7

أحمد تهامي عبد الحي | Ahmed Tohamy

*

الحراك الجيلي في سياقات االنتقال الديمقراطي:
مدخل نظري في المفاهيم والمقوالت التأسيسية

Generational Movements in the Context of Democratic Transition:
A Theoretical Introduction to the Concepts and Foundational Statements

تناقــش هذه الدراســة المفاهيــم واالفتراضات المرتبطــة بالحراك الجيلي وســياقات االنتقال
السياســي ،وذلــك بالتطبيــق علــى عمليــة االنتقــال الديمقراطي في بلــدان الربيــع العربي.
وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أن جيــل الربيــع العربــي جيــل متمايــز لــه خصوصيــة ووضعيــة
ً
وأحداثا
اجتماعيــة متجانســة ،يتكــون من أفراد كثر في مرحلــة عمرية محددة ،عاصــروا تغيرات
تاريخية أدت إلى تشــكيل هوية سياســية فريدة لهم بوصفهم جي ًلا .وتكتســب هذه الهوية
اســتمرارية مســتقرة عبــر الزمن مــع إمكان بروز كثير مــن جوانب التغيير في الفكر أو الســلوك
السياســي فــي مراحل الحقــة .وفي حين يضــم هذا الجيل وحــدات جيلية متعددة منقســمة
على أسس عدة ،تميل العالقة بين تلك الوحدات الجيلية إلى التعاون أو الصراع بعضها مع
بعض .وال يعني الحراك الجيلي ،بالضرورة ،ظهور جيل أكثر ديمقراطية ،بل قد تقوم النظم
السياســية التــي تأتــي بعــد فشــل االنتقــال الديمقراطــي بخلــق أنمــاط مــن الثقافــة والقيم
السياسية المعادية للديمقراطية والداعمة للسلطوية.
كلمات مفتاحية :االقتراب الجيلي ،الثورة ،الديمقراطية ،الربيع العربي ،الحركة االجتماعية.
This study explores the concepts and premises related to youth movements,
particularly as they relate to the democratic transition within the Arab Spring
countries. The study is centered on the idea of the existence and uniqueness of
the generation of Arabs who led the Arab Spring. The Arab Spring Generation
is more than a group of people in a similar age category: they are a cohesive,
highly homogenized group of people who lived through a particular set of events
and circumstances and emerged with a unified and distinctive political identity
and ethos. With time, this political identity became more permanent. The fact
of the youth leading the surge towards democracy does not mean that the "Arab
Spring Generation" is inherently more democratic than other cross-sections of
the population.
Keywords: Generational Approach, Revolution, Democratic Transition, Arab
Spring, Social Movements.
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مقدمة
يرتبط البحث يف األجيال السياسية بسيادة أمناط من التحليل تعتمد
عىل الثنائيات املبسطة ،التي تركز إما عىل الرصاع بني األجيال ،وإما
عىل التكامل فيام بينها .ومتيل الخطابات املس ّيسة واإلعالمية ،وحتى
الفلسفية ،إىل توظيف املفاهيم يف إطار الرصاع السيايس واأليديولوجي
يف املجتمع ،ما يفقدها قدرتها التحليلية والتنبئية؛ ولذلك من
الرضوري إعادة تأسيس قضية العالقة بني األجيال نظريًا وواقع ًيا
عىل أسس علمية ومنهجية تتجاوز الخطابات السياسية واإلعالمية
والدعائية .ويف هذا الصدد ،تتب ّنى الدراسة أطروحة الحراك الجييل
التي تقوم عىل عدد من املفاهيم واملقوالت التأسيسية والتحليلية،
وتسعى لعرضها ومناقشتها يف سياقات االنتقال والتحول السياس َيني؛
سواء اإلصالحي ،أو الذي يأيت يف إثر ثورة ما.
وهكذا تدور اإلشكالية األساسية لهذا البحث حول تحليل طبيعة
املقوالت النظرية واملفاهيمية املرتبطة بالجيل السيايس ،وعالقة
التفاعل املتبادل بني املتغري الجييل وسياقات التغري السيايس
واالنتقال الدميقراطي اإلصالحي أو الثوري .وميكن أن يكون املتغري
مستقل أو تاب ًعا يف التحليل؛ فالحراك الجييل باعتباره
ً
الجييل متغ ًريا
معرقل لعملية االنتقال
ً
مستقل ،ميكن أن يكون داف ًعا بقوة أو
ً
متغ ًريا
الدميقراطي يف سياق محدد .ويف املقابل ،ميكن أن يكون الجيل متغ ًريا
تاب ًعا تؤثر فيه النظم السياسية السلطوية أو الدميقراطية من خالل
غرس قيم وتوجهات أكرث دميقراطية لدي األجيال الجديدة ،مبا يعيد
تشكيل رؤيتها للعامل وتعديل سلوكها السيايس تجاه النظام السيايس
أو األحزاب والحركات االجتامعية والسياسية.
وفيام ييل تتعمق الدراسة يف مناقشة تلك القضايا واإلشكاليات يف املحاور
التالية ،وهي أولً  :النواحي النظرية ملفهوم الجيل واملقوالت والقضايا
املرتبطة به من أحداث مؤسسة وهوية مشرتكة .ثان ًيا :دور املتغري الجييل
يف عمليات التغيري واالستمرارية يف الحركات واألحزاب والقوى السياسية.
ثالثًا :العالقات املتبادلة بني املتغري الجييل وسياق االنتقال الدميقراطي.

أولًا :جيل ثورات الربيع العربي من
منظور التحليل الجيلي
تحدد املعاجم العربية العديد من املعاين ملفهوم الجيل ،فهو يعني:
القرن من الزمان أو ثلث القرن ،واألمة التي تختص بلغة مع ّينة،
والصنف من الناس ،كام يطلق الجيل توس ًعا عىل عمر اإلنسان(((.
 1استخرج الباحث هذه املعاين من املعاجم اآلتية :لسان العرب ،ومحيط املحيط
واملعجم الوجيز واملعجم الوسيط.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

وهكذا تؤكد املعاجم اللغوية وجود مقومني أساسيني ملعنى الجيل،
هام الزمن واللغة وما يتعلق بذلك من تحوالت قيمية وثقافية
واجتامعية .ويرتبط مفهوم الجيل بالزمن ارتباطًا وثيقًا؛ فهو ثلث
القرن الذي يتعايش فيه الناس ،وهو يشري إىل أهل الزمان الواحد.
وبرصف النظر عن تحديد فرتة مع ّينة ،فهو يؤكد أهمية الزمن
معي .وإىل جانب ذلك،
واملرحلة التاريخية التي يظهر فيها جيل ّ
فإ ّن للجيل معاين أخرى تركز عىل األبعاد اللغوية والطبائع البرشية؛
فالجيل هو الصنف من الناس ،وهو األمة التي تختص بلغة مع ّينة،
فكل قوم يختصون بلغة هم جيل؛ مثل جيل العرب ،أو جيل الرتك.
ولذلك ترتبط اللغة أو لهجاتها والتطورات فيها مبفهوم الجيل ،فهي
معي ،وجيل
معي يف التفكري والحياة يرتبط بجيل ّ
تعب عن أسلوب ّ
ّ
مثل ،هو صنف من الناس يخلق لهجته وثقافته الخاصة به.
الشبابً ،
ويف الحقيقة ،فإ ّن هذين البعدين  -أي الزمن واللغة  -يف مفهوم الجيل
يقرتبان من املعنى االصطالحي للمفهوم كام تشري إليه األدبيات؛
ولذلك فإ ّن املعنى االصطالحي يف املعاجم ال يركز عىل عامل السن يف
تحديد مفهوم الجيل فحسب ،بل عىل املرحلة التاريخية أيضً ا ،ويؤكد
معي يف الحياة.
معي من األفكار والقيم وأسلوب ّ
أهمية وجود منط ّ
وقد برز استعامل مفهوم الجيل يف قياس الزمن التاريخي عند ابن
خلدون الذي اعتمد نظرية نشأة الدولة وانحاللها ،فالدولة عند ابن
خلدون لها أعامر طبيعية كاألشخاص(((.
ويف العرص الحديث ،يُعد كارل مانهايم صاحب التعريف األبرز ملفهوم
الجيل ،فهو يع ّرف الجيل بأنه "الزمر من العمر نفسه التي تشغل
وضعية متجانسة يف العملية التاريخية واالجتامعية" ،ولكنه يضيف أن
"املعارصة ليست وحدها ويف حد ذاتها هي التي تنتج وضعية متجانسة
للجيل"((( .فالزمر من العمر نفسه ال متثّل جيلً متمي ًزا إال إذا كان هناك
أحداث اجتامعية وتاريخية هي التي تجعلها كذلك ،وتنبثق املقومات
املميزة للجيل من السياقات االجتامعية والتاريخية ويف ظل خربات
مختلفة وردود فعل عليها ،وهذا أهم من االعتبارات البيولوجية(((.
يجمع الجيل ،باعتباره ظاهرة تاريخية واجتامعية ،بني املنتمني
إىل وضعية تاريخية واجتامعية معيّنة .ويف الحقيقة ،فإن التعايش
واملعارصة ألفراد من العمر نفسه ليس كاف ًيا يف حد ذاته يك يفرز
 2عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،املقدمة (تونس :الدار التونسية للنرش ،)1984 ،ص .232-222
3 Karl Mannheim, "What is a Social Generation?" in: Anthony Esler, The
Youth Revolution: The Conflict of Generation in Modern History (Washington,
D.C.: Heath & Company, 1974) pp. 7-8.
4 Ruth Cherrington, "Generational Issues in China: A Case Study of 1980
Generation of Young Intellectuals," The British Journal of Sociology, vol. 48,
no. 2 (June 1997), p. 15.

ملف :جيل الشباب في مسارات االنتقال الديمقراطي العربية
الحراك الجيلي في سياقات االنتقال الديمقراطي :مدخل نظري في المفاهيم والمقوالت التأسيسية

هذه الوضعية الجيلية الواحدة .فليك تعترب مجموعة من األفراد أنها
يف الجيل نفسه ،يجب أن يشرتك أفرادها يف عنرصين أساسيني ،هام:
أن يولدوا جمي ًعا يف السياق التاريخي والثقايف نفسه ،وأن يشعروا
باالشرتاك يف املصري االجتامعي والتاريخي نفسه أيضً ا(((.
ويرى سيغموند نيومان أن "املعارصين ليسوا األفراد أنفسهم الذين
ُولدوا يف السنة نفسها ،بل إ ّن ما يحددهم ،بوصفهم أفرا َد جيلٍ
واحد ،هو خرباتهم املشرتكة ،واملشكلة التاريخية الواحدة ،واألحداث
التاريخية البارزة"(((.
الجيل عند مانهايم ،إذًا ،هو وضعية متجانسة للرشائح العمرية
املتقاربة يف فضاء اجتامعي تاريخي ،ويشري املنجي الزيدي إىل عدد
من العنارص التي ترتبط بالظاهرة الجيلية ،وهي:
•الظهور املستمر لفاعلني ثقافيني جــدد ،واختفاء الفاعلني
الثقافيني القدامى.

•املساهمة الزمنية املحدودة ،فأعضاء وحدة جيلية معيّنة ال
يساهمون يف مسار التاريخ إال يف فرتة محددة.
•التناقل املستمر لإلرث الثقايف املرتاكم.

•استمرار تغري األجيال وتعاقبها(((.
ويشري لويس شاوفيل إىل رضورة التمييز بني استخدام مفهوم الجيل
يف التقاليد األوروبية واألمريكية ،ويري أن استعامل مفهوم الجيل يف
العلوم االجتامعية يف الرتاث األنغلوساكسوين يقترص عىل موضوعات
العائلة والقرابة ،بينام يفضل استخدام مفهوم الزمر لتحديد األفراد
الذين يولدون يف الفرتة نفسها .ويف إنتاج العلوم االجتامعية يف أمريكا
ال يكاد يوجد مصطلح "الجيل االجتامعي" ،ويف املقابل فإن التقاليد
األوروبية أشد انفتا ًحا عىل املفهوم مبعانٍ مختلفة ،إذ نجد هذا
املفهوم يف أعامل مينرت ومانهايم(((.
ويري لويس شاوفيل أن هناك أربعة أنواع من األجيال ،هي:
5 Manhiem, pp. 7-8.
6 Sigmund Neumann, "The Conflict of Generations in Contemporary
Europe from Versailles to Munich," Vital Speeches of the Day, vol. 5, no. 20
(August 1939), pp. 623-628.
 7املنجي الزيدي" ،أهمية مفهوم الجيل يف دراسة قضايا الشباب العريب" ،مجلة إضافات،
الجمعية العربية لعلم االجتامع ،العدد ( 3كانون الثاين /يناير  ،)2001ص .128
"8 Louis Chauvel, "Social Generations, Life Chances and Welfare States,
paper presented at conference on "Transforming the Democratic Balance
among State, Market and Society: Comparative Perspective on France and
the Developed Democracies," Minda de Gunzburg Center for European
Studies, Harvard University, May 17-18, 2002.
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1.1الجيل مبعني سلسلة النسب أو الساللة الخاصة بعائلة ما
 :The genealogical generationوهو ما يرتبط بعلم
األنساب .Genealogy
2.2الجيل الدميوغرايف  :The demographic generationويتحدد
بتاريخ ميالد الزمرة ،وهم الجامعة من األفراد املولودين يف سنة
مع ّينة ،وهو معيار محايد متا ًما.
3.3الجيل التاريخي  :The historical generationهو مجموعة
من الزمر الذين تجمعهم ثقافة عامة ومصالح مشرتكة
وإدراك لخصوصيتهم ،ويف بعض األحيان رصاعاتهم ضد
األجيال األخرى .ومثال ذلك جيل  1968يف فرنسا من مواليد
الفرتة ( ،)1955-1945وجيل  1914الذي بلغ سن الرشد أثناء
الحرب العاملية األوىل .ويرتبط االختالف بني الجيل التاريخي
والجيل الدميوغرايف مبستوى االختالف يف البنى والتكوينات
االجتامعية .وبهذا املعنى ميكن اعتبار الجيل الذي صنع
الربيع العريب ونتج منه مبنزلة جيل سيايس  -تاريخي لديه
هوية جيلية ووعي وسلوك سياسيان مختلفان عن غريهام من
األجيال السياسية األخرى.
4.4الجيل االجتامعي  :The social generationيربط بني املفاهيم
املختلفة ،فالجيل االجتامعي هو جيل دميوغرايف يشرتك يف أمناط
وسامت اجتامعية عامة ،ولكن ال يوجد بالرضورة وعي بالهوية
الجامعية .وتتكون لديه بنية وشعور مشرتكان ،وحراك سيايس
جيل تاريخيًا باملعنى الذي
وتاريخي واضح ،وميكن أن يصبح ً
سبقت اإلشارة إليه .وبداية يتم تحليل األجيال الدميوغرافية ،ثم
تشخيصها مبصطلحات الجيل التاريخي التي تنتج من التحليل
السوسيولوجي لهويته وتقييم بنيته(((.
وعىل الرغم من أنه ميكن للبعض النظر إىل الجيل بوصفه مجموعة
من األفراد من ذوي األعامر املتساوية فحسب ،فإن مانهايم يرفض
ذلك ،مؤك ًدا أهمية األحداث التاريخية واالجتامعية التي تؤدي دو ًرا
يف خلق الجيل .يؤكد مانهايم أن الجيل باملعنى البيولوجي ليس
له أهمية سياسية كبرية .أما الجيل الذي يصبح ظاهرة سياسية
واجتامعية تستحق الدراسة ،فهو الجيل الذي يتكون من األفراد
يف مرحلة عمرية واحدة ممن عارصوا التجربة التاريخية نفسها يف
سنوات تشكلهم ،ويشرتكون يف اآلمال واإلحباطات نفسها ،وخاضوا
تجربة التحرر ومعارضة الجيل األكرب .فأعضاء الجيل الواحد يتأثرون
باألحداث االجتامعية والفكرية والثقافية التي تدور من حولهم،
وتكون لديهم خربات سلبية أو إيجابية نتيجة تفاعالت القوى
Ibid., p. 2.
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املختلفة يف املجتمع( .((1ويري لويس فوير أن وعي الجيل يتشكل
دو ًما بالوقوع تحت تجربة الحدث املؤسس أو املوحد للجيل،
والذي يطبع وعي الحركة الطالبية عىل وجه الخصوص بالتجربة
التاريخية نفسها(.((1
وبنا ًء عىل أطروحتَي فوير ومانهايم املتعلقتني بلحظة ميالد الجيل
التاريخي تحت تأثري الحدث املؤسس ،ميكن القول إن هذا الحدث قد
جيل تاريخ ًيا جدي ًدا.
متثل يف عام  2011بثورات الربيع العريب الذي خلق ً
وبهذا املعنى ،فإ ّن الثورات ساهم يف حدوثها وظهورها ظروف سياسية
واجتامعية متنوعة ،كانت أجيال الشباب بني  45-20عا ًما أقدر عىل
استيعابها وتحويلها إىل حالة تغيري كربى مل تشهدها املنطقة منذ عقود
طويلة .ويف الوقت نفسه ،نتج من هذه التحوالت الثورية والسياسية
الكربى جيل تاريخي  -إضافة إىل كونه سياس ًيا واجتامع ًيا  -فريد،
صنعته أحداث تاريخية مؤسسة هي ثورات الربيع العريب.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

أفراد ذوي أعامر متساوية أو متقاربة ،بل هي وحدة اجتامعية
ترتبط فيام بينها مبوقع أو مبكانة بنائية مشرتكة وبنسق ثقايف
مشرتك ،وبوعي ذايت كوحدة اجتامعية ،وبدرجة كبرية من
التضامن والتفاعل االجتامعي بني أعضائها .ومع أن وحدة الجيل
تنشأ يف األصل بوصفها ردة فعلٍ أو استجابة للتغريات املجتمعية،
عامل نحو حدوث مزيد
فإنها ما إن تتكون حتى تصبح بدورها ً
من التغريات .وهذا هو السبب الذي دفع مانهايم إىل اعتبار
ظهورها مبنزلة نذير بعدم استمرارية العملية االجتامعية أو
تغريها .وعندما يتبلور الوعي بوحدة الجيل عند الشباب ،رسعان
منفصل،
ً
يوسع من قاعدته ويك ّون "أسلوب جيل" جدي ًدا
ما ّ
(((1
ورمبا يعارض األسلوب السائد لدي الجيل األكرب .

فجيل ثورات الربيع العريب هو ،إذًا ،نتاج حدث موضوعي مؤسس
ولكنه يف الوقت نفسه يتأسس عىل النسق البيولوجي للوجود
اإلنساين وهو العمر الزمني ،إال أن العوامل البيولوجية ،كام يوضح
مانهايم ،ليست محددة يف تفسري الظاهرة االجتامعية والتاريخية،
فهي يف أحسن األحوال أداة لرسم حدود الجيل(.((1

 .1الوحدات الجيلية
متثل فكرة الوحدات الجيلية  Generational unitsحجر الزاوية يف
رؤية مانهايم ملشكالت العالقة بني األجيال ،ووحدة الجيل هي عبارة
عن جامعة عمرية بيولوجية تتميز بعدد من الخصائص ،أهمها ما ييل:
•تشكّل وضعية متجانسة يف العملية االجتامعية والتاريخية
خاصا ومتمي ًزا من الخربات والتجارب ،وتعدها
تحدد لها ً
مجال ً
لنمط متميز من التفكري وأسلوب خاص بالحركة.
•تشارك يف مصري مشرتك أو مصلحة مشرتكة ،وبخاصة فيام يتعلق
باملكانة االجتامعية واالقتصادية.
•تكشف عن وحدة االستجابات ،أي عن طريقة يتحرك الكل من
خاللها لتشكّل يف النهاية تجاربهم وخرباتهم.
•إ ّن وحدة الجيل هي أكرث من جامعة عمر بيولوجية ،وأكرث من
"شلة" عمرية  .An age cohortوليست ،ببساطة ،تجم ًعا من
10 Mannheim, p. 8.
11 Lewis S. Feuer, The Conflict of Generations: The Character and
Significance of Student Movement (London: Heinemann, 1969), p. 25.
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وبهذا املعنى ،فإن الجيل الواحد يضم مجموعات مختلفة من الشباب،
فقد توجد مجموعتان أو أكرث من الشباب ،وقد تكون إحداهام
محافظة واألخرى ليربالية عىل سبيل املثال .ولك ّن كلتيهام تنتمي
كل منهام يشكّل استجابة فكرية واجتامعية
إىل الجيل نفسه؛ أل ّن ً
مختلفة للمثري التاريخي نفسه الذي يتأثر به الشباب جمي ًعا ،ومتثل
هاتان املجموعتان "وحدة جيل" مع ّينة داخل الجيل نفسه .وتظهر
وحدة جيل مع ّينة عندما يتبنى أفرادها عد ًدا من القيم واالتجاهات
واملشاعر املتشابهة ،وهي التي تقوم بتشكيلٍ وصياغ ٍة لوعي أفراد
هذا الجيل وإدراكه .وتتجىل مظاهر تكامل وعي الجيل يف العديد
وخصوصا التعبريات اللغوية،
من الجوانب الثقافية والفنية واألدبية
ً
والزي أو "املوضة" .وهو ما يؤدي إىل ربط أعضاء الجيل ببعضهم،
محتمل الستمرار املامرسة والحركة(.((1
ً
أساسا
ويوفر ً
 13السيد عبد العاطي ،رصاع األجيال :دراسة يف ثقافة الشباب (اإلسكندرية :دار املعرفة
الجامعية ،)1987 ،ص .29
14 Mannheim, pp. 9-10.
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والحقيقة أن تعددية الوحدات الجيلية داخل الجيل التاريخي نفسه
ٍ
ومتاسك
املرتبط بظاهرة الربيع العريب والثورات كانت مصدر قو ٍة
يف ظل هوية جيلية متامسكة ومتبلورة ،ولكن من الصعب أن تبقى
الهوية الجيلية الواحدة متامسكة من دون أساس أيديولوجي وفكري
صلب؛ ولذلك تظهر ،تدريج ًيا ،الهويات املختلفة داخل الجيل نفسه.
وبهذا املعنى فإن مقوالت التحليل الجييل ال تنفي إمكان وجود
إشكال الحقًا لحدث
ً
التعدد ،بل الرصاع داخل الجيل نفسه ،بوصفه
التغيري الكبري (ومبا يجاوز لحظة سيطرة النواة الصلبة عىل اتجاهات
الحراك) .مبعنى أن وحدة الجيل ليست ممي ًزا مالز ًما لوجوده ،وأن
فاعل سياس ًيا واردة وكبرية ،ورمبا يتجاوز
احتامالت تفتته بوصفه ً
األمر التشارك يف القيم العمومية ،وتفضيالت أسلوب املعيشة ،إىل
مثل ،كام أن احتامالت إعادة التامسك
الشقاق األيديولوجي والحزيب ً
واتخاذ مبادرات إسرتاتيجية تجميعية وتوافقية واردة أيضً ا ،برشط
القدرة عىل إحياء الهوية الجيلية مرة أخرى وإعطائها أولوية قيمية
أعىل من غريها من االنتامءات الطبقية والسياسية.

 .2النواة الصلبة
يوجد ،دامئًا ،داخل الجيل مجموعة يطلق عليها مانهايم اسم "النواة
الصلبة"  concrete groupهي التي تقوم بتطوير التصورات واألفكار
واملفاهيم الجديدة ،ثم تتسع وتتمدد ،وتحيط بها دوائر أخرى،
جيل معيّ ًنا؛ فالجيل ال يعني هذه املجموعة التي
ومتثل جميعها ً
تشكّل النواة الصلبة فحسب .ويف الحقيقة ،فإن منارصة املفاهيم
واألساليب الجديدة التي تشكّل خصائص الجيل ،وتب ّنيها ال يكونان
بطريقة عفوية أو تلقائية ،وإمنا من خالل االتصال الشخيص بني
وخصوصا داخل النواة الصلبة ،حيث يُلهب الرتابط داخلها
األفراد،
ً
حامس املشاركني وميكّنهم من تطوير توجهات وأساليب جديدة .وما
إن يت ّم تطويرها بهذه الطريقة ،حتى تصبح هذه االتجاهات وامليول
مستقلة عن هذه املجموعة الصلبة ،وعن أصولها ،لتستقطب مزي ًدا
من األفراد وتعمل قوة ٍ
ربط فيام بينها يف مساحات وتجمعات أكرب.
ويف الحقيقة فإن متدد هذه املجموعة واتساعها يعودان إىل أنها
تعب عن وضعية الجيل كلّه ،وإىل كفاءتها يف صياغة الخربات الفعلية
ّ
وأسلوب حياة أفراد الجيل .فاألفراد خارج هذه النواة يجدون فيها
معي(.((1
تعب ًريا مرض ًيا عن وضعيتهم التاريخية وانتامئهم إىل جيل ّ
وال ميكن الجزم بدقة بطبيعة النواة الصلبة التي قادت الحراك الجييل
يف ثورات الربيع العريب ،فهذه النواة الصلبة من القيادات والنخب
موزعة بني اتجاهات ظاهرة وأخرى خفية ،بني توجهات ثقافية
15 Ibid., p. 12.
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وسياسية وأخرى تنظيمية وحركية ،وكثري منها ال ميكن اكتشافه إال
بعد تحقيقات ودراسات استقصائية تحتاج إىل مدى زمني طويل؛
وذلك ألسباب عديدة بعضها أمني وبعضها اآلخر رصاعات داخلية.
وبطبيعة الحال ،فإن هذه النواة الجيلية ال ينطبق عليها مفهوم
النخبة السياسية باملعنى الدقيق ،بل هي قيادات طليعية غري
معروفة للجميع يف حينها ،ولكنها تتكشف تدريج ًيا عرب الزمن ،وقد
يصبح بعضها يف إطار النخب السياسية الجديدة ،ورمبا يطويها الزمن
وخصوصا بالنسبة إىل القيادات
من دون أن تظهر يف املجال العام،
ً
التنظيمية والحركية التي ال تجيد خطاب اإلعالم وال متتلك مهارات
الحوار والنقاش ،عىل عكس الطالئع الثورية األقدر عىل الصياغات
الخطابية واإلعالمية ،ولكنها أكرث براعة يف التنظيم والتأطري والتشغيل.
وبخصوص أسلوب حياة الجيل ،يالحظ أن الخربات الجديدة ترتبط
بصياغ ٍة وتشكيلٍ لتوجهات جديدة متاميزة من األجيال األكرب س ًنا،
مبا يعني صياغة أسلوب حياة لجيل جديد .New generation style
ومييز مانهايم بني احتاملني :أولهام أن وحدة الجيل رمبا تتب ّنى أسلوب
حياتها وتوجهاتها الجديدة من دون وعي ،بل اعتام ًدا عىل الحدس
والبديهة ،ولكنها تفشل يف إدراك خصائصها الجامعية باعتبارها
وحدة جيل .وثانيهام أن تقوم املجموعات بتأكيد خربتها ووعيها
بهويتها الجامعية باعتبارها وحدات جيلية(.((1
ويف الحقيقة ،فإن أسلوب حياة الجيل ميكن أن يتسع ويضم أفرا ًدا
من أجيال أخرى ،وهو ما يشري إىل وجه من وجوه التشابه الجزيئ
بني مفهو َمي الجيل والطبقة كام يرى مانهايم ،فإذا كان بإمكان
أيديولوجيا الطبقة أن تتسع ومتارس تأث ًريا يتجاوز وضعية الطبقة
وحدودها االجتامعية واالقتصادية ،فإن بعض الدوافع وامليول الخاصة
معي ميكن أن تجذب أفرا ًدا من مجموعات عمرية أكرب أو
بجيل ّ
أصغر .وتبقى قاعدة أيديولوجيا الطبقة هي الطبقة بحسب نظرية
التحليل الطبقي ،حتى لو كان مؤلفو أيديولوجيا الطبقة ومثقفوها
من طبقة أخرى ،وتبقى كذلك القاعدة الحقيقية للتوجهات الجديدة
للجيل وأيديولوجيته هي وضعية الجيل ،حتى إ ْن دعمتها مجموعات
عمرية أخرى .وهكذا ميكن لتوجهات الجيل الجديد أن تتسع وأن
يتبناها األفراد الكبار املعزولون ،أو املنفصلون ،عن جيلهم الخاص(.((1
وبهذا املعنى ،ال يعني الحديث بالرضورة عن جيل الثورة أو الربيع
العريب االقتصار عىل فئة الشباب مبعيار عمري بيولوجي يقترص
عىل املجموعات العمرية بني  16و 24عا ًما فقط ،وهو ما تؤكده
أجيال أكرب
الدراسات البيولوجية واالجتامعية ،ولكن جيل الثورة يضم ً
16 Ibid., pp. 13-14.
17 Ibid., p. 13.
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قسم
س ًنا ،بعضها من الكهول والشيوخ إىل جانب الشباب .كام أن ً
من املجموعات العمرية الشبابية يكون أكرث عدا ًء للثورة والتحاقًا
بالنخب والنظم السياسية القدمية أو التقليدية.
وإىل جانب هذا النوع من الحراك الجييل ،مبعنى انتقال الفرد من
جيل إىل آخر ،مثل انتقال الفرد من طبقة إىل أخرى ،فإن هناك نو ًعا
آخر من الحراك بني األجيال يف الحركات االجتامعية والسياسية يقصد
معي من دائرة العضوية وتلقي األوامر إىل دائرة
به انتقال جيل ّ
السلطة والقيادة ،أي االنتقال من دور الجندية إىل دور القيادة.

لقد شكّلت ثورة الربيع العريب هوية جيلية فريدة لألفراد الذين
عارصوا هذه األحداث التاريخية الكربى وتشكّل وعيهم السيايس
والثقايف يف ظلها ،وقد شاركت قطاعات واسعة من هذا الجيل يف
الحراك السيايس والثوري الذي صاحب الثورات العربية وما تالها.
وبهذا املعنى ،فإن جيل ثورات الربيع العريب تتجمع فيه العنارص
األساسية ملفهوم الجيل السيايس( ،((1وهي أولً  :املجموعة العمرية
التي ُولدت يف مرحلة زمنية معيّنة؛ أي مواليد عق َدي الثامنينيات
والتسعينيات من القرن العرشين .ثان ًيا :التعرض لتأثري حدث أو
أحداث تاريخية مهمة أثناء مرحلة التشكل والتكوين؛ أي اندالع
االنتفاضة الثورية ومعارصة التطورات السياسية الالحقة جميعها.
ثالثًا :وعي أفراد هذا الجيل بوجود خصائص مشرتكة تجمعهم ،بحيث
تشكّل ما ميكن أن نسميه "الهوية الجامعية للجيل" .ووفقًا لريتشارد
برونغارت ومارغريت برونغارت ،فإن "زمرة مع ّينة ميكن أن تتحول
جيل سياس ًيا عندما يتكون وعي بني كثري من أفرادها بأنهم
فتصبح ً
يرتبطون م ًعا؛ من خالل إدر ٍ
ووعي مشرتكني بني املجموعة العمرية
اك ٍ
(((1
نفسها ،وعندما يتحركون كقوة نشطة من أجل التغيري السيايس" .
 18أحمد تهامي عبد الحي ،حراك األجيال السياسية يف مرص (القاهرة :مركز األهرام
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،)2009 ،ص .10
19 Richard G. Braungart & Margaret M. Braungart, "Life-Course and
Generational Politics," Annual Review of Sociology, vol. 12, no. 1 (1986), pp.
205-231.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

يتكون الجيل السيايس لثورات الربيع العريب من أفراد ذوي أعامر
مختلفة ،يلتحقون بالحركات االجتامعية والسياسية أثناء موجات
الحراك الثوري والسيايس والشعبي .وليست فرتة املراهقة بالنسبة
إىل األفراد هي فرتة التكوين والتشكيل فقط ،بل إ ّن االنغامس يف
أي عمر كان(.((2
الحراك السيايس هو أساس التكوين والتشكيل خالل ِّ
عبت ظاهرة الناشطني السياسيني عن طموح جيل األلفية إىل
وقد ّ
املشاركة واالنخراط يف العمل السيايس ،فهذه الظاهرة تعكس انخراط
جامعات أو قوى شبابية مستقلة أو حزبية يف املامرسة السياسية عىل
نحو مبارش أو غري مبارش من أجل التغيري االجتامعي( .((2وتربز الظاهرة
عندما يشارك الشباب يف قضايا مثل التخطيط والبحث والتدريس،
والتقييم ،وصنع القرار ،والعمل االجتامعي ،والدعوة ،والقضايا
البيئية ،والعدالة االجتامعية ،وحمالت حقوق اإلنسان ،ودعم قضايا
اجتامعية وسياسية مع ّينة بهدف إحداث التغيري االجتامعي(.((2
ويالحظ أن الجيل السيايس يتضمن أمناطًا عدة من الحركات والبنى
الشبكية ،منها عىل سبيل املثال :حركات الشباب والطالب املستقلة
التي تسودها الروح الشبابية يف القيادة والعضوية واألهداف ،وفروع
األحزاب والقوى السياسية التي يظهر فيها تأثري القوى الشبابية
وحضوره عىل نحو واضح .ويكون حضور هذه الكيانات والحركات
معي ذي خصوصية وهوية مشرتكة
مرتبطًا بظهور جيل سيايس ّ
تجعل التقارب بني أبناء الجيل أشد وأقوى يف كثري من األحيان من
العالقة بني جيل الشباب واألجيال األكرب س ًنا يف التنظيامت والحركات
واألحزاب السياسية( .((2وميكن أن نسمي الجيل الذي قاد الحراك
حتى حدوث الثورات وشارك يف صنعها "جيل األلفية" ،وهو يتضمن
املجموعة العمرية التي تبلور وعيها السيايس وهويتها الشبابية
والسياسية بسبب التغريات واألحداث الكربى التي شهدها العامل
العريب؛ منذ انتفاضة األقىص املباركة يف عام  2000حتى ثورات عام
 2011وما تالها من موجات ثورية وحراك شعبي وتفاعالت ،أ َّدت إىل
ظهور مبادرات وحركات شبابية متنوعة طوال هذه الحقبة.
ويالحظ أن األمنــاط والشبكات الجديدة من املشاركة الجيلية
تتسم بقدر عا ٍل من املرونة والسيولة وضعف التنظيم ،ورسعة
20 Beth Schneider, "Political Generations in the Contemporary Women's
Movement," Sociological Inquiry, vol. 58, no. 1 (1988), pp. 4-21.
21 Cynthia Hicks Giles, "Benefits of State Youth Council Membership
as Perceived by Adult Advisors of North Carolina Youth Councils," Master
thesis, North Carolina State University, USA, 2008, p. 11.
22 Adeyemo Lateef Kayode, "Youth Activism, Social Media and Nation
Building," paper presented at IIUM graduate conference on youth activism,
Malaysia, 15 April 2011, p. 3, accessed on 24/5/2018, at: https://bit.ly/2jpfrSI
23 Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle
East (Stanford: Stanford University Press, 2009), p. 18.

ملف :جيل الشباب في مسارات االنتقال الديمقراطي العربية
الحراك الجيلي في سياقات االنتقال الديمقراطي :مدخل نظري في المفاهيم والمقوالت التأسيسية

انتقال الناشطني فيام بينها ،نظ ًرا إىل غياب أيديولوجيات واضحة
أو تنظيامت محكمة .فالناشطون الشباب يتحركون بني املنظامت
واألحزاب بحرية ومن دون قيود.
ويف بعض األحيان ،يفضل الشباب التخيل عن "يافطة" األحزاب
السياسية التي ينتمون إليها ويبادرون إىل االنضامم إىل حركات
جديدة ،ولكنهم قد يعودون مرة أخرى إىل تنظيامتهم إذا تعرث
الكيان الجديد .ومن الرضوري مراقبة التغريات الرسيعة واملثرية
لالهتامم يف عمليات تعبئة الشباب وتشكيل كياناتهم التي تتسم
بالتقلب الرسيع وعدم االستقرار ورسعة الصعود والهبوط ،فقد
تظهر حركات مؤثرة فجأة ثم تختفي أو ترتاجع دراماتيكيًا،
مثل ائتالف شباب الثورة ،وحركة مترد  ...إلخ .وهناك تبادل
تأثري وتأثر مستمر بني الحركات والبنى الشبكية املختلفة يف
األوساط الشبابية.
حامسا للتغيري والثورة وأكرث نشاطًا
وعىل الرغم من أ ّن الشباب أكرث ً
يف الحركة الوطنية والسياسية ،فإنهم عادة ما يكونون أقل قدرة عىل
صياغة رؤية ،وبرامج سياسية متكاملة؛ ولذلك يالحظ أن الحركات
تعب عن جيل الشباب غال ًبا ما تخلق صالت
الطالبية والشبابية التي ّ
قوية مع عدد كبري من رموز الجيل الوسيط ،وعدد أقل من رموز جيل
الشيوخ .والحقيقة أن جيل الثورة ال يقترص عىل الشباب يف املرحلة
العمرية  30-15سنة الذي عارص الثورات من مواليد الثامنينيات
حتى منتصف التسعينيات ،ولكنه يتسع ملراحل عمرية من أجيال
أكرب س ًنا من مواليد ستينيات القرن العرشين وسبعينياته ،وذلك إىل
جانب بعض الرموز من جيل الشيوخ.
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ثان ًيا :جيل الثورات
كان ارتباط جيل الثورة بالثورة عنيفًا وقويًا ،وعندما حدثت الثورات
تأثر الشباب  -يف مراحل التعليم من الثاين أو الثالث اإلعدادي
والثانوي وبدايات الجامعي  -بها بقوة ،وتشكل وعيهم يف ظاللها،
وقد تحرك كثريون منهم يف أجوائها سواء عىل صعيد املشاركة يف
جيل متمي ًزا
االحتجاجات أو املتابعة والوعي باألحداث ،ما يجعله ً
قد تتجه وحداته الجيلية نحو تب ّني فكرة الثورة بوصفها مسا ًرا
للتغيري واإلصالح والبناء ،أو يكتسب خصائص سلبية مثل التكيف
واملسايرة واالنتهازية متنعه من املساهمة يف حلم التغيري الشامل.
وال شك يف أن ذلك الجيل استفاد من الثورة ،ولكنه أيضً ا يعاين يف
ظلها ،إذ ف َق َد تدريج ًيا الثقة بالقيادات السابقة من األجيال األكرب
س ًنا أو حتى جيل األلفية الذي قاد حراك ما قبل الثورات .لقد
كانت لدى القيادات واألجيال السابقة حسابات مرتبطة بالتنظيامت
واألفكار واأليديولوجيات أشد تعقي ًدا ،بينام كان حلم جيل الثورة
أوسع وأعمق جذرية ومل يتكيف مع الواقع بسهولة ،فبحكم عذرية
التجربة وروح التحدي والثورة مل يقبل الخضوع وق ّدم التضحيات
والشهداء ولكنه مل يصل إىل موقع القيادة.
إخالصا
لقد ارتبط الحلم واملرشوع بالثورة فحسب ،فكانوا هم األكرث
ً
لها ،وجمعت فكرة الثورة بينهم حتى ألّفت رباطًا أقوى من االرتباط
األيديولوجي واملصالح ،ثم جاءت االنكسارات املتوالية والرصاعات
الكثرية ليفقد هذا الجيل براءته وينقسم بني تيارات واتجاهات
متنوعة ،بعضها يرتبط باالنتامءات الفكرية واأليديولوجية األصلية،
وبعضها يرتبط باخرتاقات ومصالح ومتويالت ،وبعضها ترك السياسة
والثورة وفضّ ل الهجرة أو االنسحاب من املشهد ولو مؤقتًا .ومع ذلك،
يظل حلم الثورة وإعادة إحيائها قويًا وموجو ًدا.

جيل الشاب والشيوخ
فالتدافع الجييل ال يرتبط بالعالقة بني َ
فحسب ،بل بدور األجيال الوسيطة أيضً ا .فالشباب لديهم امل ُثل
والتضحية والكثافة العددية ،والكبار من األجيال الوسيطة لديهم
القوة والخربة والحكمة ،والتكامل والتعاون بني هذه األجيال
يساهامن يف توفري أسس قوية لقيام الثورة وتطورها ،ثم جاءت
مراحل أخرى تغلبت فيها جوانب الرصاع والخالف .وكان خوسيه
غاسيت قد أشار إىل أن مشكلة األجيال ترتكز بصفة أساسية عىل
العالقة بني مجموعتني إحداهام يراوح عمرها بني  30و 45سنة،
واألخرى بني  45و 60سنة .واعترب أن هذا الرصاع يشكّل حقيقة
تاريخية يف أي وقت من األوقــات .كام اعترب أن الشباب تحت
سن الثالثني يعيشون يف مرحلة من األنانية والغرور الرهيب ،وال
يقومون بأي دور تاريخي إيجايب(.((2

ً
ثالثا :أثر المتغير الجيلي في
الحركات االجتماعية والسياسية:
التغير واالستمرارية

24 Jose Ortega Y. Casset, Man and Crisis, Mildred Adams (trad.), (New
York: W. W. Norton & Company, 1958).

ال شك يف أن العمليات الجيلية من حراك وتدافع داخل الحركات
االجتامعية تؤثر يف طبيعة سياقات االنتقال السيايس والتغري

ال شك يف أن جيل الثورات ال ميكنه أن يصنع ثورة جديدة كل يوم،
ولكنه يظل الجيل القادر عىل إيصال الفكرة والوعي وروح الثورة إىل
جيل جديد من األوالد والبنات الذين مل يعارصوا ثورات الربيع العريب
أو يشاركوا فيها بفاعلية كأعضاء لصغر سنهم حينها.

ددعلالا
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االجتامعي وتتأثر بها .فاألحزاب والحركات السياسية واالجتامعية
ميكن أن تستمر فرتات طويلة قد تصل إىل عقود أو قرون ما دامت
قادرة عىل التعبئة والحشد مبستويات عليا أو دنيا ،ولكنها يف الوقت
نفسه تغري من خصائصها مبرور الزمن .فقد تكون الحركات السياسية
معي،
رافضة للدميقراطية أو التعددية الحزبية يف سياق تاريخي ّ
ولكن تغري السياق ودخول زمر وأجيال جديدة إىل الحركة يدفعها إىل
مراجعة املسلامت والفرضيات التي كانت تتب ّناها األجيال املؤسسة
دعم
وتقوم بعملية تجديد فكري وسيايس فتتب ّنى منظو ًرا أكرث ً
للدميقراطية والتعددية الحزبية.
ويف الحقيقة ،فإن تفسري التغيري واالستمرارية يف الحركات السياسية
واالجتامعية ميكن أن يتم من خالل ثالث مقاربات أساسية:
أولها :منوذج العملية السياسية الذي يفرس التغيري واالستمرار
ودورات الظهور والنمو وفقًا للسياق السيايس السائد وما يؤدي إليه
من تغري يف تكتيكات الحركة واملناورة السياسية .ويتم ذلك من خالل
تأكيد أهمية القوى والعوامل الخارجية (خارج الحركة) ،مثل بنية
الدولة والتحالفات واملناورات السياسية ودور النخبة واملوارد املحلية
والخارجية وتكتيكات الحركة السياسية.
ثانيها :املقاربة املؤسسية التنظيمية لتفسري االستمرارية والتغيري يف
الحركات االجتامعية وتحليلها وفقًا لقدرتها عىل تعبئة املوارد البرشية
والتنظيمية ،وخصائص البنية التنظيمية واأليديولوجية والثقافية،
والحفاظ عىل رشعيتها يف بيئة معادية أو متغرية ،واستمرارية
العضوية أثناء فرتات التوقف والتجمد.
ثالثها :املقاربة الجيلية واإلحالل بني الزمر داخل الحركة بالرتكيز عىل
العمليات الجيلية وديناميات التجنيد والهوية املشرتكة إىل جانب
تأكيد العمليات السياسية والعوامل التنظيمية(.((2
ويف الواقع ،إن التغري يف الفرص السياسية يوفر قوة دافعة للتغيري
يف الحركات االجتامعية ،أما العمليات الجيلية من تجنيد سيايس
وحراك للزمر فإنها تعترب مبنزلة اآللية التي يظهر من خاللها التغيري
عىل مستوى التحليل الجزيئ .إن الحركات االجتامعية تتكون من زمر
متعددة تشمل األعضاء الدامئني واملجندين حديثًا ،ويف الواقع ،فإ ّن
األعضاء الدامئني يشكلون النواة الصلبة امللتزمة عىل املدى الطويل(.((2
ومتثل هذه العضوية الدامئة والصلبة متغ ًريا داخل ًيا أساس ًيا يضمن
االستمرارية ويعززها .وإىل جانب هذه النواة الصلبة ،فإن كث ًريا من
25 Nancy Whittier, "Political Generation, Micro-Cohorts, and the
Transformation of Social Movement," American Sociological Review, vol. 62,
no. 5 (October 1997), p. 760.
26 Braungart & Braungart, pp. 1-8.

ويام  /رايأرايأ

املجندين الجدد يدخلون مبعدالت مختلفة ،وعىل الرغم من أن
األعضاء الجدد يحملون املسلامت واألهداف نفسها التي لدى
سلفهم من أعضاء النواة الصلبة ،فإنهم قد يختلفون عنهم .وبنا ًء
عىل هذا ،فإن التجنيد والحراك يساعدان يف إحداث التغيري يف
الحركات االجتامعية .إ ّن هاتني العمليتني (وجود األعضاء الدامئني
امللتزمني واستمراريتهم من جهة ،ودخول أعضاء جدد وتجنيدهم
من جهة أخرى) تجرسان الفجوة بني القضايا النظرية والعمليات
السياسية التي تشكّل عملية التجنيد وتحليل التفاعل بني بيئة
التعبئة الجيلية وبناء الهوية املشرتكة .ويوجد العديد من
االختالفات بني الزمر ،بحيث إ ّن دخول زمر جديدة إىل الحركة
يسهم يف حدوث التغيري والتحول(.((2
وتسمى املجموعات األشد تقاربًا داخل الجيل السيايس "الزمر
الصغرية"  ،Micro-cohortsوهي تكوينات عنقودية من األعضاء
الذين ينضمون إىل الحركة االجتامعية يف مدى عام أو عامني،
ويتشكلون من خالل خربات تكوينية متميزة تختلف بتغري السياق
السيايس .وميزة هذا املفهوم أنه يجعل الفرتة التي تتحدد فيها
معي أقرص وأشد تحدي ًدا ،مبا يؤدي
الزمر والتفاعالت داخل سياق ّ
إىل بلورة منظور مشرتك لألفراد .ويتضمن الجيل السيايس كل الزمر
الصغرية التي تشارك يف موجة مع ّينة من االحتجاج .وعىل الرغم من
جيل سياس ًيا متمي ًزا  -تختلف عن
أن الزمر الصغرية  -التي تصنع ً
بعضها ،فإن رؤاها وتصوراتها تتداخل نتيجة التشابهات األساسية يف
الخربات الحركية(.((2

 .1االفتراضات األساسية لمقاربة الجيل
السياسي
أ .االفتراض األول

تبقى الهوية الجامعية لزمرة معيّنة من ناشطي الحركة االجتامعية
ثابتة مبرور الزمن ،مبا يحقق للحركة استمراريتها( .((2فلكل جيل
عنارص معيّنة متيز أفراده جمي ًعا أيديولوجيًا ،ويستمر متيزهم طوال
حياتهم من أجيال أخرى ،ممن مل ميروا بالخربات نفسها(.((3
ويف الحقيقة ،إن أثر الزمرة ووحدة الجيل ال ميكن أن يظهر إال من
خالل االحتفاظ مبرجعيتها ومنظورها مستم ًرا عىل مدار الزمن عىل
27 Whittier, p. 761.
28 Ibid., p. 762.
29 Ibid., p. 763.
 30ألني س .كوهني وسوزان أ .وايت ورشيف بهلول" ،آثار التنشئة القانونية عيل التحول
نحو الدميقراطية" ،املجلة الدولية للعلوم االجتامعية (اليونسكو) ،العدد ( 152حزيران /يونيو
 ،)1997ص .29
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وتبي الدراسات السابقة،
الرغم من دورة الحياة وتغريات املرحلةّ .
وخصوصا أعامل كينت جينينغز ،أن الناشطني املتمرسني من حركة
ً
احتجاج جيل الستينيات احتفظوا مبعتقداتهم السياسية واملشاركة
لعقود بعد ذلك ،وذلك عىل الرغم من بعض التغريات التي حدثت
اعتدال أو تب ّني منهج اإلصالح
ً
لهم ،مثل :تب ّني منط أيديولوجي أشد
االجتامعي بوسائل مختلفة( .((3كام أظهرت الدراسات أ ّن ناشطي
اليسار الجديد يف الدول الغربية احتفظوا بتميزهم من زمالئهم غري
الناشطني ،من حيث األيديولوجيا الراديكالية ،واملشاركة الواسعة يف
السياسة التقليدية واالحتجاج ،والدخول املنخفضة ،وانخفاض معدل
الزواج وارتفاع معدالت الطالق.
إ ّن التزامات وحدة الجيل السيايس تستمر عىل مدار الزمن؛ ومن ثم
تتسم الزمر النشطة باستمرار الهوية الجامعية التي تتكون من خالل
التفاعالت األولية داخل الحركات االجتامعية .ويبقى األعضاء ملتزمني
سياس ًيا ِ
ونشطني؛ ألنهم يستبطنون الهوية الجامعية التي تربط بني
إحساسهم بذواتهم وبني عضويتهم النشطة ملجموعة سياسية .ويف
السنوات التالية تستمر الهوية الجامعية للزمرة يف متيزها؛ بسبب
الظروف السائدة داخل الحركة االجتامعية وخارجها(.((3
ب .االفتراض الثاني

ت ُك ّون الزمر املختلفة هويات جامعية مختلفة تب ًعا لتغري السياق
الخارجي والظروف الداخلية للحركة يف الوقت الذي ينضمون فيه
إليها ،وتوجد االختالفات يف الهويات الجامعية بني األجيال السياسية
التي انغمست يف كل موجة من االحتجاج ،وبني الزمر الصغرية داخل
كل جيل سيايس .مبعنى آخر ،تنشأ للزمر هويات جامعية مختلفة عىل
أساس البيئة الخارجية والظروف الداخلية( .((3ويالحظ أن نظريات
األجيال السياسية تؤكد االختالفات بني الزمر ،إىل جانب استمرارية
الهوية الجامعية للزمرة( .((3وهكذا تتعدد األجيال ،والزمر الصغرية
داخل األجيال ،ويحتفظ كل منها بهوية جامعية مختلفة عن األخرى،
ويتأسس ذلك االختالف عىل طبيعة السياق الذي انضمت فيه الزمرة
الصغرية إىل موجة مع ّينة من املوجات التي مرت بها حركة االحتجاج.
31 M. Kent Jennings, "Residues of a Movement: The Aging of the
American Protest Generation," American Political Science Review, vol. 81,
no. 2 (June 1987).
32 Whittier, p. 763.
33 Ibid., pp. 763-764.
 34ملزيد من التفصيل ،انظر:
Joseph R. DeMartini, "Change Agents and Generational Relationships: A
Reevaluation of Mannheim's Problem of Generations," Social Forces, vol. 64,
no. 1 (1985), pp. 1-16.
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ج .االفتراض الثالث

يساهم اإلحالل بني الزمر يف إحداث التغيري يف الحركات االجتامعية
والسياسية .فأثناء فرتات تنامي التجنيد وتغري العضوية ،يتوقع
حدوث تغيريات عىل مستوى عا ٍل يف املنظامت املتنامية ،ويف مجال
تعدد املنظامت ،ويف مجال الهوية الجامعية للحركة(.((3
وإذا كانت الخصائص األساسية للزمرة تبقى ثابتة ،وإذا كانت الزمرة
املختلفة لديها هويات جامعية مختلفة ،فيرتتب عىل ذلك أن عملية
التجنيد أو دخول أعضاء جدد يؤدي إىل حدوث التغيري يف الحركات
االجتامعية .وقد جرى تحليل عملية اإلحالل بني الزمر ،فرمبا تغادر
النخب األوىل ،أو تفقد سيطرتها عىل التنظيم ،ويحل محلها األعضاء
الجدد .ويحدث التغيري يف املؤسسات واملنظامت بسيطرة زمرة
مع ّينة عىل مقاليد األمور .ويف الحقيقة ،فإن مستوى التغيري ليس
متامثل بني مختلف املنظامت؛ إذ يالحظ يف املنظامت الرسمية التي
ً
ت ّم الرتكيز عليها يف الدراسات ،مثل الرشكات واألجهزة البريوقراطية
للدولة ،أن نظم األقدمية والرتقيات تقلل من رسعة وصول القادمني
الجدد إىل مراكز السلطة.
وهذا التغيري البطيء يسمح للخرباء بالقيام بعملية تنشئة أقوى،
ما يؤدي إىل استمرارية أطول للمنظمة ولكنها تحد من التغيري
التنظيمي .وعىل العكس من ذلك ،فإن الحركات غري املركزية وغري
الهرياركية ال ميكنها أن تتحكم بفاعلية يف نتائج عملية التجنيد؛
إذ ميكن لألعضاء املستمرين فرتة طويلة أن يفقدوا سلطتهم
ملصلحة األعضاء الجدد .وإىل جانب ذلك ،ترصد نانيس ويتري
عوامل أخرى تؤدي إىل مزيد من التغيري الرسيع يف الحركة ،مثل
العوامل الخارجية التي تعزز منو الحركة ،والخصائص الداخلية،
مثل :االعتامد عىل العضوية املؤقتة ،وقواعد تغيري الرؤساء الشائعة
يف املنظامت النسائية الراديكالية ،وزيادة الطلب عىل العضوية،
ما يؤدي إىل الوصول برسعة والخروج من الحركة (رسعة الدخول
محتمل
ً
والخروج) .وعىل الرغم من كون اإلحالل بني الزمر مصد ًرا
للتحول املؤسيس ،فإن بنية الحركة االجتامعية تؤثر يف معدل
اإلحالل بني الزمر ،مبا يسهم يف التغيري أو االستمرار .فالتغيري بني
عامل من بني عوامل عدة تساهم يف
الزمر ،كام ترى ويتري ،هو ٌ
إحداث التغيري يف الحركات االجتامعية ،من بينها التغري يف البيئة
الخارجية ،أو أن يقوم الناشطون بتغيري إسرتاتيجياتهم من دون
حدوث إحالل بني الزمر(.((3
35 Whittier, p. 764.
36 Ibid.
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تتعدد الزمر التي تدخل الحركة االجتامعية خالل جيل واحد ،ويكون
دخول كل زمرة يف شكل موجة مع ّينة مرتبطًا بالسياق الخارجي
والظروف الداخلية للحركة .وعىل الرغم من تعدد الزمر ،فإن هناك
خصائص مشرتكة وتداخل بينها؛ ما يجعل بعضها يؤثر يف بعضها
اآلخر .وتظهر الفجوة بني جيلني سياسيني .وبحسب كينيث ميكنيل،
فإ ّن الفجوات الجيلية تظهر عندما توجد فرتة معيّنة ال تنضم فيها
إىل الحركة زمر أو تكوينات عنقودية جديدة ،ما يخلق مسافة كبرية
بني الزمر والتكوينات العنقودية داخل الجيل نفسه( .((3ويرى فريتا
تايلور أن الفجوة تظهر أثناء فرتات عدم الفاعلية أو تعطل النشاط،
معي من
وينتج منها اختالفات حادة يف الهويات الجامعية بني عنقود ّ
جيل معيّ ًنا وبني عنقود آخر من
النخب الصغرية التي تشكّل ،سياسيًاً ،
(((3
جيل سياسيًا جدي ًدا .
النخب الصغرية التي تشكّل ً
والخالصة أن دخول زمر أو تكوينات عنقودية جديدة إىل الحركة
قد يؤدي إىل تغيري توجهاتها وهويتها الجامعية ،وبنا ًء عليه تتغري
اإلسرتاتيجيات والتكتيكات والثقافة السياسية والبنية املؤسسية .ويف
الحقيقة ،إن مستوى التغيري يف الحركة االجتامعية وعمقه يتوقفان
عىل رسعة اإلحــال بني الزمر التي ال تختلف من حيث أعداد
األعضاء الذين يتم تجنيدهم فحسب ،بل من حيث البنية التنظيمية
والثقافة ،والتنافس والجدل بني األعضاء القدامى واملجندين حديثًا
أيضً ا .فالناشطون القدامى رمبا تكون لديهم القوة املنظمة التي
تبقي سيطرتهم عىل الرغم من التحديات ،واألعضاء الجدد رمبا
تكون أعدادهم قليلة؛ ما يضعف من تأثريهم .كام يتوقف األثر
الذي ينتج من إحالل الزمر يف تغيري تنظيم الحركة االجتامعية عىل
الذاكرة التنظيمية ،أو فاعلية مخزن املعلومات واالسرتجاع ،مبا يسمح
للناشطني الالحقني بالتعلم من خربات السابقني(.((3
ولذلك ،ميكن أن نتوقع درجة أكرب من االستمرارية  -عىل الرغم من
تغري الزمر  -يف املنظامت التي تصوغ برامج تدريب ألعضائها الجدد،
وهناك ذاكرة تاريخية تعمل بكفاءة(.((4
37 Kenneth McNeil & James D. Thompson, "The Regeneration of
Social Organizations," American Sociological Review, vol. 36, no. 4 (1971),
pp. 624-637.
38 Whittier, p. 771.
وملزيد من التفصيل ،انظر:
Verta Taylor, "Social Movement Continuity: The Women's Movement in
Abeyance," American Sociological Review, vol. 54, no. 5 (1989), pp. 761-775.
39 Whittier, p. 775.
 40ملزيد من التفصيل ،انظر:
"James P. Walsh & Gerardo Rivera Ungson, "Organizational Memory,
Academy of Management Review, vol. 16, no. 1 (1991), p. 67.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

إن املوجة األوىل لألعضاء املؤسسني للحركة قد تقوم بصياغة رؤية
فكرية وحركية ومؤسسية تدور حول هويتها الجامعية ويت ّم نقلها إىل
األجيال الالحقة ،ما يؤدي إىل استمرارية أطول .ويف املقابل ،ويف بعض
الحركات االجتامعية األخرى ،فإن الناشطني القدامى قد يغادرون
منظامت الحركة االجتامعية ،ما يفتح املجال أمام املشاركني الجدد.
إن التغري يف الزمر رمبا يــؤدي إىل تعزيز االبتكار واإلبــداع يف
اإلسرتاتيجيات والبنى التنظيمية والهوية الجامعية .ويف املقابل ،رمبا
يكون للتغري يف الزمر آثار محدودة بشأن التغيري يف الحركة؛ ألسباب
قد يكون من بينها أ ّن الظروف الخارجية تفرض إسرتاتيجية معيّنة،
أو أ ّن الهوية الجامعية غري مهمة إىل حد ما يف تحديد مسار الحركة،
أو أ ّن الهوية الجامعية ضعيفة نسبيًا ،أو بسبب وجود قدر أقل من
االختالفات بني الزمر ،أو بسبب محدودية اإلحالل بني الزمر أيضً ا(.((4
ويرتبط فهم االستمرارية والتغيري يف الحركات السياسية واالجتامعية
بعدد من املتغريات األساسية التي تؤثر يف دور الزمر يف إحداث التغيري؛
مثل دور الناشطني القدامى ،واالختالفات بني الزمر يف هوياتهم
الجامعية ،واملدة التي تستغرقها عملية اإلحالل بني الزمر ،وتقاطع
ذلك اإلحالل مع التغريات السياسية الخارجية والثقافية والتنظيمية.
وميكن تطبيق تلك املقوالت عىل بعض الحركات االجتامعية
والسياسية التي تب َّنت الخيارات الثورية ،وانتهجت وسائل إصالحية
أو ثورية ،أو جمعت بينهام ،يف دول الربيع العريب .إن املوجة األوىل
لألعضاء املؤسسني لحركة سياسية مثل جامعة اإلخوان املسلمني ،تقوم
بصياغة رؤية فكرية وحركية ومؤسسية تدور حول هويتها الجامعية،
ويتم نقلها إىل األجيال الالحقة ،ما يؤدي إىل استمرارية أطول .ويف
املقابل ،فإن الناشطني القدامى يف بعض الحركات االجتامعية األخرى
يغادرون منظامت الحركة االجتامعية؛ ما يفقد الحركة متاسكها،
ويسمح مبرونة أكرب يف الفكر واملامرسة مرتبطة بطبيعة املشاركني
الجدد ،ويظهر ذلك يف حالة التيارات اليسارية يف مرص.
وتعترب العمليات الجيلية شديدة التأثري يف مستويات التعبئة املختلفة
داخل الحركة ،فأثناء الدرجات الدنيا من التعبئة ،كام هي حال
الحركات السياسية قبل كانون الثاين /يناير  ،2011رمبا يؤدي وجود
التزامات قوية من األعضاء القدامى نحو الحركة ،ومعدل تجنيد
منخفض ،إىل استمرارية أطول ،ولكنها استمرارية تتسم بجمود
تنظيمي وفكري وعدم فاعلية.
أما أثناء فرتات الصعود والتعبئة الواسعة التي تحدث يف سنوات
ما بعد الثورة وما يرتبط بها من موجات ثورية ،فإن نجاح عملية
41 Whittier., p. 776.
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تجنيد أعضاء شباب جدد يخلق درجة أعىل من إحالل الزمر ،ما
يسهم يف حدوث تغيري رسيع يف الحركة؛ وبنا ًء عىل ذلك ،ميكن أن
تظهر خالفات بني الزمر الصغرية كل عدة سنوات .ويف الحصيلة؛ يف
حالة انتقال الحركة االجتامعية من حالة الجمود والالفاعلية إىل حالة
التعبئة والتجدد ،ويف ظل قيام الجيل األكرب من األعضاء القدامى
بإعطاء املشعل لألعضاء الجدد ،يصبح التدافع الجييل ،مبا يتضمنه
من اختالفات ورصاعات جيلية ،هو األمر األهم(.((4

الراهن ،تبني جميعها تكسري الحواجز بني األجيال ،ويف الوقت نفسه،
يزيد التغيري االجتامعي الرسيع أهمية الحواجز الزمانية واملؤقتة
 Temporalبني األجيال .ويجعل أثر هذا التطور األخري االتصال بني
األجيال السياسية املختلفة أكرث صعوبة ،بينام يزيد أثر التطور األول
من أهمية انخفاض القدرة عىل االتصال .وما زالت اآلثار البعيدة
املدى لهذه التداعيات ،يف معاين االتصال داخل النظم السياسية
واألجيال وبينها ،يف حاجة إىل اهتامم(.((4

إن التغري يف الزمر رمبا يــؤدي إىل تعزيز االبتكار واإلبــداع يف
اإلسرتاتيجيات والبنى التنظيمية والهوية الجامعية(((4؛ ولذلك تظهر
إشكاالت ومناقشات واسعة حول قضايا معقدة من عالقة الحركة
بالحزب السيايس ،ومستقبلها بوصفها حزبًا سياس ًيا أو جامعة ضغط
أو حركة اجتامعية ،أو حول اإلسرتاتيجيات وأساليب التغيري بني
املنهج التقليدي اإلصالحي أو املنهج الثوري أو الثوري العنيف.

ويؤثر التقدم يف وسائل االتصال يف العالقة بني األجيال ،فال شك يف أن
وسائل اإلعالم تؤثر يف التنشئة السياسية واالجتامعية لألطفال؛ ومن
ث ّم يف سلوكهم السيايس املستقبيل .لقد كانت األجيال الكبرية بعيدة
نسبيًا عن السياسة والشؤون العامة قبل تقدم وسائل االتصال(.((4
وقد فقد اآلباء سيطرتهم عىل تعليم أطفالهم ملصلحة التلفزيون
األقوى واألشد تأث ًريا(.((4

 .2افتراضات حول طبيعة التفاعالت
المتبادلة بين المتغير الجيلي وسياق
االنتقال الديمقراطي
تظهر أهمية معدل التغيري االجتامعي ورسعته يف تحقيق وضعية
الجيل من حقيقة أن املجتمعات التي تتسم بالجمود الواضح وبطء
التغيري ،مثل مجتمعات الفالحني ،ال تشهد وجود ظواهر مثل وجود
جيل جديد منفصل انفصالً حا ًّدا عن األجيال التي سبقته .فالتغيري
يكون تدريج ًيا وبطيئًا ج ًدا؛ حتى إ ّن األجيال الجديدة تتطور بالنظر
إىل الجيل السالف ،أو ما سبقها من األجيال ،من دون انقطاع أو
رصاع .وكل ما ميكن أن يحدث هو اختالفات بيولوجية وجيلية فقط
(باملعنى العائيل والدميوغرايف) ،يقوم عىل أساس العمر ودورة الحياة.
ومثل هذه العوامل البيولوجية مؤثرة بطبيعة الحال يف املجتمعات
الحديثة أيضً ا ،فالشباب ينجذبون إىل نظرائهم من الشباب ،وكذلك
كل مجموعة عمرية نحو األخرى .ولكن الجيل ال يظهر عىل أساس
هذا العامل البسيط من االنجذاب بني أعضاء املجموعة العمرية
نفسها .وهكذا؛ كلام تسارعت معدالت التغري االجتامعي والثقايف،
تعاظمت فرص تفاعل مجموعات جيلية مع ّينة من هذا التغيري
منتجة أسلوبها الخاص يف الحياة(.((4

ويُعد الحراك الجييل من أبرز قنوات التغيري يف الواقع االجتامعي
والسيايس وآلياته ،كام أنه نتيجة له يف الوقت نفسه .وميكن تحليل
التجدد الحضاري والتغيري يف النظم والحركات السياسية واالجتامعية
من خالل مقاربة التدافع الجييل التي تركز عىل العمليات الجيلية
وديناميات التجنيد والهوية املشرتكة ،وذلك إىل جانب املقاربات
األخرى ،مثل :الفرص السياسية والقدرات التنظيمية واملؤسسية(.((4
ويف الواقع ،يوفر التغيري يف الفرص السياسية قوة دافعة للتغيري
والتدافع الداخيل ،أما العمليات الجيلية من تجنيد سيايس وحراك
للزمر والوحدات الجيلية ،فهي ت ُعد مبنزلة اآللية التي يظهر من
خاللها االنتقال السيايس والدميقراطي وتحوالته.

ويف الحقيقة ،إن ظواهر معيّنة مثل انتشار القومية والتصنيع ،ثم
العوملة واإلنرتنت والفضائيات ووسائل التواصل االجتامعي يف الوقت
42 Ibid., p. 775.
43 Ibid., pp. 775-776.
44 Mannheim, p. 14.

ويف هذا الصدد ،يقوم النسق الثقايف والسيايس املستقر عرب الزمن بنقل
القيم واالتجاهات إىل األجيال الجديدة من خالل عمليات التنشئة
االجتامعية والسياسية ،مبا تتضمنه من قيم ومقوالت واتجاهات تعزز
التوجهات الدميقراطية أو تعاديها .ويف املقابل ،إن الثورة بوصفها حالة
قطيعة مع هذا النسق القائم ،لها آثار جيلية ميكن رصدها يف عملية
التحول الدميقراطي ،كام تفتح ساحة للتكوين السيايس والتدريب
وإكساب القيم السياسية الجديدة ،مبا يخلق قوة دفع للحراك الجييل
بني أجيا ٍل جاءت تنشئتها ضمن النسق الثقايف املستقر (الثقافة
45 Marvin Rintala, The Constitution of Silence: Essays on Generational
Themes (Westport: Praeger, 1979), p. 20.
46 William Greider, Who Will Tell the People: The Betrayal of American
Democracy (New York: Touchstone, 1992). pp. 307-308.
47 Ibid., p. 311.
48 Whittier, pp. 760-761; Jennings, pp. 367-382.
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السياسية السائدة يف بلداننا العربية قبل الثورات مثالً ) ،وأخرى جاءت
تنشئتها مع اضطراب هذا النسق ومراجعته الجذرية.
ويرتبط التجدد الحضاري والسيايس والثوري بالتغيري والتحوالت يف
النسق الثقايف والسيايس ومنظومة القيم مبنهجية مقصودة أو غري
مقصودة .ويأيت الحراك والتدافع بني األجيال يف إطار املتغريات
والتحوالت التي ميكنها أن تساهم يف إطالق سياق التحول واالنتقال
اإلصالحي أو الثوري ،أو تعديله .وميكن أن يساهم التدافع الجييل
يف بلورة توجهات جديدة وتقديم اجتهادات سياسية ورؤى فكرية
وإسرتاتيجية مختلفة عن النمط السائد الذي يتسم بالجمود أو
عدم الفاعلية ،بل إن فهم طبيعة األصول والثوابت نفسها وإدراكها
يتعرضان للتقييم املستمر واملراجعة الدامئة حتى يتبني الحقيقي من
الزائف واملستدام من املؤقت واإلسرتاتيجي من التكتييك.
وهناك عالقات تفاعل متبادلة ومعقدة بني املتغري الجييل وسياقات
التغيري السيايس واالنتقال الدميقراطي اإلصالحي أو الثوري ،واملتغري
مستقل أو تاب ًعا يف التحليل؛ فالحراك
ً
الجييل ميكن أن يكون متغ ًريا
مستقل ميكن أن يكون داف ًعا بقوة أو معوقًا
ً
الجييل باعتباره متغ ًريا
لعملية االنتقال الدميقراطي يف سياق محدد .ويف املقابل ،ميكن
أن يكون الجيل متغ ًريا تاب ًعا تؤثر فيه النظم السياسية السلطوية
أو الدميقراطية؛ من خالل غرس قيم وتوجهات أكرث دميقراطية
لدى األجيال الجديدة ،مبا يعيد تشكيل رؤيتها للعامل وتعديل
سلوكها السيايس تجاه النظام السيايس أو األح ـزاب والحركات
االجتامعية والسياسية.
كل من الظروف والفرص السياسية املتاحة من جهة،
ويف الواقع ،يتبادل ٌّ
وإسرتاتيجيات الفاعلني من رموز وقيادات األجيال الجديدة من جهة
معي ،وتتزايد أهمية
أخرى ،التفاعل والتأثري إلنتاج حال ٍة ووضع سيايس ّ
مستقل يف سياقات االنتقال
ً
الحراك الجييل وفاعليته باعتباره متغ ًريا
عندما تتوافر رشوط أساسية ،أبرزها ظهور الجيل السيايس الذي ميتلك
وعيًا جيليًا متق ًدا ،وهوية جيلية متبلورة ،ورموزًا وقيادات فاعلة ونافذة.
فعندها يصبح الحراك الجييل مبنزلة املتغري املستقل القادر عىل صناعة
التغيري والتأثري يف العمليات السياسية؛ وهو ما يتجىل يف لحظة الثورة،
عىل سبيل املثال .ويف املقابل ،تتسم مراحل االستقرار والجمود بتابعية
متغري الجيل أو غيابه كل ًيا ،فقد يعلو تأثري متغري النظام السيايس كفاعل
يف التعبئة والتنشئة والثقافة السياسية املتوارثة .أما مرحلة التحول
الدميقراطي ،فتشهد تبادل التأثري والتفاعل واالنتقال من االستقالل
إىل التبعية بني الحراك الجييل والنظم والثقافة السائدة؛ بحيث تصبح
النهايات مفتوحة إما تجاه انتقال وتحول دميقراطي أو ثوري ،وإما تجاه
عودة إىل الوضع القديم والجمود.
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ويرتبط االنتقال الدميقراطي بطبيعة القيم واالتجاهات واألفكار التي
تكتسبها األجيال الجديدة ،والتي تساهم يف انطالق عملية التحول
الدميقراطي وتواصلها حتى تصل إىل مرحلة الرتسيخ واالستقرار.
وعىل العكس من ذلك؛ قد يكون أبرز أسباب فشل عملية التحول
الدميقراطي هو عدم قدرة األجيال السياسية املختلفة عىل استيعاب
املعاين والقيم والتوجهات املرتبطة بهذه العملية وترسيخها يف
النفوس .ويكشف ذلك عن صعوبة عملية االنتقال الدميقراطي؛ فقد
تبدأ العملية نتيجة فرص أو تحوالت مع ّينة يف البيئة السياسية ،ولكن
منظومة القيم واألفكار والتوجهات املضادة للتحول الدميقراطي التي
تتوارثها األجيال السياسية تكون من القوة والرسوخ عىل نحو تهيمن
فيه عىل سلوك األجيال الجديدة وأدائها يف السياق االنتقايل ،مبا يؤدي
يف النهاية إىل التعرث والنكوص والرتاجع من حالة التحول الدميقراطي
إىل الحالة السابقة عليها من االستبداد؛ سواء عىل مستوى النظام
السيايس ،أو عىل مستوى الحركات واألحزاب السياسية.

وبهذا املعنى ،فإن مسألة الثقافة السياسية الجيلية رضورية للتحول
الدميقراطي من خالل غرس القيم واالتجاهات الدميقراطية وتعزيزها،
مبا يتضمنه ذلك من تطوير السلوك التفاويض للنخب الشابة يف
مراحل االنتقال ،وتشكيل القناعات حول صور التنظيم السيايس
الدميقراطي ،وبناء التحالفات لدعم الدميقراطية ،وتحديد وجهات
املنافسة السياسية وعنارص بناء الخطاب السيايس املخاطب للجامهري.
وميكن النظر إىل العالقة بني حراك األجيال واالنتقال الدميقراطي من
مستويات عدة ،أولها أن أبرز محددات العالقة بني الجيل واالنتقال
الدميقراطي تتمثل بالنظام السيايس والثقافة السياسة ،وال شك يف
أ ّن هناك ارتباطًا بني طبيعة الثقافة السياسية السائدة يف مجتمع
يعب منط الحراك
ما وطبيعة النظام السيايس القائم فيه .كذلك ّ
الجييل داخل النخب ،كمتغري تابع ،عن نظام القيم يف املجتمع
يعب عن الدرجة والنوع بالنسبة إىل
ومدى انسجامه أو تناقضه ،كام ّ
دميقراطية النظام السيايس.

ملف :جيل الشباب في مسارات االنتقال الديمقراطي العربية
الحراك الجيلي في سياقات االنتقال الديمقراطي :مدخل نظري في المفاهيم والمقوالت التأسيسية

ث ّم إن الجيل ،كمتغري مستقل ،يؤثر يف تغيري الثقافة السياسية
والتحول الدميقراطي واملشاركة السياسية واستقرار النظام ،بل ميكن
دراسة التنمية السياسية من خالله .فالتغري الجييل ،وفقًا ملانهايم،
يؤدي إىل حدوث تغيريات سياسية واجتامعية ،وإن كان هو يف األصل
ردة فعل ،أو استجابة ،للتغريات املجتمعية؛ ولذلك ع ّده مبنزلة نذير
بعدم استمرارية العملية االجتامعية أو تغيريها.
ترتبط ظاهرة الحراك الجييل السلمي بنوعية معيّنة من النظم
السياسية هي األنظمة الدميقراطية التي توفر آليات الحراك الجييل
وصعود قيادات جديدة عن طريق االنتخابات الحرة ،بينام ترتبط
أزمة الحراك الجييل بالنظم السلطوية التي تقوم فيها عملية
اإلحالل بني األجيال يف النخبة السياسية الحاكمة عن طريق الوراثة
أو االنقالبات العسكرية أو التدخل الخارجي ،يف حني تعاين النخبة
تكلسا وجمو ًدا ،وسيطرة جيل الشيوخ ،وعدم
السياسية املعارضة ً
إتاحة الفرصة لألجيال الشابة والوسيطة.
وعىل الجانب اآلخر ،فإن حدوث الحراك الجييل ال يعني بالرضورة
بروز جيل أكرث دميقراطية من الجيل األكرب س ًنا ،فالثقافة السياسية
العابرة لألجيال قد تكون أقوى وأشد وأرسخ ،بحيث تنتقل بأمراضها
وفريوساتها إىل األجيال الجديدة؛ فال يكون الحراك الجييل ّإل تغي ًريا
محل أخرى ،أو تغي َري وجو ٍه جديدة محل
يف وجو ٍه وإحالل نخب ٍة َّ
الوجوه القدمية ،وليس تغي ًريا يف أمناط التفكري أو السياسات.
ويف هذا الصدد تربز أهمية القيم واالتجاهات السياسية التي تقوم
النظم السياسية برتسيخها عرب وسائل التنشئة السياسية ومؤسساتها،
فالقيم التي ترسخها النظم التسلطية والقومية يف عقول النشء
واألجيال املختلفة تجعلها تقاوم باستمرار أفكار التغيري والدميقراطية؛
مثلام حصل يف املرحلة النارصية ،بينام كان الجيل السيايس الذي
نشأ يف العهد شبه الليربايل الذي غُرست فيه قيم الحرية واملامرسة
ميل إىل عملية التحول الدميقراطي وأكرث
السياسية التعددية ،أكرث ً
قبولً بها.
وتكمن اإلشكالية يف تكوين الرؤى واألفكار وصياغتها لدى األجيال
ٍ
الجديدة ،ومدى قدرتها عىل تحقيق االتساق بني
مكونات وقيمٍ
ٍ
واتجاهات متعددة يف العقول والقلوب .فالقيم واالتجاهات
الدميقراطية ليست منفصلة عن غريها من القيم واألفكار الكربى؛
من قبيل الحرية ،والعدل ،واالستقالل .وتختلف الوحدات الجيلية
معي من القيم ،يختلف
يف ترتيب هذه القيم واألهداف وفقًا لسلّم ّ
باختالف األيديولوجيات والسياق السيايس .فهناك من يرفع من
أولوية قيم الحرية والليربالية السياسية عىل ما عداها ،ما يجعلها
أقرب إىل وحدة الجيل الليربالية داخل الجيل نفسه ،ومن يرفع من
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أولوية قيم العدالة االجتامعية وعدالة التوزيع يكون أكرث ارتباطًا
بوحدات الجيل اليسارية ،ومن يرفع من قيم الوطنية واالستقالل
عىل ما عداها يعكس توجهات القسم القومي من الجيل السيايس،
يعب عن وحدات الجيل
ومن يرفع من قضية الهوية واالنتامء الديني ّ
اإلسالمية أو املسيحية أو اليهودية.
وتزداد اإلشكالية عمقًا عندما يربز التضارب بني القيم الدميقراطية
وقيم االستقرار أو االستقالل .فقيم االستقرار والخوف عىل بقاء
الدولة واملجتمع ،تدفع بعض الفئات إىل التنازل عن قيم الحرية.
وقيم االستقالل ومواجهة األعداء املرتبصني تدفع بعض النظم إىل
باب يلج األعداء من خالله.
ادعاء أ ّن الدميقراطية ،أو الحريةٌ ،

رابعا :التنشئة والتجنيد السياسيان
ً
وأثرهما في الجيل السياسي
ترتبط عمليتَا التنشئة والتجنيد السياسيتَني بعملية الحراك الجييل
يف النظام السيايس واألحزاب ،وتعترب دراسة التنشئة السياسية من
أهم املقاربات املفيدة يف فهم االستقرار أو التغيري السيايس؛ فالتنشئة
السياسية هي عملية يتم من خاللها حفظ بقاء الثقافة السياسية
أو تغيريها( .((4وميكن النظر إىل الحركات والقوى السياسية بوصفها
هيئة من هيئات التنشئة ،وميكن أن تقوم هذه الهيئات بغرس القيم
الدميقراطية يف املجتمع والدولة؛ وذلك من خالل إسهامها يف عملية
التنشئة السياسية ،ومن خالل مامرسة الدميقراطية داخل الحزب(.((5
وتختلف الوظائف والنشاطات لتلك القوى والحركات بحسب
السياق السائد يف الدول التي تعمل بها ،كام تختلف وظائفها وفقًا
للمجال الحضاري وموقعها من دول العامل عىل الخط املتصل بني
الدميقراطية والشمولية؛ لذلك قد يكون من أهم الوظائف التي
يفرتض أن تقوم بها الحركات واألحزاب يف مرحلة االنتقال والتحول
الدميقراطي هي التنشئة السياسية ،وتشجيع املشاركة السياسية وبث
قيم الحرية( .((5ولك ّن خربة تجربة ما بعد الربيع العريب تشري إىل أزمة
يف فهم املفهوم الدميقراطي نفسه وتفسريه ،فقد غاب التوافق حول
املضمون ،ومال كل طرف إىل تفسري الدميقراطية وقيمها وفقًا ملا
يخدم هدفه يف الوصول إىل السلطة ،حتى لو كان ذلك عىل حساب
"جثة" الدميقراطية.
 49عبد السالم نوير ،املعلمون والسياسة يف مرص (القاهرة :مركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية ،)2001 ،ص .34
 50عبد املنعم املشاط ،الرتبية والسياسة (القاهرة :دار سعاد الصباح،)1992 ،
ص .119-118
 51محمد سعد أبو عامود" ،األحزاب بني الدول املتقدمة والنامية" ،مجلة الدميقراطية،
القاهرة ،العدد ( 4خريف  ،)2001ص .43-40
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وعمو ًما ،تشري خربة النظم الحزبية يف الدول النامية إىل سيادة منط
التعبئة ،إذ يت ّم تشجيع املشاركة السياسية ،ولك ْن يكون هذا التشجيع
مبفهوم التعبئة الجامهريية ،وليس مبعنى اإلسهام واملشاركة يف وضع
السياسات العامة .إذ تسعى القيادة السياسية لحشد الجامهري
وتعبئتهم خلف النظام؛ من أجل إضفاء الرشعية عليه( .((5وقد
أعطيت هذه الوظيفة األولوية من بني كثري من الوظائف األخرى ،بل
أساسا(.((5
أنشأت النظم السياسية أحزابها الخاصة للقيام بهذه املهمة ً
أما التجنيد السيايس ،فهو تلك الوظيفة التي يت ّم من خاللها شغل
املناصب واألدوار يف النظام السيايس( .((5فاملفهوم يشري إىل شغل املناصب
واملواقع السياسية الرسمية ،كام يشري إىل األدوار التي يؤديها أفراد ليسوا
بالرضورة يف مواقع رسمية؛ من قبيل النشاطات السياسية والحزبية(.((5
ومتيل مختلف النظم السياسية إىل وضع برامج خاصة لتنشئة األفراد
املؤهلني أو املرشحني لتويل وظائف سياسية عليا ،تقوم بها مؤسسات
تعليمية خاصة يف الدول الغربية ،أو يقوم بذلك الحزب عرب املعاهد
واملدارس امللحقة به يف دول الحزب الواحد .كام تقوم بهذه الوظيفة
دول العامل الثالث ،إما داخل منشآتها التعليمية ،وإما من خالل إرسال
أبنائها إىل الخارج للدراسة يف املدارس واملعاهد الخاصة بإعداد النخبة(.((5
وقد يكون التجنيد لشغل األدوار السياسية عىل أسس ومعايري عامة
أو خاصة .فاالختيار عىل أساس االنتخاب أو القدرة واألداء هي معايري
عامة ،أما التجنيد عىل أساس القبيلة أو الجامعة العرقية فهو من
املعايري الخاصة .وال ميكن الفصل بني وظيفتَي التجنيد السيايس
والتنشئة السياسية ،فالتجنيد من رشيحة أو طائفة أو طبقة مع ّينة
يعني شغل األدوار السياسية بأناس لديهم ميول واتجاهات وقيم
ومصالح معيّنة ،وتكون لهذه الخلفيات آثار مهمة يف أدائهم أدوارهم
املختلفة؛ ذلك أ ّن إعادة تنشئتهم عىل قيم واتجاهات ومهارات
جديدة ما إن يشغلوا وظائفهم أمر مهم .والطرق التي مبقتضاها
يجري تجنيد األفراد لألدوار السياسية سوف تؤثر يف قدرات النظام
السيايس .فاملوظفون اإلداريون الذين يت ّم اختيارهم عىل أساس معيار
األداء يكونون أكرث فاعلية وكفاءة يف القيام بالوظائف املتخصصة(.((5
 52حمدي عبد الرحمن" ،النظم الحزبية واملشاركة السياسية" ،مجلة الدميقراطية،
القاهرة ،العدد ( 4خريف  ،)2001ص .33
 53أبو عامود ،ص .42
54 Gabriel A. Almond & G. Bingham Powell, Comparative Politics:
A Developmental Approach (New York: Little, Brown & Co, 1966), p. 47.
 55عيل الدين هالل وآخرون ،معجم املصطلحات السياسية (القاهرة :مركز البحوث
والدراسات السياسية ،)1994 ،ص .184
 56عائشة محمد خالد الفالحي" ،التنشئة السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،مرص،1991 ،
ص .27
57 Almond & Powell, pp. 47-49.
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ويُعد التعليم أداة للحراك الجييل ،ومصد ًرا للتجنيد السيايس؛
فطالب الجامعات ،سواء كانوا من ناشطي الحركات السياسية أو من
األكادمييني ،كث ًريا ما يصبحون أعضا ًء يف النخبة السياسية.
وتتأثر عملية التجنيد السيايس بطبيعة التنظيامت السياسية وتؤثر
فيها يف الوقت نفسه .وإذا كان أبرز وظائف األحزاب السياسية أن
تعمل قنوات لتجنيد القيادات ،فإن دراسة عملية التجنيد السيايس
وتبص بأنواع
يف األحزاب السياسية تزود الباحثني برؤية استرشافية ّ
األحزاب وتكوينها السيايس واأليديولوجي .وتؤثر عملية التجنيد
السيايس يف تطور األحزاب السياسية ،عىل سبيل املثال .فاألحزاب
التي تختار مرشحيها ممن ميتازون مبهارات سياسية متميزة  -من
أجل زيادة األصــوات التي تحصل عليها  -تع ّرض وحدة الحزب
األيديولوجية ووحدة برنامجه السيايس للضعف؛ نظ ًرا إىل تجنيد
أشخاص يف الحزب أقل التزا ًما من الناحية األيديولوجية(.((5

وتتأثر عملية التجنيد السيايس بطبيعة التنظيامت السياسية .ومن
هذا املنظور ،يؤدي اختالف األمناط التنظيمية املؤسسية لألحزاب
إىل اختالف أمناط تجنيد املرشحني .وقد قام ليون إبستاين بالتمييز
بني الحركات السياسية التي تركز عىل سياسات الهوية والحركات
السياسية التي تركز عىل سياسات القوة .فاألوىل ترى دورها أدا ًة
للتغيري الثقايف واأليديولوجي؛ لهذا تكون حذرة فيام يتعلق بالتجنيد،
وذلك مثل أحزاب الربامج التي ال تكرتث كث ًريا بالسعي نحو السلطة
السياسية ،وال ترغب يف تغيري هوية الحركة وفقًا لحسابات التصويت،
ولكنها تعترب الفوز يف االنتخابات وسيلة لتطبيق برنامجها ،وذلك
يف مقابل أحزاب االنتخابات التي تعرض برنامجها من أجل أن
تفوز باالنتخابات(.((5
58 John Ishiyama, "Candidate Recruitment, Party Organisation and the
Communist Successor Parties: The Cases of the MSzP, the KPRF and the
LDDP," Europe-Asia Studies, vol. 52, no. 5 (July 2000), p. 1.
59 Leon Epstein, Political Parties in Western Democracies (New York:
Frederick A. Praeger, 1967).
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ويف هذا السياق ،ميكن القول إن هوية جيل الثورات العربية تتحرك
يف إطار املتغريات واملستجدات التكنولوجية والثقافية والتطورات
االجتامعية والسياسية ،وهي تشكّل تنو ًعا داخل الهوية العامة وال
تتناقض معها بالرضورة يف كل األوقات .فهذه الهوية الجيلية ترتبط
بحدوث خلخلة يف منظومة القيم السياسية واالجتامعية السائدة
بسبب طبيعة التغريات الثورية غري املسبوقة التي مت ُّر بها األمة .وهنا
تتاميز القيم واالتجاهات السياسية واالجتامعية بحيث يرتسخ منها
األصيل القادر عىل التجدد والتعايش مع املستجدات ،ويرتاجع منها
الجامد املتكلس الذي ال يتعايش مع روح العرص.
ومن الجدير بالذكر أ ّن هناك منظومات قيمية وأمناطًا من السلوك
التي تستقر فرتات طويلة يف إطار الثقافة السياسية القامئة ،ولكنها
ليست من األصول ،أو يتغري مضمونها بتغري الظروف واملكان .ومن
ذلك قيم الطاعة والتدين واحرتام السلطة وعدم مقارعة الظلم خشية
ٍ
الفتنة والتمسك بشكلٍ
وأمناط معيّنة من الهوية .فهذه القيم تكون
فعالة وج ّيدة طاملا أنها تظهر يف سياق مستقر ،يحقق أهدافه بكفاءة
وفاعلية ،ولكنها تكتسب مضمونًا سلب ًيا وضا ًرا حينام يكون السياق
الذي متر به األمة هو التحرر والتجديد الحضاري والسيايس ،فالطاعة
ٍ
املطلقة قد تؤدي إىل االلتزام بقرار ٍ
وقيادات غري موفقة ،والتمسك
ات
بأمناط التدين الشكيل واملظهري قد يتحول إىل عائق أمام مقاصد
وخصوصا
الدين العليا يف التحرر وحامية حق االختيار واملعارضة،
ً
عندما يلجأ الحكام إىل ادعاء التدين والحرص املظهري والشكيل عىل
روح تجد ٍد وإصال ٍح وتثوير يف
رعاية املساجد والشيوخ؛ طاملا ال تخلق َ
املجتمع .وإ ّن احرتام السلطة والشيوخ يف إطار الحركات السياسية قد
يرتبط بنوع من االستمرارية واالستقرار القائم عىل الجمود ،ولكنه ال
ميكّن الحركات من التجدد والتطور والتفاعل مع مستجدات العرص
ومتغرياته وأدواته بفكر وروح جدي َدين قاد َرين عىل مغالبة السنن
الكونية واالجتامعية وتوجيهها ،عىل نحو يحقق املقاصد العامة
وروح الرشيعة ومبادئها وأحكامها.
وميكن القول إن معادالت وتوازنات محددة تستقر يف النظم
وقيم واتجاهات يقدسها
السياسية ،فتخلق بدورها أمناطًا سلوكية ً
الجميع؛ سواء كان ذلك يف السلطة أو يف املعارضة .ومن تلك
القواعد التي تستقر :رضورة االلتزام بالقواعد القانونية وعدم
تحديها أو إظهار معارضتها ورفضها عىل نحو رصيــح ،وعدم
التظاهر واالحتجاج يف الشوارع وامليادين أل ّن التجارب السابقة
تربز مخاطر ذلك والتعرض للقمع ،والخضوع ألشكال مع ّينة من
عمليات التنشئة والتوعية التقليدية املرتبطة بالكتاب واملذياع
والحلقات التنظيمية ،ورفض الثورة والتغيري الشامل والعنيف
والجذري ألنه يؤدي إىل فوىض ،ورمبا إىل انهيار الدول واستغالل
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القوى الخارجية حالة االنقسام االجتامعي .ولكن تدريجيًا أو
دراماتيكيًا ،تبدأ هذه املعادالت والقواعد يف التآكل بفعل عمليات
التحول االجتامعي واالقتصادي الرسيعة التي تؤدي إىل تراجع
تدريجي أو رسيع ،ويكون الشباب واألجيال الجديدة األقدر عىل
إدراك هذه التغريات؛ وليس ذلك ألنهم جزء من هذه التحوالت
والتغيريات نفسها فحسب ،بل ألنهم األقدر عىل استيعابها ودمجها
يف إطار حراك ورؤى سياسية جديدة أيضً ا.

خاتمة
ناقش الفصل املفاهيم واملقوالت املرتبطة بقضية الحراك الجييل
وسياقات االنتقال السيايس عىل ثالثة مستويات أساسية؛ أولها مفهوم
الجيل السيايس مقارن ًة بغريه من املفاهيم ،مثل الجيل الدميوغرايف أو
الساليل أو التاريخي ،وثانيها ديناميات التغيري واالستمرار يف الحركات
السياسية واالجتامعية ،وثالثها مقوالت أساسية حول الجيل والتغيري
االجتامعي واالنتقال الدميقراطي.

جيل متامي ًزا له خصوصية ووضعية
يع ّد جيل ثورات الربيع العريب ً
اجتامعية متجانسة ألفراد يف مراحل ِس ّنية مع ّينة ،عارصوا تغريات
وأحداث ًا تاريخية كربى تؤدي إىل تشكيل وعيهم السيايس بطريقة
مع ّينة مختلفة عن األجيال السابقة والالحقة ،وتتشكل هوية
الجيل السيايس وفقًا للحدث املؤسس ،ما يخلق خصائص متميزة
وهوية سياسية فريدة للجيل السيايس نفسه .وبنا ًء عليه تكون
ترصفات أبناء هذا الجيل السيايس نابعة من طبيعة هذا الوعي
وتلك الهوية التي تكتسب جوانب استمرارية مستقرة عرب الزمن
مع إمكان بروز كثري من جوانب التغيري يف الفكر أو السلوك
السيايس يف فرتات الحقة.
وعىل الرغم من وجود الهوية الجيلية لجيل ثورات الربيع العريب،
فإنه يضم وحدات جيلية متعددة منقسمة عىل أساس أيديولوجي،

ددعلالا
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فبعضها يكون أكرث محافظة ،وبعضها يكون أكرث يسارية ،وبعضها
سلطوي وبعضها أكرث دميقراطية .كام تختلف العالقة بني تلك
الوحدات الجيلية بحسب السياق السيايس ،فقد متيل إىل التعاون أو
الرصاع مع بعضها ،يف أحداث ومواقف مع ّينة ،كام قد تكون عالقتها
األفقية داخل الجيل نفسه أقوى من عالقتها داخل الجيل األكرب
س ًنا يف الحركة نفسها ،أو التيار السيايس ،أو قد يحدث العكس وفقًا
لألحداث واملتغريات السياسية.
ويف القسم الثاين ،قمنا مبناقشة االفرتاضات األساسية حول أثر
املتغري الجييل يف قضايا االستمرارية والتغيري يف الحركات االجتامعية
والسياسية؛ إذ برزت طبيعة الهوية الجيلية التي تدفع إىل املامرسة أو
تأسيس حركات اجتامعية أو سياسية ذات أيديولوجيات ورؤى فكرية
مختلفة عن الحركات واألحزاب السياسية القامئة ،واتضح أ ّن الهوية
الجيلية تساهم يف تحقيق االستمرارية واالستقرار الداخيل؛ بحيث
تحتفظ األجيال األكرب س ًنا بالذاكرة التاريخية املؤسسية للحركة ،وأ ّن
الحركات االجتامعية تشهد تغريات فكرية وسياسية بانضامم زمر أو
فئات جيلية ذات هوية جديدة أو مختلفة؛ وذلك من خالل عمليات
اإلحالل أو الحراك الجييل التي تؤدي إىل تغيريات يف القيادة والتنظيم
والرؤى السياسية والفكرية.
ويف القسم األخري ،نوقشت التفاعالت املتبادلة بني املتغري الجييل
والسياق االنتقايل السيايس وعملية التحول الدميقراطي ،وأكدت أن
مستقل ،ميكن أن يؤدي إىل تغيريات
ً
الجيل السيايس ،باعتباره متغ ًريا
يف الثقافة السياسية واملشاركة السياسية ،بل ميكن دراسة التنمية
السياسية والتحول الدميقراطي من خالله .فاملتغري الجييل يساهم
يف حدوث تغيريات سياسية واجتامعية كربى ،وإن كان ،يف األصل،
ردة فعل أو استجابة للتغيريات املجتمعية واألحداث التأسيسية
التي تخلق وع ًيا وهوية خاصة بالجيل السيايس؛ ولذلك ميكن اعتبار
مهم دالً عىل عدم قدرة النظام عىل االستمرار ،أو
رشا ً
ظهوره مؤ ً
اختالل يف أدائه عىل األقل .ومن الجدير بالذكر أن ظهور الجيل
السيايس وحدوث الحراك الجييل ال يعنيان بالرضورة بروز جيل
أكرث دميقراطية؛ ذلك أ ّن الثقافة السياسية العابرة لألجيال قد
تكون أقوى وأرسخ ،بحيث تنتقل بأمراضها وفريوساتها إىل األجيال
الجديدة ،فيؤدي الحراك الجييل إىل تغيري يف الوجوه واألشخاص
فحسب ،بإحالل أشخاص أو حتى نخبة محل أخرى ،من دون تغيري
يف رؤى العامل وأمناط التفكري أو حتى السياسات ،بل قد تقوم النظم
السياسية التي تأيت عرب الثورات واالنقالبات بعد مرحلة شبه ليربالية
أو دميقراطية بخلق أمناط من الثقافة والقيم السياسية املعادية
للدميقراطية والداعمة للسلطوية وترسيخها.
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