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ال�ث��ورات يقظة عربية� ،أو �إ�سالمية� ،أو فجرا عربيا .ثم
ب��رز م�صطلح «ال�ت�م��رد ال �ع��رب��ي» ،وه��و ال ��ذي ا�ستخدمته
ال�صحافة الأملانية بدمج كلمتني �أملانيتني لي�صبح مفردة
ا�صطالحية (.)Arabellion
وي�ت�ن��اول م�ي�خ��او م��وخ ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي وارت �ب��اط��ه الوثيق
بالقومية والهوية اجلمعية ،مناق�شا ق�ضايا البعد العروبي
ال�شامل ،والوطني املحلي .وي�ضع �س�ؤاال حمقا ،مفاده :هل
مي�ك��ن تف�سري ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي كنتيجة ت�ف��اع��ل جمموعة
�أف �ك��ار ،و�أي��دي��ول��وج�ي��ات ،ت�ق��وم على م��ا ي�سميه «العروبية
اجلديدة» ،و�أي ت�أثري �سيكون مل�سارات الربيع يف الهوية/
ويعن الباحث
الهويات العربية يف امل�ستقبل؟ (���صُ .)43:
النظر يف تاريخ ن�شوء احلركات القومية العربية ،معتمدا
ع�ل��ى ك �ت��اب��ات �أل� ب��رت ح � ��وراين ،وب�ي�رن ��ارد ل��وي ����س ،و�أدي ��د
داوي�شا ،مقدما ت�سل�سال تاريخيا لتطور مفاهيم العروبة،
منذ النه�ضة يف الن�صف القرن التا�سع ع�شر ،وحتى وقتنا
احل��ا� �ض��ر .وامل �� �س ��أل��ة ال�ع���س�يرة ال �ت��ي ي�ث�يره��ا م�ي�خ��او م��وخ
تتلخ�ص مب�ف�ه��وم ال�ق��وم�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة اجل ��دي ��دة ،ورب�ط�ه��ا
ب��رب�ي��ع ال���ش�ع��وب .ب�ي��د �أن ث ��ورات ال�ع��رب انطلقت عفوية،
ومل تتزعمها �أح ��زاب قومية� ،أو وطنية ،فالقول بقومية
ع��رب�ي��ة ج��دي��دة ق��د ال ي�صمد �أم ��ام ال��وق��ائ��ع ال�ت��ي �سريت
احلراك ال�شعبي ،وال تنا�سب الواقع املعي�ش .يعطي الكاتب
ه ��ذه ال�ق��وم�ي��ة اجل��دي��دة �صفة م�ط��اط��ة ،فتجدها تتمتع
بقدر كبري من عدم املباالة بالفكر ،وتتبدى فيها الهوية
ف��وق الوطنية ،وه��ي تختلف ع��ن القومية النا�صرية� ،أو
البعثية ،ب�ضعف حدتها الأيديولوجية .لذلك فهي رفيق
مريح لقادة الدول العربية -على حد تعبري موخ -وتتمتع
بخطاب �سيا�سي «مت�شعب ،و�أح�ي��ان��ا ي�ك��ون عدائيا للتيار
الأ�شد حرارة يف العامل العربي ،امل�سمى بالتيار الإ�سالمي
ال�سيا�سي» (� ��ص .)52:وي�سرد امل��ؤل��ف جانبا م��ن م�سارات
الإ��س�لام ال�سيا�سي ،ويدرجها يف خندق مقابل للقومية،
والعروبية اجلديدة .لكن هذا ال�سرد ال يكاد يربح �سياق
املعلومات العامة ،التي قد تفيد القارئ الأوروب��ي يف تتبع
دور احلركات الإ�سالمية يف احلراك اجلماهريي ،وركوبها
موجته يف �صريورته العا�صفة.
وي �ت �ن ��اول ال� �ب ��اب ال� �ث ��اين م ��ن ال �ك �ت ��اب م ��و� �ض ��وع ��ات ف�ي�ه��ا
ج��دة وط��راف��ة ،مت�ي��زه ع��ن ال�ب�ح��وث ال�ت��ي ع��اجل��ت الربيع
العربي م��ن ج��وان��ب خمتلفة .منها :م��ا كتبت ماجدلينا
نوفات�شيك-فالت�شاك عن النزعة اال�ستهالكية ،والثقافة
ال���ش�ع�ب�ي��ة ،وام �ت��دادات �ه �م��ا داخ ��ل ال� �ث ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،من
خ�لال ثالثة موا�ضع ،ميثلها ع��امل الإع�لان��ات التجارية،
وع ��امل الت�سلية وال�ترف�ي��ه ،وع ��امل امل��و��ض��ة والأزي � ��اء� .أم��ا
مارتا فوجنياك -بوبين�سكا ،فتطرح م�س�ألة ال�سخرية من
امل�ستبدين ،يف ر��س��وم الكاريكاتري ،التي ظهرت يف خ�ضم
الربيع ال�ع��رب��ي ،منتبهة �إىل بع�ض ال��رم��وز ال�ت��ي �صبغت
تلك الر�سوم ب�صبغتها .ومن خالل حتليل نافذ ملو�ضوعات
الكاريكاترييني العرب ،تت�سلل الباحثة �إىل �أبواب متعددة،
متتبعة ��ش��ؤون الدميقراطية واحل��ري��ة ،و�شجون الف�ساد
وال �ب �ط��ال��ة .وت �ع��اي��ن ت �ط��ور ال ��ر� �س ��وم م ��ع ت �غ�ير م �� �س��ارات
الأحداث على ال�ساحات العربية ،فتجد �صورة حكام ال�سوء،
تليها �صور التطرف الأ�صويل ،والإره��اب ،والديكتاتورية
الع�سكرية اجل��دي��دة .وال تن�سى ��س��رد الأو� �ض ��اع ال�صعبة
لفناين الكاريكاتري ال�ع��رب ،واملخاطر التي تعر�ضوا لها
يف ظ��ل ال �ث��ورات .وت�ق��دم فوجنياك-بوبين�سكا بحثا �آخ��ر،
ت�ع��ال��ج ف�ي��ه م �� �س��ارات ال �ط��ري��ق �إىل احل ��ري ��ة ،ع�بر درا� �س��ة

خ�ط��وط ال��ر��س��م ع�ل��ى اجل ��دران يف امل�ن��اط��ق ال�ع��ام��ة� ،أو ما
ي�سمى «ف��ن ال���ش��ارع» ،واجل��راف�ي�ت��ي ،وت�ط��ور ه��ذه الفنون،
يف خ�ضم انعطافات الربيع العربي ،حتى �أ�صبحت ظاهرة
بينة .وت�سلط ال�ضوء على جزئيات مهمة ،تعرب عما ميوج
يف قاع املجتمعات العربية الثائرة .وجتدها ال تتطرق �إىل
مهمات هذا الفن جتاه الثورة و�ضحاياها ،و�صورة احلاكم،
وح�سب ،بل تتناول مو�ضوعات �شديدة احل�سا�سية ،مثل:
التحر�ش اجلن�سي ،وو�ضع املر�أة ال�سيئ ،وطريقة �إ�شهارها
بخطوط هذا الفن اجلماهريي .تتحدث الباحثة� ،أي�ضا،
عن م�صائر فناين ال�شارع؛ وال يخفى �أن منهم من انتظر
م�صريا فاجعا ،انتهى مبوته� ،أو اعتقاله وتعذيبه ،مثلما
حدث يف ليبيا و�سوريا .رمبا من املفيد ،هنا ،توكيد ا�ستنتاج
امل�ؤلفة �أن �أعمال اجلرافيتي ،يف الأماكن العامة ،عادة ما
ينظر �إليها يف بالد الغرب ،على �أنها عمل تخريبي ،يقرتفه
فتية م��ن ه��ام����ش امل�ج�ت�م��ع .ل�ك��ن ،م�ق��اب��ل ذل ��ك ،مي�ك��ن عد
ر�سامي اجلرافيتي العرب� ،أي��ام ث��ورات الربيع ،منا�ضلني
�شجعان من �أجل احلرية ،وميكن و�ضعهم يف خانة مقاومي
اال��س�ت�ب��داد .وي�ب��دو �أن الباحثة �أ��ص��اب��ت يف زعمها �أن فن
ال �� �ش��ارع ال ي�ع�بر ع��ن ر��س��ال��ة ال�ن���ض��ال م��ن �أج ��ل احل��ري��ة،
ومقارعة اال�ستبداد فقط ،بل ي�شري� ،أي�ضا� ،إىل �إفراغ حمل
كبري من العواطف ،بتلوناتها من غ�ضب ،وحزن ،وكرامة.
ويف جم ��ال امل��و��س�ي�ق��ى والأن��ا� �ش �ي��د ال �ث��وري��ة ،ي�ق��دم ميخاو
موخ بحثا حافال بال�شواهد ال�شعرية الثورية ،من �أقطار
ع��رب�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة ،مم�ح���ص��ا يف م���ض��ام�ي�ن�ه��ا ال �ت��ي الم���س��ت
التغريات االجتماعية الثقافية الطارئة على املجتمعات
العربية يف انتفا�ضاتها .ويرى يف هذه الأنا�شيد والأغاين
الثورية ،التي �ألف جلها باللهجات املحلية ،و�سيلة تعبري
حميمة ،نابعة من قلب ال�شعب ووجدانه ،و�صوتا للأقليات
القومية ،واملجموعات املحرومة من حقوقها� .أما مفهوم
ال ��وح ��دة ال�ع��رب�ي��ة -ك�م��ا ي�ستنتج ال �ب��اح��ث -فمت�ضمن يف
ن�صو�ص الأغ��اين ،حيث �إن الثورة ،ب�أنا�شيدها و�أ�شعارها،
ت�ع�بر ع��ن جت��دي��د ال�ق��وم�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،ن��اظ��رة �إىل ال�ع��امل
ال�ع��رب��ي ك��وط��ن واح ��د .ي�صل ال�ب��اح��ث �إىل ا�ستنتاج �آخ��ر،
م�ؤداه �أن الت�سجيالت الغنائية كان لها �ش�أن كبري يف ك�سر
حاجز اخل��وف ،ومقاومة الديكتاتوريات العاتية ،وخا�صة

يف م�صر ،وليبيا ،وت��ون����س ،و�أن املو�سيقى ه��ي �أف���ض��ل ،بل
�أه��م ،م��ر�آة عاك�سة للمتغريات الثقافية يف العامل العربي
املعا�صر.
يُخ�ص�ص الباب الثالث ،من الكتاب ،ل�صورة الربيع العربي
من ناحية لغوية ،وتت�سم م�ضامني مباحثه بجدية الطرح،
وت �خ��رج حت�ل�ي�لات ال�ن���ص��و���ص امل�ع��اجل��ة م�ل��أى ب��ال��دالالت
ال �ب�لاغ �ي��ة ،والإي � �ح� ��اءات ال �ل �غ��وي��ة .ث �م��ة ب �ح �ث��ان مل��ات���ش��ي
كليميوك ،يتناول فيهما خطابات ح�سني م�ب��ارك ،وزي��ن
العابدين بن علي ،ومعمر القذايف .وجتد الباحث مهتما
بجزئيات لغوية ،تفيد يف ر�سم دالالت ت�سرتعي االنتباه،
م�ن�ه��ا دالالت ا� �س �ت �خ��دام الأ� �س��ال �ي��ب ال�ل�غ��وي��ة الف�صيحة،
والعامية ،خا�صة تلك التي وردت يف خطابات الزعيمني
امل�خ�ل��وع�ين ال�ت��ون���س��ي وال�ل�ي�ب��ي� .أم ��ا ك��ات��اج�ي�ن��ا بيخت�شن،
فتقدم حتليال مطوال ل�صورة الثورة بالبحرين ،يف و�سائل
الإعالم اجلماهريي البحرينية ،مظهرة التباين الوا�ضح
بني طرفني� ،أحدهما م�ؤيد للحكومة ،و�آخر يقف يف �صف
املعار�ضة ،فيبدو �سرد الأحداث ذاتها ،وتف�سريها ،خمتلفني
اختالف موقفي ذينك الطرفني .ت�ضع ماجدلينا زافروتنا
ْ
بحثي مهمني؛ �أول�ه�م��ا ي�شدنا ،ب ��دءا م��ن ع�ن��وان��ه ،ال��ذي
ت�ضمنه ا�ستعارة موفقة م��ن ميخائيل ب��اخ�ت�ين ،تتج�سد
بكلمة «ك��رن�ف��ال�ي��ة» ،ال�ت��ي تتكئ عليها الباحثة لتو�صيف
الواقع يف تطبيقات امل�صريني اخلطابية ،بعد بدء الثورات
الربيعية .هذه الكرنفالية ،ورغم وروده��ا كتو�صيف �أدبي
عند باختني� ،أرادتها زافروتنا منطلقا اجتماعيا ،و�سيا�سيا،
مفيدا ،لتحليل ظاهرة انتفا�ضات العرب .من خالل هذه
النظرة الكرنفالية للواقع تربز اللغة اجلماهريية احلية،
مب��ا حتمله م��ن رم ��وز ودالالت ،ل�ت�ترك �أث��ره��ا وا��ض�ح��ا يف
العالقات االجتماعية ،وعالقات ال�شعب باحلاكم ،وارتباط
الدين بال�سيا�سة .تقدم امل�ستعربة بحثها الثاين على هيئة
معجم لثورة  25يناير امل�صرية ،ومتعن النظر يف مفرداته
ل�ت��أت��ي بتحليل للخطاب امل���ص��ري ال �ع��ام ،ول�غ��ة التوا�صل
اليومي بني الثائرين .مما ي�سرتعي االنتباه ،جهد الباحثة
يف تثبيت معجم ي�ضم مفردات الثورة امل�صرية وتعابريها،
و�شرح ظروف ن�ش�أتها ،ومدلوالتها ،لتكون وثيقة تاريخية
يف ر�صد اخلطاب الثوري اجلماهريي.
ويف نهاية الكتاب ثبت ،ي�ضم خطابات بن علي ،والقذايف،
وم �ب ��ارك ،ال�ت��ي وج�ه��وه��ا �إىل ��ش�ع��وب�ه��م امل�ن�ت�ف���ض��ة ،نقلها
�إىل ال�ب��ول�ن��دي��ة امل���س�ت�ع��رب م��ات���ش��ي ك�ل�ي�م�ي��وك ،و��س�م��اه��ا
«�أنطولوجيا خطابات القادة املخلوعني» .وقد يكون ذلك
الثبت مفيدا ل�ل�ق��ارئ يف فهم ال��ر�ؤ��س��اء ال �ع��رب ،وطريقة
خماطبتهم حمكوميهم وقت الأزمات ،ورمبا �أي�ضا ي�ساعد
يف حتليل �شخ�صياتهم ،وا�ستنباط االختالفات ال�سلوكية
بينهم وبني القادة الأوربيني.
---------------------- الكتاب« :الربيع ال�ع��رب��ي�� ..ص��ورة ثقافية للتغريات يفالعامل العربي بعد عام .»2010
 امل�ؤلف :عدة م�ؤلفني. النا�شر� ،)Smak Słowa( :سوبوت ،بولندا2016 ،م. لغة الكتاب :البولندية. عدد ال�صفحات� 312 :صفحة.* �أكادميي فل�سطيني مقيم يف بولندا  -يعمل
بجامعة ياغيلون�سكي يف كراكوف
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„الربيع العربي ..صورة ثقافية للتغيرات
في العالم العربي بعد العام ”2010

يوسف شحادة *
اهتم الباحثون الأوروبيون� ،أ�شد اهتمام،
ي�أتي هذا الكتاب لي�سد ثغرة ُمه َّمة يف �سلة الأعمال التي عاجلتْ ق�ضايا ما ُ�س ِّمي بـ «الربيع العربي» وتعقيداته .وقد َّ
بثورات العرب واحتجاجاتهم ،فقدَّ موا ُكتبا ودرا�سات ،تناولتْ بالتحليل والتمحي�ص هذه اال�ضطرابات؛ بغية ر�صد حركاتها وم�ساراتها العا�صفةُ ،م ً
اولة �شرح
و�س ْب ما �ستف�ضي �إليه م�آالتها .وظهرتْ  ،خالل فرتة وجيزة ،م�ؤلفات عديدة؛ �أهمها :كتاب «الربيع العربي :ثورة يف العامل الإ�سالمي» للأملاين يورغ
�أ�سبابهاَ ،
�آرمرب�سرت ،وقد ُت ْر ِجم �إىل البولندية يف العام  ،2012وفيه ت�سا�ؤل مهم� :أميكن للدميقراطية �أن ت�سود املجتمعات الإ�سالمية التي د�ستورها القر�آن؟ و�أثمر عام
 2012عملني بالبولندية؛ �أولهما�« :أخي �أ�سقط الديكتاتور» لييجي ها�شت�شين�سكي؛ حاول فيه الكاتب تقريب �أمزجة العرب ،و�أحوال ربيعهم� ،إىل البولنديني.
وثانيهما« :زنقة زنقة� :أي كيف �أكلت اجلرذان ملك �أفريقيا» لأجني ميللر ،وفيه ي�سلط امل�ؤلف -كمرا�سل �صحفي -ال�ضوء على يوميات احلرب الدموية يف ليبيا.
و�صدر كتاب بولندي �آخر وهو «الربيع العربي يف �شمال �إفريقيا» ،بقلم �إيفا �شت�شيبانكيفيت�ش-رود�سكا ،وهو بحث يف �أحوال تون�س وليبيا وم�صر ،من عدم ا�ستقرار
وفو�ضى ،بعد ثورات ربيعها.
ويف ال�ع��ام  ،2016قدمت البولنديتان �إي��زاب�ي�لا كونت�شاك
ومارتا فوجنياك-بوبين�سكا ،كتاب «اال�ستمرار والتغري يف
عامل الإ��س�لام» .تناولتا فيه التغريات يف ال�شرق الأو�سط
ب�ع��د ان�ت�ف��ا��ض��ات ال �ع��رب ،وت ��أث�ي�رات ال�ث�ق��اف��ة الأوروب �ي ��ة يف
التفكري العربي.
ميعن م�ؤلفو «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي�� :ص��ورة ثقافية للتغريات
يف العامل العربي بعد العام  »2010النظر يف وجوه الربيع
العربي ،جاهدين يف ر�سم �صورة جديدة لتجليات الأزمة
العربية� ،ساعني �إىل �سرب قاع املجتمعات العربية من خالل
املنظور الثقايف .ي�ض ُّم الكتاب بني دفتيه درا�سات متنوعة،
ت�ت�ق��ا��س�م�ه��ا ث�لاث��ة �أب� � ��وابُ ،و� �س ��م �أول �ه ��ا ب� �ـ»ح ��دود ال��رب�ي��ع
ال�ع��رب��ي» ،وثانيها «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي وال�ث�ق��اف��ة ال�شعبية»،
و�آخ� ��ره� ��ا «ال� ��� �ص ��ورة ال �ل �غ��وي��ة ل �ل��رب �ي��ع ال� �ع ��رب ��ي» .ت�ك�ت��ب
الربوفي�سورة كاتاجينا غوراك�-سو�سنوف�سكا يف املقدمة
�أن الربيع العربي ،يف حقيقته ،عدة �أر ِبعة ،م�شرية �إىل �أ َّنه
رب�ي��ع ال�شعوب ال ��ذي تت�شكل ح ��دوده ب�ح��رك��ات اجتماعية
متنوعة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقياَّ .
لكن الباحثة
ال تتوانى يف �إع�لان م��وت ه��ذا الربيع يف «تذييل حزين»،
تختم به بحثها ،م�ؤكدة �أ َّن تاريخ وفاته كان العام ،2014
مب �ج��يء اخل�لاف��ة امل��زع��وم��ة ال �ت��ي ��س�م��ت نف�سها -بخبث
وخ ��داع« -ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة» .وب�شكل مو�ضوعي ،مبني
على �أ�س�س علمية ،تدر�س �أو�ضاع الدول العربية قبل انفجار
ان�ت�ف��ا��ض��ات�ه��ا ،وت ��درك م��ا ك ��ان يعتمل يف ق ��اع جمتمعاتها
وتعقيداتها ،و�أم ��ور حكمها ،وطبائع حكامها .وت��رى �أ َّن
الأنظمة اجلمهورية مل تكن مهي�أة للتعامل مع �شعوبها
باحرتام واجب ،ولقد ت�ضخمت �أجهزتها الأمنية ،وتركزت
الرئا�سة يف يد فرد واحد ،وتر�سخ احلكم ال�شمويل ،وا�ضعا
قيوده على حرية النا�س ،وحقوقهم املكفولة .متيز الباحثة
بني �أ�شكال الثورات ح�سب البيئة التي �أن�ش�أتها ،فرتى يف
تون�س وم�صر حالتني مت�شابهتني بالأ�سباب؛ فالدور الأول
فيهما لالقت�صاد ،والف�ساد ال�سيا�سي واالج�ت�م��اع��ي� .أم��ا
لبييا و�سوريا ،فكان الت�سلط ،واال�ستبداد ،وف�ساد احلكم،



وراء خروج ال�شعب �إىل ميادين مدنهما� .أما اال�ضطرابات
يف البحرين واليمن ،فم�سببها االنق�سام الطائفي والقبلي،
الذي حتاول غوراك�-سو�سنوف�سكا �إرجاعه �إىل قرون خلت،
وت�سميه ب �ـ»�إرث ال�ف��رق��ات» .و�إن ب��دا حتليلها �صائبا فيما
يخ�ص االنق�سامات القبلية يف اليمن ،فلم يكن كذلك فيما
يخ�ص البحرين؛ فكالمها مل يخل من بع�ض التب�سيط،
والت�سطيح ،فيما تطلق عليه «االنق�سام ال�سني ال�شيعي».
ال ميكن اخ�ت��زال الن�سيج االجتماعي البحريني بهيمنة
«الأقلية ال�سنية على الأكرثية ال�شيعية» كما تدعي امل�ؤلفة.
ت�ضع غوراك�-سو�سنوف�سكا الأردن ،ولبنان ،واملغرب ،حتت
بند واحد يجمعها مب�صطلح «التكيف» ،الذي يبقى غائما،
وال ينا�سب ب�شكل واف �أو��ض��اع البلدان الثالثة املختلفة
باختالف �أحوالها ،وت�شكيالتها االجتماعية .وال يكفي هذا
امل�صطلح لفهم طبيعة الأزم��ة وحلها ،فمجرد القول�« :إن
قادة تلك احلكومات �أظهروا اال�ستعداد للقيام ب�إجراءات
تكيفية لأنظمتها لتوافق �إرادة مواطنيها» ال يقدم حتليال
عميقا لتعقيدات الق�ضية .تكاد امل�ؤلفة حت�صر حديثها على
�أحوال اجلزائر ،والعراق ،ب�إطار «�صدمة املا�ضي» ،متناولة
اال�ضطرابات فيهما من منطلق ما�ضيهما القريب .بيد
�أنها تبدو �أكرث تفهما و�إدراك��ا لأو�ضاع ال�سعودية ،وقطر،
والكويت ،وعُمان ،والإمارات ،فتجمعها بعنوان فرعي � ّأ�سه
كلمة فرن�سية �شائعة (« )désintéressementعدم
م �ب ��االة» ،م��وح�ي��ة م��ن خ�لال�ه��ا �أن رب�ي��ع ال �ع��رب ال يحظى
باهتمام �شعوب هذه البلدان اخلليجية .فامل�ستوى املعي�شي
اجل�ي��د يف ه ��ذه ال ��دول ال ي�ع��د بيئة م��وات�ي��ة ل�ل�ث��ورات من
الناحية االقت�صادية؛ حيث �إن �أ�صحاب القرار� ،إن �شعروا
بتململ ال�شعب� ،سارعوا �إىل حت�سني الدخول املالية للفئات
امل�ح�ت��اج��ة� .أم ��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�سيا�سية ،ف��أن�ظ�م��ة احلكم
الوراثية يف هذه الأقطار -بعك�س اجلمهوريات -ال تدعي
الدميقراطية ،وغري م�ضطرة لتنظيم انتخابات �صورية.
وت�أتي امل�ؤلفة ب ُعمان مثاال يف معاجلة اال�ضطرابات؛ حيث
ُلبيت مطالب املحتجني االقت�صادية ،بحكمة ،لكن دون

التهاون يف ال�ضوابط ال�سيا�سية .لكن ال�س�ؤال امللح ،الذي
يبقى قائما ،هو :هل ميكن عد ما جرى يف عمان واملغرب
واجلزائر ،على �سبيل املثال ،جزءا من ربيع العرب املزعوم؟
�أم �أ َّن ذلك ميكن و�ضعه يف خانة االحتجاجات العادية التي
حتدث �أي�ضا يف �أعتى الدميقراطيات الغربية؟ وقد يبدو
�إدراج تلك امل�ظ��اه��رات امل�ح��دودة ال�ع��دد ،حت��ت ع�ن��وان تعدد
الأرب�ع��ة العربية -كما فعلت امل�ؤلفة� -أم��را جانبته الدقة
�إىل حد كبري.
تقدم كاتاجينا بخت�شني مبحثا تتناول فيه ما ُ�س ِّمي «ربيع
ال �ع ��رب» ،وط ��رائ ��ق تغطيته يف و� �س��ائ��ل الإع� ل��ام ال�غ��رب�ي��ة
والعربية .وتتوقف عند نقاط مهمة ،ب��دءا من �إ�شكاليات
الت�سمية وتعددها ،واختالف مدلوالتها .وت�ؤكد �أن ت�سمية
الثورات العربية كانت مهمة ع�سرية على حمللي الغرب،
و�إع�لام�ي�ي��ه ،ف�لا ميكن تو�صيف ه��ذه ال�ظ��اه��رة م��ن دون
الرجوع �إىل حتليل االحتجاجات التي �ضاقت بها �ساحات
ال�شرق الأو� �س��ط .بيد �أن الأم ��ر بالن�سبة �إىل الأوروب�ي�ين
ك�م��ا ت�شري بخت�شني -ي��أخ��ذ ط��اب�ع��ا خ��ا��ص��ا ل��درا��س��ة ه��ذاالأم� ��ر وت �ق��دمي��ه يف �إع�لام �ه��م م ��ن م �ن �ظ��وره��م اخل��ا���ص،
وم �ن �ط �ل �ق��ات ق�ي�م�ه��م ال �ث �ق��اف �ي��ة ،م���س�ترج�ع�ين الأح � ��داث
التاريخية التي �شكلت �أوروب ��ا املعا�صرة .وت�صل الباحثة
�إىل ا�ستنتاجات ت�ؤكد �أن الثورات العربية قدمت يف الإعالم
العربي ب�صورة خمتلفة عما هي عليه يف الإعالم الغربي،
ف�أتت امل�سميات الغربية مقلدة لتو�صيفات الهبات ال�شعبية
التي عمت �أجزاء كبرية من القارة العجوز ،كربيع ال�شعوب
 ،1848وخ��ري��ف ال�شعوب  .1989وك��ان الإع�ل�ام العربي يف
ال�ب��داي��ة ح ��ذرا يف ا�ستعمال الت�سميات اال��س�ت�ع��اري��ة لهذه
الظاهرة؛ فتحدث عن ثورتي م�صر وتون�س ،ب�شكل عادي.
وم��ن ث��م ب��د�أ ي�ستخدم اال��س�ت�ع��ارة ،فنبتت ت�سميات مثل:
ثورة الكرامة� ،أو ثورة احلرية� ،إىل �أن ظهر م�سمى «الربيع
العربي» بت�أثري كبري من �إعالم الغرب .تنوعت الت�سميات
معربة عن موقف م�سبق من احلراك ال�شعبي؛ فقد �أ�صبح
ال��رب�ي��ع خ��ري�ف��ا ح�ي�ن��ا� ،أو ��ش�ت��اء يف ح�ين �آخ� ��ر ،و�أ��ص�ب�ح��ت

