُّل إن الفعل. عىل اإلعالمي الطابع إلضفاءِ التليفزيون؛
يف النطاق يف تحوًال ليس ١٩٩٨ يف إنسان ألف ٦٠ إىل ١٩٩١ عام الكربى السبع مجموعة

املعريف. النموذج يف تحول إىل يشري إنه األول؛ املقام

املضادِّين الخرباء وراء ما

واالقتصادي السيايس الترشيع نظاِم أزمِة يف الكربى الثماني الدول مجموعة جذور تمتد
القرن من السبعينيات َعْقد أوائل يف وضوًحا ازدادت أزمٌة وهي ،١٩٤٥ عام بعد ما إىل
الحرب عقب النفط وأزمِة الثابت، الرصف لسعر وودز بريتون نظاِم انهياِر مع العرشين،
وبريطانيا وفرنسا املتحدة الواليات مالية وزراء اجتمع .١٩٧٣ عام العربية-اإلرسائيلية
رؤساء اجتماُع ذلك وتال األبيض، البيت مكتبة يف ،١٩٧٣ أبريل يف وأملانيا العظمى
وركََّز أيًضا، للجماعة إيطاليا انضمت حيث ١٩٧٥؛ عام باريس يف انعقد الذي الحكومات
العقد معظم مدى وعىل السنوية. االقتصادية للقمم آليٌة وأُرِسيت التضخم. عىل النقاش
االجتماعية، والحركات الحكومية، غري املنظماُت تجاَهَلتْها القمم، هذه إعمال من األول
.(٢٠٠١ (هاجنال باملثل والحركاِت املنظماِت هذه القمُم تجاهلت نفسه الوقت ويف وغريها،
مجموعة ُعرِّفت حينما ،١٩٨٤ عام لندن قمة يف التغري عىل األوىل العالمات حدثت
الضغط ملمارسة هدًفا باعتبارها الربيطانية الحكومية غري املنظمات ِقبَل من الكربى السبع
ودور الهيكيل، والتكيُّف الدويل، يْن الدَّ ملسألة مهمة مكانًة ١٩٨٣ عاِم قمُة أْولت واملعارضة.
الهيكيل التكيف وبرامج الطعام بسبب االضطرابات كانت سياٍق يف الدويل، النقد صندوق
االقتصادية القمة أعادت الدويل. النقد صندوق سياسات بشأن الجدل تزايُِد إىل فيه تؤدي
حالًة بوصفها تظهر كانت الثمانينيات منتصف ومع السياسات، هذه مثَل دعِمها تأكيَد
الناشئة وامُلعاَرضة املتزايد، االقتصادية القمة دوُر َد مهَّ العاملية. الحوكمة حاالت من
يف الطريَق عنها؛ تُداِفع القمة كانت التي الهيكيل للتكيُّف الدويل النقد صندوق لسياسات
الحكومية غري للمنظمات ٌع تجمُّ وهي األخرى»، االقتصادية «القمة لتدشني ١٩٨٤ عام
وُعِقد بريطانيا. يف منهم كثريٌ يُِقيم الذين الراديكاليني االقتصاد وعلماء بالتنمية، املعِنيَّة
شبكُة نظََّمْت التايل الَعْقد مر وعىل ،١٩٨٧ عاَم األخرى» االقتصادية «القمة ل ثاٍن اجتماٌع
يف بمشاركته أيًضا كبري بقدر ُمعتِمدًة سنوية مضادة قمًة األخرى» االقتصادية «القمة
ذاته الوقت يف وأرشكت الدولية، الراديكاليني االقتصاد علماء شبكات عىل الطبي الوسط
أشارت التناُقض، من يشء ويف الدولية. بالتنمية امَلعِنيَّة الحكومية غريَ املنظماِت كذلك
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كانت الذي الوقت يف بالضبط مضادة، اقتصادية قمٌة بأنها نفسها إىل املضادة الشبكة
اإلرهاب، مسائل لتشمل االقتصاد، من أبعد هو ملا االقتصادية القمة أجندُة فيه تتَِّسع

.١٩٨٦ عاَم تشرينوبل كارثِة أعقاِب يف والتلوُّث، الدولية، والسياسة
عام لها املكوِّنة والدول الكربى السبع بمجموعة يتعلق فيما ملموس ٌل تحوُّ وحدث
للثورة الثانية املئوية الذكرى كانت باريس. يف القمة فيه ُعِقدت الذي العام وهو ،١٩٨٩
اإلعالم، وسائل عرب الحدَث ميرتان الرئيس بقيادة الفرنسية الحكومة ونقَلِت الفرنسية،
إعالميٍّا للقمة املضاد الحدث ونُِقل يوليو، ١٤ يف الثورة ذكرى إحياء ذروة يف إياه عاقدًة
األرض، وجه عىل بلدان سبعة أفقر من أناًسا جمعا مضادة وقمة موسيقي حفل مع أيًضا
موسيقي حفل ُعقد الفرنسية. الثورة تراث بشأن املناقشات إطار يف ُوِضع هذا لكن
حيث ١٩٨٦؛ عام يف أقيم الذي الخريي املوسيقي الحفل غرار عىل الباستيل، يف جماهريي
الهدف وكان املنظِّمني، تعبري حد عىل «١٧٨٩ عام بثوَّار يحتفلون ١٩٨٩ عام «ثوَّار كان
الفرنيس اليسار تراث أساس عىل االقتصادية للقمة رمزي نحٍو عىل ُمعاَرضة تشكيل هو
للفعل يكن لم املوسيقي، الحفل نجاح من الرغم عىل ذلك، ومع وتصنيفاته. التقليدي
كان ،١٩٩٦ عام فرنسا، إىل القمة فيها أتت التي التالية املرة يف لكن يُذَكر. مستمر تأثري
الفصل هذا يستكشف الجدد. اإلنسانيني الفاعلني: من جديد بنمط تُواَجه أن شأنها من
عام فعِل يف ا مهمٍّ دوًرا لعب الذي والثقافة الفعل أشكال من الشكل لهذا أساسية أمثلًة

حدود». بال و«أطباء القلب»، «مطاعم حركتَْي الكربى: السبع مجموعة ضد ١٩٩٦

القلب» «مطاعم الجديدة: اإلنسانية النزعة

الرتفيهي الكوميدي املمثُل ١٩٨٦ عام فرنسا يف كور) دي (رستو القلب» «مطاعم س أسَّ
السياسية املؤسسَة كولوش َصَدم كولوش. املرسحي باسمه شهرًة األكثُر كولوتيش، ميشيل
بوصفه نفسه ًما مقدِّ ،١٩٨١ عام الرئاسية االنتخابات يف ح الرتشُّ ِنيَّتَه أعلن حينما الفرنسية
أربع وبعد الشعب. يخدمون يعودوا لم السياسيني بأن يعتقدون الذين أولئك َح مرشَّ
وهي إثيوبيا، يف الجوع ضد الفرنسية للحملة كولوشدعَمه منح ،١٩٨٥ سبتمرب يف سنوات،
من مبكر وقت يف بريطانيا يف الخريي املوسيقي الحفل إىل أفضت التي ذاتها الدولية الحملة
ملناشدات املخصصة األموال لزيادة إذاعي برنامج يف كولوشيشارك كان وبينما العام. ذاك
يف الجوع مشكلة مع فقط يتجاوب أالَّ وهو متَِّصل، من لتحدٍّ تعرََّض إثيوبيا، يف اإلغاثة
املتزايَديْن والفقر الجوَع تسميته عىل املتصل أرصَّ ما مع أيًضا يتجاوب أن ولكن أفريقيا،
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رخاءِ فرتِة بانهيار متزايد بإحساٍس فرنسا يف الفرتة هذه اصطبغت نفسها. فرنسا يف
الجديدة االجتماعي» «اإلقصاء وأشكال الفقر عن مكثَّفة عامة ونقاشاٍت الحرب، بعد ما

.(٢٠٠٠ بوجام انظر عامة، (لرؤية االجتماعية للرابطة تََضْعُضٌع أنها عىل املفهومة
العريقة الرموز أحِد بيري؛ األب لزيارة كولوش َه توجَّ الحدث، لهذا التايل اليوم يف
وجباٍت تقديم عن مسئوًال وكان الكاثوليكية، الكنيسة داخل الفرنيس الخريي التقليد يف
االجتماع، هذا وعقب العرشين. القرن يف الخمسينيات عقد منذ فرنسا يف للفقراء مجانية
يف الجوع عىل للقضاء قومية ُمناشدًة بيري واألب هو وأطلق الوطنية، اإلذاعة كولوش قصد
الطعام، يعرضون أفراد من فقط ليس املكاملات، الحواري الربنامج عىل وانهمرت فرنسا،
الطعام توزيع ملراكز الطعام بتوفري دوا تعهَّ الذين األغذية تجاِر كباِر من أيًضا ولكن
املشاهريُ ربط التالية، القليلة األيام مدار وعىل إليها. يدعو كولوش كان التي الجديدة
من شبكٍة تشكيُل املزمع من وكان أيًضا. النقديون املثقفون شارك كما بالحدث، أنفَسهم
متطوع ٥٠٠٠ حشد بهدف القلب»، «مطاعم باسم تُعَرف وأن الطعام، توزيع مراكز
القنوات وانضمت الجوعى. عىل وجبة ماليني ٨٫٥ نحو وتوزيع التايل، الشتاء مدار عىل
التي الجديدة املطاعَم جميعها مساِندًة الحشد، إىل الثالث الفرنسية الوطنية التليفزيونية

البلد. يف ن تتكوَّ كانت
يف كولوش ُقتل االستثنائي، الحراك هذا من أشهر بضعة بعد ،١٩٨٦ مارس ويف
شتاء يف أنه لدرجة بدأها، التي الحركة ترسيع عىل وفاته وساعدت نارية. دراجة حادث
تضاعف بينما القلب»، «مطاعم يف متطوع آالف عرشة نحو ساهم أعقبها الذي ١٩٨٦ عام
عقد، وبعد وجبة. مليون ٢٧ إىل ليصل مرات ثالث الشتاء خالل املوزعة الوجبات عدد
إنسان، مليون نصف من أكثر عىل وجبة مليون ٦٠ توزِّع املطاعم كانت ،١٩٩٦ عام يف
ألف ٤٠ نحو من االتحاد ن تكوَّ ٢٠٠٣ عام وبحلول متطوع. ألف ٣٠ نحو وتستقطب
نحو ووزع فرنسا، عرب للوجبات توزيع ونقطِة مطعم ٢٠٠٠ من أكثر له وكان متطوع،
أشكال من شكل إىل القلب» «مطاعم تشري الشتاء. فصل خالل أغلبها وجبة، مليون ٦٠
الحراكات تطور يف حاسًما دوًرا ستلعب التي الجديدة» اإلنسانية «النزعة يميز الفعل

أبعاد. ثالثة وخصوًصا بالعوملة، املعنية
بصفته كولوش، كان والدولة. السياسية بالعملية العالقة يتضمن األبعاد هذه أول
والعملية السياسة من لإلحباط رمًزا ،١٩٨١ عام الفرنسية الرئاسية لالنتخابات مرشًحا
للمؤسسة املضاد لالنتخاب يرمز املؤسسة، خارج من آتيًا مرشًحا كان — السياسية
عرب متزايد نحو عىل متكررين الرموز هؤالء أمثال (أصبح ويسارها بيمينها السياسية
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االستجابة لتحدي للتصدي األوىل األفعال أحد وكان منذئٍذ). الغربية السياسية األنظمة
الطعام بتوزيع معنيٍّا كان كبويش راهب وهو بيري، األب إذن التماس هو فرنسا يف للفقر
سياسيٍّا. محافظ توجه ذا عموًما يَُعد وكان عقود، ثالثة من أكثر مدى عىل الفقراء عىل
مفرداته كانت جيل وهو ،١٩٦٨ مايو بجيل مرتبًطا — كثرية بطرٍق — كولوش كان
يويل اإلحسان، أشكال من أقدم لشكل رمًزا بيري األب وكان سيايس. أساس ذات ومفاهيمه
إلحاح ولتأكيد السيايس. التغيري برامج عىل املحتاجني ألولئك املبارشة لالستجابة أولوية
أكثر استجابة كانت هذه أن يؤكد كولوش كان املعوزين. ألولئك لألطعمة املبارش التوزيع
الحالة يف زائف. أنه عىل إليه يُنَظر سيايس نظام يف االنخراط من أخالقية وأكثر إنسانية
ما مع قطيعة عىل القلب» «مطاعم تنطوي أن خاص، نحو عىل مهم األمر هذا الفرنسية،
خلًقا يعكس بما الدولة، ط بتوسُّ املطالبة من بدًال الجمهوري». «النموذج بأنه يعرف كان
مبارشة عالقة تأسيس عىل الفعل هذا ثقافة ركزت املواطن، رفاهة الدولة فيه تضمن مدنيٍّا
(ساملون العالقة» لهذه املبارشة الطبيعة خالل من األصالة «قيمة بها تؤكد وأن باآلخر،

الدولة. فعل من بوساطة تتم ال عالقة باآلخر، مبارشة عالقة تربز وهي .(٢٣ :١٩٩٨
مدى فهو ساملون، ديفيد ذكره كما القلب»، «مطاعم لحركة الثاني املهم البعد أما
اتحاد، تشكيل عىل القلب» «مطاعم تطور يشتمل لم إعالميٍّا». «اتحاًدا الحركة هذه كون
وسائل «يف األول املقام يف االتحاد ظهر ذلك، من العكس عىل اإلعالم. وسائل باهتمام متبوًعا
يكن لم املشاهري. أو اإلعالم» «شخصيات عىل شديًدا اعتماًدا املبكرة نشأته باعتماد اإلعالم»،
عىل شكلتها القلب» «مطاعم ثقافة إن القول يمكن بل األوىل؛ للنشأة مهمني فقط املشاهري
الحركة لهذه الحاسمة األبعاد تُربز التليفزيون. ثقافة وخصوًصا اإلعالم، ثقافة حاسم نحو

املعارص. التليفزيون يف االتصال لقواعد مركزيان بعدان وهما واآلنيَّة، امللحة الحاجة
يف فيكمن متزايد، نحو عىل أهميته ستتجىل الذي الحركة لهذه الثالث البعد وأما
الذي البحث يف عدة أبعاد تتجىل االلتزام. «شخصنة» ب املرتبطة السمات من مجموعة
«تفاٍن» وال ل» «توسُّ ثقافة ليست الثقافة أن أوًال، املطاعم. يف املشرتكني الناس مع أُجِري
التي النقطة إىل الفرنيس، املجتمع يعم أنه اعتبار عىل يُرى فالفقر متخيَّل. فقري» «لشخص
أن يمكن كان للفقراء يحدث كان ما أن القلب» «مطاعم حركة يف املتطوعون عندها يؤكد
توجد ال نفسه، الوقت يف ولكن أيًضا. أنفسهم هم لهم تماًما نفسها بالسهولة أيًضا يحدث
الكالسيكية النماذج يف «نحن» شكل تتخذ التي الهوية جمعية»؛ «هوية لبناء محاولة
يسعى ال ثقافة هي القلب» «مطاعم حركة ثقافة ذلك، من وبدًال االجتماعية. للحركات

95



العاملية الحركات

حركة ثقافة مشرتكة. بخربة ذلك من بدًال االعرتاف إىل ولكن مجتمع، إىل املشاركون فيها
األول، االسم أساس عىل مًعا املشاركون أولئك فيها يتواصل ثقافة هي القلب» «مطاعم
«أنتم». الرسمية التفخيم صيغة ال «أنت»، الحميم املخاَطب ضمري صيغة مستخدمني
الناس بني هي مما سنٍّا، األحدث الناس بني شيوًعا أكثر فرنسا يف هذه املخاطبة صيغة
من كبري قسم ا حقٍّ فيها كان وإن القلب»؛ «مطاعم صورة ليست هذه لكن سنٍّا، األكرب
(١٩٩٧) ورافون رافل دراسة تشري ذلك، من بدًال متطوعني. بصفة املشاركني املتقاعدين
قوائم تتشكل إذ األوىل؛ األسماء «فقط» تستخدم مًدى أي إىل القلب» «مطاعم ل اإلثنوغرافية
التخطيط، وجلسات االجتماعات ويف الهواتف. وأرقام األول االسم من وسجالتها العضوية
اسمه تهجي يف يدقق ال الخدمة، من مستفيًدا أم متطوًعا بوصفه مشارًكا املرء أكان سواء
اسم استخدام تجنُّب وثقافة مًعا)، ومستفيًدا متطوًعا يكون أن يمكن املرء أن (والواقع
املهنة، قبيل من املميِّزة، للوسوم تجنُّب بالفعل فيها يوجد ثقافة من جزء هي العائلة
إىل «أنت» واستخدام األوىل األسماء تفضيل يشري ال ذلك. إىل وما والوضع، العائلة، واسم
املؤسسة الجمعية الهوية «تتجنَّب ثقافة شخصنة، ثقافة إىل ولكن شبابية، تودُّد ثقافة
أمور عن معلومات طلب املتطوعون (يتجنب اجتماعيٍّا» املتشاركة الهويات مرجعيات عىل

الوظيفي). الوضع أو املكاني، االنتماء أو العائلة، اسم أو العائلة، مكانة قبيل من

حدود بال أطباء

«أطباء منظمة يف كذلك القلب» «مطاعم حركة يف ان املهمَّ والفعل الثقافة بُعَدا يتجىل
ُشكِّلت الجديدة». «اإلنسانية للنزعة نموذجية حالة بمنزلة أنها يُزَعم التي حدود» بال
الطبيب بقيادة املمارسني األطباء من مجموعة قبل من ١٩٧١ عام حدود» بال «أطباء
ميالد سياق كان بيافرا. يف الدويل األحمر الصليب مع العمل من فرتة بعد كوشنري، برنار
عىل هذا فرضها التي املتزايدة والقيود للرصاعات، املتغرية الطبيعة هو حدود» بال «أطباء
للصليب الدولية اللجنة كانت الستينيات أوائل حتى األحمر. للصليب الدولية اللجنة فعل
والسجناء، املدنيني بشأن جنيف اتفاقية تطبيق مراقبة يف مبدئيٍّا دورها حرصت قد األحمر
للصليب الدولية اللجنة دور وتطور الرصاعات. مناطق إىل طبية فرًقا ترسل لم أنها والواقع
بينها، فيما واملدربة املنظمة الجيوش فيه تقاتلت سياٍق ظل يف الرصاع مناطق يف األحمر
أفريقيا يف ولكن العسكريني. املقاتلني جانب من فيه تُقدَّم الطبية الخدمات كانت سياٍق
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واضًحا كان األهلية، والحروب االستعمار، من التحرر فرتة أثناء الستينيات، عقد خالل
وأزمات العصابات، رصاعات بشمولها تحول، بعملية تمر كانت املسلح الرصاع طبيعة أن
األنماط يف هذا يتجىل املقاتلني. وغري املسلحة القوات بني التمييز وتشوش األغذية، نقص
يف ٥ كان األوىل، العاملية الحرب يف العرشين. القرن مدار عىل الحروب لضحايا املتغرية
يف ٥٠ إىل النسبة هذه ارتفعت الثانية العاملية الحرب ويف مدنيني. القتىل من فقط املائة
.(٢٠٠٢ (تييل مدنيني القتىل من املائة يف ٩٠ نحو كان التسعينيات حروب ويف املائة.
بني التمييزات وتتشوش نائية، مواقع يف ال املدن، يف متزايد نحو عىل الحروب تخاض
الطبية اإلمدادات أبسط حتى غاب البيافرية، الحرب يف النظامية. وغري النظامية القوات
الذي الطبية املساندة نماذج من األقدم النموذج يتمكن ولم املدرَّبون. والعاملون األساسية
نفسه، الوقت ويف الناشئ. املوقف لهذا االستجابة من الجيوش جانب من تفعيله يُفرتض
يف للعمل أرسلتْه الذي الطوارئ لطاقم األحمر للصليب الدولية اللجنة سياسة تسمح لم
املستمر حضورها كان إذ األعضاء؛ الدول أفعال عىل نقدية تعليقات بإبداء األزمات مناطق

الدول. لتلك الحسنة النوايا عىل يعتمد
من تألف الذي بيافرا، إىل املرَسل الفرنيس األحمر الصليب فريق يف عضًوا كوشنري كان
البيافريني» القدامى «املحاربني مجموعة من جزءًا كان فرنسا، إىل عودته ولدى طبيبًا. ٥٠
أن املحتمل من بأن تعتقد املجموعة كانت وإذ البيافرية»، اإلبادة ضد «لجنة شكلوا الذين
والجراحي الطبي التدخل «جماعة أنشأت فقد أفريقيا، يف ر التطوُّ يف مماثلة مواقف تستمر
واتَّحدت مماثلة. طارئة حاالت يف التدخل عىل القدرة تطوير هو وهدفها الطوارئ»، يف
حركة منشئة بنجالديش يف مماثلة خربات له كانت طبيب مع ١٩٧١ عام يف الجماعة هذه
روني يُربز حدود»، بال «أطباء تشكيل فرتة إىل املايض، إىل بالنظر حدود». بال «أطباء
السهولة أهمية — السبعينيات منتصف يف حدود» بال «أطباء رئيس صار الذي — برومان
هو برومان عنه يتحدث ما اإلعالم. وسائل وأهمية الدويل، السفر عىل القدرة يف املتزايدة
بفعل العالم تصاُغر املكان»؛ «انضغاط بأنه (١٩٩٠) هاريف ديفيد الجغرايف إليه يشري ما
«أطباء نشأة يف للتليفزيون الحاسم األثر برومان يؤكد األول، املقام يف لكن السفر. تقنيات
املقبول غري من جعل التليفزيون عىل والرصاعات للكوارث الفوري «الظهور حدود»: بال
أثناء املساندة يف مرتبك جهد بتقديم االكتفاء أو يشء، عمل عن االمتناع اإلطالق عىل
وسائل لوال أنه بزعمه أبعد مًدى إىل نفسه كوشنري ويذهب .(١٩٩٣ (برومان الطوارئ»
تطور الذي اإلنساني الفعل حدوث أبًدا املمكن من كان ملا التليفزيون، رأسها وعىل اإلعالم،
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«أطباء تطور يف األساسيان العامالن هذان يُِربز .(١١٢ :١٩٩١) الثمانينيات مدار عىل
وصفه شكًال الوساطة، أشكال من شكًال بوصفه للتليفزيون الحاسم الدور حدود» بال

اآلتية: بالكلمات إجناتييف ميخائيل

الغرباء بني الرئيس الوسيط هو التليفزيون صار يرغب، لم أم أرِغب سواء
يف الباقية القليلة األمان مناطق يف يقيمون الذين أولئك ضمائر وبني املعذَّبني
ولكن بعًضا، بعضنا يرى خاللها من التي الوسيلة مجرد يصبح لم … العالم

(١٣ :١٩٩٨) اآلخر. مصري عن املسئولية منا كلٌّ بها يتحمل التي الوسيلة

الفعل أشكال من الجديدة األشكال ظهور يف أساسيٍّا دوًرا لعب التليفزيون أن واضح
مثل اإلعالم وسائل ُمنظِّرو ينتقد الحًقا. األخرى البلدان ويف البداية، يف فرنسا يف اإلنساني،
الحلول من بديًال حلَّت اإلنسانية النزعة هذه أن زاعًما التطور، هذا (٢٠٠٢) كينان توماس
ويزعم املستدامة. السياسية الحلول محل واألغطية الطعام حل حيث للرصاعات؛ السياسية
بينما تعقيًدا، أكثر البعيدة للمعاناة االستجابة أن (١٩٩٩) بولتانسكي لوك مثل آخرون،
الفعل وأشكال املعارص العام الجو من كالٍّ باطراد يشكل التليفزيون أن عىل يرصون
لشخصيات بأصولهما كلتاهما حدود» بال و«أطباء القلب» «مطاعم تَدين فيه. تظهر التي
الذي النفوذ من الرغم وعىل إعالميني». «اتحادين بوصفهما بدأتا وكلتاهما كاريزمية،
عقدها معظم مدار فعىل الدولية، ثم الفرنسية اإلعالم وسائل يف حدود» بال «أطباء حازته
عىل الفعل: عىل الفعلية قدرتها وبني اإلعالمي ملفها بني واسعة فجوة هناك كانت األول
من عرشات بضع املتوسط يف حدود» بال «أطباء أرسلت ،١٩٧٨ إىل ١٩٧١ من الفرتة مر
أرسلتها التي الفرق ت ضمَّ تماًما، البداية فمن ذلك، ومع .(١٩٩٣ (برومان سنويٍّا األطباء
ما مضخِّ اإلعالم، وسائل يف الظهور أجل من املنافسة هو دوره كان صحافيٍّا، مسئوًال
حدود» بال «أطباء بني واضح تشابه (ثمة ودورهم حدود» بال «أطباء منظمة أطباء مكانة
حدود» بال «أطباء اتُّهمت إذ واسًعا؛ انتقاًدا االسرتاتيجية هذه ولقيت األخرض»)، و«السالم
دور ممثِّلة اإلعالم، وسائل تحرِّكه نظاٍم يف اندماجها بتزايد واتُّهمت املأساة»، «تُسلِّع بأنها

.(١٩٩٨ ليتون (انظر والضحية حدود») بال «أطباء (طبيب البطل
القيمة امللحة. الحاجة ثقافة من حدود» بال و«أطباء القلب» «مطاعم من كلٌّ انبثق
«مطاعم حالة ويف اآلن. بالفعل االلتزام هي إليها منهما كلٌّ يدعو التي للفعل الخلقية
الرواتب، (التوظيف، املدى طويلة حاجات إىل موجهة ليست الفعل إىل فالدعوة القلب»،
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املقبل. الشتاء لفصل ة امللحَّ اآلنية الحاجات إىل ولكن والدخل)، العمل بني العالقة تغيري
املدى مقابل يف الراهنة، الطوارئ عىل الفعل إىل الدعوة تركز حدود» بال «أطباء حالة ويف
اآلنيَّة واالستجابة الطوارئ عىل كوشنري برنار تركيز إىل أيًضا النظر ويمكن الطويل.
تدرب التي الفرتة وهي الستينيات، خالل الفرنيس الطب يف بالتغريات مرتبًطا باعتباره
االتحاد ُفِهم منفصًال. طبيٍّا تخصًصا بوصفه الطوارئ طب خاللها وظهر كوشنري فيها
الطوارئ لطب تفضيله وشكَّل الدولية، الطبية الطوارئ بمعايري كوشنري أسسه الذي األول

الفرنيس. الصحة وزير بصفته قضاها التي الفرتة
والعالقة املخاطر، عن البحث وضوًحا: أقل بُعد عىل أيًضا الطوارئ أهمية تدل
الشخصية املسارات (٢٠٠١) سيِميون جوانا الفرنسية السياسة عاملة تستكشف بالعنف.
األكرب الجماعة من مدهش عدد كان حدود». بال «أطباء تشكيل يف املحوريني للمشاركني
االحتالل خالل الفرنسية املقاومة يف شاركوا أن سبق ممن إما تشكيلها يف املشاركني سنٍّا
— برومان أو كوشنري مثل سنٍّا األصغر األعضاء حالة يف — أو البحرية، من أو النازي،
،١٩٦٨ مايو أحداث خالل السياسية للمؤسسات النظام عىل املحافظة يف دوًرا لعبوا ممن
الفعل خالل سياسيٍّا ناشًطا وصار نازي، اعتقال معسكر يف كوشنري ا َجدَّ ُقِتل قبل. ما أو
جسديٍّا دفاًعا دافعت جماعة يف عضويته هي مشاركاته إحدى وكانت للفاشية. املناهض
عقد أواخر يف الرسي املسلح التنظيم من محتمل عدوان ضد بوفوار سيمون شقة عن
فرنسا إنهاء عارضت جماعة هو الرسي املسلح (التنظيم العرشين القرن من الخمسينيات
فرنسا رئيس اغتيال محاولة وعن عدة، مئات مقتل عن مسئولة وكانت الجزائر، استعمار
يف مًعا دوبري وريجيس هو كوشنري تطوع ١٩٦١ عام ويف .(١٩٦٢ عام ديجول شارل
املتحدة. الواليات ضد الجزيرة شعب عن للدفاع دولية كتيبة إىل لالنضمام الكوبية السفارة
وفد ضمن كوبا إىل ١٩٦٤ عام سافر ولكنه بالكتيبة، األمر نهاية يف كوشنري يلتحق ولم
كوشنري ل تنقَّ املروِّعة، ١٩٦٨ مايو أحداث وخالل .(٢٠٠١ (سيِميون الفرنيس الشباب من
الطلبة اتحاد يف وانخرط املصانع، بوابات عىل منشورات موزًعا مختلفة جماعات بني
ويرسم .(٢٠٠١ (سيِميون الطبي الوسط يف بمشاركته أيًضا يحتفظ كان بينما الشيوعيني
مايو رصاع ذكرى أحيا الذي الوحشية» «فرنسا كتاب وهو تأليفه، يف شارك الذي الكتاب
أن كوشنري يوضح حيث النظام؛ وقوى التحدي قوى بني غامضة مواَجهة صورة ،١٩٦٨

.(٩ :١٩٧٠ وبورنيري (كوشنري الفردي» املستوى عىل متمرٌد فرنيسٍّ «كل
تزعم التي الفحولية» «الثقافة عن الوحشية» «فرنسا ب كوشنري احتفاء يكشف
حدود». بال «أطباء نشوء يف حاسًما دوًرا الحًقا تلعب أن شأنها من كان أنه سيميون
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اململوكة)، ال األغلب، يف (املستعارة الرسيعة بالسيارات والولع املغامرة، ُخلُق يف جيلٌّ وهذا
الرغم وعىل وبالرياء. الربجوازية، وباألخالق بالخجل، الضيق ويف باملال، التعلق عدم ويف
ثقافة بني جليَّة تماثالت فثمة والثقافة، السياسية التقاليد بمعايري قارة، بُعد عىل أنه من
أوًال»! «األرض حركة مؤسس فورمان، ديف لدى نظريتها وبني كوشنري لدى الفحولة
املدى عىل ال الفعل، وعىل ة امللحَّ الحاجة عىل أيًضا هو ركز الذي املتحدة) الواليات (يف
حياة وبني بيافرا يف الطارئة األعمال خربة بني الحًقا كوشنري سيقارن والتحدُّث. الطويل
خلقنا فقد وشكوكنا، مفارقاتنا من الرغم «عىل كاتبًا: باريس يف الرتيبة واملدينة العمل

.(٣٢٤ :١٩٩١) «… الذكري الهرمون أخرى، مرة مخاطر. أرستقراطية
بناء يف محوريٍّا دوًرا — (٢٠٠٢) دوشني يزعم كما — حدود» بال «أطباء لعبت
فهم وهي هنا، مركزية اإلنساني» «الفضاء فكرة حدود». «بال عامًلا يُظِهر عاملي، تخيُّل
«أطباء فعل يبتغي — معني بلد مواطَن بوصفه ال شخًصا بوصفه اآلخر فيه نواجه لفضاءٍ
يُريس حيث ٢٠٠٢)؛ (دوشني وأنسنتَه اإلقليمي، طابعه من الفضاء تجريد حدود» بال
صورة يف — بالفعل حدود» بال «أطباء ل تسمح التي الرشوط اآلخر بإنسانية االعرتاف

لنفسها. حدود» بال «أطباء تصور وفق منمذج حدود، وبال معولم لعالم

الفعل شبكات

«مطاعم مثل اإلعالم» «اتحادات ظهور يف أساسيٍّا دوًرا لعبت التي املوضوعات تتجىل
خالل فرنسا يف تشكلت أخرى فعٍل شبكاِت يف نفسه بالقدر حدود» بال و«أطباء القلب»
يف العوملة مناهضة موضوع ظهور يف محوريٍّا دوًرا تلعب أن لها وكان التسعينيات، عقد
الفعل ظهور ارتبط الريفية، املواقع عن بالدفاع االرتباط من بدًال فرنسا، يف العقد. أواخر
حراك من الجديدة واألشكال السكن» يف «الحق وخصوًصا اإلسكان، برصاعات املبارش
«متضامنون أهمها ومن العمال، تنسيقات وكذلك وثائق، يملكون ال الذين املهاجرين
االقتصاد قطاعات يف العاملني بني األمر بداية يف ظهرت التي وديمقراطيون» ومتحدون

العمل. عىل قائمة قوية هوية عىل وحافظت العالية، التكنولوجيا ذات
اليسار جيل عودة من أكثر تمثل تكاد ال الشبكات هذه أن الكتاب بعض يرى
أن واضح .(١٩٩٩ (بوليه السبعينيات عقد خالل سبات بحالة يمر كان الذي املتطرف
التنظيمات من أعضاء يحركها كان التسعينيات أوائل يف ظهرت التي التنسيقات من عدًدا
مثل البارزة، األقدم السياسية التنظيمات من أعضاء مع املتطرفة، اليسارية السياسية
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وهي الثورية، الشيوعية للرابطة السيايس املكتب يف عضو هو الذي أوجيتون كريستوف
.١٩٦٨ عام يف زعيمها) يزل لم (الذي كريفني آالن أسسها تروتسكية سياسية جماعة
والربق الربيد — وديمقراطيون ومتحدون «متضامنون حركة مؤسيس أحد هو أوجيتون
حركة وكذلك تليفون)، تليجراف، بوست، — ديمقراطيك إيه يونيتري (سوليدير، والهاتف»
دوًرا للبطالة»! املضاد «الفعل حركة لعبت شوماج). كونرت (أجري للبطالة» املضاد «الفعل
ومتحدث مشارك مؤسس هو أوجيتون بينما للبطالة، املضادة املسريات تطور يف واضًحا
إحدى وهي املواطنني»، ملساعدة توبني رضيبة فرض أجل من «االتحاد منظمة باسم
فرنسا. يف للعوملة املناهضة الحركة تطور يف محوريٍّا دوًرا تلعب التي الرئيسية املنظمات
مجال اإلنساني الفعل يف تطورت التي املوضوعات بدخول الحركات هذه سمحت
طابع عليه وأُضفي املبارش، الفعل هو كان اتخذته الذي الفعل فنمط أوسع؛ نقاش
قبيل (من اتصايل طابع ذات أحداث إنتاج هو الهدف كان إذ عالية؛ بدرجة «إعالمي»
بولتانسكي يزعم منظمات. بناء ال واملهرِّجني)، التنانني (مثل رمزي أو االحتالالت)،
رأسمالية إىل التحول كثرية بطرق وازت هذه الفعل أشكال أن (٤٣٤ :١٩٩٩) وشيابلُّو
والفعل «املسافة»؛ ال «الحضور» موضوع استخدَمتْها التي الفعل مبادئ وتُربز الشبكة.
«الربامج». عىل ال «األحداث» عىل والرتكيز املدى؛ الطويل الفعل ال اآلني، املدى» «القصري
الفعل وطابع األحداث، أساس عىل مبنية شبكات شكل هو التنظيم أشكال من الشكل هذا
من جمعية» «هوية لبناء حاجة ال التماثل. تأكيد من بدًال والتعدد للتغاير مفتوح فيها
داعيًا الفعل، شبكات داخل التعددية هذه عىل أوجيتون كريستوف يرص الفعل. خالل
املرء فيها يعمل التي الشبكة، املوقف: لهذا يرمز الذي التنظيم أشكال من «شكل إىل

.(١٩٩٧ وبنسعيد (أوجيتون بهويته» املرء يحتفظ بينما مًعا، واآلخرون
املعريف، النموذج يف نشط بتحوٍل واعون املعنيني الفاعلني بأن قوي إحساس يوجد
الخربة فيه تَُركَّز الشبكات، من جديد شكل باتجاه املنظمة، لبناء القديم النموذج عن بعيًدا

أوجيتون: يكتب املستقبل. عىل ال الحارض عىل الوقتية

عن الدفاع إنه … شبكات ثقافة يف نحن عميق. صدع وسط اليوم نحن
تستند التي األيديولوجية يبني ما هو املجتمع، نموذج هو مما أكثر القيم،
تتمسك االتحادات أو املهنية النقابات أو األحزاب كانت حينما الحراكات. إليها
برنامًجا أم ذاتية إدارة أم ثورة أكان سواء — االجتماعي للتغيري بمرشوع
أو حزبه، نفوذ نطاق وتوسيع املرء، جماعة تعزيز هو املهم كان — مشرتًكا
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املقام يف البنية وتأتي القيم، عن الدفاع هو فاملهم اليوم، أما املهنية. نقابته
معركة يف للمشاركة «جميًعا املختلفة القوى تجتمع ذلك من وبدًال الثاني،

مضاف) التشديد :١٩٩٦ (أوجيتون اآلني».

عىل ا ردٍّ جاءت التي االجتماعية» «القمة جذور يف تكمن الجديدة الشبكات هذه كانت
.١٩٩٦ عام ليون يف انعقد الذي الكربى السبع الدول مجموعة اجتماع

الفقر مكافحة

أميال ستة بطول برشية سلسلة إنسان آالف ١٠ نحو شكَّل ،١٩٩٨ مايو ١٦ السبت يوم
الثماني ملجموعة الصناعية الدول قادة قمة انعقاد خالل برمنجهام مدينة مركز حول
(http://www.indymedia.org.uk/images/2004/06/293206.jpg (انظر: الكربى
جزءًا إنسان ألف ٥٠ نحو شمل أكرب فعل من جزءًا كانت التي البرشية السلسلة َشلَّت
واملساَعدة، للتنمية كربى مسيحية جماعات من ائتالف الفعَل ونَظَّم املدينة. مركز من كبريًا
«العالم ديون إسقاط هو لالئتالف األساس املطلب وكان ،«٢٠٠٠ يوبيل «ائتالف كوَّنت
غري املنظمات بني أسبق ائتالف لتوسيع محاولة يف ١٩٩٦ عام االئتالف هذا ُشكِّل الثالث».
حملة تشن كانت التي الديون» أزمة «شبكة وهو الربيطانية، بالتنمية، املعنية الحكومية
زيارات من سلسلة ١٩٩٦ عام نظمت الَّتي وهي أفريقيا، يف الدَّيْن مسألة حول تدور
رفيع دعًما الزيارات هذه ولقيت الدَّين، مسألة عن يتحدثوا لكي لربيطانيا األفارقة القادة
قاعدة توسيع إىل «٢٠٠٠ «يوبيل تشكيل وهدف الربيطانية. الكنيسة قادة من املستوى
يف «يوبيل» اسم املنظمات ائتالف استخدم التنمية. منظمات من أبعد هو ملا االئتالف
٥٠ كل عيد يف الديون من الناس وتحرير العبيد، بإعتاق املسيحي اإلنجييل األمر إىل إشارة
الكربى الثماني الدول مجموعة يدعون البرشية السلسلة يف املشاركون أولئك وكان عاًما.

.٢٠٠٠ عام يف الدَّيْن إسقاط تأكيد إىل
الثابتة املوضوعات أحد وكان الدين»؛ سلسلة «كرس أهمية إىل الرمز إىل الفعل هدف
بالحملة فعلهم الحملة زعماء تشبيه خالل من الدَّين، عبودية إىل اإلشارة هو الحملة يف
بني الرابطة اإلنساني: الخيال نواجه عرش. التاسع القرن خالل العبودية إللغاء الربيطانية
إىل أيًضا الفعل هذا ينبهنا الدول. أو الحكومات وساطة عىل اعتماد دون مبارشة، الناس
الفعل ُركِّز الربيطانية، الحالة يف القومية. التقاليد العاملي الفعل بها يعبِّئ التي الطرق
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والرصاع يْن» الدَّ و«عبودية يْن» الدَّ «سالسل إىل ثابتة إشارة مع أفريقيا، عىل بالدين املعني
مدى وعىل العبودية. إللغاء الكفاح مع تاريخية توازيات مربًزا يْن، الدَّ إسقاط أجل من
متزايد نحو عىل أنفسهم إىل يشريون النشطاء كان برمنجهام قمة إىل املفضية الفرتة
الناتجة املعاناة مع التعاطف موضوع هو الرئيس املوضوع الجدد». «اإللغائيون بأنهم

العبودية. أشكال من جديد شكل أساس باعتبارها الديون، من
الرغم عىل املتحدة، الواليات إىل يمتد لم الحراك من الشكل هذا أن ا مهمٍّ أمًرا كان
الواليات يف بأفريقيا تدنيًا األكثر الوعي هو الواضح والسبب الحملة. منظِّمي جهود من
من أهم هو ما ولكن أفريقيا). جنوب بدولة بكثري أكرب وعي هناك كان (وإن املتحدة
تعبئتها. تحاول الربيطانية الحركة هذه كانت التي «اإللغائية» الهوية نوع غياب هو ذلك
داخل للمعاناة املختلفة األفهام إىل املتحدة الواليات يف التطور يف الحملة هذه إخفاق ينبهنا
اآلباء معاَرضة كانت ،(١٩٧٣) آرندت هنا تلحظ كما املتحدة، الواليات يف مختلفة. ثقافات
آرندت وتشري الحرية. موضوع أساس عىل فريد نحو عىل مبنية العبودية ضد املؤسسني
تقرتن قد العبودية بأن األمريكيني املؤسسني ِقبَل من عنه معربًا اهتمام أي نجد ال أننا إىل
أن فقط هذا يعني ال .(١٩٩٩ بولتانسكي أيًضا (انظر املعاناة أنواع من مؤثر بنوع أيًضا
مميزة، بريطانية هوية كانت الجدد) اإللغائيني (هوية يبنونها النشطاء كان التي الهوية
ترغب الحملة كانت الذي التعاطف نمط أن أيًضا ولكن بأفريقيا، عالقة خالل من مبنية

أخرى. ثقافات يف وأقل ثقافات يف أكرب صًدى له يكون أن يمكن بنائه يف

اإلعالم ووسائل املشاهري

عيل، ومحمد بونو، أمثال من مشاهري لتشمل «اليوبيل» حملة اتسعت التايل، العام يف
إكليًال واضًعا ،١٩٩٩ فرباير يف بريطانيا عيلٌّ جاب ماكجريجور. إيوان السينمائي والنجم
لقي يْن. الدَّ من الناتج الفقر بسبب ماتوا الذين ألولئك بريكستون يف لالجئني مركز يف
ركزت الخصوص، وجه وعىل الربيطانية. اإلعالم وسائل من واسعة تغطية الحدث هذا
أبكي وكنت م يتبسَّ «أخذ املشاركني: أولئك دموع عىل اليوم ذلك يف الصحفية التقارير
بينما ،(١٩٩٩ فرباير ١٨ «صن»، صحيفة يف املشاركني، أحد عن (اقتباس الفرح» من
اآلتية: بالكلمات التجربة يومني، استغرقت التي لندن إىل عيلٍّ زيارة منظمي أحد وصف
القدرة يمتلك ديانا، األمرية مثل وهو، ا. حقٍّ رائع عيلٌّ مثلهما. هادئني يومني أعرف «لم
فرباير ١٨ («مريور»، حقيقي» عاملي مواطن هو الناس، يجمع فهو د؛ ويوحِّ يُلهم أن عىل

.(١٩٩٩
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«اليوبيل». حملة يف للمشاهري األوسع والدور ديانا األمرية إىل اإلشارة نفهم أن مهم
اإلعالم لوسائل املبكرة التصورات منذ عظيمة تطورات اإلعالم وسائل اجتماع علم أحرز
نبديها التي االستجابات متزايد نحو عىل العلم هذا درس إذ للتالُعب؛ نظام أنها عىل
األحيان. أغلب يف القاسية املعاناة صور الحالة هذه يف وهي التليفزيونية، الصور تجاه
اإلنسانية النزعة ظهور وبني املعاناة لصور املتزايد التكرار بني املحللني من كثري يربط
وأقل تعقيًدا أكثر الكوني العالم يصري بينما أنه (٢٠٠٠) تورين آالن ويفرتض املعارصة.
بيننا الرابط بمنزلة ويكونون الوسيط، دور متزايد نحو عىل املشاهري يلعب للفهم، قابلية
تحليل يف ليبوفتسكي، جيلز ويفرتض االسم». مجهولة «اإلنسانية وبني املراقبني، نحن
اإلعالم وسائل بمعاَلجات املقرتنني األخالقي الطابع وإضفاء العاطفية أن التشاؤم، بالغ
أنه يعنيان نرجسيَّة، تكون تكاد بمتعة ما استجابٍة استثارة فعل يقرتن حيث للمعاناة؛
فإننا متزايد، نحو عىل متلفزة صيغة يف تُقدَّم التي املعاناة ألشكال مشاعرنا تستثار بينما
ل وتُحوَّ اإلعالمية، الوسائط تنقلها ال التي املعاناة من األشكال بتلك اإلحساس من نُجرَّد
إعالمية مادة إىل للمعاناة املتزايد التحويل ع يُرسِّ تورين، آالن نظر وجهة ومن تسلية. إىل
وضوًحا: أقل الفعلية االجتماعية العالقات يجعل نحو عىل االجتماعية، الحياة تفكك من

مبارشة يربط ألنه الراهنة الحياة يف املركزية املكانة هذه التليفزيون اكتسب
الذي الشعور (بني) عاملية؛ الوقائع أكثر وبني خصوصيًة الحياة أبعاد أكثر بني
التقنيات أكثر وبني إنسانًا بكونك الفرحة أو املعاناة، تواجهك حينما به تشعر
الوساطات عىل تقيض املبارشة العالقة هذه مثل تقدًما. العلمية أو الحربية
— سياقاتها من الرسائل نزع خالل من — وتخاطر واإلنسانية، الفرد بني
جميًعا به نحس الذي الشعور االجتماعي. التفكيك عملية يف فعليٍّا باملساهمة
إىل ل يُحوَّ ال اإلنساني، الفعل أو الرياضة، أو الحرب، بصور نواَجه حينما

(١٨ :٢٠٠٠ (تورين مواقف. واتخاذ تحفيز

النزعة ُوجدت ملا التليفزيون، «لوال أنه حدود» بال «أطباء مؤسس كوشنري، برنار يزعم
البريوقراطية بنية واخرتاق اآلنيَّة، العالقة إمكانية التليفزيون يتيح املعارصة.» اإلنسانية
مشاهدي معيشة غرف إىل مبارشة البعيدة املعاناة دراما التليفزيون يجلب والجمود.
لوك يستكشف منه. ويستجديها باالستجابة امُلشاِهد يطالب فإنه وهكذا التليفزيون،
«عناوين» أو مختلفة أطر تحديد يمكن أنه ويزعم البعيدة»، «املعاناة هذه بولتانسكي
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شعورية استجابة شكل األول اإلطار يتخذ االستجابة. وبناء الصورة استقبال فيها يحدث
ضحية عن انتباهنا ويتحول املعاناة، بواقع نواَجه حينما نغضب حيث «باالستياء»؛
ولكن دة، املجسَّ االستياء خربة يف نتحكم أن الغضب لنا يتيح الجاني. عىل لريكز املعاناة
مجردة؛ منظمات أو أنظمة إىل يعاني الذي الشخص من االهتمام؛ بؤرة تغيري حساب عىل
خربة كون مدى بولتانسكي ويؤكد واالتهام. واإلدانة، االستياء، حاالت عرب نتقدم حيث
يف بدوره هذا د ويُجسَّ باالستياء، فنحس وحسب؛ إدراكية كونها ال دة، مجسَّ هذه املشاَهدة

غضب. صورة
«الوجدان». شكل فيتخذ بولتانسكي استكشفه الذي الثاني االستجابة أسلوب أما
امُلشاهد ويشارك امُلحِسن، ل تدخُّ ناحية من إعالميٍّا املنقولة املعاناة إىل املشاهد ينظر وهنا
العملية، هذه ولتوضيح امُلحِسن. تجاه يعاني َمن عنه يعربِّ الذي بالجميل العرفان إحساس
عام ماجازين» «اليف يف سميث يوجني دبليو التقطها شهرية صورة بولتانسكي يدرس
ليس الوالدة، يف فقرية أفريقي أصل من أمريكية امرأة تساعد قابلٌة تظهر وفيها ،١٩٥١
خلفية يف ظاهرون واملصلُّون كنيسة، يف ُمقام ت مؤقَّ مستوصف يف ولكن مستشًفى، يف
املرأة نظرة تُِربز ولكنها االتهام، وال الغضب، وال االستياء، الصورة بنية تثري ال الصورة.
نحس ال الحايل، االستجابة أسلوب يف تساعدها. التي القابلة إىل ألعىل تنظر وهي تلد، التي
للمتلقي. متخيٍَّل موقٍع من امُلْحسن إىل نتطلع إذ الُحنُو؛ بخربة نحس ولكننا باالستياء،
إىل الحاجة يؤكد وهو أنفسهم. «مكنون» ب الصورة مشاهدي هذا االستجابة أسلوب يواجه
أساس عىل املبنية االستجابة أي للمعاناة، السطحية االستجابة من أبعد هو ما إىل امُلِيضِّ

أعمق: مستوى عىل للبحث والبيانات، الوقائع

أساس عىل ويُبنى الناس، بني «سطحية» بعالقات السطحي املستوى يتسم
ولكن والربود. االنفصال ذلك كل وفوق املعتقدات، وضحالة واألوهام، الوقائع،
عىل املرء انتباه تركيز خالل من إليه النفاذ يمكن أعمق مستًوى ذلك تحت
١٢٢؛ :١٩٩٩ (بولتانسكي «القلب». مستوى هو هذا نفسه. املرء داخل الداخل،

األصيل) النص يف التشديد

مبارشة يشريان الفصل هذا يف استعرضناهما اللذين امَلثَلنْي أن مدهًشا يكون ال قد
يف ديانا األمرية واتخاذ ،١٩٨٧ عام يف القلب» «مطاعم كولوش إنشاء — القلب مسألة إىل
الوصول محاولة نموذج هو هنا املعريف النموذج القلوب». «مليكة تصبح أن هدًفا بريطانيا
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فيه يعد لم عرص يف املرء. بلمس اآلخر ملعاناة والسماح اآلخر، ملس املرء محاولة اآلخر؛ إىل
ممكنًا. بها اإليمان ليجعال والتليفزيون املشاهري يجتمع الربامج، أو باأليديولوجيات إيمان
هذا نرى أن يمكننا ديانا. لألمرية اإلعالم وسائط معاَلجات يف الوضوح متزايد هذا أصبح

للمعاناة: ديانا استجابة عن صحايف رواية يف

يتحاشاهم الذين أولئك لعناق استعدادها هو ديانا األمرية يف مدهًشا كان ما
ارتداء (دون باإليدز مريض أيدي تصافح أن يف ترتدد لم السياسيون. قادتنا
من املخاط يسيل محتًرضا طفًال تحتضن أن أو أبرص، تعانق أن أو قفازات)،

(١٩٩٧ (سمرز املاركات. أشهر من برداء املكسو صدرها إىل وجهه

يوجني دبليو صورة كثريًا تشابه بطرق عدة، موضوعات الوصف هذا يف تلتقي
أولئك عن بمعزل تقف ال السياسيني، من العكس عىل ديانا، مجازين». «اليف يف سميث
من وسائط عىل االعتماد من وبدًال بهم. اتصال يف مبارشة تدخل ولكنها يعانون، الذين
أسمى هذا أن ضمنيٍّا ويُفهم «مبارشة»، عالقة يف ترغب الحكومات، أو االتحادات قبيل
تصافح — جسدية صلة تقيم هي ثانيًا، السياسيون». «قادتنا به يتميز مما أخالقيٍّا
لذلك كان «الذي املادي بالتأثري ذلك كل فوق دراية عىل نحن وثالثًا، وتحتضن. األيدي،
بالطبيعة اإلحساس عن فيها يعربَّ التي الدرجة إىل تماًما معها نتماهى نحن ديانا»؛ عىل
عىل مبنية مؤثرة صور كلها هذه الثمني. ردائها عىل املخاط عىل بناء طفل لوفاة املادية
وفاته. سبب نعرف وال اسم؛ بال املتوىفَّ الطفل يبقى باالمتنان. ي املتلقِّ إشعار أساس

ديانا. ثوب عىل أثره خالل من املوت بمادية املشاهد يحس
جانب من دة مجسَّ استجابة تستثري بولتانسكي، يقول كما الخربات، هذه مثل
هذه ويف الغضب. عن تعبري إىل تُرتَجم االستياء استجابة قبل من رأينا الصورة. مستقِبل
عىل مبني الخربة مع للتعامل املستثار د املتجسِّ اإلحساس إن بولتانسكي يقول الحالة،
تهدج يف به نشعر إحساس هو بالشفقة املتجسد اإلحساس امللحة». «الحاجة أساس
غضب، إىل اإلدانة قمع يُرتَجم أن يمكن مثلما وتماًما الوشيك، بالنشيج واإلحساس الصوت
خالل من استجابتنا، رسعة خالل من بالشفقة اإلحساس يف التحكم يمكن أيًضا فكذلك
يمكن ال التي البائسة الضحية باتجاه ل «للتحوُّ بكامله، املرء وجسد املرء تعبري اختزال
لتضيعها» لحظة توجد فال الفعل. حركات يف بالكامل لالستغراق تنتظر، أن ملعاناتها

.(١٢١ :١٩٩٩)
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الحدث إىل املنظمة من

مثاٍل إىل استعرضناها التي الخرباُت تشري املجتمع، أو املنظمة عىل الرتكيز من بدًال
لتحوالت العامة الدراسة خالل من والخربة. الحدث عىل مرتكز لفعٍل معريف نموذٍج أو
يحدث عريًضا تحوًُّال ثَمَة أنَّ (١٩٩٩) وشيابلُّو بولتانسكي يفرتض املعارصة، الرأسمالية
التحوَل يفهم لكي قرن منذ فيرب ماكس كاَفَح كما وتماًما االجتماعية، األنماط مستوى عىل
نواِجه أننا وشيابلُّو بولتانسكي يزعم البريوقراطية، رأسمالية إىل العائلة رأسمالية من
إىل بريوقراطي نموذج من التحوُّل وهو األهمية، يف مماثًال تحوًال نفهم لكي يًا تحدِّ اليوَم
حيث الكبرية؛ املنظمات داخل تحدث التي للتغريات عنايتهما جلَّ ويُولِيان شبكي. نموذج
املدى، القصرية املرشوعات أهمية إىل تستند التي الجديدة الفعل نماذج أهميَة يُِربزان
عىل تقترص لن الناجحة املهنية املسارات أن ويفرتضان املدى، الطويلة االلتزامات مقابل
املرشوعات من سلسلٍة من تَتكوَّن أن األرجح ولكن العمر، طوال واحدة مؤسسٍة خدمِة
يؤكِّد املستقبل، عىل وتركز التقدم أفكار يف الصناعية الثقافة تكمن وبينما املدى. القصرية
الحارض. عىل الشبكة ثقافة تركيز مدى ،(٢٠٠١) العايدي مثل وشيابلو، بولتانسكي
يف (تصبُّ تتابٍُع بثقافِة خطية، سببية عالقاٍت أساِس عىل َمبنيٍّ عاَلٍم يف العيش من بدًال
الحارض عىل تركيز مع اآلنيَّنْي، واالرتباط العالقات شأن من الشبكة ثقافُة تُعِيل املستقبل)،
تكثِّف التي املتحركة، الهواتف وأبرزها للتقنيات، البالغة األهمية كانت هنا ومن والتزامن؛

.(١٩٩٧ جوريجيربي انظر املتحركة، للهواتف املجتمعية الخربة (عن التزامن خربَة
وغياب بالتعقيد اإلحساس ويعني وللربط. للحارض األولويَة الشبكِة ثقافُة تمنح
عىل كثريًا التعويل الحكمة، غري من أنه أو يمكن، ال أنه بهذا يقرتن الذي الحسم
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الذين النشطاء ثقافة يف واضح وهذا الحد، عن تفيض ومجاهيل طوارئ فهناك املستقبل؛
ظهر الذي للفعل الكالسيكي النموذج يركز الحارض. عىل يركزون الذين لهم، تعرَّْضنا
التي والشيوعية االشرتاكية نماذُج ذلك أمثلِة وأبرُز املستقبل، عىل العرشين القرن يف
مبنية فكلها العرشين، القرن يوتوبيات من غريها شأن شأنها العمالية، الحركات تبنَّتْها
تعرَّْضنا الذين النشطاء أما بالحارض. التضحية يمكن أجله ومن املستقبل، أساس عىل
كثريًا يبالون ال ولذلك الحارض؛ بتقرير املستقبل عن لصورة يسمحوا أن فريفضون لهم
الذي األمر املستقبل، ملجتمع نماذَج يبنوا أن يرفضون — املستقبل خرائط أو بالربامج
عىل برتكيزه العاملي» «اليوم فكرَة ه توجِّ التي هي التزامن ثقافُة املعلِّقني. من كثريًا يُحبط

اإلنرتنت. عرب الفعيل الوقت يف واملعلومات الصور رفع
الثابتة املوضوعات ومن والتزامنية، ة امُلِلحَّ الحاجة ثقافة داخل مبنية األحداث هذه
الربيدية والقوائم الربيد أهميُة النشطاء مع أجريتها التي املقابالت يف تَظَهر التي
والتكنولوجية االجتماعية لألنظمة «الهجينة» للطبيعة مهمة أمثلة وهي اإللكرتونية،
العايدي زكي يناقش والتزامنية. الفوري التبادل يوتوبيا اآلنية، فرَض معها تجلب التي
يفعل وإذ باآلني، يحتفي السوق، يف كامن الشبكة، ثقافة من نوٍع ظهوَر (٢٠٥ :٢٠٠١)
اآلني ثقافة وتَُعد واآلَخر. منهم كلٍّ بني مسافٍة إقامِة عىل الناس قدرِة هدِم نحَو ينحو ذلك
نيويورك مدينة يف بالعدالة مهتمة ناشطة وهي جودي، تتحدث لإلنرتنت. محوريًة هذه
أمريكا يف الحرة التجارة التفاقية ُمناِهضة مختلفة بريدية قوائم خمس يف مشاركتها عن

فتقول: (النافتا)، الشمالية

ولم هاتفية، مكاملًة أجريَت إذا فوريٍّا. ا ردٍّ ع وتتوقَّ إلكرتونية رسالًة تكتب أنت
يشء عىل تحصل وال رسالًة تكتب طبيعي. فهذا أيام، لبضعة أحٌد عليك يردَّ
يف تردَّ أن عليك بأن وتشعر إلكرتوني بريد يصلك طبيعي. هذا أسبوعني، ملدة
بخصوص الضمني القانوَن — ما نوًعا — تخرق فأنت تفعل لم وإذا الحال،

ما. يشءٍ عىل تردَّ أن منك ع يُتوقَّ متى

نفسها: عن ليٍة تأمُّ مسافٍة خلِق عىل القدرَة تعطِّل هذه اآلنية خربة أن من َقِلقة جودي

التي األشياء كثرِة فمع صعبة. صمت] [لحظة الفوري الرد إىل الحاجة هذه
والتفكري الكتابة، يف ن املتضمَّ الذاتي التأمل أن أعتقد عليها، تُردَّ أن يُفرتَض

للخطر. ُمعرَّضان الرد طريقة بشأن
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فعل يف مشاركتها جودي تصف التعدد. أهمية الزمنية؛ لهذه آَخر جانبًا هناك لكنَّ
:٢٠٠١ عام الحرة التجارة اتفاقية ضد كيبيك مدينة

نتحرَّك ولذا مختلفة؛ بأفكار ويُْدلون يفكرون الناس من كتلة هو لدينا ما
هذه «حسنًا ونقول: نجلس أن أْي بالفعل؛ إراديٌّ هذا أن أعتقد وال بالتزامن،
الذي الشكل ما ونرى مًعا، كلها وسننفذها اسرتاتيجيتك، وهذه اسرتاتيجيتي،
منظمني لسنا لكننا هكذا، األمر يسري أن لطيًفا سيكون أنه أظن إليه.» ستنتهي
املختلفة االسرتاتيجيات من كثريًا أن هو يحدث ما األصل، حيث من لكن هكذا.
حتى مقبوًال كان أو بالرضورة حدث شيئًا ليس وهو … نفسه الوقت يف تُطَرح
واحد أسايس حلٍّ بوجوِد محكومني نزال ال كنا حينما مثًال، سنوات ١٠ من
عنارص من مثري عنٌرص — أعتقد كما — وهذا نواجهها، كنا التي للمشكالت
أنفسنا. عن بها نعربِّ أن يمكن التي الطريقة يف املرونة من مزيٍد وجوُد الحركة؛

مختلفون، فاعلون فيها يتالقى ع تجمُّ نقطة هو الحدث هذه، النظر وجهة من
إليه يأتي الذي املعسكر حالة يف واضٌح هذا مختلفة. قات وتدفُّ شبكات فيها وتتقاطع
تدفقت التي باألساليب أو املهرجانات، قبيل من ثقافية بشبكات املرتبط ويذهبون، الناس
ويف أوروبا. يف الهذيان موسيقى كوَّنتها التي الشبكات خالل من الشوارع» «استعادة بها
«الكتلة حركَة الشوارع» «استعادة أفعال من فعٍل أوُل أطلق حيث املتحدة؛ الواليات حالة
شكل يف الحرضي الفعل أشكال من شكٌل ينساب حيث للتجاوب، مثاًال نجد الَحِرجة»،

آَخر.

السائل التضاُمن إىل التضاُمن من

نموذج مع واضحة قطيعًة اآلن حتى استعرضناها التي والثقافة الفعل أنماُط تُبنيِّ
فعل خالل من مكوَّنٌة أنها باعتبار الجماعة وفهم املدنية» و«املبادئ الهوية» «تماثل
فيها تسري التي التنظيم أنماط أو والتفويض، التمثيل بنى نبِْذ يف هذا ويتجىل التمثيل.
بذُل ينبغي أنه بدايًة، التبعات؛ من عدٌد ولهذا «هبوًطا». والقرارات «صعوًدا» االنتخابات
قرارات، إىل التوصل بمجرد ولكن املتضمنة، والعمليات القرارات صنع يف ملموس جهٍد
الجماعة تفعل حيث التضامن؛ أشكال يف الحال هي كما أخالقيٍّا ملزمة تُعتَرب ال فهي
عىل تعمل إذ الفعل؛ جماعات بدور املشرتك االهتمام جماعات تقوم الفرد. خالل من
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واإلسعاف واملرسح، واالعرتاض، الكتل، وتجميع واإلعالم، االتصال، بني تتنوع اٍت َمَهمَّ
ثقافة هي الجماعات هذه عليها املبنية والثقافة جرٍّا. وهلم والطهي، والدُّمى، األويل،
االنضمام من العكس عىل الجماعة، إىل الناس يجلبه ما هذا يؤكد — املهارات تشاُرك
كل يجلبه ما إىل واضحة إشارًة هذا يشري وفلسفتها. تاريخها عىل والتعرُّف جماعة إىل
الفعل فمبادئ ولهذا الجمعية. الهويات ال الشخصية، الخربات تُحَشد — للفعل شخص
الحالة، تلك يف املدني. الصناعي املعريف بالنموذج املرتبطة نظريتها عن جذريٍّا مختلفة
فإن: املشرتك االهتمام ذات الجماعة حالة يف أما أعضاؤها، ينفذه ثم قراًرا الجماعة تصنع

ويمكنك تعرفهم الذين الناس من جماعة هي املشرتك االهتمام ذات الجماعة
كنتم إذا وما فعله، تنوون ا عمَّ تتحدثون يشء يحدث أن قبل بهم. الوثوق
باآلَخر، منكم كلٌّ ويهتم بعًضا، بعضكم يساعد ال. أم لالعتقال مستعدين
كان إذا يفعله. ألن مهيَّأ هو وما اآلخر، يفعله أن يمكن ما شخص كل يعرف
أحدكم فسيساعد ذلك، آَخر شخٌص ينوي وال عليه، يُقبَض أن ينوي شخٌص

فريمونت) وإيكولوجية، طالبة (آن، هذا. يف اآلَخر

النموذج جماعة؛ قرارات ينفذون الذين لألفراد النافعني»، «الفاعلني ل مثاًال هذا ليس
عىل الفرد. خالل من طبقة، أم اتحاًدا أكان سواء الجمعي، الكيان فيه يفعل الذي املعريف
آخر مع عالقة يف شخص كل يدخل املشرتك، االهتمام جماعة خالل من ذلك، من العكس
املعريف النموذج بالكلية. االرتباط من العكس عىل بهم)، وتثق تعرفهم (أناس ملموس
بصفته اآلخر يدرك شخص كل إن حيث من (٢٠٠٠ (بال الصداقة نموذج إىل أقرب هنا
أو جمعي كيان عن بالنيابة وظيفة تنفيذ يتوىل ما شخًصا أن من العكس عىل شخًصا،
تتسم هنا شخيص إدراك خربة ثمة شخًصا. بصفته نفسه الوقت يف ُمدَرك وهو منظمة،
الصداقة تُبنى ال وباملثل، التبادلية. الصداقة تستلزم الصداقة: شأن شأنها متبادلة بأنها

بالتفرد. االعرتاف خربة هي الصداقة ما؛ فئة يف االشرتاك عىل
من جمعية، هوية علنًا يُظهرون «النحن-يَّة» نموذج داخل يعملون الذين الفاعلون
التي بالطريقة بالجماعة، يُمثَّلون أنهم يفرتضون هم. من يعلنون والالفتات: الرايات خالل
الجمعي، الكيان د يجسِّ الذي القائد أو املتحدث مفهوم أساس هو وهذا بورديو. نظَّرها
النموذج استعرضناها، التي الحاالت يف لكن الكيان. هذا عن بالنيابة الحديث عىل والقادر
ممثَّلني أنفسهم يرون الفاعلني بأن شعور يوجد يكاد وال الجمعية، ال السيولة، نموذج هو
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رأينا كما أعضائه. خالل من أيًضا يفعل وأن يتحدث، أن يمكن الذي الجمعي، بالكيان
الحالة هذه ويف هوية. شكل ال تالٍق، حدث، شكل الفعل يتخذ الحرجة»، «الكتلة حالة يف
وبطاقات االنضمام، طقوس بالعضوية. املقرتنة والثقافات املمارسات من كثريًا نجد ال
دوًرا لعبت التي األشياء من شابهها وما العمر، طول تدوم التي والعضويات العضوية،
هذه عن ملناقشة ١٩٩٧ إيون (انظر تماًما غائبة الشيوعي، الحزب مثل منظمات يف ا مهمٍّ
يفعل جمعي كيان يوجد ال وألنه األسبق). النشطاء مجتمعات تكوين يف والطقوس الرموز

الجمعي. الكيان هذا باسم متحدِّث يوجد فال أعضائه، خالل من ويتحدث
إن (١٩٩٧)؛ إيون جاك الفرنيس االجتماع عالم مقولة هنا نلقاها التي الخربة تؤكد
يقصد التي (١٩٩٧) النضالية» «نهاية يسميه ما عىل تشتمل املعارصة الفعل أشكال
أداة باعتباره نفسه ويفهم تنظيم، يف مندمًجا الشخص فيه يكون فعٍل نموذج نهاية بها
للفعل. رشًطا متزايد نحو عىل الشخصية الهوية إدراك أصبح لقد فعله. أثناء للمنظمة
مداَهمٍة بعد مبارشة منها سيايس لتنظيم ممثل اقرتاب تصف حينما هذا كارين توضح

العاملي: االقتصادي املنتدى ضد احتالٍل خالل بالهراوات رشطيٍة

تصويري بآلة — صديق مع — للحدث إعالمية ملتابعة — الثالثاء ليلة نزلُت
ألجد الحدث موقع إىل ووصلت — بالهراوات املداهمة تصوير ألحق لم ولكني
وكان املستشفى، إىل توٍّا أُِخذا صديقني وأن الغضب، شديدي إنسان ٣٠٠
مع ومشيُت والتفتُّ صمت] [لحظة متطرًفا موقًفا كان صمت]. [لحظة الجميع
مسند عىل األوراق من مجموعة معه شخص إيلَّ أتى أسري كنت وبينما الجماعة،
كان سيايس]؟» تنظيم [اسم إىل االنضمام تريدين هل «مرحبًا! وقال: أوراق،
وخصوًصا مخترص! اسم إىل أنضم أن مني تطلب ال صمت] [لحظة أشبه األمر
… غضبي مدى عن لربهة الحديث أواصل أن استطعت صمت] [لحظة بعد

ملبورن) إنديميديا، يف نشطة (كارين،

جدد، أعضاء عن يبحث االحتجاج يف موجود السيايس التنظيم ممثل أن من الرغم عىل
كان لو كما يبدو والتنظيم املشاركني. الناس عن منفصل ألنه يجري؛ عما معزول فهو

مخترص. اسم مجرد فارًغا؛
جماعة مثل غامضة فهي مرئية، تكن حيثما أو خفية، الجماعة األفعال، هذه يف
حركة أفراد مع لقاء بعد إيطاليا يف بدأت التي بيانكي) (توتي البيضاء» «األفروالت
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فهي األسماء تُستخَدم حينما مرئيني. يكونوا أال اختاروا الذين املكسيك، يف ساباتيستا
للتحرير» املستقلة «الشبكة حالة يف أو الشوارع» «استعادة مثل: هوية ال أفعاًال، تصف
من نمط وهي ،٢٠٠٠ سبتمرب يف ملبورن يف العاملي االقتصادي املنتدى ضد الحراك يف
مستبَعدة، الجمعية الهوية تعلن التي والرموز الالفتات غائب. حارض التنظيم أنماط
ستنتهج الجماعات أن النشطاء تمثيل تستطيع الجماعات أن بفكرة االقتناع رفض ويعني
(كارن، أحد» عن بالنيابة الحديث أحد بإمكان «ليس أنه منطلق من وساطة» «ال سياسة
مرفوضة. ما بطريقة الجماعة د يجسِّ الذي املتحدث أو القائد فكرة ملبورن). إنديميديا،
أن يمكن متعددة. أسماءً النشطاء بها يستخدم التي الطرق يف لهذا آخر بُعد يتجىل
عىل ينرش أو اإللكرتوني، الربيد رسائل ع يوقِّ حينما عدة، أسماء الواحد الشخص يستخدم
نفسه، االسم عدٌة نشطاء يتشارك أن يمكن بينما مقاالت، يكتب حينما حتى أو اإلنرتنت،
النسوة استخدم مثًال، الحرة» بولوك «دولة احتالل يف اإلعالم. وسائط مع يتفاعلون حينما
واستخدام األسماء تشارك وفكرة جرين. ترييسا اسم كلهن اإلعالم وسائط مع املتفاعالت
من متحرًرا الشخص يكون حيث اإلنرتنت ثقافة من جزء بوضوح هي متعددة أسماء
مقابل (يف شخيص طابع ذي خربة نمط عىل يدل األسماء تشارك لكن الهوية. قيود
سياق عىل األسماء سيولة تدل فردي. طابع ذا ليس ولكنه إلخ.) … والخازن السكرتري،
ثمة وملغزة. جلية وغائبة، حارضة مائعة، عالقة والهوية الشخص بني العالقة فيه تكون
كونه فرغم النشطاء، لهؤالء ماركوس، الساباتيستا، زعيم أهمية يف املحك عىل مماثل يشء

حياة. وسرية محدًدا اسًما فرد؛ من نتوقعه ما يمتلك ال فهو لنا، يتضح كما شخًصا
ترتبط لم والدولة، املنظمة عىل برتكيزها االجتماعية، الحركات إزاء السائدة املقاربة
عىل بوضوح تنطوي التي والثقافة الفعل من الناشئة األشكال بهذه ملموس نحو عىل
بيِّنَتا مقاربتان تسعى الجمعية. والخربة الفردية الخربة بني العالقات من جديد نمط
االجتماع علماء من عدد يؤكد املتحدة، الواليات يف الناشئة. األشكال تلك فهم إىل االختالف
فيظل أوروبا، يف أما الشخصية»، «النزعة من جديدة ألشكال حاسمة أبعاًدا يعتربونه ما
الناشئة والحركة الفعل أشكال أن بالتحديد وهو مختلف؛ جد بتأويل ملحوظ اهتمام هناك
ليس املقاَربتني هاتني من أيٍّا أن أعتقد الحداثية». بعد ما «الَقبَِليَّة من جديًدا شكًال تمثل
تُربز كلتيهما ولكن والثقافة. الفعل من املعارصة األشكال يف املحك عىل هو ما لفهم كافيًا

مهمة. أسئلة تثريان فهما ولذلك الناشئة؛ األشكال أبعاد من مهمة أبعاًدا
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مشخصنة؟ سياسة

يف والثقافة للفعل الناشئة املالمح ليكرتمان بول األمريكي االجتماع عالم يستكشف
والثقافة للفعل ناشئ نموذج اكتشاف يمكن أنه ويفرتض األمريكية، البيئية الحركة
الطبقة نشطاء يف الخصوص وجه عىل متجليًا يراه ما وهو املشخصنة»، «السياسة يسميه
«سياسة يعتربه ما بني ليكرتمان يقارن الرئيسية، األبعاد وليوضح الُخرض. الوسطى
السامة، املواد مناهضة حركة يف يقابلها التي النشاط نماذج وبني جديدة، مشخصنة»
إحساس عىل مؤسسة النشطاء جماعات األخرية، الحالة هذه يف أفريقي. أصل من األمريكية
أيًضا التنظيم ومن الفعل من أنماط إىل هذا ويرتَجم الجمعية، وبالهوية باملجتمع قوي
التنفيذي، املدير املشارك، الرئيس الرئيس، (منصب الرسمي التنظيم عىل تركيزها ينصبُّ
األبعاد نرى حيث والتفويض؛ التمثيل ونموذج واالنتخابات، واللجان اإلدارة)، مجلس
أجل من بالنضال قوي إحساس ثمة الحالة، هذه ويف املدنية. الفعل ملبادئ الرئيسية
ملصالحه وممثًال املجتمع، عن ًا معربِّ باعتباره التنظيم وفهم باسمه، والفعل املجتمع،
(١١٣ :١٩٩٦) للعمل» واضًحا و«تقسيًما بالقادة قويٍّا إحساًسا املنظمة وتمتلك وثقافته.
تيسري أن والنتيجة األفراد، األعضاء تمكني من العكس عىل املجتمع، تمكني هو دورها —
الهدف ذلك، من بدًال التنظيمية. للبنية العامة األهداف صدارة يف يقع ال الفردية املشاركة
تُؤكد صورة هي املجتمع صورة بينما وباسمه، املجتمع، لصالح الجماعي الفعل هو
من أشكاًال تمارس املنظمة أن للمجتمع االنتماء أساس ويف األخالقية. وأولويتها الوحدة
التوقعات تلبية يف يخفقون الذين األعضاء عىل مثًال العقوبات فرض الداخيل؛ االنضباط

وفعلها. املنظمة تجاه االلتزام حيث من
الطبقة «ُخرض» ثقافة وبني للنشاطية املجتمعي النموذج هذا بني ما ليكرتمان يقابل
ويعرِّف ص». املشخَّ «االلتزام يسميه ما تتضمن التي نشاطيتهم وأشكال البيضاء الوسطى
الشخصية الذات تؤكد التي والفعل التحدث يف املشرتكة «الطرق بأنها الشخصية النزعة
ليكرتمان رواية يف واضح .(١٧ :١٩٩٦) معينة» مؤسسات أو بمجتمعات عالقتها من أكثر
باملجتمع. عالقتهما ظل يف تؤسس وااللتزام الذات عن الروايات أن املجتمعي، النشاط عن
السلطة أصول ترجع بينما للمجتمع، الوالء أساس عىل مبنية الشخصية املشاركة روايات
بني يلقاها التي الفردية النزعة ليكرتمان يفرس املجتمع. إىل وتُعبِّئها املنظمة تدَّعيها التي
تتجىل وشخصية، فردية ذات عىل تشتمل التي الفعل طرق من تتكون أنها عىل «الخرض»
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واإلعراضعن القرارات، يف الشخصية للمشاركة النشطاء يوليها التي األهمية يف خصوًصا
الرسميني. والتنظيم الرتاتبية تبنِّي

الثقايف، التغري من أوسع أنماط ضمن الشخصية النزعة عن مفهومه ليكرتمان يضع
يف متجلية املعارصة، األمريكية الثقافة يف يكتشفها التي الشخصية النزعة وخصوًصا
البالغة األهمية أن ويزعم ذلك. إىل وما عقاقري، بال والتداوي املتزايدة، النفس علم أهمية
الوسطى، للطبقة أوسع ثقافة تعكس «الخرض» النشطاء قبل من للشخصنة املمنوحة
أن ويفرتض للنشطاء. الثقايف» املال «رأس ،(١٩٩١) بورديو متبًعا يسميه، ما وخصوًصا
للعمل، الفردية الطرق من ثقافة تولِّد «الخرض» النشطاء لدى العالية التعليم مستويات
نماذج بالذات هذا ويعكس .(١٥٣ :١٩٩٦) الذات» «تحقيق ب واهتماًما واضًحا، وأسلوبًا
مثل األقدم، السياسية التقاليد فيه ضعفت سياق يف الشخصية. اإلبداعية تؤكد تعليمية
أن ليكرتمان يفرتض املعارصة، االجتماعية للمشكالت تستجيب تعد لم أو االشرتاكية،
«سياسة عىل يحافظ ثقايف مال رأس وهو املشرتك، الثقايف رأسمالهم جعلوا النشطاء
ليكرتمان يختار بينما التناقض، من يشء ويف .(١٨٩ :١٩٩٦) ثقافتهم أساس الذوات»،
بينه للمقابلة املجتمعي األساس ذا السامة للمواد املناِهضة الحركة نشاطية نموذج
ليكرتمان يضع الوسطى، الطبقة «خرض» تسم التي املشخصنة الفعل أشكال وبني
الثقافة الحالة هذه يف وهي املجتمعية؛ الثقافة داخل وتنظيِمهم النشطاء ثقافة مصدر
التي باملعايري الشخصية النزعة إىل النظر يمكن األمريكية. الوسطى للطبقة املشخصنة
وموقعهم، ألعضائها االجتماعي األصل تعكس مجتمع ثقافة بوصفها ليكرتمان وصفها
«الحركات أفكار يعارض فهو ذلك، ونتيجة املجتمعية. الثقافة أشكال من كغريها تماًما
الحركات هذه مثل أن بفكرة مقرونة السبعينيات، يف ظهرت التي الجديدة» االجتماعية
ذخرية هي الشخصية النزعة االجتماعية. الحركات من األسبق لألشكال جذريٍّا نبذًا تمثل
كله، هذا وفوق الحركات. بشأن نظر إعادة حال بأي تستلزم وال غريها، مثل للفعل
يف تتجىل التي الثقافة، هذه يف املعتَقد» عن الشخيص «التعبري أهمية ليكرتمان يؤكد
التحدث يتخذ روايته، ويف املشرتكة. القيم لتحديد النشطاء يوليها التي البالغة األهمية

فائقة. أهمية واالجتماعات
للحركات دراستها يف الخطابي للجانب مماثلة أهمية (٢٠٠٢) بوليتَّا فرانسيسكا تويل
الحركات أن املقاَربة هذه ترى نهاية». بال اجتماع «الحرية املعنونة األمريكية االجتماعية
الفكر يف مهمة تقاليد إىل وتستند األساس، حيث من وخطابية تشاورية االجتماعية
أملانيا، يف هابرماس يورجن أبحاث هو عامليٍّا التقاليد هذه وأشهر املعارص. االجتماعي
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أرضية عىل األصل يف إرساءها حاول نظرية التواصيل، للفعل نظرية تطوير حاول الذي
أرضية عىل والحًقا ،(١٩٨١ كولبريج إىل (استناًدا األخالقية للتنمية البيولوجية النماذج
«موقف يسميه ما إمكانية داخلها يف تحمل أنها اعتقد التي ذاتها، للغة الفلسفية البنية
موضوعات فيه تتكرر الذي النموذج هذا يفرتض .(١٩٧٩ (هابرماس املثايل» الحديث
الهويات قيود من يتملصوا أن الناس بإمكان أن روسو، كتابات يف قبل من واجهناها
عقالنية محض إىل مرتكزة هابرماس يراها عملية وهي اتفاق، إىل ويتوصلوا واملصالح،
الفيلسوف عىل بشدة يعتمد أمريكي تقليد ضمن مكانها بوليتَّا دراسة تجد اللغة. بنية
أن دون السابقة املجتمع أشكال حطَّم اآللة» «عرص أن ديوي اعتقد ِديُوي. جون
يف هابرماس شأن شأنه العرشينيات، يف ديوي كان محلها. تحل جديدة أشكاًال ينشئ
املرتكز العقالني الوفاق وتشكيل الخطابي، االتصال ر تطوُّ شأن من أن يرى السبعينيات،
مؤثًرا رأيًا هابرماس وأوضح املدني. املجتمع تشكيل يعيدا أن كهذه اتصال عمليات إىل
الجمهور شكل بناء يف جوهريٍّا دوًرا لعبت الوسطى أوروبا مقاهي أن أكد حينما (١٩٩١)
قلب كان هابرماس، نظر وجهة من الحديثة. الديمقراطية أساس الجديد، العام والرأي
ينشأ نطاق وهو املدني»، «املجتمع أساس بزعمه يشكِّل الذي «النقاش»، هو النشاط هذا

والدولة. الفرد بني ما
«شبكة تناقش فهي مماثًال؛ رأيًا األمريكية االجتماعية للحركات بوليتَّا وصف يوضح
يف ١٩٩٩ نوفمرب يف سياتل يف االحتشاد يف أساسيٍّا دوًرا لعبت التي املبارش» الفعل
تسميه ملا جيد مثال املبارش» الفعل «شبكة أن مفرتضة العاملية، التجارة منظمة مواجهة
اجتماعات يف «العملية» أهمية عىل الخصوص وجه عىل وتركز التشاركية». «الديمقراطية
لإلشارة الرموز واستخدام املستقلني»؛ و«املراقبني ين امليرسِّ دور املبارش»: الفعل «شبكة
لإلشارة باألصابع مثلث وتشكيل املوافقة، عن للتعبري األصابع االعرتاض(هز أو املوافقة إىل
والرتكيز قرار)؛ عىل االعرتاض نية إىل لإلشارة القبضة ورفع ما، عملية بشأن القلق إىل
يف الشخصية املشاركة أهمية تربز التي االبتكارات من ذلك وغري الوقت، عىل الحفاظ عىل
إمكانية املبارش» الفعل «شبكة تمثل بوليتَّا، نظر وجهة من القرار. وصنع االجتماع عملية
بوليتَّا تصف مثايل». حديث «مجتمع وهو نظرية، بطريقة هابرماس إليه يشري ما تحقيق

املبارش»: الفعل «شبكة اجتماعات يف الناس بها يتفاعل التي الطريقة

آخر. عىل خيار لتفضيل منطقية أسبابًا يقدم أن اآلخر من منهم كلٌّ توقع
… بعينه خيار لتفضيل منهم كلٌّ يبديها التي األسباب محاسن إلدراك اجتهدوا
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مميًزا نوًعا كان ولكنه الخطاب. كان ما بقدر االتفاق هو الهدف يكن «لم
٧؛ :٢٠٠٢ (بوليتَّا املتبادل.» واالحرتام االنفتاح بطبائع محكوًما الخطاب، من

مضاف) التشديد

هذه عن الرواية هذه تدخل املدني املعريف النموذج أبعاد من معينة أبعاًدا أن غري
غري األفراد إرادات تعكس ِويَّة روسُّ عامة» «إرادة خالف «عىل أنه بوليتَّا تزعم الحركات.
أن تأكيد من الرغم عىل ولكن التواصيل.» املتبادل الحوار عىل هنا فالرتكيز املتواصلني؛
فإن روسو، ذكرها التي الفضائل مع متعارض هذا التواصيل املتبادل الحوار أسلوب
وتصور للمجاميع عرش التاسع القرن فهم بني تحليلها يجمع إذ مماثلة؛ بوليتَّا غاية
الحركات هذه تناقش وهي بوليتَّا، نظر وجهة ومن للجماعة. األخالقية لألولوية روسو

األمريكية: االجتماعية

بالطبع، ولكن بكاملها.» الجماعة بحوزة السلطة «استقرت املبدأ، حيث من
متساوية قوة جماعة أي تمنح وال باإلجماع، قراراتها جماعة أي تصنع ال
وتعاد محددة، القوة مسوِّغات كانت إذا ما هي الحاسمة املسألة يريدها. ملن
التي املنظمات من كثري يف النشطاء رغب مالئًما. ذلك كان كلما صياغتها
مضاف) التشديد ٨؛ :٢٠٠٢) الرشعية. القوة من جديدة أنواع خلق يف درُستها

روسو وأصداء الحركات. عن روايتها يف االستمرارية بوليتَّا تؤكد ليكرتمان، مثل تماًما
تكون حيث السلطة؛ تمتلك جماعات أنها أساس عىل الحركات مفهوم تبني حينما عالية
الصياغة. إلعادة وقابلة محددة، السلطة هذه مسوِّغات كانت إذا عما هي الحاسمة املسألة
أن إمكانية ولكن القرار هو املهم يكون ال حيث الخطابي؛ التدبُّر من نوًعا تربز وهي

اللزوم. عند تغيريها أو القرارات، اتخاذ طرق حول الجماعة تتناقش
عمل ينبه ذاته، الوقت يف ولكن خصبًا. مجاًال الحركات عن الروايتان هاتان تفتح
وأساًسا وصًفا باعتباره إليه يدعوان الذي الخطابي املعريف النموذج أن إىل الكاتبني كال
نشطاء حالة إىل ليكرتمان يشري مشكالت. عىل ينطوي ربما املعارصة للحركات للتنظري
املناشري عرقلة أو الشاحنات اعرتاض قبيل من مبارشة أفعال إىل املنجذبني أوًال»! «األرض
الحديث» عن الحديث عن «الحديث أحدهم يسميه ما يطيقون يكادون ال الذين اآللية،
الفعل «شبكة قادة مالحظة فتسجل (٢٥ :٢٠٠١) بوليتَّا فرانسيسكا أما .(١٩٧ :١٩٩٦)
تلميحان هذان ا». مهمٍّ بالعملية اهتمامنا يجدون ال «الشباب أن األسف من بنوع املبارش»
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يكون ال قد الحركات مركز يف والخطاب الحديث وضع بأن الكاتبني هذين عمل داخل
والفعل. الثقافة يف الراهنة للتحوالت مالئًما

جديدة؟ قبائل

عىل بوضوح معتمَديْن والنقاش، الخطاب (١٩٩٦) وليكرتمان (٢٠٠٢) بوليتَّا تُْربز بينما
النظر إلعادة الرامية األوروبية املحاوالت ازدادت البلدة، اجتماع يقدِّس أمريكي تقليد
إىل رجوًعا الحركات يف املحك عىل هما اللتني والجمعية الفردية الخربتني بني العالقة يف
الحركات من األقدم األشكال أن فكرة متزايد نحو عىل ومعها واألداء، الطقس نظريات

الحداثية. بعد ما القبيلة من جديدة أشكال بها تُستبَدل االجتماعية
الحركات من الجديدة األشكال فهم التحليالت من سلسلة حاولت التسعينيات مر عىل
االجتماع عالم طوره الذي «القبيلة» مفهوم عىل جميعها معتمدة االجتماعي، التآلف ومن
الجمعية الخربات يف التغريات عىل بينيت آندي يركز .(١٩٩٦) مافيسويل ميشيل الفرنيس
بالنموذج يُستبَدل ألن حاجة ثمة أن ويفرتض واالستهالك، والثقافات باملوسيقى املرتبطة
أنه يزعم سيولة، أكثر ٌر تصوُّ والحدود، للتماسك بتصورها الفرعية»، «الثقافة ل األقدم
التي «التجمعات الجديدة»: «القبيلة الدقة من ملزيد أو القبيلة، مفهوم خالل من يُقدَّم
من سلسلة أنها عىل فهمها األفضل من متماسكة فرعية ثقافات تَُعد تقليديٍّا ظلت
مفهوم يقرتن .(٥٩٩ :١٩٩٩) عائمة» وعضويات سائلة بحدود املتسمة املؤقتة التجمعات
عىل الفرعية الثقافات تُفهم الطبقة؛ بمفهوم بريطانيا، يف وخصوًصا الفرعية، الثقافة
يعكس سيولة أكثر بتصور «القبيلة» مفهوم ويسمح والجيل. الطبقة عن تعبريات أنها
املتعددة، للهويات املتزايدة واألهمية االجتماعي، والنوع واملكانية للطبقة املتضعضع التأثري
قبل مؤقتني هوية أو دوًرا يمارس أن فيها للفرد يمكن «التي املتعددة املواقع أو والبؤر
يسمح بينيت، يزعم وكما .(٦٠٠ :١٩٩٩) مختلفة» هوية ويدعي بديًال، موقًعا يتخذ أن
الثقافة مفهوم به يدين ما مقابل والتجريبي، املؤثر بفهم األول املقام يف القبيلة مفهوم لنا

االجتماعية. الطبقة لصور الفرعية
الفرعية، الثقافة مفهوم محل تحل أن ينبغي القبيلة فكرة أن بينيت يفرتض بينما
يحل أن ينبغي املفهوم أن ليفرتض مافيسويل إىل (١٩٩٨) هيذرينجتون كيفني يستند
«الحركات مفهوم هيذرينجتون، نظر وجهة ومن الجديدة». االجتماعية «الحركات محل
الحركات هذه مثل ترى التي الكلية بالنظريات ينبغي مما أكثر لصيق الجديدة» االجتماعية
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هيذرينجتون يفرتض ذلك، من بدًال االجتماعي. التغيري إىل تهدف قصدية فواعل أنها عىل
للممارسات «تجميًعا باعتبارها أفضل نحو عىل تُفهم املعارصَة والثقافِة الفعل أشكال أن
الرمزية واملمارسات الجمعي، والتماهي الهوية، سياسة عىل يشتمل والسياسية» الثقافية
تصوره الذي الرشيد الفرد لهيذرينجتون، ووفًقا .(١٢ :١٩٩٨) باملوقف املرتبطة واملعرفية
العاطفية املجتمعات من متزايدة أشكاًال محله يف ونلقى اضمحالل، حالة يف هو فيرب
بنفسه هيذرينجتون ينأى هنا .(٥٢ :١٩٩٨) للفردية» «تقليص عملية تمثل والشعورية،
وإدراكية، رشيدة، متزايد نحو عىل هي الهويات أن يزعم الذي جيدنز مثل ُكتَّاب عن
نحو عىل يُبنيان الشخصية والهوية الثقافية الحياة أن ذلك من بدًال ويزعم وتأملية،
«وهي الجديدة، فالقبلية لهيذرينجتون، ووفًقا والعاطفة. اإلحساس أساس عىل متزايد
الفردية الهوية عن التعبري خالله من يمكن االجتماعي التفاعل أشكال من عاطفي شكل
وبدًال األقدم. الجديدة» االجتماعية «الحركة شكل محل حلت ،(٥٣ :١٩٩٨) واملجتمعية»
الحركات، من الجديدة األشكال أساس بوصفهما املربَّرين والخطاب الِحجاج إىل النظر من
هذه مثل ولفهم شعور، مجتمعات أنها عىل الحركات هيذرينجتون يفهم بوليتَّا، تفعل كما
ع «تجمُّ األملانية: «بوند» كلمة يستخدم فهو والفعل االجتماعي للتآلف القابلية من األشكال
بمجموعة مشرتك شعوري التزام عىل مبني وانتقائي، وانتقايل النطاق، صغري اجتماعي
:١٩٩٨) كاريزمي» زعيم عىل حرصيٍّا، يكن لم وإن الغالب، يف مرتكز واملعتقدات القيم من
هيذرينجتون يفرتض الحركات، مركز يف العقالنيني والحجة الخطاب لوضع وخالًفا .(١٧

.(٦٢ :١٩٩٨) رومانسية» إحساس «بنية ذلك من بدًال نواجه أننا
من املعارصة األشكال لفهم «البوند» مفهوم عىل أيًضا (٢٠٠٠) أوري جون يعتمد
القابلية وأشكال الحراكات، من الجديدة األشكال عىل أوري اهتمام ينصبُّ الحركات.
القابلية أشكال وتتجاوز داخلها، ويف الحراكات هذه خالل من تتطور التي لالجتماع
مفهوم مجتمعات. نسميها التي جغرافية، حدود ضمن الكائنة املحددة، األقدم لالجتماع
واإلشارة واالرتحال. االنتماء فكرتَي بني يجمع ألنه أوري نظر وجهة من جذاب «البوند»
جوالت أو فنادق هناك تكون أن قبل ما حقبة يف األملانية، الشباب حركات إىل هي هنا
الغابات تجوب كانت صغرية، مجموعات من املكوَّنة «البونده» ظهرت حيث سياحية؛
.(١٤٢ :٢٠٠٠ (أوري املتحركة» املشاعية «الجماعة من نوع تشكيل عملية يف األملانية
وجدان عىل ومبني وبحرِّية، بوعي مختار أوري، يرص كما املجتمع، من الشكل هذا
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أوري يقتبس املجتمع. أشكال من تقليدي غري شكل وهو متباَدلني؛ عاطفي وإحساس
هيذرينجتون: من

لتضامن النشطة التأملية املراقبة خالل من رمزيٍّا البونده عىل الحفاظ يتم
عىل عالية بدرجة يعتمدون فهم أخرى، وبعبارة املشاركني. قبل من الجماعة
والرموز للممارسات نظاًما وتنتج ذاتها، عىل منغلقة البونده … ذاتية مرجعية
ألعضائها. والخاص العام الحياة مجايل بني الخلط عىل البونده وتنطوي …

(١٦ :١٩٩٤ (هيذرينجتون

التآلف خربات بني ما يربط أنه يف «البوند» مفهوم أهمية تكمن أوري، نظر وجهة من
التي التقليدية املجتمع نماذج مقابل الحركة، مفهوم وبني لالجتماع القابلية أو االجتماعي
جزء وهي السالم، قافلة أوري إليها يشري التي األمثلة ومن باملكان. لصيقة بوصفها تُفَهم
األشكال هذه مثل أن أوري يؤكد قبل. من ناقشناها التي األوسع الرحالة ثقافة شبكة من
والُعَقد، املسارات تشكلها فضاءات يف باإلقامة الشبكات، من تنبثق لالجتماع القابلية من
ومتحرك» ومؤقت، «حاد، — أوري يزعم كما — اإلقامة أشكال من الشكل هذا املكان. ال
:٢٠٠٠) اجتماعيٍّا أو سياسيٍّا ال ثقافيٍّا تعريًفا الشبكات هذه مثل ويُعرَّف .(١٥٤ :٢٠٠٠)
السيايس، واملعتقد االجتماعي املوقع عىل ِبناءً تُعرَّف ال الشبكات هذه أن هذا ويعني .(١٤٣
االجتماعية الحركات نفهم أن من وبدًال «العمل». أشكال املمارسة؛ أشكال عىل ِبناءً ولكن
«تعددية ب يعرتف فهًما وأغنى؛ تعقيًدا أكثر للفعل فهًما هذا يتيح التحدُّث، بمعايري
واآلخر. والذات، العالم، إىل النفاذ تتيح التي (٢٠٠٣ وديفورج (كروش األحاسيس»

الحركة. خربة مركز يف حيسَّ هو ما ويضع

الحيوية حدود

مافيسويل ميشيل اقرتحه كما القبيلة» «مفهوم يلتقط د، واملجسَّ الحيس اتجاه إىل يشري ألنه
ولكنه والتجسد. والحيس، واآلني، الخيال، مثل املعارصة. االجتماعية للحياة املهمة األبعاد
فرنسا يف ظهر الذي الحيوية إطار قديم، فلسفي إطار داخل مدهش نحو عىل هذا يصوغ
من باطراد تُبنَى االجتماعية الحياة أن بهذا مافيسويل ويعني العرشين. القرن أوائل يف
انصهار من لنوع املجال الصناعي املعريف النموذج عقالنية تُفِسح حيث االنصهار؛ خربات
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التقسيمات متجاوزًة مقدسة، الجمعية الخربة تصبح حيث واالجتماعي؛ الطبيعي فئتي
خالل من تنبض الحياة االجتماعي محل يف ونجد الحضارة. ابتدعتها التي املصطنعة
وجهة من االجتماعي». «الشبق مافيسويل عليه يطلق ما أو املجتمعات، من جديدة أشكال
األشكال أساس وتصبح بالغة، أهمية الشعور وخربات الطقوس تكتسب هذه، النظر

املعارصة. االجتماع قابلية أساس يف هي التي االنصهار، خربة من الجديدة
عمليٍّا الحيوية من النوع هذا نرى أن يمكن ولكننا ما، نوًعا تجريديٍّا ذلك كل يبدو قد
.١٩٩٦ عام ديانا األمرية لوفاة الالحقة الفعل ردود فهم يحاول الذي الحديث البحث يف
بوفاة أحاط الذي الطقس تستكشف إذ روزنيل؛ ساشا الربيطانية االجتماع عاملة تفرتض
املحملة والبالونات الزهور، تالل أن ،١٩٩٧ أغسطس يف جنازتها وتشييع ديانا األمرية
لبعض وفًقا الجنازة تشييع مراسم يف شاركت التي البرش من الثالثة واملاليني بالرسائل،
كل التليفزيون، عرب فيها شاركوا الذين بريطانيا يف الثالثني باملاليني مصحوبة التقديرات،
والثقايف السيايس التغيري بمعنى اجتماعية «حركة االجتماعية، الدراما من شكًال يمثل ذلك
.(٢٠٠١ (روزنيل املعنوية» الصياغة إعادة «لحظة شكل اتخذت حركة واالجتماعي»،
مثل أن لتفرتض ترينر فيكتور الثقافية األنثروبولوجيا عالم أبحاث إىل روزنيل تستند
املعايري إطار خارج املشاركون يخطو حيث «الَحدِّية» من فرتة تتضمن الطقوس هذه
األشياء عن للحديث إمكانية لديهم يكون وحيث والتفاعل، السلوك تنظم التي االجتماعية
.(١٩٩٥ (ترينر جديدة بطرق الجديدة باألشياء يحسوا وأن جديدة، بطرق الجديدة
بها الناس خربة كانت التي ديانا األمرية بشخص روزنيل نظر وجهة من هذا ويرتبط
وأمل اإليدز، ضحايا عن لتدافع الحواجز اخرتقت شخصية أنها — روزنيل تقرتح كما —
ذلك إىل باإلضافة وترمز بريطانيا، يف الرفاه لنظام اإلنساني الطابع ستعيد أنها الناس
ذلك. إىل وما والحفالت، أوالدها، وحب باألزياء، اهتمامها من يظهر للحياة حبٍّ إىل أيًضا
«مجتمًعا كان ديانا األمرية حياة وتمجيد الحداد فرتة خالل بُنِي ما أن روزنيل وترى
«القوة»، مافيسويل يسميه ما هذا العاطفة مجتمع يف نلقى أننا زاعمة قويٍّا، عاطفيٍّا»
(روزنيل االجتماعي» الجسد تغذي التي اإلنسانية للحياة األكيدة «الحالة الحياة»، «إرادة
املتزايد العام العالم نبذ يُظهر هذا العاطفة مجتمع أن روزنيل تزعم .(١٠٣ :٢٠٠١
بنشدان املتعلقة الديونيسية املوضوعات متزايد نحو عىل تشكِّله عرص ونشوء العقلنة،
من جديد شكل اعتناق نحو تحرُّك قلب وهي والتلقائية، واللذة، والعاطفة، البهجة،

120



الخربة مبادئ

ملافيسويل، الحيوي االجتماع علم من تنبثق التي املوضوعات تطور مع املشاعي. املجتمع
روزنيل: تزعم كما

مجذوبون والناس املؤسسية، وبنياته املجرد العام املجال من متناٍم انسالخ ثمة
وقوة الحية الطاقة — املقدرة تحل العاطفي؛ املتسامي القبيلة مجتمع إىل
مكان ويف الحاكمة. والنخب املؤسسية السياسة قوة — السلطة محل — الناس
التي واملسارات األهداف من وبدًال الربجوازية، أو للربوليتاريا الرشيد املرشوع
شخصيات يف الجمعية طاقتها الديونيسية الحقبة تضع أفراد، قادة حددها

(١٠٤ :٢٠٠١ (روزنيل خرافية.

ُخلُقية، صحوة املشاعي املجتمع عن التعبريات هذه تعكس روزنيل، نظر وجهة من
وجهة ومن االجتماعي». «امُلَقدَّس مافيسويل، ُمتَِّبعًة تسميه، ما قلب يف تراها صحوة

تلتها: التي واألحداث ديانا وفاة تمثل نظرها،

أخالقي نظام إىل اشتياًقا جمعيٍّا، وصوًال شكلت معنوية، صياغة إعادة لحظة
كانت بالحياة: االحتفاء يف ورغبة بهجٍة ُخلُق انطلق الحداد فرتة خالل … جديد
ولكن وحسب، حياتها تمجد لم لوفاتها، االستجابة يف وجماليات إبداعية ثمة
يف الغرباء بني فيما ابتُِدعت التي والروابط التكافل وكان عموًما، الحياة جمال
االجتماعي، والتآلف الجمعية، للحياة دوركيميٍّا تمجيًدا العامة الحزن فضاءات

(١١١ ،٩٩ :٢٠٠١ (روزنيل ا. حقٍّ االجتماعي واملقدس

«املقدس لصحوة الوصف هذا يف تمتزج واألخالقية العاطفة، الجمال، الحياة،
مصنوًعا، أم حقيقيٍّا الشعور هذا كان إذا ما نعرف أن نستطيع كيف ولكن االجتماعي».
أكثر هما روزنيل تصفهما اللذين الشعب» قلب يف والبعث «املوت رواية كانت إذا وما
عن قدر بأي يختلفان أنهما أو شهرية، شخصية بتأثري مستَحث شعور مسألة مجرد من
مناسبات أيًضا وهي األوليمبية، األلعاب أو العالم، كأس يف كما األخرى املشاعر إثارات
القيِّمة، بالتأمالت حافل مافيسويل عمل الدوركيمية. والطقس الدين معايري وفق ُحللت
تُدَمج انصهار وبني معقلنة، محبَطة، فردية نزعة بني ما خيار إطار يف مصوغ ولكنه
قرن إىل ترجع التي الحيوية نزعة يف متأصل انصهار واملقدس، واالجتماعي الطبيعة فيه

الزمن. لذلك السلطوية الحركات ميالد يف مميًزا دوًرا ولعبت مىض،
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الخربتني بني العالقة يف التفكري إلعادة محاولتني يمثل اآلن حتى له تعرضنا ما
ألبعاد أفضلية وتعطي الخطابية، العقالنية تؤكد مقاربة جهة، من والجمعية. الفردية
بال اجتماع «الحرية أن بوليتَّا عندها تؤكد التي النقطة إىل الحركات، داخل التحدث
املقرونة االنصهار بصور التسليم من تحذرنا أنها هي التحليالت هذه وأهمية نهاية».
الحديث يف الفعل باختزالها مقيدة نفسه، الوقت يف ولكنها الجديدة؛ القبائل بنظريات
مقاربات للفعل، تعقيًدا أكثر فهم لبناء محاوالت نجد األخرى، الجهة ومن والعقالنية.
التي االنصهار نماذج نعتنق أن من بدًال ولكننا الحيس. ومع التجسيد مع للتعامل تجتهد
نحتاج االجتماعي»، «املقدس وعودة (١٩٩٦ (مافيسويل القبائل بزمن االحتفاء مع تأتي

الفعل. معنى يف التفكري إىل االلتفات إىل

القصدي الفعل وراء ما

ورشة يف دًمى صنع أثناء فيالدلفيا يف شخًصا ٧٥ اعتُقل ،٢٠٠٠ أغسطس ١ يوم
النفايات، كبس آلة أُحرضت االعتقاالت، أعقاب يف الجمهوري. الحزب مؤتمر انعقاد قبيل
تارلتون جون هو الحدث، عىل شاهد ونقل ساعات. ثالث مدى عىل الدمى وُحطِّمت
يعلم يكن لم إنه قوله املدينة يف والتفتيشات الرتاخيص إدارة مفوَّض عن (٢٠٠٠)
… النفايات نخرج فقط «إننا املبنى. يف الصحة أو اإلطفاء لقواعد املحددة باالنتهاكات
والتفتيشات الرتاخيص إلدارة عامٍل من تارلتون يقتبس الرشطة.» لطلب نستجيب إننا
«كان ا.» حقٍّ مستاء بأنني «شعرت قوله: الدمى تحطيم إىل اضطراره بسبب محبًطا كان
كانوا أنهم بد ال الدمى. هذه لصنع طويًال وقتًا أمضوا وأنهم بد ال أنهم أرى أن بإمكاني
العملية عىل يُرشف كان الذي الرشطة نقيب أما بها.» يؤمنون قضية أجل من يكافحون

.(٢٠٠٠ (تارلتون مهني» «أنا أحاسيس»، أي لدي «ليس وقال: اطمئنانًا، أكثر فكان
عىل املحكمة، خارج بها أُطيح أو الحًقا، الدمى صانعي إىل هة املوجَّ التهم أُسِقطت
تتعلق تكن لم الحملة بأن رأيه نرش إىل (٢٠٠٠ ديسمرب ٨) فيالدلفيا» «محقق دفع نحو

تظاهرة. ملنع الرشطة جانب من تكتيكية بمحاولة تتعلق كانت ما بقدر جريمة بمنع
وما والتنظيم، القصدية، ِسَمتَي االجتماعية الحركات عن الكالسيكية الروايات تُربز
عىل بناءً الفعل ويُعرَّف املتخصصة. السياسية للمنظمات العمدي التشكيل تييل يسميه
بالطبع هذا ويعني العمل. تقسيم مع تأتي التي الجديدة التنظيم أفهام باعتناق هدفه،
تُطرد كلها والحيس د، واملجسَّ والعمل، واإلحساس، البهجة، مثل األخرى، الفعل أبعاد أن
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حداثية قبل ما أنها عىل تييل مثل ُكتَّاب ِقبل من األبعاد هذه إىل يُنَظر تحليلنا. إطار خارج
هو فما القبائل). مناقشة يف لها نتعرض التي املوضوعات بعض ما نوًعا يردد نحو (عىل
االجتماعية الحركات إن وحيث بهدف؛ ه واملوجَّ العمدي هو تييل نظر وجهة من حديث

أيًضا. هي يحددها ما فهذا التحديث، سياق يف تظهر
محدود فهم إىل يتحول ما لتجاوز باطِّراد املعارصة االجتماع علم نظرية تسعى
للحركات الرئيسية باألبعاد اإلحاطة نعتزم كنا إذا للغاية دقيق أمر وهذا للفعل، ا جدٍّ
رواية اإلنساني الفعل عن ثراءً أكثر روايٍة لتطوير املحاوالت أهم ومن الصاعدة. العاملية
الفعل. مركز يف اإلبداعية وضع إىل سعيه يف ،(١٩٩٦) يواس هانز األملاني االجتماع عالم
أوًال، أعماقها. يف معيبة أفكار ثالث عىل مؤسسة السائدة الفعل نماذج أن يواس يفرتض
الفعل من الهدف د يحدِّ حيث الوسيلة-الغاية؛ ِبنْية أي القصدية، معيار وفق مصاغة هي
مفهومة بالجسد العالقة ثانيًا، واإلدراك. والغرض، التحكم، بالطبع هذا ويربز يُفَعل. ما
تييل لوصف مركزي أمر وهذا يَُحس. شيئًا ال يُستخدم يشء فالجسد ذرائعي: بمعيار
عىل السيطرة يعني هذا أن باستمرار يؤكد وحيث العقالنية، عىل الشديد برتكيزه للفعل
نظريات يف العاطفة استبعاد بشأن ملناقشة [٢٠٠١] وبوليتَّا جودوين (انظر العاطفة
للفعل الفهم هذا مثل يستبعد (١٩٩٨) موزيليس يفرتض وكما االجتماعية). الحركة
أن أردنا ما إذا أنه يواس ويفرتض التحكمية. وغري الذرائعية غري بالجسد االرتباط طرائق
غالبًا تشتمل التي أيًضا القصدية غري الفعل أشكال نفهم أن إىل بحاجة فنحن الفعل، نفهم
والبكاء «الضحك البكاء: أو الضحك إىل يواس ويشري الجسد. عىل السيطرة إفالت عىل
القصدية» خالل من األكمل الوجه عىل تحقيقهما يمكن ال متميزان، إنسانيان فعالن
يسيطر ال الذي ذاتيٍّا املستقل الفرد نموذج أولوية يواس ينتقد ثالثًا، .(١٨٠ :١٩٩٦)
نحتاج ال هذه. الفعل روايات يف الداخلية الذات تختفي ذاته. عىل ولكن جسده، عىل فقط
البالغة باألهمية تعرتف أيًضا ولكن بالجسم، تعرتف للفعل أفهاًما نطور أن إىل فقط
بونتي، مريلو إىل مستنًدا يواس، يؤكد وهنا الجسماني. التفاعل أو د، املجسَّ لالتصال
يتجىل الذي — الذاتية بناء يف كذلك، اآلخر وبجسد بجسدي، لإلحساس الحاسمة األهمية

وطفلها. األم بني الجسماني والتفاعل اللمس أهمية يف مثًال
ن املتضمَّ الجسماني والتفاعل الجسمانية أشكال نستكشف أن الدمى قضية لنا تتيح
املناهض الفعَل بعمٍق د تجسِّ وهي «العمل». نتاج إنها أي «مصنوعة»؛ فالدمى الفعل. يف
بمنزلة صارت أنها حد إىل (٢٠٠٢ ومرييف (ليفي فصاعًدا ١٩٩٩ سياتل من للعوملة،
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بأنها الهوية تعريف ونماذج تنسجم ال النحو هذا عىل ولكنها الناشئة. للحركة التوقيع
فهي «العمل»؛ مبدأ إىل الدمى تشري ذلك، من بدًال ووحدتهم. املحتجني قيمة عن ادعاءات
نعيد أن يمكن هنا ومن التشوُّه. عن تعبري أيًضا لكنها الحيس، الفعل أشكال من شكل

للفعل. الُخلُقية القيمة يف النظر

املجسدة الرواية

اجتماًعا يَعقد أن مزمًعا كان الذي العاملي االقتصادي للمنتدى السابقة الثالثة الشهور يف
عمالقة دًمى تصنع الناس من شبكة بدأت ،٢٠٠٠ سبتمرب يف أسرتاليا، ملبورن، يف إقليميٍّا
تصنيع كان له. التخطيط يجري كان الذي أيام ثالثة املمتد الحصار يف بغرضاستخدامها
الورشة منوال عىل نسًجا صناعية، منطقة يف ورشة يف وأحد سبت يوَمي كل يتم الدمى
و٣٠ ١٥ بني ما كان تصنيع، جلسة كل يف فيالدلفيا. يف الدمى الناس فيها صنع التي
املجموعة، يف فقط واحد سوى يكن ولم دًمى. بضع يتضمن مرشوع، عىل يعملون شخًصا
حتى الكبرية الدمى إنشاء يف املتضمنة الفنية باملسائل حقيقية معرفة يمتلك نحات، وهو

تنكرس. وال بأمان حملها يتسنى
واملنزلية الصناعية املخلفات يف موجودة مادة من الدمى تُصنع أن املخطط من كان
الالزمة األخرى واملواد الخشب وإيجاد املواقع، هذه حرص هو فعل أول وكان املدينة. يف
األولية املناقشات وحدثت مًعا، املواد هذه ُجمعت ثم وهكذا. للمفاصل، واألسالك للهياكل،
نموذًجا تكون أن يُفرتض دمية املزيجة: الفكرة وظهرت الدمى، تكونه أن ينبغي ما بشأن
ظله، تحت الناس من مختلفة وجماعات ضخم، دوالر رمز عليه يسيطر األرض لكوكب
نحو استغرقت فرتة يف الدمى أنشئت األرض. كوكب عىل للحياة رمًزا عمالق وثعبان
الجماعة، تركيب تغري الفرتة، هذه مر وعىل األخرية. األيام يف ل تعجُّ مع يوًما عرشين
مختلفة، بمواد الناس أتى التشييد، تقدم ومع بعضهم. وانضمام الناس بعض بذهاب
دودة العمالق الثعبان ليصبح األمر، نهاية يف نفسها الفعلية الدمى ثم ومن الشكل وتغريَّ
يوم كل يف الناس بعض كان حيث مأدبة؛ تقام كانت اليوم، عمل نهاية ويف عمالقة.
ينسقها اليوم نهاية يف املتقاَسمة الوجبة وكانت الطعام. إعداد عىل بالعمل يتطوعون
يف انبثقت جماعة وهي بومبس)، نوت (فود قنابل» ال «طعام جماعة يف منضوون أناس
املتحدة الواليات يف املحار» «تحالف فعل أعقاب يف تكوينها سبق شبكات من أمرها مبتدأ
الطعام وكان ليأكلوا، الجميع ويجلس ، تَُصفُّ الطاوالت كانت عاًما. ٢٥ بنحو ذلك قبل
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طهو عىل تركز التي اإليطالية، البطيء» «الطعام حركة من مستلَهًما مهل، عىل يُطهى
فرتة خالل يحدث كان ما النحات، نيك، يصف املصنَّع. الطعام أكل مقابل طبيعي طعام

هذه: الثالثة األشهر

حددوا الذين هم هم، بتوقيتهم يأتون كانوا برشوطهم، هناك الناس كان
يطهو هندي زميل كله األمر يف الرضورية العنارص من وكان … به التزامهم
واسعة وشخصية مذهل، نحو عىل ملتزم ونشط خمر، نديم هو مذهًال، طعاًما
صلة للخمر كان إن أدري ال حسنًا، — لديه لكن مذهل، نحو عىل االطالع
األطعمة هذه يطهو لكنه — كليٍّا صلة لها تكون أن ينبغي ال ، كالَّ بذلك،
الدمى، صنع أيام من يوم كل الكاري يطهو وكان املذهلة، بالكاري املتبلة
[لحظة الضيوف حماسة نثري كنا صمت] [لحظة إجماًال الطقس أن وأعتقد
للجميع؛ كافية أطباًقا ونملك واملقاعد، املوائد ترتيب عىل قادرين لنكون صمت].
شاي وفنجان يوميٍّا الطعام تناول طقس وممارسة الجلوسحولها من ليتمكنوا
بأنهم ا حقٍّ الناس شعر تماًما. رضوريني كانا — ومسائي صباحي طقسان —
عىل قادرين كانوا املشاركة. عىل بالفعل قادرين كانوا أنهم لدرجة قوة أُكِسبوا
االقتصادي املوقف فقط ليس املوقف. من وكربهم إحباطهم بعض ترصيف
يملك ال التي املحبطة املجتمع أسقام من بأكمله، املجتمع افتقار لكن العاملي،
ُفراَدى بأنهم ون يُِحسُّ ألنهم لها؛ التصدي من ليتمكنوا وسيلة الناس معظم
ما إحساس أو بالتغيري ما إحساس يف املشاركة عن تماًما وعاجزون للغاية،
الصنع الجسدية، املشاركة كان ا مهمٍّ كان ما … يكن ما أيٍّا التغيري يف باملشاركة
أو ساعات ١٠ األسبوع، يف أيام سبعة اشتغلنا األخري، الشهر يف ا. حقٍّ والعمل
من كبرية شبكة تعلم، كما ا، حقٍّ توجد رائًعا. األمر كان اليوم، يف ساعة ١٢
األشياء هذه تبدأ حينما ألنه الحقيقي؛ الوقت يف فعليٍّا يلتزمون هناك، الناس
ألنه الرتفيهية؛ واألنشطة العمل عىل األمر لهذا أولوية بمنح يبدءون بالحدوث،
بأنهم الناس يشعر أن عميقة حرقة ا حقٍّ يمثل أنه أعتقد — أدري ال —
يف بالعوز ا جدٍّ كثريون أناس يشعر أن ا، حقٍّ مشجع يشء ا حقٍّ إنه متجاَهلون.

ونشط) نحات (نيك، مادتهم. أو جوهرهم
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يف املنخرطون فأولئك الرواية»؛ «ُخلُق نسميه أن يمكننا عما الدمى صنع عملية تعربِّ
بناءً الدمية؛ إليه تذهب أن املخطط من كان الذي املكان اتجاه تبديل عىل قادرون الصنع
مساٍو نحو عىل سيأتون الذين ألولئك ما شيئًا يرتكون بينما قبل، من ُصنع ما تأويل عىل
نحو خطِّي مسار يف تميض سلًفا، محددة خطة شكل التصنيع يتخذ ال ويحوِّلوه. ليئوِّلوه
يف يحدث كما ويلتف، جديدة، اتجاهات ويتخذ يتدفق، ُخلُق الُخلُق سلًفا. محددة غاية
األمر هذا يُبنى ضخم، مرشوع يف مشاركني شخًصا ٧٠ نحو بوجود فني. عمل إبداع فعل
ما وهو التشييد، يميض أين فهم من الرواية، أشكال من وتنظيمي أخالقي شكل عىل

تشكيله. يف املساهمة املرء يستطيع مجال دخول أيًضا يعني
واإلنهاك الجهد خربة مادية جسماني؛ تفاعيل نحو عىل التصنيع نيك وصف يُربز
تصبح حيث الشخيص؛ الكيان تعايف عن قصة هي يحكيها التي القصة املشرتكة. والتعايف
التي القصة ليست الجسمانية. التفاعلية لها وتستجيب حارضة، والفراغ الهشاشة خربات
هي ما بقدر جمعية» «هوية إنشاء أو العاملي، االقتصادي املنتدى معارضة عن يحكيها

دة. املجسَّ الذاتية تربز قصة هي نيك يحكيها التي القصة الداخل. شفاء عن
ترسم ثم ومشكالته، العالم وتحلل بانتظام، تلتقي جماعة قصة نيك قصة ليست
ذلك من بدًال واملنشورات. الشعارات خالل من بشأنه التواصل ليجري برنامًجا أو تحليًال
وتلعب د»، «مجسَّ جوهر هو أعاله نيك يصفه ما جوهر الخطاب»، «فعل أو الحديث،
وصفه الذي بذلك شبيه نيك إليه يشري الذي االجتماعي العالم مركزيٍّا. دوًرا الذاتية فيه
تصنيع فيه يُفَهم أن يمكن عالم ومجزأة، مهزولة الذاتية فيه تظهر عالم تورين، آالن
.(١٩٩٩ (ماكدونالد الذاتية الفاعلية أجل من الرصاع أشكال من شكل أنه عىل الدمى
مع والفعل االتصال عن عجزهم بمعنى للغاية»، «فرادى الناس َكْون خربة نيك يصف
بالفراغ، إحساس إىل يُفيض بما بهذا، مقرتن مغًزى بناء عن عاجزين وكونهم اآلخرين،
والجسد؛ العقل بني وال والجسد، الروح بني فصل ال و«املادة». «الجوهر» بأنه يصفه فيما
الجسدية. عن الذاتية فصل يمكن ال الشخص؛ مادة عن فصله يمكن ال الشخص جوهر
الذات وضع إعادة يف يفيد الدمى صنع خالل الشخص يعانيه الذي الجسدي فاإلنهاك
هذا فمثل الفعل. من النوع لهذا رضوريان بالزمن د املجسَّ واإلحساس الزمن، جسده. يف
ورضورتها الشبكة تزامنية مقابل هو للفعل، رضوريٍّا الزمن يكون حيث د، املجسَّ الزمن

ة. امُلِلحَّ
لألملاني بابيت» آند «بريد مرسح يف وفريمونت، نيويورك إىل الدمى هذه جذور ترجع
األدنى الرشقي الجانب يف شومان استخدمها دمية أول من انبثق الذي شومان، بيرت املولد
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لتأريخ ١٩٩٨ بريشت (انظر العرشين القرن من الستينيات عقد أوائل يف مانهاتن من
عند العالم، يف عاملية مدينة أول سيتي، نيويورك يف الدمى من النوع هذا برز لذلك).
هذا وانترش للمدينة. الثقافية اإلبداعية مع أملانية مهاجرة ألرسة املنتمي الطفل التقاء
ثم والثورة» «الفن حركة إىل فرانسيسكو، سان إىل نيويورك من الدمى أعمال من النوع
بابيتس» آند «بريد للدمى شومان فرقة سافرت حيث ودوليٍّا البلد، عرب أخرى جماعات إىل
الحركات ظهور مع حاسًما دوًرا تتخذ بدأت الدمى لكن وأوروبا. املتحدة الواليات بني
ذكرته، ما كبري بقدر تشبه بطرق دًمى لتنشئ مًعا تتجمع جماعات مع للعوملة، املناهضة

برشلونة. إىل ملبورن إىل طوكيو من
(رايدر اللغة حدود وتتخطى الحوار، عىل الفعل الدمى تعيل تجريبية: الدمى مبادئ
ال وحينما غالبًا، وَمْسِخية الحركة، وبطيئة ضخمة شومان أنشأها التي الدمى .(١٩٩٥
برتولد بمرسحيات بقوة متأثًرا شومان كان جذابة. وال جميلة تكون ال املرسح يف تقدَّم
رموز املهرج، تقليد إطار يف الدمى إىل النظر يمكن التغريب». «تأثري عن وفكرته بريشت
تتحكم ال عالم يف مفجوعة نفسه الوقت يف ولكنها واألمل، بالحياة مفعمة مغرَّبة إنسانية
الخطاب خالل من ال التواصيل التجسيد خالل من معها التواصل يمكن كائنات فيه،
باألناركية موسوم رمز هو املهرج أو األحمق أن (٢٠٠٠) فيرش جيمس يلحظ العقالني.
يفهم .(١٠٥ :٢٠٠٠ (فيرش وقيودها» القمعية وبنياتها اللغة لعوالم «محطِّم ية، والحسِّ

أيًضا: الطريقة بهذه الدمى بريشت، طورها التي التغريب بفكرة متأثًرا شومان،

اإلحساس مع تعاضد ويف للغاية محتوم يشء كل مغزى ألن هدامة؟ الدمى ملاذا
وبدًال اإلحساس، بهذا ملَزمة ليست فهي دًمى مجرد ولكونها يشء، بكل العام

(١٩٩٩ (شومان املضاد. باملعنى تستمتع فهي ذلك من

يلحظه: التواصلية الخربة أشكال من شكل إىل شومان يشري

أنفسهم عىل السيطرة حتى الناس يستطيع ال مساحات حول الفنون تدور
للفنون … إليها وما الصحفية، الرأي مقاالت من أعمق جذورها أشياء عن فيها،
قرارة يف أكرب بقدر تكون التي املزعجة بطريقتها الناس عىل التأثري فرصة

(٢٠٠٣ الرسون، يف (مقتبس محوها. يسهل وال أنفسهم،

ال خربة بوصفه باستمرار نيك إليه يعود الذي الجهد البدني، الجهد أهمية هنا ومن
والجسدية. الذاتية بني االتصال بإعادة تسمح ولكنها واآلخرين، الشخص بني فقط تصل
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طقوس خالل من وتستدام بطيئة، بأنها وتتسم وشفائه، الداخل التقاء عىل تشتمل عملية
املضاد الفعل قبيل حارضًة والوجبات والزمنية الدمى صنع بني شبيهة رابطة كانت األكل.
جودي، تحكي .٢٠٠٠ عام كيبيك مدينة يف لألمريكتني، الحرة التجارة منطقة الجتماع
االتصال وهو نفسه، املوضوع نيويورك، مدينة من بالعدالة معنية حرضية ناشطة وهي

بالداخل: خربة وبناء باآلخر

فعملية لذا إلكرتونية؛ رسالة عىل ترد كما ثانية يف دمية صنع يمكنك ال ما، نوًعا
يف وهو وسيُستخدم، إيجابي، ما يشء وتصنيع يشء، لبناء الناس مع االلتقاء
أن أعتقد للتعبري؛ أداة استخدامه ويمكن بالطاقة، ومفعم عنيف غري صميمه
أو الخبز، تكسري تشبه ألنها تَْعلم؛ وتمكينية. مجزية ذاتها بحد العملية تلك
بينكما تكون ما، شخص مع شيئًا تنشئ حينما وجبة، يف شخص مع التشارك

ا. حقٍّ ال الفعَّ األمر هو هذا أن أعتقد وحينئٍذ صلة،

الفعل مادة نفسه هو الثقافة إنتاج الحالة، هذه يف لكن ثقافة، تُنتج الحركات كل
إمكانية وتتيح مختلف، أنه عىل اآلخر بإدراك للمرء تسمح التي ،(٢٠٠٢ (ماكدونالد

اللغة: حدود خلف التواصل

يتحدثان شخصان يستطيع التعبري، أشكال من متشاَرك شكل هي … الدمى
فنيٍّا، ما شيئًا ينتجان بأنهما مًعا ويشعرا مًعا يأتيا أن مختلفتني بلغتني
وهو رائع. أمر وهو بينهما. التواصل وسائل من أخرى وسيلة وهي وإبداعيٍّا،
شخًصا تصبح بأن يتعلق ولكن … باملعاناة يتعلق ال واألمر أيًضا. ممتع
أحبها ولهذا ا؛ حقٍّ جيًدا ذلك تفعل الدمى أن أظن العالم. من جزءًا وتصبح

سيتي) نيويورك (جودي، كثريًا.

بأن مرتبط وهذا مًعا، بيشء الشعور إمكانية الدمى تخلق جودي، نظر وجهة من
تستخدم ولكنها مماثلة، خربة تصف نيويورك من أيًضا روزلني العالم. يف شخًصا تصري

«السحر»: لفظ

السحر َخْلق صورها. أصدق يف النشاطية مثل يبدو والدمى املرسح استخدام
واملرسح الخيال اآلخرين. عىل األفكار وفرض الرصاخ من فعالية أكثر هذا
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وقرسي. عنيف يشء إليه يصل مما النفس داخل أعمق مكان إىل يصالن
(٢٠٠٣ يوليو ٩ إنديميديا، (روزلني،

فضاءً إنسانًا، املرء يصري أن أيًضا يتضمن فعل إمكانية يكشفان وسحرها الدمية حرية
املبنية املحتواة العوالم يف املتجيل بالعنف مغلق بأنه روزلني مثل النشطاء من كثري يحس
الحركات نموذج من استبعاده من املزيد تخيل ويصعب السياسية. الشعارات أساس عىل

الجمعي». للكيان نافع «فاعل أنه عىل الفرد ر تصوِّ التي االجتماعية

الهشة النفس مع مواجهات األىسوالجمال:

اآلتية: بالطريقة الدمى مع خربتها دمى، صانعة وهي لولو، تصف

هو أراه ما كل مطري؛ ليوم سارجنت سينجر جون لوحة عرب امليش تشبه إنها
معرفة تصعب رأيس. أخبط أحيانًا المعة. زلقة جانبية ومماٍش مشوشة، سيقان
أشكله. أن يمكنني مما أقدام، ٨٫٥ نحو عادة الدمية). (رأس الرأس ارتفاع
نرى أن أيًضا نستطيع ال الجاد. السياق هذا يف الرءوس ارتطام املضحك من
الجانبية الرؤية مثقلة. حامًال بكونها أشبه تكون ربما كذلك، جيًدا، أقدامنا
الظروف يف حساًسا التوازن يكون أن يمكن محدودتان. الحركة عىل والقدرة
إشارات مقدًما الدمية، حامل مع دليل يميش ما أحيانًا الزلقة، أو الرياحية
قليًال األمر يذكرني العوائق. تحت وننحني نتحرك أن لنا يتسنى حتى صامتة
نحن السالم. أجل من صالة هذا لكن زينة)، عربة وكأنها (بالدمية بموكب
األمل، الغربة، الحنني، األىس، الحزن، الخوف، الدمية. داخل بأحاسيسنا وحدنا
فينا تنتقل التي املشاعر والورق. األسالك من املصنوع الهيكل هذا يف معنا كلها

… حقيقية
الدمى صمت جذاب. تأثري لهما الفاتن وجمالها اآلرس «الدمى» أىس
لألوجه منجذبة العيون ومشاعرهم. الناس صمت من كثريًا أكرب ومشاعرها
الديناميات تغري والدمى األقنعة برشية. وأجسام سيقان أعىل الكبرية املنحوتة
بأفكارنا البوح يعنيه ما مجال توسع إنها بالهيبة، توحي إنها العاطفية،
عىل الناس اهتمام الدمى تلتقط الخوف. مقاومة يعني ما وهو وأحاسيسنا؛
تصري تشاهد، أم تمثل أكنت سواء مرسًحا. الشارع يصري تبطئهم، الطريق،

(٥٣ :٢٠٠٢ (ويندسلو وممثًال. جمهوًرا
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فيالدلفيا: يف الدمى لتحطيم االستجابات واسرتجع

بد ال أنهم أرى أن بإمكاني كان ا، حقٍّ مستاء بأنني «شعرت املدينة: عامل قال
أجل من يكافحون كانوا أنهم بد ال الدمى. هذه لصنع طويًال وقتًا أمضوا وأنهم

بها.» يؤمنون قضية
(٢٠٠٠ (تارلتون مهني.» أنا أحاسيس أي لدي «ليس الرشطة: نقيب قال

الحركات لتجمع الدفاعية املالمح أحد لتصبح الدمى تعوملت وحسب، سنوات بضع خالل
إنها الجديدة. الليربالية العوملة معارضة حول مختلفة بطرق تتالقى التي والجماعات
املجتمع حركات من االنتقال الكتاب، هذا يستكشفه دقيق تحول فهم عىل تساعدنا
يمكن أنه أقرتح ما إىل والهويات) املجاميع أساس عىل (املبنية االجتماعية الصناعي
الكالسيكي، االجتماعية الحركات نموذج يفرتض خربة». «حركات بوصفه استكشافه
الجمعية هويتهم «باسم يفعلون االجتماعيني الفاعلني أن مجاميع، أنها عىل يدركها الذي
الذي التواصل نمط هذه النظر وجهة تفهم .(١٣٧ :٢٠٠١ وزمالؤه (ماكآدم املزعومة»
واألعداد، والوحدة، للقيمة، «إظهارات أنه عىل التظاهرات قبيل من األحداث خالل يحدث
مجتمع يف العضوية «تُظهر التظاهرات هذه، النظر وجهة من .(١٩٩٧ (تييل وااللتزام»
الرمزية، واألشياء واملطبوعات الصوت بوسائل ما لوضٍع والدعم سياسيٍّا، مهم سكاني
و/أو معني، فضاء يف منظم بأسلوب الفعل خالل من الجمعية اإلرادة مع وتتواصل
للفاعل استثنائي نحو عىل ذرائعي فهم ٢٠٠٣)؛ (تييل الفضاءات» من سلسلة عرب التحرك

يتواصل. الذي
من الدمى تُصنع جذريٍّا. مختلفة وحملها الدمى صنع يف املتضمنة الخربة مبادئ
السوق. اقتصاد يف لها قيمة ال مادية، قيمة لها ليس بأنه رسالة وهي واملهمالت، القمامة
ويمتزج للغاية، هشة أنها والواقع ومؤقتة. هشة هي الورق. عجني من أيًضا وتُصنع
داخل يكونون الذين ألولئك املحدودة والرؤية واملطر، الريح بسبب حملها، بصعوبة هذا
من اللحظة، أجل من فقط الدمية توجد بأيديهم. يحملونها أو بحزام، يثبتونها الدمية،
وجودها الشديدة هشاشتها تؤكد حطامها. ويتساقط تتهرأ اليوم وبنهاية الحدث، أجل
تُحَمل التي بالطريقة األحداث، عرب استخدامها ويعاد الدمى تخزن ال الحارض. الزمن يف
للنقابة مبجلة رموًزا النهاية يف وتصري عام، بعد عاًما والفتاتها املهنية النقابات أعالم بها
فهم يمكن وال أعاله. نيك وصفها التي بالطريقة باستمرار الدمى صنع يعاد وتاريخها.
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تمثيلية، ليست الدمى وااللتزام». واألعداد والوحدة للقيمة «إظهاًرا باعتبارها مطلًقا الدمى
ثمة الشاعر. أو الرسام بشأن» ادعاءات «تقيم أو قصيدة، أو فنية لوحة تمثِّل ال ما بقدر
إىل االستماع أو فنية لوحة قراءة خربة إىل أقرب هنا، املحك عىل االتصال من آخر نوع

قصيدة.
يستطيعون الذين أولئك بربط اجتماعيٍّا، فضاءً تخلق أن للموسيقى يمكن وكما
التي بالطريقة الناس بني ما تربط أن للدمى يمكن أيًضا فكذلك املوسيقى، يسمعوا أن
http://www.foeeurope.org/biteback/pics/esf_puppets (انظر جودي وصفتها
مجموع. أو فئة إنشاء بمعايري محسوسة «نحن» بناء خربة ليست الخربة لكن (.jpg
غريب، بجمال االلتقاء خالل من بذاته، إنسان التقاء خربة هي لولو وصفتها التي الخربة
صامتة، الدمية عنيفة. وال جميلة، ليست الدمية املسخ. شكل تتخذ غرابة أيًضا ولكنها
معنى تغيري يمكنها هذا خالل من ولكن املكان، خارج الدمية شعوًرا. توصل ولكنها
املتحركني؛ والسيارات للناس الوظيفي املنطق تعطل أن املرور، تبطِّئ أن يمكنها املكان،
وبالتفكري واملمثل. الجمهور بني الفاصلة الحدود فيه تنهار مرسًحا مرسًحا؛ الشارع يصري

بريطانيا. يف الشوارع» «استعادة بخربة مشاركتها لولو تربط الدمى، تاريخ بشأن
صيغ هذه يفتن. وجمالها يأرس، الدمية أىس مهمة؛ لولو تستخدمها التي الكلمات
أو مأسورين نكون أن نقرر أن يمكن ال القصدية. خالل من تحقيقها يمكن ال تعبري
أجل من التحكم، عن تخلٍّ استسالم، خربة منا الدمية مع التفاعل يستلزم مفتونني.
يف املدينة عامل الفعل. أشكال من شكل فهذا قصديٍّا، ليس هذا بينما ولكن . نحسَّ أن
الرشكة ونقيب ا». حقٍّ مستاء بأنه «شعر الدمى تحطيم يف باملشاركة املطاَلب فيالدلفيا
خربة يف الدمية تندس «مهنيٍّا». بوصفه الفعل وبني هذا بني وربط يشء»، بأي يشعر «لم

دونها. نغلقها أن أو لها ذاتنا نفتح أن نقرر أن يمكن اللوحة شأنها ولكن ذاتية،
تحلل حينما هنا يحدث ما فهم عىل (٢٠٠٢ ،١٩٩٩) شيلدريك مارجريت تساعدنا
بما تلتقي ولكنها بالدمى، تعنى ال هي املعارصة. االجتماعية الحياة يف املسخ مواجهة
تصف برأسني. مولود طفل حالة يف كما املفرط، التشوه صور قبيل من «مسخي» هو
بحيث الغرابة من املسخ الهشة. بالذات التقاء أنه عىل النوعية هذه من بمسوخ االلتقاء
ينبغي، مما لإلدراك قابلية وأكثر ينبغي مما أقرب واحد آٍن يف وإنه الحدود، يتجاوز إنه
ثنائية تحطِّم خربة هي الغرابة وخربة مذهل. نحو عىل آخر هو الشديد إفراطه يف ولكنه

131

http://www.foeeurope.org/biteback/pics/esf_puppets.jpg
http://www.foeeurope.org/biteback/pics/esf_puppets.jpg


العاملية الحركات

من ألشكال منفتحني املذهلة الغرابة هذه مثل مع املواجهة تجعلنا املستقرة. الذات-اآلخر
شيلدريك، تفرتض كما هكذا، والحال أما .(١٩٩٩ (شيلدريك قولها يمكن ال الهشاشة
اللذين الذاتية وشكل ذاتيٍّا املستقل للفاعل التنويري بعد ما املثال يحطم باملسخ فااللتقاء
من خربات إىل الحالة هذه يف يُفيض ال ولكنه واآلخر. الذات بني الفصل عىل يعتمدان
وجليٍّا رصيًحا شعاًرا وليست مغلقة، رسالة ليست الدمية املفاجئ. التغري أو االنصهار
خالل من إال تحقيقها يمكن ال مواجهة عىل تنطوي فهي شومان، يزعم كما النقيض، عىل
استنتاج محاولة من إدراكية، مسألة مجرد ليست وهذه بالذات. التحكم عن التخيل خربة
الغرابة، عىل االنفتاح من الشكل هذا يتضمن العكس، عىل رسالتها. وما الدمية، تعنيه ما
بناء فعل يمثل ا. هشٍّ املرء يصبح أن يعني الذي االنفتاح من شكًال شيلدريك، تفرتض كما
للذات ومواجهة استكشاًفا نيك، وصف يف شديد بوضوح نرى كما البدني، الحيس الدمية

.(٢٠٠٢) عالئقيٍّا» ملٍس «اقتصاَد شيلدريك تسميه ما عىل يرتكز استكشاًفا الهشة؛
دور وأهمية الطعام، يف املشاركة عن روايات عىل الدمى صنع روايات أغلب يشتمل
الواضحة الرمزية من بكثري أكثر املحك عىل أمور هنا وتوجد قنابل». ال «طعام شبكة
واملكان الوقت يف يحدث الدمى صنع فعل أن وحقيقة الطعام، حضور الطعام. لتقاسم
الرواية، من جزءًا يصريان كليهما أن يعنيان الطعام، طهو فيهما يحدث اللذين نفسيهما
بالفعل هي التي الحسية الخربة إعالء دور هو الطعام دور صار نيك. قصة يف نرى كما
الدمى منها تُتَخيل التي الورقية العجينة مادة مثل مثله — الطعام الدمى. صنع قلب يف
الذكرى، معها الرائحة تحمل حيس. مستًوى عىل معه نتعامل حينما وموقوت، هش —
كريشنبالت-جيمبلت يف مقتبس ،١٩٨٨ (روينز أيًضا ومراوغة عابرة ذكرى ولكنها
بخربة شبيهة هي بها تأتي التي املراوغة والذكرى الرائحة خربة عديدة، بطرق .(١٩٩٩
إىل ينضمون هم أوىل. باب من منظمة وال مستمرٍّا، مجتمًعا يشكلون ال إنهم النشطاء.
معظمهم يجتمع التشييد نهاية ويف غريهم. يأتي بينما بعضهم ويرحل الدمى، بناء عملية
وكما أداء؛ وسيط الطعام بعدها. من يتفرقون التي أيام ثالثة املمتدة الحصار فرتة يف
الروايات هذه يف املهمة املكانة األحاسيس. يخاطب فهو كريشنبالت-جيمبلت، يفرتض
النشاط تعظيم يف الطعام أهمية يربز نحو عىل أيًضا، للطهو ولكنها وحسب لألكل ليست
واإلحساس العالم، إىل النفاذ يف املختلفة الحواس وأهمية الدمى، صنع قلب يف الحيس

وبالذات. باآلخر
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واإلحساسوالصريورة الهشاشة

تُربز اآلن. حتى استعرضناها التي األفعال يف مختلفة بطرق الهشاشة مسألة تكررت
أنها عىل الهشاشة إىل تنظر التي الذرائعية، الهشاشة نسميه أن يمكننا ما املقاربات إحدى
األرجل ثالثية املقاعد املحتجون يعتيل حينما الحال هي مثلما ذخرية، أو اسرتاتيجي خيار
قوات بني االسرتاتيجي للتفاعل ا مهمٍّ هذا دوهرتي يعترب األنفاق. يف أنفسهم يدفنون أو
ناجحة. مقاومة حمالت بتطوير الفاعلني لهؤالء يسمح نحو عىل املحتجني، وبني النظام
فالخربات املصطنعة»، «الهشاشة لهذه االسرتاتيجية األهمية من حال بأي نقلل ال وبينما
دوهرتي، يستخدمه الذي الذرائعي الفعل نموذج تتجاوز أبعاد إىل تشري استكشفناها التي

األفعال. هذه يف املحك عىل هو ما لتصوير تييل، إىل استناًدا
فيه يفعل الذي املدني املعريف للنموذج قطيعة استعرضناها التي األفعال تُظهر
«الفاعل ادعاءات فيه تُصنع الذي النموذج وكذلك الشخص، خالل من الجمعي الكيان
أو دور تنفيذ مضاد بوصفها «الشخصنة» مبادئ هي األفعال هذه مبادئ الجمعي».
أو والعام الخاص تناقض من العكس عىل نراه، ما الجمعي. الكيان عن بالنيابة وظيفة
الخربة بني متغرية عالقة بأنه (١٩٩٧) وبريوني إيون يُعرِّفه ما هو والجمعي، الفردي
ولكن الفصل؛ أساس عىل ُمعرًَّفا الفرد، نموذج ليس املعريف النموذج والشخصنة. العامة
اإلحساس عىل قدرة هذا ويشمل الشخصية. للخربة تواصيل بناء نموذج هو ذلك من بدًال
رواية رأينا وكما رفضه. أو قبوله فيالدلفيا، يف رأينا كما يمكننا، الذي اآلخر، بحضور
رؤية شيلدريك مارجريت تقدم الهشة. الذات مع مواجهة هذا يشمل الدمى، لصنع نيك
الذات» يف متأصلة «خصيصة ليست هذه أن تفرتض حينما تلك، الهشاشة خربات يف مهمة
وتقدم (٨٥ :٢٠٠٢) للصريورة» أساسيٍّا «رشًطا بوصفها أفضل نحو عىل تفهم ولكنها
بعرض تواَجه حينما بها تمر التي اإلدراكية الصدمة عن تكتب حينما ثاقبة رؤية لنا
عرض وهو خطرة، تشوهات ذوي مجهضني أو الوالدة حديثي ألطفال فوتوجرافية صور

فعل: رد ويأرس يجاِبه

تقدمها، األشكال أن يبدو التي الذاتي لسوائي املفرتض التهديد صدمة
بصفتي بأني املحتوم اإلدراك من كالهما ينبعان باالمتنان، املوازي واإلحساس
مضمونة، غري كينونتي وحدة أن فقط ليس هشة. أيًضا فأنا دة، مجسَّ ذاتًا
هو للتفكري، قابل غري حتى أو للتساهل، قابل غري أنه بدا ما أيًضا ولكن
الرشط تعد لالنتقاص القابلة غري الهشاشة أن فكرة لذاتي. بالتحديد جوهري
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تدعو … اآلخرين مع ودائًما لذاتي — الكاملة الجسمانية للصريورة الرضوري
(٨٦ :٢٠٠٢ (شيلدريك املخاطرة. ُخلُق يف لالنهماك االستعداد إىل النهاية يف

التي فالهشاشة قصدية؛ غري خربة أخرى مرة مربزة «صدمة»، كلمة شيلدريك تستخدم
صريورة إمكانية عن تكشف ولكنها الذات. مستوى عىل محسوسة شخصية إليها تشري
معاشة ذاٍت، خربة ولكنه «نحن»؛ بناء منطق هذا ليس اآلخرين. مع للذات، جسمانيٍة
«تندس الناشئة. الفعل مبادئ قلب يف هي هذه الخربة شخصنة باآلخر. العالقة ظل يف
«النزعة من أكثر هو ما هنا املحك عىل يوجد العامة». ذاتنا ال الفردية ذاتنا يف الدمية
لكننا نهاية. بال اجتماًعا تكون أن يمكن الحرية أن فكرة أو الوسطى، للطبقة الشخصية»
مًعا لالجتماع والقابلية املقدس اندماج االنصهار، من جديدة أشكال مع كذلك نتعامل ال
وأشكال جديدة ُخلُقية مبادئ نشوء نشهد ذلك، من العكس عىل القبيلة. إىل العودة يف

الجسماني. الفعل من جديدة
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السادس الفصل

والقناع الذاكرة الساباتيستا: حلم

مباني عىل امُلسلَّحني األصليني والنساء الرجال من مئات بضع استوىل ١٩٩٤ يناير أول يف
املكسيكية، شياباس والية يف أخرى بلدات كاساسوخمس الس دي كريستوبال سان بلدية
جواتيماال. مع الحدود عىل نائية منطقة يف تقع إذ املكسيك؛ واليات أفقر من واحدة وهي
نسبة تبلغ املحليني، السكان من مليونان منهم نسمة، ماليني ثالثة يناهز سكان عدد ومع
عىل املائة. يف ٢١ يبلغ وطني معدل مقابل املائة، يف ٥١ الطينية األرضية ذات املنازل
بشأن قلقها عن متزايد نحٍو عىل الدولية املنظمات ت عربَّ العرشين، القرن ثمانينيات مر
عىل استولت التي الجماعة أطلقت الوالية. يف والرشطة الجيش عنف ومدى الوحشية مدى
نفَسه يسمي مقنَّع رجٌل وتال الوطني، للتحرُّر ساباتيستا جيش اسَم نفسها عىل البلدات
كاساس، الس دي كريستوبال سان بلدية مبنى يف فة ُرشْ من بيانًا ماركوس القائد نائَب
عىل السيطرة أجل من انتفاضٍة إىل داعيًا املنطقة، يف األصليني السكان وْضَع ُمِربًزا
االثنا األيام شهدت (كفى!) باستا!» «يا هو: الرئيس املوضوع وكان االتحادية. الحكومة
املتمردين، من معظمهم وأربعمائة، إنسان مائتَْي بني ما ومقتَل شديًدا، قتاًال التالية عرش
اإلطالق. عىل مسلًَّحا بعضهم يكن ولم بائًسا، تسليًحا مسلَّحني منهم الكثريون كان الذين
املقبوض للمتمردين فورية إعدامات متضمنًا متطرف، بعنف املكسيكية القوات ردَّت
املحتجني كثرة مع املكسيكية، الحكومة عىل شديًدا ضغًطا العنف هذا مدى أنتج عليهم.
الحكومية غري املنظمات وشبكات الحكوماتية الشبكات خالل من ودوليٍّا، العاصمة، يف
ويف جواتيماال. يف الحدود من اآلَخر الجانب عىل اإلنسان حقوِق وْضَع تراِقب كانت التي
السالم ُمفاَوضاُت وبدأت يناير، ١٢ يف النار إطالق وْقَف الحكومة أعلنت السياق هذا
املكسيكية، الصحافة إىل التماًسا الوطني للتحرُِّر ساباتيستا جيش قادة أرسل فرباير. يف
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وجرى مفاِوِضيه، حوَل حمايٍة طوَق ليشكِّلوا متطوعني إرسال إىل املدني» «املجتمَع داِعنَي
أمريكا يف اإلنسان وحقوق األكاديميني شبكات يف وكذلك املكسيك يف االلتماس تداوُل

الناشئة. اإلنرتنت شبكات عرب وخصوًصا الشمالية،
الثوري «الحزب انتخاب إعادة أعقاب ويف ذلك، تلت التي املفاوضاُت تُثِمر لم
الساباتيستيون كان التي املنطقة حول عسكري حصاٌر أُِقيم يونيو، يف املسيطر، املؤسيس»
التمرد، قادة بحق اعتقاٍل مذكراِت الحكومة أصدرت التايل، فرباير ويف عليها. يسيطرون
مستعيدًة الساباتيستيون، عليها يسيطر التي املناطق إىل أخرى مرًة القواِت مرِسلًة
إىل واالرتداِد القرى، هجر عىل ساباتيستي ألف عرشين نحو ومجِربًة املدن، عىل السيطرَة
اسرتاتيجيَة املكسيكي الجيش انتهج النقطة هذه ومن الشياباس. من الرشقية املناطق
الشبان من كبري بقدٍر املكونة الربملانية الجماعات تطويَر مساِنًدا الشدة، منخفضة حرٍب
مع متعاطفني يَبْدون الذين والجماعاِت األفراَد مستهدًفا أرايض، يمتلكون ال الذين

.(٢٠٠١ (إِبر الساباتيستيني
رٌة، ُمزوَّ تالية مرًة املؤسيس الثوري الحزَب أعادت التي االنتخابات بأن اعتقاٌد شاع
استفتاءٍ بتنظيِم الخاصة، االستشارية عمليتَه الوطني للتحرر ساباتيستا جيش وأنشأ
الساباتيستيون، اقرتحها التي اإلصالحات من سلسلٍة عىل إنسان مليوِن نحُو فيه صوََّت
الجبال مناطق يف العزل من الساباتيستيني هذا حمى وطني. تشاُوٍر عمليتا وأعقبتها
مفضيًة ملموًسا، تعزيًزا الساباتيستيني األفعال هذه وعزَّزت إليها، انسحبوا التي والغابات
األصليني السكان بحقوق اعرتَفْت التي آندريس سان اتفاقاِت توقيِع إىل ١٩٩٦ فرباير يف
من التماًسا الوطني للتحرُّر ساباتيستا جيش أطَلَق الفرتة هذه ويف واالقتصادية. الثقافية
أجل «من دويل اجتماع إىل داعيًا عليها، سيَطَر التي املناطق يف تحدث عامليٍة ُمشاَورٍة أجل
التضامن شبكات بني االلتماس هذا تداُوُل وشاع الجديدة». الليربالية مواجهة يف اإلنسانية
الشياباس يف إنساٍن ٣٠٠٠ نحو من تغطيًة وشهدت العام، خالل نشأت أن سبق التي
والواليات أوروبا من كلٍّ يف الشبكات من جديدة أنماٍط تشكيَل عًة مرسِّ ،١٩٩٦ يوليو يف

املتحدة.
فعلَّقوا ذ، تُنفَّ تكن لم االتفاقات بأن ومؤيدوه الوطني للتحرر ساباتيستا جيش اعتقد
يف الربملان مع املفاوضات يف ١٩٩٧ عام مر عىل االستمرار مع الحكومة، مع امُلفاَوضات
الكاثوليكي. كاساس الس دي كريستوبال سان أسقف رويز؛ صامويل السيد أنشأه إطاٍر
الساباتيستية أكتيال قريِة يف ساباتيستا مؤيِدي من أعزل مؤيًدا ٤٥ ذُِبح ديسمرب، ويف
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التاليني العامني وخالل املؤسيس. الثوري بالحزب متصلة عسكرية شبه جماعٍة ِقبَل من
مجتمًعا ٣٠ نحو من تكوَّنت التي الساباتيستا منطقة حول الحصاَر الحكومة عزَّزت
وعىل الفيدرايل املستويني عىل الحكومة تغيري حتى يستمر أن الوضع لهذا وكان محليٍّا،
٨٠ منذ مرة ألول ١٩٩٠ يوليو يف املؤسيس الثوري الحزب أخفق حينما الواليات، مستوى
عسكرة من تحدُّ الجديدة الحكومة بدأت ٢٠٠٠ ديسمرب ويف باالنتخابات. الفوز يف عاًما
منذ املنطقة يف إقامتها سبقت التي العسكرية القواعد من عدًدا ُمغِلقًة الشياباس، والية
قائًدا ٢٠ خوض إىل ٢٠٠١ فرباير-مارس يف مؤديًة املفاوضات، واستُؤنِفت .١٩٩٥ عام
ضخم دويل فريق ومنهم — املؤيدين ومئات الوطني للتحرر ساباتيستا جيش قادة من
مسريًة — الجيش من العصابات لحماية دروًعا ليشكِّلوا َقِدموا الذين الشباب من أغلبه
٢٠٠ لقيهم حيث سوكالو؛ دل بالكا وهو للمكسيك، الرمزي املركَز تقصد أن مقرًَّرا كان
املكسيك؛ يف األصليني السكان وضع بشأن الوطني الربملاَن خاطبوا وحيث شخص، ألف
.٢٠٠١ أبريل يف دستوريٍّا إصالًحا الحكومة اقرتحت للمسرية، الفائق التأثري أعقاب ويف
زمن يف املحققة املكاسب عن نكوًصا التعديالت اعتربوا الذين الساباتيستيون هذا رفض
الحكومة عتها وقَّ التي الذاتي بالحكم املتمتعة املناطق (اتفاقية آندريس سان اتفاقات
جيش قادة وعاد بعدها). وما ١٢٢ :٢٠٠١ ناش انظر ١٩٩٦؛ فرباير ١٦ يف املكسيكية
أقرت — معارضتهم من الرغم وعىل — بينما شياباس، إىل الوطني للتحرر ساباتيستا
استمراَر ذلك تلت التي الفرتة وشهدت التعديالت. الواليات من الالزم والعدد الحكومة
تدمري بعد وخصوًصا الساباتيستيني، جانب من صمتًا ذاته، الوقت يف ولكن االحتالل،
التاسعة الذكرى ،٢٠٠٣ يناير أول حتى الصمت هذا واستمر .٢٠٠١ سبتمرب يف الربجني
مرًة التزلج، بأقنعة ُمغطَّاٌة ووجوههم ساباتيستي، ألف ٢٠ زحف حينما لالنتفاضة،

كاساس. الس دي كريستوبال سان يف املركزية الساحة عرب أخرى
فوينتس كارلوس املكسيكي الكاتب يهم يُسمِّ الذين أولئك كفاح بأن االعتقاد يشيع
والثقافة املجتمَع جذريٍّا َ غريَّ (٥٤ :١٩٩٤ (فوينتس الشيوعية» بعد ما األوىل «العصابات
إىل أخرى عوامل بني من أدَّْت الديمقراطية، تحقيق إىل هادفة عمليًة محرًِّكا املكسيكيَّنْي،
الساباتيستا كفاح لعب ذاته، الوقت يف ولكن عاًما. ٨٠ منذ البلد حكومة يف األول التغيري
اكتساب سبب استكشاف نبدأ الفصل هذا ويف األوسع، العاملية الحركة يف محوريٍّا دوًرا
والعوملة. والفعل، الحركات، يف تفكرينا طريقة عىل وتداعياته األهمية، هذه مثل الكفاح هذا
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الدفاعية املجتمعات لينني، ظل

من اإلعالَن يقرأ الذي أسود، تزلج قناِع خلف وجَهه امُلخِفي املسلَّحة العصابات رجل
ى سمَّ ١٩٩٤ عام أيام أول يف كاساس الس دي كريستوبال سان يف البلدية مبنى فِة ُرشْ
ذلك يُنِكر يَُعد ولم — واسع نطاٍق عىل بعُد فيما وُعِرف ماركوس، القائد نائب نفَسه
ِجِيني، سيباستيان رفاييل وهو سابق، فلسفٍة طاِلُب هو القائد نائب أن — نفسه ماركوس
تاموليباس والية شمايل يف الرئيسة املدن إحدى بامبيكو، مدينة من األثاث صانع ابن
يف الفلسفة يف شهادة عىل جيني حصل الجيزويت، مدرسة يف دراساته بعد املكسيكية.
الوقت، ذلك يف عرصيًة كانت التي الفرنسية البنيوية بالنظرية تأثََّر حيث سيتي؛ مكسيكو
املكسيك) يف املستقلة الوطنية الجامعة يف الفلسفة قسم يف متاًحا زال (ما بحثه وكان
أن بالذكر جديٌر بوالنتزاس. نيكوس السياسة وعاِلم وألتوسري فوكو إىل باإلحاالت حافًال
الفلسفة من جديد نوٍع إىل داعيًا األكاديمية، الفلسفة بنبِذ بُمطاَلبٍة بحثَه اختتم جيني
«نظرية صنع املمكن من ستجعل التي الربوليتارية»، السياسية «املمارسة عىل يعتمد
إتمامه بعد .(١٩٩٦ رودريجز يف مقتبس ،١٩٩٥ (هوي بالنظرية» وسياسة بالسياسة
جامعة يف الرسومية الفنون لتدريس مدرٍس منصَب جيني احتلَّ الفلسفة، يف شهادتَه
البرصية، بالفنون قويٍّا اهتماًما يُبِدي كان وبينما سيتي. مكسيكو ضواحي يف تجريبية
وتتضمن قصرية. أفالٍم بضعِة يف كذلك وشاَرَك جودو»، انتظار «يف مرسحية يف دوًرا لعب
(الواقع)، رياليداد» «ال يف متكررة الفيلمية واإلسقاطات أفالم، إىل مستمرًة إشاراٍت كتاباتُه
— التلقيني التوجيه أو السيايس للتصحيح محاولة أيِّ دوَن ساباتيستا، إقليم عاصمة

.(١٩٩٧ بو (لو «رامبو» فيلم هو عادًة الواقع عىل املسقطة األفالم أشهر أحد كان
قوات أُنِشئت الوطني. التحرُّر قوات يف الوطني للتحرُّر ساباتيستا جيش جذور تكمن
ارتكبتها التي املجزرة أعقاب يف ماركسيٍّا، ماويٍّا عسكريٍّا تنظيًما بوصفها الوطني التحرر
تمرٍُّد اسرتاتيجيَة تكون أن هدفها وكان ،١٩٦٨ عام تالتيلولكو يف الطالب ضد الحكومة
يف ١٩٦٨ عام بعد ما فرتِة يف ُوِجدت التي األخرى العصابات قوات مثل الريف، يف ُمسلٍَّح
كالسيكي لينيني بأسلوٍب الوطني التحرُّر قواُت التزَمْت الوسطى. وأمريكا الجنوبية أمريكا
حينما التصدع وشك عىل الوطني التحرر قوات وكانت الربوليتاريا»، «ديكتاتورية إلنشاء
وصل إذ ١٩٩٧)؛ بو لو ١٩٩٦؛ (رودريجز الجنوبية املنطقة يف للقائد نائبًا جيني أصبح
معسكٍر إقامة من أشهر سبعة بعد ،١٩٨٤ أغسطس-سبتمرب يف املطرية الكاندونا غابَة
الوطني التحرر قوات تكوَّنت .(٢٠٠٣ (ماركوس عصابات ١٠ نحو من ٍن مكوَّ أسايس،
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كلتا وكانت السياسة، يف منهمكني محليني وقادة حرضيني، راديكاليني من بدايتها يف
ُمعاِديٍة لينينية، سياسية بثقافٍة مشبَّعتنَْي ،(١٩٩٧) بو لو إيفون يؤكد كما الجماعتني،
كان الشياباس هنود أن يدري يكن لم بأنه ماركوس يعرتف سلطوية. للديمقراطية،
سنوات يف مرة ألول املنطقة وصل حينما حركتهم، وأشكال وثقافتهم، تاريخهم، لهم

:١٩٨٥–١٩٨٧

أن علينا وكان مستَغلِّني، كانوا عصابات، بصفتنا نظرنا وجهة من البداية، يف
وكانوا … الدنيا نوَر كنا مكاننا؛ نفسك َضْع الطريق. عىل ونَُدلَّهم ننظَِّمهم
(١٢٨-١٢٩ ،١٩٩٧ بو لو يف (ماركوس، عيونهم! نفتح أن علينا وكان ُعميانًا،

كانت الذي االجتماعي للتغيري «الفوكو» نموذج كان الجنوب، يف جيني وصل حينما
من االتساع متزايدة أقسام تحرير املفرتض من كان حيث العصابات؛ حركات تعتنقه
يف أنفاسه يلفظ النهاية، يف العاصمة املدينة ومحارصة العسكري الفعل خالل من الريف
لكن ،١٩٨٩ عام قبل بالفعل الحال هي هذه كانت الوسطى. وأمريكا الجنوبية أمريكا
أليديولوجية قاصمة رضبة كانا االشرتاكية اليوتوبيا وانهيار برلني حائط سقوط أن يبدو
التحرر لقوات األوىل الهزيمة كانت ماركوس، نظر وجهة من الوطني. التحرر قوات
جديدة عالقة إلقامة إمكانية أتاح هذا أن غري هذا. التعبئة نموذج إخفاق هي الوطني

منها: ُولِدت ثانية» «ساباتيسمو أن ماركوس يحكي األصليني، بالسكان

«التنويرين» جماعة األصلية: الوطني التحرر قوات جذر هو ذلك كان النهاية، يف
ووجهت حينما بدت، التي املستَغلني، «تحرير» أجل من املدينة من أتت التي
كم «تنويرية». ب منها محرتقة بمصابيح أشبه األصلية، املجتمعات بواقع
نتكلم؟ ذلك وبعد نصغي، أن نتعلم أن علينا كان أنه لندرك منا األمر استغرق
استغرق أنه أعتقد لكني اآلن، من قليلة أشهر منذ ذلك يكن فلم متأكًدا، لست

(٢٠٠٣ (ماركوس األقل. عىل عامني

األصليني السكان حركات

كانت يذوي، الربوليتارية» السياسية «املمارسة ألهم الذي االشرتاكية نموذج كان بينما
الوسطى، وأمريكا الجنوبية أمريكا يف تنشأ األصليني السكان حركات من مهمة أشكال
السائدة املقاَربات تميل واإلكوادور. وبوليفيا، وجواتيماال، املكسيك، بلدان يف وخصوًصا
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ثقافة عن تعبريات باعتبارها الحداثة»، قبل «ما بمعايري إدراكها إىل الحركات هذه لفهم
الهويات الحركات هذه مثل تعبِّئ حيث «الذرائعية» بمعايري أو بائدة، شبه أصلية
يارش انظر للمقاَربتني، دراسة أجل (من السيايس النظام تدخل لكي مورًدا؛ بوصفها
عالم يعترب ساباتيستا. فعل يخص فيما بكثافة كالهما التحليالن استُحرضهذان .(١٩٩٨
البدائية، املايا لثقافة إحياءً الساباتيستا حركة جوسن جاري األمريكي األنثروبولوجيا
من هي، بينما ،(١١٦ :١٩٩٦) الوسطى» أمريكا يف الجمعية الهندية «الروح ل إحياءً
بنية شكَّلته إثنيَّتني، واسرتاتيجية هوية ر تطوُّ السياسية، العملية منظري نظر وجهة
عىل منها الدويل املستوى عىل انفتاًحا أكثر بنية الحالة هذه يف وهي السياسية، الفرص

.(١٩٩٩ (تارو القومي املستوى
أصلية، حركة عن تعبري هو ١٩٩٤ العام يف الساباتيستا تمرد أن الواضح من بينما
الحركة، فيها ظهرت التي فاملنطقة خالدة؛ ثقافة وجود بتأكيد ييش ما يوجد يكاد فال
الخمسني األعوام خالل إال تُستوَطن لم املطرية، الكاندونا غابة يف منطقة كاناداس، الس
املمكن من جعلت التي املكسيكية ١٩١٧ عام ثورة تداعيات من ذلك وكان املاضية،
الجمعية امِللكية أشكال خالل من وخصوًصا واستكشافها، مملوكة غري أرض استيطان
العرشين القرن خمسينيات ومنذ «اإليخيدوس». أو األفراد للفالحني األرايضاململوكة وقطع
الجبلية األرايض من املنحدرين األصليني امَلزارع بعمال مأهولة كاناداس الس منطقة ظلت
متعددة، إثنيات من ولكنهم أصليون سكانها منطقة إىل هذا أفىض .(٢٠٠٣ (بارماير
هذا وبسبب محلية. لغة من أكثر السكان معظم تحدُّث مع الغالب، يف متعددة ولغات
األنثروبولوجيا علماء جانب من تُدَرس ال املنطقة ظلت الحديث، املهاجر السكاني املجتمع
الحكومة جانب من كثريًا املنطقة وأُهملت وأصالة. تقليدية أكثر يرونها بمناطق املهتمني
البرتول تطوير عىل تشتمل التي املستقبلية التنمية خطط بسبب ربما أيًضا، املكسيكية
ذرة محصول عىل قائم كفاف اقتصاد يف املستوطنني املزارعني ترك مع املائية، والكهرباء
واإلسكان والكهرباء املاء مثل األساسية بالخدمات اإلمداد من قليل ومع التقليدي، املايا

.(٢٠٠٣ (بارماير
هذه أحد وكان الذاتي. التنظيم من مهمة بأشكال يمتاز اإلقليم كان ذلك، ومع
مالك ضد النفس عن املسلح الدفاع تقليد هو — أهمية األكثر أنه ظهر الذي — األشكال
هذا كان القرويني. من أراضيهم إخالء مختلفة أوقات يف يحاولون كانوا الذين األرض
األسلحة تمويل من بدًال الثورية. املسلحة السياسية الجماعات عن كثريًا مختلًفا التقليد
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أو الثورية» «الرضائب خالل من وخالفهما) الالسلكي، وأجهزة (الزي، التحتية والبنية
أحد وكان ،(١٩٩٥ (دياس املوارد تجميع خالل من األسلحة املزارعون اشرتى الجريمة،
التحرر قوات ونشطاء جيني ُقِبل .(٢٠٠٣ (بارماير الخنازير بيع هو املهمة املصادر
هذه يف و١٩٨٥ ١٩٨٣ عامي بني املنطقة يف ليعيشوا وصلوا الذين اآلخرون الوطني
والنهاية السوفييتي االتحاد النهيار كان ذاته الوقت ويف النهاية. يف املسلحة الجماعات
إىل ذهبوا الذين الوطني التحرر قوات أعضاء من كثري عىل عميق أثر لالشرتاكية املؤثرة
عرص أن بدا .١٩٨٩ عام أعقاب يف املسلح الكفاح فكرة عن منهم كثري تخىل إذ املنطقة؛
يف العصابات حركات أهم بني السالم اتفاقات ذلك أظهرت كما ، وىلَّ العصابات حروب
املوقعة السلفادور، حكومة وبني الوطني، للتحرير مارتي فارابوندو جبهة وهي املنطقة،

.(١٩٩٥ (دياس ١٩٩٢ يناير يف املكسيك يف
عىل متزايد ضغط فرتة ١٩٩٤ عام انتفاضة إىل أفضت التي الفرتة كانت ذلك، ومع
املتزايد، السكاني بالضغط مصحوبة املنطقة، إىل املتزايدة الداخلية فالهجرة املزارعني؛
يدمج كان الذي القديم، الحماية فنظام املحدودة. املوارد عىل متزايًدا ضغًطا يعنيان كانا
املتدهورة، املوارد سياق يف فاعليته تناقصت واملنح، الصنائع خالل من املحلية النخب
النافتا إىل البلد انضمام وأنذر السيايس. والنظام املكسيكية الدولة إنهاك عالمات وتجيلِّ
الصفة شكل نهاية يعني كان الذي الدستور، من والعرشين السابع القسم بإبطال
يوتوبيا كانت بينما لكن األرض. بدخول األصليني للسكان تسمح كانت التي الجماعية
عالمات هناك كانت العرشين، القرن انتهاء مع تذوي الربوليتاريا وديمقراطية االشرتاكية
والوسطى. الجنوبية أمريكا عرب تنشأ أصلية حركة حضور عىل السبعينيات منذ واضحة
والوسطى الجنوبية أمريكا منطقة عرب وكذلك املكسيك، يف السائدة األيديولوجيا كانت
متجانسة. وطنية هوية يف األصلية السكانية للمجتمعات اندماج أيديولوجية هي بمجملها،
املكسيك» تهنيد ال الهنود، «مكسكة هو هدفها أن ١٩١٠ عام املكسيكية الثورة أعلنت
كانت السبعينيات عقد وبحلول األصليني. السكان ظهور طامسًة ،(٢٠٠٤ (مالدونادو
مؤتمر عقد هو املهمة املؤرشات أحد كان األصليني. للسكان حركة عىل عالمات تظهر
انبثق الذي وهو ،١٩٧٤ عام يف كاساس الس دي كريستوبال سان يف األصليني للسكان
وعىل .(٥٠ :١٩٩٧ بو (لو تزيلتايل) يف التحرر أجل من (قوتنا اإليخيدوس اتحاد منه
وخصوًصا الدينية، الحركات أهمية من باستمرار التقليل اعتاد ماركوس أن من الرغم
مهم دور لها كان أنه الواضح فمن التحرر، عقيدة وفق املبنية الكاثوليكية الحركات
.(١٩٩٨ سوالنو ليفا ١٩٩٧؛ بو (لو األصليني السكان بني والشبكات الوعي ظهور يف
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يف الكاثوليكية األسقفيات خالل من ١٩٧٤ عام يف األول األصليني السكان مؤتمر نُظِّم
متزايدة أهمية الناشئة األصلية الحركة هذه واكتسبت كاساس. الس دي كريستوبال سان
أهمية بو لو يُربز .١٩٩٢ عام يف اإلسباني للغزو الخمسمائة السنوية الذكرى إحياء قبيل
عاكًسا األوىل»، «العوملة بأنه متزايد نحو عىل اإلسباني الغزو إىل يشار إذ الذكرى؛ هذه
يف الحركة لهذه الدولية األهمية وتتجىل املقاومة. من عام خمسمائة يؤكد أصليٍّا وعيًا
بالذكرى االحتفال يف منشو، ريجوبرتا وهي جواتيمالية، لسيدة للسالم نوبل جائزة إقرار

.(٢٠٠٣ بو، (لو ١٩٩٢ عام السنوية
السكان من مئات بضع زحف ،١٩٩٢ أكتوبر ١٢ نفسها، السنوية الذكرى ويف
للشياباس، االستعمارية العاصمة مؤسس ماثارييجوس، دي دييجو تمثال نحو األصليني
إياه مسقًطا بمرزبة، وأزاله التمثاَل، رجٌل تسلق كاساس. الس دي كريستوبال سان يف
التمثال، تحطيم وبعد شظايا، إياه محطمني الحشد، عليه انقض وحينئٍذ األرض، عىل
نُحيي «اليوم ني: املحتجِّ الفتات وأعلنت للذكرى. منه قطًعا يحملون وهم القرى إىل عادوا
معاملتنا!» تيسء التي املعاهدة و«نلعن الهندي»، شعبنا تدمري من عام خمسمائة ذكرى
األمريكي املؤرخ يزعم .(٢٠٠٣ بو لو يف مقتبس ،١٩٩٥ (دياس، النافتا إىل مشريين
كانوا طاملا التمثال هذا حطَّموا الذين األصليني السكان أن (٢٠٠٠) بنجامني توماس
عقبات بوصفهم أو كساىل، أو سلبيون، أنهم عىل ويُصوَّرون تاريخ»، بال «شعبًا يُعتَربون
عىل فالهجوم بنجامني، يفرتض وكما املكسيكي. املجتمع قلب يف التقدم مسرية تعرتض
لها كان التي والذكريات اآلثار نموذج التاريخ، من معني نموذج عىل هجوم هو التمثال

تاريخ. بال شعب إىل األصليني السكان تحويل أثر
دفاع حركة مع تقليدية لينينية عصابات اندماج من الساباتيستية الحركة ُولِدت
القرى مجتمعات عن الدفاع من االنتقال قرار وكان .(١٩٩٦ (دياس مسلحة مجتمعي
الشامل والقمع شياباس، يف املرتدية األوضاع إطار يف الحكومة ضد السالح حمل إىل
اسرتاتيجية بوصفهما والسجن باالعتقال األصليني السكان استهداف يف توسًعا شهد الذي
الوطني: للتحرر ساباتيستا جيش زعماء أحد وبكلمات (دياس١٩٩٥). واإلذالل للتخويف

ساليناس [الرئيس] بدأ حينما للغاية، صعبًا فيها األمر كان مرحلة إىل وصلنا
خصخصة وعن ،٢٧ املادة وعن الحرة التجارة وعن املعاهدة عن الحديث
املقام ويف لبلدنا، يعنيه كان الذي ما املزارعون لنا فرسَّ … واملرشوعات اإليخيدو
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موقف إىل بنا يُفيض أن شأنه من ٢٧ للمادة [اإلبطال] ذلك للمزارعني. األول
هذا! يكفي «ال، دياس. بروفرييو حكم تحت [١٩١٧ ثورة قبل [ما يشبه مماثل
سبب هو وهذا القرار. هو ذلك وكان الجميع، سألنا الحرب!» نعلن أن يجب

(١٨١ ،١٩٩٧ بو، لو يف قوبل موسز، (الرائد .١٩٩٤ يناير ١ حدوث

أي إىل ذاكًرا املسلح، النزاع أطلق الذي باألساس الدفاعي املنطق هنا موسز يوضح
املجتمعات. عن املسلح للدفاع التقليدية لالسرتاتيجية امتداًدا يناير انتفاضة كانت مًدى
ماركوس، إعالن أعاد لالنتفاضة. مصاحبة اسرتاتيجية إىل االفتقار أيًضا هذا ويفرس
التقليدية «الفوكو» اسرتاتيجية توكيد مكسيكانو)، دسبريتادور (إل املكسيكية» «الصحوة
املناطق يف جديدة سياسية بنًى وإنشاء الوطني، الجيش ودحر العاصمة، نحو للتقدم
الرتكيز اللينيني: الرتاث داخل من أسفل إىل أعىل من تغيري نموذَج النموذج كان املحرَّرة.
وسبق املجتمع. بناء إعادة ثم السالح، بقوة السياسية السلطة عىل واالستيالء الدولة، عىل
الجيش ضد املسلح العسكري العمل إىل االنضمام إىل املكسيكيني كل ماركوس دعا أن
األولية، االنتفاضة إىل املايض؛ إىل وبالنظر تحدث. لم املأمولة االنتفاضة لكن والحكومة.

ماركوس: يقول

اإلطالق. عىل يربره ما له يكن لم لكن األعمق، املستوى يف خفيٍّا حلًما أمًال، كان
فقط ليس الناسمعنا، يثور أن االحتماالت، لكل خالًفا يأمل، منا قسم هناك كان
الشياباس، فقط وليس املكاتب، وعمال والعمال، الطالب، أيًضا ولكن الهنود،
يف (ماركوس، بجدية. أيًضا ذلك نصدق نكن لم لكننا … املكسيك بقية ولكن

(١٧٦ :١٩٩٧ لوبو

٥٠٠٠ نحو يطوقها دفاعية، مواقع إىل الساباتيستيون ارتدَّ الفاشلة، االنتفاضة بعد
األرض، عىل واالستحواذ ذاتيٍّا، املستقلة القرى عن الدفاع إىل االسرتاتيجية وتحولت جندي.
يف الكامنة املخاطر بو لو يُربز األصلية. املجتمعات عن التقليدي الدفاع اسرتاتيجيات مقلدة
لإلجماع، األخالقي والواجب الجماعاتية، النزعة نحو الثابت ميلها مع االسرتاتيجية، هذه
املتخذة القرارات عىل يوافقوا لم الذين أولئك نفي شكل األوىل األيام يف اكتسب الذي
أن باإلمكان كان معزولة، الساباتيستية القرى عنده أصبحت الذي الحد إىل القرى. من
مع املخالفة فيها تتساوى قمعية ثقافة األلفية، النزعة أشكال من شكل إىل هذا يتطور
يف الحارض النقاء إىل الثابت النزوع كان أنه بو لو يفرتض فيما مثًال هذا تجىل الخيانة.
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الساباتيستا، لسيطرة الخاضعة املناطق يف الكحول حظر يف مثًال املتجيل الحركة، هذه
السيطرة، تحت األجانب املتطوعون املساندون يكون أن من للتأكد املوالة األهمية يف أو
احتمالية هناك كانت وهكذا، األصليني. السكان مع الالزم من أكثر بحرِّية يختلطوا وأال
مغلقة مجتمع حركة إىل الساباتيستا حركة تتحول أن األولية االنتفاضة فشل بعد قوية
هي اإلثنية الحركات أن له وفًقا كاستيلز يعترب الذي باملعنى بيوريتانية، وربما ودفاعية

جذريٍّا. مختلًفا كان حدث ما أن غري العوملة. ضد دفاعية سياجات

رصاع تحوُّل والقصصوامللتقيات: األحالم

التي التصنيفات عليها نُسَقط أن إىل السباتيستا كنه إدراك محاولة يف قوي نزوع ثمة
من الساباتيستا حركة مثًال (٢٠٠٣) والكرس جنستون الكنديان، يحلل بالفعل. نألفها
الكندية والحشود املكسيك يف الساباتيستا من كالٍّ أن زاعَمنْي للغاية، كندية عدسة خالل
الرصاع يعكسان التسعينيات أواسط يف االستثمار بشأن األطراف املتعدد لالتفاق املناهضة
املرياثني «خيانة يخصها فيما كلٌّ واملكسيكية الكندية الدولتني مقاومة وبالتحديد ذاته؛
إشارات تعني آخرين، نظر وجهة ومن .(٧٨ :٢٠٠٣) االقتصادية» للقومية التاريخيني
أشكال من شكل هو رصاعهم أن الذاتي» «االستقالل موضوع إىل املتزايدة الساباتيستا
السياسية الحركات يف مؤثرة للدولة، مناهضة تحررية نزعة عن محيل تعبري األناركية،
الساباتيستا رصاع أن الواضح فمن ذلك ومع املتحدة. الواليات يف وخصوًصا اليسارية،
األول الزحف منذ فتماًما محلية. أناركية وال اقتصادية، قومية نزعة عن تعبريًا ليس
وهم املاركسية، الراية عاليًا الساباتيستيون رفع كاساس، الس دي كريستوبال سان عىل
من كافحوا الذي األمة مرشوع أن بيد إزالتهما. ال واألمة، الدولة تغيري بوضوح يريدون

االقتصادية. القومية من مكسيكية نسخة ليس أجله
تاشو يصفها ال تحول وعملية االنفتاح من نوًعا الدفاعية االرتداد اسرتاتيجية كانت
بلغة ولكن واألهداف، الربامج بلغة — (١٩٩٧) بو ولو ناجمان قابله محيل زعيم وهو —

األحالم:

كريستوبال سان أخذنا حينما األمر كان كما الناس، نقابل أن «أردنا تاشو: الزعيم
علينا كان ملاذا أسبابنا، نرشح أن وأردنا لرؤيتنا، كثرية جماعات أتت آندريس، سان أو

بكرامة.» حياة لنعيش … ببساطة لنعيش، األسلحة حملنا األسلحة. نحمل أن
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االستيالء عن تتحدثون كنتم البداية يف ذلك، مع «ولكن (املحاور): موريسناجمان
ذلك؟» تفعلوا ألم االشرتاكية، وعن السلطة، عىل

أن احتجنا بالفعل. بالتغيري بدأنا قد كنا الواقع، يف ولكن نعم. البداية، «يف تاشو:
أمكننا وإذا … جدٍّا فحسن لنا الناس يصغي أن يف فقط السالح حمل أفاد إذا طريًقا. نجد

«[…] األسلحة تحدثت أن بعد نتحدث أن
أيًضا؟» وأيديولوجيتكم تفكريكم طريقة تغريت هل التغيريات، هذه «مع ناجمان:
نطبقه. كيف نتعلم كنا حلم كل ومع نحلم، أن معتادين كنا يوميٍّا. «نعم. تاشو:
يكن لم األمر لكن األسلحة. مسار لكان واحًدا حلًما كان لو وحسب. واحًدا حلًما يكن لم

بها.» حلمنا ما بقدر األخرى األحالم جاءت فقط. األسلحة مسار أي هكذا؛
األخرى؟» باألحالم تقصد «ماذا ناجمان:

ُمَقام [مكان أجواسكالينتس أول بخلق االنتفاضة، بعد ثاٍن، حلم هناك «كان تاشو:
دمره الذي املوقع ،١٩٩٤ أغسطس يف الديمقراطي الوطني للحوار أول مؤتمر للحوار،
قارِّي ملتًقى لنا يكون أن يوم ذات حلمنا … عسكرية] قاعدة إىل وحوَّله الحًقا الجيش
بو (لو األسلحة.» حلم األول، الحلم مصيدة يف نسقط لم أيًضا. الحلم هذا وتحقق أمريكي

(١٨٩ :١٩٩٧

ثغرات خلق إىل هدفت الفعل من بأشكال وعسكرته الشياباس هزيمة ووجهت
حاسًما دوًرا لعبت اإلنرتنت شبكة أن وواضح اإلنرتنت، دور بفضل الكثري تم وصدامات.
ومنظمة للنافتا، املكسيك انضمام سياق يف األول املقام ويف املساندة، شبكات حشد يف
العنرص هي التكنولوجيا تكن لم ماركوس، لحظ كما ولكن، والتنمية. االقتصادي التعاون
الساباتيستيني إىل ه ُوجِّ الذي الفائق واالهتمام أيًضا. ا مهمٍّ قيل ما كان فقد املهم؛ الوحيد
ماركوس دور كان وهنا .(١٠٥ :١٩٩٧ بو (لو املغزى» «إنتاج عىل قدرتهم نتيجة هو
للعالقات وفعال ماهر «مدير — املراقبني بعض نظر وجهة من — فهو األهمية. بالغ
األصليني، السكان غري من شخص هو ماركوس هذا. من أكثر هو ما هناك لكن العامة.»
عاَلَمني. بني جرس دور حاسم، بدور يضطلع فهو ذلك ومع منهم. بأنه يتظاهر وال
إنتاج يخدم عنيف غري جيش «اسرتاتيجية بو لو يسميه ما شكل الساباتيستا كفاح اتخذ
ماركوس أصبح األصليني، السكان بكفاح لقائه وعرب .(١٠٥ :١٩٩٧ بو (لو املغزى»
أن اللقاء هذا يف تعلم كيف ويصف أنطونيو، العجوز بالرجل لقاءه يحكي وهو حكَّاءً.

147



العاملية الحركات

مساندة مكسيكية صحيفة وهي جورنادا»، «ال يف مرة ألول اللقاء نُرش وقد األسئلة، يطرح
الفاشلة: االنتفاضة من تقريبًا عام بعد للساباتيستيني،

فجر قبل الرحلة هذه يف معي وماريو ماِريا آنا الجبال. هذه يف قارس الربد
الذي أنا، واضطلعُت العصابات، جيش إىل ا انضمَّ االثنان سنوات. بعرش يناير
اآلخرون: إيَّاه علَّمني ما تعليمهما يف بدوري مشاٍة، مالزم الوقت ذلك يف كنت

الجبال. يف أحيا أن
إنه قال حني هو — كذبنا كالنا مرة. أول العجوز أنطونيو أمس صادفُت
كالنا أصطاد. بالخارج كنت إنني قلت حني وأنا حقله، ليتفقد طريقه يف كان
الرحلة تعليمات تتبع ماِريا آنا تركُت بذلك. علمنا أننا وعلمنا نكذب. كنا أننا علم
الخريطِة عىل أحدَد أن أستطيع كنت إن ألرى النهر إىل وعدُت االستكشافية،
بإمكاني كان إن وألرى قبالتنا. كان ا جدٍّ مرتفع تلٍّ موقَع بوصلٍة باستخدام
ألنه نفسه؛ األمر يف يفكر كان أنه بد ال أخرى. مرة العجوز أنطونيو مصادفة

قبل. من وجدتُه حيث نفسه املكان يف ظهر
كومة عىل متكئًا األرض، عىل يجلس العجوز أنطونيو السابق. اليوم مثل
غليوني. وأشعلُت قبالته، جلسُت سيجارة. لف يف يرشع األخرض، العشب من

تصطاد.» ال «أنت العجوز: أنطونيو بادر
بلهجة أتحدث جعلني ما يشء حقلك.» إىل الطريق يف لست «وأنت رَددُت:
بوجه العمر، مجهول العجوز الرجل هذا إىل — تبجييل بأسلوب — مهذبة
حياتي. يف الثانية للمرة اآلن أراه الذي األْرز شجرة لحاء مثل الشمس لوحته
يقولون الوديان، يف الناس. أيها بكم «سمعُت وأضاف: العجوز، أنطونيو ابتسم

الدروب.» هذه تسلكون ألنكم قلقون قريتي ويف لصوص. إنكم
نفثة العجوز أنطونيو نفث طرق؟» ُقطَّاع أننا تصدق هل «وأنت، سألته:
سؤاًال وسألته شجاعتي، استجمعُت رأسه. وهز وسعل، الدخان، من طويلة

تظننا؟» َمن «إذًا، آخر.
عيني. يف مبارشة ينظر وهو هذا، يل قال تخربني.» أن ل «أُفضِّ

وفيال، ساباتا زمن عن له الحكي يف ورشعت طويلة»، قصة «إنها قلت:
يشء. كل وعن والقمع، واملرض، والجهل، والجوع، والظلم، واألرض، والثورة،
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الوطني.» للتحرر ساباتيستا جيش فنحن «ولهذا قائًال: حكايتي ختمت ثم
حديثي. أثناء إيلَّ النظر عن يكفَّ لم الذي العجوز أنطونيو من ما إيماءة بت ترقَّ
بدأت أخريني. وسعلة نفخة بعد هذا قال ساباتا.» عن باملزيد «أخِربْني
وتنظيم العسكرية، والحملة أياال»، دي «بالن بوثيقة تابعت ثم بآنينيكويلكو،
أن إىل يفَّ الحملقة يف العجوز أنطونيو ويستمر تشيناميكا. وخيانة القرى،

حديثي. من انتهيت
أن هو فعله أمكنني ما وكل مندهش، وأنا كذلك.» األمر يكن «لم قائًال: رد

«ال؟» أغمغم:
الذي هذا عن الحقيقية بالقصة «سأخربك العجوز. أنطونيو أرص «ال»،

ساباتا.» ى يُسمَّ
قصة قصته، يف ويبدأ سيجارته، ويلف تبغه، العجوز أنطونيو يُخرج
يختلط مثلما بعض يف بعضها ويتوه والحديثة، القديمة األحداث فيها تختلط

بعض. يف بعضهما ويتوه غليوني ومن سيجارته من املنبعث الدخان
خلقت التي تلك — األوىل اآللهة كانت حينما املايض، يف كثرية «قصص
إيكال — اآلخران اإللهان ذاِنك هناك كان الليل، آناء تطوف تزال ال — العالم

وفوتان.»
يظهر. اآلخر كان يستدير أحدهما كان وحينما فقط. واحًدا االثنان «كان
وكان النهر. عند مايو صباحات من صباح مثل ًا نريِّ أحدهما كان ِضدَّين. كانا
واحًدا، كانا نفسه. اليشء كانا الكهوف. يف الربد ليايل من ليلة مثل معِتًما اآلخر
هذان كان بل يتمشيان، يكونا لم ولكنهما اآلخر، خلق أحدهما ألن االثنان؛ ذاِنك

حراك. بال دائًما هناك يمكثان واحًدا كانا اللذان اإللهان
إذًا؟» نفعله أن ينبغي الذي «ما كالهما: وسأل

واحًدا كانا اللذان االثنان تحرسَّ املنوال.» هذا عىل يكفي بما بائسة «الحياة
حراك. بال جلستهما يف

أبًدا.» يميض ال «الليل إيكال: قال
أبًدا.» يميض ال «النهار فوتان: وقال

«فلنمِش.» اثنني: كان الذي الواحد وقال
«كيف؟» اآلخر: سأل
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«أين؟» الواحد: سأل
الواحد أين. بسؤالهما ثم كيف، أوًال بسؤالهما قليًال، تحركا قد أنهما «ورأيا
نفسيهما يحركان كانا أنهما الواحد رأى حينما ا جدٍّ سعيًدا صار اثنني كان الذي
ذلك فعل من يتمكنا لم ولكنهما نفسه، الوقت يف يتحركا أن كالهما أراد قليًال.

بنفسيهما.»
إذًا؟» ذلك نفعل أن يمكن «كيف

أنهما وأدركا قليًال، ولو يتحركان وربما اآلخر، ثم أوًال، الواحد يلتفت ربما
واآلن، يمشيان. بدآ وهكذا اآلخر. ثم أوًال ذهب أحدهما أن لو يتحرَّكا أن يمكن
الوقت ذلك يف للغاية مرسورين كانا ألنهما أوًال؛ بامليش بدأ أيهما يتذكر أحد ال

يتحركان. كانا أنهما بمجرد
هو كان أيُّنا يهتم ««ومن نفسه: اليشء وكانا واحًدا كانا اللذان اإللهان قال
يربمانه اتفاق أول وكان لآلخر، منهما كلٌّ وضحك اآلن؟» نتحرك دمنا ما األول
كانا ألنهما طويًال؛ ورقصا خطوة، بعد صغرية خطوة ورقصا، يرقصا، أن هو
وتطلَّعا الرقص، هذا كل من تعبا ثم بعًضا. بعضهما وجد أن للغاية سعيدين
الجواب وأن نتحرك؟» «كيف كان األول السؤال أن ورأيا … آخر يشء فعل إىل
ألنهما أهمية؛ للسؤال يعد لم لكن وباالتفاق.» بمفرده، كلٌّ ولكن «مًعا، كان
كان أنه رأيا حينما آخر سؤال برز وهكذا بالفعل. يمشيان كانا أنهما أدركا
هناك، إىل مبارشة يؤدي وكان ا جدٍّ قصريًا كان طريق أمامهما: طريقان هناك
وكانت رسيًعا، سينتهي الطريق هذا أن بوضوح يريا أن بإمكانهما وكان
األول الطريق إن حينئٍذ قاال أنهما لدرجة امليش من بالسعادة مليئة أقدامهما
يخوضا أن اتفاًقا، عقدا ولذلك يسلكاه؛ أن يريدا لم وإنهما ينبغي، مما أقرص

الطويل. الطريق
سؤاًال الطويل الطريق باختيار إجابتُهما جلبْت حينما بالسري ان يَُهمَّ «كانا
اإلجابة، يف للتفكري طويًال وقتًا أمضيا الطريق؟» هذا يأخذنا أين «إىل آخر؛
يميض أين سيعرفان بأنهما املرشقة الفكرة إىل واحًدا كانا اللذان االثنان وتوصل
هما حيث ظالَّ ما وإذا الطويل. الطريق يخوضان حينما فقط الطريق بهما
واحًدا كانا اللذان االثنان وقال الطويل. الطريق يُفيض أين إىل أبًدا يعرفا فلن
وحينئٍذ اآلخر. ثم أوًال الواحد امليش، وبدآ إذًا»، «فلنَُخْضه البعض: لبعضهما
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وهكذا طويًال، وقتًا يستغرق كان الطويل الطريق خوض أن أدركا وهناك فقط
مليٍّا، يفكِّران مكثا هكذا؟» طويًال طريًقا سنخوض «كيف آخر: سؤال برز
فوتان وقال بالنهار، يسري كيف يعرف ال إنه ا حقٍّ بوضوح إيكال قال وحينئٍذ

طويًال.» وبكيا بالليل، يسري كيف يعرف ال إنه
سيكون أنه ورأيا اتفاق، إىل ال توصَّ والرصاخ، النحيب كل انتهى «وحينما
وأن فقط، النهار خالل يسري أن ولفوتان فقط، بالليل يسري أن إليكال جيًدا
السؤال إجابة إىل ال توصَّ وهكذا الليل، أثناء فوتان عن بالنيابة سيسري إيكال
ال أبًدا؛ أبًدا، فا يتوقَّ ولم باألسئلة، اإللهان سار ومنذئٍذ الوقت. طوال السري عن
الحقيقيون والنساء الرجال تعلَّم الطريقة بهذه أبًدا. يبتعدان وال أبًدا، يصالن
حينما ومنذئٍذ، شيئًا. يعملوا وال وحسب محلَّهم ليقفوا ال للسري، األسئلة أن
الوصول يريدون حينما أسئلة. يسألون السري الحقيقيون والنساء الرجال يريد

أبًدا.» ساكنني ليسوا مرحبًا. يقولون املغادرة يريدون وحينما يغادرون.
يواصل أن أنتظر وأنا عليه، وأعض القصري غليوني طرف أقضم تُِرْكُت
أن وخشية ذلك. لفعل نية به تعد لم أنه بدا لكن حكايته، العجوز أنطونيو

«وساباتا؟» سألت: الجدية، بالغ شيئًا أقاطع
أن بد فال وتسري تعرف لكي أنه تعلمَت «لقد ورد: العجوز، أنطونيو ابتسم
الذي الدخان ووسط ها، لفَّ أنه أدِر لم أخرى سيجارة ويشعل يسعل أوًال.» تسأل
«الشخص األرض: إىل كالبذور تتساقط الكلمات كانت شفتيه، بني من ينبعث
ظهر نفسه. هو يولد لم إنه يقولون الجبال. يف هنا ظهر ساباتا يدعونه الذي
كانا حينما هنا إىل أتيا اللذان وفوتان إيكال هو إنه يقولون فقط. هكذا وحسب،
بعد وألنه واحًدا. أصبحا الطيبني، الناس يخيفا ال وحتى الطويلة، مسريتهما يف
وأن نفسه، واليشءَ واحًدا، كانا أنهما وفوتان إيكال اكتشف مًعا كثريًا سارا أن
وحينما الليل. خالل واآلخر النهار خالل واحًدا نفسيهما يجعال أن بإمكانهما

«… ساباتا اسم نفسيهما ومنحا واحًدا، نفسيهما جعال هناك، إىل وصال
يميض كان حيث — إليه وصل الذي املكان هو هذا إن ساباتا «وقال
وظالًما حينًا نوًرا سيكون إنه وقال الطويل، الطريق يُفيض أين إىل ليكتشف
ساباتا، وإيكال ساباتا فوتان نفسه، اليشء وكان واحًدا، كان لكنه أخرى، أحيانًا
الذي نفسه الطريق مًعا هما االثنان هذان وكان األسود. وساباتا األبيض ساباتا

يتبعوه.» أن الحقيقيني والنساء الرجال لكل ينبغي
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ظهره. حقيبة من النايلون من مصنوًعا صغريًا كيًسا العجوز أنطونيو أخذ
ساباتا وكان ساباتا. إليميليانو ١٩١٠ عام من قديمة صورة بداخله وكانت
معه كان اليمنى يده ويف وسطه. حتى مرفوًعا سيفه اليرسى يده يف يمسك
اليمني إىل اليسار من واحد الطلقات، من حزامان بصدره ويحيط مسدس،
يميش، أو ثابتًا يقف كان لو كما وضع يف َقَدماه اليسار. إىل اليمني من واآلخر
واحد َدَرجان. ويوَجد أميض.» أنا «ها أو ذا» أنا «ها مثل يشء نظرته يف وكان
يشء من آتون أنهم لو كما البرشة داكنو ساباتيستيون وهناك الظالم، من يأتي
يميض أين يرى أن للمرء يمكن وال أحد، يوجد ال ولكن ُمضاء، اآلخر َرج والدَّ ما.
التفاصيل. تلك كل لحظت بأنني أخربتك لو كاذبًا سأكون يأتي. أين من أو
باإلسبانية مكتوب الصورة خلف ومن أخربني. الذي هو العجوز أنطونيو كان

عبارة: والفرنسية واإلنجليزية
الجنوبي. للجيش العام القائد إيميليانو، «الجنرال
كاساسوال.» أوجستني تصوير: تقريبًا. ١٩١٠ عام

وبهذه الصورة. هذه عن كثرية أسئلة «سألُت العجوز: أنطونيو يل قال
وقال: الصورة. أعطاني السيجارة. عقب وألقى سعل ثم هنا.» رصت الطريقة

وتسري.» … األسئلة تطرح كيف تتعلم حتى هي، «ها
مؤمًلا األمر يكون ال الطريقة بهذه تصل. حينما وداًعا تقول أن «يحسن
يخربني كان بينما يغادر، وهو إياي مصافًحا ذلك يل قال تغادر.» حينما ا جدٍّ
ويودِّع اللقاء»، «إىل بقول العجوز أنطونيو ب يرحِّ الحني، ذلك ومنذ بوصوله.

«مرحبًا.» بقول
أخرجت وهرييربتو. وإيفا وتونيتا، بيتو، وكذلك العجوز. أنطونيو غادر

لهم. وأريتها ظهري، حقيبة من ساباتا صورة
الهبوط؟» أم الصعود إىل طريقه يف «أهو بيتو: قال

يمكث؟» أم «أيميض إيفا: وسألت
يغمده؟» أم سيفه يسحب «هل تونيتا: وسألت

توٍّا؟» بدأ أم مسدسه إطالق من انتهى «هل هرييربتو: وسأل
عاًما ٨٤ عمرها يبلغ التي الصورة تثريها التي األسئلة كم دائًما يدهشني
أن وأقرر أخرية، نظرة إليها أنظر .١٩٨٤ عام العجوز أنطونيو أعطانيها التي

َغُدنا؟1 أم أمُسنا أهو آخر: سؤاًال الصورة وتثري ماِريا، آنا أعطيها
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إيميليانو بمرياث أيًضا ولكن املكسيكية، بالراية فقط الساباتيستيون يطالب ال
ماركوس، حكاها التي القصة يف ولكن املكسيكية. للثورة العظيم التاريخي الَعَلم ساباتا؛
املاياوي الحلم يدَّعي بينما — ساباتا فوتان — املاياوي الحلم من جزءًا ساباتا يصبح
مقابالته عن ماركوس قصص وتُشري املكسيكية. القصة من جزءًا القصة خالل من أيًضا
أنطونيو مع املقابلة خالل فمن الحلم. وفعل األحالم إىل دائمة إشارات العجوز أنطونيو مع
يحلم أن ويتعلم قديمة، أيديولوجية من يتحرَّر كيف عرف إنه ماركوس يقول العجوز
وجه عىل األصليون املكسيك سكان أهميتها يدرك الكامنة، األحالم قوة .(١٩٩٧ بو (لو
والقصص األحالم أصبحت ،١٩٩٤ لعام التالية الفرتة يف .(٢٠٠١ إيرب (انظر الخصوص
يف املتعاطفة الصحف إىل واألحالم القصص هذه ماركوس أرسل إذ األهمية؛ متزايدة
كتب يف وتُرجمت (ُجمعت وخارجها البلد، داخل منها انترشت التي سيتي، مكسيكو
يحكيها التي والقصص ماركوس لشخص التدريجي الظهور يف أهم وأصبحت الحًقا).
دون لكن إنسان، العجوز أنطونيو دوريتو. ودون العجوز، أنطونيو مثل شخصيات عن
القصص يف ولكن للهجرة، رمز وهو اليشء. بعض مشاكس الظهر قايس خنفس دوريتو
أن آخر عمل يف ماركوس زعم بينما صنعه، من حياة يعيش ماركوس، يحكيها التي
هذه تحظى حكاها. التي بالطريقة بالفعل وعلَّمه فعًال، موجوًدا كان العجوز أنطونيو
قصة مع تضادٍّ يف وهي خطِّي، زمني ببناء تحظى وال بالحلم. أشبه بطبيعة القصص
صريورة هو العجوز أنطونيو مقابلة يف الحاسم واألمر ونهاية. بداية لها مهيكلة وعظية
الشخص من تجعل التي هي األحالم املاياوية، الثقافة يف الحلم. إمكانية عىل االنفتاح

إنسانًا.
كوراندو ويشري الهنديني. االجتماعي والتنظيم الثقافة يف مركزي أمر القصص َحْكي

املتعددة: أهميته جوانب إىل (١٤٢ :٢٠٠١ مالدونادو يف ،١٩٩٣)

الجمعية. الذاكرة وتُبنى واالجتماعية، الفردية الحياة فهم يصاغ خالله من
الحديث، أو الخرايف أو األسطوري سواء تاريخهم، لنقل استخدامه ويمكن
بوصفه والديني، االجتماعي تنظيمها وأشكال الجماعة، وسلوك األخالق ولتعليم
الوحدة الستمرارية وأداة … والطبيعة اإلنسان بني العالقة لفهم طريقة

وتماسكها. االجتماعية

عند املقدسة الشجرة القابوق، شجرة املاياوية. الذاكرة مركز يف القصص حكي يقع
يحدث الشجرة هذه تحت ألنه الكلمات؛ شجرة أيًضا ى تُسمَّ أن يمكن املاياوية، الشعوب
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من نقلة ماركوس قصص يف نرى أن يمكننا .(٢٠٠١ (مالدونادو واالستماع الحديث
بمعايري حينئٍذ العالم فهم يف مستمرة كانت التي وشعاراتها، الوطني التحرر قوات رطانة
العالم بها يصف التي الطريقة إىل (١٩٩٩ (ووماك واالشرتاكية الربوليتارية الثورة
مع هامشية، األوىل أنطونيو قصص كانت البداية يف املاياوية. الشفهية الثقافة بمعايري
قصص لكن تقليدية، سياسية بلغة مصوغة رسمية بيانات الرئيسية التواصل أشكال بقاء
الرئيسية األبعاد من تنبع وهي تداولها. وشاع االنتباه جذبت التي هي العجوز أنطونيو
الدارج واألسلوب والحيوية العام، املزاج تلتقط فهي عنهما؛ وتعربِّ شفهيني وتقليد لثقافٍة
واالستماع. التحدث أساس عىل مبني «حدث» القصص هذه لجماعة؛ قصة يحكي ملتحدٍث
تتخذ خالله من الذي والتكرار؛ الشفهية، للثقافة الرئيسية الخصائص أيًضا تُظهر وهي

.(١٤٣ :٢٠٠١ (مالدونادو األساسية و«املوسيقية» «اإليقاع» أبعاد القصص
يُنظر إذ التقليدية؛ للمجتمعات الشفهية الثقافة األدب فهم مداخل تعارض ما غالبًا
للمبدع الحديث الرمز إىل يُنَظر بينما والنسخ، الجمعية الثقافة عن تعرب أنها عىل إليها
ينهار التضاد هذا لكن الحديث. املجتمع يميز الذي الفردي عن تعبري أنه عىل والكاتب
جديدة بمعاٍن مشحونًا يصبح تعقيًدا تقدم فالقصص هذه. ساباتيستا قصص حالة يف
اآللهة عن للحكايات الالزمني التكرار من وبدًال املعلومات. نقل هذا يفعل مما أكثر
والنقالت والسخرية، الفكاهة، خالل من املؤلف، ذاتية تشكلها القصص هذه وحدها،
تكراًرا وال رمزيٍّا، نظاًما ليست وهي .(٧٥ :١٩٩٧ (كولومربز املتوقعة غري الزمنية
وكما د. متجسِّ ومستمع د متجسِّ متحدث بني املواجهة مبادئ لكنها للزمن: متجاوًزا
مكان يف نكون القصص هذه يف القصص. لهذه مركزي فاملكان مالدونادو، يفرتض
بشأن يتناقشان العجوز وأنطونيو بماركوس باستمرار تبدأ فالقصص األحاسيس؛ عرب
وخفافيش، وطيور، (نمور، بهما تحيط التي والحيوانات وحرارة)، وريح، (مطر، الطقس
يف أساسيٍّا موقًعا تشغل املحددة، برموزها «الغابة، األهمية: حاسم املكان وغزالن).
إلبداع مكان ولكنها الساباتيستا، ملقاومة حصنًا الغابة ليست العجوز. أنطونيو قصص
نفثات بني القصص هذه العجوز أنطونيو يحيك .(١٥٢ :٢٠٠١ (مالدونادو شفهي» أدب
أبطال قصص وليست املنصة. عىل من القائد يلقيها ثورية خطابات ليست هذه سيجارته.
شخص من املنقولة الخربة يف الغابة، يف املكان، يف راسخة محاورات إنها شعبيني؛ ورموز
املرتجم دور يلعب ماركوس لكن الشفهي، التقليد يف راسخة ماركوس قصص شخص. إىل
الساباتيستا فعل يرفض ال الفردي. واألدب الجمعية الشفهية بني التمييز يسقط حيث
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بني اللغة «ثنائية إمكانية عن يكشف ولكنه التقاليد؛ عن الدفاع إىل ا مرتدٍّ السائدة، الثقافة
ضد موحدة هندية هوية بناء إىل القصص تدعو ال .(١٤٤ :٢٠٠١ (مالدونادو الشعوب»
السكان وبمكنون باآلخر، االعرتاف موضوعان: يتكرر ذلك، من وبدًال املكسيكية. الدولة

األصليني.
«نعم، يكتب: أن ملاركوس كان األولية، االنتفاضة هزيمة بعد األول العام نهاية يف
جعلتنا الرسائل لكن الشتاء». «قرص عىل هجوًما بالتحديد ليست رسالة كتابة أن أعلم

.(١٩٩٤ ديسمرب ١٣ جورنادا»، («ال املسافة» تلك إىل نسافر
الحصار تجاوز يف نجحت أحالم القصص تفعل. أن الحلم يعني املاياوي، التقليد يف
يف املتعاطفة الصحف قبل من بطبعها أوًال! ساباتيستا، إقليم حول من املقام العسكري

عامليٍّا. بتداولها ذلك وبعد سيتي؛ مكسيكو

واالعرتاف الكرامة النسيان: عىل التمرد

ما، فعٍل يف الفاعلني هم يكونوا أن األصليني السكان بإمكان أن يعتربون ال املراقبني بعض
تريخو. جويرمو السياسة عالم يصوغها التي الحجة يف هذا يتجىلَّ هم. معناهم ينتجوا وأن
ماركسية-لينينية لحركة مثال األوسع ساباتيستا وحركة الوطني التحرر جيش أن يزعم
املستشارين جهود بفضل ،١٩٩٦ عام يف إثنية» «إقليمية حركة إىل تحولت تقليدية،
املطالب من سيايس برنامج يف الجماعي اإلثني «الزهو صوغ يف نجحوا الذين الخارجيني
السكان بني اإلثني الزهو تطُّور نتيجة فقط ممكنًا بدوره هذا وكان اإلثنية». اإلقليمية

أيًضا: خارجية قًوى نتيجة نفسه هو كان الذي األصليني،

خالل من أتيح إثنية إىل طبقٍة من للساباتيستيني الجذري التحول هذا مثل
الزهو أن فهو املدى الطويل العامل أما املدى. قصري وعامل املدى، طويل عامل
الناتج بوصفه بالتحديد الجماعاتي، املستوى عىل بالفعل ُوجدا اإلثنيَّني واللغة
الكاثوليكية الكنيستني بني والسيايس الديني التنافس لعمليات املقصود غري
القصري العامل وأما والثمانينيات. السبعينيات عقَدي يف والدولة والربوتستانتية
مستشارين وظيفة أدوا الذين واملثقفني العلماء من جماعة أن فهو املدى
ساباتيستا جيش ساعدت السالم مفاوضات من الثانية الجولة يف للساباتيستا
املطالب من سيايس برنامج يف الجماعي اإلثني الزهو صوغ يف الوطني للتحرر
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يف دفينًا، الجماعي اإلثني الزهو لبقي املستشارون، ولوال … اإلثنية اإلقليمية
(١٠٤-١٠٥ :٢٠٠٢ (تريخو الريفي. قبعة تحت املايض،

اإلثني» «الزهو أخرى. عمليات عاقبة هو ساباتيستا حركة فعل أن الرأي هذا يعترب
يف حصة عىل والربوتستانتية الكاثوليكية الكنيستني لتنافس املقصودة غري العاقبة هو
تحت مدفونًا لبقي لوالهم الذين األجانب املثقفني بفعل الحًقا إال ليعبَّأ يكن ولم السوق،
عىل قادر غري األصيل السكاني املجتمع أن أخرى مرة الرؤية هذه تعترب الريفي». «قبعة
العاقبة هو فعلُهم ذلك، من فبدًال هم، ِفْعِلهم فاعيل ليسوا األصليون السكان خربته. إنتاج
ال اآلخرين، صنيعة املكسيك تاريخ يبقى الرؤية هذه ووفق أخرى. لقًوى املقصودة غري

األصليني. السكان
هل لكن الفعل. شكل يف واضًحا تحوًال نرى االنتفاضة، فشل من وجيزة فرتة بعد
جانب من ُمدارة توجيه إعادة من ناتج إثني» «زهو عن تعبري هي هذه التعريف إعادة
اإلقليم، عىل االستحواذ عىل الرتكيز من بدًال اجتماع؟ وعلماء خارجيني» «مستشارين
يتحول الساباتيستا فعل بدأ الدولة، خالل من املجتمع وتحويل الحكم عىل والسيطرة
«حوار خالل .١٩٩٤ فرباير يف الفاشلة، االنتفاضة أعقبت التي املفاوضات مع مبارشة
«بال شعب بأنهم الساباتيستيني ماركوس يصف فرباير، ٢٤ يوم حدث الذي السالم»
البلد، تاريخ من ومحوهم مرئيني، غري جعلهم خربة إىل بقوة هذا أدى وجوه». بال أصوات،
االستعمار من يعانون من بها يمر التي نفسها الخربة وهي بالنسيان، عليهم والحكم

.(www.casa115.com/blog/zapatistas-thumb.jpg (انظر
مقرتنة فائقة، قوة املوحية وجوه» وبال أصوات «بال هم الذين أولئك لصورة كانت
سان الحتالل الغابة من الساباتيستيون خرج حينما وقوته. القناع بمعنى وثيًقا اقرتانًا
ارتداء يف السبب ويرجع وجوههم. تغطي أقنعة ارتدوا كاساس، الس دي كريستوبال
س مؤسَّ خوف وهو االنتقامية، املمارسات خطر من ا جدٍّ الحقيقي الخوف إىل القناع
يف الشياباس، يف امللجأ التمسوا الذين الجواتيماليني الالجئني خربات عىل خصوًصا
املناطق يف مونتي ريوس اتبعها التي النظامية القتل وسياسة االنتقامية األعمال أعقاب
فعًال القناع ارتداء أصبح القناع. معنى تغريَّ ما ورسعان للمكسيك. املجاورة الجواتيمالية
للساباتيستا ملصق يف عنه معربَّ وهذا لإلخفاء. املرتدي تعرُّض حقيقة بإظهار مؤثًرا،

اآلن؟» تروه أن تطلبون ملاذا ُمحرًَّما. وجهنا كان عام ٥٠٠ «طوال بعنوان
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ال فعَّ وسيٌط إنه حيث األصلية؛ الثقافة يف مؤثرة موضوعات أيًضا القناع يستثري
التقليديون امُلداوون واعتاد باألقنعة. ممثلون املاياويني اآللهة كل القوة. بمصادر لالتصال
الحلم؛ وممارسة القوة مصادر من مصدر إىل النفاذ أجل من قناع ارتداء والشامانون
القناع مرتدي يصبح حيث التقليدية؛ الرقصوالنشوة خربات يف مركزيٍّا دوًرا األقنعة تلعب
الساباتيستا. فعل يف بوضوح حارض للقناع الفهم هذا الكونية. القوة إىل للوصول َمْعَربًا
إىل يُنظر بينما ،(٢٠٠٤ فرباير ١٤ (بيان النسيان» ضد «قتال هو الساباتيستا قتال
رمًزا األول املقام يف القناع ليس الذاكرة. طمس تحاول أنها عىل املكسيكية الحكومة
أداة نسميه أن يمكن ما ولكنه مرئيني؛ وغري صامتني ُجِعلوا األصليني السكان أن لحقيقة

الغائبني: أولئك مع عالقة يقيم فهو فعًال. بوصفها الذاكرة للذاكرة،

أولئك شيئًا، يملكون ال الذين أولئك من اآلخرين، صوت سينتقل صوتنا يف
التاريخ ومن أرضهم من املقتَلعني أولئك والتجاهل، بالصمت عليهم املقيض
مناكب يف يْسَعون الذين الطيبني والنساء الرجال أولئك كل من األقوياء، بغرور
النساء من والعزلة، اإلهمال موتى والشيوخ األطفال من هذه، والغضب األلم
موتانا، املوتى، سيتحدث أصواتنا خالل من الواهنني. الرجال من امَلِهينات،
خطوات ويف أصواتنا يف ا جدٍّ أحياء لكنهم ا جدٍّ موتى ا، جدٍّ واملنسيون الوحيدون

(١٤٦ :١٩٩٧ مونسيفيه يف مقتبس (ماركوس، أقدامنا.

الذي البطل أداة هو حيث املكسيكية؛ الشعبية الثقافة يف موضوعات القناع يستثري
زلزال، سيتي مكسيكو دمر ١٩٨٥ سبتمرب يف الطغيان. ضد العدالة أجل من يقاتل
البارزة الشخصيات أعلنت بالدولة. للثقة فادح فقدان إىل ذلك تلت التي األحداث وأفضت
٣٠ يتجاوز الرقم أن الصحافة قدرت بينما ماتوا، إنسان ٥٠٠٠ نحو أن الرسمية
عالمة سنة، ٤٠ عن عمرها يقل مباٍن انهيار جراء من الوفيات أغلبية وقعت ألًفا.
مفتقرة الحكومة استجابة وكانت الفساد. ظل يف الرديء البناء ممارسة ازدهار عىل
أنفسهم ني مسمِّ الطوارئ، وجماعات االتحادات ظهرت السياق هذا ويف والفاعلية. للتنظيم
خارقة. إنقاٍذ جهود عن حكايات تداول شاع أيًضا السياق هذا ويف املدني». «املجتمع
الناس وينتشل املنهارة، املباني داخل يتسلق كان أنه «الربغوث»، وهو شخص، إىل نُِسب
كان رجل نظَّم أخرى، حالة ويف األيدي. مكتويف يقفون املسئولون كان بينما أحياءً،
إلعداد مطابخ «سوبرباريو» نفسه ويدعو ملصارع، أحمرين ضيًقا ورسواًال قناًعا يرتدي
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من يُبَعدون كانوا الذين أولئك عن الدفاع مهمة وتوىل أخرى، إغاثية وأنشطة الحساء،
عىل ولكن ماياوية، أسطورة مثال عىل سوبرباريو يكن لم الزلزال. أعقاب يف منازلهم
غري إعالميٍّا انتباًها اجتذب فعله لكن أمريكي، كاريكاتريية رسوم كتاب أبطال غرار
مكسيكو يف الزلزال بعد نشأت التي السكنية األحياء جمعية يف ناشًطا وصار ع. متوقَّ
«ُمدافع بأنه لنفسه وصفه عىل بناءً يترصف يزال ال سوبرباريو كان عقٍد وبعد سيتي.
١٩٩٧ عام يف أمريكي صحايف ووصفه واملطرودين، دين املرشَّ مسانًدا العدالة»، عن
شوارع يجوب ضيق، كالكرز، أحمر ورسوال رخوة قلنسوة ذو صليبي «محارب بأنه
(انظر (١٩٩٧ يوليو ١٩ إن، إن (يس الدنيا» الطبقة عن مدافًعا سيتي، مكسيكو

.(www.childrensworld.org/superbarrio/jolanda.asp
الكامن املعنى يلتقط فهو ماركوس؛ قناع عن تماًما بغريب سوبرباريو قناع ليس
أشكال من الشكل هذا أن غري خارقة. قوة يخفي القناع بأن الشعبية الثقافة يف
ارتدى بينما مصارع، شخصية سوبرباريو يقلد الحالتني. يف التواضع شديد القوة
الرصاصات مقاتًال، ليس مقاتل شخصية األوىل لالنتفاضة التالية الفرتة يف ماركوس
(انظر يحمله كان الذي املسدس تناسب ال كتفه عىل يرتديه كان الذي الحزام يف

.(http://www.ezln.org/fotos/marcos.jpg
استهدف املدني»، «املجتمع عىل الساباتيستا فعل انصبَّ االنتفاضة، هزيمة عقب
األساسية الطرق إحدى وكانت الدولة. قوة عىل االستحواذ مقابل املجتمع، تشكيل إعادة
مدني» «مجتمع إىل الساباتيستيون دعا حيث امللتقيات؛ خالل من هي هذا لتحقيق
األول، اللقاء ُعقد مجدًدا. مصوغ مجتمع إىل ل التوصُّ سبل يستكشف معهم، يلتقي
انعقدت بينما ،١٩٩٤ أغسطس يف رياليداد ال يف الديمقراطي»، الوطني «املؤتمر وهو
باريوس، وروبرتو وموريليا، أوفينتيك، تدعى أخرى أماكن يف أخرى مؤتمرات أربعة
منظمة لتكون الوطني التحرر جبهة هي جبهة، األول امللتقى أنشأ جوميس. وفرانسيسكو
تكن لم املدني»: «املجتمع تنمية مساندة أجل من سياسية جبهة كانت لكنها سياسية.
منصب ألي أنفسهم يرشحوا أن لقادتها مسموًحا يكن ولم بذاتها، السياسية القوة تنشد
الساخنة) (الينابيع «أجواسكاليينتس» له التالية وامللتقيات األول امُللتقى ي ُسمِّ سيايس.
املكسيكية الثورة وزعماء وفيال ساباتا ١٩١٠ عام فيها التقى التي البلدة اسم عىل
معسكراٍت األجواسكاليينتس كانت الحالة، هذه يف ولكن الثورة. اتجاه ليقرروا اآلخرون

اللقاءات. هذه أجل من منشأًة
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املطرية، الكاندونا غابة أعماق يف اسم، بال مكان عىل أجواسكاليينتس أول أقيم
رغم (الواقع)، رياليداد» «ال املبتَكر املكان هذا ي وسمِّ تيبيياك. جوانداليوب بلدية يف
املوقع، عىل يعملون يوًما ٢٨ الساباتيستيني مئات أمىض أعماقه. يف شكَّله الخيال أن
إنسان، ٨٠٠٠ لنحو الصنع بدائية خشبية مقاعد ُقطعت ذروتني. بني وهدة يف معششني
من يقرب ما ُمدَّ وعربها الذروتني، بني معدنية كوابل وُمدَّت التالل، أحد عىل ونُرشت
سفينة إنتاج أعادت العمالقة األرشعة هذه األبيض. السميك القماش من مربع مرت ٤٦٠٠
هريتسوج يريد الفيلم هذا يف هريتسوج. فرينر أخرجه الذي الفيلم من الشهرية فتسكارالدو
املطاط بارونات بحوزة األرض معظم ولكن الربازيلية. الغابات وسط أوبرا دار يبني أن
عىل كان هنالك، إىل وليصل هندي. إقليم عمق يف واحد موقع باستثناء األرايض، مالكي
فيتسكارالدو ويلتمس خوف، يف السفينة يهجر طاقمه ولكن بحًرا، يسافر أن فيتسكارالدو
الطريق جبل، فوق سفينته يسحبوا لكي الهنود من املساعدة عليه هدفه استحواذ زاد وقد
http://www.hackitectura.net/osfavelados/ (انظر أرضه إىل ليصل املتبقي الوحيد
.(osfavela2002/anarchogeographies/urbanarquista/urbanarquista.html

األجواسكاليينتس إىل سيأتون الذين الناس عدد كم واضًحا يكن لم الحدث، قبل
املكسيك من شخص، ٦٠٠٠ حرضنحو النهاية ويف االنتفاضة. من أشهر ثمانية بعد األول،
عابرين حافلة، ٢٠٠ نحو يف سافروا املتحدة. الواليات من وخصوًصا أخرى، بلدان ومن
التقى امللتقى، بداية يف الساباتيستا. إقليم يف ومتوغلني املكسيكي، الجيش تفتيش نقاط
الذين من كثريون سيحكي السفينة.» متن عىل بكم «مرحبًا بتعبري تاشو القائُد املشاركني
الخيال. يف رحلة ساحر، مكان يف رحلة عن هو الثابت واملوضوع رحلتهم، عن بعد فيما أتَْوا
بأنه امللتقى — املكسيك يف الثقافيني النقاد رواد أحد وهو — مونسيفيه كارلوس وصف
ماكس (ماد الرابع» الجزء املجنون، «ماكس و(فيلم) وودستوك، «(مهرجان) من خليط
املكان إىل ماركوس وأشار .(٢٠٠٠ الما، دي برييز يف (مقتبس املجانني» وسفينة يف)، آي
وسفينة جديدة، ساباتسيستية ى وُحمَّ فيتسكارالدو، وقارب نوح، وُفلك بابل، «برج بأنه

قرصان».

القناع

هذا أصبح وجه. بال َجْعله خفيٍّا؛ املرء َجْعل خربة ينقل إنه فقط؛ رمًزا القناع ليس
جيش تقديمه يف الساباتيستا. حراك لب يف وأكرب أكرب بقدر مصاًغا املؤثر التعريف
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املعنى هذا ماركوس يلتقط الثاني، امللتقى يف املشاركني إىل الوطني للتحرر ساباتيستا
يقول: حينما

الوطني. للتحرر ساباتيستا جيش نحن
حرب. لخوض نتأهب الجبال، هذه يف عشنا أعوام، عرشة مدى عىل

جيًشا. بنينا الجبال، هذه يف
وجود. لنا يكن لم واملزارع، املدن يف األسفل، يف
والحيوانات. اآلالت من أقل حياتنا قيمة كانت

الطريق. يف الربية النباتات مثل الحجارة، مثل كنا
أُخِرسنا.

وجوه. بال كنا
أسماء. بال كنا

مستقبل. لنا يكن لم
وجود. لنا يكن لم

من تألُّمنا تخفيف نستطيع كنا إن ولنرى أنفسنا، لنجد الجبال إىل ذهبنا ثم
منسية. برية ونباتات حجارة كوننا

يف يحيون الذين موتانا يعلم موتانا. يُبعث املكسيك رشقي جنوب جبال يف هنا
كثرية. أشياء الجبال

ونسمعهم. موتهم، عن يحدثوننا
الغد. إىل وتشري األمس، من تنبثق أخرى بقصة وتخربنا األكفان، تتحدث
والعاديني. املألوفني الناس نحن «املاثيهوالوب»، نحن إلينا، الجبال تحدثت

األقوياء. لنا يقول كما بسطاء، أناس نحن
«اإلِكس-تول»، رقصة نرقص أن منا األقوياء يريد التالية، الليلة ويف يوم كل

الوحيش. غزوهم نكرر وأن
العمالقة الحرب آالت ويمتلك أراضينا، يحكم املزيف، الرجل «الكاس-دسول»،
واملوت األلم تنرش حصان، ونصف فهد نصف هي التي «البوب» مثل التي،

بيننا.
شعبنا يخدعون الذين الكذابني «األلوكسوب»، إلينا ترسل الغشاشة الحكومة

ناسني. ويجعلونهم
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جنوًدا. رصنا السبب لهذا
جنوًدا. نظل السبب لهذا

النسيان. من مزيًدا نريد ال ألننا لشعبنا؛ والغش املوت من املزيد نريد ال ألننا
صوت. لنا يصبح حتى السالح نمتشق أن منا طلب الجبل

وجه. لنا يصبح حتى وجوهنا نغطي أن منا طلب
ى. نُسمَّ أن يمكن حتى أسماءنا ننىس أنا منا طلب

مستقبل. لنا يكون حتى ماضينا نحمي أن منا طلب
موتانا. يعيشون: املوتى الجبال، يف

والريح، الرتاب والجفاف، البلل والظلمة، النور وإيكال، فوتان معهم ويعيش
والنار. املطر

الكبري. السيد الحقيقي، اإلنسان إيونيك، الهاالتش موطن هو الجبل
الحقيقيون. والنساء الرجال نحن، نحن أننا وتذكرنا تعلمنا هنا

إىل أوصَلنا الذي املسار هذا خوض يف ورشعنا صفر، العام يف الحرب بدأنا
قلوبنا. إىل اليوم بكم ويأتي قلوبكم،

نحن. هو هذا
الوطني. للتحرر ساباتيستا جيش

ليُسَمع. يتسلَّح الذي الصوت
لرُيى. يسترت الذي الوجه

ى. ليُسمَّ ى يتخفَّ الذي االسم
ى. ولتَُسمَّ ولُرتى، لتُسَمع، والعالم اإلنسانية تناشد التي الحمراء النجمة

املايض. يف املحصود الغد
األسود. قناعنا خلف من
املسلح. صوتنا خلف من

ى. ُمسمَّ الال اسمنا خلف من
منا. ترونه ما خلف من
أنتم. نحن هذا، خلف من

يف املكررون أنفسهم العاديون البسطاء والنساء الرجال نحن هذا، خلف من
جميع يف ويَحيَون اللغات، بكل يتحدثون األلوان، بكل امللونون األجناس، كل

األماكن.
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أنفسهم. املنسيون والنساء الرجال
أنفسهم. املستبعدون
أنفسهم. املحتَملني غري
أنفسهم. املضَطهدون

مثلكم.
أنتم. نحن هذا، خلف من

ُمقصاة. امرأة كل وجه أقنعتنا خلف من
منيس. أصيل شعب كلِّ

مضطهد. الجنس مثيلِّ كلِّ
محتَقر. شاب كلِّ
مهزوم. مهاجر كلِّ

آرائهم. أو كلماتهم بسبب املسجونني كلِّ
األذالء. العمال كلِّ

اإلهمال. من املوتى هؤالء كلِّ
وال يَُرون، وال لهم، يؤبه ال الذين والعاديني البسطاء والنساء الرجال كلِّ

(١٩٩٦ يوليو ٢٧ (ماركوس، لهم. غد وال ون، يَُسمَّ

العلم من كبري جانب يجد مما هما يستنهضها التي والقوة ماركوس خطاب
الحديث املتعقلن املجتمع ظل طاملا خرافة. عن تعبري إنه فهمه: يف صعوبة االجتماعي
فيها يحتل حداثة عرش السابع للقرن العلمية الثورة افتتحت فقد للخرافة؛ مجانبًا يُعترب
انبثقت التي السيايس التنظيم أنماط يف خصوًصا هذا وتجىل «امليثوس». محل «اللوجوس»
أو التاريخ مفاتيح تمتلك «علمية»، اشرتاكية عن تعبريًا نفسها ترى التي املاركسية، من
العرشين، القرن مر عىل ظهر الذي «األيديولوجيا» مفهوم للعلم الفهم هذا شكَّل قوانينه.
لدراسة كثرية معارصة مقاربات وتزعم طالبًا. كان حينما بعمق جيني به تشبَّع الذي وهو
هذه يف ولكن، الهوية. محله حلَّت األقدم األيديولوجيا نموذج أن االجتماعية الحركات
:٢٠٠٠) ميلوتيش ألربتو اإليطايل االجتماع عالم يربط عمليٍّا. مختلف يشء ثمة الحالة،
الحاجة أو باالفتقار خربة تشكله فالفعل يزعم، وكما «الفعل». وصور «الخرافة» بني (٧٥
كاٍف. غري بذاته هذا لكن األكل، فعل إىل يُرتجم مثًال الجوع مًعا. وثقايف بيولوجي يشء —
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إىل تُفيض وثقافية، اجتماعية مسائل ولكنها وحسب، بيولوجية ليست املطروحة واملسائل
هنا حاسم هو ما االجتماعيني، والتفاعل الحياة صلب يف وتقع واألطعمة الطهو إبداع
من مجال ثمة سيكون قاًرصا»، دائًما سيظل «الفعل أن حقيقة هو ميلوتيش يقول كما
بسد األيديولوجيا تَِعد وبينما النقص. خربة إنها الفعل، عىل قدرتنا نطاق خارج الخربة

تستكشفها. فالخرافة الفجوة، هذه أو الغياب هذا
إنها رمزيٍّا. نظاًما وال «سمة»، وال «هوية»، ليست فالخرافة هذه، النظر وجهة من
الحكي، خالل من فقط شكًال يتخذ مجتمعي حدث «إنها محكية. تقال؛ قصة «حدث»،
يشري .(٧٨ :٢٠٠٠ (ميلوتيش الجماعة» تنعش تكررت كلما التي الكلمات خالل من
خربة يف باستمرار نلقاه الذي الحلم فعل وإىل القصص، ماركوس حكي أهمية إىل هذا
فهم عىل هذا يساعدنا «الواقع». ى يسمَّ للهجرة، موقًعا يصري له اسم ال مكان الساباتيستا.
ذاكرتهم، بوصفها بالذاكرة يطالبون القناع مرتدو لهوية. رمًزا ليس القناع القناع. مغزى
أكتوبر ١٢ يف يحدث رأيناه الذي الفعل يوسع إنه النسيان، ضد وسالح للتذكر، وسيلة إنه

نسيانهم. إىل يرمز تمثاًال أصليون ونساء رجال حطم حينما ،١٩٩٢
منتصف يف .١٩٩٤ عام يف األول األجواسكاليينتس يف بالفعل جلية القناع قوة كانت
يخلع أن منه يريدون كانوا إذا عما املشاركني ماركوس سأل األوىل، الليلة يف خطابه
َحْكي إعادة من جزءًا املرتدي يصبح القناع، خالل «من ية! مدوِّ «ال» اإلجابة وكانت قناعه،
ال الذين أولئك أصوات الجبل، أصوات املوتى، بأصوات املرتدي صوت يمتزج الخرافة».
أجواسكاليينتس أول ويف واألحداث. األماكن خالل من مركَّزة الذاكرة قوة لهم. صوت
الساباتيستيون كان القناع، بارتداء لنا.» يشء ال شخص، لكل يشء «كل شعار ظهر
أن يمكننا فائقة. قوة لهذا وسيكون أنتم.» نحن هذا، وراء «من االدعاء عىل قادرين
باستئناف ١٩٩٥ فرباير يف املكسيكية الحكومة قرار أعقبت التي األحداث يف هذا نرى
العسكري الفعل بدء استُقبل بالساباتيستيني. عسكرية هزيمة وإلحاق املسلح الرصاع
املسريات هذه أكدت رئيسة. أخرى ومدن سيتي مكسيكو يف حاشدة شوارع باحتجاجات
شوارع عىل يظهر بدأ الذي الشعار وكان الساباتيستيني. كفاح مع التضامن من أكثر شيئًا
(تودوس ماركوس» «كلنا هو التالية، السنوات يف سيتعولم الذي وهو سيتي، مكسيكو

ماركوس). سوموس
معروفة. هويته صارت أن بعد طويلة مدة قناعه ارتداء عىل ماركوس حافظ لهذا،
العصابات. حرب من األوائل األيام يف ُقتل «رفيًقا» ليتذكر «ماركوس» اسم جيني استخدم
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كل خفيٍّا، ُجعل َمن كل الساباتيستيون يصبح هويته، أُنِكرت الذي الشخص وبصريورته
خربة فهذه ماركوس، نظر وجهة ومن الذاكرة. عىل النسيان انترص حينما اختفى َمن
كان إذا ماركيز: جارسيا جابرييل «نوبل»، بجائزة الفائز سأله حينما شخيص. تحوُّل
إنهم بليغة: ماركوس إجابة كانت القناع؟ ارتداء يف تستمر فِلَم أنت من يعرفون الجميع
من هو املهم أهمية. له تكون أن ينبغي ال هذا أن هو األكثر لكن أكون، من يعرفون ال
أنطوني جيني قابل .(٢٠٠١ مارس ٢٥ (كامبيو، كان من ال ماركوس، القائد نائب يكون

اآلخرين. أحالم يسمع أن تعلَّم ذلك وأثناء يحلم، أن وتعلم العجوز،

الساباتيسمو عوملة

يساعدنا نحو عىل ،١٩٩٤ عام النتفاضة التايل العقد مدار عىل تأثري الساباتيستا لفعل كان
تفرس العاملية. الحركات يف تظهر التي والثقافة الفعل لنماذج الرئيسية األبعاد فهم عىل
علماء يزعم الدويل. التضامن محرتيف دور منطلق من الحركة هذه نجاح عدة تحليالت
شبكية» «حرب إىل نفسه ل حوَّ الساباتيستا تمرد أن راند بمؤسسة املرتبطون االجتماع
أعقاب يف املكسيك يف «احتشدت» التي الحكومية غري املنظمات نتيجة األول املقام يف عاملية،
يستنفد أن األرجح ولكان املطرية، الكاندونا غابة يف حبيًسا التمرد لبقي ولوالها االنتفاضة،
بمراقبني املطالبة تمت فقد دفاعيٍّا؛ كان للدعم األوَّيل الساباتيستا التماس أن واضح نفسه.
عاجلة إعدامات عىل الحكومي القمع واشتمل االنتفاضة. فشل أعقاب يف التفاوض إلتاحة
املراقبني دور ولوال رقابهم)، الرصاصعىل بإطالق منهم كثري (ُقتل املقبوضعليهم ألولئك
املنظمات أن وواضح األولية. السالم مفاوضات تحدث أن املرجح من كان ملا الخارجيني
يؤكدون راند باحثي أن غري بعدها. وفيما املرحلة هذه يف حيويٍّا دوًرا لعبت الحكومية غري
دوًرا لعبت الحكومية غري املنظمات هذه بها اتسمت التي املفتوحة الشبكات بنية أن

الوطني. للتحرر ساباتيستا لجيش املبدئي الرتاتبي الهيكل تشكيل إعادة يف أساسيٍّا
شبكات كانت الحكومية». غري املنظمات «حشد عىل الرتكيز هذا مثل يف مشكلة ثمة
فرتة فخالل األفراد؛ نتاج كونها من أقل بدرجة املنظمات نتاج األولية الدويل التضامن
املنشورة الرسائل وتبث تساند لكي اإلنرتنت مواقع تطورت األولية، االنتفاضة عقب قصرية
أنشأها التي القائمة، األكاديمية الشبكات بني األنشطة هذه وتطورت املنتديات. مواقع عىل
جستني أنشأه EZLN.org الوطني للتحرر ساباتيستا جيش موقَع أفراد. األحيان أغلب يف
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صعوبة يجد كان ولكنه باالنتفاضة، ا مهتمٍّ كان كوليدج. سواثمور يف الطالب بولسن
جميع تكون أن يمكن حتى موقًعا ينشئ أن قرر لذا املعلومات؛ عىل الحصول يف متزايدة
ولكنه تضامنية، أو سياسية جماعة أي يف عضًوا يكن لم فيه. متاحة املتوفرة املعلومات
ساباتيستا جيش بيانات لنرش ذاتها املهارات واستخدم ،١٩٩٤ مارس يف صفحته أنشأ
البداية، يف السجناء. عن لإلفراج مناشدات إلطالق وكذلك اإلنرتنت، عىل الوطني للتحرر
الثورة حزب من مقرَّبة يسارية صحيفة وهي جورنادا» «ال من بالفاكس البيانات أُرسلت
تشعبي نص بصيغة يضعها أن ،١٩٩٥ يناير من يوميٍّا، بولسن واعتاد الديمقراطية،
مماثًال إنرتنت موقع ٦٠ من أكثر هناك كان سنتني وخالل مدرسته. خادم عىل ويبثها
واحد كان وإن املساندة، أفعال يف واملشاركة املعلومات عىل الحصول الناس استطاع حيث

املكسيك. يف منها فقط
حربًا الحكومية غري املنظمات خوض بشأن االفرتاضات من داللة أكثر بولسن خربة
األفراد دور الساباتيستا فعل يف املنخرطة الشبكات» «معمار دراسات وتربز شبكية.
عام يف املؤتمر نجاح أعقاب يف .(٢٠٠٤ (أولسن املنظمات دور تُربز مما أكرب بقدر
الجديدة» الليربالية مواجهة ويف اإلنسانية أجل من األول الدويل «امللتقى ُعقد ،١٩٩٤
الساباتيستيون اعتربها التي الدولية الشبكات املرة هذه مخاطبًا ،١٩٩٦ أغسطس يف
الواليات من أغلبهم وكان بلًدا، ٣٠ نحو من حرضمشاركون مماثلة. رصاعات يف منخرطة
الساباتيستا. لرصاع املستمر التحول نشهد (امللتقى) «اإلنكوينرتو» هذا ويف املتحدة.
يرفض التالية. الخطوة عن سائًال إنسان، ٥٠٠٠ نحو من ن املكوَّ الجمع ماركوس خاطب
فكرة يرفض ما بقدر وألقاب، وظيفية، وتوصيفات مناصب، ذات منظمة إنشاء فكرة
ولكنه والخاص، باملحيل يعرتف صًدى صًدى، إىل يدعو ذلك، من وبدًال العاملية. الثورة
.(١٩٩٦ (ماركوس اآلخر إسكات يحاول وال باآلخر، يعرتف صًدى الدويل، عرب يرتدد
مقاومة عىل الرتكيز شأنها من يَّة قارِّ شبكة إنشاء «اإلنكوينرتو» قرر النهائي، بيانه يف

منظمة: إنشاء تحديًدا يرفض اتجاه وهو الجديدة، الليربالية

مالقاة عن ستبحث والتشابهات، باالختالفات تعرتف إذ القارية؛ املقاومة شبكة
وسيًطا هذه القارية املقاومة شبكة ستكون بأكمله. العالم عرب األخرى املقاَومات
القارية املقاومة شبكة وليست املختلفة. املقاومات تتساند أن خالله من يمكن
لها وليس القرار، صنع مركز وال التوجيه تمتلك هي فال منظمة، بنية هذه
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(اإلعالن ونستمع. نتكلم الذين كلنا الشبكة، نحن تراتبية. وال مركزية قيادة
(١٩٩٦ الختامي

أمثال من شاركوا، الذين أولئك عىل استثنائي تأثري ١٩٩٦ عام «إنكوينرتو» ل كان
الحدث: بعد كتب بولسن. جستني

خطابهم، يف الدرجة لهذه إدراجيِّني يكونوا أن ا حقٍّ الساباتيستيون يستطيع هل
األمر كان إذا ونضاالتهم؟ اآلخرين هؤالء أحالم تُنعش أن يمكن التي وفعالياتهم
الساباتيسمو، يساندون أنهم ادعوا إذا نشطني األخريون يصبح فمتى هكذا،
يف محلية انتفاضة مع التضامن لصالح الداخل» يف «النضال يتجنبون هل
(بولسن ذاته؟ النضال من جزء أنها إدراك إىل توصلوا لعلهم أم الشياباس؟

(٢٠٠١

بعيد. نضال مساندة يتجاوز الفعل من نوًعا تعني ماركوس» «كلنا صيحة قوة كانت
النقاد من عدد يزعم والخيال. والسحر، بالخرافة، إحساًسا الساباتيستيني مع اللقاء أتاح
التحليل عن االنتباه تشتت السحرية» «الواقعية هذه بمثل االهتمامات أن الراديكاليني
الرصاع هذا أن العكس، سأزعم ولكنني الساباتيستا. لرصاع املنِتجة الطبقية للبنى العلمي
شاب: أمريكي بثَّها مادة يف االتصال هذا قوة من شيئًا نرى أن يمكننا أعمق. مكانًا ملس

عىل للرؤى املنارصة الكائنات ماركوس، كلنا ماركوس! سوموس تودوس
األحادية الثقافة تجدلها والرؤى، واآلمال باألشواق، حافلة رؤية، نحو طريقنا
(باتكو، النمو. ميثولوجيا االستهالكية والسلع الربح نََهم يعزز حيث املشرتكة؛
http://www.network54.com/Forum/message?forumid= يف منشور

(23164&messageid=998758179

الرصاخ من فعالية أكثر هذا السحر َخْلق الدمى: عن روزلني بحديث هذا يذكِّرنا
مما النفس داخل أعمق مكان إىل يصالن واملرسح الخيال اآلخرين. عىل األفكار وفرض

.(٢٠٠٣ يوليو ٩ إنديميديا، (روزلني، وقرسي عنيف يشء إليه يصل
لكن حارضة، األمور هذه املبادئ. أو الربامج بمعايري مبدئيٍّا مصاًغا رصاًعا هذا ليس

املحك. عىل الشخصية الذاتية بأن إحساًسا هناك
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والتجاوب األصداء

الشمالية أمريكا من املشاركني من صغرية مجموعة اجتمعت «اإلنكوينرتو» ل التايل اليوم
البديل االتصال «شبكة ى ستُسمَّ شبكة تنشئ أن وقررت كريستوبال، سان يف وأوروبا
مركز ال «جذورية» شبكة أنها عىل متزايد نحو عىل تُفهم الشبكة هذه أصبحت الدولية».
اإلذاعات يف انخرطوا أن سبق الذين الناس رشع تصفية. بال األخبار ستنرش شبكة لها،
نشطاء مع االلتقاء يف حكاياتها، وحكي املحلية املجتمعات تنظيم عىل تركيز مع املحلية،
الحر» اإلعالم «حركة ب وعٍي اتضاح تزايد ١٩٩٧ العام مدار وعىل الدويل. التضامن
جذورية شبكة إنشاء فكرة اكتسبت قصري، زمني مًدى ويف .(١٩٩٧ ودنكان (روجيريو
العام يف ثاٍن «إنكوينرتو» عقد رياليداد ال يف الدويل امللتقى قرر أن وسبق ة. ماسَّ أهمية
دوًرا كريستوبال سان يف التايل اليوم يف اجتمعت التي املجموعة ولعبت أوروبا. يف التايل
هذا خالل من إسبانيا. يف ١٩٩٧ أغسطس يف حدثت التي العملية هذه ترتيب يف ا مهمٍّ
الشوارع» «استعادة حركة يف املشاركني الناس بني واصلة تتشكل، الجديدة الروابط بدأت
الكمبيوتر علوم طالب طوَّر حينما ولذا الشمالية. أمريكا من البديل اإلعالم نشطاء وبني
صور برفع للناس يسمح أن شأنه من كان الذي النشط الكود بأسرتاليا سيدني يف
الشوارع» «استعادة كرنفال أجل من لتُستخدم الحقيقي، الزمن يف اإلنرتنت إىل وقصص
ضد سياتل حراك إىل مؤديًا الشبكات عرب هذا تدفق ،١٩٩٨ عام لندن يف الرأسمالية ضد
يف شاركوا أن سبق الذين الناس لعب حيث ١٩٩٩؛ نوفمرب يف العاملية التجارة منظمة

سياتل. يف املستقل» اإلعالم «مركز تأسيس يف حاسمة أدواًرا ١٩٩٦ عام «إنكوينرتو»
يف توجد التي االجتماعية، املراكز شبكة عرب الساباتيستا لخربة أخرى أصداءٌ انتقلت
املوسيقى شملت بديلة، وشبكات ثقافات بني ما جامعًة تقريبًا، الرئيسية إيطاليا مدن كل
نبذ عىل املراكز هذه تنطوي والنقاشات. املوسيقية والعروض واملكتبات واملطاعم واملقاهي
سبعينيات يف اإليطايل لليسار األهمية بالغة اللينينية، السياسية الثقافة من القديم الشكل
الشخص خربة التضحية. ُخلُق يف خة مرسَّ «بطولية» ذاتيًة دت مجَّ التي العرشين، القرن
الراب فرقة مع املغنية تغني بطولية. منها أكثر هشة خربة االجتماعية املراكز ثقافة يف
من خاص فضاء َخلق عن االجتماعية، املراكز يف بنفوذ تحظى التي بيشيه اإليطالية

.(٢٠٠١ (رايت تشكيله إعادة أو العالم غزو عن ال صنعها،
ثقافة هي وهياكل، منظمات ال اتصال، ونقاط شبكات ثقافة هي املراكز ثقافة
بذاتية يستبد الذي األيديولوجيا إرث باستمرار فيها يحرض ثقافة برامج، ال أشعار،
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الحركات أكثر من واحدة برزت السياق ومن اإلرهاب. ذكرى يف ويُرفض الشخص،
نشطاء ارتدى (كفى). باستا» «يا حركة وهي الساباتيستيني، مع التضامن يف ابتكارية
محافظ أشار أن بعد ،١٩٩٤ عام ميالن يف مرة ألول استُخدمت بيضاء، أفروالت باستا» «يا
بأنهم االجتماعية املراكز من الشباب ني املحتجِّ إىل الشمالية» «الرابطة حزب عضو املدينة
(انظر االستهزاء هذا عىل الساخر الرد سبيل عىل البيضاء األفروالت استُعِملت «أشباح».
وتجاوبت ،١٩٩٦ عام «إنكوينرتو» يف أوروبية جماعة أكرب اإليطاليون كان .(٢٠٠٣ فارو

البيضاء: األفروالت مع مؤثر نحو عىل مرئيني غري الناس جعل ومعنى القناع أصداء

الدولة أن حقيقة عن البيضاء األفروالت تُعربِّ املجتمع. يف مرئيني غري كنا لطاملا
منا كثريون أُؤالء. نحن ها ولكن بنا تعرتفون ال أنتم انظروا، نقول: تتجاهلنا.
يعملون وأناس بيئة، وأنصار حقرية، وظائف يف وعمال وعاطلون، مهاجرون،
مدرسون وحتى جامعات، الناسخريجو من الكثري لكن املخدرات. متعاطي مع
(أنيليزا، أبيض. أفروًال يرتدي أن يختار أن شخص أي يستطيع ومثقفون.

(٢٠٠١ فيدال يف مقتبس بجنوة، االجتماعي املركز

املادية واملواجهات والظهور، املجسدة األحداث األول املقام يف باستا» «يا فعُل أبَرَز
قبيل من الجديدة، املقصاة االجتماعية الجماعات مع التضامن مستهدفًة الدفاعية؛
ملحوًظا تحوًال نرى أن بإمكاننا لكن آمنة. غري وظائف يف العاملني أولئك أو املهاجرين،
جنوة يف الكبار الثماني ملجموعة املناهض الحراك إىل املفضية الفرتة يف باستا» «يا يف
الحركة أزمة يعتربه ما (٢٠٠٢) سريي باولو اإليطايل االجتماع عالم يحلل .٢٠٠١ عام
العنف ملوضوع املتزايدة األهمية يف البادية األزمة وهي باستا»، «يا يف الحارضة االجتماعية
املرحلة. تلك حتى األهمية بالغة كانت التي الثقافية املوضوعات ونبذ النشطاء، خطاب يف
فهَمنْي عاكًسا السياق، هذا يف نشهده أن يمكن الذي للتفاوت لالستجابة بُعَدين سريي يبني
للقوة، الجديدة العاملية البنى نتاج باعتبارها رأسية، بمعايري العوملة أحدهما يفهم للعوملة.
السانحة الفرصة بوصفها أفقية، بمعايري العوملة يفهم واآلخر معارضتها. تجب التي
سريي يبني العوملة، مواجهة سياق ويف الجديدة. والخربات الشبكات من الجديدة لألنماط
األطراف مع التضامن فعل أو النظام، تجاه العداوة شكلني: يتخذ أن يمكن الفعل أن
الزعماء بأن االدعاءات يف املتجلية والغضب الغيظ موضوعات أخذت جنوة، يف األضعف.
لخربات الجديدة القواعد عىل متزايد نحو عىل تطغى بالجملة، قتَّالني كانوا العامليِّني

التضامن.
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«ديسوبيديانتي» خليفتها وظهور باستا»، «يا انهيار إىل النهاية يف هذا سيُفيض
التجريد متزايد سلطٍة لنظاِم معارضتها أساس عىل وأكرب أكرب بقدر املعرَّفة (العصيان)
ونجري (هارت نجري) طوني وصاغه له نَظَّر املمارسة أشكال من (شكل والعنف
من بدًال العالم يعرِّف إذ والخربة؛ بالثقافة كثريًا يبايل ال الخطاب من الشكل هذا .(٢٠٠٠
برز ذاته، الوقت يف لكن نتاجه. هي و«جموع» للسلطة، نظام بني مواجهة أنه عىل ذلك
عىل متزايد بقدر هذا وركز االجتماعية. باملراكز بقوٍة مرتبًطا يظل اتجاه معاكس، اتجاه
٢٠٠٤-٢٠٠٥ صيف باستا» «يا نشطاء قضاء مع واملتجسدة، املبارشة التعاون أشكال
يف واملشاركة الصحية، والعيادات النظيفة، للمياه مرشوعات عىل عاملني الشياباس، يف
وغريها البطيء الطعام حركة مثل األخرى، املتجسد الفعل وصور هذا يلتقي البن. حصد
واين» «كريتيكال مثل واستهالكه الغذاء تنمية حول تدور التي املمارسة أشكال من
نبذ محاولة من جزء هو البن من الساباتيستا إنتاج دعم .(www.criticalwine.org)
من واحد وهو الصناعيان، التغذية ونظام الطعام جلبه الذي والذاتية الجسد بني الفصل
واإلحساس السمع أجل من السعي يختِف لم اليوم. االجتماعية املراكز يف الفعل أشكال أهم

والجموع. لإلمرباطوريات املجردة املعارضة يف والتجسد

هوامش

الساباتيستا» ثورة من قصصشعبية وسيوف: «أسئلة بعنوان األوىل للمرة نُرش (1)
هنا نرشه أعيد .٢٠٠١ برس، بونتوس تشينكو تكساس، إلباسو، رومو، ديفيد ترجمة
الوطنية واللجنة رودريجز، سيسيليا ترجمتها إضافية مواد وثمة النارش. من بترصيح

األمريكية. املتحدة الواليات يف املكسيك يف للديمقراطية
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السابع الفصل

املتجسدة الذوات حركاتاالستشفاء،

أشعر أن أستطيع فأنا نفيس، يف هي بها أشعر أن يمكنني التي التغريات
الخارجي بالعاَلم تتأثر لن … تتغري حينما … نفيس داخل الجسدية بالتغريات
الخارجي. بالعالم عالقتك تتغري املعنى بهذا ربما السهولة. من نفسه بالقدر

جونج الفولون ممارسة يف خربتها عن متحدثًة «جيني»،

نتائج بانتظار مؤقتة، حمايٍة تأشريِة بموجِب غربي بلٍد يف وهي عاًما، ٣٥ عمرها جيني
تاركًة الصني، من شهًرا عرش ثمانية قبل نزحت اللجوء. وضع عىل للحصول طلبها
القانون»، عَجلة «مماَرسة أو جونج، للفولون مماِرسٌة وهي وزوًجا، ولًدا بكني يف وراءها
عام يف حْظُرها وأُعِلن ،١٩٩٢ عام الصني يف ظهرت ل، للتأمُّ طريقة أو تمارين وهي
وهي الجسدية، املمارسة حركات من أوسع حركة من جونج الفولون انبثقت .١٩٩٩
والتحرك، التنفس، بني تجمع التي التدريبات من مجموعة من املكوَّنة التشيجونج،
العالم، تشكل التي الحية الطاقة وهو «التيش»، مفهومي بني اللفظ ويجمع والتأمل.
درجة عىل حاصلة جيني «العمل». أو «القانون» أو «املمارسة» يعني الذي و«الجونج»
عامي بني ما طالبة كانت حيث الراقية، بكني» «جامعة من األرضية، الكيمياء يف املاجستري
صينية رشكة يف استثمار محلِّلة وظيفة يف ُوظِّفت الصني تغادر أن وقبل و١٩٩١، ١٩٨٤
اليوم امتداد عىل صامتة تظاهرة يف املشاِركات من كانت ١٩٩٩ مارس ٢٥ ويف كربى.
إلقامة الرسمي ر املسوَّ الحي جونجنانهاي، خارج جونج للفولون ممارس ١٠٠٠٠ لنحو
لهذه التالية األسابيع ويف بكني، يف تيانانمن مليدان املجاور والحزب، الدولة مسئويل كبار
مدار وعىل مرشوعة. غري تمارينها ممارسة أن وأُعِلن جونج، الفولون ُحِظرت التظاهرة
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يف عام بقضاء ٢٠٠٠ أبريل يف عليها وُحكم عدة، مرات جيني ُحِبست التالية، الشهور
بينما خاصة، تعليم دروس يف املشاركة عىل أُجِربت سجنها فرتة وخالل اعتقال. معسكر
أوروبية رشكة لصالح املحشوة الدمى تجميع يف يوميٍّا ساعات ١٠ أيًضا تعمل كانت

الجنسيات. متعددة
الفولون ظهور فهم يصعب الصني، بدراسة متخصص غري شخص إىل بالنسبة
طبيعة بشأن بينهم فيما يختلفون الصني دارسو حتى لها، الالحقة واالستجابة جونج
أبعاد إىل ما نحٍو عىل تشري جونج الفولون أن عىل يتفقون الجميع أن غري الحركة، هذه
الحقبة من البلد ذلك يخرج إذ املعارصة؛ الصني يف والثقايف االجتماعي للتغري حاسمة
للتنظيم ناشئ عاملي نموذج من أساسية أبعاًدا ويعتنق ،١٩٤٩ عام بثورة تميزت التي
سمات من مميزة سمات أيًضا جونج الفولون اكتسبت قصرية، زمنية فرتة يف االجتماعي.
منطقة إىل الصني من مركزها َل تحوَّ ،١٩٩٩ عام يف حظرها قبل وحتى العاملية، الحركات
تنترش كانت بينما املهجر، لصينيي العاملية املراكز من وهي سيتي، نيويورك يف «كوينز»
متجاِوزًة تنترش الحركة وبدأت وآسيا، أوروبا يف الصينية باللغة املتحدثني بني برسعٍة
مع ارتباًطا تزداد األوسع التشيجونج تيارات أصبحت حيث أيًضا؛ بالصينية املتحدثني

الجديد». «العرص حركة مثل عاملية ثقافية حركات
القانون»، َعجلة «نظام أو العظيم»، الَعجلة «طريق جونج» «الفولون مصطلح يعني
إليها ودعا ابتكرها تمارين خمسة عىل سٌة مؤسَّ تربية، حركُة هي جونج» و«الفولون
مدينة من للحكومة تابعة حبوٍب رشكِة يف سابق رسمي موظَّف وهو هونججي، يل
الفولون صار ما بدأ البلد. رشقي شمال يف متدهورة صناعة مدينة وهي تشانجتشون،
التماريَن َم قدَّ حيث بكني؛ إىل وساَفَر أجر، بال إجازًة يل أخذ حينما ،١٩٩٢ عام يف جونج
املقررة املنظمة وهو الصني، يف التشيجونج أبحاث اتحاد مؤتمر إىل ابتكرها التي الخمسة
فرد، ٥٠٠ نحو تََسع قاعٍة يف عرَضه يل وقدََّم واتحاداتها. التشيجونج ملماِريس رسميٍّا
النجمة». «تشيجونج حينئٍذ اه سمَّ فيما نة املتضمَّ املبادئَ وشارًحا تمارين، خمسة ًحا موضِّ
ُمستَمدة موضوعات بني ما تجمع بمحارضات مصحوبًة يل حها وضَّ التي التمارين وكانت
قاعٍة أيُّ تتسع لم الرابع العرض ومع والكونفشيويس. والطاوي، البوذي، الفكر من
.(٢٠٠٠ وآخرون (آدمز محارضاته إىل االستماع يف رغبوا الذين الناس أعداِد الستيعاِب
وهاربني، تشانجتشون، يف تدريبية حلقات يل عقد ،١٩٩٤ سبتمرب حتى ١٩٩٢ مايو ومن
هونججي يل صار الفرتة هذه وخالل إنسان، ألف ٢٠٠ بنحو املشاركني عدد وُقدِّر وبكني،
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منتديات يف عمَله َم وقدَّ التشيجونج، أساتذة من الناشئ الجيل أفراد أهم من واحًدا
الدولة، ِقبَل من صة املرخَّ الصني، يف للتشيجونج العلمي البحث جمعية خالل من مختلفة
عمله واتبع .١٩٩٣ عام للصحة بكني مؤتمر يف للعام» التشيجونج «أستاذ لقَب وُمِنح
جيش يف مهيمنني زعماء شأن شأنهم الصيني، الشيوعي الحزب يف مؤثِّرون أعضاء أيًضا

الشعبي. التحرير
رها طوَّ دافا»، «فالون باسم ُعِرفت املعتقدات، من مجموعًة يل صاغ الفرتة، هذه خالل
بعنوان لتعاليمه الرئيس البيان نُِرش ١٩٩٥ يناير ويف مبيًعا. الكتب أكثر من واحٍد إىل
الدالة املؤرشات ومن الصيني. والتليفزيوني اإلذاعي البث مطابع من رسميٍّا فالون» «جوان
العام األمن وزارة مرسح من عنه أُعِلن كتابه أن حقيقُة الصيني النظام من يل ُقْرِب عىل
أكثر كانت نصوصه بأن االعتقاد ساد العرشين، القرن من التسعينيات منتصف (بحلول
يف جونج الفولون يف والتأمل التنفس تماريَن يل يضع شياوبنج). دنج نصوص من مبيًعا
كتاباته ولكن والطاوية. البوذية إىل مستنًدا القديمتني، الصينيتني والتقاليد الثقافة إطار
أن يمكن أننا لدرجة حداثية، بعد ما بمصطلحات ذاته الوقت يف َمُصوغة ومحارضاته
عىل الفضائية الكائنات نشاط الصيني: التقليد من أكثر الشعبية هوليوود بثقافة نربطها
(١٩٧٠) دانيكن فون إريش كتاب إىل أيًضا يستند بينما نوسرتاداموس، ونبوءات األرض،

الناقصون. الفضائيني أحفاُد هم البرش بأن وافرتاضه الرب» «عربات بعنوان
منظمات شأن شأنها بالدولة، وثيًقا ارتباًطا جونج الفولون ارتبطت األصل، حيث من
التشيجونج. يخص فيما تتغري البيئة كانت ،١٩٩٥ عام بحلول لكن األخرى. التشيجونج
لعدد واعتقاالت تغريمات إىل أدَّت الكاذب»، «العلم ضد النطاق واسعَة حملًة الدولة أطلقت
لإلدارات، عابرٌة اسرتاتيجيٌة كانت ١٩٩٦ عام وبحلول املشهورين، التشيجونج أساتذة من
إطار ويف التشيجونج. عىل الدولة سيطرة لتأكيد ترتيباٍت تدبُِّر الدعاية، وزارة من بتنسيق
البحث جمعيِة تسجيَل الصني يف للتشيجونج العلمي البحث جمعيُة ألغت العملية هذه
وهو ١٩٩٦؛ نوفمرب يف جونج) الفولون عن املؤسيس (التعبري جونج الفولون يف العلمي
الجمعية سعت ذلك، أعقاب ويف مرشوعة. غري جونج الفولون جعل عمليٍّا يعني كان ما

الصني. يف البوذي االتحاد الحق وقٍت ويف الوطنية، األقلية لجنِة لتبعيِة جدوى بال
الفولون يف الحكومة رأي تغريُّ عىل دليٌل أيًضا املأل عىل يظهر بدأ ،١٩٩٧ عام ومن
جونج للفولون انتقادي طابع ذاِت وغريها الجيش صحف يف مقاالٍت ظهور مع جونج،
يف ورشعيتها، جونج الفولون منافع يدحض النوع، هذا من انتقاد ونُِرش سها. ومؤسِّ
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التي الطريقة عىل املدينة يف املمارسني احتجاج إىل مؤديًا ،١٩٩٩ مارس يف تيانجني مدينة
بتهمة ممارًسا ٤٠ نحو اعتُِقل املقال. بسحب وُمطاَلبتهم الصحافة، يف الحركة بها ُوِصفت
امُلِيسء، املقال سحب إىل تدعو الفتات ونرش الصحيفة، مكاتب خارج التمارين ممارسة
جونجنانهاي. خارج ١٩٩٩ مارس ٢٥ تظاهرة إىل أدى ما هي االعتقاالت هذه وكانت
كبار مع بمقابلٍة مطالبني ليًال، العارشة حتى وبقوا صباًحا، الرابعة يف املمارسون وصل
رئيُس واَفَق اليوم نهايِة وُقْرَب ممارستها، وعن الحركة، عن للدفاع الحكوميني، القادة

بسالم. املمارسون بعدها انرصف وفد، ُمقابَلة عىل جونججي جو الوزراء
يوليو، أواخر ويف للحركة. الحكومة معارضة اشتدَّت الحدث، لهذا التالية الفرتة يف
لجنة تمرير مع مرشوعة، غري التشيجونج منظمات من وعدد هي جونج الفولون أن أُعِلن
أعم، نحو عىل أو البدعية، الديانة لقمع قانونًا الوطني الشعبي للمؤتمر التابعة التسيري
الدولة إعالم يف جونجنانهاي احتجاج ُوصف األثناء هذه ويف (سييجياو). الِبدعي التعليم
(«جنمني سنوات بعرش ذلك قبل تيانانمن أزمة منذ سيايس» حدث «أخطر بأنه الرسمي
بأنها جونج الفولون وُوِصمت .(٢٠٠٢ تونج يف مقتبس ،١٩٩٩ أغسطس ١٣ جيباو»،
خالل رسمية، أرقام وفق إنسان، ألف ٣٥ نحو احتُجز العام وبنهاية رشير». «معتقد
يف الرشطي االحتجاز يف عنها املبلغ الَوَفيات أوىل وكانت الحظر، عىل االحتجاج محاولتهم
نحو وفيات الدولية العفو منظمة وثَّقت التايل، العام نهاية وقبيل ذاته. العام من أكتوبر
يف ُعقدت التي املحاكمات أوىل تضمنت بينما الرشطة، لدى احتجازهم أثناء شخًصا ٧٧
حملة واستمرت عاًما. و١٢ عامني بني تراوحت ملدة بالسجن عقوبات ٢٠٠٠ عام نهاية
معسكرات إىل ممارس ٥٠٠٠ عن يقل ال ما أُرسل التايل العقد منتصف فمع القمع؛
اللجوء أيًضا لت سجَّ كما التعذيب، حاالت مئات الدولية العفو منظمة ووثَّقت اعتقال:

املعتقلني. املمارسني مع للتعامل النفسية للمستشفيات املتزايد
عن الدفاع يف املمارسون استمر الدولة، عبأتها التي الفائقة املوارد من الرغم عىل
من واحد وهذا متفرقة. علنية عروض خالل من هذا حدث الصني، داخل ويف ممارستهم.
املدني أو الرسمي بالزي العام األمن مكتب لضباط الطاغي للحضور األساسية األسباب
الفولون ملمارسة علني مظهر أي منع عىل الرسيع العمل أجل من تيانانمن، ميدان يف
حدث مثلما إدهاًشا أكثر أفعال ثمة وكانت الحركة. عن تدافع الفتات أي نرش أو جونج
التليفزيوني االصطناعي القمر «سينوسات»، اخرتاق مع ٢٠٠٣ ويونيو ٢٠٠٢ سبتمرب يف
كربيات من لواحدة األسبق الناجح االخرتاق أعقاب يف عليه، والسيطرة للصني الرئييس

174



املتجسدة الذوات االستشفاء، حركات

شخًصا ١٥ إدانة شهد الذي الحدث وهو الصني، يف بالكوابل التليفزيوني البث شبكات
رئييس حضور اإلعالمية األفعال هذه يدعم عاًما. ٢٠ إىل تصل ملدد بالسجن عليهم والحكم
الصينية الوكاالت قبل من ذاتها هي اخُرتقت التي جونج الفولون ملواقع اإلنرتنت عىل
راند تسميه ملا واضح مثال أيًضا؛ لتدمريها ولكن املواقع، لحظر فقط ترمي تكن لم التي

الشبكية». «الحروب
أشكال ووقعت الرشطيني، آالف وُعبئ الناس، آالف احتُجز جونج، الفولون حالة يف
الواضح األمر لكن والشديد. املتواصل القمع من الرغم عىل الصني، عرب مختلفة احتجاج
وأفعالها تنظيمها أنماط وأن غربية، «اجتماعية» لحركة مثاًال ليست جونج الفولون أن
تطرحه ما استكشاف يف نبدأ كيف الغربية. املدني» «املجتمع نماذج مع تتوافق ال
(َهَوس جي» «تشيجونج باسم يُعرف أصبح مما جونج الفولون انبثقت الحركة؟ هذه
مع نبدأ أن نحتاج وهنا العرشين. القرن ثمانينيات يف الصني يف بدأ الذي التشيجونج)

التشيجونج. يف الحارضة املتجسدة الخربة

الحضارية واملبادئ األجساد

إحدى وهي والتأمل، والتحرك التنفس أساليب بني تجمع تربية حركة هي التشيجونج
«تشيجونج» لفظ أن ورغم الثمانينيات. يف الصني يف تطورت التي الثقافية الحركات أهم
اللغة إىل اللفظ يدخل إذ ا؛ جدٍّ حديث املتداول فمعناه التاريخية، النصوص بعض يف يظهر
ست أُسِّ حينما الخمسينيات، عقد يف الصيني التقليدي الطب عىل الرصاع سياق يف الصينية
التي الطريقة هذا شكَّل .(١٩٩٩ (هسو التشيجونج عىل املعالجني لتدريب الطبية املعاهد
األدق املعنى عكس عىل س»، تنفُّ «أسلوب أنه عىل — عموًما اإلنجليزية إىل اللفظ بها يرتجم
من للمرء الداخيل» «العاَلم تنظيم عىل التشيجونج تشتمل النفس». لرتبية «ممارسة وهو
(تشيرب الجسد داخل (الطاقة) التيش تدفقات وتنشيط التنفس إيقاع يف التحكم خالل

.(١٣٤ :١٩٩٣
بني التباين (٥٠ :٢٠٠٣) زاركوني تريي الفرنيس املقارنة الحضارات مؤرخ يؤكد
الغربية العالقة زاركوني، يلحظ كما الصينية. التنفس وفلسفة الغربية، اليشء فلسفة
من بدًال الخطيئة، أو الرش يجسد أنه عىل الجسد فهم مع إشكالية، عالقة بالجسد
بالجسد االهتمام إىل االفتقار هذا بالعالم. الروحية أو الفلسفية للخربة وسيًطا اعتباره
بأشكال بقوة املتأثرة االجتماعية، بالحركة املختصة الغربية االجتماع علوم يف ا جدٍّ واضح
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واملصالح. واملعتقدات، اإلدراك، عىل تركيزها مع والجسد، العقل بني املسيحي التضاد
التي للطريقة مهمة دالالت له نموذج د، للتجسُّ معقد نموذج عن فتكشف التشيجونج أما
لفئة تمثيل أنها عىل االجتماعية» «الحركة تعريف من بدًال والفعل، الحركات يف بها نفكر
خالل من به وتحس العالم يف تفعل التي االستشفاء» «حركات عن للسؤال تهيئنا فهي ما؛

الجسد.
بني ظهرت جسدية تمارين عىل مبنية حركة نشأة (١٩٩٣) ألرت جوزيف يستكشف
هؤالء عاش االستعمارية، الحقبة يف االستعمار. بعد ما مرحلة يف الهند يف املصارعني
وتصوري مادي فضاء البدنية؛ اللياقة ساحة أو «األْكهارا» عىل قائمة حياة املصارعون
هذه َعْرب املصارعون ه يُوجَّ وإذ واألشجار. واملاء، والهواء، الطني، عنارص من مصنوع
الراعي أمريهم قوة يؤكد نظام رمزي؛ نظام من جزءًا يكونون الطبيعية، العنارص
قدوم أن غري املستعِمر. اإلنجليزي الجسد جمود عىل املتدفق الجسد وأولوية وتناغمه،
فاسدة دولة مع متزايد نحو عىل املصارعني وتعاُمل األمراء، تراجع يف تسبب االستقالل
أجسامهم عىل املحافظة من وبدًال االستعمار. بعد ما فرتة يف الكفاءة إىل ومفتقرة مبتدئة
فيها تأخذ خربة والوهن، البالدة االستعمار بعد ما عالم خربة تنتج والفعالة، املتدفقة
هذا يف وقوتها. وتماسكها فاعليتها من متحللة التفكك، يف دة املجسَّ الذاتية كينوناتهم
االستعمار بعد ما لتجزُّؤ استجابة املصارعني بني حركة تطور ألرت يستكشف السياق

ألرت: يواجه الحركة هذه فهم محاولة يف الجسد. ممارسة خالل من مبنية حركة هذا؛

شاعرية فقط عقيدة، وال فلسفة ال وجسماني. أساسمادي عىل رة متصوَّ يوتوبيا
قوة املصارعون يواجه … والتمارين والطعام، واملاء، الطني، يف الكامنة القوة
أشكال من شكًال البدنية اللياقة بجعل بدائية، مستوياتها أكثر يف الدولة

(٦٤-٦٥ :١٩٩٣) املدني. واإلصالح السيايس االحتجاج

نهاية. بال بلدة اجتماع أنها عىل الحركات فهم من يصفها التي الخربة تتحرز
التمثيالت يف خصوًصا الصني يف هذا ويتجىل العالم. يف للكينونة وسيط الجسد
الجسد يمثَّل حيث الكونفويش التقليد بني الفرق (١٩٩٤) ِهي جون يؤكد الفنية.
بلغة الجسد يُفهم حيث الطاوي؛ التقليد وبني االجتماعيني، والطقس العالمة بلُغة
شهريين. فنيني عمَلنْي خالل من ِهي مقولة توضيح ويمكن وتدفقاتها. التيش تركيزات
http://www.allempires.com/empires/qing/ (انظر التشينج إلمرباطور رسم األول

.(yongzheng.jpg
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عرب «املسافرون تشيون فان عمل الطاوية، الفن أعمال أشهر من واحد هو والثاني
http://images.google.com/imgres?imgurl=http:// (انظر والجداول» الجبال
www.faculty.de.gcsu.edu/~dvess/ids/fap/Rox/16.jpg&imgrefurl=http://
www.faculty.de.gcsu.edu/~dvess/ids/fap/taop.htm&h=211&w=300&sz=
109&tbnid=gUqCYdWFV70J:&tbnh=78&tbnw=111&start=62&prev=/
images%3Fq%3Dtaoism%26start%3D60%26hl%3Den%26lr%3D%26client%

.(3Dsafari%26rls%3Den%26sa%3DN
املكانة إىل يشريان ووضًعا، رداءً نرى يظهر. ال يكاد اإلمرباطور جسد األوىل، الحالة يف
وهم الحجم؛ صغار املسافرون الناس الثانية، الحالة ويف االجتماعي. النظام يف واملركز
اللوحة تبنيِّ والجداول. الجبال وخصوًصا الطبيعي، العالم بفعل مقزَّمون طريق، عىل
التقليد ركز الجبل. شكل يف يتجىل الذي الكيل الكون إىل الصغار الناس من امُلشاِهد، نظرة
شخص لكل يكون أن يُفرتض حيث االجتماعي؛ للسلوك ل املفصَّ التنظيم عىل الكونفويش
دور ولكل وهكذا)، تلميذ، مدرس، ابنة، ابن، أب، زوجة، (زوج، األدوار من مجموعة
لهذا مضاد فعل رد بوصفه جزئيٍّا الطاوي التقليد فهم ويمكن تؤدَّى. تفصيلية واجبات
الخبري أو املمارس يستطيع بحيث الرتبية، بأساليب اهتماًما وباعتباره ل، املفصَّ التنظيم
وهو الطريق، أو الطاو إىل الوصول عىل السامية القدرة خالل من رفيعة مكانة تحقيق

الرتبية. بهذه يمروا لم الذين أولئك إليه الوصول يستطيع ال يشء
الجسد خالل» «من العالم يف للكينونة طريقتني عىل التقليدان هذان ينطوي

شو: جيان ويكتب قبل. من إليهما املشار اللوحتني يف موصوفتني

يف وأدائه يرتديها التي والزينة املالبس خالل من الكونفويش، الجسد يحمل
خالل وحركته الطقوسية الجسد أفعال معينة. معاٍن لها عالمات الطقوس،
العالمات فهذه ولذا الفاعلني؛ مراكز عن تعربِّ دالالت هي االجتماعية املراسم
العالقات من متغرية أشكال يف التسبب أو الرتاتبي النظام تثبيت عىل قادرة
االجتماعية، األنشطة يف باستمرار الكونفويش الجسد يشرتك وإذ االجتماعية.
الطبيعة، مع متَّحد املقابل يف فهو الطاوي الجسد أما كبري. بقدر عام جسد فهو
يُفهم ولذا الكون؛ هذا مصادر كل املرء فيه يجد أن يمكن للكون، ر مصغَّ عاَلم
والكمال التحرر وسائل عىل يشتمل أنه عىل الطاويني نظر وجهة من الجسد
الجسدية الرتبية أساليب استخدام الوسائل تلك اكتشاف ويعني اإلنسانيني.
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والطاقة الطاقة هذه بني وتجمع الجسمانية، الحية الطاقة يف تتغلغل التي
شأن الطاوي الجسد تربية … التيش من تنبعان كلتيهما أن بما الكونية،

(٩٦٩ :١٩٩٩ (شو وانعزال. بخصوصية األفراد يؤديها شخيص؛

أجساد أما السطح. تزين التي االجتماعية الوسوم وراء مختٍف اإلمرباطور جسد
للتيش، تركيزات أنها عىل تُفهم التي العظيمة والصخور الجبال عليها فتطغى املسافرين
هذين كال أهمية أن ِهي يلحظ املغلقة. األجساد سطح من أهم هي التي الكون حيوية
هذان وينبهنا الصيني. الفن يف العارية التمثيالت غياب فهم عىل تساعدنا التقليدين
املقام يف يؤكدان وهما العالم، يف الكينونة لطرائق الحضارية لألبعاد الفنيان العمالن
(١٩٩٩) أيزنشتات يربز الفعل. أشكال من شكًال بصفته «الرتبية» مفهوم أهمية األول
تمتلك التي — واإلسالمية واليهودية، املسيحية، — التوحيدية الحضارات بني التباين
الكونفوشية والحضارة واالجتماعية، السياسية النظم بناء إعادة نحو قوية ميوًال جميعها
خالل من ذلك يكون أن من بدًال ولكن العالم، هذا تغيري نحو نفسه بالقدر هة املتوجِّ
الفردية املسئولية عىل قوي «تركيز خالل من فهو السيايس، النظام عرب للتغيري برنامج
السياق للرتبية الكونفويش الفهم يُربز وبينما .(٥٢ :١٩٩٩) للفرد» الُخلُقية الرتبية وعىل
الطاقة إىل للوصول الجسد تربية عىل ِهي، يؤكد كما الطاوي، الفهم يركز االجتماعي،
جسم الكونفويش الجسم الكونية. الطاقة مع االئتالف إىل ذلك خالل ومن الجسمانية،
الطاوية حالة يف أما العام. الطقس خالل من االجتماعي املركز يُشكَّل حيث اجتماعي؛
حيث الجسد؛ داخل الداخل، إىل الذهاب خالل من الكونية القوى إىل الوصول ق فيُحقَّ
كلتا .(٩٦٩ :١٩٩٩ (سو الخارج» عىل ينعكس داخيل «جسد هو الطاوي الجسد
أن تأكيد إىل تسعيان واالتساق؛ التوازن عن تبحثان والطاوية الكونفوشية املمارستني
يضعها التي الدينامية وهي الكوني، العالم ملبادئ تمتثل الدنيوي للعالم الناظمة املبادئ
دة املجسَّ الخربة من النمطان هذان يؤكد ذاته، الوقت ويف الحضارات. مركز يف آيزنشتات
(ديرليك التقليد عن وكلية صلبة تصورات افرتاض واستحالة الحضارات، داخل التوترات
حاسًما موقًعا التجسيد أشكال من الشكلني هذين بني التوترات تشكِّل وبالفعل، .(٢٠٠٣

بالحداثة. الخاصة الصينية الخربات حول الرصاع مواقع من
ما ويقارن كونفويش. «مادي» ه توجُّ سياق يف الصني داخل الحركات آيزنشتات يضع
هذه مثل منها. انبثقت التي والبوذية الهندوسية، يف نشأت التي الحركات بني وما هذا بني
الخربة بناء إعادة عىل وتركيًزا الدنيوي العالم يف «زهًدا متضمنة روحية، كانت الحركات
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ليس بعيدة آثار لها كانت الحركات هذه مثل أن غري .(١٦ :١٩٩٩) للمؤمن» الداخلية
الحياة تنظيم ومنها األوسع، املؤسسية األطر عىل أيًضا ولكن الديني، املجال عىل فقط
السياسية. املراكز بناء إعادة نحو متوجهة ذلك مع تكن لم بينما واالقتصادية، السياسية
الكونفويش، التقليد إطار يف تنشأ أن املتوقع الحركات حالة يف الفارق آيزنشتات يؤكد
لتطبيق السيايس والنظام الدولة إىل الناظرة وخصوًصا قوي، «مادي» بتوجه املوسومة
الكونفوشية املوضوعات حامل أن حقيقة وبني هذا بني ما آيزنشتات ويربط مثالية. رًؤى
الفكرية النخب منها انبثقت اجتماعية جماعة كانت التي املتعلمني، طبقة كان الرئيس
النظام النتقاد سياسية حركة ثمة كانت ذلك، ونتيجة الصني. يف والسياسية والثقافية
يف يتطور لم ولهذا، الواقع. يف النظام شكلت التي االجتماعية الجماعة يف كامنة السيايس
يف حدث كما دينية ثورات يف ذلك يتطور ولم والدولة، الدين بني الواضح الفصل الصني
الُخلُقية والرتبية الفردية للمسئولية قويٍّا اعتباًرا أَْوَىل الكونفويش التقليد أن غري أوروبا.
عىل قوية روحية بنزعات مرتبًطا هذا يصبح أن يمكن آيزنشتات، يزعم وكما للفرد،
السياسية السلطة تُستخدم أن عىل الكونفويش التقليد يركز وبينما الشخيص. املستوى
الطرق: من أنماط ثالثة الطاوي التقليد يُربز (الطرق)، الطاوات بني التناغم لتحقيق
التقليد ويتضمن العظيم. والطاو الطبيعي، والطاو االجتماعي)، (أو اإلنساني الطاو
الرتبية فكرة تتضمن بينما والواجبات، لألدوار الكونفوشية األولوية عن النأي الطاوي
الطاوية املمارسة من املبكرة األشكال تشمل إذ املعرفة؛ إىل للوصول لغوية غري صوًرا
للمعرفة طرق وهي ٢٠٠٣)؛ (هانسن التأمل وربما الهلوسة، وعقاقري والصوم التنفس

واللغوية. اإلدراكية الطرق مع تتعارض

والثورة األجساد

الجسدية، للرتبية التقليدية املمارسات من عدٌد ترابط العرشين القرن خمسينيات خالل
العلمية املكانة عن األوسع النقاشات سياق يف الرسمي «التشيجونج» وصف عليها وأطلق
الجسدية واملنافع العلمي األساَس الرسمي االعرتاُف هذا أبرز الصيني. التقليدي للطب
تعريفها السياق هذا يف وأعاد التقليدية، الصينية املمارسات من الناتجة للقياس القابلة
مفصولة ذاتها، بحد غايات السبب لهذا أصبحت «الصحة»، ب متعلقة ممارسات أنها عىل
تغريات أسرية هذه الجسد ممارسات صارت ما رسعان لكن األشمل. الرتبية هدف عن

الثورية. بعد ما الصني يف الجسد موقع عىل مؤثرة أوسع
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اقرتان إىل بالنظر وعافيته، الجسد لصحة كبرية أهمية ماو أوىل األوىل، كتاباته يف
الضمحالل رمًزا بوصفها املريض» آسيا «رجل بمقولة والهزيلة الضعيفة األجساد صورة
الحكم عىل استوىل الذي للنظام مركزيٍّا هدًفا جديد جسد بناء كان .(١٩٩٩ (سو الصني
حيث ماو؛ كتابات يف متكرر موضوع هو النشط العفي بالجسد واالحتفاء .١٩٤٩ عام
جسًدا املاوي الجسد هذا كان اليانجتزي. نهر يف بالسباحة الثقافية الثورة ماو أطلق
يف الدولة انطالق مع علنًا، املشرتكة املمارسة خالل من متزايد نحو عىل مكونًا جماهرييٍّا،
العسكرية والخدمة العمل خالل من األول املقام يف االشرتاكية، يخدم أن يمكن جسد بناء
بنائه، من لالنسحاب محاولة أي يف عميًقا ارتيابًا يرتاب ماو كان .(٥٨ :١٩٩٥ (برونل
الذي النشط العفي الجماهريي الجسد لرفض نخبوية أو إقطاعية محاولة هذا معتربًا
اختفت ،(٩٧١ :١٩٩٩) شو يزعم كما ماو، صني يف االشرتاكية. خالل من يُبنى كان
الجسماني» «التأميم ظل يف الجسد تربية صارت حيث تماًما؛ الفردية الخاصة األجساد
ممارسة يف مستوَعبة الطاوي التقليد يف الخاصة الرتبية أضحت حيث األمة؛ لتشكيل أداة
يف الذات تختفي حيث الجماهريي؛ الجسد تشكيل إىل هادفة للتدريب، وعلنية طقوسية

املجموع.
الثورة يف جذريٍّا طابًعا نْي الخاصَّ والخربة املجال لتقويض املحاولة هذه اتخذت
قابلة وغري عنيفة صدمة متضمنة و١٩٧٦، ١٩٦٦ عامي بني امتدت فرتة وهي الثقافية،
الداخيل، التهجري من املاليني وعانى األرس، ُفكِّكت الصينيني. من املاليني لعرشات للتنبؤ
وكانت السوفييتي، االتحاد من االنتقاد أساليب واستُوردت الحياة. مدى التوظيف وُفقد
العقاب أو العنف، إىل يؤدي ومستدام، رشس النتقاد يتعرضوا أن يمكن األفراد أن تعني
يكونوا أن توقع يمكن بينما العمل، زمالء أو العائلة تديره الذي التعذيب أو الجسدي،
من بمأمن تقريبًا أحد يكن لم االنتقاد. هذا مثل إدارة من جزءًا نفسه بالقدر أنفسهم هم
«إبادة بأنها الخربة هذ وي-مينج تو الصيني االجتماع عالم يصف عامله. تقويض احتمال
تشكيل عىل القدرة أيًضا ولكن االجتماعي، التنظيم أشكال فقط تقوض لم أيديولوجية»،
الدماثة أشكال حتى الثقافية الثورة شكلته الذي التدمري بلغ األشخاص: بني عالقات
كان التي «شكًرا»، أو «معذرة»، أو الخري»، «صباح قبيل من املهذبة التعبريات يف املتجلية

.(١٩٩٧ (وي-مينج الالحقة الفرتة يف تعلمها إعادة الالزم من
األنثروبولوجيا، عاملة تحلل بها. لالحتذاء السكان إىل ُقدِّمت قدوات فرتة هذه كانت
ولد الشعبي، التحرير جيش يف عضو وهو فنج، يل حالة ،(١٩٩٦) فاركوار جوديث
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اتخذه فنج، يل لوفاة التايل العام يف .١٩٦٢ عام يف حادث يف حتفه ولقي ،١٩٤٠ عام
الذين ذواتهم، من املتجردين للعمال نموذًجا بوصفه بِيل واحتُفي لالقتداء، رمًزا ماو
ويقرءوا الحافلة، ينظفوا أن املثال سبيل عىل بالحافلة رحلٍة يف وهم شأنهم من كان
ماو، فكر عن سياسيٍّا نقاًشا ويعقدوا القراءة، يستطيعون ال الذين هؤالء عىل الصحف
يتجاوز كان ما ودائًما بقلبه، ماو عمل يل استوعب القصة، تميض وكما باألطفال. ويعتنوا
االشرتاكي الصينية، الدولة تخيلتها التي الجمعية للشخصية رمًزا صار اإلنتاج. حصص
الكتب، يف به واملحتفى للتقليد، نموذًجا يكون أن املستهَدف (١٩٩٦ (فاركوار النمطي
ُجعل وفاته، وبعد االشرتاكية». آلة يف «ترًسا يكون أن يل هدُف كان واألفالم. والالفتات،
تلحظ كما للفضيلة، مثاًال وبوصفه الذات». من املتجرد «االلتزام نسميه أن يمكن ملا مثاًال
لم ولكنه للتضحية)، (مثاًال وحسب شابٍّا يُمت لم حياة. سرية يل يمتلك لم فاركوار،
من مجرَّد حرفيٍّا، يل، الصينية. الثقافة يف مؤثرة سمات وهي أطفال، له يكن ولم يتزوج
مدمجة حياته، استكشاف يمكن حيث اإللكرتوني؛ الفضاء يف املرة هذه عاد، اليوم، ذاته.

.(www.leifeng.org.cn) الثراء» د «يُمجَّ حيث تجارية ثقافة يف اآلن
أن أُعلن الثورة، خضم ويف وتدمريه. التقليد مطاردة يف الثقافية الثورة رشعت
الالحقة الفرتة لكن ممارستها. وُحِظرت بالصينية) («ِميِشني» شعبية خرافة التشيجونج
٥٠ نحو إىل بالتأكيد املمارسني عدد وصول مع التشيجونج، ممارسة يف انفجاًرا شهدت
التوترات أن (١٩٩٩) شو جيان يفرتض العرشين. القرن ثمانينيات بمنتصف مليونًا،
واملجتمع الثقافة لفهم مفتاح هي الفرتة هذه خالل التشيجونج بخصوص ظهرت التي
الفولون بشأن الراهن الرصاع وأن الثقافية، للثورة الالحقة الحقبة يف فقط ليس الصينيني،

التوترات. لهذه املستمرة األهمية إىل يشري جونج

األجساد تتذكر كيف

الذي الحد إىل واالنتقاد األىس بتدفق موسومة انفتاح، فرتة مبارشة الثقافية الثورة أعقبت
الحكومة تحركت ١٩٧٩ عام يف بالديمقراطية. مطاِلبة حركٍة إىل يتطور هذا أن عنده بدا
الثورة تضمنتها التي املروِّعة األحداث ذكرى مسكتة الناشئة، الحركة هذه إلنهاء الصينية
الرتويع من َعقٍد من نجم ما بشأن اللوم وزَّعت مرخصة» «نسخة إقامة خالل من الثقافية،
قطع وكالينمان، كالينمان الطبية األنثروبولوجيا عامَلا يفرتض وكما األربعة». «عصابة عىل
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عن ولكن االنتقاد، عن فقط ليس السيايس، التعبري إمكانية عىل تماًما الطريق الفعل هذا
وشهدت أيًضا. ثقايف انسداد رسيًعا أعقبه السيايس االنسداد هذا أن ويلحظان أيًضا. األىس
األدبية األعمال يف طفرة ١٩٧٦ عام ماو ووفاة الثقافية للثورة مبارشة التالية السنوات
بالديون؛ لتطالب عادت أشباح عن مرسحيات وكذلك الصدمة، موضوعات تدرس التي

.١٩٧٨ العام أواخر منذ أُنهيت ثقافية تعبريات
الصني، يف للمرض مستفيضة دراسة يف وكالينمان كالينمان رشع املرحلة هذه ويف
(أو الدوار وخصوًصا واملعاناة، املرض من معينة أشكال حدوث انتشار واجها حينما
يكن لم املعاناة من األشكال هذه حدوث انتشار أن ويفرتضان واأللم. واإلرهاق، الرتنح)،
أن ويفرتضان الثقافية. بالثورة املرتبطة الصدمة سياق يف فهمه ينبغي ولكن صدفة،
والتناغم التوازن فقد عن تعبري فهو الصيني؛ املجتمع يف خاصة بأهمية يحظى الدوار
من الخوف أو الوقوع خربة وهو الرتنح، شكل أيًضا الدوار ويتخذ للصحة. األساسيني
املجتمع يف الرئيسية املؤسسات رشعية فقدان شهدت مرحلة الثقافية الثورة كانت الوقوع.
مثل الجوهرية املؤسسات يف باألمان فيه الشعور ألحد املمكن من يكن لم زمنًا الصيني،
يفرتض األرسة. وحتى الكونفوشية، واألخالقية اإلنتاج، وكتائب الجماعي، العمل وحدات
منهار أخالقي نظام بمنزلة كان فيما الحياة خربة أن (١٩٩٤) وكالينمان كالينمان
«تجسيد الشائع الدوار فيها يمثل خربة حرفيٍّا، مدوِّخة الناس من كثري إىل بالنسبة كانت
حاالت عن تعبريًا منه القهري الخوف أو بالسقوط العارم اإلحساس كان حيث االغرتاب»؛
الثقافية. الثورة سياق يف املرء يعانيها أن يمكن التي للتنبؤ القابلة غري والهبوط الصعود
سياق يف الصني يف املرض بشأن أحدث دراساٌت نفسه بالقدر الدوار أهميَة أبرزت
أو العمل، يف أقرانه عن املرء تخلُّف بخربة مقرتنة رسيًعا، تحديثي بمجتمع املطاَلبات
املتزايدة الضغوط مع التعامل أو النساء، عاهل عىل امللقاة الجديدة املطالب مع التعامل
وبني الدوار بني ما وهينتون بارك يربط السياق، هذا ويف االقتصادي. التنافس بفعل
املرء يعاني حيث واملجتمعية، والعملية، الشخصية، التفاعلية الظروف يف التنافر خربات
هؤالء نظر وجهة ومن .(٢٣١ :٢٠٠٢) داخيل اتزان فقدان صورة يف الخارجية املحنة

الصني: يف نموذجي» «عَرض هو فالدوار أيًضا، الكتَّاب

اإلنهاك ملتالزمات عادة، يُغَفل كان وإن شائع، عَرض وهو — الدوار يحمل
الصيني؛ املجتمع يف مميزة داللة — الغرب يف املزمن اإلرهاق أو العصبي
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عنَرصي باعتبارهما والتناغم التوازن أهمية الصيني الطبي التقليد يؤكد حيث
املرىض يميز ال بالرتنح؛ (أو بالدوار املرء فشعور ودالَّني. عنهما غنى ال صحة
مرتاح. غري أو إعياء، يعاني أو متزن، غري أنه يعني العَرضني) بني الصينيون
برتاجع املحسوس املعنى أي للغربة؛ تجسيد أنه عىل مبلِّغينا ِقبَل من الدوار ُفهم
يبعث املحطَّم األخالقي املحلية العوالم نظام كان لقد املحلية. عواملهم يف الرشعية
الصدمة ذكرى يعيش أن هو بالدوار املرء شعور ومعنى حرفيٍّا. الدوار عىل

(١٧٥ :١٩٩٤ وكالينمان (كالينمان مراًرا.

وهما املعريف، بالنموذج مرتبطني آخرين َعرضني إىل وكالينمان كالينمان يشري
التالية املرحلة يف ق معوِّ وهن من به يقرتن وما لإلرهاق املنترش فالحدوث واأللم. اإلرهاق
الفاعلية استنزاف عىل الحيوية، املصادر إنهاك عىل يدل كان يزعمان، كما الثقافية، للثورة
النقد. عىل املنفقة لها نهاية ال التي االجتماعات ساعات من الناجمني والجمعية الشخصية
الحيوية أو الطاقة فقدان من الخربات هذه تُعرب التقليدية، الصينية الطبية النظرية يف
من املعاناة هذه تأثري يقترص وال التيش. أو الحيوية الطاقة تدفق يف انسداٍد أو فقداٍن عن
العالقة إقامة عىل القدرة إىل يمتد ولكنه فقط، بالنفس الجسد عالقة عىل الحيوية تراجع
وكالينمان كالينمان واجهها التي «األلم» أشكال كانت وونج). (جوانكيش أيًضا باآلخرين
عىل اها فرسَّ خربات وهي والتقلص، الظهر، وآالم الصداع، معاناة الغالب يف هي بحثهما يف

والضغط. باالنسحاق أحاسيس أنها
شكل البدنية واملعاناة األلم من األنماط فهذه وكالينمان، كالينمان نظر وجهة ومن
تطوير ويف املجسدة. الخربة خالل من معاشة ذاكرة االجتماعية، الذاكرة أشكال من
بها تتذكر التي الطرائق يستكشف الذي كونرتون بول عمل إىل استندا الرأي، هذا
أوًال: املجتمعات؛ ذكريات بها تُنَقل مهمة طرائق ثالث إىل كونرتون يشري املجتمعات.
من ثانيًا: اآلثار، أو العظيمة الكتب قبيل من الثقافية، والنصوص الكتابات خالل من
،(٧٠ :١٩٨٩) جمعية» حياة «قصة أنه عىل املايض تفهم التي التذكارية الطقوس خالل
كونرتون يستكشف الرأي، هذا تطوير ويف الجسدية. املمارسة أشكال خالل من وأخريًا:
مثًال، التجسيد. من أشكال يف ونقلهما والثقافة االجتماعي النشاط هذا وصف طريقة
الرجال بها يجلس أن يمكن التي بالطرائق والنساء للرجال االجتماعية األدوار وصف
من والرتبة السلطة عن يُعربَّ واإليماء. اللمس استخدامهم يف أو يمشون، أو والنساء،
يتحدثون، الناس من مجموعة إىل ننظر حينما غالبًا يحدث كما الشخص، هيئة خالل
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:١٩٨٩) الحيِّز َشْغل طريقة من يملكها ال وَمن سلطة يمتلك َمن نلحظ أن فنستطيع
االجتماعية الحياة نستكشف أن يمكننا ال أننا عىل وكالينمان كالينمان يُِرص ولهذا، .(٧٣
استكشاف إىل بحاجة أننا يفرتضان هذا، من وبدًال والجمعي. الفردي بني للتضاد وفًقا
من «مجموعة أنه عىل يُعرِّفانه ما وهو «الخربة»، لتصنيف وفًقا االجتماعية الحياة
الفضاءات عرب ولألمام للخلف يتدفق للتفاعل وسيًطا مًعا تخلق التي االجتماعية العمليات
هذا وفق .(٧١٢ :١٩٩٤ وكالينمان (كالينمان والجسد-الذات» للمؤسسات االجتماعية
الحدية املنطقة عن سؤال أيًضا هو باملجتمع الجسد ربط كيفية عن الكبري «السؤال الرأي،
:١٩٩٤) والتمثيل» الخربة االجتماعي، والضبط الفاعلية الرمزي، والنظام الذاتية بني
يُنَقالن االجتماعيني التيه أو التحول أن ببساطة وكالينمان كالينمان يفرتض ال .(٧٠٨

هي: يفرتضان كما االجتماعية املعاناة فأعراض الجسد؛ داخل

بني ما تصل معاشة. ذكريات هي املعاشة. الخربات من ثقافية أشكال
الجسماني-املعنوي الوسيط باعتبارهما والجسد-الذات، االجتماعية املؤسسات
العمليات بفعل تشكيلها املعاد األجساد تمثل ال … املحلية عرب-الشخيصللعوالم
للعوالم املعاشة الذاكرة باعتبارها تحسها ولكنها فقط، العمليات هذه السياسية

(٧١٦ :١٩٩٤) تشكيلها. املعاد

بوصفها التشيجونج تطور فيحلل أوتس توماس األملاني األنثروبولوجيا عالم أما
أبعاد أوتس يربز .١٩٧٩ عام حدث الذي القمع أعقاب يف جماهريية ثقافية حركة
املشاهد لوصف الصني يف مراًرا استُخدما مصطلحان وكالهما و«الحمى»، «الهوس»
خربًة باعتبارها فهمها ينبغي التشيجونج أن أوتس يفرتض بتطورها. املقرتنة االستثنائية
املمارسني: أحد عن ويقتبس الجسد. فيه أُسِكت سياق يف ،(١٣٠ :١٩٩٤) شعورية بذاٍت

اتجاهات يف بي يدور ثم عاليًا يرفعني لألرض، مغادر التيش من بتيار شعرُت
فجأة، أقاومه. ولم بالذات بالثقة شعرت ولذلك أيام؛ ثالثة تدربُت مختلفة.
مذعوًرا. أصبحت وحينئٍذ ؛ ركبتَيَّ عىل وسقطُت فتعثرت للخلف؛ قوة دفعتني
طاقة انفجار بي لف النهوض من أتمكن أن قبل ولكن الجلسة، أنهي أن أردت
وحينئٍذ، أبًدا. أنجح لم ولكن أتوقف أن حاولت مراًرا، دورانًا. بي ودار آخر،
أجهشت وصدمتي. بحزني أدري أصبحت السنوات، تلك كل يف األوىل للمرة

(١٢٧ :١٩٩٤ (أوتس، راحة! من لها ويا بالبكاء.
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يكون خربة عن دة، مجسَّ ذاكرة مواجهة عن وسيًطا، بوصفه الجسد عن قصة هذه
باستخدام ليس — «التنفس» تعلُّم التشيجونج تتضمن النفس. إىل ممرٍّا الجسد فيها
اإلنساني للفاعل تسمح بطريقة أيًضا، األخرى األعضاء باستخدام ولكن وحسب، الرئتني
وعينا وظائف أحد التنفس «إيقاع كونجيليم يزعم وكما وقوتها. التيش بتدفق باإلحساس
وخربته الشعور «توليد يف تأسيسيٍّا دوًرا يلعب وهو ١٦٨)؛ :١٩٨٩) العالم» يف بكوننا
.(٨-٩ ٢٠٠٣أ: تشني يف مقتبسان كالهما ٨٤؛ :١٩٩٤ (ليون االجتماعي» السياق يف
الطبيعة تربز إذ التشيجونج؛ حركة تطور يف حاسم بُعد إىل (١٩٩٥) تشني نانيس وتشري
تتنفس التي االسرتخاء تمرينات عىل التشيجونج تمرينات تشتمل للممارسة. الشعبية
ونتيجة العالم. تشكل التي التيش الحريف، باملعنى الجسد، امتداد عىل نقاط مجموعة فيها
ولكنها وحسب، بالعالم تحس ال (٣٥٨ :١٩٩٥ (تشني إدراك» «أداة الجسم يصبح ذلك
املمارس يصبح التشيجونج، خالل من اجتماعي. مشهد يف خاصة فضاءات أيًضا تخلق

بجسده: متصًال

األجواء خارج بكوٍن الجسد تربط التي هذه التقليدية الطاقة نقاط خالل من و
شخصيٍّا كائنًا بصفتها الذات صياغة تعاد … الصينية للدولة املبارشة الحرضية
بمصدر العقل-الجسد صالت تتجاوز … الدولة عن جسديٍّا، مفصوًال أو بعيًدا،
(٣٥٨ :١٩٩٥ (تشني للدولة. املألوفة الحدود كوني، بنظام خاص آخر، قوة

جونج الفولون وظهور جي التشيجونج

لوأد مبارشة الالحقة الفرتة يف بدأت التي التشيجونج» «حمى من جونج الفولون انبثقت
إذ الثقافية، للثورة نقًدا باعتبارها انبثقت التي ١٩٧٩ عام الوليدة الديمقراطية حركة
ظهر .(١٩٩٤ (أوتس التشيجونج من مختلفة أشكاًال يمارسون بأناس املتنزهات امتألت
أساليب تتعلم أن أرادت التي الجماهري مع القدم، كرة مالعب مالئني التشيجونج»، «أساتذة
وخالل معجزات. يكن لم إن املشهودة، األحداث من أدلة أيًضا ترى وأن التشيجونج،
للتشيجونج؛ ممارس مليون ٦٠ نحو الصني يف كان أنه تقديرات ذكرت الثمانينيات أواخر
قوة أن املراقبني افرتاض مع الشيوعي، الحزب أعضاء عدد يقارب إذ رمزيٍّا؛ مهم رقم
التشيجونج شكلت العقد هذا وخالل ذاته. الحزب قوة منافسة يف آخذة كانت التشيجونج
مبارشة تخضع ال التي الشعبية واملنظمات االتحادات من الصني يف شبكة أكثف أساس
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املعارصة الصني يف جماهريية حركة أكرب «ربما ،(٤٧٢ :٢٠٠٣ (باملر الدولة لسيطرة
.(١٩٩٤ وبني (شياويانج املبارشة» الحكومة سيطرة خارج

ببحث تلتها التي الديمقراطية حركة ووأد الثقافية للثورة التالية الفرتة اتسمت
والثقافة الهوية مع الصلة الستعادة والثقافية االجتماعية الحياة مجاالت من كثري يف
«التلويث من شياوبنج دنج حذر ووجهه. الشيوعي الحزب شجعه تحرك وهو الصينيتني،
كان الدخول. من منعه يجب «ذباب» أنها عىل األجنبية األفكار إىل مشريًا الخارجي»،
الثورة أثناء حدث الذي الصينية والتقاليد الثقافة تدمري عىل فعل رد املحيل التوجه هذا
التي الثقافية الحركات شأن شأنها التشيجونج، لحركة املتزايدة األهمية مثلت الصينية.
نحو عىل العملية، عىل الدولة لسيطرة محتملة خسارة إمكانية الحقبة، هذه خالل تطورت
التشيجونج. إىل الفنون من املمارسات، من واسع نطاق بتنظيم متزايد اهتمام إىل أدى

الحزب بنيَة تنظيًما بصفتها جونج الفولون بنية شابهت األوىل، املرحلة هذه يف
من متنوعة، مستويات يف التسجيل متطلبات كبري بقدر عاكسة الصيني، الشيوعي
ومركزي واضح قيادة هيكل ذات تراتبية بنية شكل هذا واتخذ بكني. إىل املقاطعات
مع تتوافق ممارسة، ومواقع إرشادية»، و«محطات أساسية»، «محطات من مكونًا نسبيٍّا،
ما غالبًا تماًما، الصينية الدولة ومثل واملحيل. واإلقليمي الجهوي للحكم الرأسية البنية
الفرعية البنية عىل فعال ضبط ممارسة يف صعوبة الرئيسة املحطة أو بكني محطة وجدت
كانت وللدعاية. والعمليات، ولإلمدادات واملنهج، للعقيدة لجان ثالث خالل من للرتاتبية،
الخاصة، القدرات ذوي األتباع محدِّدة كمبدأ، تطور ما نرش عن مسئولة اللجان هذه
املستويات يف واملمارسة والتعليم التدريب ومراِقبة البرشي، بالجسد املتعلق البحث ومنظِّمة

املختلفة.
(٢٠٠٢) تونج جيمس دراسة تحدِّد الرتاتبي، باالندماج االنطباع هذا من الرغم وعىل
حينما األوىل الحقبة هذه خالل حتى ما، نوًعا مرنة بنية جونج الفولون لبنية التفصيلية
وال اإللزامية، الرسوم لدفع نظام للتنظيم يكن لم رسميٍّا. مسجلة جونج الفولون كانت
تخريج وال انضمام طقوس وال األعضاء، وغري األعضاء بني للفصل مؤسسية وسائل
طورت قانونيٍّا، مسجلة كانت حينما األوىل، الفرتة هذه مر فعىل ذلك، ومع .(٢٠٠٢ (تونج
أعدادهم ازدادت الذين املشاركني حاجات لتلبية ملموسة تنظيمية قدرة جونج الفولون
من وأكثر الكتب، من نسخة ماليني ٤٫٣ نحو باعت مثًال، ووهان، مقاطعة يف برسعة.
شبيهة التنظيم من درجًة يستلزم كان ما وهو ،(٢٠٠٢ (تونج فيديو منتج ألف ٦٨٠
تحولت ،١٩٩٥ إىل ١٩٩٢ عام من الفرتة مدى وعىل الحجم. متوسط نارش به يحظى بما
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يل أبلغ ١٩٩٤ عام أواخر يف بينما قومية، حركة إىل محلية حركة من جونج الفولون
يتفرغ لكي التدريب برامج عن ينفصل كان أنه الصني يف التشيجونج أبحاث جمعية

الحركة. توسع يف هكذا حاسًما دوًرا يلعب أن يمكن نص ولكتابة البوذية، لدراسة
عن تتنازل أن إال ١٩٩٧ عام منذ خيار لها يكن لم مسجلة، املنظمة تعد لم وحاَلما
يمارسون كانوا الذين الناس أعداد أن غري وقيادتها. القومي، اإلداري ونظامها مكاتبها،
من الرسمية، غري االتصاالت عىل الرتكيز ُصبَّ ولذا برسعة؛ تتزايد ظلت جونج الفولون
بقوله: الجديد النمط تونج يصف اإلنرتنت. ذلك وتبع البداية، يف والبيجر الهاتف خالل

رشكاتية، أقسام بال إدارة مجلس إىل العليا جونج الفولون قيادة ُقلِّصت
دون سيايس ملكتب دائمة لجنة للبابا، املساِعد التنفيذي الجهاز دون بابوية
األدنى، حدها يف املركزية اإلدارة أصبحت الدولة. ومجلس الحزب أمانة
نادرة، االتجاهني ذات االتصاالت وأصبحت معطلة، وسيطرتها قيادتها وظائف
متزايدة. وسياسية وتنفيذية عقدية استقاللية املحلية الوحدات اكتسبت بينما

(٦٦٠ :٢٠٠٢)

الذين التشيجونج أساتذة من الكثري ربط ،(٢٠٠٢) ثورنتون باتريشا تذكر وكما
املدَركة الصحة مشكالت العرشين القرن من والتسعينيات الثمانينيات عقَدي يف ظهروا
نموذًجا الجسد يعترب ثقايف منبت داخل بالفعل ذلك ويُفَهم االجتماعية، باملشكالت ألتباعهم
يف املحدود اآليل الجسد مفهوم مقابل التدفقات، توازن معايري وفق يُفهم للكون، مصغًرا
رصيحة جونج الفولون نصوص أن (٢٠٠٢) ثورن وتزعم الكالسيكية. الغربية الثقافة
عن األخالقية املسئولية ل يُحمِّ الصينية، للدولة «تشخيًصا تقدم إذ الشأن؛ هذا يف للغاية
للعالج مساًرا تصف ثم للدولة-الحزب، جسديٍّا شكًال تتخذ التي االجتماعية األمراض
االعتالالت تفرسَّ .(٦٧٤ :٢٠٠٢) للنظام» األخالقية األسس ضد الفرد املمارس يستعدي
عالم عن تعبريات بأنها التوازن وفقدان واإلرهاق االكتئاب قبيل من املزمنة واألسقام
عىل تُنتَج أخذت التي املتزايدة للتفاوتات رصيح نحو عىل التصدي ويتم توازنه. فقد
«جروح إىل يؤدي الشديد التنافس إن يل يقول إذ الصيني؛ املجتمع يف التسعينيات مدار
عن عاجزين الذهني» للتوازن ومفتقرين ومتعبني، «متحرسين، الناس تارًكا عاطفية»،

.(١٢٨–١٣٠ :١٩٩٩ هونج (يل األسقام أنواع لكل ومعرَّضني النوم،
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يل يتحدى ال وبينما والِحلم، والطيبة الصدق واجبات هو هونججي يل كتابات جوهر
(الحزب) ادعائه نمط بوضوح تنافس فكتاباته الصيني، الشيوعي الحزب دور برصاحة

السلطة:

من الطيب يميز الذي الكون ميزان هي املميزة الصدق-الطيبة-الِحلم سمة
للكون املميزة السمة هذه يتبع أن املرء عىل ممارًسا، وبصفتي … الخبيث

(١٩٩٩ هونججي (يل العاديني! الناس معيار من بدًال ذاته لهداية

خالل من إليه يصلوا أن أتباعه ويستطيع إليه، الوصول يل يدعي الذي الكون» «ميزان
لتدبري أساًسا يقدم ما هو الشيوعي، الحزب إرشاد خالل من ال وتأمل، تدريبات نظام

الحياة.

والشفاء والرغبة الخيال

ال خربة مجال تشكل أنها عىل التشيجونج ثورنتون تحليل مثل املهمة التحليالت تفهم
األساس حيث من التشيجونج فهم لكن بجالء، رئييس بعد وهذا الدولة. عليه تسيطر
الحركات يضع إطاًرا كبري بقدر يعكس الدولة ضد موجًها الفعل أشكال من شكًال بصفتها
البدنية أو الجسدية املقاومة من النموذج هذا أن يل ويبدو الدولة-املجتمع. عدسة داخل
ممارسة يف مميًزا تعبريًا عنه معربَّ بُعد وهو املهمة، التشيجونج أبعاد أحد يُغفل للدولة

والسحر. الباطنية وهو أال جونج: الفولون
ليست بفرتة املعتقل يف عامها بعد قابلتها التي «جيني» بقصة الفصل هذا بدأنا
أغلب يف تيانانمن ميدان إىل بالذهاب ،١٩٨٩ عام الطلبة تظاهرات يف شارَكت بالطويلة.
الدبابات. فيه اقتحمت التي اليوم يف عائيل التزام بسبب تحرض لم ولكنها الحركة، أيام
لكن الجامعات. فتح أعيد حينما دراستها استئناف إىل وعادت بكني، مغادرة من وتمكنت
الوفيات مبارشة تذكر ال جونج، الفولون ممارستها إىل أفضت التي قصتها حكيها خالل
عن قصة الفرتة تلك يف يحدث كان عما قصتها تكن لم امليدان. يف ألصدقائها العنيفة
للمعرفة. الباطنية األشكال عن بحثها عن ولكن وتدمريها، الديمقراطية الحركة صعود
يستكشف عليا دراسات منهج تدرس طالبة بصفتها تها أحسَّ التي اإلثارة عن تتحدث
توضع (حينما بأذنيه يقرأ أن يستطيع نائية مقاطعة من ولد حالة يف الخارقة، القدرات
فكرتها من كهذه تطورات تُعزِّز الكلمات). يسمع أن يستطيع مكتوبة، ورقة أذنيه بجوار
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آمنُت الجامعي، املنهج هذا «بعد قائلة: حدوده، إىل ذاته الوقت يف تشري ولكنها العلم، عن
جيني رشعت تفسريها.» عىل القدرة يملك ال العلم ولكن موجودة، الخارقة القدرات بأن
متوصلة التغريات)، (كتاب «الييجينج» وخصوًصا الصينية، الباطنية الكتابات دراسة يف
النقطة إىل «وصلت خارقة: بقوى تحظى نفسها هي أنها عندها قررت التي النقطة إىل
بأنني مثًال، تنبأُت األحداث. من معينة بأشكال تامة بدقة التنبؤ من عندها تمكنُت التي
عوفيت للحياة. مهددة حادثة الالحقة الثاني طفلها والدة وتبعت عسريًا.» مخاًضا سأعاني

حبيسة: بأنها إحساسها تصف ولكنها النهاية، يف

كنت لو حتى بأنني نفيس وبني بيني فكرت تماًما. ضائعة كنت ذلك، بعد
الدراسة؟ جدوى ما يشء. أي تغيري بإمكاني يكن فلم يشء، بكل التنبؤ أستطيع
قدرتي فقدت صحتي. اعتالالت بمكافحة واكتفيت كله. هذا تجاهلت وهكذا

سنوات. أربع طوال العمل عىل

جونج الفولون تمرينات ممارسة العائلة أعضاء أحد بدأ كيف لترسد جيني تواصل
فجأة وحينئٍذ، مرتني، كلها «قرأتها هونججي. كتب هذا قريبها أعطاها وكيف ،١٩٩٧ عام
نظري وجهة من األمر كان ولذا الكتب! هذه يف إجابات. السابقة تساؤالتي لكل أصبح

املمارسة.» بدأت تماًما. طبيعيٍّا
واآللهة. الخلود إىل طريًقا الكالسيكي الطاوي الفكر يف الرتبية ممارسات كانت
تمرينات نظام أو ممارسة شكل مجرد ليست التمارين هذه مثل املعارصة، الصني ويف
الفولون حالة يف سيما وال داخلهم، يف الباطن املمارسني، من كثريين إىل بالنسبة صحيني.
والعليا الفضائية الكائنات حضور الكتب يف يصف هونججي يل أن إىل جيني تشري جونج.
أفريقيا يف نووي مفاعل وجود عىل دليل ُوجد أنه ويكتب األرض، عىل أحدها) هو (التي
الكائنات. هذه ملثل األسبق الوجود ُمظهًرا عام، ألف ٥٠٠ ملدة يعمل ظل عام، مليوني منذ
اآلخرين األساتذة من كثريًا بأن وييش الهواء، يف االرتفاع عىل القدرة املقابالت يف يل ويدَّعي

كوبرفيلد. ديفيد الساحر املثل سبيل عىل مقدًما مماثلة، قًوى لديهم
مدى أي إىل جونج الفولون يف األول املقام يف املتجلية والسحر الباطنية أهمية تُربز
من كثري نظر وجهة من .(١٩٩٩ (شو فانتازي فضاء تشكيل عىل التشيجونج تحتوي
للتدين إحياءً والخوارق بالسحر الشعبي واالهتمام التشيجونج نمو يمثل االجتماع، علماء
سياق يف االجتماعي والقيد الالعقالنية عن تعبريات اعتباره ويمكن الشعبيني، واملعتقدات
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الجسد فنبذ الوظيفية؛ الروايات هذه مثل نحذر أن ينبغي ولكن الرسيع. االجتماعي التغري
الفردي، الشخيص الجسد عىل التمركز إعادة شكل اتخذ السياسة يف املنهمك الجماهريي
«أدب مثل الثقافية للثورة الالحقة الفرتة يف تطورت التي الثقافية الحركات يف املتجيل
املتجلية االحتجاج بلُغة وثيًقا اقرتانًا مقرتنة الباطنية املوضوعات كانت بينما الجريح»،
يف الكثيفة النقاشات وشهدت نفسه. الزمن يف أيًضا تطورت التي األشباح مرسحيات يف
الحديث العلم قيود إىل تشري التشيجونج أن فيها ُرئي عمليًة الثمانينيات خالل الصني
يفرتض كما التشيجونج، مثلت الصينية. الدولة جسدتها التي التحديثية العقالنية ونمط
بأدوات الناس زودت وبينما العلم. حدود وراء فيما الشفاء إمكانية مقدمة فانتازيا، شو

السياق: هذا يف الدولة. سيطرة من التشيجونج أفلتت والتفرد، للرتبية

بدرجة مزودة للنفس، تكنولوجيا موقع إىل طبية أداة من التشيجونج ُرقيت
التشيجونج لغز الباطنية. والنزعة العلم بني ومموقعة القوة، من عالية
ممارسة جعلت العلمية حقيقتها وليس الالعقالنية وطبيعتها السحرية ولغتها
وبأن الطب، يعِجز حيث تشفي بأنها املرتبطان، املعتقدان شعبية؛ التشيجونج
معنويٍّا أنفسهم تطوير إىل طريًقا يمتلكون التشيجونج تدريب خالل من الناس
مفقود». «تقليد فراغ عىل مبنية محتملة ثقافية هوية إلنتاج يتواطآن وحيويٍّا،
تحقق التشيجونج ألن التشيجونج؛ يمارسون ممن كثري نظر وجهة ومن
للحيل التعرض فإن هم، َمن يشكل بالتشيجونج إيمانهم وألن الجامح، خيالهم

(٩٨٥ :١٩٩٩ (شو الكثري. يعني لن السحرية

والسحر والشفاء الذاتية

التي الطفرة سياق يف الصني يف جونج الفولون هيئة يف رها وتطوُّ التشيجونج ظهرت
وظيفية؛ رواية تقديم الطفرة هذه تفسريات ومن وممارساته. االستشفاء حركات شهدتها
التي الصني يف السوقي التوجه ذات اإلصالحات سياق يف الحركات هذه ظهرت بالتحديد،
نتاج هو االستشفاء حركات فتطور هنا ومن بالتدريج. العام الصحي نظامها فككت
ويمكن املستشفيات، يف املجانية الرعاية وخصوًصا العامة، االجتماعية الرعاية لنهاية
نتيجة تُلَغى كانت التي الصحية الرعاية ألشكال ذرائعية معاِدالت بوصفها فهمها
يف ظهر بالتشيجونج فالهوس املقولة. هذه يف مهمة مشكالت ثمة لكن السوق. إصالحات
هو األهم لكن طويلة. بفرتة العام الصحي النظام تفكيك يبدأ أن قبل الثمانينيات، أوائل
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للنظام وظيفي مكافئ عن البحث يف ينحرص ال االستشفاء، معنى يف عميق تحول حدوث
املاوي. العام الصحي

من نمطني بني باملقابلة التحول هذا استكشاف (١٩٩٦) فاركوار جوديث تحاول
الذي االستشفاء نموذج ترى و«التجسيد». «التمثيل» مفهومي وفق فهما تَوصِّ االستشفاء
النمطي االشرتاكي سابًقا، ناقشناه الذي فنج يل رمز يف واضًحا التمثيل بمعايري تصفه
فاركوار تربز الجمعي. الشخص ضمن لالستيعاب فعاًال نموذًجا يكون أن يصلح الذي
تمثيل هو د، متجسِّ غري فنج يل إن حيث هذا؛ الذات من املجرَّد الذاتية نمط أهمية
بأنماط هذا وتقابل الصينية. االشرتاكية الدولة قبل من املتخيَّلة الجمعية للشخصية
الدكتورة األوىل الحالة يف مثلني. تستعرض حيث املعارصة الصني يف الناشئة االستشفاء
يف التيش تدفق مسارات لفتح الضغط مستخدمة باللمس، تعالج طبيبة وهي وونج،
معتمًدا الِعرافة، يستخدم طبيب وهو يونج، الدكتور حالة هي والثانية املريض، جسد
قبيل من أعراض سبب لفهم مرضاه ميالد تاريخ عن واملعلومات التغريات» «كتاب عىل
تقليدية أشكاًال تتبنى املعارصة الصني يف واسعة لحركة مثاالن كالهما األرق. أو الدوار
فاركوار تربز العامة، املستشفيات غلق يعكس إنما هذا أن افرتاض من بدًال ولكن للعالج.
الجمعية، التفسريات أو التعميم االستشفاء من الشكالن هذان بها يرفض التي الطريقة
الفريد اإلحساس خالل من سواء والظَّرفية، الخاصة التفسريات ذلك من بدًال ويكثفان
هنا املهم شخص. كل مليالد الفريد التشكيل خالل من أو واملعاِلج، املريض بني باللمس
النجاعة، من معينة صورة عىل تنطوي التي االستشفاء أشكال هو فاركوار تفرتض كما
ترتجمان شائعتان، كلمتان وهما «اللينجهوو»، أو «اللينج» الصينيون يسميه ما متضمنة
وحساسيته الطبيب مهارة اللفظ هذا يصور .(٢٤٦ :١٩٩٦) «نجاعة» أو «سحر» إىل
االشرتاكي الصحة نموذج ينطوي املمارسة. سنوات عرب تنبني التي استجابته ورسعة
مستبعدة. اللينج — الدولة عن بالنيابة خدمة يقدمون للتبادل، قابلني أطباء عىل النمطي
اللينج «ترتاكم مركزية: فاللينج فاركوار تستكشفها التي الناشئة االستشفاء أشكال يف أما
الحظ تدفق يف يتجىل محدد موضع يف وتمددها حضورها مجسدة. شخصية موضع يف

.(٢٤٦ :١٩٩٦) املوقع» هذا إىل الطيب
االستشفاء، ملمارسات «للينج» أو السحر هذا ملثل املتزايدة األهمية فاركوار تربز
من تنتج «اللينج» أهمية أن تفرتض أن من بدًال الصني. من الريفية املناطق يف وخصوًصا
هذا مثل أن تفرتض املعارصة، الصني يف الطبية الخدمة إىل الوصول يف املتزايدة الصعوبة
كانت ألنها جهة من مقنعة األفكار وهذه والفعل». للمعرفة «طرائق عىل ينطوي السحر
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وسحرها «فاعليتها، ألن أخرى جهة ومن اآلن، مستهَجن نظاٍم قبل من بشدة مرفوضة
كما هنا يحدث ما .(٢٥٢ :١٩٩٦) الطبيعية» القوة بمصادر العاديني الناس يربطان
تفيض ال تؤكد، كما ولكنها، التأسيس». تحت فردية «نزعة أو بالتفريد خربة هو تؤكد
«الكالسيكي» «الجسد يف يتجىل كما الغربية، باملعايري نألفه الذي الفردية النزعة نوع إىل
حامل ،(١٩٨٦ ووايت (ستاليرباس الربجوازية خيال عليه ينطوي الذي واملنفصل املحدَّد
لغايات املالئمة للوسائل العقالنية الحاسبة اآللة تتغري، ال التي الوحيدة الحياة سرية
االستشفاء ممارستَي أن تفرتض هذا، من بدًال .(٢٥١ :١٩٩٦ (فاركوار الذاتي» االهتمام
وضع يف امُلعاني وضع عىل واألخرى للمس، واالستجابة اللمس عىل إحداهما املبنية هاتني،
مكثفة» «شخصية بأنه فيه نفكر أن علينا تقرتح ما إىل تؤديان والزمان، املكان يف فريد

واملرىض. املعالجني من لكلٍّ

والحركة والفاعلية التجسد

اتخذت شخيص، نطاق يف تماَرس الطاوية الذاتية الرتبية من األصلية األشكال كانت بينما
ما وهو عالنية، املمارسة شكل الثمانينيات خالل الصني يف ظهرت التي التشيجونج حركة
اإلشارات أكثر من واحدة جونج الفولون تتضمن وبينما املاوي. املمارسة نظام عن ورثته
الخربة يعكس أشكالها من فكثري هذه، التشيجونج ممارسات بني من الباطن إىل تطوًرا
تتجىل القائد: جيدونج ماو وبني املعلِّم هونججي يل بني واضحة تماثالت وهناك املاوية.
والنظر الفوقية، (النظرة ماو عند نظريتها تعكس التي ليل البرصية التمثيالت يف هذه
يفعل كما خارقة قًوى ماو ادعى .(٢٠٠٢ (بني ذلك) إىل وما أتباعهما، إىل العطف بعني
الشيوعي الحزب لدى نظريتها جونج للفولون األصلية البنية عكست سابًقا، ذُِكر وكما يل.
و٢٠٠٣ ٢٠٠٢ عام التليفزيون أنظمة جونج الفولون نشطاء اخرتق وحينما الصيني.
الفولون أن النظام لتأكيد انعكاسية استجابة جيدة». جونج «الفولون هي رسالتهم كانت
فرباير يف الدولة: حضور تعكس كانت تيانانمن ميدان يف األفعال أن وبدا سيئة. جونج
يف الوطنية الصني علم سارية بجوار جونج للفولون علم نرش ون املحتجُّ حاول ٢٠٠٢
صورة فوق هونججي يل لوجه عمالقة صورة تعليق آخرون حاول بينما امليدان، مدخل
تفسري أو نقدي نقاش يوجد ال .(٢٠٠١ (بريي امليدان عىل ترشف التي العمالقة ماو وجه
نة، املتضمَّ املعاني العمق من بمزيد األتباع يستوعب أن أجل من تُناَقش ولكنها يل؛ لكتابات
ماو بني واضح اتساق وثمة وتُنتَقد. تُحلَّل أن من بدًال تُدَرس ماو كتابات كانت كما تماًما
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الالحقة الفرتة يف لبريي، ووفًقا هونججي. يل يدعيها التي القوى وبني أعىل كائنًا بصفته
وبني الصيني الشيوعي الحزب بني تقليدية عالقة تطورت جونج، للفولون الوحيش للقمع
أرثوذوكسيٍّا، نفسه إعالنه مقابل هرطقية جونج الفولون أن الحزب أعلن جونج. الفولون
التي املهنية النقابات ظهور مع تواٍز وهناك خصم. بأنها رصاحة جونج الفولون معرًِّفا
الرتاتبية، قبيل من تعارضها، كانت الصناعي النظام من أساسية أبعاًدا عدة بطرق تبنَّت
التضامن، أشكال يف مرتسخة حركة أيًضا نجد املهنية النقابات يف ولكن والبريوقراطية.
الفرتة يف برزت التي الطائفية شبه سماتها عن النظر بغض العمل. عىل مبنيٍّا وُخلًُقا

جونج؟ الفولون داخل الحركة من ما نوع يوجد هل للقمع، التالية
االجتماعية، الحركة نظريات يف تأثريًا يكون ما أكثر كان الذي الفاعلية، فهم يؤكد
.(٢٠٠٣ (أسد الحرية باتجاه والتحرك واالستقاللية، الذات، يف املتزايد والتحكم القصديَة،
لكن زاركوني. يفرتض كما عليه التغلب يجب وإما هاميش، إما الرؤية هذه حسب الجسد
الذات، وإىل اآلخر، وإىل العالم، إىل النفاذ ق يُحقَّ اآلن، حتى استعرضناها التي الخربات يف
مصطلح فيه يُفَهم الذي االجتماعية» «الحركة نموذج الجسد. خالل من الذاكرة وإىل
يف نزعم، ما عىل الفائدة، محدود نموذج هو الكبرية»، األعداد «سياسات بمعنى اجتماعي
من اآلن حتى استعرضناه ما الفصل. هذا يف نستعرضها ظللنا التي الحركات أشكال فهم
وجود إىل نحتاج والتناقضات. بالتوترات حافلة استشفاء» «حركة بوصفه فهمه األفضل

جيني: تحكي هنا. االتصايل التجسيد من نوع

وحينما حولك. ومن الخارج، ويف نفسك، داخل الطاقة تتغري تمارس، حينما
الطاقة حقل يكون وبذلك مًعا؛ طاقتهم حقول تعمل مًعا، أكثر أناس يمارس
الشعور ويمكنك األشخاص، آالف مع مرة ذات أمارس كنت … أقوى الكيل

حولك. من بالطاقة

تدفق يف التجسيد خربة تغيري يف الرتبية من الهدف ينحرص ال يل، نظر وجهة من
مفهوم هونججي يل كتابات ر تُطوِّ الُخلُقية. الشخص سمات تطوير يشمل ولكنه التيش،
وداخل الكون يف األسود السلبي الجوهر من شكل أنه عىل يفهمه الذي البوذي، «الكارما»
بالتيش، واعيًا املرء يصبح أن عىل التمارين هدف يقترص ال يل، نظر وجهة ومن الجسد.
مماِرس يحسه الذي األلم خربة الجسد؛ من ماديٍّا الكارما هذه إخراج أيًضا يشمل ولكنه
طويلة مدة واحد وضع يف البقاء يكون حيث التمرين؛ من األوىل املراحل يف وخصوًصا ما،
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عامل يعد سيئ بأسلوب والعيش ماديٍّا. الكارما هذه ملثل إخراج أنها عىل تُفرسَّ صعبًا،
يل طورها التي املبادئ وفق الحياة تعني بينما الجسد، إىل الكارما هذه يسحب جذب
طبيعة سيستوعب املرتبي أو املماِرس أن والِحلم والطيبة الصدق إىل املرتكزة كتاباته يف

البوذا. أو املستنري، الكائن مرحلة نحو ويتقدم الكون
من الصني تجريد مدى يعكس هذا ولعل جونج. الفولون يف قليل حضور للطقس
الرمزية األنظمة من خائفة حكومات تعاقب بفعل العرشين، القرن مر عىل الطقوس
قرار وهو ،١٩٠٠ عام التشينج حكم ظل يف الصني يف املعابد أُغِلقت بها. تتحكم ال التي
طقوس وال انضمام، طقوس عىل جونج الفولون تشتمل ال الشيوعي. الحزب فيه استمر
لها، معابد ال املمارسة. جونج الفولون أساس أخرى. إىل الرتبية يف «مرتبة» من للتطور
نحو عىل املأل، عىل التمرينات تماَرس ذلك، من وبدًال الصيني، السياق يف نتوقع قد كما
تمثيل أو ترشيع إعادة أنها عىل تُفهم شعرية معنًى بأي توجد وال الطاوي. اإلرث يعكس
هو جونج الفولون تمرينات بصدد املهم ،(٢٠٠٣) بريجدوف يؤكد وكما رمزي. ملحتًوى
الفولون الكونية. التيش قات تدفُّ إىل والنفاذ الجسد، من الكارما إقصاء تحديًدا تحققه؛ ما
جونج الفولون تشتمل الصفة، وبهذه االعتقادية. ال التقويمية املمارسة من شكل جونج
عن الرمزي بالتعبري يُعنَى وال الكارما؛ طرد إىل يهدف د، املجسَّ الفعل من أدائي شكل عىل
بريجدوف يحذر يل، كتابات نوقَشت بينما هنا، ومن .(٣٤١ :٢٠٠٣ (بريجدوف املعتَقد
داخلية حالة من مكوَّن اإليمان أن لو كما بها»، «يؤمنون الناس أن فكرة من حق عن
بتمييز املقرتنة واملشكالت وقيوده، «املعتَقد» مفهوم ظهور (حول الفعل ه توجِّ الفكر من
يف الحال هي األول املقام يف هذه .(٢٠٠٣ أسد انظر التقويمية، املمارسة عىل األرثوذكسية
الجسد نغمة» «ضبط بوصفها فهمها يمكن التي الجسدية املمارسة حيث الطاوي؛ التقليد
الفصل وخصوًصا ١٩٩٣ تشيرب (انظر السماوية» «املوسيقى يؤدي أن يمكنه بحيث
الجسد، خالل من إال العميقة الحقيقة إىل الوصول يمكن ال التقليد، هذا داخل العارش).

.(١٩٨٣ (جريادو اإلدراكية املسلَّمات أو االفرتاضات من مجموعة باعتبارها ال

التشيجونج عوملة

مختلفة خربة تدفقات أو «مشاهد» عرب متزامن نحو عىل جونج الفولون عوملة حدثت
الناس؛ تدفقات من املكوَّنة اإلثنية املشاهد مميزة: أهمية منها لثالثة .(١٩٩٦ (أبادوري
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الجديدة؛ الدينية والحركات الجديد العرص تداوي مجاالت وخصوًصا الفكرية، واملشاهد
اإلنرتنت. رأسها وعىل التكنولوجية، واملشاهد

ممدِّدة القمع، يبدأ أن قبل الصني حدود خارج تنترش جونج الفولون ممارسة بدأت
ًما مقدِّ هونججي، يل ترحال مع نفسها، الصني يف بالفعل تطويره جرى الذي النموذج
أوروبا، يف الصينية الجاليات شبكات من املكوَّنة للجماهري أساليبه وموضًحا أحاديث،
التشيجونج، أساتذة من غريه شأن شأنه يل، رؤية يمكن وأسرتاليا. الشمالية، وأمريكا
أواسط من اعتباًرا املتزايد للتدقيق ونظًرا منتجه. لرتويج يسافر أعمال، رائد أنه عىل
عرب أو املقاطعات يف سواء بكني، خارج توطُّنهم التشيجونج أساتذة أعاد التسعينيات،
التوسع؛ عىل الجماعات لهذه املحرِّك التجاري املنطق شجع تشني، تفرتض وكما البحار.
إىل ه وجِّ الذي القمع من عامني قبل ،١٩٩٧ عام بحلول نيويورك إىل يل انتقل ولهذا

جونج. الفولون
هي نيويورك جونج. الفولون تطوير يف حاسًما دوًرا الصينية الجاليات لعبت
ماس دراسة وتؤكد الشمالية، أمريكا يف الرئيسية الصينية الجاليات تركز أماكن أحد
واملرض، للصحة التقليدية األفهام أهمية املتحدة الواليات يف الصينية للمجتمعات (١٩٩٩)
الحاالت معالجة يف ال فعَّ (وأنه األعراض عىل يركز الغربي الطب أن معنى وخصوًصا
لفهم طريقة بوصفه نجاعة أكثر الصيني التقليدي الطب بينما املرض)، من الحادة
املعرفة طرق من بوصفهما ودواؤه، الداء كان لها. واالستجابة املزمنة الصحة اعتالالت
الثالث القرن يف نظامها ُوضع أن منذ الطاوية صلب يف العالم، يف والكينونة والفعل
حاسمة مميزات هي الصحية والثقافات املمارسات أن والنتيجة ،(٢٠٠٢ (سرتيكمان
طريقة ولكن الجسد/اآللة، إصالح مسألة الصحة تكون ال حيث الصينية؛ الثقافية للهوية
شكَّله بمجتمع التحق نيويورك إىل هونججي يل وصل حينما ولذلك، العالم. يف للكينونة

الصينية. للثقافة مميزة سمة بوصفها الصحة» «ثقافة (١٩٩٩) ما يسميه ما بقوة
أشكال إىل ولكن التجانس، إىل فيها العوملة تؤدي ال التي املجاالت أوضح من الصحة
ملمارسات املتزايد واالستخدام الحيوي، الطب نقد من يتضح ما عىل التهجني، من جديدة
وستولربج فرانك زعم حد إىل الرسطان، معالجات يف والتشيجونج باإلبر الوخز قبيل من
بقيود متزايدة دراية فقط هذا يعكس ال اآلسيوي». الطب «عوملة نشهد أننا (٢٠٠٤)
الغرب يف وامُلعاِلج واملرض املريض بني متغرية عالقة أيًضا ولكن الحيوي، الطب نموذج
املراقب)، دور إىل بشدة املريض اختزال (مع فئة بصفته املرض عالج من بدًال أيًضا:
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يف تُهاَجم جونج الفولون كانت بينما ثم، ومن املعاَلجات. لشخصنة متزايد لجوء يوجد
ع ترسِّ الغربي الطب يف املهمة الثقافية الحركات كانت وظالمية، إقطاعية بوصفها الصني
ما عىل ذاته، الوقت يف «تغرِّبها» بينما اآلسيوية، االستشفائية املمارسات عوملة وترية من
القوة األفراد «إعطاء صيني: تدريب ذات التشيجونج يف أمريكية خبرية كلمات يف نشهده
.(٢٠٠٣ تشو يي بوي (إيفي الحق» الشفاء رس هو ومصريهم صحتهم ويديروا ليقرروا

الفرد. «تمكني» ل أوسع ثقافية حركة من جزءًا التشيجونج اعتناق يصبح وهكذا
درجة عىل صينيِّني مهاجرين من الغرب يف جونج الفولون من مهم قسم يتكون
كثريون يعتنق الخصوص. وجه عىل والعلمي املايل القطاعني من التعليم، من عالية
من ا جدٍّ بكثري أسمى «إنها الذات». «تكنولوجيا بصفتها جونج الفولون املذكورين من
تساعدك أن «يمكن إعالمية، عالقات مستشارة وهي راشلني، جيل قالت كما التشيجونج»
بمساعدتها الجسد جونج الفولون وتتجاوز معك، تبقى ال ولكنها جسديٍّا، التشيجونج
بني من .(١٩٩٩ أكتوبر ٢٩ تايمز»، («نيويورك وعقليتك» بتفكريك االرتقاء عىل إياك
أفكار تُفَهم حيث والعلم؛ التشيجونج بني عابر أسايس مفهوم يظهر والباحثني العلماء
يف نشهده كما «طاقة»، بصفتها النسيم أو السماء موسيقى أو الحيوية عن الطاوية
بالكامل.» نفهمه ال علم عىل مؤسسة «التشيجونج املناعة: علم يف دكتوراه طالب كلمات
«طاو قبيل من أفكار فيه أضحت الذي الوقت يف الغرب إىل جونج الفولون انتقلت
كل وحدة قبيل من موضوعات تُربز الخلفية الجديد العرص ثقافة من جزءًا الفيزياء»
و«الفكر والزن والبوذية الطاوية بني تجمع تركيبية ثقافٍة األضداد، وتجاوز األشياء
تدافع أنها الصينية الحكومة تزعم .(١٩٨٤ (كابرا الجديدة» «الفيزياء مع الصيني»
االهتمام بأن موحية جونج، الفولون تهاجم حينما العلمي» واإلنجاز العلمية «الروح عن
بقدر مالحظته يمكن الذي الالوعي من «نوًعا اإلقطاعي، الصني مرياث يعكس باملمارسة
العلم بني الراهن الخلط أن غري .(٢٠٠٠ مايو ١٨ دييل، (بيبلز السن» كبار يف أكرب
للعلم ومعادية إقطاعية باعتبارها جونج الفولون توصيفات أن معناه كان والصوفية
الدهشة يثري ال حيث الصني؛ خارج محدود تأثري لها كان (٢٠٠٢ أغسطس ٧ دييل (بيبلز

جامعية. خدمة وحدات عىل موجودة جونج الفولون مواقع من عالية نسبة أن

شخص شخصإىل اإلنرتنت:

آخرون قال حينئٍذ، عنكم؟» ماذا «سأذهب. قالوا: بينهم. فيما الناس تواصل
شعروا فقد التمرينات من ا جدٍّ يستفيدون الجميع وألن أيًضا.» أنا «سأذهب
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فقط األمر كان وهكذا املمارسة. مبادئ حماية مسئوليتهم أو واجبهم من بأن
اليوم ذلك كان كذلك، وهكذا. اآلخرين، فيخرب فتخربه، أُخربك، الناس: بفعل
أدهشني أذهب.» أن أستطيع أحد. يوم إنه «حسنًا. الناس قال ولذا أحد؛ يوم
يحرضوا، أن يمكن كم نُْحِص أو نخطط لم ألننا هناك؛ كثريين أناًسا أرى أن
كثريون أناس هناك كان ألنه سعيدة كنت أحرض.» أن «أحب وحسب الناس قال

هنا.» الناس من كثري ثمة الحكومة: تنتبه أن «يجب فكرت ا. جدٍّ

املشاركة إىل لت توصَّ كيف واصفًة جيني،
،١٩٩٩ أبريل ٢٥ يوم تظاهرة يف
الحكومي جونجنانهاي مجمع خارج

تقود وتراتبية متكاملة منظمة وكأنها جونج الفولون الحكومي الصيني اإلعالم يصور
أبريل، ٢٥ أحداث بناء إعادة يمكن ما بقدر أنه غري بعد. من العام النظام لقلقلة محاوالت
أبريل ٢٥ فعل هدف كان جيني. قدمتها التي الرواية مع أكرب بقدر األحداث هذه تتفق
اعتقال من ذلك تال وما جونج، الفولون يدين مقال نرش عقب االعتبار رد إىل الدعوة هو
الفعل أشكال من الشكل هذا تيانجني. يف بيومني ذلك قبل وا احتجُّ ممارًسا ٤٠ نحو
النمط أيًضا هو كان الجماعية املظالم عىل االعتبار رد الحكومة مسئويل من يلتمس الذي
تيانانمن احتجاج خالل بعقد، ذلك قبل الطالب حركة استخدمته الذي للفعل األسايس
الفولون ممارسو ع تجمَّ .(١٩٨٥ ناثان أيًضا وانظر ١٩٩١؛ ووارسستورم (إشكريك
بنجاح ١٩٦٧ يف األحمر الحرس فيه دعا الذي نفسه جونجنانهاي إىل املدخل خارج جونج

شاوتيش. ليو بالرئيس اإلطاحة إىل
االتصال وسيلة أن غري اإلنرتنت. أهمية عىل جونج الفولون مراقبي من الكثري أكد
كانت أنه واضًحا يبدو وبينما الهاتف. كانت ١٩٩٩ أبريل يف الحدث نظمت التي األساسية
اعتقال ضد بالتماس يتقدموا لكي للممارسني بكني يف املقيمني القادة من دعوة هناك
الناس كان إذ أبًدا؛ رأسية االتصال خطوط تكن فلم تيانجني، يف جونج الفولون مماريس
(انظر جيني وصفته ما كثريًا يشبه نحو عىل ببعض، بعضهم يتصل املناطق مختلف من
منشورة روايات خالل من الحدث يف املنخرطة الشبكات بناء يعيد الذي ،٢٠٠٢ تونج
اإلنرتنت أهمية تأكدت جونج، الفولون لحظر الالحقة الفرتة ففي ذلك، ومع رسميٍّا)،
هونججي يل كتابات بتنزيل املحتملني للممارسني اإلنرتنت تسمح املتواصل. لتطورها
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مضغوطة فيديو ملفات ينزلوا أن مهتمني يكونوا أن املحتمل للناس يمكن تكلفة. دون
ومواعيدها التمرين جلسات بأماكن تعلم أن أردت إذا التمرينات. أداء كيفية ترشح
أوروبا يف املدن مئات إىل بالنسبة وأوقاتها املمارسة مواقع ل تفصِّ فاإلنرتنت حيِّك، يف
بكل يتعلق فيما هاتفيٍّا بهم االتصال وأرقام أناس أسماء (مقدمة وآسيا الشمالية وأمريكا
اإلنرتنت شبكة تجتمع .(http://www.falundafa.org/world.htm) ممارسة) موقع
شارون، حالة يف واضح وهذا للحركة. الرسيعة العوملة لتفسري مًعا الصينية والجاليات
لصالح شارون تعمل كونج. هونج يف جونج الفولون حركة يف املؤثرين الناس من وهي
يف أرستها مع املعيشة أثناء أختها من جونج الفولون ممارسة وتعلَمْت دويل، تمويل بنك
أختها ونزَّلت الثمانينيات. يف املتحدة الواليات إىل مهاجرًة الصني أرستها غادرت شيكاغو.
املمارسة يف شارون بدأت حيث املتحدة؛ الواليات يف املمارسة وبدأت اإلنرتنت، من يل كتاب

كونج. هونج يف الرفيع املايل منصبها تتبوأ أن قبل أيًضا هي
لشبكات االستثنائي املدى عىل االفرتاضية الصينية للجالية يانج جوبني دراسة تؤكد
القومية» الحدود يتخطى ا عامٍّ «مجاًال تشكل الشبكات هذه أن مفرتًضا الصينية، اإلنرتنت
جديدة وضوابط جديدة موارد بأنه (٣ :١٩٩٦) أبَّادوري إليه يشري ما مقدًما ،(٢٠٠٣)
حارضة أخرى أماكن يف نواجهها التي واملوضوعات املتخيَّلة. والعوالم املتخيَّلة الذوات لبناء
إىل بعضهم املستخدمون يشري إذ شخصية؛ اإلنرتنت ثقافة وتعترب هذه. اإلنرتنت خربة يف
الخربة من شخصية أبعاًدا الثقافة وتربز نت»، «مستخدم ال نت»، «صديق بصفة بعض
وعالقات صداقات، بناء إىل الهادفة الدردشة ملجموعات االستثنائية األهمية يف مثًال تتجىل
مما أكثر شخصيني أفراد ثقافة هي اإلنرتنت ثقافة واملواعدة. االقرتان وكذلك شخصية،

جمعيني». «فواعل أو ا عامٍّ مجاًال تشكل

التلفيقية والنزعة والدين السحر

جونج الفولون حالة يف هذا ويرتبط والذاتية. الجسم بني عالقة التشيجونج ممارسة تنشئ
يف األساس حيث من تُرتَجم التي والِحلم، والطيبة الصدق واجبات وفق الحياة بمطلب
البوذية من موضوعات هونججي نصوصيل تجمع ذاته، الوقت يف ولكن شخصية. عالقات
التحرر وخربات «الطاقات»، ب االهتمام قبيل من العرصالجديد ثقافة من وأبعاًدا والطاوية
تعكس ذلك. إىل وما الهواء، يف واالرتقاء باملستقبل، والتنبؤ الخارقة، والقدرات الجسد، من
حيث الثمانينيات؛ يف الصني يف التشيجونج لهوس املهمة األبعاد «الخارقة» الجوانب هذه
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يف االرتقاء مثل بقدراتهم الجماهري يفتنوا وأن املالعب يملئوا أن التشيجونج أساتذة اعتاد
الصينية. الشعبية الثقافة من مهمة أبعاد وهي ذلك؛ إىل وما التيش وعرض الهواء

مانويل ويربز واإليمان. الدين مبادئ يف أشمل تحول إىل التشيجونج عوملة تشري
يف التنظيم أشكال من شكًال بوصفها للرتاتبية املدى الطويل الرتاجع (٢٠٠٠) كاستلز
(٢٠٠٢) باركر-جوموسيو كريستيان التشييل االجتماع عالم يؤكد بينما بَكي. الشَّ املجتمع
املتزايد املؤسيس االنحالل يلحظ حيث األديان؛ أنماط حيث من العملية هذه تداعيات عىل
الناشئة الصور هذه مثل يف الدينية-السحرية. التلفيق لنزعات املتزايدة واألهمية لألديان،
الكاهن رمز والتنجيم، باملستقبل التنبؤ إىل الغنوصية من ترتاوح التي السحر، صور من
األسحار هذه ملثل الكونية» «الرؤية بينما غائب، واملقدس) املدنس بني وسيًطا (بصفته
ارتباًطا األكثر هما جماعتان وثمة والطاقات. األرواح تحكمه لعالم رؤية هي الجديدة
العلم عالم يف ويعيشون علمية خلفية يمتلكون الذين أولئك الجديد: السحر هذه بمثل
الحاملني تمثالن الجماعتان هاتان الهامشية. الجماعات إىل املنتمون وأولئك والتكنولوجيا،
سنٍّا األكرب والناس والتكنولوجيا العلوم يف املنخرطني الناس جونج؛ للفولون األساسيني

الصحة. أمور مع يتعاملون الذين
ويزعم وباطني. سحري هو ما لكل أكرب توسع من جزء جونج الفولون عوملة
تنطوي الشبكي. املجتمع إىل التحول سياق يف فهمه ينبغي هذا أن باركر-جوموسيو
«أ»)، ليس أو «أ» أساس عىل (التصنيف إقصائية قوانني عىل الصناعي املجتمع عقالنية
مقررة حدود إىل مفضيًا والناس والخدمات البضائع دوران يتضمن التنظيم من نمط وهو
ماكس فعل (كما باركر-جوموسيو يفرتض الرمزية. واألنظمة الفضاء حيث من بوضوح،
التحول ويجلب تراتبية. السبب لهذا هي الصناعي املجتمع يف املؤسسية األشكال أن فيرب)
من أشكاًال متضمنًا واملعلومات، االتصال لتدفقات املتزايدة األهمية شبكي مجتمع إىل
أشكال إىل هذا ويؤدي التنوع. مع ومتساهلة إقصائية)، (وليست إدراجية االتصال قواعد
ونقاط املتعددة، والتداخالت بالواجهات متميزة والشبكات، الخاليا عىل مبنية التنظيم من
أن يعني االجتماعي التنظيم أساس بوصفها الشبكة إىل االنتقال وهذا والتقاطع. التالقي

«األديان». حول من الواضحة الحدود تحلل إىل يُفيض بما تتشوش، الحدود
أوروبا يف محدًدا رمزيٍّا مجاًال بصفته «الدين» مفهوم ظهور أسد طالل استعرض
«نوًعا يتضمن كثريًا أكرب تحول من جزءًا كان ما وهو عرش، الثامن القرن خالل
واملعنوي» القانوني الشخص من جديًدا نوًعا العلم، من جديًدا نوًعا الدولة، من جديًدا
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ليدعي ظهر الذي للدين املحدد املفاهيمي فالتصور يفرتضأسد، وكما .(٤٣ :١٩٩٣ (أسد
الذي للمسيحية الذاتي الفهم يف جوهرية تحوالت الواقع يف يعكس الكونية، الفئة مكانة
املعتقد أولوية «يؤكد فهم وهو عرش، والثامن عرش السابع القرنني مر عىل أوروبا يف حدث
لذلك، ونتيجة .(٤٧ :١٩٩٣) العالم» يف نشاًطا يشكل أنه باعتبار ال عقلية، حالة باعتباره
بوصفه ذاته الوقت يف يُفهم كان بينما به، معرتف نحو عىل محدد مجال شكل الدين اتخذ
ولذا املحدد؛ املجال هذا مثل بالتساوي تمتلك كانت يقال، كان كما املجتمعات، كل كونيٍّا؛

«الدين». ل كوني لنموذج أساًسا تصلح األوروبية املسيحية يف فالتحوالت
املجال تحلل إىل تفيض االلتقاء ونقاط الوصالت كثرة أن باركر-جوموسيو يزعم
يعني ال عرش. والتاسع عرش الثامن القرنني امتداد عىل أوروبا يف ظهر الذي الديني
بني سابق وقت يف تفصل كانت التي «التخوم» ل النسبي التحلل ولكن الدين، نهاية هذا
واضًحا كان الذي الفصل تشوش الغربية املجتمعات يف هذا ويعني الدين. وغري الدين
عن والبحث التنسك، من الجديدة األشكال يف يتجىل كما والسحر، الدين بني ما وقت يف
باإلضافة ولكن كالقساوسة. الوسيطة واألدوار للمؤسسات املرتاجعة واألهمية املعجزات،
انتقائي» «توافق هناك كان كما أنه باركر-جوموسيو يرى هذه، التخوم إضعاف عملية إىل
للعمل، األخالقية (القيمة الصناعية الرأسمالية وبني الربوتستانتية األخالقية القيم بني
الجديدة الثقافات بني يفرتضه مماثل توافق فهناك ذلك)، إىل وما واالدخار، والجهد،
اقرتنت العاملية. الثقافة يف الجديد» «السحر يسميه ملا املتزايدة واألهمية للعلم-التكنولوجيا
الشعبية؛ والحكم واملعرفة الخرافة مقابل العقلنة، نموذج بانتصار الصناعية الحداثة
الدَّين يف يتجىل (كما والسحر الخيمياء قبيل من تقاليد من الحديث العلم انبثق حيث
إنكار يف الرشوع ثم للخيمياء)؛ نيوتن مثل الحديثة العلوم مؤسسو يحمله الذي الكبري
عقالنية، نزعة ذا تطور الذي الحديث العلم كان عقالنية. غري باعتبارها التقاليد هذه
لصالح وخربتها العارفة الذات فعل بإقصاء بادئًا ووضعية، وإمربيقية، ميكانيكية، مادية،
باركر-جوموسيو ويفرتض .(١٩٩٧ وستينجرز (بريجوجني للمعرفة املوضوعية الحالة
بكرس االفتتان يف يتجىل ما عىل السحر، بموضوعات متزايد بقدر متأثر املعارص العلم أن
التغلب قبيل من بالسحر، تُقَرن األوقات من وقت يف كانت إمكانات عن والبحث القيود،
«الكتاب بأنه البرشي الجينوم إىل مثًال الجينيات علماء يشري واملوت. الحياة قيود عىل
إيه» إن «الدي يف نقابل أننا مفرتضني املقدسة» «الكأس أو الحياة»، «كتاب املقدس»،
إدوارد الحرشات، علم يف املتخصص هارفارد باحث يقول .(٢٠٠١ (اْسِفيه واإلله الخلود
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متحرر، دين «العلم ف العلم، عقالنية محله تحل الدين نرى أن من بدًال إنه ويلسون أو
1.(٧ :١٩٩٧ (ويلسون الديني» النهم إلشباع أخرى طريقة … واضح

وجه عىل يربزون إذ البلد؛ ذلك يف «الدين» مجال تحلل عىل بالصني املختصون يؤكد
تحت والطاوية، البوذية توسع من الحد يف تاريخيٍّا رغبت التي الدولة فعل الخصوص
ميالديٍّا)، ١٣٦٨–١٩١١) والتشينج واملينج، ميالديٍّا) ٩٦٠–١٢٧٩) السونج عائالت حكم
العرشين، القرن ويف والشيوعي. القومي النظامني ظل يف واشتدت تواصلت عملية وهي
عبادة ممارسة تدمري املحلية املهرجانات وحظر املعابد غلق استهدف حيث هذا؛ استمر
املرشوع لهذا الواضح النجاح أن الصني يف الشعبي الدين مؤرخو ويفرتض األسالف.
الطوعي االلتزام خالل من عنه معربَّ حديث «تديُّن ظهور من ع رسَّ الدولة تقوده الذي

.(٢٠٠٣ (باملر الحركة» يف الشخصية املسارات خالل ومن الفردي،

دة املجسَّ املبادئ

أكرب تكون «ربما بأنها الصني دارسو يصفها ما مع التعامل نحاول ظللنا الفصل هذا يف
وبيني (شياويانج للحكومة» املبارشة السيطرة خارج الحديثة الصني يف جماهريية حركة
يكون التي املمارسة وأشكال دة، املجسَّ الخربة ولكن الحديث، مركزها يف ليس .(١٩٩٤
من شكل فهو عقبة، الجسد يكون أن من وبدًال اآلخر. وإىل الذات، إىل َمْعربًا الجسد فيها
حيس طريق العقلنة، يف آخذ علم من خفية عوالم إىل لالنتقال طريق العالم، يف الحضور
االستشفاء أشكال دة. املجسَّ الخربة خالل من إال الفهم تحقيق يمكن ال حيث وشعوري؛
املؤدية اإلعياء، بمعاني املتصلة واألىس واملعاناة الفقد لخربات تستجيب تأملناها التي
«شخصانية من أشكال بل جمعية»، «هويات بناء إىل تهدف ال املمارسة من أشكال إىل

مكثفة». جسمانية «شخصانية تسميته يمكننا وما مكثفة»
الشخص عالقة مبادئ عدة: مسارات خالل من العاملي الصعيد عىل رسيًعا هذا انترش
الثقافة يف مميز صًدى لها ثقافة هي االستشفاء ثقافة اإلنرتنت؛ ثقافة سهلتها بالشخص
السحر صورة يف باطني هو ما كل وبني العلم بني الحدود تشوش كان بينما الصينية؛
عوملتها. من ًعا مرسِّ املتعلمة، العلمية الجماعات بني الحركة لهذه فعاًال تغلغًال يعني الجديد
هو الحركة هذه فهم محاولته يف الصني يف املتخصص غري يمتلكه الذي األقوى االنطباع
التي «الرتبية» فكرة خالل من يعاش بحث وهو خاصة، وخربة خاص، حيز عن البحث
دوًرا يلعبان والغريب الباطني التواصلية. دة املجسَّ املمارسة من شكل خالل من تنَجز
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«الفعل». يحدِّد الذي «املعتَقد» ل الغربي الفهم ضمن ليس ولكن الخربات، هذه يف ا مهمٍّ
عن الصدد هذا يف كاشًفا ربما الخيال، من مجاًال والغريب الباطني يفتح ذلك، من بدًال
هذه االستشفاء حركة تملك ال الكتاب. هذا يف نستكشفه مما لغريها مماثلة للذاتية خربات
شخصية خربات ولكن الرشداء، والفواعل الجمعية للهوية املنترصة الفئات جوهرها يف

والسحر. والغموض والتجسد، بالفقد،

هوامش

االجتماعية العلوم يف ولكن وحدها، الطبيعية العلوم يف النزعات هذه تتضح ال (1)
علم يف دكتوراه درجة املرموقة باريس جامعة منحت ،٢٠٠١ عام مثًال، فرنسا، يف أيًضا.
أرشف (التي الرسالة كتب اجتماعيٍّا. علًما بصفته التنجيم عن تدافع ألطروحة االجتماع
يف أسبوعيٍّا عموًدا فقط ينرش ال فرنسا، مي ُمنَجِّ أشهر من واحد مافيسويل) ميشيل عليها
الذي م املنجِّ بصفته عمل ولكنه البلد، هذا يف تداوًال األسبوعية التليفزيونية املجالت أكثر
مجلة العلماء»، مخاوف تثري منجم («شهادة ميرتان فرانسوا الفرنيس الرئيس عىل يشري

.(٦٣٥ :(٢٠٠١ (أبريل (٥٥١٧) ٢٩٢ «ساينس»
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احلداثة؟ آِخر أهو العاملي: اإلسالم

التقدم، فكرَة متضمنًة التحديث، نظريات بعمٍق الحداثة عن السائدة األفهاَم شكَّلت طاملا
تُنِتج عملية وهي واملجتمع، التقليد قيود من األفراد يتحرر حيث الفردية؛ الحرية وزيادة
الشخصية بالحياة محدوًدا متزايد نحٍو عىل يصري أو الدين، حجم يتقلص حيث العلمنة؛
جزءًا بوضوح كان لكنه الخمسينيات، يف ذروتَه بلغ الفهم هذا ولعل الخاصة. واملعتقدات
التحديث حركَة تَبنَّى َمن املفكرين من وكان التنوير. عرص منذ الغربي الذاتي الفهم من
الذاتي الفهم هذا بُني كما تونيز. مثل املجتمع موت عىل َ تحرسَّ َمن ومنهم ماركس، مثل
يف التطور عن ونظريته التاريخية للمادية ماركس فهُم بُنِي إذ اآلَخر؛ مقابل يف أيًضا
أن به قصد الذي اآلسيوي، اإلنتاج نمط يف القائم الرشقي» «االستبداد اه سمَّ ما مقابل

تاريخية. ال مجتمعات كانت اآلسيوية املجتمعات
حيث (١٩٥٨)؛ التقليدي» املجتمع «موت الشهري كتابَه لرينر دانييل نرش قرن، وبعد
أن يؤكد وحيث الحديث، املجتمع إىل التقليد من العبور يف مشرتكٌة املجتمعات كل أن ادَّعى
لرينر ويطور الديني. املعتَقد خصخصُة هي التحديث لحدوث الرضورية الحاسمة العملية
يكون التي واملجتمعات األوسط الرشق عىل مركًِّزا باآلَخر، العالقة إطار يف نظريته أيًضا
«التحديث يعترب قاطًعا، خياًرا تواِجه املجتمعات هذه أن مدَّعيًا األغلبية، ديَن اإلسالم فيها
جاَدَل التحديث، فشَل ليفرس االقتصادية البنية إىل ماركس تطلََّع وبينما متضادين. ومكة»
العلمانية. إىل ل التحوُّ يف بإخفاقه التحديث يف ما مجتمٍع إخفاِق فْهُم املمكن من بأنه لرينر
برنارد الرؤية هذه وتبنَّى التعريف، بحكم علمانيني التحديثيون كان الرؤية، هذه ووفق
املسار أن اعتقد الذي األمريكية، األوسط الرشق دراسات رائد الربيطاني، املؤرخ لويس،
حيث الكمالية؛ تركيا اتخذته الذي املسار هو كان املنطقة تلك يف التحديث إىل الوحيد
ِل التحوُّ يف مثًال يتجىل املجتمع؛ عىل الغربي للتحديث نموذًجا مًعا والجيش الدولة فرَضِت
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واستحدث علنًا. الرأس أغطية ارتداء وحظر الالتينية، الحروف إىل العربية الحروف من
أيًضا. إيران شاه الحًقا الحظَر هذا مثل

— الحضارات» «صدام مصطلح سكَّ َمن هو العلمانية، برتكيا امُلعَجب لويس، كان
األوسط الرشق يف األمريكيني الربوتستانت ين املبرشِّ ِقبَل من استخدامه سبق قد كان وإن
هنتنجتون صامويل استخدمه الذي — (٢٠٠٤ (بولييت العرشين القرن عرشينيات يف
ذات مقولًة مروًِّجا والتحديث، مكة بني لرينر مقابَلَة لويس يبسط وأشاعه. (١٩٩٦)
أن غري تصدَّعت، التقليدية واألعراف االجتماعية البنى أن يؤكد حيث وظيفي؛ طابع
هو الجديد فشُل أعقبه الذي القديم وانهياُر تتحدَّث. أن يف فشلت اإلسالمية املجتمعات
واضٌح .(١٩٩٠ (لويس الحضارات» «صدام إىل يؤدي الذي املسلمني» «سخط مصدُر
العام بني الفصل تحقيق يف تنجح لم فاشلة، حضارة اإلسالم أن فكرُة لويس مقولة يف
العلماني. الغرب به تَميََّز الذي الفصل وهو والثقافة، الدين واملجتمع، الفرد والخاص،
يقترص وال الغربية، الثقافة أعماق يف يتغلغل الفاشَل اآلَخَر باعتباره لإلسالم الوصف وهذا
املدني «املجتمع ل الربيطاني السيايس امُلنظُِّر يصف حال. بأي السياسيني املحافظني عىل
العاملي» ق التفوُّ إىل إسالمي «سعٌي أنه أساس عىل اإلسالمي التاريَخ كني، جون العاملي»،
متطلِّعة بذاكرٍة املسلمني من الكثريَ «تاركًة أوروبا، «أحبطته» سعٌي وهو ،(٤٢ :٢٠٠٣)
برفض مصحوب املذهلة، التاريخية اإلسالم بإنجازات حي وعي اليوم؛ حتى قويًة تزال ال

.(٤٢-٤٣ :٢٠٠٣) الحايل» العاَلم قبول
الحركات وبني االجتماع علماء بني العالقَة بعمٍق شكََّل للتحديث ر التصوُّ هذا
ألن جمعاء؛ اإلسالمية والخربات الحركات تجاهَل يعني كان الحاالت، أغلب ويف اإلسالمية.
متعلمنة ثَم ومن تحديثية؛ باعتبارها االجتماعيَة الحركاِت فهموا االجتماع علماء معظم
الحركاُت تسودها استعمارية بعد ما حقبٍة يف اإلثبات، عن غنيٍّا هذا بََدا التعريف. بحكم
الجزائر، يف الوطني التحرير وجبهة مرص، يف نارص مثل: والعلمانية، القومية والزعامات
.(١٤ :١٩٩٤ (كيبل الفلسطينية التحرير منظمة أو والعراق، سوريا يف البعث وحزب
.١٩٦٧ حرب يف إرسائيل انتصاُر ها جالَّ التي العربية القومية أزمِة حتى املوقف هذا وبقي
«أسلمة بمعايري واسع نحٍو عىل القومية الحركات هذه ألزمِة الالحقة الحقبُة ُفِهمت
أن أيًضا، السياسيني الفاعلني ومن املراقبني، من كثريٌ يَعترب .(١٩٩٤ (كيبل امُلخاِلفني»
العروبية املوضوعات محلَّ يحلُّ الذي القومية، عن األسبق للتعبريات املعاِدُل هو اإلسالَم
السياسية، العملية منظور داخل من يكتب وهو لوبك بول ويفرتض نارص. بجيل املقرتنة
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بفضل مناِفس، بال األجنبية للهيمنة القومية املقاومة بغطاء «تتسرت اإلسالمية الحركات أن
اليساَر تواِجه التي املهمة من أسهُل الَحراك هذا مثل أن واألكثر العلماني. اليسار قمِع

أنه: دام ما السيايس،

لوك؛ أو ماركس أو لهيجل التأسيسية املفاهيم لرشح املناضلون يحتاج ال
باعتباره بالفعل يفهمونه الذي اإلسالمي، البديل مفردات يعرفون فالجميع
لإلمربيالية، املناِهضة القومية غطاء عىل اسرتاتيجيٍّا باالستحواذ … محلية ثقافًة
اليسارية والحركات العلمانيون القوميون رسميٍّا عليه يسيطر كان خطاب وهو
معاِدية اجتماعية حركٍة أكثر هي اإلسالمية النزعة أصبحت حرصي، نحٍو عىل

(١٦٣ ،١٦٠ :٢٠٠٠) العاَلم. يف ونضاليًة اتساًعا للنُُّظم

لألداة تفضيٍل عن ويعربِّ قوميتنَْي، وهويٍة ثقافٍة عن تعبريًا اإلسالم يَُعدُّ الرؤية، هذه من
مراقبني نظر وجهة ومن السيايس. الحزب وهي االجتماعي، التغيري لتحقيق التقليدية

ذاتها. التحديث إمكانيِة أزمَة القومية أزمُة تعني ذلك، مع آَخرين،
تأكيًدا العوملة، ضد دفاعيٍّا فعٍل ردَّ بوصفها الدينية الحركات إىل النظر يشيع ولذا
كاستلز؛ مانويل يصوغه الذي املقاومة» «هوية نموذج من هذا يتضح العام. ضد للخاص
سيُبنى تُخَرق، وال خالدة نواميَس سيقدمون واملجتمع واألرسة واألمة، «هللا، بأن يجادل إذ
الثقافة يف تكرََّر نموذًجا التحليل هذا يردِّد .(٦٦ :١٩٩٧ (كاستلز مضاد» هجوم عليها
يف يتجىل كما املعتدية، السوق منطق ضد وثقافته املجتمع عن الدفاُع تحديًدا وهو الغربية،
املدينة عن األسبق كاستلز عمل يف أو التونيزي، االجتماع علم أو األملاني، الرومانيس التقليد
لحماية دفاعيًة جيوبًا ستنشئ املحلية املجتمعات أن فيه يفرتض الذي ،(١٩٨٣) العاملية
اإلنسان، (حقوق املحتملة العاملية الحركات بني ما كاستلز مقابلة يف العاملية. من أنفسها
الحركات أنَّ وَجَد والدينية)، والقومية، (اإلثنية، الدفاعية والحركات البيئة) النسوية،
«غريَ فيه تكون شكًال باملعنى العالقُة تتخذ حيث وسلطوية؛ للحداثة مناِهضٌة الدفاعية
الرؤية هذه .(٢٢ :٢٠٠٠ (كاستلز فقط» واتباعها طاعتها يجب بل … للُمعاَلجة قابلٍة

كتب: الذي جيدنز أنطوني َدها ردَّ

أنظمة يف حبيٌس مبدئيٍّا، بالقتال مولٌع تقليٌد األصولية األصولية؟ تُعرِّف كيف
املمكن من يَُعد لم عاَلم يف نفسه عن يدافع تقليٌد األصولية … الحديثة االتصال
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(جيدنز ى. منقٍّ تقليٌد هي األصولية … تقليدية بطريقة التقاليد عن الدفاع فيه
(٦-٧ :١٩٩٩

وجهة من املحيل: واملجتمع املجتمع بني والتقليد، الحداثة بني ما للمقابلة تكراًرا هنا نواجه
و«األصوليني». «الكوزموبوليتانيني» بني مقابلة هذه جيدنز نظر

حركًة بوصفه الواقع يف نشأ اإلسالم أن لالهتمام مثري نحٍو عىل تارو يفرتضسيدني
الكاريكاتري: يُضاِرع ما تقديِم يف استمرَّ أنه غري عاملية،

مكوَّنًة تكن لم التسعينيات أوائل يف عاَلمية حركٍة أقوى أن نتذكر أن جديٌر
بحركات وديٍّا املتصلني الغربيني اإلنسان حقوق نشطاء أو البيئة أنصار من
الراديكاليني اإلسالميني األصوليني من ولكن الثالث، العالم يف األصلية الشعوب
:١٩٩٨) سافرات. تجوَّْلَن الالتي النساءَ ورضبوا الشعبيني املطربني قتلوا الذين

(٢٤٢

والحواف والحدود التداخالت الحضارات:

املقارنة الحضارات دراسات تُربز ومقاومته، باملركز الخاص السائد النموذج هذا مقابل
بمعايري مبدئيٍّا، حتى أو فقط، فهمها يمكن ال التي املواجهات عرب الحضارات تداخل مدى
مدى تحديًدا ،(٢٠٠٣) زاركوني تريي املقارنة، الحضارات مؤرخ ويربز والصدام. الرصاع
الثالث القرن يف حضارات» «صدام أول أن مالحًظا التبادل، هذا مثل بها حظي التي األهمية
الرتاث اإلسالم، وعرب العرب، بفضل خالله، من األوروبيون اكتشف الذي هو امليالدي، عرش
هذا مدى يتجاوز والطب. والفلك، والرياضيات، والكيمياء، وأرسطو، ألفالطون اإلغريقي
والكالسيكية. اإلغريقية للحضارة ناقًال أو مخزنًا بصفتها اإلسالمية الحضارة دور التبادل
ابن طور للعالم، الفكري املال رأس حينئٍذ كانت التي عرش، الرابع القرن قاهرة ويف
مختلفة إسالمية مجتمعات صعود باستكشافه ،(١٣٣٣–١٤٠٦) أفريقي الشمال خلدون
للتاريخ. الحديث الفهم ميالد عملُه مثَّل إذ الديني؛ غري للتاريخ مفهوم أول واضمحاللها،
مثله الحداثة، ميالد يف ا مهمٍّ دوًرا يلعب أن الحديث بالعرص الوعي هذا شأن من كان
رأسها عىل اإلسالمية، الخربة مع األكرب بالقدر تفاعلت التي أوروبا من األجزاء تلك مثل
الناحية من لإلسالم: الغربية «الشخصية» كذلك زاركوني ويلحظ اإليطالية. الدول-املدن
تقليد من اإلسالم ينشأ إذ الثقافية الناحية ومن آسيا؛ إزاء موقعه بفضل الجغرافية،
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نموذجها رأسها وعىل اإلغريقية، وللفلسفة ألرسطو بعمق (مدين مًعا وإغريقي إبراهيمي
زاركوني يزعم اإلسالميَّنْي). والثيولوجيا القانون معمار يشكل االستنباطي-االفرتايضالذي
الفرس، بني وسيطة أو تخومية حضارات يف تتطور اإلسالمية الخربة من مهمة أجزاءً أن
من تقع والتي هند-أوروبية، لغات لها كانت التي الرتكي-اإليراني، والعالم والساسانيني،
والحضارات اإلسالم بني االلتقاء إىل أيًضا زاركوني ويشري الغرب. يف الثقافية الناحية
إىل طريقها النهاية يف التالقح هذا نواتج تتخذ حيث الهندوسية؛ والخربة للصني الرشقية
كذلك، الرشقية بالخربات بعمق متأثرة اإلسالمية الخربة من مهمة أبعاد وتبقى الغرب.
للمسلمني الهندويس األساس ومن الصينيني، للمسلمني والطاوي الكونفويش األساس من
دوًرا تلعب الرتكي؛ لإلسالم والشامانية واألرواحية البوذية واألسس واإلندونيسيني، الهنود
االبتكارات هذه انترشت .(٢٠٠٣ (زاركوني لإلسالم الباطني الصويف التقليد يف أساسيٍّا
لريتقي مركزية ساحة حول من املبني البوذية األديرة معمار من اإلسالمي، العالم عرب
اإليجور يمزج بينما الفارسية، األدبية للجماليات البوذية األصول إىل «املدرسة»، ب
وبني واإلغريقي العربي الطب بني ما الصني غرب أقىص يف الشينجيونج يف املسلمون
عرش، الرابع القرن يف اإلسالمي العالم اليوجا ودخلت باألعشاب. للعالج الصيني األسلوب
وانترشت الهندية، الصوفية األخويَّات يف تطورت التي والتنفس الرتانيم بخربات مرتبطة
الراهن، الوقت حتى التداخالت هذه تتواصل (زاركوني). الصوفية املمارسات خالل من

حاليٍّا. مرص يف اليوجا بشأن النقاشات يف كما ورصاع، تنازع من تخلو وال
موضوع تقديم خالل من مماثًال رأيًا بولييت ريتشارد األمريكي املؤرخ يطور
الحضارات، صدام فكرة ضد بقوة ويجادل .(٢٠٠٤) اإلسالمية-املسيحية» «الحضارة
وشمال األوسط الرشق يف املسلمة األغلبية ذات املجتمعات فهم األفضل من أن مقرتًحا
من جزءًا بوصفها وأمريكا الغربية أوروبا يف املسيحية األغلبية ذات واملجتمعات أفريقيا
قرب عن يتوازيان واإلسالم للمسيحية التاريخي التطور أن ويزعم نفسها. الحضارة
ديني «نظام من نسختني بوصفهما األمثل النحو عىل يُفَهمان أنههما لدرجة ويتواصالن
محمد إليه دعا الذي الدين سالفاتوري أرماندو ويضع .(١٥ :٢٠٠٤) مشرتك اجتماعي»
الحضارات من اآلسيوية النسخ عن ومختلًفا التسامي، إىل املستند الغربي» «النمط داخل
النظام بني املحوري التوتر اإلسالم يف نلقى املتسامي. فكرة عىل تقوم ال التي املحورية
وهو هللا؛ رشع أو هللا، أمام الحكام «مساءلة» فكرة إىل مفضيًا الدنيوي، والعالم الكوني
يتفاعلون النبي أتباع كان التاريخي. التغيري مسببات ومن وللتوتر، لالضطراب مصدر

207



العاملية الحركات

لم ونبيه. الواحد اإلله اتباع عىل الفرد تصميم أساس عىل الجديدين، واملجتمع اإليمان مع
مربًَّرا «األمة»، وهو أسمى، مجتمًعا أيًضا كانوا ولكنهم وحسب، قبيلة يف أعضاءً يعودوا
الواقع يف نشأت بينما املبدأ، حيث من متساوين الجميع كان حيث التسامي؛ بمفاهيم

.(١٨ :١٩٩٧ (سالفاتوري النبي من القرب أساس عىل الرتاتبيات من سلسلة
األخرى الحركات يف األمر كان كما ديناميكية، عملية وتطوره اإلسالم ظهور كان
التي الحركة داخل التوتر إىل سالفاتوري يشري ديانات. تصري أن شأنها من كان التي
عىل (السلوك «دين» وكلمة مرة، ٢٦٩٧ «هللا» كلمة القرآن يف تظهر حيث النبي؛ أسسها
ثمان اسًما بصفته املحدد «اإلسالم» مصطلح يتكرر بينما مرة، ٩٢ هللا) أمام قويم نحو
ذاته املرء يسلم «أن بمعنى «أسلم» املشتق الفعل هو تكراًرا أكثر هو وما فقط. مرات
العملية نتيجة بعد، فيما كثريًا «إسالم» ملصطلح التدريجي االنتصار ويتكرر تام». بالتزام
يف أوروبا، داخل «الدين» مفهوم ظهور عاكًسا كثريًا، أحدث فرتة ويف املعقدة، التاريخية
العالم هذا بني «املحوري» التوتر صار حيث ١٩٩٣)؛ (أسد الحديث العلم ظهور سياق
:١٩٩٧ (سالفاتوري وعلماني ديني مجالني، بني توتر أنه باعتبار مجدًدا يصاغ بعده وما
من سلسلة من يتكون الدين بأن الحديثة الفكرة تظهر أيًضا السياق هذا ويف .(٢٤
تنظيم عملية بوصفه للدين الحديث العام املفهوم يتطور وحيث املشخصنة، «املعتقدات»
للدين الحديث األنثروبولوجي الفهم أساس يشكل املسيحية يف تطور وهو املعتقدات؛ لهذه

.(١٩٩٣ (أسد رمزيٍّا نظاًما باعتباره
عرب أحدث تحول عمليات فيها تماثلت التي الطريقة املعارصة األديان باحثو يؤكد
مهمة تماثالت (١٩٩٨) هفنر روبرت األمريكي األنثروبولوجيا عالم يلحظ الدينية. املذاهب
يف مبكر وقت يف حدث الذي الربوتستانتية تجديد وبني والهندويس اإلسالمي التجديد بني
مشابهة؛ مقولة (٢٠٠٤) روي أوليفييه الفرنيس السياسة عالم ر ويطوِّ العرشين. القرن
االعتقاد خصخصة وخصوًصا املعارص، اإلسالم يف النشطة الرئيسية العمليات إىل يشري إذ
أزمة بأنه بولييت يصفه موقف (وهو الدينية السلطة من بها املعرتف األشكال وتراجع

املعارصة. املسيحية يف نفسه بالقدر تتجىل وتوترات تطورات وهي الدينية)، السلطة
النقاشات وهي العوملة، حول الراهنة بالنقاشات الحضارة مسألة نربط أن يمكننا
والتعقيد السيولة، من الناشئة األشكال العاملية، التدفقات عىل متزايد نحو عىل تركز التي
وما املالية واملشاهد اإلثنية، (املشاهد املشاهد من مختلفة أشكال وتداخل ،(٢٠٠٢ (أوري
فيما تحدث اإلسالم يف الرئيسية والتحول االبتكار عمليات أن بولييت ويفرتض إليها).
يف ولكن لإلسالم، الجغرايف الهامش عىل بالرضورة هذه ليست الحافة»، «مواقف يسميه
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محوريٍّا دوًرا تاريخيٍّا املناطق هذه مثل لعبت أخرى. حضارات أو بتقاليد االلتقاء مناطق
املتاخمة املناطق يف املدارس بظهور ومروًرا محمد، أحاديث جمع من اإلسالم، تطور يف

تركيا. أصبح فيما الصوفيَّنْي؛ واملمارسة التقليد ظهور أو للبوذية،

جديد شيوع

تدفقات، شبكات عاملي»؛ «تعقيد بأنه أوري إليه يشري ملا مدهش مثل املعارصهو اإلسالم
يشهده الذي باإلسالم املقرتن االستثنائي النمو آيكلمان ويربز وخربات. واتصاالت، ورموز،
املتزايدة واألهمية العايل، التعليم انتشار حاسمة: عمليات إىل مشريًا ناشئ، عام مجال
املسلمة األغلبية ذي العالم عرب والقديمة الجديدة اإلعالم وسائل وانتشار واالنتقال، للسفر
املرئية التسجيالت وأرشطة والتليفزيون، واإلذاعة، املطبوعات بني ما تتنوع وراءه؛ وما
الشعبية الثقافة يف انفجار من جزء وهذا واإلنرتنت. دي، يف والدي دي، واليس واملسموعة،
الرومانيس الخيايل القصص وخصوًصا املثري، الخيايل القصص إىل املوسيقى من للمسلمني،
مًدى أي إىل أندرسون ويؤكد .(٢٠٠٢ جول ١٩٩٩؛ وآيكلمان أندرسون انظر عامة، (لنظرة
كبري وعدد املرِسلني من صغري عدد عىل القائم الجماهريي اإلعالم نموذج مع هذا يتسق ال
جديدة. جماهري وكذلك جديدة، وأصوات جديدة، لغات عىل ينطوي ولكنه املستقبلني، من
الدول عرب الظهور يف آخذ الشيوع معاني من جديًدا معنًى «أن آيكلمان يفرتض
ما تمييز إىل بحاجة لكننا .(٢٠٠٠) خارجها» املسلمة واملجتمعات املسلمة، األغلبية ذات
التي الشهرة الذائعة فاملقاربة االجتماعية؛ العلوم عىل هيمنت التي النماذج من هنا يحدث
املجال لظهور مثالية رواية عىل أُسست هابرماس يورجن األملاني االجتماع عالم طورها
يزعم التي األوروبية املدن يف النقاش ونوادي املقاهي تطور تربز رواية أوروبا، يف العام

منها. انبثق العام للمجال الحديث التصور أن هابرماس
عىل ِبناءً ويقرتح، الفكرة، هذه نأخذ أن بإمكاننا أن أندرسون جون ويفرتض
إىل استناًدا أقل نموذًجا املتخيَّلة، املجتمعات عن (١٩٩١) أندرسون بنديكت نظرية
«الرحالت مفهوم عىل نركز أن يقرتح ذلك من بدًال ولكنه للغة، البنيوية الخصائص
وكذلك الدولية، الحكومية غري املنظمات نتجاوز أن لنا يتيح مفهوم وهو الكريولية»
نطاقات أو االنتشار، عمليات بمعايري الشيوع ذلك من بدًال لنستكشف الثابتة؛ املجتمعات
تحول أخرى: أماكن يف واجهناه تحول وهذا ويغادرونها. الناس يدخلها التي االتصال
يسميه ملا ماندافيل بيرت تحليل هذا يحاكي التواصل. نموذج إىل املجتمع نموذج عن
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املسلمة، األغلبية ذات البلدان عرب العامة املجاالت هذه مثل تنترش العربمحيل». «اإلسالم
يف محاٍم مثال أندرسون يقدم املسلمة. لألقليات األوسع املناطق وبني بينها فيما وكذلك
يف له متاح غري اإلسالم عن تعبريًا يجد أن يستطيع اإلنرتنت خالل من أنه يرشح األردن
فريجينيا يف سواء نفسه بالقدر ينطبق موقف وهو املحليني، الشيوخ من أو حيِّه مسجد

.(٢٠٠٣ (أندرسون القاهرة أم هامبورج أم
أو املحيل، مقابل العاملي متضادات من التحرر إىل بحاجة أننا الروايات هذه تيش
تقليًدا بوصفها اإلسالمية للحركات مسبق فهم من نتحرر وأن األصويل، مقابل الكوني
ويعني والدينامية. الجديدة العمليات إمكانية الستكشاف مستعدين نكون وأن دفاعيٍّا،
من كغريه اإلسالم يمر حيث (١٩٩٦ (أسد أوسع تشكُّل إعادة عملية مع التفاعَل هذا
الرسمية الدينية الزعامات سلطة بولييت، يؤكد كما املؤسسات. من تجرد بعملية الديانات
اآلخذة «العلماء» سلطة وتعني باملثل. أخرى ديانات يف نشهد كما تماما الضعف، يف آخذة
فاعلني قبل من متزايد نحو عىل اإلسالم معاني تُبنَى حيث حاسًما؛ تحوًال االضمحالل يف
يكتسب وهنا، .(٢٠٠٠ (جول دينية مؤسسات تبنيها مما أكثر ثقافية وحركات سياسيني

بالغة. أهمية السلفية الحركة خربة تحليل

السلفية الخربة التقليد: مقابل الجديدة السلفية

اجتماعيَّنْي واضطراب تغيري سياقات يف الدينيَّنْي واإلصالح اإلحياء حركات تظهر ما دائًما
من الدينية والخربة األديان تكون أن حد إىل نتوقع، قد كما أوسع، وسياسيَّنْي وثقافيَّنْي
الفاصلة املسافة خاللها من تُحس مهمة طرًقا تكون وأن العالم، يف للكينونة املهمة الطرق
بالحركات وثيًقا ارتباًطا مرتبط األوروبية الحداثة ميالد املتسامي. وبني العالم بني
من معلمنًة املسيحية الديانة يف الحارضة املستقبيل الخالص رؤية أصبحت حيث الدينية؛
إسبانيا) ضد األملانية الثورة يف (وسابقتها واألمريكية والفرنسية اإلنجليزية الثورات خالل
اإلسالمي التجديد يف نة املتضمَّ الديناميات أن آيزنشتات يفرتض .(١٩٩٩ (آيزنشتات

لإلسالم. الجغرايف التوسع بعمليات هذا رابًطا مختلفة،
العربية اململكة تشكيل أفىضإىل الذي ابية الوهَّ توسع أثر (٢٠٠٣) فتاح هالة توضح
اإلسالمي، العالم يف األخرى اإلسالمية الحركات حث حيث من ١٩٣٢؛ عام السعودية
العراق. يف وخصوًصا ممتد، حضور له كان طاملا الذي السلفي، التقليد إحياء وخصوًصا
املسلمني الصالح»، «السلف ُسنَّة عن يدافعون ووعاظ علماء عىل مؤسًسا التقليد هذا كان

210



الحداثة؟ آِخر أهو العاملي: اإلسالم

الدين جمال كتابات من قوية دفعة الحركة هذه تلقت املبكر. العرصاإلسالمي يف الصالحني
تركيا، يف َ وتُُويفِّ إيران يف ُولِد وسيايس وفيلسوف عالم وهو ،(١٨٣٩–١٨٩٧) األفغاني
أصبح حيث اسمه)؛ ييش (كما وأفغانستان باريس من كلٍّ يف كبريًا زمنًا أمىض أن بعد
مهددة اإلسالمية الحضارة بأن األفغاني آمن الربيطاني. االستعمار ضد القتال يف مشارًكا
وملوثًا ومتحلًال، ضعيًفا صار اإلسالم بأن اعتقد إذ األوروبية؛ اإلمربيالية من خطريًا تهديًدا
عىل يُبنى أن ينبغي األوروبي االستعمار عىل الرد أن وافرتض املحلية. والتقاليد بالثقافات
ومن الدين. أصول إىل بالعودة تجديد حركة إىل دعا ولهذا النبي؛ بإسالم االلتزام إعادة
املنسوبة واألقوال (األفعال والحديث للقرآن صحيح تفسري أي كان األفغاني، نظر وجهة
يشجع أن شأنه ومن العقالني، والتفكري الحديث العلم مع تماًما متوافًقا النبي) إىل
والرأسمالية العقالنية الحضارة تنمية ييرس بما واالقتصاد، الجاد، والعمل املثابرة، عىل
عودة يستلزم كان اإلسالم تحديث بأن هو الجوهري األفغاني اقتناع وكان والديمقراطية.
(ترينر «التأصيل» خالل من إال يحدث أن يمكن ال اإلسالم تحديث أن الحق أصوله. إىل

.(٢٠٠١
للمشهد مثال وهي دوليٍّا، طابًعا والثقافية الدينية الحركة هذه اتخذت ما رسعان
إىل املثل سبيل عىل ابي الوهَّ اإلسالمي اإلصالح انترش أبَّادوري. يصفه الذي اإلثني
احتُلَّت التي الحقبة خالل مكة يف الدينيون الزعماء الجزيرة إىل جلبه رسيًعا، سومطرة
تطهري يف الزعماء هؤالء رشع سومطرة إىل عودتهم وعند .١٨٠٣ عام األوىل للمرة فيها
طولب بينما التبغ، وتدخني الديكة، مصارعة مثل املحلية العادات مع تساهله من اإلسالم
اتخذ السعودية يف وكما املأل. عىل وجوههن بتغطية والنساء العمامة، بارتداء الرجال
البنية إضعاف إىل وأدى القرى، عىل املسلح الهجوم شكل التنقية باتجاه الدفع هذا
الخارج إىل املتطلعة النخب فتحته حيث املجتمع؛ تحديث سياق يف التقليدية، االجتماعية
مع ١٩٠٠ عام من جاوة يف السلفية من تالية موجة تطورت .(١٩٨٣ (دوبني للتجارة
مقابل التوجه، ومحلية دفاعية ليست الدينية الحركات الجزيرة. هذه إىل العربية الهجرة

جوٍّا. السفر مع العاملية التدفقات تبدأ ولم العامليني، الكوزموبوليتانيني

السلفي لالتجاه الغربية الجذور

الغربية. السيطرة ضد اسرتاتيجية مجرد يكن لم التحديثي اإلسالم هذا أن ندرك أن مهم
االستعماري النظام أراد كيف بوضوح السودان يف املهم سالومون نوا بحث يُظهر
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قبل ما والثقافية االجتماعية البنى يمحو أن ١٩١٤ إىل ١٨٩٨ عام من الربيطاني
به، املقرتن الحكومة وشكل الصويف، اإلسالم الخصوص وجه عىل مستهدًفا االستعمار،
بني تمييز خلق يف االستعمارية اإلدارة ورشعت «املهدي». قوة عىل املؤسسة املهدية وهو
واقع يف الرضيح (دمرت املهدي رضيح زيارة حظرت إذ الباطل؛ واإلسالم الصحيح اإلسالم
اإلدارة رأت الصويف. باملذهب مقرونة أخرى ممارسات وقمعت عظامه)، وبددت األمر،
اإلصالح حركة أن اعتربت بينما وحسية، وهمجية، فظة، الصوفية املمارسات الربيطانية
سة مؤسَّ عبده، محمد األفغاني، ومساِعد املرصيني خالل من السودان يف القائمة السلفية
١٨٨٣ من مرص حاكم كرومر، اللورد أن سالومون ويبني للنصوص. فقهي تفسري عىل
مع تكيًفا األكثر اإلسالم نسخة بوصفها السلفية الحركة تطور بفعالية ساند ،١٩٠٧ إىل
إىل ولكن املسيحية، فرض إىل وال العلمنة، إىل االستعمار تأثري يسَع لم التحديث. متطلبات

الدين: خالل من الحكم

أن ولكن الشخيص، املجال إىل الدين انسحاب علمانية دولة تأسيس يستلزم لم
خالل فمن قبل. من كان عما االختالف شديد بأسلوب العام املجال الدين يدخل
ُحوِّل املهدية، الثيوقراطية يف كان كما والحكم القانون تأسيس يعد لم الدين،
هو الدين الشخيصعىل الطابع إضفاء كان النظامي. للحكم مهم سالح إىل الدين
سيطرتهم. خارج إسالًما يعني كان ذلك ألن الربيطانيون؛ خشيه ما بالضبط
محل ليحل جديد إسالمي جمهور خلق الربيطانيون حاول ذلك، من وبدًال
:٢٠٠٣ (سالومون السودان. يف الشعبية الخالصية والنظم الصوفيني جمهور

(٢٩

خالل» «من متميزة بطرق السوداني املجتمع تشكيل وإعادة االستعماري الحكم مورس
السلفي. اإلصالح بدعم اإلسالم

األنظمة تغيري إىل تهدف ولم تديُّن، حركة شكل السلفية الحركة اتخذت عموًما،
النزعة تأسيس إىل أفضت العرشين القرن خالل حدثت مهمة تغريات أن غري السياسية.
سياقات يف يوجدان وكالهما محوريٍّا، دوًرا كاتبان يلعب املعارصة. السياسية اإلسالمية
منطقة يف إسالمي، دين عالم ،(١٩٠٣–١٩٧٩) املودودي األعىل أبو السيد حرجة.
التقسيم، وقت يف الهند، يف األساسية املسلمة األغلبية ذات املناطق إحدى وهي حيدراباد،
يؤكد الهندوسية. الخربة واجهته حينما اإلسالمي املجتمع انحطاط اه سمَّ عما ووعظ كتب
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يؤكد وكما األخرى. األديان مع االختالط إنهاء إىل ودعا السيايس، الفعل أهمية املودودي
قراءة يف راديكاليٍّا تحوًال املودودي يعرض ،(٢٠٠٣) املؤدِّب اب الوهَّ عبد التونيس الكاتب
هلل». إال ليست «السيادة بأن ومجادًال الحديث، السيايس السيادة مفهوم مقدًما القرآن،
ونتيجة اإلسالمي؛ الفكر يدخل السيايس للمجال حديث فهم راديكايل: صدع هي والعواقب
مثقف أكرب بقدر طوره االبتداع هذا املقدَّس. أساس عىل ُمعرًَّفا يايس السِّ يصبح ذلك،
يف قطب اعترب .(١٩٠٦–١٩٦٦) قطب سيد وهو املسلمني»، «اإلخوان يف وعضو مرصي
القومية نارص أيديولوجية انتصار وبالتحديد أزمة، موقف بأنه شعر فيما — كتاباته
«جاهلية»، حالة يمثل أنه لدرجة فاسد املعارص العالم أن — مرص يف العلمانية العربية
قطب يعيد السياق، هذا ويف اإلسالم. خالل من هللا تجيلِّ قبل العالم عليها كان التي الحالة
إىل الوحي قبل ما لإلسالم. الجوهرية املفاهيمية البنى من واحدة تشكيل جذرية بطريقة
يف الكينونة طرائق يف جذري تحول عىل عالمة وهو التقسيم، هذا نُقل بعده. وما النبي

املعارص. الزمن إىل السابع القرن من العالم،
غارقة اعتبارها إىل الحًقا انتهى صغرية قرية يف ُولد مغرَّبًا، مدرسة، ناظر قطب كان
منغمسة األفغاني، كتبها التي تلك مثل املبكرة، كتاباته الشعبية. الخرافة بسبب الجهل يف
كتابه يف األوروبية. الفاشية منها انبثقت التي والحيوية الرومانسية النزعة من نوع يف

اإلرادة: تجمعه عضويٍّا، مرتابط لعالم رؤية يبتدع االجتماعية» والعدالة «اإلسالم

كل متكاملة، وحدة تشكل مطلقة، شاملة فاعلة إرادة من املخلوقات كل تصدر
تتكون وحدة كله فالوجود إذًا، وهكذا … األجزاء سائر مع تناُسق يف فردي جزء
صدوره بحكم مشرتكان، وغرض وتدبري مشرتك، أصل له مختلفة؛ أجزاء من

(٤٩ ،١٩ :١٩٧٠) الكاملة. املطلقة الواحدة اإلرادة عن

السيايس اإلسالمي التوجه هذا به يدين الذي يْن الدَّ (١٩٩٦) العظمة عزيز يُربز
عامًلا بوصفه األساسية موضوعاته األفغاني يطور لم األوروبية. واأليديولوجيات للثقافة
من بكثافة مستلهًما وباريس وإسطنبول القاهرة يف ولكن املقدسة، ُقم مدينة يف دينيٍّا
يعتمد وهو العامة. روسو وإرادة الحيوية، هردر رومانسية األوروبية: الرومانسية املدرسة
تنمَو أن يمكنها ال أمة أي أن مفرتًضا الدارويني، البقاء، أجل من الرصاع مفهوم عىل
من إضعافها نتيجة أنه عىل املجتمعات انحطاط إىل وناظًرا اآلخرين، بإضعاف إال قوية
أضعفتها الكالسيكية املسلمني العرب فحضارة يفرتض، كما ولذا، داخلية. طوائف قبل
بينما واملغول، الصليبية الحمالت قبل من بهزيمتها سمح نحو عىل الباطنية، الطوائف
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إىل العظمة يشري التغريبيني. امُلْصِلحني بفعل داخليٍّا العثمانية اإلمرباطورية أُضِعفت
ألهمه، الذي السيايس الفعل ونموذج هذا الحيوي العضوي األمة مفهوم بني التماثالت

ذاته. الفكري املنبت من انبثقت التي األوروبية الفاشية وتطور
دور ينظِّر فهو قطب؛ عمل يف نفسه بالقدر األوروبية السياسية النظرية فضل يتضح
األمم وتحلل الصحية، القيم إىل باإلشارات حافلة وكتاباته اللينينية. إىل استناًدا الطليعة
أليكيس الفرنيس الفايش بكتابات افتتانه عن تعبريات وكلها العقيمة. والقيم والضعف،
العظمة (انظر ا عامٍّ تحليل إطار منه ويقتبس مراًرا، به يستشهد الذي الكاتب كارل،
وفق تأويله بعد هللا رشع كارل عند اتباعها الواجب الحياة» «قوانني تصري .(٣٠ :١٩٩٣
ولكنها قانونًا، ليست الرشيعة (١٢ :١٩٩٣) العظمة يلحظ وكما الرشيعة. مصطلحات
صوغ قطب يعيد الدارما. أو بالنوموس معناه يف شبيه الحسن» «النظام عن عام مفهوم
وواضًعا تطبيقه، يجب قانون أنها عىل بإدراكها أوروبيٍّا طابًعا عليها مسبًغا الرشيعة،
الحياة» «قوانني ل املعاِدل تصري حيث األوروبي؛ الرومانيس الفكر تقليد داخل إياها
للفاشية يْن الدَّ هذا أهمية عرش). التاسع القرن إىل العائد واليوجينية الحيوية (مفهوم
بالقدر وهي املعارص، اإلسالمي الفكر يف السامية معاداة مكانة يف أيًضا متجلية األوروبية
إىل عودة قطب ينشد ال األوروبي.1 اليميني الرومانيس الفكر منتجات من منتَج نفسه
متأثر هو كم أمريكا يف أمضاه الذي الوقت عن كتاباته تُظِهر حداثية. قبل ما يوتوبيا
القوة يفصل أن يريد وهو األفغاني. مثل تماًما للغرب، الفائقة التكنولوجية بالقوة بعمق
الذي االجتماعي النظام يف التحول لخدمة ويطوِّعها الغربية، الثقافة من التكنولوجية

يتصوره.
هذه لكن املنعزل. الحضاري التطور فكرة خرافة هي كم تماًما التبادل هذا مدى يربز
التونيس يستكشف اإلسالمية. األيديولوجيات شكلتها التي البلدان يف بقوة مدعومة الخرافة
اإلسالمية املجتمعات يجتاح الذي اإلجباري الذاكرة إفقاد (٢٠٠٢) املؤدِّب اب الوهَّ عبد
درجة تماًما يجهلون الذين اإلنسانيات يف الدكتوراه طالب عن قصًصا ويحكي املعارصة.
اإلسالمي العالم بني التبادل فقط ليس والغربية. اإلسالمية الثقافات بني فيما التداخل
التاريخ من قرون أيًضا ولكن التعليمية، املناهج من للمحو يتعرض كان ما هو والغرب
لبغداد العظيمة الثقافية املنجزات أحد وهو والجمال، والحس الجسم عن الشعر والثقافة.
أو اآلن يُحَرق الغرب، إىل بالنسبة عار مصدر ما يوم يف كان الذي عرش، الحادي القرن
القصص، من مجموعة وهي وليلة»، ليلة «ألف األوىل األلفية يف القصص أعظم من ر. يدمَّ
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تمنع أن شهرزاد حديثًا املتزوجة األمرية ترغب وفيها الهند، ومرسحها بالعربية، ُكتبت
قتلها من مجدًدا) يتزوج حتى يقتلها ثم يوميٍّا عذراء من يتزوج (الذي امللك زوجها
والجن الطغاة، والحكام الخري عن بقصص حافل الكتاب أمسية. كل يف بحكاية بتسليته
أثناء شخصيات أضيف وبينما الروحية. واملسائل والعنف، والجنس، واألرشار، الطيبني
فارسية شعبية حكايات القصصهي فمعظم عرش، الثامن القرن يف الفرنسية إىل ترجمته
يف محظور فالكتاب اإلنساني، التاريخ كنوز أهم من واحًدا اعتباره ورغم وعربية. وهندية
يتضح كما أيًضا اإلسالمي قبل ما التاريخ إىل هذا الذاكرة فقدان يمتد ومرص. السعودية
األثرية البقايا تُطمس السعودية يف بينما أفغانستان، يف باميان يف بوذا تماثيل تدمري يف
التمويالت وتأتي .(٢٠٠٣ (املؤدِّب منتظم نحو عىل بالخرسانة البلد أسلمة تسبق التي
والثقافة التاريخ محو عىل تشتمل املناهج، يف تغيريات مع اإلندونيسية للمدارس السعودية

املتجانس. الزمن من آخر شكًال نجد وهنا املدرسية. املناهج من اإلندونيسيَّنْي
الصني، يف الثقافية الثورة وبني السياسية اإلسالمية النزعة بني واضحة تماثالت ثمة
مايض محو يف ورغبتهم اآلثار، تدمري يف األحمر الحرس فيها رشع التي الطريقة يف ظاهرة
املحلية؛ التقاليد تأسيس إعادة يف ترغب ثقافية حركة كونها بخالف الكونفويش. الصني
أن للقانون تريد فهي للتقاليد؛ مناهضة تحديث حركة هي السياسية اإلسالمية فالنزعة
القرن مر عىل تعزَّز بُعد وهذا السودان)، يف الربيطانيني مثل (تماًما العادات محل يحل
أبعاد عىل بوضوح منفتَحنْي عبده، املرصي ومساعده جمال ساه، مؤسِّ وكان العرشين.
بينهما الشديد التوافق من تجىل كما الصوفية، الباطنية مثل اإلسالمية، الخربة من أوسع
عىل السلفية الحركة رغبت وكما .(١٩٩٨ ووثناو يف (ريد، الصوفية اللغة يف عنه املعرب
عىل صارت فإنها الثقافية، الشوائب من التطهر يف العرشين القرن مر عىل متزايد نحو
التي الطريقة يف تواٍز وثمة الغربية. الفكرية املصادر عىل اعتماًدا أكثر متناقض نحو
من وتطهريها الصني لتحديث اللينينية؛ وهو آخر، أوروبيٍّا مذهبًا املاوية بها اعتنقت

الكونفويش. ماضيها

الالمدني املجتمع

اإلخوان وكانت املسلمني». «اإلخوان إىل وانضم املتحدة، الواليات من مرص إىل قطب عاد
من مكوَّنة بريوقراطية تعمل مثلما وتعمل تراتبيٍّا، مبنية كالسيكية، حداثية ملنظمة مثاًال
البنا حسن ١٩٢٨ عام مرص يف أسسها وإذ والتمثيل. واملفوضني، األفرع، من معقدة بنية
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يف كانت الحداثية. بالثقافة بعمق متأثرة اإلخوان كانت الربيطانية، اإلمربيالية ملقاومة
بالتدريج طوَّرت ولكنها واللياقة، الصحة عىل برتكيزها شباب، نادي إىل أقرب البداية
استخدام وعىل السيايس، الفعل عىل الرتكيز إىل وتوصلت املنظمات، من متنوعة مجموعة
ما ورسعان اإلسالمي. مرص برتاث واالتصال الربيطانية اإلمربيالية عىل للتغلب الدولة
النقطة هي قرن نصف طوال وبقيت األوسط، الرشق يف أخرى بلدان إىل اإلخوان تمددت
بريوقراطي تنظيم اإلسالمي: السيايس للمرشوع والنموذج املعرفية النموذجية املرجعية
الخريية األنشطة بني مازًجا الدولة، عىل االستيالء خالل من اجتماعي تحول إىل يهدف
التنظيم إىل باإلضافة العمالية)، النقابات (وأبرزها مهنية نقابات يف الحضور وبني املكثفة
دراسات أن (٢٠٠٠) فيكتوروفيتش ويلحظ سيايس. حزب بتطوير مصحوبًا املحيل،
املنظمة الجماعات عىل كبريًا تركيًزا ركزت األوسط الرشق بلدان يف االجتماعية الحركات
تتوافق اإلخوان أن بسبب هذا أن ويفرتض نموذًجا. املسلمني» «اإلخوان اتخاذ مع رسميٍّا،
علم يف مهمة كانت التي االجتماعية، الحركة لتنظيم الكالسيكية النماذج مع حميًما توافًقا
(١٩٧٥) جامسون ويليام مقولة يؤكد أنه يبدو ما عىل األمريكي، املوارد تعبئة اجتماع

األول. املقام يف التنظيم عىل يتوقف الحركة نجاح بأن
رسميٍّا، املنظمة الجماعات عىل الرتكيز هذا مثل أن فتلحظ سينجرمان ديانا أما
الفاعلني عىل برتكيزها للحركات، املستمرة» «السياسة مقاربة إىل بالنسبة املركزي
العام، الجمعي، «التفاعل خالل من الحركات حضور وتحديد ني»، «العامِّ والقضايا
طريقة من يحد تأثري له العام، املجال نحو ه املوجَّ (١٤٩ :٢٠٠٤ (سينجرمان املتفرق»
بيات آصف دراسة وتبني املسلمة. األغلبية ذات البلدان سياق يف والفعل للحركة فهمنا
األوسط، الرشق يف الالرسميني» «الناس سياسة أو الالمدني» «املجتمع يسميه ملا (١٩٩٧)
الثورة، بعد ما إيران يف نفسها. الفكرة ومرص، ،١٩٧٩ ثورة بعد العراق تدرس التي
بني العشوائيات سكان من حركات تطورت الشوارع، يف يسريون الثوريون كان بينما
إياها، وتجديدهم مشطبة، نصف سكنية وحدات عىل العائالت استيالء مع الحرض، فقراء
استخدام يف — باملاء كاإلمداد الدولة خدمات عىل الحصول عن عجزوا حينما — شارعني
واملكتبات، املساجد وبناء الصحية، العيادات وفتح الطرق، لشق الذاتية جهودهم آليات
«كانت بيوم، يوًما البقاء عىل بناء بيات، نظر وجهة ومن استهالكية. جمعيات وفتح
:١٩٩٧) وتنظيمه» املجتمع وتسيري للمعيشة، استقاللية وأكثر جديدة طريقة تتشكل
بعد ما الفرتة يف الوظائف عىل بالحصول يرتبط نشًطا، مماثًال اتجاًها ويَلحظ .(٥٤
الوسطى الطبقة من الوظائف وفاقدو العاطلون الفقراء اتخذ مبدئيٍّا، إيران. يف الثورية
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وبينما .(٥٤ :١٩٩٧ (بيات والتعويض» والرعاية، بالعمل، للمطالبة مؤثًرا جمعيٍّا «فعًال
يلحظ هنا ومن املالئم. غري والتشغيل الكثيفة البطالة استمرت ملموس، تغيري إىل هذا أدى

الفعل: أشكال يف تحوًال بيات

والعشرية، األرسة، إىل العاطلون الفقراء تحول الجمعي، الفعل استنفاد بعد
شوارع يف أكرب بقدر الكثريون ق تدفَّ لكن املساندة. أجل من واألصدقاء؛
يف البيع يف مشاركني استقاللية، مساعدة أنشطة لتأسيس الكبرية املدن
بيع، ظليَّات أقاموا الشوارع. وصناعات وخدمات الجائل، والبيع الشوارع،
أبراج إىل الكابالت بتوصيل املرشوعات وأضيئت أكشاًكا. وبنَْوا عربات، ودفعوا
تسوق أماكن إىل الشوارع أرصفة الجمعي تعاونهم وأحال الرئيسية. الكهرباء
فهي استثنائية؛ ليست الحرضية املمارسات من األنواع وهذه … ونابضة ملونة

(٥٤ :١٩٩٧) يوميٍّا. النامي العالم يف الحرضية املراكز من كثري يف تحدث

النوع من مجتمع ١٠٠ من أكثر عىل احتوت مثًال، التسعينيات، يف القاهرة أن بيات يلحظ
املنظمات عىل الرتكيز مع إطالًقا تتفق ال والحركة الفعل من األشكال وهذه يصفه. الذي
«املجتمع دراسات يف للغاية مهيمنة صارت التي واملنظمات واالتحادات، الحكومية، غري
«تميل ذلك ونتيجة املدني؛ املجتمع يف االتحادات شأن من تُعيل الدراسات فهذه املدني».
والهجينة املؤسسية غري األنشطة من الكاسحة للمجموعات تماًما اإلغفال أو التهوين إىل
:١٩٩٧ (بيات النامية.» البلدان من كثري يف الحرضية املناطق يف السياسة عىل هيمنت التي
عن ناجم د املجسَّ املشرتك الحضور من أشكال ولكنه التنظيم، ليس هنا نواجهه ما (٥٥

ذاتها. املمايش شغل أو ذاتها الشوارع يف الوجود
موضوعات األردن يف السلفية للحركة (٢٠٠٠) فيكتوروفيتش كوينتان دراسة تُكرِّر
ملموس بنمو السلفية الحركة مرت بطيء، برتاجع املسلمون» «اإلخوان مرت بينما مثيلة.
تربز رسمية، غري شبكات يف كامنًا الحراك أشكال من شكًال وباعتبارها الستينيات. منذ
من عنه املعَلن الشخيص ل التحوُّ خالل من السلفية انتشار مدى فيكتوروفيتش دراسة
ومتشظية، ممركزة، ال السلفية الحركة فبنية املعنى، بذلك الشخصية. الشبكات خالل
رسميَّنْي، تنظيم أو تراتبية بال الشخصية، العالقات أو السائلة الشبكات خالل من تتطور
دور يؤدون مختلفني ُمعلِّمني حول متداخلة تكتالت أساس عىل ذلك من بدًال ومبنية
والقوة املكانة يف بوضوح املختلفون املعلمون يتفاوت وبينما الشبكات. يف االتصال نقاط
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بينما ألنه الحركة؛ عن «بالنيابة» يتحدث أن يستطيع ُمعلِّم من فما بهما، يحَظْون التي
السلفية الحركة ثقافة األفراد. عرب جمعي بأسلوب تفعل حركة ليست فهي حركة، توجد
املحارضات وتكرار معلِّم، عن البحث الشخصيَّنْي، والبحث الدراسة عىل تركز ثقافة هي
يفرتض مهمة. الطالب يعتربها مسائل يحللون الذين أولئك عىل للعثور مختلفني؛ ملعلمني
عن بتقويمات املستنري االسرتاتيجي «الخيار نتيجة هي البنية هذه أن فيكتوروفيتش
أنه يل يبدو النمط هذا أن غري .(٢٣٦ :٢٠٠٠) الرسمية» للمنظمات التكتيكية الفاعلية
عاملية حركة أهم مع نتعامل أن بمجرد تتجىل الخربة، مبادئ يف أهم تحوالت إىل يشري

الشخيص. التدين حركة وهي اإلسالم، داخل

هوامش

وهي صهيون»، حكماء «بروتوكوالت من نسخة لحماس الرئيسية الصفحة تقدم (1)
الرسية الرشطة كتبتها العالم، عىل للسيطرة اليهودية املؤامرة كشف منها الغرض وثيقة
انظر واإلسالمية، السامية معاداة بني العالقة عن املعلومات من ملزيد القيرصية. روسيا يف

٢٠٠٥ب. فيفيوركا
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للذات التشكيالتاإلسالمية

الذروة تبلغ أوىل فرتة إىل كيبل يشري لحظتني: املعارصة اإلسالمية الحركات دراسات تُِربز
اإلسالمية، والنضالية الجماهريية، الحشود عىل مركًِّزا ،١٩٧٩ عام اإليرانية الثورة مع
وبينما أسفل». من «األسلمة فرتَة يسميها ما تبعتها جمعية، إسالمية هوية عن والبحث
إذ خادعة؛ فهي املعريف، النموذج يف ٍل تحوُّ إىل أسفل» و«من أعىل» «من استعارُة تنبُِّهنا
تحوًال (٢٠٠٢) بيات يلحظ نفسه. األسلمة» «إعادة مسار امتداِد عىل باتجاهني توحي
الفعل أشكال إىل إسالمي سيايس كيان عىل تركِّز التي األسبق الفعل أشكال من مماثًال
الجديدة الحركات فهذه نظره، وجهة ومن واألخالق. الشخيص التديَُّن تُِربز التي الناشئة
عاملة تفرتض ذلك، مقابل يف السياسة». «تنحيَف تتضمن التديُّن ممارسات عىل القائمة
عىل تركيٍز عىل تنطوي الفعل مبادئ يف التحوالت تلك مثل أن جول نيلوفر الرتكية االجتماع
أساليَب تُِربز وهي بها». املقرتنة الجزئية والسياسة للذات اإلسالمية «التشكيالت يه تسمِّ ما
أنها تفرتض التي ،(١٧٤ :٢٠٠٢ (جول املكانية واملمارساِت الجسمانية، والخربَة اللغة،
التضاُد هذا غربي. غري سياٍق إىل العام املجاَل ل تحوِّ جديدة اجتماعية خياالت عن تكشف
وهو العوملة. سياق يف اإلسالمية الحركات تُحلَّل حينما مركزيٌّ التفسري أُُطر يف السافر
الحجاب. ارتداء ممارسة وهي الحركات، هذه أهم من واحدة يف خصوًصا املحك، عىل
وبطبيعة الجسمانيَّنْي، والفعل والخربة التجسد، عن بأسئلة هذا مع االشتباك ويجابهنا
وعن املستقل، الفاعل وعن الغرب، عاَلمية عن األسئلُة تُثار الصدد، هذا يف العامة. الخربة
الحركات. يف تفكرينا طريقة صلب إىل ينرصف مما هذا؛ فيه يُبنَى الذي الحرية نموذج
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والحداثة؟ والتقليد املقاومة الحجاب:

ممارسة من مختلفة، معاِنَي متخذًة كثرية، مجتمعات يف الحجاب ارتداء ممارسة توجد
١٩٩٩ الجندي (انظر اليمن يف اآلَخر إىل النظرة إىل الفقراء، انكشاف إىل الصني يف القوة
عىل حاسمة عالمًة املجتمع يف النساء بمنزلة وعالقته الحجاب كان طاملا عامة). لنظرة
األنظمة علمنَة يخص وفيما الحداثة. وبني املسلمة األغلبية ذات املجتمعات بني العالقة
تركيا، يف التحديث. عن والعجز التخلف عىل عالمًة الحجاب كان وتغريبها، وتحديثها
التقليديَّ الطربوَش العرشين القرن عرشينيات يف التحديثية الكمالية الحكومة حظرت
للتخلُّف رمَزيْن اعتربتهما يرتدينه؛ النساء كانت الذي والربقَع يرتدونه، الرجال كان الذي
البلدان من تركيا للنساء. وبونيه للرجال القش من قبعٍة استحداَث وحاولت العثماني،
القبعة باستحداثها للرجال، املناسبة الرأس أردية بشأن ترشيعات تُصدر التي القليلة
قانوني غريُ الحجاَب أن أُعِلن إيران، يف مماثلة وبطريقة الطربوش. من بديًال األوروبية
(شبيهة ١٩٢٧ عام البهلوية القبعَة السلطوي التحديثي النظاُم واستحَدَث ،١٩٣٦ عام
ممارساٍت التقليدي للطربوش الكمايل الحظر واَصَل الفرنسية). العسكرية بالقبعة
قواعد مقررة تُصَدر الفرامانات كانت حينما العثمانية، الحقبة من سابقة ترشيعيًة
الدوُل الحجاب ضد املعركَة تشنَّ ولم .(٧٢ :١٩٩٦ (جول العام املجال يف النساء مالبس
العليا، الطبقة نساءِ من حركٌة شنت ١٩٢٣ عام مرص يف وحدها. السلطوية التحديثية
ومن الحجاب. ضد حركًة الربيطانية، االستعمارية القوة ضد الوطني الكفاح يف منخرطٌة
ترافقت العرشينيات، يف املرصي النسائي االتحاد سِة مؤسِّ شعراوي، هدى نظر وجهة
وكان النقاب. ضد الرصاع مع جميًعا النساء أمام العام املجال وفتح والعلمانية القومية
واملراكز القاهرة يف الوسطى الطبقة نساء مالبس إن حتى بمكان، الحركة هذه نجاح

.(١٩٩٢ (ماكليود غربية كانت العرشين القرن معظم يف الحرضية
للتحديث رمز مجرد من أكثر هنا املحك عىل هو ما إن (١٩٩٦) جول نيلوفر تقول
الذاتية يشكِّل جذري ثقايف ل تحوُّ إىل تهدف تركيا يف الكمالية الحكومة كانت الغربي.
اإلصالحات لكن ناجًحا، والبونيه القش قبعِة استحداُث يكن لم ربما أيًضا. هي دة املتجسِّ
األزياء فكرة أيًضا شملت ولكنها فقط، والبونيهات القبعات استحداث إىل تنظر لم الكمالية
— العرشين القرن بداية يف سيمل جورج األملاني االجتماع عاِلُم أكََّد كما — هي التي ذاتها،
الكينونة طرائق يف التجسد، يف تحوُّل هذا مع وترافق باللحظي. بالتغيري، بالجديد، احتفاءٌ
للخرص). النسوي (املشد للكورسيه الشائع االستخدام مع خصوًصا مرتبًطا العالم، يف
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العثمانية، الحقبة أجساد بأنماط املرتبطة اللباس أشكال يف َل التحوُّ سني نورا تؤكِّد
حل التي املسرتخي، والجسد باألرائك املقرتنة واملمتلئة واملستديرة، واملنحنية، الطرية،
حزام باستخدام الطول إبراز مع وطويل، ونحيف، فارع، جديد، جسٌد قصري وقت يف محلَّها
قريبًا عموديٍّا طويلة ِمظلَّة بحمِل أكرب بقدر وإبرازه أنحل، اآلن صار الذي الوسط، عىل
والتواصل العالم يف الكينونة كيفيُة بعُد واضحًة تكن لم لكن .(١٩٩٥ (سني الجسد من
الرتكية العاصمة يف الثالثينيات أوائل يف رقصة يف مشاِركٍة من جول تقتبس الجسد؛ بهذا
وال الرقص، طريقَة وال الخروج، طريقَة وال السلوك، طريقَة بعُد أحٌد يعرف «ال أنقرة:
الطبقة بمسائل مطموًرا هذا كان .(٦٦ :١٩٩٦ (جول ورأسه» ويَديْه، بعينَيْه، يفعله ما
استمرت بينما والتجسيد، اللباس من حديثة أشكاًال التغريبية النخُب تبنَِّت والجغرافيا.
يف تصاغ الطَُّرح مسألة أن وبدا الطَُّرح، ارتداء ممارسة يف الريفية املناطق يف النساء
واألقاليم، واملدينة والعلمنة، والدين والتحديث، التقليد بني العالقة عن أوسع جدٍل إطاِر
الثمانينيات، منذ الظهور عاودت الحجاب مسألة أن غري الشعبية. والطبقات والنخب
شابَّات من مكوَّن ريفي، ال حرضي، االجتماعي أساسها أخرى، بلدان يف كما تركيا يف
امرأة وهي بزيرجان، كانان نوراي أُْخِرجت ،١٩٩٩ عام يف جامعيات. وطالبات مهنيَّات،
واتُِّهمت مرموقة، تركية جامعة يف امتحاٍن من الرشطة ِقبل من والعرشين، الثالثة يف
طرحًة مرتديٌة وهي نهائيٍّا امتحانًا حرضت قد كانت إذ اآلخرين»؛ تعليم «تعطيل ب
وهي أشهر، ستة بالسجن عليها وُحِكَم وأُِدينت، فُحوِكمت، خلعها؛ رفضت إسالمية
مع لالمتحانات، مقاطعٍة إىل الحدث هذا تأثريُ أدى غرامة. إىل الحًقا ُعدِّلت التي العقوبة
من أمريكية خيَّاطة وهي باركس، روزا فعل نتيجة األمريكية الحياة عىل للتأثري تشابُهاٍت
مونتجمري، يف حافلة يف مقعدها عن تتخىل أن ١٩٥٥ أكتوبر يف رفضت أفريقي، أصل

الحافلة. يف أبيض راكب أجل من بذلك أُِمرت حينما أالباما،
نساء بني الجديد» «الحجاب ل الشهرية (١٩٩٢) ماكليود أرلني دراسة تستكشف
الذي الحجاب قراَر العرشين، القرن ثمانينيات يف القاهرة يف الدنيا الوسطى الطبقة
واسع نطاٍق عىل يُماَرس الحجاُب فيها يكن لم مدينٍة يف املكتبيات العامالُت اتخذته
قطاٍع يف لها، أفَق ال وظائَف يف كبري بقدٍر قابعاٌت النسوة هؤالء أن وتفرتض لعقود؛
تَعترب وثقافٍة بأجر، للتوظيف االقتصادية الرضوراِت بني ُممزَّقات وواهن، متورِّم عام
عىل يحصْلَن فُهنَّ مزدوج»؛ «مأزق يف أنهن ماكليود وتفرتض للنساء. املالئم املكاَن البيَت
من رافضة لتعليقات يتعرَّْضَن بينما العمل، خالل من نسبيٍّا محدودة اقتصادية مكاسب
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— النقاب استعماُل ويمثِّل العمل. يف أو العام املجال يف الرجال لتحرش حتى أو الجريان
والحياة لألرسة قيِّمًة مراكَز بصفتهن ملكانتهن االعتبار إلعادة اسرتاتيجيًة — تفرتض كما
دون أجلهن)، من ال هن، أَُرسِ أجل من مأجور عمٍل يف أنهن النقاُب يؤكد (إذ املحلية
امُلطاَلبة عىل قادراٌت فهن ولذا الدخل؛ وكسب املنزل مغادرة عىل قدرتهن عىل ُمساَومٍة
يف التوظف يف يشاركن بينما املرصي، التقليدي املجتمع يف للنساء املستحق باالحرتام
ترتاوح التي السكانية للمجتمعات االجتماعيَة الدراساِت التحليُل هذا يحاكي ذاته. الوقت
تُِعيد حيث الهجرة؛ خربات يف الخصوص وجه عىل املتجلية والحداثة، التقاليد بني» «فيما
االجتماعي.1 التنظيم من تقليدية أشكاٍل بناءَ السائد االتجاه مزايا من مستبعدة جماعة
للتقاليد، كيل اعتناٌق هو وال الحديث، للمجتمع رفًضا ليس النقاب أن ماكليود تفرتض
:١٩٩٢) وإبرازها» القديمة امُلثُل لبعض الحيوية إلعادة االنتقائية بالغة «ُمحاَولة ولكنه
يف املشاركَة للنساء يتيح مصدًرا بوصفها تفيد للتقاليد االنتقائيُة املواءمُة وهذه .(٥٥٥
يف النساء تغلغِل قبوِل عن ينمُّ الذي االسرتاتيجية، التباَس ماكليود تُِربز الحديث. املجتمع

العام. الرجال مجال
يف الفاعلية أشكال من وملتبس محدود شكل لتحديد املحاولة هذه بني تشابهات ثمة
نارص تفرتض .(١٩٩٩) نارص مريفت االجتماعي النفس عاملة ومقولة الجديد» «الحجاب
حارضة تراها التي الفاعلية وبني الحجاب يف املتبدية الفاعلية أنماط بني تماثالت وجود
يمكن الجديد» و«الحجاب العصابي الشهية فقدان من كلٌّ العصابي. الشهية فقدان يف
الحالتني، ويف الجسد، خالل من املرَسلة الرسائل من ألنظمة تشكيًال بوصفهما فهمهما
ومعارضة/رفض الُخلُقي، والنظام االمتثال، خالل من واالحتجاج الطاعة بني تجمعان
العصابي، الشهية فقدان مثل الحجاب ن يتكوَّ الرؤية، هذه ووفق للنساء. املتاحة الفرص

من:

النساء. فيه توجد الذي العالم يف الفعال التحكم محل بالذات التحكم إحالل
ويعربان داخليٍّا، رصاًعا والحجاب العصابي الشهية فقدان من كلٌّ يعكس
يتخذ الذي والتمرد االعتزال، يشبه الذي للرصاع رمزان وهما الضيق، عن
والتطلع األخالقي الرصاع … إذعان صورة يف املتخفية واملقاومة االمتثال، شكل
يف ينعكسان العصابي الشهية بفقدان املصابة لدى نجدهما اللذان النقاء إىل
املختلفني هدفيهما تحقيق كلتاهما تسعى الحجاب. إىل للشابة الطوعية العودة
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املتعصب االمتثال باستخدام ثقافيٍّا ومقبوالن نفسيٍّا متماثالن ولكنهما خارجيٍّا
إىل باإلضافة بذاتها، وتحكُّمها ذاتها، املرأة إلنكار يرمزان وكالهما والقهري.
التي املحتجبة املقاومة أشكال من شكالن وهما … الذاتي التقبُّل عن بحثها

(٤١٠-٤١١ :١٩٩٩) والحداثة. التقاليد بني املمزقات النساء تستخدمها

الغربية املجتمعات يف وخصوًصا اإلنرتنت، عىل املنشورة التحول قصص تويل ما غالبًا
يُحدثه الذي وللتغري للحجاب أهمية الواقع يف نساء) اإلسالم إىل املتحولني أغلب (حيث
تقدم ملحوظة. أهمية فلها القصص، هذه قلة من الرغم وعىل بالنساء. الرجال عالقة يف

التالية: الرواية شابَّة

ما أرى كي البلدة خارج الطَّرحة ارتداء جربُت أن يل سبق اإلسالم، قبل
ا. جدٍّ إيجابية كلها الخربة وجدت ولدهشتي، الناس. فعل رد عليه سيكون
النساء أنافس ال أني يف بالراحة وشعرت ومحرتمني َحِييِّني الرجال كان
بالشهادة نطقُت أشهر، ثمانية وبعد الفور. عىل الحجاب ارتداء قررت األخريات؛
http://www.leedsnewmuslims.org.uk/new_ (كريمة مسلمة). (رصت

(muslims/personal.asp

املتواصل االنشغال من السابقة خربتها كندا من ناهد تصف لإلسالم تحوُّلها قصة ويف
هذا: من الطَّرحة أو الحجاب ارتداء قرار يحررها واملظهر. بالوزن

ألن الجسدية؛ لذاتي املتواصل االنتباه من التحرر الحجاب ارتداء منحني
من أُخِرج له، افتقاري ربما أو وجمايل، العام، للتدقيق عرضة ليس مظهري
زرت أني لو كما يبدو شعري كان إذا ما يعرف أحد ال العامة. املناقشة نطاق
عندي كنت إذا ما حتى أو ال، أم ترهالت لدي كانت إذا وما ، للتوِّ صالونًا
املستحيلة الذََّكر معايري تلبي أن املرأة عىل بأن الشعور خفية. شد عالمات
سنوات أمضيت أعرف، أن ينبغي مهينًا. يكون ما وغالبًا مرهق، للجمال
وأنفقت العصابي، النهام حافة عىل كنت هذا. أفعل أن أحاول كلها مراهقتي
سيندي أكون أن أمل عىل واملستحرضات الجرعات عىل أعوِّل لم املال، من الكثري
عىل نهودهن تعرية يف بالحق املساواة النساء تحقق لن … التالية كروفورد
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ستُجنى الحقيقية املساواة يصدقنه. أن يف الناس بعض يرغب قد كما املأل،
إىل يحتجن وال االنتباه، لينلن أنفسهن عرض إىل النساء تحتاج ال حينما فقط
آند «جلوب مصطفى، (ناهد ألنفسهن. أجسادهن بحفظ قرارهن عن الدفاع

(١٩٩٣ يونيو ٢٩ ميل»،

عىل الحجاب فيه يُفهم موضوع هو الروايات هذه يف يعتمل الذي الثابت املوضوع
يف التقاليد سواء الثقافية: املوارد إىل الوصول يتيح وهو الذَّكر. هيمنة ملقاومة أداة أنه
أشكال من حديث شكل لتحقيق وسيلة باعتباره ما نوًعا متناقض نحو عىل أو مرص، حالة
الروايات هذه تبني ذاتها. باملعايري العام املجال إىل والنساء الرجال يصل حيث املساواة؛
الذكورية. للهيمنة مقاَومة أنه عىل فهمه يمكن الفاعلية من نمط وفق الحجاب قصص
الحجاب. إىل حاجة هناك كانت ملا الهيمنة هذه بفعل العالم يشكَّل لم لو بأنه توحي وهي
للقيم مخزن أنه عىل فقط الدين يُفهم مهمش. املمارسة لهذه الديني املعنى أن والنتيجة
الجديدة األشكال ملناقشة انتقائيٍّا تعبئته يمكن جيدنز) فهمه الذي النحو (عىل التقليدية
منظومة» داخل رمًزا بصفته الحجاب فيه «يعمل سياق يف الحداثة، تسم التي الهيمنة من

.(٥٥٦ :١٩٩٢ (ماكليود
من شكل وجود تدرك أن تحاول إذ مهمة؛ الحجاب حركات إزاء املقاربات هذه
منظور من فقط الحركات هذه مثل ترى التي الروايات مع يتباين الفاعلية، أشكال
(بعبارة ويصريون بالتدريج، اجتماعيٍّا دمجهم يعاد حيث جماعة؛ يف املنشقني استيعاب
وتضع للنرش. القابلني فاعليها استعرضناها) التي االجتماعية الحركات بأدبيات تذكرنا
علمانية؛ هوية نموذج يف الحجاب الذكوري، مقابل األنثوي أو الحداثة، مقابل التقاليد أطر
التحليالت هذه تتبنى دينية. ممارسة بوصفه للحجاب داللة بأي تعرتف ال أنها والنتيجة
أسئلة أي التديُّن ممارسة فيه تطرح ال معريف نموذج وهو كثريًا، نألفه «للمقاومة» نموذًجا

جديدة.

الغربية املوروثات واالستبطان: التديُّن

هابرماس يورجن االجتماع عاِلم ألبحاث الكتاب هذا من مختلفة مواضع يف تعرضنا
من يُعيل أنه رأينا األوروبية. املجتمعات يف العام املجال لبنية فهمه وخصوًصا الشهري،
االجتماعية. الحياة من دة املجسَّ األبعاد أي ، الحيسِّ حساب عىل التحدُّث أو املناقشة شأن
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االتصالية، العقالنية يسميه ما مركز يف هذا يضع ألنه للنقاش االهتمام هذا مثل يويل وهو
األفراد أي الحديثني، املستقلِّني األفراد أساس كانت، التنوير، فيلسوف مثل يعتربها، التي
والفرد الحديث العام فاملجال نظره، وجهة ومن والدِّين. التقاليد قيود من تحرروا الذين
الدِّين. قيود من واألفراد املجتمعات لتحرير الرصاع من كالهما ينبثقان الحديث املستقل
التي الطريقة يف رياديٍّا ،١٩٦٢ عام أملانيا يف األوىل للمرة نرش الذي التحليل هذا كان
مدى أبرز منذئٍذ التاريخي البحث لكن أوروبا. يف العام املجال بنية فهم بها حاول
العلماني األساس وعىل الكانتي، العقالني النقاش عىل الرتكيز يف هابرماس رواية مبالغة
أصبح ما فإن جيكوب، مارجريت األمريكية املؤرخة تؤكد وكما أيًضا. الحركة لهذه
لتديُّن الجوهرية املكانَة يتجاهل العام املجال لظهور الهابرمايس األرثوذوكيس الفهم هو
بعمق شكَّلتها التنوير، منها انبثق التي الغربية الثقافة أن تفرتض وهي املعنيني. الفاعلني
املنهاجية الطائفة يف املتجلية الدينية الخربة من جديدة أشكال يف تتبدى جديدة روحانية
وسعيها الفرد، عىل كلها برتكيزها املاسونية؛ ظهور ويف أملانيا، يف والتََّقويَّة بريطانيا، يف
جيكوب، تكتب وكما .(١٩٩٢ ،١٩٩١ (جيكوب باملسيحية الفردي االلتزام إحياء إىل
مثالية كانتية لنسخة الثانوي املنتج … فيه مبالغ بقدر «علمانيون هابرماس أفراد فإن
بحاجة فنحن العلماني، املستقل الفرد من النسخة هذه تبنِّي من بدًال أنه وتؤكد للتنوير.»
تدرس .(٧٧ :١٩٩٢) الحداثة» تاريخ يف املعتمل الديني التحول «مركزية نفهم أن إىل
تشكل وإذ الجديدة؛ والعقالنية العلم مع تتحاور إذ الدينية؛ الحركات هذه كثافة جيكوب
الطوائف انهيار سياق يف ظهرت التي املاسونية مثل االجتماعي، التآلف من جديدة أشكاًال
وطريقتها الرواية ظهور مثل األخرى، الثقافية الحركات مع تتداخل وإذ األقدم؛ الصارمة
املسيحية مع الوثنية من موضوعات تجمع وإذ الداخيل؛ الشخص مخاطبة يف الجديدة
املكانة فيربز (١٩٨٦) اليْتِس إدموند أما املعارصة). الجديد العرص بحركات تذكِّر (بطرق
السياق. هذا يف ظهرت التي البيوريتانية الحركات يف والجنسية ية، والحسِّ للجسد، املركزية
يف املنهاجية للحركة الحاسم الدور (١٩٦٣) طومسون بي إي الربيطاني املؤرخ ويؤكد
حاسًما دوًرا لعبت العمل، كرامة من جديدة أخالقية قيمة إىل املفضية الثقافية التحوالت
الحركات فهم محاولة أهمية كلها التحليالت هذه تربز الربيطانية. العمال حركة ظهور يف
عامل من ناتج مجرد وليست واجتماعي، وثقايف أخالقي إبداع عملية بوصفها الدينية
أي «التقاليد»، عن تعبريات الدينية الحركات هذه ليست األوروبية، الحداثة حالة يف آخر.
عىل بالعقالنية، افتُِتنت ما وغالبًا العلم، مع اشتبكت فقد الحداثة. ضد دفاعيٍّا فعل رد
الخيمياء، درس الذي نيوتن، عمل هو األبرز ذلك ومثال أحيانًا، للحدود مشوِّش نحو
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الحركات هذه لعبت الكون. يف النشطة هللا إرادة عن تعبريًا كانت الجاذبية بأن واعتقد
الكينونة طرائق بناء يف حاسًما دوًرا — (١٩٨٩) تيلور تشارلز يوضح كما — الدينية
دور لها كان االستبطان من جديدة أشكال وبناء الذات»، «مصادر دور مؤدية العالم، يف
الخربة وأشكال هذه التديُّن حركات العامة. الثقافة من جديدة أشكال إحياء يف حاسم

الغربية. الحداثة نشوء يف حاسمة أهمية لهما خاللها من املنتَجة الداخلية
املعارص التحليل من كثري بها يختزل التي الطريقة هو هذا ضوء يف الصادم األمر
الدفاع أي املقاومة؛ عن علمانية تعبريات إىل الحركات هذه اإلسالمية التديُّن لحركات
يف طالبان مثل وحشية منظومات لسيطرة خضوعها خربة أو الحداثة، ضد التقاليد عن
محافظني من ممتد وفاق لهيمنة خاضًعا وفكريٍّا سياسيٍّا سياًقا هذا يعكس أفغانستان.
جون مثل راديكاليني ديمقراطيني إىل (٢٠٠٤) هنتنجتون صامويل أو لويس برنارد مثل
يدعو تقليد عن تعبريًا باعتباره وإما فاشلة»، «حضارة باعتباره إما اإلسالم إىل ينظر كني،
العوملة؛ يف آِخذ عالٍم يف وخصوًصا املقاربة، هذه محدودية الواضح من أن غري العنف. إىل
متزايد، نحو عىل ولكنها، النفس، عن دفاع حالة يف ُمجتَمعات األديان تكون ال حيث
الداخلية الخربة تعيد أن يمكن الرؤية، هذه ووفق واملعنى. الخربة من منهمرة قات تدفُّ
الناشئ: املعريف النموذج هذا ملثل الحاسمة األبعاد إىل حالتان تشري العامة. املجاالت تشكيل
من أنها املتحدة األمم أعلنت (التي السنغال العالم، يف املجتمعات أفقر من واحد من األوىل
القاهرة. العاملية، للتدفقات مركز من والثانية ١٩٩١)؛ عام يف تنميًة العالم بلدان أقل

الشخصية والخربة املعوملة األصولية

اإلسالمية الطرق مع بعمق ممتزجة االجتماعية البنية أفريقي، الغرب البلد السنغال، يف
.(١٩٩٩ (فياللون بالوراثة موقعهم يحتلون دينيني معلمني حول من املبنية الصوفية
الخصوصوسط وجه عىل مرتكزة مهمة، إسالمية تديُّن حركة البلد شهد الثمانينيات، ومنذ
والثقافة للتقليد وناقدة السني، اإلسالم معتنقة الحرضية، السكانية واملجتمعات الطالب
الحجاب بممارسة بدأن الالتي الشابَّات حركة تعبرياتها أهم من وكان السائَديْن. الصوفيَّني
الفضاء يف فالحياة األرض، وجه عىل البلدان أفقر من هي بينما ولكن .(١٩٩٩ (فيالون
السلع، تدفقات تتغلغل العاملية. التدفقات متزايد نحو عىل تشكلها السنغال يف الجغرايف
الحدود: وراء آخر، مكان يف الحياة إمكانية أساس عىل مبنية املمارسة من أشكاًال متيحة
إمكانية اإلنرتنت مقاهي وتتيح هوب. والهيب الراب إىل الهندية والفيديوهات املوسيقى من
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الوسائط وأشكال الكاسيت، وأرشطة الكتب، تداول ذلك يفعل كما وممارسته، للخيال
من التدفقات هذه نفسه بالقدر شكلتها للحجاب، املمارسات الشابَّات حركة األخرى.
من اللباس، إىل العربية، البلدان يف الحياة إىل تنتمي أصالة أكثر أشكال إىل والتوق الخيال
.(٢٠٠٢ (أوجيس اإليراني الشادور إىل أفريقيا رشق جنوب من بالدانتال املذيَّل الحجاب
مرجعيات وفق متزايد نحو عىل هذا ويصاغ االجتماعية، للممارسة أسايس يشء الخيال

الحدود. خارج
داكار يف املسلمات للشابَّات املتأنية اإلثنوجرافية (٢٠٠٢) أوجيس إيرين دراسة تعيد
ينطوي ما مدى تحديًدا مقابَالتها وتؤكد الحجاب. الرتداء املتبَع املسار بناء بالسنغال
الدينيني والزعماء واألرسة، األصدقاء ملعارضة عميقة وحساسية وارتياب قلق من هذا عليه
رياضات لعب عن الكف مثل املتضمنة بالعواقب حقيقية ودراية الحاالت، من كثري يف
مجتمعهن ثقافة يعكسن أن من وبدًال املدرسة. أصدقاء من بهن واالستهزاء معينة،
تتعارض السني اإلسالم من صيًغا بوضوح الشابَّات هذه تتبنى التقاليد، عن مدافعات
عاملية ثقافة من جزء وهن التقليدية. الصويف اإلسالم وصيغ السنغالية القومية من كلٍّ مع
خارج من أصولها تنبع والناس، واألفكار، السلع، بتدفقات مقرتنة الجامع، اإلسالم من
تدفقات عىل العوملة اشتمال مدى هذا ويربز العربية. البلدان من وخصوًصا السنغال،
مراكز من ال العربية، والبلدان الهند الحالة هذه يف وهي مختلفة، أماكن من ثقافية
من الشابَّات تتخذه الذي الفعل فهم يتعذر أنه أوجيس تزعم وحدها. العاملية الرأسمالية
القومية، تراجع أكان سواء أكثر، أو واحد سبب عن ناتج ببساطة أنه عىل الحجاب خالل
دراسة تربز األوسع، العمليات هذه أهمية من الرغم وعىل وهكذا. االقتصادية، األزمة أم
القرآن. وتعلم املنتظمة، والصالة التواضع، غرس ذاتها: التديُّن ممارسات أهمية أوجيس
والجامعة، املدرسة يف واألساتذة واألقران اآلباء معارضة إىل الشابَّات ذلك من كلٌّ يقود
ومبادئ الفرديني، والرصاع الرتدد الشابَّات هؤالء روايات تؤكد واملجتمع. واألصدقاء،
الذات»: «تشكيل عن تورين آالن نموذج مع أوجيس رواية تتفق الشخصية. التضحية

السوق. مواجهة ويف املجتمع، مواجهة يف املبنية الذاتية الخربة
حينما حدثت التي األوربية التديُّن حركات شأن شأنها هذه، التديُّن حركة تَنتُج
شبكات سياق يف تحدث وبينما الداخلية. الخربة من جديدة أشكال من الحداثة، ُولدت
عالية، بدرجة فرديٍّا طابًعا تتخذ عملية هي الشابَّات هؤالء تحوُّل خربة فإن اجتماعية،
أوجيس تقابلهن الالتي الشابَّات .(١٦٥ (أوجيس٢٠٠٢: والحزم» «التأمل من كالٍّ متطلبة
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الصويف. اإلسالم من املرابطي النموذج بقدر تماًما وفاسد، جامد سيايس لنظام ناقدات
الرئيس إرث يف السنغال يف بقوة ممثًَّال هوية» «نموذج نسميه أن يمكن ملا ناقدات وهن
توجد أصيلتني. أفريقيتني وهوية ثقافة عن البحث أو «الزنوجة»، عن وأفكاره سنجور،
وال «مجتمًعا» هذه وليست السنغال. خارج الشابَّات لهؤالء األساسية املرجعية النقاط
أشكال بناء منها القلب ويف العاملية، الحركة أشكال من شكل ولكنها «تقليدية»، حركة

الشخصية. الخربة

دة املجسَّ والذاتية د املجسَّ التدين

بيات ٢٠٠٢؛ (هيني القاهرة نساء بني املعارصة املساجد حركة يف مماثلة أفكار تظهر
الصالة، دة: مجسَّ جزئية ممارسات عىل مؤسسة الحركة هذه .(٢٠٠٠ سالفاتوري ٢٠٠٢؛
والدراسة، التالوة وجلسات بتواضع، العامة املجاالت حول والتباحث الشعائر، ومراعاة
تنطوي اإلسالم، يف أشمل عملية ضمن تقع وهي الدينية. النصوص معاني حول والنقاش
وظهور رسميٍّا، املؤهلني الباحثني عىل املرتكزة السلطة من التقليدية األشكال تراجع عىل
بني التديُّن حركة زعيمات الحالة، هذه يف الغالب. يف ذاتيٍّا ومتعلمني جدد ومعلمني زعماء
بها معرتًفا إسالمية مؤهالت غالبيتهن تمتلك وال أنفسهن، النساء من القاهرة يف النساء

رسميٍّا.
والرتبية والصالة الحجاب ممارسات (٢٠٠٤ ،٢٠٠٣ (٢٠٠١ب، محمود َصبا تَدرس
من عظيم قدر عىل حجة وهي — الرئيسة وحجتها الحركة. هذه داخل الناشئة الخلقية،
التديُّن ممارسات اختزال يمكن ال أنه هي — اليوم الحركات يف النظر إعادة ملهمة األهمية
أنه عىل ما بطريقة الحجاب فهم املفرتض من كان لو كما هوية، أو رمز منطق إىل هذه
الواقع يف واإلسالمية القومية األحزاب تحاول هويته. أو مجتمع أو جماعة لثقافة تمثيل
حسني، عادل من محمود وتقتبس القومية. أو الجمعية للهوية رمز إىل الحجاب ل تحوِّ أن

للحجاب: البنية هذه إقامة يحاول الذي اإلسالمي، العمل حزب زعماء أحد وهو

لَم وبماضينا، بأنفسنا املجدَّد واالفتخار [اإلسالمي] اإلحياء من الحقبة هذه يف
إن نقول لذلك [كالحجاب]؟ األخرى البلدان من تُميِّزنا التي بالرموز نفخر ال
نضيف أن يمكننا ال ملاذا لكن متواضًعا. اللباس يكون أن هو األول الرشط
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يف ابتدعناه ملا استمراًرا اللباس هذا يكون أن نفضل أننا وهو ثانيًا، رشًطا
الخاص لباسنا نمتلك أن يمكن ال ملاذا … الهندي؟ الساري شأن شأنه املنطقة،
الخاص الجمال شأن شأنه اإلسالم، متطلبات من وهي لياقتنا، عن يعرب الذي
،١٩٩٢ (يورك والحضارة؟ الفنون يف برع الذي مجتمعنا سمة سيكون الذي

(٥٢ :٢٠٠٤ محمود يف

ويَُعدُّ يمثِّل وهو رمز، الحجاب لنا؛ مألوفة هذه الهوية مبادئ الوصف، هذا حسب
من مفروض فهٌم هذا أن تزعم محمود لكن القومي. باملجتمع باالعرتاف علمانيٍّا مطلبًا
كما — مهم هو ما هذه. التديُّن ممارسة يف أهمية األكثر البُعد التقاط عن يعجز الخارج،
باعتباره الحجاب ولكن للهوية، تمثيًال باعتباره «رمًزا»، باعتباره الحجاب ليس — تقول
ذات خاللها من تُبنى أكرب دة مجسَّ عملية من جزءًا د، املجسَّ الفعل أشكال من شكًال
تتجىل املتواضع. والسلوك القرآن، وتالوة الصالة، ممارسات خالل من وخصوًصا ورعة،
الخربة تكون ممارسات ثمة الجسد؛ عىل املرتكز الحجاب، يف خصوًصا املمارسات هذه
وصور املعلنة، الترصفات خالل ومن الصالة، خالل من تتشكل فيها، مركزية الجسمانية
كما الجسمانية، الخربات هذه مثل الصالة. أثناء التباكي تعلُّم مثل التجسيد من أخرى
أنها يفرتض التي الذات «تشكِّل» ولكنها وحسب، الذات عن «تعرب» «ال محمود، تقول

األصيل). النص يف والتشديد ٨٤٢؛ :٢٠٠٣) عليها» تدل
تمثيل بمعايري ال الحجاب، ارتدائها خربة عن تحكي إذ املعنى؛ هذا أمل التقطت

متواضعة: أو «حيية» ذاتية لخلق طريقة بوصفه ولكن هوية،

بحياء ترصفُت فإذا هللا، من به مأمور الحياء أن رغم أنه أفكر أن اعتدُت
ذات وهكذا، نفيس. قرارة يف ا حقٍّ به أشعر لم ألنني بالنفاق؛ ذلك فسيكون
األعمال من كان الحياء أن أدركت [القصص] سورة من ٢٥ اآلية أقرأ وأنا يوم
أدركت أوًال»، أخلقه أن عيلَّ «كان الحياء، إىل االفتقار إىل وبالنظر الصالحة،
الحياء» يمتلك أن داخلُك يتعلم النهاية يف وأنه نفاًقا، ليس نفسك يف ُصنْعه أن
ويف … إنشاءه يعني كان لو حتى حييًَّة، نفسك تجعيل أن يعني وهو … أيًضا
داخِلك. عىل النهاية يف الحياء معنى ينطبع هذا، تفعلني حاملا أنه أدركت النهاية

مضاف) التشديد ١٥٦-١٥٧؛ :٢٠٠٤ (محمود
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مماثلة: بطريقة املهم األمر محمود، صبا إىل أخرى متحدثة وهي نعمة، وتصف

ألن ارتداءه تريدين وال بحرج، تشعرين [الحجاب]، ترتدينه حينما البداية، يف
أبًدا. زوًجا تجدي ولن تتزوجي، ولن جذابة، ولست أكرب، إنك سيقولون الناس
يتعلم داخلك ألن الوقت مع ثم هللا، أمر ألنه أوًال الحجاب، ترتدي أن يجب لكن
غري بأنه الداخيل كيانك يشعر خلعِته وإذا الحجاب، غياب يف بالحياء يشعر أن

(١٥٧ :٢٠٠٤ (محمود غيابه. يف مرتاح

ذاتها. بالطريقة املتضمنة والشعائر الصالة عن ثالثة، محاِورة وهي منى، تتحدث
عىل التغلب إن قائلة الفجر، لصالة مبكًرا االستيقاظ يف نة املتضمَّ الصعوبات عن تتحدث
املجاالت الحالة، هذه ويف األخرى، الحياة مجاالت يشكل أن بدوره يمكن الصعوبات هذه
ضمنها ومن الصالة، بذيئة. لغة استخدام أو األخت، من الغضب تجنب مثل الدنيوية،

أنها: عىل تُفهم األوىل، للصالة الشمس رشوق حني االستيقاظ عىل القدرة تطوير

تؤدَّى التي واللفظية الدينية فاألفعال … وتهذيبها معينة خلقية مَلكات اكتساب
لدرجة املرء حواس مع النهاية يف السلوك ق تعمِّ الصحيح، النية وجه عىل مراًرا،
مقدًما تصدر ولكن املرء، إرادة مسألة تكون ال هللا إطاعة عىل املرء قدرة أن
وهي النية، تتصل الفهم، هذا يف ورعة. سجيَّة من جهد، دون تقريبًا وتلقائيٍّا
معها يمكن ال بطريقة الجسدية الخارج أفعال مع بالرسيرة، نربطه يشء

(٨٥٠ :٢٠٠٣ (محمود االثنني. انفصام تصور

باالستناد الجسد ممارسات من األشكال هذه تحويه فيما التفكري محمود يحاول
تكون أن يمكن «ممارسات بأنها يصفها التي الروحية، للتمارين هادو بيري دراسة إىل
يف كما حدسية أو والتفكر، الحوار يف كما خطابية أو الغذائية، األنظمة يف كما جسدية،
تحويله» أو مارسها الذي الفاعل تعديل يف تتسبب أن بها يُقَصد جميًعا لكنها التأمل
البعد عىل الجسد ملمارسة الفهم هذا ينطوي .(١٢٢ :٢٠٠٤ محمود يف ،٦ :٢٠٠٢ (هادو
عن تعلن أنها باعتبار األول املقام يف تُفَهم ال الجسد فممارسات التمثيل؛ نموذج عن
وتربيتها. أخالقية، أو خلوقة ذاٍت بناء إىل تهدف العمل من أشكاًال باعتبارها ولكن هوية،
الحياة إىل الداخلية الحياة من املعتاد التوجيه ««يقلب الفهم فهذا محمود، تفرتض وكما
مضاف). التشديد ،١٢٢ :٢٠٠٤) جسدية» بصيغ الالوعي فيها يتجىل التي الخارجية»

230



للذات اإلسالمية التشكيالت

للذات ينبغي جسد مقابل حية» «مادية بوصفه الجسد مركزية أسد طالل يؤكد
أشكال من الشكل هذا فهم يمكن الرؤية، هذه وفق عليه. تسيطر أو عليه» «تتغلب أن
تشكيل إعادة خالل من الذات تشكيل وإعادة الجسد، هي تَصري الذات أن عىل املمارسة

الجسد:

التقاليد هذه مثل تُعرِّفه ما لتشجيع أساسية وسيلة الحية الجسد مادية تَُعد
واأللم، الهناء والرجاء، الخوف دور رذيلة. تعتربه ما وتثبيط فاضل سلوك بأنه
املرء يمارس كلما هذه، الحي الجسد رؤية ووفق املمارسات. هذه ملثل مركزي
يفعل أن عليه يصعب رذيلة يف املرء ينغمس وكلما … أسهل تصبح الفضيلة

(٨٩-٩٠ :٢٠٠٣) فاضًال. فعًال

تصنع بينما الجسمانية، املمارسة خالل من مكونة دة مجسَّ ذاكرة ثمة املعنى، بذلك
األلم مكانة ح توضِّ أسد، نظر وجهة ومن ُخلُقية. إمكانية الجسمانية املمارسة هذه مثل
للتجسيد فهٍم قبول من بدًال النقطة. هذه واإلسالمية املسيحية التقاليد من كلٍّ يف والفاعلية
أشكال يف أنه أسد يفرتض بالجسد)، ذرائعية (عالقة اللذة وتنشد األلم، الذات فيه تتجنب

للفاعلني: يمكن الدينية التقاليد بهذه املقرتنة املمارسة

ال … التايل العالم هذا عن تعرب الُخلُقي للفعل مساحة لخلق األلم استخدام
أيًضا ولكنه للممارسة، الجسمانية الخلفية عىل مفِحم دليل مجرد األلم يشكل
:٢٠٠٣) الُخلُقية. إمكانياته وباملثل «الجسد». ل املعريف الوضع لتشكيل طريقة

(٩١

الجسد أن الغربية األكاديمية الدراسة يف كاملة مدرسة اعتربت زاركوني، يلحظ كما
إىل والنظر للجسد. ال الجسد، من املتجرد للعقل أهمية مولية عليها، التغلب ينبغي عقبة
عن تعجز باالعرتاف» «املطالبة أو الهوية «تمثيل» أشكال من شكل أنها عىل التديُّن حركة
الفاعلية من شكل بوضوح يوجد الجسمانية. املمارسة تلك مثل يف املحك عىل هو ما فهم
العالم. يف وموقعه الجسد عىل التأثري عرب يمر الذات عىل التأثري من شكًال هنا متضمنًا
(نموذج الطبيعية األحاسيس من الفعل يصدر ال محمود، تفرتض كما الحالة، هذه ويف
يُفهم ال للخارج املتجه التجسد يخلقها. أنه عىل فهمه األفضل من ولكن التوجه)، شخيص
باعتباره د املجسَّ السلوك يُفهم بالعكس، عنها. تعبري أو الداخلية للحالة تمثيل أنه عىل
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والعقل؛ الجسد بني الفصل عىل هذا يُبنى وال الداخلية. الخربة ألشكال وتغيري تربية أداة
أشكال من الشكل هذا يستهدف وال خارجي. مظهر أو بفعل الداخلية الحاالت تمثل حيث
معتقدات. نظام باعتباره للدين اإلدراكي باملفهوم «املعتَقد»، األساس حيث من الفاعلية
دة، املجسَّ الفاعلية من شكل إنتاج إىل يهدف الفعل أشكال من شكل فهذا ذلك، من بدًال
هللا، إلرادة وموافقة أخالقية أنها عىل تُفَهم الجسد خالل من العالم يف للكينونة طريقة
كلَّه الكياَن هذا عن االنحراُف عندها يجعل التي النقطة إىل الوصول عىل قادرة ولتكون

بأنها: محمود تصفها عملية يف قلًقا،

املمارسة من [شكل … الجسد وإحساس الجسد تعلُّم بني متبادلة تكوينية عالقة
التي والوسيلة اإلمكانية من كالٍّ للجسد الخارجي السلوك يشكل فيها املجسدة]
املتحجب) (الجسد متواضع جسدي شكٌل يعرب ال … الداخل خاللها من يُدَرك
مرتادات تفهم ال … بها تُدَرك التي الوسيلة هو ولكنه وحسب، النفس قرارة عن
لتنمية وسيلة أنه عىل ولكن النفس، تضمره ما عىل عالمة أنه عىل الجسد املسجد
وسيط أنه عىل الجسد املسجد مرتادات تعامل … النفس يف الكامنة القدرة

(١٥٨–١٦٦ :٢٠٠٤ (محمود عليها. عالمة منه أكثر للذات

األمر أن النساء تديُّن حركة يف نة املتضمَّ الجسمانية أشكال دراسة يف محمود تزعم
«املعاني» وليس فاعل، صنع يف الجسدية املمارسات تؤديه الذي ««العمل» هو الحاسم
من مثريًا هذا يكون قد بينما األصيل). النص يف التشديد ١٢٢؛ :٢٠٠٤) إليها» تشري التي
سياق يف املتخصصني؟ جداالت خارج تداعيات له فهل األنثروبولوجيا، عالم نظر وجهة
أفهامنا يف النظر إلعادة يدفعنا إنه تداعيات. له نبحثها، التي الفعل ومبادئ الحركات

لذلك. تبًعا تظهر التي ومبادئها العامة الخربة وأشكال دة، املتجسِّ والذات للفعل،

التمثيل وراء ما املعرفة: وطرق والذات التجسد

يُفهم الذي الجسد عىل العقل ولفعل للعقل أولوية الغربيان والتاريخ الثقافة تعطي
جورداش توماس ويفرتض .(١٣٦ :١٩٩٣ (جورداش: وساكن» وسلبي «بليد أنه عىل
وجه عىل يتجىل وتمثيليٍّا» «نصوصيٍّا معرفيٍّا نموذًجا يسميه ما هيمنة إىل أدى هذا أن
املعرفة فعل يتخذ حيث «نص»؛ أو رمزي نظام أنها عىل الثقافات أفهام يف الخصوص
املعرفة أشكال بها أرادت التي الطريقة يشكِّل معريف نموذج العالمات، هذه فهم شكل
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النموذج هذا وفوكو. دريدا إىل وجريتس شرتاوس ليفي من العالم، تفهم أن الغربية
متحوًال التمثيل، عىل القدرة أنه عىل الفعل فهم قلب يف هو السيميوطيقي/النيص املعريف
الفهم صميم يف املعريف النموذج هذا نلقى العالم. يف للكينونة أحادية مبادئ مجموعة إىل
مجتمًعا يمثل عام» «َعْرض أنه عىل الحركة فعل يُفهم حيث االجتماعية؛ للحركة املعارص
التمثيل فعل أو (هيذرينجتون)، للهوية استعراض أنه أو ،(١٩٩٧ (تييل فئة أو سكانيٍّا
الهوية نموج قلب يف هو رمزي تمثيل أنه عىل للفعل الفهم هذا (بورديو). الفئة يوِجد الذي
من االجتماعية الحركات تتشكل قبله، من وهوبز بورديو، مثل تماًما االجتماعية. للحركات
الوجدانية املشاركة حيث التمثيل؛ فعل خالل من آيرمان رون االجتماع عالم نظر وجهة
وقطع واألزرار، والرموز، العالمات خالل من ويُعزَّزان «يُمثَّالن املثال سبيل عىل واالنتماء
«نحن» هذه وتمثل رمزية. بقيمة مفعم هو مما وغريها واإلعالنات، واألعالم، اللباس،
(آيرمان مواجهتهم» ويف «اآلخرين» إىل بالنسبة الجماعة هذه تمييز وكذلك للمشاركني،
شخصية «بناء للهوية» «االستعراض هذا مثل ويتضمن مضاف). التشديد ٨؛ :٢٠٠٢
من رمزية «أشكاًال هيذرينجتون يعتربه ما االجتماعية الحركة مركز يف نجد حيث اآلخر»

.(١٠٣ :١٩٩٨) وعقالنيتها» الحديثة الحياة لذرائعية املقاومة
األعماق، من والفعل الحركات يف تفكرينا طريقة التمثييل املعريف النموذج هذا يشكل
انتباًها نمنحه ال خفيٍّا، أساًسا وبوصفه خفيٍّا. يكون ما فغالبًا بناء، أي أساس مثل وتماًما
هذا ظهور أسد يتتبع وعامة. أحادية فئة هو تمثيًال، بوصفه الفعل أن مفرتضني كبريًا،
الطقس أصبح التي الطريقة بناء إعادة خالل من الرمزي» «الفعل عن الحديث املفهوم
هذا يفعل وهو ،(٦٠ :١٩٩٣ (أسد التمثييل» السلوك من «أنواع أنه عىل خاللها من يفهم
الدينية؛ لألنظمة الوسطى القرون يف املسيحي التقليد يف الطقس ممارسة بحث خالل من
مثل طقوس تكن لم حيث األخالقي؛ النظام وفق يُفَهم الفعل من شكًال الطقس كان حيث
وفق تُكتَسب قابليات «ولكنها التأويل، إىل تحتاج رموًزا القداس أو الصيام أو الصالة
قاعدة «الطقس» كان الديني، السياق هذا يف السلطة». يتولون الذين أولئك يسنُّها قواعد
املالئمة بالطريقة تتعلق أكانت سواء وصفها، السابق املمارسات «كل من تتشكل للسلوك
الروحية واملهارات األخالقية بالطبائع تتعلق أم والصالة، والعمل، والنوم، الطعام، لتناول
التعلَم هذا ن تضمَّ هللا». خدمة «يف لتكون الفضائل تنمية هو الهدف كون مع املالئمة»،
هذا ويف دة. املجسَّ املمارسة أشكال لكل سيما وال األساس، حيث من التقليد خالل من
للذات» الخلقية «البنى تربية ولكن التمثييل»، «السلوك بمعايري الطقس يُفهم لم السياق،

.(٦٣ :١٩٩٣)
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الذات بني والتوتر بالفرق متزايدة دراية الذات من حديث شكل ظهور يتضمن
(١٩٩٤) إلياس نوربرت وضع الخارجية. تجلياتها أنه عىل يُفهم أصبح ما وبني الداخلية
االجتماعي، الضبط صور يف تحوًال مربًزا التمدين/التحرض»، «عملية يسميه ما قلب يف هذا
يربز الذاتي. بالضبط جديدين ووعيًا ثقافة وتنشئ املطلق، النسق من هذه فيه تنتقل
وخصوًصا السلوك، بآداب املتعلقة والقواعد األساليب تنمية أهمية خاص نحو عىل إلياس
الذاتي. الضبط من الجديدة األشكال عن تعبريات أنها يزعم التي الفرنيس، البالط يف
تشكلها وكانت النهضة، عرص يف إنجلرتا يف تحدث كانت التي التغريات إىل أسد ويشري
أسد ويرى الخارجي. الشخص وبني الداخلية الذات بني بالتوتر الدراية متزايد نحو عىل
املكانة جرينبالت يربز بينما الوقت، ذلك يف الدراما يف الخصوص وجه عىل هذا تأثري
تؤكد التي األخرى التعليمات وأشكال اإلرشادية لألدلة اإلليزابيثي البالط يف املتصاعدة
«اعتمدت السياق، هذا ويف .(٦٧ :١٩٩٣ أسد يف ،١٦٣ :١٩٨٠) و«االدعاء» «الرياء» أهمية
األفكار وبني العامة، السلوك أشكال بني املعنوية املسافة صون عىل الحالة هذه يف الذات
ال به. والتالعب تعلُّمه يمكن شيئًا التمثيل أصبح .(٦٧ :١٩٩٣ (أسد الخاصة» واملشاعر
ذلك، من العكس عىل النهضة. عرص قبل غائبني كانا والخداع التآمر أن بذلك يُفرتض
ممارسات «كانت الخارجية، والذات الداخلية الذات بني للتوتر جديد فهم أساس وعىل
القوة» خدمة يف النظامية املعرفة أهداف الوقت ذلك يف تصري التمثيل) (وسوء التمثيل
الجديدة، اإلرشادية األدلة أساس شكَّل الذي للتمثيل، الفهم هذا ويقع .(٦٨ :١٩٩٣ (أسد

القوة. ملعنى مكيافييل نيقولو فهم قلب يف
املقام يف مقرتنًا تمثيليٍّا»، «سلوًكا اليوم نعتربه ما أن ندرك أن هي هنا املهمة املسألة
قناع كان ل. تحوُّ مرحلة أنها عىل النهضة حقبة فهم يمكن مسار. نتاج هو بالطقس، األول
ولكن القوة، مظاهر من مظهَريْن اإلليزابيثي، العرص يف البالط ورقصة النهضة، عرص
الرقصة وكانت شاركوا، والحاشية فامللك تمثييل». «سلوك أنه عىل اآلن نفهمه ما ليس
األدلة مولد الحقبة هذه يف نجد ال لكننا .(٦٩ :١٩٩٣ (أسد لها محاكاًة ال للقوة تأكيًدا
«تفرسَّ كانت الرمزي، للتصوير أدلة أيًضا نجد بل فقط، التمثييل» «السلوك اإلرشادية

األشياء عرَّفت ولكنها سلطوية، معاٍن مجرد هذه التفسري عملية تقدم «لم برصامة»:
فقط تمثييل هو ما بمعايري للمعنى الفهم هذا يظهر لم .(٦٩ :١٩٩٣) رموًزا» بوصفها
التأويالت لدراسة الجديدة الطرق يف يكمن أنه أسد يفرتض البالط؛ مجتمع سياق يف
نحو عىل رغبت أشمل، دينية حركات سياق يف الوقت، ذلك يف الناشئة املسيحية اإلنجيلية

للمعنى. مختلفة أنظمة وفق الدينية النصوص فهم يف متزايد
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فعًال الطقس اعتبار من الحداثة، مولد مع ظهر للطقس جديد فهم إىل هذا يشري
ً ومهيأ يُقَرأ، أن يمكن رمزيٍّا تعبريًا الطقس اعتبار إىل الخلقية، الرتبية بهدف ًدا مجسَّ
الغربيون املفكرون يفهمها عامة، فئة أنه عىل الدين يظهر العملية، هذه يف لإلدراك.
العام للمفهوم كانْت صياغة من العملية هذه منشأ أسد يتتبع الفعل. ال املعتَقد، بمعايري
مؤكًدا الرموز»، من نظام هو «الدين بأن (١٩٧٣) جريتس كليفورد مقولة إىل «الدين» ل
تمثيالت باعتبارها األديان فهم املفرتض من بأن وفرويد دوركيم اقرتحها التي الرؤية
الرموز هذه حل هي األنثروبولوجيا عالم مهمة تصبح جريتس، نظر وجهة ومن جمعية.
الغربية، الثقافة يف الحادثة التحوالت مع هذا يتوازى أسد لرؤية ووفًقا «قراءتها». أو
العاملية ادعاءات من الرغم وعىل الخارجي. وللتمثيل الداخلية للخربة الجديد الفهم ومنها
هو ومعتقدات رمزية أنظمة باعتباره للديني الفهم هذا إن يقول كانْت، من تمتد التي
باعتباره املعتَقد أولوية يربز — أنه ولدرجة — ألنه ص؛ مخصَّ مسيحي «حديث، فهم

.(٤٧ :١٩٩٣) العالم» يف النشاط يشكل أنه باعتبار ال عقلية، حالة
الربيطانية.2 األنثروبولوجيا يف بقوة يؤثر أن الرمزي للتمثيل الفهم هذا شأن من كان
مواجهة يف وتعريفها املجتمعات تشكيل أمكن الطقس، خالل من أنه بارزون يفرتضأعالم
ضد املشاعيات رصاع يف الطقس مكانة ترينر فيكتور أكد الذرائعية: العقالنية تجاوزات
«بنية دور يؤكد حينما هيذرينجتون اليوم استخدامه يعيد تحليل وهو الذرائعي، النظام
اليومية، الحياة كلية من نوع يف «ترغب التي املعارصة الحركات يف الرومانسية» املشاعر
أو الرمزي، التمثيل خالل من .(١٠٩ :١٩٩٨) تشظِّيها» خلف الكامن الذرائعي وتتحدى
الحركة كتابات توليها التي البالغة األهمية تنبع هنا ومن الكلية. هذه مثل تتحقق الهوية،

الجمعية». «الهوية ل االجتماعية
عىل القدرة الرمزي، بمعايري الفعَل التمثييل أو النصويص املعريف النموذج يفهم
هذا تغلغل مدى نفهم أن للغاية املهم ومن االجتماعي. س يؤسَّ خاللها من التي التمثيل
اعتربها ملا دة املجسَّ الطقوس دوركيم دَرس وآَخرها. للحداثة الغربية األفهام يف بعمق
بشدة يتحمسون أناس عن االنفعال، عن تعبريات أنها عىل هذه ورأى بدائية، مجتمعات
وحديثي واإلثارة، الفوىض يف املتمثلة الحشود خربة من نوع يف مذاب الشغف، من بسيل
فيه اتخذ طريق عىل والتمثييل املتجسد كان دوركيم، نظر وجهة من بالتحول. عهد
تحررنا «كلما أنه مفرتًضا كانْتية، حرية من نوٍع شْكل الحداثي إىل البدائي من االنتقال
التي التمثييل أولوية تؤكد .(٢٧٥ : ١٩١٢/ ١٩٩٥ (دوركيم أشخاًصا» كنا … نا حواسِّ من
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والعلماني د، املجسَّ عىل للتمثييل التطورية األولوية الفعل نماذج داخل جورداش يربزها
د املجسَّ عىل والرمزي اإلدراكي يعلو فرويد، نظر وجهة من نفسه، وبالقدر الديني. عىل
أنها عىل تُفَهم دة مجسَّ ممارسة و«الروحاني»: والطاقات الدوافع بمعايري يفهمه الذي
رؤية أن (٩٥٣ :١٩٩٥) ستاريت ويلحظ والتمثيلية. التصورية األرقى املمارسة من أدنى
عىل الفعل فهم حيث الدنيا» «األنظمة فهمه إىل استندت والفعل الفكر بني للعالقة فرويد
ترميز طاقات نحو ويتقدم املجتمعية) الشخيصواألنماط الفاعل مستوى (عىل يتطور أنه
أفعال تصدر الرأي، هذا ووْفق والتابو». «الطوطم كتابه يف طورها مقولة وهذه متعاظمة،

الرتميز. عىل قدرة بالتدريج ويطورون التجسيد، من البداية يف واألطفال املجتمعات
االستعمارية؛ املواجهة يف التصوري اإلطار هذا تأثري (٩٥٣ :١٩٩٥) ستاريت يربز
أحبطهم التعلُّم، يف املرصين بممارسات االستعماريون واملعلمون اإلداريون ُووجه فحينما
قارنوا إذ الجسمانية؛ والخربة التجسيد أشكال من شكل عىل املمارسات هذه اشتمال مدى
أنه اعتربوا بما ُووجهوا حينما أُحبطوا هنا ومن األوروبي. التصوري التعلم بنمط هذا
الدارس بثبات مقارنة الدروس، تعليم خربات يف حارضان معنى، بال وضوضاء تأرُجح
واملحظورات، الجامدة للمعتقدات نظاًما الديني النظام اعتُرب وأخالقياته؛ ونظامه األوروبي
املفاهيم مقابل للخطيئة جسمانيٍّا فهًما يُربز نحو عىل املسيحية، يف واألخالقية العقل مقابل
مقابل ية، والحسِّ االنتشاء ثقافة يصارعون أنفَسهم اإلداريون هؤالء رأى املجردة. األخالقية
االختالفات هذه وُفِهمت الصامت. ظ والتيقُّ الداخيل الزهد بمعايري فهموها التي ثقافتهم
لدى العالم رؤية مع بالتوازي ر، التصوُّ إىل التجسيد من تطوريٍّا مساًرا تُظهر أنها عىل
كانت وكذلك والرمزي، التأميل إىل والنشط د املجسَّ من ترتقي املجتمعات أن ُفهم فرويد.
ثم التجسيد، خالل من أوًال الطفل فعل البيولوجي: والنمو الفردية السمات ظهور عملية
اإلداريون واجهها التي د املجسَّ الفعل صور تُعتَرب لم الحًقا. الرتميز عىل القدرة تطوير
د املجسَّ من ينتقل تطوري مسار عىل بدائية ولكن وحسب، مرصمختلفة يف االستعماريون
النهاية يف عليها السيطرة يمكن واالنفعاالت املشاعر هذه بأن فرويد اعتقد الرمزي. إىل
الحديث» العلماني الفاعل تشكيل يف للعقالنية األولوية منح ثم «ومن والتأويل بالرقابة
الحركات يف بها نفكر ظللنا التي الطريقة بعمق الطرح هذا شكَّل .(٦٩ :٢٠٠٣ (أسد
وغريها) واملحارصات، (التظاهر، املبارش الفعل بني ما تييل مقابلة تعكس االجتماعية.
يتضمن أحدهما والعقالني. د املجسَّ بني للعالقة التطوري الفهم هذا االتحادات، وبني

يتضمنها. ال واآلخر التمثيل؛ ممارسة
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د املتجسِّ املستمع

العقالني؛ التشاور عىل هابرماس إىل وفرويد دوركيم عرب كانْت من املمتد التقليد يؤكد
روايات شأن من هذا ويُعيل الكامنة. عموميته مصدر هو التشاور تجرد يكون حيث
بدوره يشكل الذي املحلية من املتجرد العلماني النقاش أساس عىل امُلعرَّف العام املجال
منطلق من الحرية تُعرَّف حيث اجتماعية؛ حركة يشكل فيما بها نفكر التي الطريقة
اجتماع أنها عىل للحرية تصويرها يف ببالغة بوليتا عنه عربت ما وهذا املنطق، ممارسة
الفهم هذا أن ندرك أن مهم العام. املجال يف املتعقل للفاعل أولوية هذا ويويل نهاية. بال
إعادة خالل من االتصايل الفعل فهم محاولة يف هابرماس يميض وهكذا د. متجسِّ غري للغة
تُفهم حيث تشومسكي؛ أمثال من لغويني عمل عىل معتمًدا اللغة، لنظرية منطقية بناءٍ
االهتمام إىل االفتقار هو هذه العام املجال رواية يف واملدهش رموز. منظومة بوصفها اللغة

وتصورها. االستماع بخربة
٢٠٠١ب، (٢٠٠١أ، هريشكيند تشارلز دراسة قلب يف هذه االستماع خربة توجد
يركز الوعاظ، عىل يركز أن من بدًال ولكن للدعوة. التديُّن حركات ملمارسة (٢٠٠٤
الفعل أشكال من ا مهمٍّ شكًال هناك أن يفرتض حيث االستماع؛ خربة عىل هريشكيند
عىل تركيزه وينصبُّ العام. املجال أشكال من شكل أساس يف يكمن ِفْعل األخالقي؛ د املجسَّ
بالدروس األول املقام يف املقرتنة التديُّن، حركة من جزءًا تشكل التي االستماع ممارسات
من صارت التي (الخطباء) املشاهري اإلسالميني للوعاظ الكاسيت أرشطة عىل املسجلة
القاهرة يف الدنيا والوسطى الوسطى الطبقات قبل من انتشاًرا املستخدمة الوسائط أوسع
لدرجة تحىص؛ ال مرات وأُنِتجت مرخصة، سترشكات نحو أنتجتها (التي السبعينيات منذ
واملواصالت والورش، املحالت، من تذاع وكانت باملاليني)، يقدر املتداَولة النسخ عدد أن
الدروس. هذه إىل االستماع خربة عىل هريشكيند يركز األجرة. وسيارات واملقاهي، العامة،
أن ويجب البالدة، حالة من جمهوره إيقاظ يف الجيد الخطيب أو الواعظ ينجح أن يجب
باآلخرة، املتعلَقنْي والرتغيب والرتهيب بها، يَْحيَْون التي الطريقة عىل يركزون يجعلهم
ليس االستماع فعل لكن اليومية. املستمعني بحيوات القرآنية الروايات يمزج أن ويجب
الكانتي/الهابرمايس باملعنى بالتدبُّر شبًها يكون ما أقل فهو وحسب، استيعاب فعل
املستمعون يستجيب أن يجب ذلك، من العكس عىل ا. عامٍّ يكون أن محتمل منطٍق ملمارسة
هللا؛ من والقرب والسالم، والرهبة، بالخوف، يحسوا أن يجب االستماع؛ خالل من عاطفيٍّا
من تفاعلية أشكاًال يستلزم هذا لكن الداخيل. السالم أو السكينة بمعايري هذا يوصف إذ
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كلما النبي عىل كالصالة املغزى؛ ذات األفعال من مجموعة تتضمن للدرس، االستجابة
أحيان ويف مرتفع؛ بصوت االستجابات هذه تكون ما أحيانًا واالستغفار. اسمه، يذكر
بدوره االستماع هذا ويستلزم همسات. أو للشفاه، صامتًا تحريًكا هذه تتضمن أخرى
والتجويد والحفظ، للقرآن، باإلنصات مرتبطة والرتكيز السلوك من أشكال عىل تدريبًا
تنفيس عملية ليس هنا املحك عىل هو ما أن هريشكيند يؤكد .(٦٣١ ٢٠٠١ب: (هريشكيند
الروحي الفهم من نوع يف خطرة، تكون قد التي الداخلية املشاعر ب تترسَّ (حيث نفيس
أشكال من شكًال ذلك، من العكس عىل يتضمن، ولكنه والتحرر)، للضغط الفرويدي
ولكن قصة، أو نص تذكر عىل القدرة من أكثر عىل االستماع يشتمل حيث د؛ املجسَّ الفعل

حيث:

ما نص تالوة عىل القدرة يف اإلسالمية الرسدية الصيغ بهذه املعرفة تكمن ال
والحالة والعاطفية، واإليمائية االختالجية مالمحه أداء يف أيًضا ولكن وحسب،
النظر يمكن املرجعي، محتواه خلف ومن … ذكرى بوصفة للنص املجسدة
املادية وتعبرياته وانفعاالته، الجسد إيماءات لتدريب أسلوب أنه عىل الدرس إىل
األخالقية بالعادات القصص تيش … وأساليبها تعبريه وإيقاعات وتلوُّناته،
تَُعد بطريقة العالم إلعمار الرضورية والحركية الحسية املهارات وتنظيم

(٦٣٦-٦٣٧ :٢٠٠١ (هريشكيند للمسلمني. مالئمة

وطرق والحركات اإليماءات تكون وال عقلية، حالة إىل اختزاله يمكن ال لالستماع فهم هذا
هذا العكس، عىل داخلية؛ لحالة تمثيلية االستماع هذا مثل يف مركزية هي التي اإللقاء

الداخلية. الخربة يشكل أن يفرتض فعل هو االستماع من الشكل
املكتَسبة، الحسية الخربة من شكل هو — هريشكيند يزعم كما — االستماع هذا
نفهم وأن واإليقاع، واملزاج، اللون، نميز (أن املوسيقى إىل نستمع أن نتعلم كما تماًما
التذكر بمعايري ُمعرًَّفا فضاءً تخلق بطريقة جاء وما يأتي ما وفق موسيقية مقطوعة
ال والشعور واللمس، واللون، الحركة، وخربات املوسيقى، إىل االستماع خربة والتوقع).
الجسد خربة عىل مؤسسة «تكون ذلك من بدًال ولكنها إدراكية، بطريقة إنتاجها يمكن
(هريشكيند ثقافيٍّا» املصقولة الحسية اإلدراكية القدرات من مركَّبًا بوصفه الحسية الفعلية
ممارسة، بوصفه الدرس إىل االستماع فعل فهم ينبغي مماثلة، وبطريقة .(٦٢٩ ٢٠٠١ب:

الذات. تربِّي العمل، من أشكاًال أو
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العام واملجال واملواَطنة اإلسالم

بفضل يحمل الذي العقالني التواصل يف العام املجال الكانتي/الهابرمايس الفهم يضع
الديمقراطية نظريات يف للغاية شاعت طاملا مقاربة وهي — كونيٍّا جعله إمكانية عقالنيته
من خالص حقل بخلق التنوير عرص «حلم نلقى حيث (٢٠٠٢ (درايزك التشاورية
:٢٠٠٤ (سالفاتوري العام» املجال يف امُلذاع املنطق خطاب يحكمها التي السياسة
الرمزي/التمثييل وسيادة التمثيل بمعايري الجسد من املتجرد املنطق هذا يصاغ .(١٠٢٨
أي تجريده، أساس عىل إال املنطق لهذا العموم صفة تحقيق يمكن وال الجسماني. عىل
الدولة تشكيل بها يتضمن التي الطرق هريشكيند يلحظ التجسد. من املتجردة حالته
األخالقي. للمستمع التجريد هذا مثل بها يقرتن الذي املواطنة ومفهوم الحديثة املرصية
للجمال مصدر هو بل سلطويٍّا؛ مصدًرا فقط القرآن يعترب ال اإلسالمي، التقليد داخل
األول املقام يف حتى وال — فقط وليس جسديٍّا االستماع، خالل من إليه يُتَوَّصل والتعجب،

اإلدراك. خالل من —
لوحة خاللها من نتأمل أن يمكننا التي بالطرق يتعلق فيما هنا تشابهات ثمة
املساواة بمنزلة سيكون أخرى بطريقة ذلك وعمل به. اإلحساس يجب فنيٍّا عمًال بصفتها
التقليد أن هذا يعني هريشكيند، يفرتض وكما كلماتها. وقراءة أغنية إىل االستماع بني
قد التي واألساليب (القواعد واإلقناع الخطابة فن إىل كثريًا أقل أهمية يويل اإلسالمي
مربًزا ،(٢٠٠٤) املستمع لنشاط يوليه ما الجمهور)، مشاعر الستثارة ما متحدث يوِّظفها
الجوانب تسميته يمكننا قد بما باإلحساس للفاعل تسمح التي الرتبوية االستماع طرق
التدبُّر خالف عىل الجسد، ومجمل اإلنسان قلب االستماع يتضمن وهكذا للنص. الشعرية
النشاط بوصفه االستماع «يُميَّز التقليد، هذا داخل ما. لحجة العقالنية الرجاحة أوجه يف
املسيحي التقليد توصل بينما .(١٣٦ :٢٠٠٤) األخالقي» للسلوك أساسية األكثر الحيس
رضورية عالقة توجد ال حيث ذرائعية؛ أنها عىل الخطابة فهم إىل أوجستني القديس منذ
هو وما جمايل هو ملا جوهرية «وحدة عىل اإلسالمي التقليد س أُسِّ الصدق، وبني البالغة بني
إحساس دون الحقيقة إىل الوصول تحقيق يمكن ال .(١٣٦ :٢٠٠٤ (هريشكيند حقيقي»

لالستماع. الجسمانية والخربة املستمع فاعلية أهمية هنا ومن الرسالة؛ بجمال
تشكيل إعادة أن هريشكيند يلحظ العام؟ الفضاء يخص فيما الفهم هذا تداعيات ما
تضمنت العرشين القرن مر عىل املرصية الدولة تطور صاحبت التي واالستماع الوعظ
نحو عىل متأثرة أصبحت حيث الوعظ؛ عىل السيطرة إىل متزايد نحو عىل الدولة سعي
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يوظِّف أن عىل جديد تركيز مع الغربية، االتصاالت برامج يف الناشئة بالنماذج متزايد
ستشكِّل التي والتوجهات اآلراء مستمعيه يف خ يرسِّ محايًدا خطابي تالعٍب «فنَّ الخطباء
يف متغرية. استماع خربة العملية هذه مركز ويف .(١٤٠ :٢٠٠٤) الحديثني» املرصيني
وجمالها؛ وقوتها الكلمة لنظام واملستمع الواعظ من كلٌّ يخضع الكالسيكي، الوعظ نموذج
لنظامها، يخضع ذلك، من «بدًال رصًفا. ذرائعية عالقة ليست بخطابه الخطيب فعالقة
الطبيعي. الحقيقي نطقها لها مانًحا يتلوها، التي الكلمات مقتضيات وفق صوته مطوًِّعا

.(١٤١ :٢٠٠٤) املستمع» مهمة تبدأ بينما مهمته، تنتهي ذلك، وبإنجاز
هريشكيند يزعم كما — بها املرتبط املواطنة ونمط املرصية الدولة صعود ينطوي
بكلماته ذرائعية عالقة الخطيب فيه يطور نوع العام؛ االتصال من جديد نوع عىل —
جمهوٍر إعالم يف ويرغب العامة)، والعالقات االتصال بنظرية خاص وجه عىل (متأثًرا
مدمًجا اإلسالمي الخطاب أصبح وحاملا فاعليته. من مجرَّد والجمهور به، والتالعب ما
ورغبت الجسمانية. فاعليته من االستماع تجريد إىل هذا سعى الدولة، تشكيل يف باطِّراد
لالتصاالت السلبي املستقِبل أنه عىل يُفَهم مستمع املستمع؛ من جديد نمط خلق يف الدولة

هريشكيند: يكتب العامة.

مراًرا الحكومة لسيطرة الخاضعة الوطنية الصحافة يف املقاالت تتحرس اليوم،
وانتباًها املقدسة» للكلمة «تبجيًال تربِّي التي للتقاليد املستمرة املمارسة عىل
الوسائل االستماع يتجاوز الرمزي. حساب عىل للغة الصوتية للخصائص
القراءة أما الهش. األمي الفالح جوهر إىل مبارشة نافذًا يُزَعم، كما العقالنية،
النقد وجد املعْقَلنة. واملوافقة املعْقَلن التأمل تشجع — ذلك خالف عىل — فهي
سوًقا وتصنعها اإلسالمية املمارسات لسطحية عرش التاسع القرن يف األوروبي
منشغلون يقال، كما بالتقاليد، املحكومون املسلمون السياق؛ هذا يف جديدة
وحركات التالوة، وأصوات الصوت الخارجية: واألمور بالسطح ينبغي مما أكثر
جميعها تعرِّف التي ر، والتطهُّ الصيام وقواعد الصلوات، يف املوصوفة الجسد
والفهم العقل من وتطوًرا تحسينًا أكثر أنماط مع متوافق غري الحياة من نوًعا

(١٧٦ :٢٠٠٤ (هريشكيند والورع.

الذي للرمزي، األولوية فرويد، رؤية أو اإلداريني، رؤية أو االستعمارية، الرؤية تعطي
عىل يُحتَّم حيث د؛ املجسَّ وراء تتقدم والشخيص االجتماعي التطور يف مرحلة أنه عىل يُفَهم
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تمثيل ليس هنا املطروح أن هريشكيد يفرتض اآلخر. محل يحل أن االستماع أنماط أحد
االستماع»: «سياسة ولكنه االجتماعي، التطور يف مراحل

تحديًدا يُعنَى املرصي املجتمع يف االنقسامات حولها تتمركز التي املحاور أحد
أم ذاتها املادية الكلمة يف يكمن القرآن من املقدس الجانب كان إذا ما بمسألة
يسمح اإلنساني. الفهم إعمال خالل من يُكتَشف كما الرمزي معناها يف فقط
بمرشوعات مرتبطة قوٍة هياكل االختالف، شديدة تفسريية بنظم اللغة نموذجا

(١٤٦ :٢٠٠٤) متباينة. وسياسية اجتماعية

«الحريف» التفسري نموذَجي بني ا تضادٍّ ليس هنا املحك عىل هو ما أن عىل هريشكيند يلح
فيه يقع استماع فنموذج جهة، من للفاعلية؛ متباينان نموذجان ولكن و«الرمزي»،
من تُمكِّن التي الفضائل خاللها من الذات تكتسب التي «املمارسات مركز يف الصوت
أداة أنه عىل الحديث يُدَرك حيث للغة؛ تعبريي «فهم األخرى الجهة ومن الُخلُقي»؛ الفعل

.(١٤٨ :٢٠٠٤) مادي» غري معنًى الستخراج مادية
الثقافة انهيار بمعايري األوسع التديُّن وحركة للدعوة الجاري التطور فهم من وبدًال
األساس االستماع»، «سياسة يسميه عما هريشكيند دراسة تكشف تقلُّصها، أو العامة
القوميِّني تبني العرشين القرن مدار عىل مرص تحديث شهد إسالمي». مضاد «جمهور ل
بالرأي؛ التالعب عىل س مؤسَّ جمهور تشكيل يف املساجد دمج مع لالتصال، غربيٍّا فهًما
هريشكيند ويفرتض متزايد. نحو عىل ذرائعية والصوت املتحدث بني العالقة تكون حيث
مثل للسياسة؛ تراجًعا كبري بقدر يمثل ال التديُّن وممارسات للدعوة املعارص التطور أن
املتزايد والعدد الوعظ، واتحادات التعليم، مراكز يف كامن االتصال من مضاد نموذج ظهور
املتنامية االتصال وممارسات النرش، ودور ،(١٩٩٤ جافني (انظر الخاصة املساجد من
هذا ويحدث للوعاظ. الصوتية الكاسيت أرشطة تداول عىل املبنية استثنائي نحو عىل
الجائز من كان إذا ما بشأن النقاش من األصدقاء، بني املحادثات يف االتصال من الشكل

البوسنة. إىل تربعات إرسال أو املقابر، يف الصالة
املدني» «املجتمع يفعل كما واملجتمع، الدولة «بني» يتوسط ال املضاد الجمهور هذا

هريشكيند: يقول وكما املركزي. األوروبي التاريخ أساس عىل املتصوَّر

يشار الذي الرتابطية الحياة من املجال ذلك داخل الدعوة ممارسة تحدث ال
الداعية رواية تتخذ العكس، عىل منارصته. عىل تعمل وال املدني، باملجتمع إليه
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األحداث بتعاقب عالقة لها ويكون إسالمية، ألمة الزمني اإلطار داخل موضعها
(١٧ :٢٠٠١) تاريخيتها. نمط يميز الذي

واللباس، الذاتية، املساعدة ومبادرات املحيل، املجتمع الحياة: عالم عىل تركيز ثمة جهة، من
الجهة ومن والصالة. املسجد يف والحضور العالقات، لتوسط طرائق بوصفها والتواضع
ليس القومية. وحدود املتجانس الزمن تتجاوز مجتمع خربة أي األمة، إىل إشارة األخرى،
أن ولكن واملجتمع، الدولة بني وسيًطا يعمل ال املضاد الجمهور من النوع هذا أن فقط
(الجزئي، باملستويات إحساس يوجد ال والعاملي. املحيل بني وسيًطا ليست أيًضا الدولة

غريه. يمثله املستويات أحد ِبَكون وال والكيل) والوسيط،

والفاعلية االستقاللية يف التفكري إعادة

يسميه ما إطار يف أسد طالل يفرتض كما للفاعلية الحديث التصور فهم ينبغي
حركات من انبثق الذي اإلنساني الفاعل بسيادة الجديد الوعي العلماني»، «أنثروبولوجية
للفاعلية؛ فهم إىل هذا يؤدي القديسني». «وحدة فهم وخصوًصا أوروبا، يف الديني اإلصالح
الحرية يف الرغبة إىل ستقودانهم الحديثني للفاعلني الطبيعيتان والحرية السيادة حيث
التشاور من مجال أنه عىل العام املجال فهم إىل هذا الفاعلية فهم يَُرتجم .(٧١ :٢٠٠٣)
يف أساسيٍّا دوًرا هذا الفاعلية فهم يلعب النقدية. العقل مَلكة تُماَرس حيث العقالني؛
إىل املفضية العلماني التحديث عملية من جزء أنها عىل بها الحركات فهمنا التي الطريقة

الحرية. من املزيد
يشكل اجتماعيٍّا، ناتًجا بالزمن بها نشعر التي الطريقة كون مدى إىل هذا ينبهنا
راينهارت األملاني الفيلسوف يدرس الحركة. ومفهوم الفاعلية من لكل فهمنا طريقة
بالزمن اإلحساس يصف إذ تاريخي»؛ «زمن بأنه اآلن نعرفه ما ظهور (١٩٨٥) كوزيلك
أحداث. تسلُسَل الرؤية هذه وفق التاريخ كان «تراكمي». بأنه الحداثية قبل ما أوروبا يف
إىل بالنسبة حدٍث ِجدَّة عىل مركًَّزا وثابتًا، ًدا موحَّ بالزمن «الرتاكمي» اإلحساس هذا كان
(كوزيلك جديًدا كان ما ليجد املرء زمن غري زمن أي إىل النظر إىل ميل مع آخر، حدث
وعي بالزمن، جديد وعي يتطور بدأ أوروبا، يف عرش الثامن القرن منذ .(٢٤٠ :١٩٨٥
املجتمعات وضع يف ويبدأ التقدم، بمعايري واملستقبل، والحارض املايض تفسري يف يبدأ
ًدا ُمحدَّ موضًعا باعتباره بالحارض جديًدا إحساًسا هذا أتاح متصل. خط عىل والثقافات
أواسط بحلول بينما جديدة. خربات فيه تظهر أن يمكن مكان واملستقبل، املايض بني
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الفهم هذا يلتقي بالزمن. الوعي التاريخي بالتسارع إحساٌس شكَّل عرش، الثامن القرن
التاريخي التغري أفهام ليعززا الكبرية؛ األعداد لسياسة الجديدة األفهام مع والتزامن للتقدم
تيلور، تشارلز يؤكد كما بالزمن، الجديدة الخربة هذه لكن أيًضا. للحركة الحديث واملفهوم
علمانيٍّا معماًرا ًدا، موحَّ زمنيٍّا معماًرا إال تمتلك أن الحداثة بإمكان يكن لم متجانسة؛ كانت

حرصيٍّا.
«مقاومة» أنها عىل فهمها يمكن الزمنية. هذه داخل التديُّن حركات نُدِرج أن بوسعنا
تلحظ كما التحليل، من نمط وهو الحديث)، الزمن داخل موضوعة فهي ثم (ومن
من شكًال باعتبارها الحداثة داخل ويضعها األصولية، يعمم ،(٣٩ :١٩٩٨) ورنر كارين
التعبريي بني الربيطانية األنثروبولوجيا مقابلة إطار يف وضعها يمكن أو الحداثة؛ معاداة
الجمعية». «الهوية عن تعبريات باعتبارها تُعرَّف وهكذا واملتشظي)، (الكيل والذرائعي
«داخل الفاعل يضع الذي «املقاومة» مفهوم إىل املقاربتني هاتني كلتا تدعو مختلفة، بطرق
مثل وتضع .(٧٢-٧٣ :٢٠٠٣ (أسد القرسي» التحكم كل من للتحرر علماني تاريخ
الزمني. تجانسه إطار ويف الحدود من الخايل العالم داخل التديُّن حركات التحليالت هذه
الذي الفاعلية نموذج داخل نفهمها أن يجب العام الزمن داخل الحركات هذه لتضمني
وطرًقا الجمعية، الهوية عن تعبريات (تصبح الحرية باتجاه علمانية حركة عليه، تُبْنى

التشظي). مواجهة يف الكلية عن تعبريًا أو والتحديث، التقليد بني التوتر إلدارة
فهمها يمكن ال الحركة هذه أوًال، مبارشة. املسألة هذه مع محمود َصبا تشتبك
فئات بمعايري الحركة هذه تحليل يمكن وال السيطرة. ملقاومة املسطحة» «اللغة داخل
املنخرطة الحركة شكل هذا ليس الهوية. حركات مبادئ أي واالعرتاف؛ والتمثيل، الحقوق،
عىل عموًما»، االجتماعي الجمعي الكيان وعىل خصوًصا، الدولة عىل االدعاءات «صنع يف
بصفتهم الذاتي لتعريفهم أساسية املشاركون يعتربها معينة، مشرتكة خصائص أساس
فيها تتعلق ال رؤية عن املساجد حركة تأثري يكشف .(١٩٢ :٢٠٠٤ (محمود جماعة
مستويات من تصدر ولكنها الُخلُقية، واملبادئ للحجج العقالني الطرح بمجرد السياسة
تدعي جمعية، هوية حركة هذه ليست .(١٥٢ :٢٠٠٤) الذوات بني والفعل الكينونة
أنها عىل االستقاليل العقالني الفرد فئات َفْهم إن اجتماعية. فئة أجل من بحقوق وتطالب
«ممارسات توجد الحركة هذه قلب يف أنه إدراك يف الفشل بمنزلة هو وثقافته املجتمع ضد
للفاعل علماني لتاريخ روايٍة يف رؤيتها تمكن ال (١٩٤ :٢٠٠٤ (محمود الذات» لتشكيل
الذاتي، التشكُّل صور من صورة هنا نواجه التمكني. إىل الدوام عىل الساعي الحر السيد

العلمانية. السيادة مبادئ إطار يف مصوغة ليست ولكنها
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املعقد والزمن املعقد الفضاء

املعقد» «الفضاء بمعايري للتفكري أنفسنا نهيئ أن أسد طالل يقرتح املسألة هذه لدراسة
أن ويفرتض ميلبانك، جون األديان عالم عمل إىل يستند هذا، نفعل ولكي املعقد». و«الزمن
وجوًدا أسبق املعقد الفضاء أن أدركت واإلسالمية القروسطية املسيحية التقاليد من كالٍّ
(ولم الحديثة الدولة تستطيع «ال لذلك نتيجة وأنه األبسط، القومية الدولة فضاء من
.(١٧٩ :٢٠٠٣ (أسد ووالءاتهم وعالقاتهم، مواطنيها، ممارسات كل احتواء أبًدا) تستطع

فرضيتني: بني ما أسد ويربط

القروسطية املسيحية أدركت الحديث، العلماني القومية الدول عاَلم خالف عىل
الناس من ًعا متوقَّ يكن لم املتداخلة. والهويات األوارص يف تعددية واإلسالم
فاعلني أنفسهم هم يكونوا «ولم سيادة، ذات واحدة لسلطة يخضعوا أن دائًما

مضاف) التشديد ١٧٩؛ :٢٠٠٣) سيادة. ذوي أخالقيني

الذي القديسني» «مجتمع ل الكالفيني باملفهوم مرتبًطا للسيادة الحديث الفهم نشوء كان
املنطق، لهذا توسيًعا باعتباره الهوية» «سياسة َفْهم إدراك يمكن وبينما لوك. َعْلَمنَه
يشري الذي الحرصية نمط تنبذ فهي معه؛ تتعارض هنا نحللها التي اإلسالمية فالخربات

الدولة. استقاللية تقيد الفاعل استقاللية فبتقييدها تيلور؛ تشارلز إليه
العقالنية، أساس عىل املقامة العامة للمجاالت ما فهٍم عن بالتوقف هذا ييش
الجديد الفهم مع توتر يف د املتجسِّ املستمع يدخل كما تماًما، واالستقاللية. والخطابية،
األمة. تزامنية مع توتر يف الجسد زمن يدخل مرص، يف العام املجال يف الرمزي لالتصال

أسد: يفرتض وكما

الذي الوقت (أي التقاليد يف جذورها ترضب التي املمارسات من الكثري زمنية
داخله، إىل تصل الذي املايض وتنضج، لتكتمل زمنية ممارسة كل تستلزمه
السياسة زمن إىل ترجمتها يمكن ال وتمدده) تخيله، وتعيد مواجهته، وتعيد
من بالرضورة تفلت ورغباته وأحاسيسه الجسد، ذكريات املتجانس. القومية

(١٧٩-١٨٠ :٢٠٠٣ (أسد السياسة. هذه ملثل العقالني/الذرائعي التوجه
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والعوملة الشخصنة

تتوافق ال وحاليٍّا تاريخيٍّا، اإلسالمي. املجتمع أو األمة، بمفهوم مرتبط للدعوة الفهم هذا
شكل نشأ حيث األوروبية؛ الخربة مع تنسجم وال القومية، الدولة حدود مع األمة
الدولة «بني» أنه عىل مفهوًما الحديثة، الدولة ظهور وقت يف العامِّ املجال من جديد
العوملة مًعا. ومعوملة مشخصنة هي فالدعوة املمارسة، من شكًال وبوصفها واملجتمع.
أرشطة تداول طريقة يف املتجلية االتصال، وتقنيات السكانية املجتمعات بحركات مرتبطة
يف مؤسسة ذاته، الوقت يف لكنها املتحدة. الواليات إىل األردن إىل البوسنة من الكاسيت
البيئة أو املكان إىل أو املرء، جار إىل املوجهة الخري فعل أو الرب أشكال الجزئية، املمارسات
يفرتض وكما الرتحال. وخالل الحي، يف اآلخرين، مع ويتفاعل املرء فيها يعيش التي

سلفاتوري:

ولكنها املسلمني، كل عىل اإلسالمية األمة تشتمل التكنولوجية، الناحية من
الجار هو األول املقام يف «اآلخر» يكون حيث الصالبة من ما بدرجة تحتفظ
«ومن كذلك. ليصبح اللزوم عند يساعده أو جيد مسلم أنه املؤمن يعتقد الذي
س تؤسَّ األخالقي الخطاب شكل غالبًا تأخذ التي الجزئية» الرابطة هذه خالل

مضاف) التشديد ١٠١٥؛ :٢٠٠٤ (سلفاتوري األمة.

حدود بني ثم ومن والعلماني؛ الديني والخاص، العام التقسيمات: بني ما هذا يُقرِّب
الصالة، وممارسة املأل، عىل والنساء الرجال بني والعالقة التواضع، مسائل القومية. الدول
للنقاش موضوًعا وباعتبارها سيايس، طابع عليها يُضفى الخاص، املجال يف تبقى أن بدل
(هريشكيند والعام الخاص املجاَلني بني ما الحديثة الدولة فصل أمام عقبة تصبح العام،
الحياة طرق بشأن العام الحجاج من جديدة أشكال عن الحركات هذه تكشف ٢٠٠١أ).
يف للمشاركة كالهما مدعوان والنساء (الرجال املعنيني ألولئك النسبية باملساواة املتسمة
باعتبارها أو الحديث، إىل التقليدي من ليربايل مسار داخل فهمها يمكن وال الدعوة)،
تقدمي تصور حدود «خارج هي محمود، صبا تؤكد كما الحركة، هذه لهذا. مقاَومة
بطريقة مقاربته تنبغي ال اإلنساني، لالزدهار ثمني شكل بأنها تجادل أنها غري ليربايل»،
أو الحداثة) معاداة مقابل الحداثة تحليل يفعله الذي النحو (عىل وتستوعب تستأنس

.(١٩٩ :٢٠٠٤) باملوت عليه محكوم مؤقت، حياة عالم أنه عىل إليه النظر
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هوامش

املهاجرة السكانية املجتمعات استبعاُد سيُضِفي مثًال، الحرضية السياقات يف (1)
أحياء افتقار مُلواَزنة والحماية؛ الرشف أشكال وخصوًصا التقليد، عىل ذرائعيٍّا طابًعا
(ماكدونالد الحرضية العصابات من الكالسيكية أساساألشكال هذا التنظيم. إىل املهاجرين

.(١٩٩٩
األنثروبولوجيا عاِلم عمَل مثًال أسد يرضب صعوبة. دون بالرضورة ليس (2)
الرمزي للنظام ليفي-شرتاوس كلود فهم يطبق أن يحاول الذي جل ألفريد الربيطاني
بني من أجد «لم جل: يشتكي الجديدة. غينيا يف اليوميدا لشعب الطقوسية املمارسة عىل
«تعني» رموز أنها اعتبار عىل رموزهم معنى مناقشة يف يرغب أحًدا اليوميديني ُمخِربِيَّ
أنه وجدت أنني والواقع أنفسهم. يف الراسخة األشياء غري أخرى فكرة أو آخر شيئًا
كلمة أي اكتشاف من أتمكن لم ألنني اليوميدا؛ يف املعنى عن السؤال طرح حتى يستحيل

.(٢١١ :١٩٧٥ (جل «يرمز».» أو «يعني» كلمة مع تتوافق اليوميدية اللغة من
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العارش الفصل

احلركات يف النظر إعادة

العوملة، يف اآلِخذة الحركات يف املتحولة والثقافة الفعل أشكال تحليل يف الكتاب هذا رشع
إنشاءِ يف املنخرطني الناس يشمل ولكن والطالب، الباحثني مخاطبة عىل أمله يقترص وال
يف بها نفكر التي الطريقة عىل التداعيات ما وعيشها. بها واإلحساس الخربات هذه مثِل
بطريقة والعوملة الفعل َفْهم عىل تُِعينَنا أن يمكن هنا موضوعات من وهل الحركات؟

جديدة؟

االجتماعية»؟ «الحركات وراء ما

األنماط من املعريف، النموذج يف جذري ٍل تحوُّ إىل استكشفناها التي كلُّها الحركاُت تشري
القرنني مدار عىل الشمالية وأمريكا أوروبا يف خت وترسَّ ظهرت التي للحركة املسيطرة
الحركات هذه ظهرت االجتماعية». «الحركات عموًما عليها ونطلق والعرشين، عرش التاسع
لألعداد الجديدة واألفهام الوظيفي، والتكافؤ العموم، بشأن الجديدة األفهام سياق يف
الفردية الخربة بني العالقة بشأن للتفكري الجديدة والطرق الدمج، وأشكال الكبرية،
يف جديدة بطرق التفكري املمكن من لتجعل التحوالت هذه ترافقت الجمعية. والخربة
االجتماعية». «الحركة باعتباره اآلن نفهمه ما هذا من وبرز والفعل. والتنظيم، الفئات،
الكيانات يف التفكري الوظيفي، والتكافؤ الكبرية، واألعداد للعموم، الجديدة األفهام أتاحت
هذه كانت بورديو، وبيري تييل تشارلز يؤكد وكما جديدة. بطرق تفعل التي الجمعية
تييل تركيز يف هذا نرى أن يمكننا للتمثيل. جديدة تاريخية يف مدمجة الفعل من األشكال
يخلق إذ للتمثيل؛ الرمزي الفعل عىل بورديو تركيز ويف لالتحاد، التاريخية ة الجدَّ عىل
الفهم هذا ألصول أسد طالل تحليُل ا أمَّ الطبقات. قبيل من جديدة اجتماعيًة جماعاٍت
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تفصل بدأت التي األوروبية، النهضة يف الجديدة املمارسات وإىل الحداثة، مولد إىل فيُِعيدنا
الذي الرمزي للفعل جديد َفْهم إىل وأدت العام، وتمثيلهم لألشخاص الداخلية الكينونات
مركز ويف القومية. الدولة وهو األول، الحديث الجمعي الكيان خلِق مركِز يف هوبز يضعه
طرق مركِز يف هذا ظلَّ التمثيل». عىل «القدرة نواجه للفعل، الجديد الحديث الفهم هذا

التمثيل». فعل خالل من الجماعة ن «تتكوَّ حيث االجتماعية؛ الحركات بشأن التفكري
وخصوًصا الصناعي، العرص يف منتهاه يبلغ وهو الجديد الفهم هذا نرى أن بوسعنا
القرنني مدار عىل تطورت التي املهنية النقابات يف نلقاها التي الجمعي الفعل نماذج يف
الرأسية والتفويض التمثيل عالقات بمعايري الحركات بنية ُفِهمت والعرشين. عرش التاسع
املسألة وكانت الدويل. إىل الوطني إىل الجهوي إىل املحيل من امليض بإمكانها كان التي
بأي دوًرا يلعب شخص أي استبدال باإلمكان كان املشرتكة. العامة، الهوية هي املهمة
الجمعي الكيان وكان الفردية. من الحركة لتجريد محاولة يف املبدأ، حيث من آَخر شخٍص
من امُلنَشأ «املجموع» ب األعضاء يتصل التضامن. ثقافة عرب الفردي، خالل من يفعل
بنيشخصوشخصتهديًدا األفقية العالقات وتمثل والرموز. واإلعالنات، املؤتمرات، خالل
باملجموع. العضو تربط التي العالقة الجوهرية؛ العالقة تتعارضمع أنها حدِّ إىل محتمًال،

القصدية. باملعايري األول املقام يف الفعل ويُفَهم
بهذا لصيقًة املعارصة الحركات بشأن تفكرينا طريقة استمرار مدى هو املدهش
وأبَرَز النطاق». «تغريُّ ل نموذجه يف خفيًة تراتبيًة تارو يُِربز كبري. بقدٍر املعريف النموذج
جماعًة مثََّل االتحاد أن العمدي، تشكيله عىل إرصاره مع لالتحاد، السابُق تييل فْهُم
تحوًال شهدنا التسعينيات وخالل الثمانينيات مر وعىل باسمها. َث تحدَّ أو أخرى، ما
من بدًال والرتكيز التنظيم، عن باالبتعاد االجتماعية، الحركات إزاء السائدة املقاربات يف
ذاتها: باملعايري تفكرٍي محلَّ يزال ال الفعل لكن واملجتمع. الجمعية الهوية عىل ذلك
الكتَّاب بعض يفرتض التمثيل». عىل «القدرة هو والفعل هويات»، «باسم الحركات تفعل
الفرصة بنى بمعايري فهمها يمكن ولذلك مصالح؛ األول املقام يف تمثِّل الحركات أن
الفعل عىل يركِّزون ولذا وهويات؛ مجتمعات تمثِّل أنها غريهم ويفرتض واسرتاتيجياتها.
لدراسة السياسية» «العملية مقاَربة ى تُسمَّ ما إن ويقال الهوية». و«تعبريات الرمزي
شكَّ ال التي األساسيني رموزها أستاذية بسبب نفوذَها ق تحقِّ لم االجتماعية الحركات
هؤالء يزعم وكما التمثيل. من البعدين هذين بني تجمع ألنها أيًضا ولكن فقط، فيها
وااللتزام، االستحقاق، ادِّعاءات تصوغ فهي اسرتاتيجيٍّا؛ هوياتها الحركات تمثِّل الكتاب،
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املختلفة، املقاربات هذه وعرب السيايس. النظام يف نجاًحا أكثر العبني تصبح لكي والوحدة
واالدعاء االتحاد (هيذرينجتون). املجتمع يبني الهوية عن التعبري نفسه. املوضوع يتكرر
(الفرص الذرائعية النظريات من كلٍّ ويف االنتخابي». «املجتمع تييل يه يسمِّ ما يُنِشئان
من الجماعات «تُخَلق رموًزا)، بصفتها (املجتمعات التعبريية والنظريات واالسرتاتيجيات)

االجتماعية». «الحركة فكرة قلب هو هذا التمثيل». فعل خالل
الوقت لبعض تأملنا أو هوبز، أمثال من مفكِّرين بإيجاز، ولو الكتاب، هذا يف ناقشنا
نستكشف بدأنا أو األوروبية، الحداثة مولد حني ظهرت التي للتمثيل الجديدة األفهاَم
الفئات بناء يف نة املتضمَّ االجتماعية العمليات إىل ننبه أن لزاًما وكان الحضارات، فكرة
للكينونة طرائق أيًضا ولكنها العالم، يف للكينونة طرائق كلها فهذه للخربة؛ األساسية
تُمنح حيث جسد. يف كائنٌة ذاتنا بأن أو جسًدا، ِلذَاتنا بأنَّ نحسُّ حيث الجسد؛ يف
داخل أو الرمزي، إىل د املجسَّ من التطور مبادئ يف سواء والتمثييل، للرمزي األولوية
رموز إىل َل تُحوَّ أن ينبغي التي الفوىض الجسد يمثِّل حيث التجسيد؛ من متجرد فهم
املسار نتاُج هو «االجتماعي» باعتباره بالذات واٍع غري نحٍو عىل مه نعمِّ ما معها. للتعامل
إىل أصولها ترجع التي «االجتماعي»، كلمة أن (١٢٧ :٢٠٠٢) بويف ماري تلحظ الغربي.
القرن أواسط يف اإلنجليزية اللغة دخلت الالتينية، «سوسيوس» أو «سوسياليس» كلمة
تشكيل عىل الفرد يمتلكها قدرٌة أنها عىل ١٥٦٢ عام يف تُفَهم وكانت عرش، السادس
باعتباره يُدَرك يَُعد لم اإلنساني، للفاعل متغريًا فهًما تفرتض، كما هذا، ويعكس العالقات.
الكيانات مع االرتباط عىل القدرة يمتلك فرديٍّا كيانًا باعتباره ولكن أكرب، كلٍّ من جزءًا
عَكَس حدٍّ أيِّ إىل تماًما وتحوالته اللفظ ألصول بويف بناءِ إعادُة تؤكد األخرى. الفردية
البداية يف معه. أتى الذي الجديد األخالقي وبالعبء الجديدة الفردية بالنزعة وعيًا الفهُم
اإلنسانية الطبيعة أبعاد أحَد باعتباره الدينية، باملعايري االجتماعية للقدرة الفهم هذا أُدِرك
العلمنة عمليَة عرش الثامن القرن سنوات عرب بويف تتقىصَّ هللا. إىل جذورها تمتد التي
إىل جذورها تمتد التي اإلنسانية الطبيعة أبعاد أحد من ره وتطوُّ الفهم، لهذا التدريجية
«عمليات باعتباره ١٧٨٥ عام يف ريد توماس الربيطاني الفيلسوف صاغه ما ليصبح هللا؛
أرىس ولكنه ثيولوجية، بمعايري يُفَهم كان ما تطبيِع عىل هذا تأثري يقترص لم العقل».
أن ريد افرتض إذ العالمات؛ مبادئ شأن من يُعِيل لالجتماعي معنيَّ لفهٍم األساَس أيًضا
وبينما .(١٩٨٧ (كالرك خارجية ملوضوعات «عالمات» باعتبارها فهمها ينبغي الحواس
التي ذاتها األفهام يف اشرتك فقد ديكارت، فلسفة من لكثري نقديٍّا االفرتاض هذا يُعتَرب
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«الشخصية» فكرة ظهوَر السياق هذا يف أسد طالل يتقىص والذاتية. الجسد بني تفصل
ناشئ، هوياٍت مجتمِع يف ،(٧٠ :١٩٩٣) فرد لكل فريدة أساسية لُهوية فكرًة باعتبارها
وفريٌد لإلبدال «قابٌل مًعا، الخصوصية ومتزايَد العمومية متزايَد باعتباره أنه عىل يُفَهم
نموذًجا نواجه التاريخي املسار هذا ومن .(١٣٧ :٢٠٠٢ (بويف مًعا جديدة» بطريقة
من يمتد الرمزي، أولوية عىل يركز نموذًجا تمثيًال، باعتباره الفعل يدرك غربيٍّا معرفيٍّا
من وتابعيهم، الرمزية األنظمة ُمنظِِّري وإىل وفرويد، ودوركيم وريد، كانت إىل ديكارت
منظِّرين هؤالء ليس ودريدا. وهابرماس اإلنجليز، األنثروبولوجيا وعلماء ليفي-شرتاوس،
خاللها من نفهم التي الفئات بناء يف حاسًما دوًرا لعب عملهم ولكن االجتماعية، للحركات

العالم. يف والكينونة الفعل

والذات والفعل التجسيد

مصلحة يمثل الفعل أن فكرة الرمزي، أولوية مع حللناها التي الحركات من كلٌّ يتعارض
أهمية مختلفة بطريقة منها كلٌّ ويؤكد جماعة. يكوِّن ذلك خالل ومن هوية، عن يعربِّ أو
التجسيد، أهمية للعوملة» «املناهضة الحركات تحليل أكد والخربوية. دة املجسَّ الفعل مبادئ
فهم يمكن وال اآلخر. وإىل الذات، وإىل العالم، إىل النفاذ تتيح التي املتعددة والحواس
ل يفضَّ ذلك، من العكس عىل لفئة. تمثيٍل فعل بمعايري درسناها التي التشيجونج حركة
إثني قومي فعل يف منخرطني ليسوا والساباتيستيون استشفاء». «حركة باعتبارها فهمها
الاليقني، ثقافة اآلخر، عىل االنفتاح من أشكاًال نواجه ولكننا مجتمع؛ هوية فيه يمثلون
موسيقية خالل من مبنية حركة هي رسدي؛ إيقاع يف تتجىل د املجسَّ االتصال من أشكاًال
مجتمًعا تشكل وال هوية، عن اإلسالمية التديُّن حركة تُعربِّ وال د. املجسَّ الذوات تفاعل
فهًما نلقى حيث الذات؛ لصنع املتجسدة العمليات من أشكال يف منهمكة ولكنها انتخابيٍّا،
ولخلق والسمع، للصوت، األهمية يويل فهم ولكنه الرمز، أولوية وفق مصاغ غري للغة

د. املتجسِّ املستِمع
أيٌّ وال والتفويض، التمثيل ِبنى أساس عىل منشأة الحركات هذه من حركة ال
الحركات هذه أن حقيقة هو باستمرار يتكرر ما عقالني. تشاور عملية عن تعبري منها
مع البرصي اللقاء يتضمن الفعل. قلب يف الحواس تكون حيث «العمل»؛ يف منهمكة
وذاكرة اتصايلٍّ لداخٍل خرباٍت التشيجونج ممارسات ن وتكوِّ واألىس. بالجمال التقاءً الدمى
تتفق ال التي الذات صنع وأشكال بالباطن خربات التديُّن ممارسات وتنشئ دة؛ متجسِّ
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وليست ومستمع، متحدِّث نتاج هي الساباتيستا وقصص االستقاللية. الغربية والذات
والرائحة، الصوت، — باملكان إحساًسا تستثري قصة فكل له. زمن ال متكرًرا رمزيٍّا نظاًما
مركز يف أيًضا تقع موضوعات وهي الطني، ورائحة الريح، وملسة بالزمن، واإلحساس

درسناه. الذي للطرق املناهض الفعل
«نمط فيها الخربة تكون ممارسة بوصفه التجسيد أهمية هذه الفعل أشكال تؤكد
هنا، الحركة طبيعة نفهم ولكي العالم. يف (١٣٥ :١٩٩٣ (جورداش وتفاعل» حضور
فعل خالل من الجماعة فيها تتشكل التي والفئة واملجتمع الجماعة نماذج نبذ إىل نحتاج
نموذج بمعايري الحركات هذه فهم ل يُفضَّ املجتمع، أو الجماعة نموذج من وبدًال التمثيل.
واللمس، واإلحساس، السمع، نلقى حيث ١٩٩٣)؛ (جورداش الذوات بني د املتجسِّ التفاعل

األفعال. هذه يف اإليقاع مكان عرب الجسد يف الزمن يكون وحيث والتذوق،
يف االجتماعية الحركات بشأن السائدة النظريات بلغته الذي املدى هو املدهش
برتكيزها للحركات، الذرائعية الروايات يف وضوًحا هذا يكون ما وأكثر الحواس. استبعاد
حاملا ا: جدٍّ واضحني نكون أن ينبغي والفرصة. والحساب، واملنطقية، االسرتاتيجية، عىل
بأن نألفها التي الفكرة هي تماًما هذه ليست القصدي. الفعل مجال نقيِّد الحواس، نُدِخل
نستطيع بينما أنه تأكيد هو منها فالغرض ذلك، من العكس عىل تقيِّدنا. عقبة جسدنا
الجسد، يبقى هذا)، إىل تهدف الجسد ممارسات صور من (وكثري الحواس نشكِّل أن
يتجاوز بما تشتغل للمعنى، إنتاج أداة (٩ :١٩٩٤) سرييمتاكيس ناديا تفرتض كما
الفعل مجال وراء املنسية، األشياء لتذكر الجسد الحواس تهيئ والنية. الوعي من كالٍّ
اإلرادة خالل من هذا تحقيق يمكن ال نسيناه؛ ما يشء تذكُّر نقرر أن يمكن ال القصدي.
التالية الحقبة يف التشيجونج حركة تطور خالل من بقوة ذلك توضيح يمكن اإلدراك. أو
للفعل) بورديو فهم خالل من (أي والتمثيل اإلرادة خالل من يمكن ال الثقافية. للثورة
الخربة يضع التجسد هذا مثل صدمة. فرتة بعد املتجسدة بالذاتية جديد إحساس تشكيل
عن التخيل تعلُّم من متميًزا بعًدا الجسد ممارسات بامتالك الفعل؛ مركز يف الالإرادية

الجسد. عىل السيطرة
اسرتاتيجية أنه عىل الفعل بفهمه الذرائعي، املعريف النموذج أن ندرك أن نسبيٍّا يسهل
نموذج قلب يف هذا أليس ولكن والحواس. الجسد استبعاد إىل للميل مهيأ الفرصة، وتعظيم
تعتمد هيذرينجتون؟ يقول كما الهوية» عن «تعبريات هي الحركات أن بافرتاضه الهوية
فرويد. وعىل ترينر، فيكتور وعرب دوركيم، عىل الخصوص وجه عىل املقاربات هذه مثل
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بجنازة املحيط للطقس روزنيل ساشا رواية يف رأينا كما للطقس، بالغة أهمية وتويل
«تماهيات هي الحركات بأن هيذرينجتون كيفني مقولة أو بريطانيا، يف ديانا األمرية
الذرائعية الهيمنة من الناتج التشظي تُقابل «اجتماع» خربات مكثف»، نحو عىل شعورية
للطقس) الربيطانية األنثروبولوجيا فهم إعمال نرى كما يعيد نحو (عىل الحديث للمجتمع
الحركات أن هي بقوة، هيذرينجتون عنها عرب التي الجوهرية، الفكرة .(١١٣ :١٩٩٨)
بأنه يلح حينما دوركيم مثًال، آيرمان، رون يحاكي للتجزؤ. استجابًة كليٍّا» «كيانًا تُنِتج
إرادة من أكرب قًوى قبل من والتحريك التحرك خربة إىل الحركة تشري األول، املقام «يف
إما حارض الحركة يف املطروح الخيار :(٢ :٢٠٠٢) العقالنية» اختياراته أو الفردية املرء
الطقس إزاء املقاربات هذه أكرب». «يشء بفعل تحرًُّكا بكونها أو رشيًدا، اختياًرا باعتباره
«التجرد خربات وفق األكرب» «اليشء تفهم متجانس، شعور خربات بوصفهما واملجتمعات،
تعكس املشاعي. املجتمع الالمبني، الجمعي يف الفرد ذوبان ،(٢٠٠٢ (مارشال التفرد» من
مناقشة بالشعور، الحركة خربات مركز يف يضعها التي «النشوة»، ل هيذرينجتون رواية
خربات باعتبارها هذه تُفهَم الدينية. الخربة تعرِّف بأنها يعتقد التي للنشوة دوركيم
الذات. تختفي الحواس تدخل حينما متحوًال. الفرد خاللها من يظهر واستثارة اضطراب
املشاعي) (املجتمع الكوميونيتاس حواس وبني ذرائعية، عقالنية ذات بني الخيار لنا يقدَّم
كلما أكرب بقدر أشخاًصا «نكون يكتب: إذ بقوة؛ التضاد هذا عن دوركيم ويعرب وشغفه.

.(٢٧٢ :١٩١٥) نا» حواسِّ من تحررنا
(التعبريية، الهوية ونظريات والفرصة) (االسرتاتيجية الذرائعية الروايات هذه
الجسد تستبعد الذرائعية فالنظريات بعًضا. بعضها يعكس والكوميونيتاس) واملجتمع،
يف ولكن الجسد تُدِخل التعبريية والنظريات الرشيد. الفاعل عىل لرتكز النظام من
بني التضاد هذا يلعب الكلية. فئات يف مذابًا الشخص فيها يكون نظرية إطار
نظرية يف مثًال يتجىل الغربية، الخربة يف محوريٍّا دوًرا بالطبع والتعبريي الذرائعي
وعقالنيون، ذرائعيون الرجال بأن اعتقد حيث االجتماعي؛ النوع أدوار عن بارسون
يف للتفكري بائسة طريقة هذه أن فهم اآلن ويشيع وتعبرييات. عاطفيات النساء بينما
التضاد هذا أن باستمرار نجد ولكننا واألنوثة. والذكورة والجنسانية، االجتماعي، النوع
بتعبريات مصاًغا الحركات، بشأن النقاشات يف يكرَّر و«التعبريي» «الذرائعي» بني نفسه
التجسيد مبادئ يف املحك عىل هو ما معنى باستجالء للبدء و«الهوية». «االسرتاتيجية»
والنظام التجرد، عن النظريات هذه نبذ إىل نحتاج الكتاب، هذا يف لها تعرضنا التي
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إىل جميعها ترجع التي الحديث، العالم وتشظي تتضاد التي والطقويس والكيل واالختالل،
د. املجسَّ عىل التمثييل أولوية مختلفة بطرق جميعها وتعكس عرش، التاسع القرن أواخر
مختلفًة دة املجسَّ املمارسة يف للتفكري طرًقا والفاعلية لأللم أسد طالل تحليل يتيح
مع باشتباكه املخاض يف امُلعانَى األلم أسد ويتأمل الهوية. عن كليٍّا تعبريًا اعتبارها عن
«ربما أنه تفرتض التي كاسن باميال األمريكية األنثروبولوجيا عاملة طورتها التي املقولة
من ألجسادهن ناقدات يكن أن النساء تُعلَّم حيث العرشين؛ القرن أواخر يف أمريكا يف
:٢٠٠٣ أسد يف (مقتبس أجسادهن» «يف» أخرى مرة النساءَ املخاض ألم يضع الخارج،
النسويون طرحها كما القصدية، الفعل أفهام وفق املخاض أن إىل أسد يشري .(٨٧
النساء تبقي خربة اإلنسانية، من ومنتقص سلبي بوفوار، دي سيمون مثل الحداثيون،
د والتجسُّ األلم يُفَهم هنا .(٨٧ :٢٠٠٣ أسد يف بريسون، (سوزان الخطر» يف «عالقات
األلم خربة فهم باإلمكان أن يفرتض أسد طالل لكن وسلبية. للفاعلية، خسارة بوصفهما
«موجودان والفعل الخربة أن كيف مربًزا إيجابية، خربة باعتبارها املخاض يف الحارضة
بهذا سلبي (وهو الحواس موضوع هو الحي الجسد أن من الرغم «عىل مادي»: جسد يف
الداخلية لألسباب والعاطفية الحسية االستجابة وعىل املعاناة، عىل قدرته فإن املعنى)،
إيجابيٍّا» تجعله مميزة، اجتماعية عالقات يف فريدة بطرق أمله استخدام وعىل والخارجية،
عىل عنه. يعرب أو يمثله أو األلم، إليه يرمز ما ليست هنا املسألة .(٨٩ :٢٠٠٣ (أسد

تحوًال: يُنتج د املجسَّ الوالدة فعل أن أسد يزعم ذلك، من العكس

التقاليد يف املستخَدمة العملية األساليب خالل من ا» «أُمٍّ وكونها املرأة صريورة
أيًضا يخلق فهو آخر؛ حي جسد إنتاج عىل يقترص ال الوالدة فعل وألن املتنوعة.
بفعالية والطفل األم تربط التي العالقة لأللم، بالحساسية بة مرشَّ حيوية عالقة

(٨٨ :٢٠٠٣) مًعا.

الفعل من شكًال أيًضا ليس ولكنه الهوية، عن تعبريًا بوصفه يُفهم ال الفعل من شكل هذا
من أشكال فهناك أسد، يفرتض كما بيئته. يف الحارضة للفرصة االستجابة إىل يسعى
بأن املرء لذات السماح يف «الرغبة تتضمن أجسادنا، خالل من بالعالم فيها نتصل الخربة

.(٧٣ :٢٠٠٣ (أسد معينة» بطرق العالم عليها يسيطر
اإلنشاء، عملية مادية يؤكد نيك. وصفها التي الدمى إنشاء خربة يف مماثل أمر يحدث
يف حارض املعاناة خربة من نوع ثمة ن. املتضمَّ الجهد والبناء، الصنع من امُلعانَى اإلرهاق
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يف املحسوسة املادية فالصعوبة الوالدة؛ يف ن املتضمَّ باأللم الطرق بعض من شبيه روايته،
الطوال. الساعات من الناتج املرِهق األثر التعب، روايته: يف باستمرار تتكرر الدمى بناء
ليس واملذاق. والرائحة، الطعام، أهمية خالل من هذا ويُعىل البناء، هذا مركز يف الجسد
الكلفة حسابات وال بالكفاءة محكوًما ليس فهو الفعل؛ أشكال من ذرائعيٍّا شكًال هذا
حالُة هو وال اآلخرين. معاناة تقليل أجل من معاناة أو تضحية، حالة هو وال واملنفعة.
ويصريون الفردية ذاتيتهم عىل املعنيون أولئك يتسامى حيث مشاعي؛ مجتمع أو كليٍة
من الشخص يتمكن البناء، فعل خالل فمن ذلك، من بدًال منهم. أكرب ما بيشء مدفوعني
آخر. بصفته اآلخر يلقى ولكن اآلخر، مع ينصهر ال ذلك ونتيجة بذاته؛ جسده ربط إعادة

اآلخر. مع واللقاء بالذات الخربة وسيط الجسد
خربة أهمية أيًضا ولكن الجسد، حضور فقط ليس هنا به االعرتاف إىل نحتاج ما
املتبوع النشاط أو اإليقاع، خالل من يَُحس د املجسَّ الزمن هذا فمثل بالزمن. الجسد
تبني أن يمكنك «ال نفسها: الفكرة صاغت نيويورك، يف قابلتها التي جودي، بالراحة.
الرسائل عىل الرد بمطلب دمية بناء يف املحسوس الزمن بمقارنة لحظة»، يف دمية
الجسد خالل من املحسوس الزمن، يكون الروايات، هذه يف النقاش، ومنتديات اإللكرتونية
الزمن خربة تتباين كيف نرى أن بوسعنا املمارسة. يف عنه غنى ال جزءًا إيقاًعا، بوصفه
احتفاء يف عنها املعربَّ الشبكة يوتوبيا مع دة، املجسَّ للممارسة الالزم الزمن هذه، د املجسَّ
يوتوبيا هي التزامنية يوتوبيا «احتكاًكا». باعتباره للزمن وفهمه بالتزامنية جيتس بيل
املمارسة أشكال أما والفوري. املستمر بالتبادل التجسد من املتجردة الشبكة فيها تتسم
وهنا، أيًضا. «السكون» عن ولكن الحركة، عن فقط تكشف فال لها تعرَّْضنا التي دة املجسَّ
«ادعاءات» خالل من للمصالح تمثيًال باعتباره يُفَهم الذي الفعل قيود إىل نصل أخرى مرة

«تعبريات». خالل من للهويات تمثيًال باعتباره أو
عرب األىس خربة الدمى، خربة — نيك أو جودي حَكتْها التي الفعل قصص تشري
بالجمال، نحس «حتى والتعبريي. الذرائعي بني التضاد يتجاوز أمر إىل — التشيجونج
منكشفة». أنفسنا نجعل أن يجب لنا. يحدث ليشء ننفتح أن يجب األىس، أو والدهشة،
عىل بهويتنا. باالعرتاف مطالبة أو جمعي، تعبري يف االنصهار أشكال من شكًال هذا ليس
عىل تنفتح أن يمكنها ذاتًا نصبح كيف الذات، ن تكوُّ أبعاد أحد هو ذلك، من العكس
عملية تداعيات وله للفعل، أفهامنا مركز يف دة املجسَّ الذاتية خربة هذا يضع باآلخر. الخربة
الشبكة. نموذج حدود األول املقام يف يؤكد وهو الجمعي، الفعل يف تفكرينا طرق بشأن
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الشبكات وراء ما

باملجموع، العضو يرتبط حيث والتفويض؛ التمثيل عىل القائمة ببنيته املنظمة، نموذج
يستطيع ال أظن، كما ولكن، استعرضناها. التي بالحركات اإلحاطة عن بيِّنًا عجًزا عاجز
مشكَّلة دة، مجسَّ غري بنيٍة نظرية هي الشبكة أيًضا. التأثري املتزايد «الشبكة» مفهوم ذلك
والشبكات، الحدود. من الخايل والعالم املتجانس الزمن يوتوبيا بفعل األساس حيث من
األشكال مبادئ جيًدا الشبكة صورة تلتقط قد التزامنية. تنشد جيتس، بيل يؤكد كما
حللها التي الشبكة» «رأسمالية يف كما متعولم، عالم يف النشطة السيطرة من الجديدة
عىل القصري املدى وأولوية املستمر، واإلبداع بالحركة بمطالباتها وتشابيلُّو، بولتانسكي
فال املعارصة، العاملية الثقافة يف «الشبكة» لفكرة املذهل التأثري إىل وبالنظر الطويل. املدى
أساس عىل الناشئة األنماط فهم يحاولون الحركات يف املنخرطني الناس من كثريًا أن عجب
نتيجة هو درسناها التي الحركات يف مهم هو ما أن واضًحا ليس لكن االستعارة. هذه
بينما الوقت، استبعاد خالل من بالتزامن اإلنجاز يمكنها صامتة، الشبكة الشبكية. بنيتها
الشبكة صورة تستبعد الوقت. دون مستحيلة لها تعرضنا التي دة املجسَّ الذاتية أشكال

املجردة. املعلومات من تيارات وهي والجسد، الحواس
الفعل من أشكال ومعها دة، مجسَّ ذاتية نقابل درسناها التي الحركات قلب يف
لنا تتيح بينما االستقاليل. الفاعل وحدود االتصايل االنكشاف من وخربات قصدية، غري
العرص يف األهمية بالغة كانت التي الرأسية والتدفقات املجموع أفهام نبذ الشبكة صورة
يف بها نفكر التي الطريقة مركز يف دة املجسَّ الذاتية بوضع لنا تسمح ال فهي الصناعي؛
الفاعلني تستبعد وهكذا الزمن، تستبعد فالشبكات ا؛ حقٍّ مصيب جيتس بيل الحركات.
الصناعية التصورات من تحريرنا يف «الشبكات» أفادت بينما السبب، ولهذا املتجسدين.

املعارصين. والفعل الحركات بشأن إبداعيٍّا تفكريًا التفكري لنا تتيح ال فهي للتنظيم،
مفرتَضنْي جديدة، بطرائق االجتماعية الخربة يف التفكري إىل (٢٠٠٤) وأوري لو يدعونا
اإليقاع استعارات أن أعتقد لها، تعرضنا التي الخربات ضوء يف االستعارة. إمكانية
واإليقاع املوسيقى تهيئنا التجسيد. من املتجرد الشبكة صمت من عونًا أكثر واملوسيقى
(كوبر واإليقاع والنبض والفراغ، واالمتالء والسكون، الحركة والغياب، الحضور لبنى
تستلزمها ال بطريقة الحساس والجسد الوقت واملوسيقى اإليقاع يستلزم .(١٩٦٠ وماير
بينما التمثيلية، غري الفاعلية أشكال يف نفكر أن عىل واملوسيقى اإليقاع يساعدنا الشبكة.
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الحركات. يف النظر إلعادة محاولة ألي مركزيٍّا يكون أن يجب الذي الذوات تفاعل تؤكد
املجسدة. الخربة خالل من مكوَّنة الشبكة، خالف عىل ولكنها بنية، للموسيقى

اإليقاع

تحليل يف مقدَّمة الحركات يف جديدة بطرائق التفكري عىل تعيننا التي االستعارات إحدى
الرقص أو «الهاكا» يحلل حيث وحدثًا؛ تجمًعا بوصفه لإليقاع (٢٠٠٢) توريتسكي فيليب
«هاكا» فكل الصفة وبهذه حدث، الهاكا نيوزيالندا. يف األصيل املاوري لشعب التقليدي
املرء، جسد عىل بجرح اإلصابة أو للتمشية، كالخروج األخرى؛ األحداث مثل فرادة، تمتلك
«التجمع خالل من يُقدَّم حدث هي «الهاكا» أن توريتسكي يفرتض موسًما. تمتلك أو

اإليقاعي».
اإليقاع يوجد أن يمكن ال والتكرار. والغياب، الحضور، خالل من مبني حدٌث اإليقاع
من أيٍّا «الهاكا» تقدِّم ال ذلك، ونتيجة الزمن. محو تنشد التي الشبكة بعكس زمن، دون
العالقات خالل من ع مجمَّ «حدث فهي ذلك، من وبدًال اإلطالق. عىل الشبكة خصائص
«تصبح خاللها من التي الطرق هي اإليقاعات تكون حيث والسكون»؛ للحركة اإليقاعية
وغري املشدَّدة اللحظات توزيع خالل من مًعا عة مجمَّ خالص نحو عىل الزمنية الفرتات
معقد ارتباط جانبان: لإليقاع املنشورة. الفعلية العنارص عن النظر برصف املشدَّدة»،
واألحداث املجرد التنظيم بني يميز للنربات و«توزيع واألشياء)، (الناس، املشكَّلة للمواد
جسد يف مادة شيئني: اإليقاعي التنظيم يُظهر ولذا .(١٢٥ :٢٠٠٢ (توريتسكي الزمنية»

فرد. حدٍث يف املجردة الزمنية الفواصل من ومجموعات فرد،
عىل األوىل تنطوي «الهاكا». يف الرتكيب من لحظات ثالث بني توريتسكي يميز
مرتابطة بعض عن بعضها املستقلة اإليقاع أشكال فيها تصبح مزامنة، أو تسلية خربة

إيقاعيٍّا:

عن بعضها مستقل نحو عىل إيقاعي تجمع يف تنتظم التي العنارص تحدث
ارتباطات إىل حاجة هناك تكون وال إيقاعيٍّا. منتظمة تصبح أن إىل عادة، بعض
يف … متوافقة تصبح إذ طويل؛ لوقت العنارص هذه يف كامنة سببية أو مادية
الصارم، الزمن عىل يحاَفظ حيث الهاكا؛ مثل عالية بدرجة منتظم إيقاعي تجمع
هذا يحدث الزمني. اتفاقها بسبب الغالب يف والسكون الحركة توازيات تحدث
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خالل من مرتبطة والالحقة السابقة الحادثة العنارص تصبح حينما االتفاق
عالقة يف والسكون الحركة تتابع فواصل تصطف حيث متناغمة؛ زمنية فواصل
ذاته. الدوام خالل تحدث ربما التي األخرى التتابعات مع وتتجاوب محددة،
يمكن ما بقدر طويًال توافقها يف والسكون الحركات مرور معدالت ستستمر
«يُنتج والالحقة. السابقة الحركات بني االرتباطات عىل يحافظ أن للتجمع
العنارص حوله من تستقر ربما مركًزا املتتابعة اللحظات بني االرتباطات إنجاز
املتنامي التجمع منها يُمنح وربما النظام، بدايات تتبلور وربما الفوضوية»،

مضاف) التشديد ١٢٦؛ :٢٠٠٢) اتجاًها.

تشكل ومستقلة، مختلفة إيقاعات عىل تشتمل «الهاكا» من األوىل فاللحظة هذا، وعىل
ومن االستقرار، يف العنارص وتبدأ التجاوب، يف التتابعات تبدأ حيث منها؛ كلٍّ بني عالقة
الحالة يف كما أيًضا، وينتقل املركز هذا يتدفق أن ويمكن مركز. يتشكل الروابط هذه خالل
اإلحساس من السعادة يستمدون وحينما اإليقاعات، بتشكيل الطبالون فيها يبدأ التي
اإليقاع ليس تجمعهم. خالل من بها، التنبؤ يمكن وال مختلفة بطرق يتدفق وهو باملركز
اإليقاع ينظم املشددة. وغري املشددة الرضبات خالل من مكوَّن ولكنه انصهار، مسألة
اإليقاع املعنى، بذلك املواد. هذه نتاج ذاته الوقت يف هو بينما خاللها، من يتكون التي املادة
كما اإليقاعي، التنظيم خالل ومن إدراكية. ذاتية» «رقابة خالل من ليس ولكن انعكايس،
الزمنية الفواصل ومجموعات فرد، جسد يف املواد الرتكيب يشكِّل توريتسكي يفرتض
اإليقاعات، تتجاوب األوىل اللحظة هذه ويف والزمنيات. املواد تتضح حتى فرد، حدث يف
«الهاكا» تخلق الحارضالحي. ويُخَلق متصلة، األجساد وتكون والتدفق، الرتكيبات وتشكل

ممكنة. الحركات تجعل التي الزمنية الخربة هي وهذه «اآلن». ب زمنية خربة
ببنى احتمالية عالقة يف تكوُّنها حال الخربة تقف «الهاكا». من ثانية لحظة هناك لكن
املتعة، إنتاج يمكنها اإليقاعات تتشكل وحاملا أوسع. افرتاضية تجاوب وحاالت إيقاعية
بهذه اإليقاع ارتباط يستلزم هذا فعل ولكن تمنع. أو تدعو أن يمكنها والحزن؛ والغضب،

األوسَعنْي: والخربة اإليقاعية البنى

املستويات من كثري مع التجاوب من افرتاضية حاالت يف د مجسَّ إيقاع كل يقف
تعديل دون جديد موضوع ينشأ أن يمكن وال اإليقاعية. البنى من املعمارية
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بالفعل يكون موضوع كل نشوء إن حتى بكاملها؛ السابقة لبنيته مستمر
:٢٠٠٢ (توريتسكي فيها. ًدا وموحَّ التطور يف اآلخذة البنى يف مسبًقا مشِرتًكا

(١٣٠

تماًما فيه، سيتدفق الذي باالتجاه مسبًقا التنبؤ يمكن فال خطيٍّا؛ مساًرا هذا ليس
فقط إيقاعيٍّا. ًعا تجمُّ يشكلون حينما املركز سيتدفق أين التنبؤ الطبالون يستطيع ال كما
من مركزه تدفق ومع اإليقاع، تطور ومع قت. ُحقِّ احتمالية أي إدراك يمكن ذلك بعد
يمكن هذا، خالل ومن إليه، سيصري ما حيث من مختلفة إمكانيات يتيح أخرى، إىل نقطة
األوىل الفرتة إليقاع مختلفة. دالالت يتخذ أن اللحظة هذه حتى للتو حدث الذي لإليقاع

ثانية. لحظة عىل يعتمد هذا إليه سيصري ما لكن عديدة؛ إمكانيات
التفريد: يستلزم ولكنه وحسب، الرتكيب اإليقاع يخلق ال توريتسكي، يفرتض وكما
خربة تستلزم لإليقاع. كاٍف غري املشددة وغري املشددة الزمنية باللحظات «اإلحساس
حيث األجساد؛ فيه تتواصل تركيبًا اإليقاع يتضمن األوىل اللحظة يف الذاكرة.» اإليقاع
«تفرِّد عملية يف الذاكرة أيًضا يستلزم اإليقاع لكن للَّحظة. عيٌش التكرار خالل من يتشكل
فعل يتيح الحارض يف اإليقاع فعل مسبًقا.» ماضيًا ن وتكوِّ تعبريية، وتجعلها األجساد،

التذكر:

وفًقا الذاكرة تعمل لتشكيلها. كافية غري العادة ولكن العادة، عىل الذاكرة تعتمد
له ومشابهة الحايل الحارض مع متجاورة سابقة حوارض عىل االرتباط لقوانني
إىل املايض تمثل أن يجب ولكن فقط، املايض الذاكرة تمثل أن يجب وال …
تمثيلها فعل تمثل أن يجب التمثيالت هذه جانب وإىل الحايل، حارضه جانب
ماضيًا باعتباره ماضيه الفعل يضع أن يجب ذكرى، الفعل يَُعد ولكي الخاص.
الفعل. موضع هكذا والحال يضعه وأن به، الخاص اإلنتاج إعادة بفعل متصًال
إضايف انعكايس بُعد عىل يحتوي أن لذلك يجب حارض، يف التذكر فعل يحدث
بني يجمع نشًطا تركيبًا الذاكرة تؤدي حينئٍذ سابًقا. وحاًرضا نفسه فيه يمثل

(١٢٨ :٢٠٠٢) واإلدراك. والتأمل، اإلنتاج، إعادة أفعال

الذي املعقد» «الزمن عن ويكشف فعًال، باعتباره التذكر فكرة هنا توريتسكي يستثري
وقتًا املجسدة املمارسة من شكًال باعتبارها «الهاكا» تستلزم أسد. طالل استعرضه
تخيلها ويعيد باملوايض اللقاء يعيد دة، املجسَّ الذاكرة فعل من شكل أيًضا ولكنها لتكتمل،
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كما الغربية، الخربة يف أيًضا حارض الذكرى من الشكل هذا .(١٧٩ :٢٠٠٣ (أسد ويَُمدها
الثقافة يف عقيدة ال ممارسة، باعتباره التذكر تحلِّل حينما (١٩٩٠) كاروثرز ماري تؤكد
زمن مع «ممارسة»، بوصفه التذكر أي هذه؛ التذكر أفعال تتناىف األوروبية. القروسطية
كون يتأتى وال والشبكة. واالستهالك، السوق زمن التبادل، تزامنية زمن املتجانس، العوملة
عرب مستبعد التذكر من النوع هذا الزمن. عرب الفعل يتشكل حيثما إال «ممارسة» الذاكرة

الشبكة. يوتوبيا
«ينبغي «الهاكا» تؤدى حينما الشهري، «الهاكا» أستاذ تيواي، هينارا نظر وجهة من
ويف .(١٢٨ :٢٠٠٢ توريتسكي يف مقتبس ،٢٢ :١٩٩٣ (كاريتو كله» الجسد يتكلم أن
يستمع «الهاكا» يف أنه أيًضا نضيف أن بوسعنا املتجسد، لالستماع هريشكيند تحليل ضوء
تماثل «الهاكا» من الثانية اللحظة اتصالية. خربة اإليقاعي النمط يشكل إذ كله، الجسد
تكشف حيث أو د، املجسَّ االستماع فاعلية يحلل حينما هريشكيند يربزها التي الخربة
الذكريات هذه مثل منسية. ظلت خربة عن أخرى جسدية ممارسات أي أو املوسيقى
هنا «الهاكا» د. مجسَّ تذكٍر فعِل خالل من إال الحارض من جزءًا جعلها يمكن ال املنسية
جمعي. تذكُّر فعل هو الحارض؛ من جزءًا املايض يجعل الفعل أشكال من شكل هي
مبادئ يف محوريٍّا دوًرا ممارسة، بوصفها الذاكرة أي القبيل، هذا من التذكر أفعال تلعب
مكانة إىل الساباتيستا، خربة يف القصة إيقاع إىل التشيجونج من استعرضناها؛ التي الفعل
ويف الخربة، املوسيقى بها تشكل التي الطريقة يف للعوملة، املناهض الفعل يف املوسيقى
الحركة يف والغياب الحضور عالقة إىل مروًرا الطبل قرع من الفعل، يف اإليقاع حضور

والصمت. والضجيج والسكون،
لحظة ويف املركز. خلق لحظة وتأرجح، تسلية لحظة هي «الهاكا» يف األوىل اللحظة
أكرب، موسيقية بنًى مستثريًا أكرب، إيقاعية بنًى إىل بالنسبة معنًى املركز هذا يتخذ ثانية
إحياء طقوس من ليست «الهاكا» أن غري املجسدة. الذاكرة من شكًال بوصفها تعمل
هذه وتشري فرادته. يف متكوِّن حدث هي مفتوحة، ببنية إيقاعي حدث إنها الذكرى.
خالل ومن بتحول. «الهاكا» تمر اإليقاعي، التجمع يحدث حاملا الثالثة؛ اللحظة إىل الفرادة
خلق إمكانية لنفسها «الهاكا» تخلق التذكر، وتحقيق األوسع، اإليقاعية بالبنى عالقة إقامة
تركيب إىل وتتقدم التكرار، «الهاكا» بها تتجاوز التي الطريقة توريتسكي يحلل الجديد.
ا مهمٍّ دوًرا هذه اإليقاع انقطاعات تلعب «كيسورا». أو إيقاعي صدع إنتاج خالل من ثالث
من التكوُّن مقابل بالجسد، ويُسَمع مرتفع بصوت أيًضا هو يُقرأ أن يجب الذي عر الشِّ يف
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ويجلب الدورة، يفسد فاصل هو االنقطاع هذا عالمات. بوصفها الكلمات من مجموعة
جديد: ع تجمُّ إمكانية الصريورة»، «إمكانية معه

الحدث تشكل الصريورة هذه … وإفسادها دورتها وتغيري العادة، فاعلية إقصاء
الفعل. عىل قدرته إىل يصل حينما التغيري، عىل قادًرا التجمع فيه يصبح الذي
مرة السقوط أو التفكك، إىل االنهيار لخطر دائًما معرَّضة خطرة، اللحظة «هذه
جديد ع تجمُّ أي تماسك ينتمي ال … ذاتها األقدم األشكال يف املايض، يف أخرى
املاضية، باألشكال يتصل وإذ تحوُّله». بعد تأتي لحظة إىل املستقبل، إىل إال
خطٍّا ويمد ومكثًَّفا، متطرًفا َفْرًقا شكل، بال شيئًا الجديد الرتكيب [هذا] يخلق
١٣٤؛ :٢٠٠٢) طبيعته. بتغيري إال يستمر أن الحالة هذه يف يمكنه ال ا، حادٍّ

مضاف) التشديد

وحدهم، املشاركني يغريِّ ال جديد معنًى يتشكل إذ جديدة»؛ «هاكا إنتاج يمكن هذا، نجح لو
منها. وجزءًا الخربة يف مستغَرقني يصبحون الذين أيًضا الجمهور ولكن

الخربة حركات

تتضمنها التي املختلفة للتحليالت املتفحصة القراءة ولكن لحركة، مثاًال «الهاكا» ليست
الحركات من التحول يف التفكري طرق وإىل الحركات، تأسيس يف حاسمة لحظات إىل تشري
وهذا الفعل؛ أساس عىل املعرفة الحركات إىل االجتماعية الفئات أساس عىل املعرَّفة
أقرتح ما إىل الصناعي املجتمع يف سادت التي االجتماعية الحركات من التحول هو
فرضيٍة يف ألكسندر جيفري األمريكي االجتماع عاِلم يفرتض الخربة». «حركات تسميته
يجب سياسيٍّا التحررية «النظرية أن الثقافية»، «الرباجماتيات يسميه ما تستكشف مهمة
يُِربز دوركيمي تقليد داخل من بالعمل .(٢٦ :٢٠٠٣) جماليٍّا» آِرسة بممارسٍة تعزيزها
تمتد التي الثقايف» «األداء فكرة خالل من ذلك يفعل أن ألكسندر ينشد الجمعي، التمثيل
التي االجتماعية «العمليَة الثقايف باألداء ألكسندر يقصد املرسح. دراسات يف جذوُرها
االجتماعي» وضعهم معنى لآلَخرين جماعي أو فردي نحٍو عىل الفاعلون بها يعرض
بها ويقصد طقوسية»، «شبه هي الناجحة الثقافية األداءات أن ويزعم .(٥٢٩ :٢٠٠٤)
املجتمع يف متزايد نحٍو عىل املميزة األدوار بني انصهار» «إعادة خلق يف تنجح أنها
االجتماعيني للفاعلني يمكن الناجحة، األداءات يف أنه ويزعم الشخصية؛ والذاتية الحديث
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«يبدو واحًدا: شيئًا والذاتية الدور يصبح حينما تنجز التي األصالة «التدفق»، يحققوا أن
.(٥٤٩ :٢٠٠٤) الرئيس» أنه يبدو الوظيفة َقَسم يؤدي الذي الرجل هاملت؛ وكأنه الفاعل

الجاذبية. الناجح االجتماعي األداء يحقق النحو، هذا عىل وبفهمه
الرواية هذه مع الكتاب هذا يف استعراضها عىل عكفُت التي الفعل مبادئ تتباين
خربات أهمية هو باستمرار لنا يظهر ما االندماج، من بدًال والجاذبية. و«التدفق» للتمثيل
والسكون، الرسعة بني والرتحال، الحل بني التوتر يف هذا نرى أن يمكننا والبينية. الغريية،
يف األجواسكالينتس من ا، مهمٍّ مكانًا تشغل غريب هو ما جمالية د. واملجسَّ االفرتايض بني
الفعل هدف أن يبدو ال كما للدمى. الخربوية املبادئ أو التشيجونج خربات إىل رياليداد ال
بني انصهار لخلق محاولًة نلقى ال مثًال، ماركوس، حالة يف والدور. الذات انصهار هو
االنصهار، هذا مثل يرفض الفعل هذا يف الكامل املنطق العصابات. وزعيم جيني رفاييل
الطلقات باملثل. أخرى طرق يف واضح ولكنه القناع، استخدام يف يكون ما أوضح وهذا
املسدس من إطالقها يمكن ال كتفيه فوق من متدليٌة الحزامني يف ماركوس بها يتَِّشح التي
رجل هو وال جيني، هو ال العصابات، وزعيم جيني انصهاَر ليس ماركوس يحمله. الذي

معها. تجيء التي والحرية الالحتمية نقابل االنصهار، عكس عىل العصابات.
خالل من وجاميسون آيرمان يفرتض املوسيقى. مكانة يف مماثلة موضوعات تظهر
«تشكيل يف أساسيٍّا دوًرا تلعبان واألغنية املوسيقى أن املعارصة االجتماعية الحركات تحليل
منها يبنون التي والهوية املعنى بمصادر الفاعلني «تزويد خالل من الجمعية» الهوية
االجتماعية الحركات نموذًجا ويتخذان .(١٦١-١٦٢ :١٩٩٨) الجمعي» االجتماعي فعلهم
فعلهم بربط للنشطاء االحتجاج أغنياُت سمحت إذ العرشين؛ القرن ستينيات يف األمريكية
وما نحن َمن لفهمنا حاسًما الحارض، يف املايض أن وهو «تقليًدا، مؤكدين مىض، بما
املنفصل الدور مربًزا املعارصة الحركات آيرمان يحلل .(١٦١ :١٩٩٨) عمله» بنا يجدر
بوصفها األغاني «تصري حيث السياسية؛ الُخَطب محل األغاني حلت حيث للموسيقى؛
لقيناه ما مدى يف هي الفرضية هذه تعميم مشكلة .(٤٥٠ :٢٠٠٢) نصوًصا» جمعيٍّا أداءً
الصوت يكون حيث الرقص؛ موسيقى أو الهذيان إىل أقرب املوسيقى من أشكال من
،(١٩٩٩) ُجَورز يفرتض كما الحالة، هذه يف الكلمات. نصوص من أهمَّ الحسية والخربات
ذلك من بدًال تربز ،(١٩٩٦) جرايك عىل واعتماًدا الواعية. الذاكرَة املوسيقى تستثري ال
نوعية أن يف الِحدَّة، يف الصوت درجة عن النغمة تختلف املوسيقى. يف النغمة أهميُة
ومتبدًال؛ معقًدا «موقًفا متضمنًا غريها، عن متفردًة يجعلها ما هي مفردة آلة ألي الصوت
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والهوية الطيفي، واملحتوى الرتدد، مع ومتواصلة ة هشَّ عالقات يف النغمة توجد حيث
يف املوسيقى بمكانة يتعلق فيما أهميٌة لهذا .(١٩٩٤ (سمويل املصدر» وتمييز الصوتية،
ستغيب التي املبارشة الخربة يف تعبريي أثر «للنغمة فعًال: باعتبارها واملوسيقى الحركات،
الخربة هذه .(٣٩٢ :١٩٩٩ جورز يف مقتبس ،٦٠ :١٩٩٦ (جرايك عنها» ذكرياتنا يف
تكمن حيث ا»؛ نصٍّ باعتباره «األداء أو التلقينية االحتجاج أغاني عن مختلفة جد املوسيقية
يفرتض حينما جورز التقطها خربة مبادئ نلقى ذلك، خالف عىل عالمة. الصوت وراء
بني غريبة منطقة من محددة نغمات استماع نعيد حينما املفاجئة باإلثارة «نحس أننا
األصوات. تمثِّل ال الحالة هذه يف .(٣٩٢ :١٩٩٩) منيس» بيشء نُذكَّر والنسيان، الذاكرة
ونصبح القصدي، الفعل سيطرة من التحرر يمكننا حينما إال منيس يشء تذكُّر يتسنى ال

لنا. تحدث التي لألشياء معرَّضني
باعتبارها التجسد أشكال نجد حيث املعارص؛ الرقص إىل أقرب هذه الخربة مبادئ
والهشاشة، القوة بني التوترات خْلَق انصهاًرا؛ وليست املألوف، عن وابتعاد انسالخ خرباِت
خالل من املكان يَُحس وحيث ،(٢٠٠١ (بريجينشو بالجمال املمثلة املوحدة الذاتية وليس
«القيمة، إظهار يف الفعل أشكال من الشكل هذا يرغب ال .(١٩٩٨ وبايل (ناست الجسد
تتقابل خربة مساحات يبني ذلك من بدًال ولكن (٢٠٠٤ (تييل وااللتزام» واألعداد والوحدة،

والهشاشة. القوة فيها
عالمات، أنظمة بوصفها دة، مجسَّ غري رسائل بوصفها الحركات إىل ننظر أن يمكننا
يعني املوسيقى؛ إىل أقرب باعتبارها الحركات يف التفكري يمكننا أو ا، نصٍّ وبوصفها
نموذج يف املستبعدة للحداثة، أفهامنا إىل الصوتية والخربة واإليقاع، الصوت، إدخاَل هذا
تحليل الحالة، هذه يف .(٢٠٠٤ إرملان (انظر الحداثة إىل االستماع يف نبدأ وأن التمثيل،
يفرتض املعارصة. للحركات فهمنا لطريقة مهم االستماع لفاعلية هريشكيند تشارلز
العلوم تُواَجه ما، بمعنًى األخالقية. دة املجسَّ الفاعلية أشكال من شكل هو االستماع أن
ككلمات واحدة، بطريقة الحركات موسيقى فهم ينبغي هل مماثل. بيشء االجتماعية
االستماع إسكات يف الحداثية املرصية الدولة رغبت كما ا، نصٍّ باعتبارها وتحليلها أغنية،

والتمثييل؟ الرمزي أولوية وتأكيد والصوت،
العام املجال والفعل. والحركات، العام، املجاَل إدراكنا طريقة عىل تداعيات لهذا
الصوت ال الرموز، من وتُبنَى التجسد، من اللغة فيه تُجرَّد مجاٌل هو العقالني للخطاب
تعمل التي الحركات يف جدوى أكثَر تفكريًا فيه نفكَِّر أن بإمكاننا أن غري واملوسيقى.
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إليه تدعو ما هو هذا والحضور. واإليقاع املوسيقى بمعايري التجاوب، خربات خالل من
ال حينما ويتحقق حسية، خربة هو التجاوب والتجاوب. األصداء الساباتيستا؛ ملتقيات
كما اآلخر، حضور يف متبادل نحو عىل تتكثف ولكن التماثل، يف االختالفات تندمج
بمهمِة اليوَم االجتماعية العلوم تُواَجه املختلفة. األنغام أو األلوان تتجاوب حينما يحدث
العامة، واملجاالت اإلنسانية الخربة مبادئ فهم عىل قادرون أننا ملعرفة طرٍق إنشاءِ
تجاُوب خربات باعتبارها ولكن العالمات من مكونة متجسدة غري أنظمًة باعتبارها ليس
القرنني من «االجتماعية» الحركات نموذج من االنتقال سيمكننا الصدد، هذا ويف متجسدة.
املبنية التالقي أشكال فهم يف لنبدأ و«املجتمع» «نحن» ال عىل القائم بمنطقها املاضيني،
يف ذلك من بدًال سنبدأ والفئات، املجتمعات خالف عىل التجاوب. ومبادئ االختالف، عىل

املمارسة. مبادئ استكشاف
ولكنها بينها، فيما جميعها تختلف الكتاب هذا يف لها تعرَّضنا التي الفعل مبادئ
بني الفارق يحلِّل إذ — يقول الذي أسد طالل ساقها جوهرية، فرضية إىل كلها تشري
إن — رمًزا باعتباره للطقس الالحق الفهم وبني الذات، يصنع فعًال بصفته الطقس
بوصفه .(٧٩ :١٩٩٣) سواءً» ليسا التمثيالت ابتكار وتعلُّم الُخلُقية القدرات تنمية «تعلُّم
شأِن من االجتماعية الحركات اجتماع علم أعىل الغربية، للحداثة الذاتي الفهم من جزءًا
تُمثَّل وأحيانًا هويات، أو مصالَح تمثِّل أنها باعتبار االجتماعية الحركات فيه تُدَرك فهٍم
التخيُّل هذا يَُعد واحًدا، عاَلًما باعتبارها العوملة تُفَهم حينما الهويات. خالل من املصالح
من الخايل الفضاءَ ليشمل النهاية يف امتداًدا تماًما، االقتصادي شأن شأنه االجتماعي،

كله. للكوكب الحدود
والفئات، الجماعات تشكِّل التي والعمليات التمثيل بصفته الفعل عىل الرتكيز من بدًال
التمثيالت. وابتكار تتوافق ال التي الحركات يف «العمل» أشكال تحليل إىل الكتاب هذا سعى
وممارسات اإلنرتنت مبادئ من الشخصية، الخربة مستوى يف األول املقام يف هذه وتعتمل
االجتماعي، التآلف عىل وقدرته الليربايل الفرد عزل من بدًال لكن التذكُّر. فعل إىل االستشفاء،
والثقافة، التقاليد، خالل من إال لها تعرضنا التي الشخصية الخربة أشكال بناء يمكن ال
أكثر الغربية للحداثات فهمنا الخربات هذه تجعل وبدورها، الدينية؛ والذاتيات والذاكرة،
ليشمل توسيعه يجري جذري صدع عن التبسيطية الرواية تجاُوز إىل تدفعنا تعقيًدا؛
مستبَعدة التذكر، إىل التجسد إىل التدين من خربات استكشاف يف نرشع أن إىل الكوكب،
من بدًال الخالقة. الذاتية قوتها خالل من مبنية تعميمية عملية عن السائدة الروايات من
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األرض؛ كوكب عىل املجتمعات كل عىل املجتمعات أحد من مسيطر اجتماعي تخيل تعميم
تقدم تقاومها، أنها باعتبار وإما العملية هذه تُواِصل أنها باعتبار إما األفعال تُفهم حيث
حدوٍد واحد، عالم ال متشاَركة، عوالم خربة باعتبارها للعوملة متفحصة رؤيًة الحركات هذه
مبادئ يف نلمح مغلقة. وهويات مجتمعات تشكِّل أن من بدًال الفردية الذاتيات تجتاز
مفتاُح فيها يكمن والحداثات الفعل عن روايات هذه، استعرضناها التي والثقافة الفعل
وحيث الشخيص. الفاعل مستوى يف متناِقٍض نحٍو عىل تورين يفرتض كما املجتمعات فْهِم
لإلحساس الالزمة والهشاشة االلتقاء خرباُت الحرية أجل من الرصاعات قلب يف تقع

ولإلبداع. ولالندهاش، باملعاناة،
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