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الشباب والثورة:
هل تصلح المقاربة الجيلية أساسًا لقراءة الثورة التونسية؟
Does Generational Theory Provide an Explanation for the
?Tunisian Revolution

تفرز قراءة الثورة التونســية انطال ًقا من المقاربة الجيلية أربعة أســئلة رئيسة .يتعلق السؤاالن
األول والثانــي بصعوبــة العثــور علــى الوعــي الجيلــي والسياســي لدى الشــباب التونســي
وأساســا قبــل الثــورة .أ ّما الســؤاالن الثالث والرابــع فيتعلقــان بالمقاربة الجيلية نفســها التي
ً
ً
وضعفا في اإلحاطة بكل الظواهر االجتماعية المستجدة.
تعاني الهشاشــة في مفاهيمها
هــل يعنــي ذلــك أن هذه المقاربــة ال تصلح لمقاربــة الثورة التونســية مقاربة تامــة وأن الثورة
التونســية عصيــة علــى مقاربتهــا مقاربة جيلية؟ تســعى هذه الدراســة لتبيان أنــه بقدر غياب
الشــروط األساســية لمقاربــة الثورة التونســية جيل ًيا ،وبقــدر النقد الموجه إلى هــذه المقاربة،
فســيحا للعثــور ليــس فقــط علــى التفاعــات الممكنــة بيــن الثــورة التونســية
يبــدو المجــال
ً
ً
لفهم أفضل لمجمل التحوالت الكبرى التي تعيشها تونس.
ا
أيض
ولكن
الجيلية،
والمقاربة
ٍ
كلمات مفتاحية :الشباب ،الثورة التونسية ،المقاربة الجيلية.
Any attempts to interpret the Tunisian Revolution of 2011 through the prism
of generational shifts raises four major questions. The first two concern the
difficulty of attributing to young Tunisians any kind of generational or political
consciousness, particularly before the outbreak of the revolution in 2011. The
"third and fourth questions relate to the concept of the "Generational Theory
itself and its ability (or otherwise) to explain a wide spectrum of social factors.
Can the demographic approach sufficiently describe the Tunisian Revolution of
2011? This paper will demonstrate that a demographic approach can illuminate
not only an understanding of the Tunisian Revolution, but also of the wider social
and political changes which have shaped the country in recent times.
Keywords: Youth, Tunisian Revolution, Generational Theory.
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ملف :جيل الشباب في مسارات االنتقال الديمقراطي العربية
الشباب والثورة:
هل تصلح المقاربة الجيلية أساسًا لقراءة الثورة التونسية؟

"كل ثورة دليل حيوية .والشباب هو الجزء الحيوي يف الجسم]...[ .
وقلَّام تكون هناك ثورة شيوخ ]...[ .والفرق بني 'الثورة' و'الهوجة' هو
أن 'الهوجة' تقتلع الصالح والطالح م ًعا ]...[ .أما 'الثورة' فهي ت ُبقي
النافع ،وتستمد منه القوة ،بل وتصدر عنه أحيانًا ]...[ .ولكن املسألة
ليست دامئًا بهذه البساطة ،فالثورة والهوجة تختلطان أحيانًا...[ .و]
الثورة يك تؤكد ذاتها وتث ِّبت أقدامها تلجأ إىل عنف الهوجة القتالع
كل ما كان قبلها ،وتجعل بداية كل خري هو بدايتها ،وتاريخ كل يشء
هو تاريخها".
توفيق الحكيم(((.

مقدمة
يولّد تناول املسألة الشبابية يف عالقتها بالثورة التونسية إحرا ًجا قد
يصعب تجاوزه؛ فإما أن نكون إىل جانب فئة الشباب وتأكيد دورها
فيها ،ومن ثم االنزالق نحو خطاب متجيدي يضخِّم بطوالتها املزعومة.
وإما أن ننخرط يف قراءة نقدية لهذا الدور؛ فنتورط يف موقف معا ٍد
لها ،بل قد نتورط يف قراءة بائسة تحاول أن تنسب الثورة إىل غري من
قام بها ،أو حتى إنكارها هي ذاتها.
تتضح عالقة الشباب بالثورة بالقراءات السياسية – وهي قراءات
متوترة  -عىل أكرث من صعيد :ف َمن يحاول أن ينكر عىل الشباب
دورهم يف الثورة ،يبدو كأنه يحاول "رسقة" يشء مل يسهم فيه .ومن
يلح يف أنها ثورة الشباب بال تحفظ ،فإمنا يحاول أيضً ا ،ولو بطريقة
مختلفة ،االلتفاف عليها من خالل إقصاء أي دور للفاعلني فيها.
وال يتعلق األمر مبحاولة إقصاء الخصوم السياسيني واالجتامعيني فقط،
ولكنه يتجاوز ذلك إىل الرغبة يف الحلول محل الشباب أنفسهم؛ فالزعم
أنها ثورة الشباب ،بينام ال يستطيع الشباب ترجمتها سياس ًّيا واجتامع ًّيا
مبا يخدم مطالبهم ،يعني أن السيايس هو من سيتعهد تلقائ ًّيا بتنفيذ
هذه املهمة ،وكأن يف األفق تفويضً ا ضمن ًّيا مرتوكًا ملن يتلقفه.
وتأكيد أن الثورة "ثورة الشباب" فيه أيضً ا نوع من االستخفاف
بالشباب ،بوصفهم عنوان التهور والخفة ،بل ربط ما حدث بالوهم؛
 1توفيق الحكيم ،ثورة الشباب (القاهرة :دار مرص للطباعة ،)1988 ،ص  .12-11لعلنا
كنا مضطرين إىل هذا االقتباس االفتتاحي من توفيق الحكيم لنسوق ملحوظة أساسية منذ
البداية ،وهي أن هذا البحث ال يطمح إىل التشكيك يف مشاركة الشباب يف االحتجاجات التي
سبقت الثورة ،ولكن من الرضوري التفريق بني الحراك االحتجاجي الذي شارك فيه الشباب
بكثافة ،والحراك الثوري الذي يشمل االحتجاجات ويتجاوزها؛ فاالحتجاجات جزء من الثورة
وليست كل الثورة .كذلك ،وجب التفريق بني الشباب ومشاركته ضمن أفق جييل ميلك تصو ًرا
ورؤية للعامل ووعيًا ذاتيًّا بنفسه ،والشباب بوصفه معطى موضوعيًّا ال أكرث .هل تنبغي اإلشارة
أيضً ا إىل أن طموح البحث ليس التشكيك يف الثورة أبدًا ،وإمنا هو االنخراط يف ديناميكيتها
وتفكيك مسارها؟
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ذلك أن الشباب حالة عابرة يف حياة اإلنسان ،وال ميكن أن ترتتب عليها
استحقاقات ثابتة لألشخاص أنفسهم الذين شاركوا يف االحتجاجات.
وهكذا ،فإن محاولة استنطاق املسكوت عنه يف عالقة الشباب
بالثورة ،وتفكيك امللتبس منها ضمن مقاربة علمية ،تبدو أسلم
طريق ملالمسة املوضوع ،بعي ًدا عن متاهات االنزالق يف التوظيف
السيايس ،فنسأل :بأي معنى شارك الشباب يف الثورة؟ وهل كانت
الثورة التونسية ترجمة فعلية لوعي جييل وسيايس حقيقي؟
وهنا ،ت ُطرح املقاربة الجيلية بإلحاح؛ ليس فقط ألنها تقوم عىل
الربط بني الجيل واملتغريات السياسية ،ولكن ألن الثورة التي حدثت
يف تونس متنحنا فرصة نادرة لدراسة هذه العالقة بينهام .وهنا يربز
الدور الحاسم الذي اضطلع به كارل مانهايم((( يف تطوير الدراسات
الجيلية ،وال سيام فيام يتعلق بالتنظري للعالقة بني الجيل والتغيري
االجتامعي(((؛ إذ يعود له الفضل ،هو وفرنسوا مونرتي((( ،وخوسيه
أورتيغا إي غاسيت((( يف وضع أسس النظرية الجيلية ومبادئها(((.
وخصوصا فيام
وهذه األسس واملبادئ تبقى معتمدة حتى اآلن(((،
ً
يتعلق بطبيعة الرصاع الذي طبع هذه النظرية بطابعه ومختلف
أشكاله :رصاع بني األجيال ،يرفض فيه جيل الشباب سلطة الكبار،
ورصاع داخل الجيل نفسه ،بفعل االختالف الذي يحصل يف الرؤى
والتصورات((( .والثابت أن هناك إسهامات عديدة كان من شأنها
تعزيز هذه النظرية وإثراؤها؛ لعل من أهمها دراسة مارغريت
وريتشارد برونغارت حول تعريف "األجيال السياسية"((( ،وهي أهم
اإلضافات التي جادت بها العلوم السياسية.
2 Karl Mannheim, "The Problem of Generations," in: Karl Mannheim,
Essays on the Sociology of Knowledge: Collected Works, vol. 5, Paul Kecskemeti
(ed.), (London: Routledge/ Kegan Paul, 1952), pp. 276-322.
"3 Margaret Braungart & Richard Braungart, "Les générations politiques,
in: Jean Crête & Pierre Favre (dir.), Générations en politique (Paris and Laval:
Economica/ PUL, 1989), p. 14.
4 François Mentré, Les générations sociales (Paris: Bossard, 1920).
5 José Ortega y Gasset, Le thème de notre temps (Sainte-Foy: Le griffon
d'argile, 1926).
6 Braungart & Braungart, pp. 13-14.
7 Magali Boumaza & Jean François Havard, "Générations politiques:
Regards comparés. Avant-propos au thème," Revue internationale de
politique comparée, vol. 16, no. 2 (2009), p. 183; Claudine Attias-donfut, "La
notion de génération: Usages sociaux et concept sociologique," L'Homme et
la société, no. 9 (1988), pp. 36-50.
8 Mannheim, "The Problem of Generations," p. 292.
9 Braungart & Braungart, pp. 29-31.
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لكن ،إىل أي حد ميكن اعتبار املقاربة الجيلية املقاربة املثىل لتفسري اندالع
الثورة؟ تلك هي اإلشكالية التي سنحاول اإلجابة عنها ،منطلقني من
أساسا لقراءة الثورة التونسية،
فرضية التشكيك يف قدرتها عىل أن تكون ً
وذلك ضمن أفق منهجي يزاوج بني الوصفي والتحلييل والنقدي من
جهة ،والسوسيولوجي املرتكز عىل املعاينة الذاتية املستندة بدورها إىل
كثري من الدراسات اإلحصائية وامليدانية من جهة أخرى.
سنقسم هذه الدراسة إىل جزأين :جزء أول
ولحل اإلشكالية املطروحة،
ِّ
نب ِّي فيه كيفية إفالت الثورة التونسية من أهم محددات املقاربة الجيلية؛
وجزء ثانٍ نوضح فيه عجز املقاربة الجيلية عن مقاربة الثورة التونسية.

أوال :إفالت الثورة التونسية من أهم
ً
محددات المقاربة الجيلية
هل ميكن تنزيل املقاربة الجيلية عىل الثورة التونسية؟ يبدو أن
جملة الخصوصيات التي ميزت الثورة التونسية تجعلها ت ُفلت
جزئ ًّيا أو كل ًّيا بحسب املرحلة من أن تكون مشمولة برشوطها أو
مستجيبة لعنارصها.

 .1إفالت شبه كلي قبل الثورة
فتح خروج الشباب إىل الشوارع ،وتزا ُمن ذلك مع هروب الطاغية،
زين العابدين بن عيل ،إىل اململكة العربية السعودية ،الباب عىل
مرصاعيه ملقاربة األحداث من زاوية نظر جيلية( ،((1واعتبار هذا
الخروج تتوي ًجا ملسار النضاالت املتالحقة الذي سلكته األجيال
السابقة بغية تحقيق الحرية والكرامة .لكن املقاربة الجيلية تبدو
أش ّد تعقي ًدا وأعمق من هذه القراءة السطحية؛ ذلك أنها تقوم عىل
جملة من الوحدات املتداخلة التي يصعب فصل بعضها عن بعض،
ولكن ميكن حرصها ،عمو ًما ،يف الحدث التاريخي ،والجيل السيايس،
والتحرك ،والوعي الجييل .وكان كارل مانهايم قد ربط منذ البداية بني
الوعي الجييل وبروز الحركات الجيلية( .((1وتواصل األمر مع رودلف
هابريل الذي أكد ،يف إطار محاولته تطوير نظرية مانهايم ،أن الوعي
الجييل هو الذي يسمح بتحرك الجيل السيايس(.((1
 10محمد عيل بن زينة" ،جيل الثورة :قراءة سوسيودميغرافية يف تحوالت واقع الشباب
يف سيدي بوزيد والقرصين ودورها يف قيام الثورة التونسية" ،يف مجموعة مؤلفني ،الثورة
التونسية :القادح املحيل تحت مجهر العلوم اإلنسانية (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2014 ،ص .180-147
11 Magali Boumaza, "Les générations politiques au prisme de la
comparaison," Revue internationale de politique comparée, vol. 16, no. 2
(2009), p.192.
12 Rudolf Heberle, Social Movements: An Introduction to Political
Sociology (New York: Appleton Century-Crofts, 1951); Boumaza, p. 192, 194.
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وعىل الرغم من أن بعض هذه العنارص ال ميكن إنكار وجودها يف
الثورة التونسية (الحدث السيايس ،والتحرك الشبايب) ،فإن مسألة
الوعي الجييل أو الوعي السيايس تبدو من املفاهيم الغائبة التي
علم أن جل الدراسات
يصعب العثور عليها يف الحالة التونسيةً ،
الجيلية تؤكد أهمية الوعي الذايت يف صفوف أفراد الجيل الواحد،
وأن كلمة "جيل" "ليست تجمي ًعا ألفراد ُولدوا يف الحقبة الزمنية
نفسها ،بل إنهم مجموعة من الفاعلني االجتامعيني الواعني الذين
ميلكون القدرة عىل اإلدراك والترصف وفقًا لفلسفة حية أو نظرة
مشرتكة للعامل"(.((1
وعادة ما يُع َّرف الجيل السيايس يف الدراسات الجيلية بأنه الفئة
العمرية التي تنفرد بوعي أفرادها يف لحظة زمنية استثنائية بالتغيري
االجتامعي والسيايس( ،((1بل التحاقهم بدوائر النضال والنشاط فيها
ضمن منظامت مدنية أو تشكُّالت سياسية( .((1أما الوعي الجييل،
فهو ذلك اإلحساس الذي يتشكل بفعل العالقات االجتامعية التي
تنشأ بني مجموعة من األفراد املتقاربني عمريًّا الذين تُو ِّحدهم قيم
مشرتكة ،ويكون هدفهم خلق وضعيات سياسية جديدة؛ فالوعي
الجييل يكاد يكون حينئذ رشطًا للوعي السيايس ،وهو ما يعني بدوره
أن الجيل يستطيع أن يوجد يف ذاته ،من دون أن يتح َّول بالرضورة إىل
فاعل سيايس إذا مل ينتظم اجتامعيًّا ،وإذا أصبح قامئًا لذاته؛ وهو األمر
الذي حصل مع جيل الستينيات لتمثُّله الواعي لهموم الشباب يف كل
أنحاء العامل ،وطموحهم املعلن نحو التغيري االجتامعي والسيايس.
غري أن تت ُّبع يوميات الثورة التونسية يضعنا أمام حقيقة أخرى؛ فحجم
فضل عن النهب
الخراب الذي لحق باملِلك العام ،وحتى الخاصً ،
الذي شمل الفضاءات العمومية ،يدالن عىل أن املشاركة الشبابية يف
هذه الثورة ،مل تكن واعية ،ومل تحمل مرشو ًعا سياس ًّيا محد ًدا ،وإن
أربكت القيادة السياسية آنذاك .وهذا ما يدعونا إىل التساؤل عن
حقيقة الوعي الجييل لدى الشباب املشاركني يف االحتجاجات .وهنا،
وجب ألّ نطمنئ كث ًريا إىل شعار "خبز ،حرية ،كرامة وطنية" الذي
التقطته النخبة برسعة ،وجعلته العنوان األبرز للثورة؛ فالشعارات
التي ُر ِفعت آنذاك كانت من كل لون وطعم.
13 David Knoke, "Conceptual and Measurement Aspects in the Study
of Political Generations," Journal of Political and Military Sociology, no. 12
;(1984), pp. 101-201
محمد فريد عزي" ،األجيال والقيم :مقاربة للتغري االجتامعي والسيايس يف الجزائر" ،أطروحة
دكتوراه دولة يف علم االجتامع السيايس ،جامعة وهران ،وهران  -الجزائر  ،2008ص .49
14 Braungart & Braungart, p. 9.
15 Olivier Fillieule (dir.), Le désengagement militant (Paris: Belin, 2005),
note 10 à l'avant-propos, p. 252; Olivier Fillieule, "Propositions pour une
analyse processuelle de l'engagement individuel," Revue française de science
politique, vol. 51, no. 1-2 (2001), pp. 199-217.
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والسؤال املطروح :هل يكفي االحتجاج حتى يتحول الشباب
املحتجون إىل جيل سيايس؟ هذا السؤال طرحته بينيديكت ريكايب
من قبل يف دراستها التجربتني املكسيكية واملجرية ،وانتهت إىل
أن الفعل االحتجاجي ال ميكن أن يتحول إىل فعل سيايس ،والجيل
االحتجاجي إىل جيل سيايس ،إال إذا توافرت رشوط محددة( ،((1وهي
رشوط تبدو غائبة يف الحالة التونسية؛ ذلك أن التحركات التي شارك
فيها الشباب عىل نحو عفوي ومكثف انحرصت يف األحياء الشعبية،
وذلك خالفًا لغريها من التظاهرات املؤطرة التي كانت تخرج باألساس
من أمام املقرات الجهوية لالتحاد العام التونيس للشغل( .((1كام أن
تسارع األحداث طوال فرتات االحتجاج حرم الشباب من أن يدخلوا
يف عالقات بينية تفاعلية من أجل تحقيق التغيري املنشود وإدراك
أنفسهم إدراكًا واع ًيا ،بوصفهم وحدة أو وحدات جيلية.
أمــا الحشد الضخم الــذي اجتمع أمــام وزارة الداخلية يوم
خالصا ،ومل يكن
 14كانون الثاين /يناير  ،2011فلم يكن حش ًدا شبابيًّا ً
يعكس رغبة فعلية يف املشاركة بقدر ما كان يعكس دوافع متعددة؛
فمنهم من كان معن ًّيا بالشأن العام ،وكان يرغب يف االحتجاج؛ ومنهم
من وجد نفسه هناك صدفةً ،أو شارك من باب الفضول واالستطالع.
وقد َّبي أمني عالل ،من خالل املقابالت التي أجراها مع بعض
املشاركني يف تلك االحتجاجات ،أن مشاركتهم كانت تعود يف أحيان
كثرية إىل أسباب نفسية واجتامعية معقَّدة ج ًّدا ،وال ميكن حرصها يف
إعالن الرغبة يف إطاحة نظام بن عيل(.((1
ونحن نتساءل :هل كان لهذا الحشد أن يحصل لوال موافقة السلطة
السياسية آنذاك عليه؟ أمل يكن بن عيل هو من سمح يف خطابه األخري
(بتاريخ  13كانون الثاين /يناير )2011قبل أن يرحل ،بحق التظاهر
ضمن حزمة من اإلجراءات التي كان يرغب من خاللها يف تدشني
مرحلة سياسية جديدة تقوم عىل االنفتاح عىل الحريات السياسية،
بأل يرتشح النتخابات عام 2014؟ وهل
بل إنه ذهب إىل حد التعهد ّ
كان لهذا الحشد أن يحدث لو مل تتناد له األحزاب والقوى السياسية
16 Bénédicte Récappé, "Mobilisation étudiante et génération politique:
qui précède l'autre? Réflexions comparatives à partir des exemples hongrois
(1956) et mexicain (1968)," Revue internationale de politique comparée, vol.
16, no. 2 (2009), p. 220.
 17كان أول تحرك مساند ألهايل سيدي بوزيد من جانب االتحاد العام التونيس للشغل
قد انطلق يوم  25كانون األول /ديسمرب  2010من ساحة محمد عيل حيث يوجد مقر اتحاد
الشغل .وتكرر ذلك بصفة رسمية صباح يوم  27كانون األول /ديسمرب 2010 بالعاصمة ،ويوم
 12كانون الثاين /يناير  2011مبدينة صفاقس ،وقد أقر االتحاد اإلرضاب العام يوم  14كانون
الثاين /يناير يف العاصمة.
18 Amin Allal, "Trajectoires 'révolutionnaires,' processus de radicalisations
politiques, 2007-2011," Revue française de science politique, vol. 62, no. 5-6
(2012), p. 831.
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خصوصا االتحاد العام التونيس للشغل ،ولو مل يحرض عىل
املعارضة،
ً
املشاركة فيه راشد الغنويش ومنصف املرزوقي وطارق امليك ،وهم
أبرز املتدخلني عىل الفيسبوك يف تلك األيام امللحمية ،وهو ما يجرد
الشباب من امتالكهم زمام املبادرة؟
أما حدثا القصبة األول والثاين (االعتصامات التي حدثت يف ساحة
القصبة من أجل إسقاط الحكومة مبارشة بعد رحيل بن عيل ،أي بعد
 14كانون الثاين /يناير) ،فقد كشفا النقاب عن حقيقة أخرى للشباب
التونسيني؛ فهم شباب قادمون من كل مكان من العاصمة ،يريدون
أن يفهموا ماذا يجري ويستكشفون األمر؛ وشباب آخرون ،جيء بهم
من أعامق البالد لريابطوا يف الخيام من دون أن يعرفوا ماذا يريدون
بالضبط (وهو استنتاج توصلنا إليه عن قرب من خالل الحوارات
التي جمعتنا باملعتصمني مبارشة) .وقد فرضت هوية االتحاد العام
التونيس للشغل وحركة النهضة وحزب العامل الشيوعي نفسها
يف ذلك الوقت ،عىل نحو جعل الشباب وقــو ًدا لرصاع يشملهم
ويتجاوزهم يف الوقت نفسه .كام أن مجالس حامية الثورة وروابطها
الالحقة عرفت هي أيضً ا مشاركة فاعلة للشباب ،ولكنها كانت تتحرك
ضمن أفق حزيب ونقايب منذ البداية ،ومل توفَّق يف أن تطرح القضايا
الرئيسة املتعلقة بالشباب.
أي حضور للوعي الجييل والسيايس
الحقيقة املرة التي ستؤكد غياب ّ
ستتضح جليًّا من خالل مسارعة الشباب إىل ركوب قوارب املوت؛
بحثًا عن جنة منشودة عىل ضفاف البحر املتوسط األخــرى ،يف
موجات هجرية مكثفة وغري مسبوقة ،لتنفجر كل األسئلة الحارقة
عن أسباب هذا الخيار :كيف للشباب أن يختاروا الهجرة إىل أوروبا
طريقًا للخالص والحال أن البالد مل تلبث أن تخلصت من نظام
ديكتاتوري وتتأهب للدخول يف عهد جديد من الحرية والكرامة؟
وكيف نفرس ذهابهم إىل بؤر القتال والحال أن البالد يف طريقها إىل أن
تفتح ذراعيها لجميع أبنائها؟ واملدهش أن يتقاسم الشباب املشاركون
يف الثورة والشباب املهاجرون املواصفات النفسية واالجتامعية نفسها
تقريبًا ،وهو األمر الذي تَ َ َّك َّنا من استنتاجه من الدراسات امليدانية
التي أجراها بعض الباحثني(.((1
يف النهاية ،سقطت حكومتا الغنويش ،األوىل والثانية اللتان خلفتا
الرئيس املخلوع ،وجاءت حكومة الباجي قايد السبيس ،وذهب
الجميع النتخاب أعضاء املجلس التأسييس ،وبدت الحقيقة املرة
أش ّد وضو ًحا.
مل ينخرط الشباب بقوة يف األحزاب السياسية ،ومل يتم انتخاب أحزاب
شبابية ،وحتى الشباب الذين شاركوا يف الحمالت االنتخابية لبعض
19 Ibid., pp. 828-839.
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األحزاب كانوا قد شاركوا فيها؛ بفعل انتامئهم السيايس املوروث .أما
اإلدمان عىل الكحول واملخدرات ،وانتشار األغاين عىل وسائل التواصل
االجتامعي التي تدين الثورة وترصح بحنينها إىل العهد البائد ،وهي
من املظاهر التي برزت بقوة ،فلم تكن متثل إال الوجه اآلخر لهذا
الغياب للوعي السيايس.
أما عندما كان املجلس التأسييس التونيس يناقش فصول الدستور،
ويحاول جاه ًدا العثور عىل أش ّد التوافقات بني مختلف التصورات
الحزبية واأليديولوجية مالءمة ،فإن الشباب مل يكونوا مغيبني فقط
من املشاركة يف هذا النقاش  -مبعنى أنهم مل يكونوا طرفًا أساسيًّا
فيه  -ولكن الدستور أيضً ا ُو ِضع عىل نحو يخلو من أي تصور أو
أفق شبايب .والحصيلة هي فصل ال غري يعرتف للشباب بأنهم قوة
فاعلة يف املجتمع ،يف إطار تصور كالسييك للحريات والنظام السيايس،
ليس فيه أي خيال أو روح شبابية أو مكانة حقيقية لهم .بل إن
عبارة "ثورة الشباب" مل ت ُذكَر يف الدستور عىل اإلطالق( .((2ولعل خيار
املجلس الوطني التأسييس إسقاط تحديد السن القصوى من رشوط
الرتشح ملنصب رئاسة الجمهورية ال ميكن قراءته إال بوصفه استهدافًا
مبط ًنا للشباب .وهو استهداف حصل من دون أن يلقى معارضة من
الشباب أنفسهم.
وقد اتضح من خالل بارومرت الشباب لعام  2012الذي أنجزه املرصد
الوطني للشباب يف دراسته بعنوان "الشباب واملشاركة السياسية" ،أن
 93يف املئة من الشباب مل يشاركوا يف العمل الجمعيايت ،وأن  77.7يف
املئة منهم مل تكن لهم مشاركة يف النشاطات الحزبية .ومعنى هذا أن
التحرك الشبايب يف الثورة هو تحرك "احتجاجي يغذيه االنفعايل أكرث
مام يغذيه العقل"(.((2
ال مناص حينئذ من االعرتاف بغياب الوعي السيايس بوصفه رشط
تشكُّل الجيل السيايس ،ورشط اعتامد املقاربة الجيلية .وما من حيلة
لتجاوز هذا املعطى إال بتغيري معنى الوعي السيايس وأشكاله ،أو
"تطويع" مفهومه ليشمل ما ميكن وصفه بـ "السلوكيات الجديدة
عمل تنظرييًّا وميدان ًّيا.
للوعي السيايس" ،وهو ما يتطلب إثباته ً
هذا فيام يتعلق بتنزيل املقاربة الجيلية عىل املرحلة التي سبقت
الثورة ،فامذا عن املرحلة التي تلتها؟
 20بحسب الفصل  8من الدستور ،فإن "الشباب قوة فاعلة يف بناء الوطن تحرص الدولة
عىل توفري الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل عىل تحمله
املسؤولية وعىل توسيع إسهامه يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية".
 21املرصد الوطني للشباب ،الشباب واملشاركة السياسية :مسح استطالعي لنوايا املشاركة
يف الشأن العام (تونس ،)2012 :ص 6-5؛ وهي النتيجة نفسها التي توصلت إليها تقارير
أخرى ،مثل :البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،مجموعة البنك الدويل ،تونس :إزالة الحواجز أمام
إرشاك الشباب (واشنطن ،)2014 :ص .XV

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

 .2إفالت جزئي بعد الثورة
أساسا للمقاربة
إذا ما استعملنا نظرية "تأثري املرحلة" ،بوصفها ً
الجيلية ،واعتبار أن جيل الثورة هو الجيل الذي تأثر بالثورة ،ال الجيل
الذي واكبها ،وهي مقاربة أشد مالءمة للثورة التونسية من مقاربة
تأثري دورة الحياة ،أو تأثري "الزمرة" ،فسيصعب هنا أيضً ا تطبيق
املقاربة الجيلية؛ بسبب غياب أركانها األساسية املتعلقة بالوعي
السيايس أو الوعي الجمعي( .((2واملدهش أن جل التحركات الشبابية
التي حدثت بعد الثورة ،إمنا كانت احتجا ًجا عىل عدم التشغيل،
وذلك عىل غرار "حملة املفروزين أمنيًّا"( ،((2واحتجاجات "جمعية
املعطَّلني عن العمل" ،وهنا يُط َرح اإلشكال من جديد حول صالحية
تبني املقاربة الجيلية والحال أن الوعي السيايس غري قادر عىل تجاوز
املطلب التشغييل.

تبدو هنا التجارب املقارنة بالغة األهمية؛ فأحداث أيار /مايو 1968
زخم يف الدراسات
يف فرنسا ،التي انطلقت من الجامعة وأحدثت ً
الجيلية ،كشفت أن التحركات الشبابية كانت مشغولة باألساس
بالحقوق السياسية ،ومعارضة الحرب يف فيتنام .كام أن االنتفاضة
املجرية ،عام  ،((2(1956قد ركزت باألساس عىل املطالب السياسية
التي صيغت ضمن عرائض مكتوبة ،ودعوات واضحة للنزول إىل
الشارع للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة ،وإرساء نظام دميقراطي.
أما التحركات الطالبية يف املكسيك ،صائفة عام  ،1968فقد نددت
بطبيعة النظام السيايس ،وطالبت بتحرير املساجني السياسيني(.((2
& 22 Vincent Tournier, "Générations politiques," in: Bruno Cautres
Nonna Mayer (dir.), Le nouveau désordre éléctoral: Les leçons du 21 avril
2002 (Paris: Presses de sciences po, 2004), p. 230.
" 23املفروزون أمن ًيا" هم مجموعة من الشباب الذين ُحرموا من حقهم يف العمل يف
الوظيفة العمومية بسبب نشاطهم النقايب املعارض حينام كانوا طلبة يف الجامعة.
24 Récappé, p. 208.
25 Ibid., pp. 206-209.

ملف :جيل الشباب في مسارات االنتقال الديمقراطي العربية
الشباب والثورة:
هل تصلح المقاربة الجيلية أساسًا لقراءة الثورة التونسية؟

ومع ذلك ،فإن طغيان الهم الشخيص بعد الثورة مل يَخ ُْل من بروز وعي
جييل سيايس صاعد ،وقد ظهر ذلك من خالل تحركات شبابية عدة،
كانت نتيجة مبارشة ملناخ الحريات الذي برز بفعل االستحقاقات
خصوصا من
الثورية والدستورية .وقد ظهر هذا الوعي الجييل،
ً
خالل حملة "مانيش مسامح" ضد قانون املصالحة اإلداريــة أو
"العفو عن الفاسدين" الذي حرصت رئاسة الجمهورية عىل متريره
بذريعة إنعاش االقتصاد وتحرير اإلدارة من القيود املسلطة عليها
بفعل تهم الفساد املتورطة فيها ،وهي أكرث الحمالت الشبابية تعب ًريا
عن هذا الوعي السيايس .وعىل الرغم من أن املشاركني يف الحملة
كث ًريا ما تجاوزت سنهم الثالثني ،فقد بقيت الروح الشبابية طاغية
عىل الحملة التي استطاعت أن تو ِّحد صفوف فئة شبابية متعددة
املشارب الفكرية والسياسية ضد الفساد ،ومتكنت من أخذ زمام
املبادرة ،بل الذهاب إىل الساحات العامة والشوارع لقيادة املسريات.
وقد نجحت هذه الحملة بعد عامني من انطالقتها يف أن تكون
مستقلة عن األحزاب بعض اليشء ،وتبتكر وسائل احتجاجية طريفة
وخلقة (قمصانًا عليها شعار مطرقة العدالة) ،وتفرز تصو ًرا جدي ًدا
َّ
للمواطَنة والوطن ،قوامه رفض الفساد .كام نجحت الحملة يف ضم
شباب الذكور واإلناث من ذوي املستوى التعليمي العايل ،وهو ما
عب عنه رئيس "شبكة
أكد وجود وعي سيايس وجييل بارز سبق أن َّ
دستورنا" ،جوهر بن مبارك ،بالقول :إن "هؤالء الشباب كانوا بعد
أطفال ،وقد بدأ وعيهم السيايس يتشكل يف
ً
سقوط النظام القديم
فرتة الثورة"(.((2
وينطبق األمر نفسه عىل حملة "وينو البرتول؟" ،و"اعتصام الكامور"،
وهام اللذان ارتقيا بدوريهام من خالل املطالب التي وضعها
الشباب الناشطون إىل مستوى التعبري عن اله ِّم الوطني .كشفت
حملة "وينو البرتول؟" عن وعي سيايس غري مسبوق .وهي حملة
دشنتها مجموعات شبابية عىل املواقع االجتامعية ،مستفرسة عن
مصري الرثوة النفطية املوجودة يف البالد ،لكنها رسعان ما تحولت
إىل مسريات شعبية ونقاشات سياسية مكثفة .وقد اتهم الناشطون
يف هذه الحملة الدول َة بإخفائها الحجم الحقيقي للموارد البرتولية
يف البالد ،مطالبني إياها بالكشف عن ملفات الفساد والصفقات
املشبوهة املتعلقة بهذه الرثوة .وقد شكلت هذه الحملة منطلقًا ملا
ُعرِف فيام بعد باسم "اعتصام الكامور"؛ فقد اعتصم عدد من الشباب
يف صحراء تطاوين ،يف منطقة تُس َّمى الكامور ،مطالبني بحقهم يف
التشغيل ،ورسعان ما تطورت مطالبهم لتشمل الدعوة إىل تنمية
 26خميس بن بريك" ،مانيش مسامح :رصخة شباب تونس ضد الفساد" ،الجزيرة نت،
 ،2017/5/14شوهد يف  ،2018/5/6يفhttps://goo.gl/KrcAko :
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الجهة من خالل فرض مبدأ املساهمة يف التنمية عىل املؤسسات
النفطية يف املنطقة ،ونرش األرقام الحقيقية بخصوصها ،بل املطالبة
بفرض الدولة سيادتها عىل ثرواتها الطبيعية بتأميمها.
وقد انتهى هذا االعتصام بالتوصل ،بعد جوالت من املفاوضات بني
املعتصمني والحكومة ،إىل اتفاق شاركهم فيه االتحاد العام التونيس
للشغل ،يف  16متوز /يوليو  .2017وكانت النتيجة تخصيص مبلغ 80
مليون دينار تونيس سنويًّا لصندوق التنمية واالستثامر يف تطاوين،
فضل عن توفري
وعدم التتبع العديل لكل من شارك يف االحتجاجاتً ،
أكرث من  4500فرصة عمل لشباب املنطقة(.((2
وتجىل مظهر آخر لهذا الوعي الجييل والسيايس ،من خالل اإلرضاب
العام الذي نظَّمه طلبة الحقوق يف العاصمة وبقية الواليات ،ودام
أكرث من شهرين خالل عام  ،2017وذلك للمطالبة بإلغاء األمر 345
املؤرخ يف  9آذار /مارس  ،2017املتعلق باشرتاط الحصول عىل شهادة
املاجستري الجتياز مناظرة دخول املعهد األعىل للقضاء( .((2وعىل
حارضا يف خلفية االحتجاجات
الرغم من أن مطلب التشغيل كان ً
(من خالل املطالبة باإلبقاء عىل حظوظ املرتشحني الجتياز مناظرة
القضاء من دون أن تطول بهم مدة الدراسة الجامعية حتى الحصول
عىل املاجستري) ،فإن طريقة الطلبة يف إدارة اختالفاتهم عرب صندوق
االقرتاع من خالل اللجوء إىل االنتخاب ،والضغط عىل الحكومة من
خالل تنظيم التظاهرات واالعتصامات ،وتوحيد صفوفهم حول
مطلب واحد ،مثّلت (بقد ٍر ما) نقلة نوعية يف الوعي السيايس.
تجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن بعض الندوات التي نظمتها مراكز دراسات
وطنية ،كشفت عن درجة عالية من الوعي السيايس والجييل لدى
مختزل مهمة
ً
الشباب ،ممزو ًجا مبشاعر الغنب والخيبة والضيم،
السياسيني يف محاولة استبعادهم من املشاركة الفعلية يف اتخاذ
القرار السيايس ،أو استغاللهم فيام يخدم مصلحتهم ال مصالح
الشباب .وقد جاء عىل لسان أحد الشباب املتدخلني يف إحدى هذه
مجال
الندوات قوله" :إن تشبث الشيوخ والكهول بالكرايس ال يرتك ً
للشباب"( .((2أما عبارة "رصاع األجيال" فقد وردت رصاحة عىل لسان
إحدى املتدخالت يف ندوة أخرى ،عندما قالت" :أشعر بأن هناك
 27ملزيد من املعلومات حول اعتصام الكامور ،انظر" :اعتصام الكامور" ،ويكيبيديا،
شوهد يف  ،2018/5/6يفhttps://goo.gl/iGYxVn :
 28الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،أمر حكومي عدد  345لسنة  2017مؤرخ يف
 9مارس  2017يتعلق بتنقيح األمر عدد  1290لسنة  1999املؤرخ يف  7جوان  1999املتعلق
بتنظيم املعهد األعىل للقضاء وضبط نظام الدراسات واالمتحانات والنظام الداخيل" ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،السنة  ،160العدد ( 20آذار /مارس .)2017
" 29ندوة بعنوان :آليات حث الشباب عىل املشاركة السياسية" ،صفحة مركز دراسة
اإلسالم والدميقراطية عىل الفيسبوك ،2017/5/4 ،شوهد يف  ،2018/5/6يف:
https://goo.gl/cVkdvm
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رصا ًعا بني الجيل الجديد والجيل القديم ،وأن هذا الرصاع حا ٌّد ج ًّدا،
سواء يف األحزاب أو يف خارجها"(.((3
والحقيقة أن هذه الحمالت  -وهي األبرز من حيث التعبئة والحضور
امليداين واملشاركة الشبابية  -مل تكن إال أمثلة لجملة من الحمالت
األخرى التي ما انفكت تكتسح املجال العام ،مثل حملة "موش عىل
كيفك"( .((3كام أن املداخالت يف الندوات املذكورة ليست إال عينة مام
يُتداول من مواقف شبابية.
أما التحركات الشبابية التي ظهرت بغتة بعناوين اإلبداع وحرية
التعبري بعد الثورة مبارشة ،ونشطت بقوة يف أثناء ما ُعرف بـ
"حكومة الرتويكا"( ،((3وأوحت بتشكُّل قيم جديدة ،واقتحام عرص
جديد من الحرية ،عىل غـرار "الهارمل شيك" Harlem Shake
(وهو نوع من الرقص الوافد من الغرب ،استطاع اقتحام فضاءات
تربوية حساسة مثل املدرسة) ،والـ "وان مان شو" السيايس One
( man showوهو نوع من األداء املرسحي الفردي الساخر) ،وحتى
"الجرافيتي" ( Graffitiوهو نوع من الكتابة أو الرسم عىل الجدران
بطريقة مستفزة ومثرية) ،فقد تبني أنها مل تكن تعبريات شبابية خالقة
وخالصة ميكن قراءتها ضمن أفق الوعي السيايس والجامعي ،بقدر ما
كانت محاولة الستفزاز نظام "الحكم اإلسالمي"؛ إذ رسعان ما اختفت
بسقوط حكومة الرتويكا وعودة املنظومة القدمية إىل الحكم.
واملفارقة أن الجيل الذي مل يشارك يف الثورة ضمن قواعد املقاربة
الجيلية ،أتاحت له الثورة ،بفضل ما وفرته من مناخات حرة ،املجال
ليعب عن انشغاالته مبا يستجيب لرشوطها ،غري أن اإلشكال املطروح
ِّ
يبقى يف الهنات التي تنطوي عليها هذه املقاربة نفسها.

ثان ًيا :عجز المقاربة الجيلية عن
مقاربة الثورة التونسية
يتضح عجز املقاربة الجيلية عن مقاربة الثورة التونسية ،من خالل
بعدين :األول يتعلق ببنية املقاربة الجيلية نفسها (عجز داخيل)،
والثاين يتعلق بصعوبة تحديد الشباب ضمن خانة النخبوي أو
الطليعي (عجز خارجي).
" 30فيديو لندوة الشباب التونيس :الواقع ،التحديات والحلول" ،موقع مركز دراسة اإلسالم
والدميقراطية ،2016/9/24 ،شوهد يف  ،2018/5/6يفhttps://goo.gl/jttJgh :
 31هي حملة نظمتها مجموعة من الشباب ملطالبة وزارة الداخلية بسحب مرشوع قانون
زجر االعتداءات عىل قوات األمن من مجلس نواب الشعب ملا فيه من فصول تتعارض مع
الدستور ومتس حرية التعبري.
 32االئتالف الذي حكم تونس يف أثناء املرحلة االنتقالية ( ،)2014-2011وتشكل من
ثالثة أحزاب رئيسة :حركة النهضة ،واملؤمتر من أجل الجمهورية ،والتكتل الدميقراطي من
أجل العمل والحريات.

ويام  /رايأرايأ

 .1عجز داخلي :هشاشة المقاربة الجيلية
بوصفها أداة لتفسير أحداث الثورة
التونسية
عىل الرغم من أن الثورة التونسية مل تزل تحمل معها جملة من
الخصوصيات التي تجعلها عصية عىل االستجابة لقواعد التفسري
الجييل ،ينبغي لنا القول إن املقاربة الجيلية نفسها تشكو من العوائق
التي تحد من اعتامدها مقاربة عامة تصلح لكل املجتمعات؛ وذلك
بديل من
ألسباب عدة :لعل أهمها أن املقاربة الجيلية التي نشأت ً
املقاربة الطبقية املاركسية ،بوصفها محاولة لتفسري كربى التغريات
السياسية واالجتامعية( ،((3ال ميكن قبولها من دون إثارة الشكوك حول
صالحيتها املعرفية؛ بحكم قيامها عىل استبعاد غريها من املقاربات
الراسخة يف العلوم االجتامعية والسياسية .وهذا ما نبه إليه كثري
من علامء االجتامع السيايس الذين أبرزوا الحاجة إىل دمج املقاربة
الجيلية مع بقية التفاعالت االجتامعية املرتبطة باأليديولوجيا والدين
والعرق والطبقة االجتامعية( .((3بل إن الرتكيز عىل رصاع األجيال،
بوصفه أداة لتفسري كل التناقضات االجتامعية والسياسية ،لن يكون
من شأنه إال تسييس قضية الشباب ،واالنحراف بحقيقة الرصاع
املؤسس بطبعه عىل رصاع املصالح املادية
السيايس واالجتامعي َّ
واملشاريع املجتمعية؛ ذلك أن فئة الشباب ليست كتلة متجانسة،
وال طبقة اجتامعية ،وال هوية اقتصادية خالصة ،بل هي فئة عمرية
تشقها التناقضات االقتصادية والرصاعات األيديولوجية(.((3
أضف إىل ذلك أ ّن تنزيل املقاربة الجيلية عىل الثورة التونسية ،مع
كون هذه املقاربة وليدة مناخات اجتامعية وسياسية غربية مغايرة
لواقعنا الثقايف العريب ،قد يورطنا مجد ًدا يف االنجرار املعريف الذي
لن يكون إال عىل حساب خصوصياتنا املحلية وحقيقتنا املوضوعية؛
فتوافر رشوط املقاربة الجيلية يف البيئة الغربية ال يعني بالرضورة
توافر رشوطها يف كل مكان.
أما تباين املواقف والتصورات حول مفهوم الجيل ،فيمثّل بدوره كربى
املعضالت التي تكشف عن هشاشة املقاربة الجيلية(((3؛ وهو تباين
يقوم عىل التمييز بني ثالث مقاربات أساسية؛ هي:
•تأثري دورة الحياة؛ أي معرفة خصائص التطور املرتبط بكل
مرحلة من الحياة املفرسة للسلوكات السياسية املختلفة لكل
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34 Boumaza, p. 194.
 35حسن طارق" ،تأمالت حول قضايا الشباب السياسية واالنتقال الدميقراطي" ،منرب
الدكتور محمد عابد الجابري ،د.ت ،.شوهد يف  ،2018/5/6يفhttps://goo.gl/scK2RC :؛
املرصد الوطني للشباب ،الشباب واملشاركة السياسية ،ص .2
36 Récappé, p. 205.

ملف :جيل الشباب في مسارات االنتقال الديمقراطي العربية
الشباب والثورة:
هل تصلح المقاربة الجيلية أساسًا لقراءة الثورة التونسية؟

فئة عمرية .وترى هذه املقاربة أن كل مرحلة عمرية تتميز
بخصائص فيزيولوجية واهتاممات عاطفية واجتامعية تفرز
هوية ذاتية مستقلة عن اآلخرين،
وخصوصا الكبار( .((3هنا
ً
يتم استخدام مفهوم الجيل ليدل عىل العالقات البيولوجية بني
أجيال القرابة ،كالعالقة بني جيل اآلباء وأبنائهم.
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الباب مفتو ًحا لطرح األسئلة األشد إلحا ًحا :كيف ميكن التفريق بني
آثار السن ،وآثار الجيل ،وآثار املرحلة؟ ما أهمية وعي الذات بوعيها
الجييل؟ ما أهمية العالقات بني األجيال يف تشكيل تطور كل جيل؟
كيف تتشكل الذهنيات الجامعية؟ ووفق أي مسار(((4؟ وهذه األسئلة
بالغة األهمية ،ولإلجابة عنها تداعيات عملية عديدة ،وال سيام عىل
صعيد التطبيقات اإلمربيقية(.((4
ووجبت اإلشارة أيضً ا إىل أن مفهو َمي الجيل و"الزمرة" ليسا دامئًا
واضحني ،وكث ًريا ما يُع َّرف أحدهام عىل أساس اآلخر( ،((4ويف أحيان
أخــرى يحدث تداخل بني الجيل السيايس والجيل الفكري أو
النخبوي( ،((4بل إننا ال ندري إن كنا إزاء جيل واحد أم أجيال متعددة،
ونتحدث عن جيل سيايس أم إننا بصدد اختالق أسطورة جيل ،عىل
غرار جيل عام .((4(1968

•تأثري ما يُطلق عليه باإلنكليزية " ،"Cohortوهو مفهوم مل يحظ
بعد بتعريف مو َّحد يف اللغة العربية ،وترجمته مشتتة بني
"الزمرة" و"الجامعة" و"الفوج" و"الكتيبة" و"العصبة" ،ولكنه
يفيد مجموعة األفراد الذين ج َّربوا األحداث نفسها يف الحقبة
الزمنية نفسها .وهو بذلك يختلف عن مفهوم الجيل الذي
يفرتض وجود وعي جامعي يتميز من بقية الرشائح االجتامعية
بجملة من الخصائص ،ويحاول التأثري يف مجرى األحداث؛ ذلك
أن "الزمرة" تشكل فئة اجتامعية "يف ذاتها" ،يف حني أن الجيل
هو مجموعة اجتامعية أو سياسية تعمل "لذاتها"(.((3

يبدو ضبط الحدود الزمنية التي يستغرقها الجيل ،أو تحديد الفاصل
الزمني بني جيلني ،من أهم الصعوبات التي تواجهها الدراسات
الجيلية ،والخالف بني املختصني يف هذا املجال ليس هي ًنا؛ فبعضهم
يرى أن املدى الزمني للجيل يدوم  16عا ًما ،والبعض اآلخر يحدده
بـ  30عا ًما( .((4ويبدو أن وترية التغيري االجتامعي هي التي تفرس هذا
االختالف؛ فكلام كانت هذه الوترية رسيعة يتناقص الفارق الزمني
بني األجيال.
ويذهب ميشال فيليبار إىل أن الفاصل الزمني بني األجيال يجب أن
يخضع العتبار التمييز بني الطبقة العمرية والزمرة والجيل .وإذا كان
هذا الفاصل ال يتجاوز بضع سنوات بالنسبة إىل الطبقات العمرية،
فإنه يتجاوز العرشية بالنسبة إىل الزمرة ،ويراوح بني  15و 20عا ًما
بالنسبة إىل الجيل(.((4

•تأثري املرحلة ،أي تأثري كربى األحداث املعارصة واالستثنائية يف
األفراد والجامعات ،عىل نحو يخلق حالة من التفاعل والتأثري
فيهم(((3؛ وهو ما يعني بروز جيل سيايس ال يرتبط باألساس
بالعوامل الداخلية التي تجمع أفراده ،وإمنا يتعلق بعامل خارجي
هو الذي يعطي الجيل هويته ،وهو ما يُس َّمى الحدث املولِّد(.((4
غري أن تعدد املقاربات الجيلية ،عىل الرغم من محاولة بعض الدارسني
تجاوز تناقضاتها الداخلية ،ضمن مقاربة تفاعلية فيام بينها( ،((4ترك
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37 Braungart & Braungart, pp.16-17.
38 Ibid., p. 21.
39 Ibid., pp. 27-28.
40 Jean François Sirinelli, "Génération et histoire politique, Vingtième
siècle," Vingtième Siècle, Revue d'histoire, no. 22 (1989), p. 72.
41 Braungart & Braungart, p. 38.

 47عزي ،ص .40
48 Michel Philibert, "Rapport au temps et fossé des générations," Actes du
colloque CNRS/Association des FED' ages, Gif-sur-Yvette, November 29-30,
1979, cité dans Attias-donfut, p. 44.

أما أنصار نظرية دورة الحياة فريكزون تحدي ًدا عىل العوامل
السوسيودميوغرافية املتعلقة باألساس بتأخر الشباب عن خوض غامر
الحياة العملية (من خالل الشغل والزواج وتكوين األرسة) ،بوصفها
سب ًبا يف مت ُّدد الفاصل الزمني بني األجيال ،وما ينتج منه من إطالة
مرحلة الشباب .والنتيجة أن عملية تحديد حدود الجيل تبدو "نو ًعا
عزي ،ص .49

42 Boumaza, p. 198.
44 Boumaza & Havard, p. 185.
45 Sirinelli, pp. 72-73.
46 Boumaza & Havard, p. 186; Sirinelli, pp. 74-75.
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ما اعتباطية"؛ ذلك "أن األحداث امل ُش ِّك ّـلة لألجيال ال تقع وفق وترية
منتظمة"(.((4
ويُ َعد الجيل السيايس من أبرز املفاهيم التي تزيد املقاربة الجيلية
هشاشة .وعىل الرغم من اإلضافات التي ق َّدمها رودلف هابريل
وفانسون تورنيي  -إذ خصص األول يف كتابه ،الحركات االجتامعية،
كامل لألجيال السياسية ،معت ًربا أن تغري األفكار السياسية
مبحثًا ً
مرتبط بتغري األجيال ،وأن األفكار التي تتشكل لدى الفرد يف مرحلة
حاسم يف تشكل شخصيته(((5؛ بينام أكد الثاين
شبابه يكون أثرها
ً
(((5
رضورة ربط الذهنية الجامعية بالحدث املولِّد  -فإن مفهوم
الجيل السيايس ،باستثناء مجهود مارغريت وريتشارد برونغارت بقي
شبه غائب يف دراسات علم االجتامع السيايس والعلوم السياسية(،((5
ومصد ًرا لاللتباس والــغــمــوض( :((5هل توجد عالقة سببية بني
الجيل والحدث السيايس؟ وأيهام ميهد لآلخر؟ وهل يؤدي التحرك
االحتجاجي إىل ظهور الجيل؟ أم هل إن الجيل هو الذي يؤدي إىل
التحرك االحتجاجي؟ وهل ميكن قياس الوعي الجامعي أو الوعي
قياسا علم ًّيا؟ ومتى تتشكل األجيال السياسية(((5؟
الجييل ً
جعلت هذه األسئلة وغريها املقاربة الجيلية برمتها عرضة للنقد .وقد
عرب بيار فافر عن رفضه القطعي لفكرة الجيل ،معت ًربا أنها نوع من
اللغو الذي يفتقر إىل األساس العلمي(((5؛ إذ ال يوجد معيار لقياس الجيل
السيايس ،كام أن الحدث املولِّد ،أي اإلشكالية التاريخية التي تكون سب ًبا
معي ،وتعطيه هويته ،وتشكّل ذاكرته الجامعية ،ال ميكن
يف والدة جيل َّ
أن يختزل نشأة األجيال السياسية وحده ،واألهم من ذلك أن األحداث
التاريخية ،عىل أهميتها ،كث ًريا ما ال ترتك أث ًرا يف نشأة األجيال( ،((5وربط
بروز الجيل بالحدث التاريخي يقلل من أهمية الحدث نفسه ،بحكم
اختزاله يف املسألة الجيلية( ،((5والحال أن الذاكرة الجامعية واملجتمعية،
كام تقول كالودين أتياس-دنفو ،تتجاوز الذاكرة الجيلية(.((5
49
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50 Heberle; Boumaza, p. 194.
51 Tournier, p. 230.
52 Boumaza & Havard, pp. 183-184.
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57 Attias-donfut, p. 46.
58 Ibid., p. 48.
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أما مارك تسلر ،فقد وجه نق ًدا قاس ًيا إىل هذه املقاربة الجيلية
بتأكيده ،أولً  ،أن املواقف والقيم التي يك ِّونها األفـراد يف فرتة
شبابهم غري ثابتة ،وهي تتغري طوال حياتهم باستمرار ،وال تقف
عند محطة معينة كام تزعم النظرية الجيلية؛ وبتأكيده ،ثانيًا،
أن األحداث التاريخية الكربى ال يتباين تأثريها يف الناس بحسب
املرحلة العمرية ،وإمنا يكون هو نفسه تقري ًبا بقطع النظر عن
طبيعة رشائحهم العمرية(.((5
يف الواقع ،ال يعود عجز املقاربة الجيلية عن مقاربة الثورة التونسية
فقط إىل هشاشة مفاهيمها وضعف بنائها الداخيل ،ولكن إىل عجزها
عن قراءة واقع االحتجاجات الشبابية كام جرت إبان الثورة أيضً ا.

 .2عجز خارجي :عجز المقاربة الجيلية
عن قراءة تحركات الشباب في الثورة
التونسية
خصوصا
عىل الرغم من التطورات التي عرفتها املقاربة الجيلية،
ً
يف خمسينيات القرن املــايض ضمن األفــق الجديد للدراسات
السوسيولوجية؛ حيث أصبح مفهوم الجيل مرادفًا ملفهوم الشباب،
بعد أن بات محور املقاربة الجيلية( - ((6وهذا خالفًا ملا كان عليه
الوضع سابقًا مل َّا كان مفهوم الجيل يقرتن بجيل البالغني( - ((6فإن
املقاربة الجيلية بقيت عىل حالها يف عدم اشرتاط مشاركة كل الشباب
ليك يحدث التغيري الجييل؛ إذ يكفي مشاركة جزء منهم يف صناعة
األحداث .كام ال تشرتط أن يكون الجميع عىل موقف واحد( ،((6إذ
يكفي أن يقود الحركة الجيلية نخبة من الشباب القادرين عىل متثُّل
مشاغلهم ،وهو ما يسميه مانهايم "الوحدات الجيلية" التي تتمتع
بوعي جييل تستطيع من خالله تجنيد الوحدات الجيلية األخرى(.((6
وهنا يتضح عجز املقاربة الجيلية عن مقاربة الثورة التونسية
59 Mark Tessler et al., "Political Generations in Developing Countries:
Evidence and Insights from Algeria," Public Opinion Quarterly, vol. 68, no.
2 (2004), p. 188.
60 Shmuel Nooh Eisenstadt, From Generation to Generation: Age Group
and Social Structure, 2nd ed. (New Brunswick, London: Transaction
;)Publishers, 2002
عزي ،ص .33
61 Norman B. Ryder, "The Cohort as a Concept in the Study of Social
;Change," American Sociological Review, vol. 30, no. 6 (1965), p. 844
Boumaza, p. 190.
62 Karl Mannheim, Le problème de générations (Paris: Nathan, 1990),
p. 120.
63 Alessandro Cavalli, "Generations and Value Orientations," Social
;Compass, vol. 51, no. 2 (2004), p. 163
عزي ،ص .38
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وخصوصيتها؛ وذلك لسببني :أولهام أن الشباب املشاركني يف الثورة
مل يكونوا شبابًا طالئعيني ،ودليل ذلك أنهم مل يتحركوا انطالقًا من
الجامعة ،أو املدن ،أو حتى العاصمة ،ومل يكونوا ميلكون القدرة عىل
التأثري والتجنيد .والسبب اآلخر أن "شباب الثورة" االفرتاضيني مل
يكونوا يحملون مرشو ًعا سياسيًّا بوصفه مثرة وعيهم الجييل.
ويبدو التصنيف الذي اعتمده مصطفى حجازي للشباب ،بتمييزه
بني الشباب "النخبوي" والشباب "املحظي" والشباب "املكافح"
وشباب "الظل"( ،((6بالغ األهمية لقراءة الثورة التونسية وهوية
الشباب املشاركني فيها؛ فشباب الظل تحدي ًدا ،وهم املشاركون
األساسيون يف الثورة ،مل يكونوا ميلكون وع ًيا سياس ًّيا؛ ذلك أن
انتامءهم إىل الرشائح الشعبية األكرث فق ًرا وحرمانًا من التعليم
والتشغيل مل ميكنهم من هذا الوعي .وهذا ما أبانت عنه نوعية
الشهادات التي ُعرضت إىل حد اآلن من خالل جلسات االستامع
فضل عن قامئة الشهداء التي نُرشت يف
لهيئة الحقيقة والكرامةً ،
بعض املجالت والتقارير( .((6وينطبق األمر نفسه تقري ًبا عىل ما
يسميه حجازي الشباب املكافحني ،وهم الشباب الباحثون عن
العمل من أبناء األرس متوسطة الدخل ،الذين حظوا برعاية أرسية
مقبولة ،ولكنهم مل يتمكنوا من اقتحام سوق الشغل عىل الرغم من
تحصيلهم العلمي الجامعي ،فيتولد من ذلك حالة من االحتقان
الوجداين الذي رسعان ما يتفجر أثناء األزمات االجتامعية.
أما شباب النخبة والشباب املحظي ،فهم ينتمون إىل الرشائح الشبابية
امليسورة .فشباب النخبة هم الرشيحة التي حظيت بأفضل رعاية
أرسية ،وبأعىل مستويات التعليم واملهارات املهنية ،وهي بحكم
نشأتها تبدو األبعد عن االنخراط يف التحركات االحتجاجية؛ فهي
تدخل سوق العمل بال عناء ،ورسعان ما تصل إىل مستويات قيادية
تتيح لها املكانة االجتامعية الالئقة ،ورسعان ما تض ِّحي بالحرية
السياسية وتنخرط يف منظومة الحكم.
أما الشباب املحظي فهم "أبناء محديث النعمة" الذين استأثروا برثوات
البالد بفعل اقرتابهم من دوائر الحكم ،واستطاعوا االستفادة من
هذه املكانة للحصول عىل الشغل املالئم والتمتع باألمن والحامية؛
وهي رشائح مل تترضر يو ًما من النظام السابق ،وكانت مستفيدة
من خياراته وسياساته باستمرار .وهنا ،ال بد من االنتباه إىل الصورة
 64مصطفى حجازي" ،ثورة الشباب وتحوالتها الثقافية" ،ورشة املوارد العربية[ ،د.ت،].
شوهد يف  ،2018/5/6يفhttps://goo.gl/nz5Fgz :
" 65قامئة أسامء الشهداء :الوفايات والضحايا" ،قضايا إسرتاتيجية ،العدد ،)2012( 7
ص 151-108؛ اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق حول التجاوزات واالنتهاكات ،التقرير
(تونس :نيسان /أبريل  ،)2012ص  653وما بعدها؛ هيئة الحقيقة والكرامة" ،جلسة االستامع
العلنية الخامسة  14جانفي  ،"2017موقع هيئة الحقيقة والكرامة ،2017/1/15 ،شوهد يف
 ،2018/5/6يفhttps://goo.gl/JkXPBY :
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النمطية التي قُ ِّدمت عن الشباب غداة  14كانون الثاين /يناير 2011
يف الصحف الوطنية والعاملية ،بوصفهم هؤالء الشباب الجامعيني
املثقفني ،الحاملني للشهادات العلمية ،العاطلني عن العمل ،وهو
طرح مل يسلم منه مفكرون كبار عىل غرار فوكوياما( .((6وهذه هي
الصورة التي عمل العقل الغريب عىل اختالقها وفقًا لرؤية "استرشاقيه
جديدة" ،يف محاولة منه لتأكيد قدرة الحضارة الغربية مجد ًدا عىل
تحرير شعوب الرشق من العبودية التي تعيشها ،بفضل ما تتيحه لها
هذه الحضارة من وسائل اتصال حديثة ومنط اجتامعي عرصي(.((6
أما تصنيف الشباب عىل أساس وظيفي ،بني التلمذي ،والجامعي،
والعامل ،والباحث عن العمل ،والعاطل ،وهو التصنيف الذي نقرتحه
بوصفه األقرب لقراءة الثورة التونسية ومقاربة دور الشباب فيها،
فهو يدحض بدوره الطرح السائد (من أن الثورة التونسية من صنع
الشباب املثقف الجامعي الحامل للشهادات العلمية ،العاطل من
العمل)؛ ذلك أن أغلب الشباب الجامعيني كانوا منغمسني يف فرتة
املراجعة ،ويستعدون للعودة الجامعية إلجراء االختبارات .وأما حاملو
الشهادات العلمية العاطلون عن العمل الذين تراوح أعامرهم عادة
بني  23و 30سنة ،فقد كانوا منشغلني بإجراء االختبارات الكتابية
خصوصا أن هذه الفرتة كانت تعج باملناظرات الوطنية؛
والشفاهية،
ً
حيث شملت اآلالف من الشباب الحاملني للشهادات العليا .وعىل
هذا األساس ميكن القول إن الشباب الجامعيني ،وهم نخبة الشباب،
كانوا تقريبًا خارج التحركات االحتجاجية التي كانت تجري يف البالد،
وذلك عىل عكس ما حصل يف فرنسا واملكسيك واملجر .وحتى إن
شارك بعضهم يف االحتجاجات العامة أو يف داخل الحرم الجامعي،
فلم يكن لذلك أي آثار عملية(.((6
يف املقابل ،كانت املشاركة الحقيقية يف أحداث الشغب من جانب
الشباب "التلمذي" الذي كان يف عطلة ويستعد للعودة املدرسية
يوم  2كانون الثاين /يناير  ،2011ولكن وزارة الرتبية آنذاك رسعان
ما تدخلت لتأجيل عودته املدرسية ،يف محاولة لتجنب الفوىض يف
املــدارس ،فكان ذلك مبنزلة اإلذن له بتفجري طاقات العنف التي
بداخله ،وإثارة الشغب الذي مل يكن دامئًا يف عالقة مبا يجري يف البالد
66 Francis Fukuyama, "The Middle-Class Revolution," Wall Street Journal,
28/6/2013, accessed on 6/5/2018, at: https://goo.gl/tQcGSb
67 Mounia Bennani-Chraibi & Olivier Fillieule, "Pour une sociologie des
situations révolutionnaires, Retour sur les révoltes arabes," Revue française de
science politique , vol. 62, no. 5-6 (2012), p. 774.
 68ميكن أن نشري هنا إىل االحتجاجات الطالبية التي حدثت يف  5كانون الثاين /يناير 2011
يف كلية اآلداب  9أفريل بتونس العاصمة ،وكلية اآلداب بسوسة التي شهدت مواجهات حادة
بني الطلبة وأعوان مكافحة الشغب ،انظر :نزار شقرون ،رواية الثورة التونسية (صفاقس :دار
محمد عيل الحامي ،)2011 ،ص .34
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من توتر ،بل إن عدم استئناف عودته املدرسية عىل نحو طبيعي
سمح بتحويل الساحات العامة والشوارع إىل ما يشبه مالعب رياضية
ُر ِفعت فيها كل شعارات كرة القدم املعهودة ،وظهرت فيها كل
السلوكيات التي اعتاد الشباب التلمذي عىل مامرستها إثر نهاية كل
مقابلة رياضية .وهذا ما ت َ َفطَّن إليه بعض الباحثني يف سعيهم لقراءة
طبيعة االحتجاجات آنذاك وتتبع جذورها( .((6وهنا ،ال بد أن نتساءل
عن مدى صالحية األخذ باملقاربة الجيلية وحدودها ،ليس فقط ألن
املشاركني يف االحتجاجات مل تتجاوز سنهم يف أغلب األحيان  15سنة،
ولكن لِام متيزت به االحتجاجات من عنف وفوىض.

ومهام كانت التصنيفات الشبابية ،فإن شباب الثورة هم شباب
الجهات ال العاصمة؛ شباب النزوح واألحياء الشعبية ال املدن؛ الذكور
ال اإلناث؛ الشباب التلمذي ال الجامعي؛ الشباب املهمش تحدي ًدا ال
شباب العائالت امليسورة واألحياء الراقية التي سارع "األمن" و"الدفاع"
إىل حاميتها من هجوم حشود الجامهري الغاضبة يف يوميات الثورة.
وهنا ،يجدر التذكري بأنه إىل حدود يوم  12كانون الثاين /يناير 2014
كانت املقاهي واملطاعم يف كل األحياء الراقية ،يف العاصمة أو غريها
من املدن الكربى ،تعيش يف عامل آخر ال ميت بصلة ملا يجري يف البالد
من أحداث .كام أن جز ًءا كب ًريا منهم يف ذلك الوقت كان منخرطًا
يف احتفاالت رأس السنة امليالدية .وهذا ما يدعونا إىل التوقف عند
مفهوم الشباب الطليعي أو النخبوي ودوره كام ورد يف نظرية كارل
مانهايم ،والقول بعجز هذه النظرية عن اإلملام بالثورة التونسية؛
مشمول بالثورة ،خالفًا للشباب
ً
ذلك أن الشباب النخبوي مل يكن
املهمش واملنيس الذي شكَّل وقودها .واملفارقة أن الرشيحة الشبابية
فعل ،ال يبدو عليها االهتامم بأي قراءة
التي شاركت يف االحتجاجات ً
تحاول أن تنزع عنها رشف املشاركة يف الثورة أو أن تشملها به ،إنها
"69 Ashraf El-Sherif, "The Ultras' Politics of Fun Confront Tyranny,
Jadaliyya, 5/2/2012, accessed on 6/5/2018, at: https://goo.gl/gHVrfj
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ال ترى نفسها معنية باملوضوع من األصل .والحقيقة أن االحتجاجات
التي انترشت يف املناطق الداخلية مل تكن رغبة جيلية يف االنعتاق
والتحرر ،ولكنها كانت تنبع من وضع جغرايف وتاريخي يحفر بعي ًدا
يف البنى االقتصادية واالجتامعية لتلك املناطق الخاضعة بدورها إىل
سوسيولوجيا "التوازنات الزبونية" التي أرساها النظام السابق ،وكان
يرشف عليها الحزب الحاكم نفسه من خالل خالياه يف الجهة(.((7
أما املسألة الثانية التي تربز من خاللها هشاشة املقاربة الجيلية وعجزها
عن مقاربة الثورة التونسية ،فتُط َرح عىل مستوى عالقة الشباب
باإلنرتنت .والثابت أن الفيسبوك ،بعد  17كانون األول /ديسمرب ،2010
أثث يوميات الثورة عىل نحو مكثف؛ إذ صار املصدر األول لنرش
املعلومة ،واضطلع بدور مهم يف التصدي للخطاب الرسمي للنظام،
والرد عىل رواية وسائل اإلعالم الرسمية لحقيقة ما يحصل عىل أرض
الواقع ،بل الذهاب إىل حد التحريض عىل إسقاط النظام (يو َمي 10
و 11كانون الثاين /يناير .)2011
كام اضطلع املد ِّونون ،عىل الرغم من عزلتهم عن الرأي العام ،بدور
مهم أيام الثورة يف نقل الخرب وتغطية األحــداث بطريقة فاقت
اإلعالم العمومي الذي اخترص دوره يف تربير األحداث والدفاع عن
النظام .ونجحوا يف أن يؤثثوا الفضاء االفرتايض بجملة من الرسوم
الكاريكاتورية الساخرة ،واملقاالت املرتجمة إىل اللغات األجنبية؛ يف
محاولة للكشف عن الحقيقة القمعية لنظام بن عيل.
غري أن هناك جملة من امللحوظات واألسئلة التي وجب طرحها لنقف
عىل حقيقة استجابة الثورة التونسية للمقاربة الجيلية ،نسوقها عىل
النحو اآليت:

مستقل ،وهذا ما يفرض علينا
ًّ
فاعل
•تبقى شبكة اإلنرتنت أداة ،ال ً
(((7
التنسيب عندما نتناول دورها يف الثورة التونسية  .وكام يقول
عالل أمني ،فالثورات ال تدار من خلف الحواسيب( .((7وهنا ،ال
بد من أخذ جملة من املعطيات يف االعتبار ،منها أن استعامل
اإلنرتنت يف املناطق الداخلية ،منبع الثورة ،مثل سيدي بوزيد
والقرصين ،مل يكن بالحجم نفسه الذي كان يف املدن الكربى
والعاصمة( ،((7وأن هذا االستعامل مل يكن يعني بالرضورة

70 Allal, "Trajectoires," p. 821.
71 Romain Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet: le rôle des
médias sociaux," L'Année du Maghreb, vol. VII (2011), p. 393.
"72 Amin Allal, "Avant on tenait le mur, maintenant on tient le quartier!,
Politique Africaine, no. 121 (2011) p. 59; Michael Béchir Ayari, "Non,
"les révolutions tunisienne et égyptienne ne sont pas des révolutions 2.0,
Mouvements, vol. 2, no. 66 (2011), pp. 56-61.
 73أحمد خواجة" ،املامرسات الثقافية ودورها يف اندالع الثورة يف واليتَي سيدي بوزيد
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االنخراط يف الشأن العام واالهتامم به؛ فموضوعات الشبكة
التي تستقطب اهتامم الشباب عديدة ،ولكل منهم مآربه فيها؛
علم أن مواقع عديدة كانت منخرطة يف الدفاع عن النظام
ً
وتربئة ساحته.

•ال ينبغي لنا أن ننىس حالة االرتباك التي كانت تخيم عىل
مستعميل اإلنرتنت قبل الثورة ،وحرصهم عىل تفادي املقاطع أو
كثريا ما
الصور ،مخافة حجب صفحاتهم( ،((7وحتى يف أيام الثورةً ،
كان التفاعل باهتًا .وقد كشف رومان لوكونت ،من خالل تصفحه
مختلف املدونات ومواقع الفيسبوك حينها ،عن حقيقتني :انتشار
ظاهرة الالمباالة لدى مستعميل اإلنرتنت ،وأن جل مستعميل
اإلنرتنت املهتمني باملسائل السياسية واملواطنية كانوا باألساس من
معتربا أن
املواطنني بالخارج ،والبعض منهم من دوائر العاصمة(ً ،((7
االحتفاء بثورة الفيسبوك كام صورها اإلعالم ُمبالَغ فيه ،وأن الزعم
أن شباب الفيسبوك هم شباب الثورة غري "واقعي"(.((7

•إن مرشيف الصفحات الفيسبوكية يف جلهم كانوا يتجاوزون
 25سنة تقري ًبا ،وأن النشاط السيايس عىل الفيسبوك غال ًبا ما
كان ميارسه جيل الكهول ،ال جيل الشباب .أما املد ِّونون ،وهم
األقرب إىل االستجابة إىل رشط الوعي السيايس ،فكان ُجلُّهم،
فضل عن تجاوزهم سن الثالثني ،من محرتيف مهنة الصحافة.
ً
وهذا يعني أنهم مل يتولوا تغطية األحداث انطالقًا من وعيهم
املواطني بوصفهم مدونني عىل اإلنرتنت ،ولكن ألنهم كانوا
يعملون باألساس لفائدة وسائل إخبارية أخرى ،غري أنهم أثناء
عملهم ميرون عرب مدوناتهم لنرش ما ُحرِموا من نرشه يف الوسيلة
اإلعالمية التي يعملون لفائدتها .وهذا ما يخالف الفلسفة التي
قامت عليها املدونات ،التي تقيض بامتناع املد ِّون عن نرش
مادته اإلخبارية يف غري مد َّونته(.((7
•ينبغي لنا التذكري بأن أغلب الشعارات التي ُر ِفعت خالل
التظاهرات التي انطلقت يف أواخر عام  2010كانت باألساس
 74أمين الرزقي" ،شباب الفايسبوك وثورة  14جانفي" ،يف مجموعة مؤلفني ،االنتقال
الدميقراطي يف تونس (تونس :الديوان للنرش ،)2012 ،ص .238-237
75 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet," pp. 390, 395.
76 Romain Lecomte, "Les usages "citoyens" d'internet dans le contexte
autoritaire tunisien," in: Sihem Najar (dir.), Le cyberactivisme au Maghreb et
dans le monde arabe (Paris: IRMC-Kharthala, 2013), p .73.
 77كان سفيان الشورايب ،صاحب مدونة "تونس أخرى ممكنة" التي أحدثها يف حزيران/
يونيو  ،2008صحافيًّا يف جريدة الطريق الجديد .كام كانت لينا بن مهني ،صاحبة مدونة
"بنية تونسية"  A Tunisian girlتشتغل عىل ذمة قناة  TF1حينام كانت تغطي األحداث
عن قرب يف سيدي بوزيد ،وكان برفقتها فريق صحايف مكلف بتغطية األحداث .أما سامي
بن غربية ،وهو مد ِّون معروف ،فهو نفسه أحد مؤسيس موقع نواة ،راجع :نرسين رمضاين،
"املدونون" ،يف مجموعة مؤلفني ،االنتقال الدميقراطي ،ص .263-260
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شعارات نقابية .وقد نفت فاطمة رياحي ،وهي مد ِّونة ُعرِفت يف
الفضاء التدويني باسم "أرابكا" ،أن يكون هناك شعار واحد من
بني تلك التي ُر ِفعت خالل االحتجاجات مصدره املد َّونات(.((7
أما عبارة "ديغاج" ،أي "ارحل" ،فعىل الرغم من انتشارها عىل
صفحات الفيسبوك قبل أن تنزل إىل شوارع العاصمة ،فال بد
من القول إن صاحبها من جيل الكهول ،وهو املعارض السيايس
طارق امليك ،املقيم يف كندا ،وكان قد أطلقها من خالل تسجيالت
الفيديو التي كان يبثها عرب صفحته عىل الفيسبوك ،ومل يقم
الشباب بصياغتها.

•بسقوط نظام بن عيل ،سقطت مواقع الصفحات الفيسبوكية يف
رصاعات بينية حادة ،والنتيجة ت ُ َهم متبادلة ،وتراشق بالشتائم
فضل عن
والسباب .وهذا ما يؤكد غياب الرؤية املشرتكة للعاملً ،
الوعي الجييل لدى أصحابها.
أما األسئلة التي يجب أن تُط َرح انطالقًا من هذه امللحوظات فهي
عديدة :هل ميكن أن نتحدث عن وعي جييل فيسبويك؟ وهل يكون
االحتجاج افرتاض ًّيا؟ وهل يؤرش تداول مقاطع الفيسبوك ونرشها إىل
وعي سيايس؟ وهل ميكن وضع الشباب الناشطني عىل الفيسبوك يف
خانة الجيل السيايس ،وإدراج ما يقومون به يف خانة الوعي الجييل؟
هل ميكن قياس الوعي السيايس من خالل النشاط الفيسبويك؟ وماذا
عن قيمة نرش املعلومة عىل الفيسبوك والحال أنها عملية ال تتطلب
أي جهد؟ ثم كيف نتعامل مع مسألة السن إذا كان أغلب املرشفني
عىل الصفحات تجاوزت سنهم  25سنة؛ أي إنهم تجاوزوا املرحلة
العمرية التي تعتمدها جل الدراسات السوسيولوجية لتعريف
الشباب؟ وهنا ،ال مناص من ربط الدراسات الجيلية بالدراسات
السوسيولوجية املتعلقة بالشباب ،وهي دراسات مختلفة بدورها
حول تحديد سن الشباب؛ فبعض الدراسات يحرصها يف الفرتة بني
 15و 24سنة ،والبعض اآلخر يرى أنها متتد من  15إىل  39سنة،
وهناك من يذهب إىل أنها ال تتجاوز الفرتة املمتدة بني  12و16
سنة( .((7ولكن الغالب األعم من هذه الدراسات يَ ُعد مرحلة الشباب
بني  15و 24سنة ،وهذا هو التحديد املعت َمد دول ًّيا (من البنك الدويل،
ومنظمة األمم املتحدة)( ،((8وإن كان تقرير إزالة الحواجز أمام
إرشاك الشباب ،املتعلق بالحالة التونسية ،قد أدرج الشباب يف الفئة
العمرية التي تراوح بني  15و 29سنة( .((8والثابت أن هناك أسئلة
 78حوار أجرته معها نرسين رمضاين يف املرجع نفسه ،ص .267
 79عزت حجازي ،الشباب العريب ومشكالته ،سلسلة عامل املعرفة ( 6الكويت :املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1985 ،ص .29-28
 80املرجع نفسه ،ص .2
 81البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،ص .5
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ويام  /رايأرايأ

مستجدة فرضت نفسها بفعل تطور وسائل التواصل االجتامعي وهي
يف حاجة إىل اإلجابة.

المراجع

خاتمة

العربية
البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،مجموعة البنك الدويل .تونس :إزالة
الحواجز أمام إرشاك الشباب .واشنطن دي يس.2014 :

موضوع الشباب والثورة يف تونس كرث فيه التوظيف السيايس ،وبات
ُملِ ًّحا تنا ُوله ضمن مقاربة علمية تنأى به عن التجاذبات السياسية .من
هذا املنطلق ،بدت املقاربة الجيلية األنسب لقراءة الثورة التونسية
خصوصا أنها تقوم عىل الربط بني العامل الجييل
يف عالقتها بالشباب،
ً
واملتغريين السيايس واالجتامعي .وال تتوقف أهمية املقاربة الجيلية
هنا عىل أنها أسلم السبل لفك طالسم الثورة التونسية ،والوقوف عند
أسبابها فحسب ،ولكنها مثلت فرصة مثينة للتوقف عند هذه النظرية
التي ما انفكت تشغل اهتامم الباحثني أكرث فأكرث ،وباتت تفرض
نفسها ضمن كربى املقاربات التاريخية واالجتامعية التي تطمح إىل
تفسري التحوالت االجتامعية والسياسية الكربى.
غري أن محاولة قراءة الثورة التونسية وفقًا للمقاربة الجيلية مل تكد
تبدأ حتى اصطدمت بأش ّد اإلشكاليات حرقة وإلحا ًحا :هل تصلح
هذه املقاربة باألساس لقراءة الثورة التونسية؟
وقد تب َّي من خالل البحث أن الثورة التونسية تقبل القراءة الجيلية؛
فالشباب وتحركاتهم االحتجاجية كانوا حارضين بقوة ،و"الحدث
تجل يف أبلغ معانيه (الثورة) ،غري أن عنارص عديدة
السيايس" َّ
كـ "الوعي السيايس" و"الجيل السيايس" وغريهام من أسس املقاربة
الجيلية ومفاهيمها تبدو باهتة ومفقودة.
وكشفت لنا محاولة الغوص بقدر أكرث يف أعامق هذه املقاربة العلمية
عن حقيقة أخرى ال تقل أهمية ،وهي أن هذه املقاربة تعاين نقائص
يف مسار تشكُّلها ،وغموضً ا يف مفاهيمها ،وتباي ًنا يف تصوراتها.
والنتيجة (أو املفارقة) التي انتهينا إليها هي أنه عندما نريد
أن نن ِّزل املقاربة الجيلية عىل الثورة التونسية نكتشف أنها ال
تستجيب لرشوطها األساسية عىل النحو املطلوب ،وعندما ننجح
يف أن نعرث عىل بعض العنارص التي تستجيب للمالمح الكربى
للمقاربة الجيلية نكتشف أنها ،أي املقاربة الجيلية ،تشكو
النقائص وتعاين الهنات.
وعمو ًما ،إذا كانت الثورة التونسية تبدو يف حاجة إىل مزيد من الوقت
للعثور عىل القراءة الدقيقة لفك طالسمها ،فإن املقاربة الجيلية
تحتاج بدورها إىل الدراسات الدقيقة التي تستوعب التطورات
األخرية التي فرضها واقع العامل االفرتايض.
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