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 مصر لشبابب ميیداانيیة نثرووبولوجيیةأأ ددررااسة :االعربي االربيیع شبابب عند االسيیاسي لخطابباا

.ووتونس  
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.ااألفريیقيیة٬، االقاهھھھرةةربيیة وو/ باحث أأنتربلوجي٬، مركز االبحوثث االعخليیل منونن مرااجعة:  

 
 كتاببمكتبة جزيیرةة االورردد٬، مع مركز االبحوثث االعربيیة ووااألفريیقيیة بالتعاوونن  صدرر مؤخًراا عن

االخطابب " :مم2017للعامم  لبرووفسيیر/ حلمي شعرااوويي للدررااساتت ااألفريیقيیةل االسنويیة جائزةةاال
-االعربي االسيیاسي عند شبابب االربيیع ووهھھھو  ٬،"نيیة لشبابب مصر ووتونسنثرووبولوجيیة ميیدااأأددررااسة  

اانطلقت كجائزةة مع  قدبحاثث االدررااساتت ااألفريیقيیة٬، وومنح أل٬، االتي تُ رر االثامن لجائزةة شعرااووييااااإلصد
.مم2010االعامم   
بتحليیل قة في ااألبحاثث االعربيیة٬، تلك االدررااساتت االتي تنشغل كتابب قضيیة قلما نجدهھھھا مطروويیعالج اال

" هھھھنا يیتعيین بمعني آآخر ٬،ااألنثرووبولوجيیا االلغويیةعلم  مناهھھھجاالخطابب االسيیاسي عند االشبابب ووفق 
هھھھتمامم االعربي االناددرر بدررااساتت ااألنثرووبولوجيیا االلغويیة يیضفي علي هھھھذهه االدررااسة أأنن ااال ىلااإلشاررةة إإ

االهھائلة في هھھھذاا االمجالل"  نهھجيیةماالفجوةة االمعرفيیة وواالأأهھھھميیة كبيیرةة في محاوولتهھا االجاددةة تقريیب هھھھذهه 
أأ.دد. سعيید االمصريي في تصديیرهه للكتابب. ذذكرههووفقًا لما   

ما االعاصمتيین٬، االقاهھھھرةة ووتونس٬، نثرتت أأبو شقرةة خالصة ٬، موززعة ما بيین ميیداانيیةعبر ددررااسة 
االثوررتيین مستخدمة  شبابب ىىاالحيیاةة االيیوميیة لد من نتائج ببحثهھا االسيیاسة في خطاببعليیهھ  حصلتت

 االكاتبة عتمدتتاا .وواالسيیاقق االثقافي في ضوء االتنوعع االجغراافي االمتنوعة ااألنثرووبولوجيیةاالمناهھھھج 
بحدثث  االتجربتاننبيین االمجموعتيین لتبني عليیهھا مبحثهھا. فقد مرتت  أأوو بنيیاتت مشتركة علي بنيیة
تقويیض عنهھا  تمخضوو٬، مم2011عامم ة في مطلع شعبيیوومشارركة خرووجج  حيیث من متشابهھسيیاسي 
٬، احضريی امشتركمثالنن تووهھھھما أأيیضا لفترةة ززمنيیة٬،  ووجوددهھھھا  ررسخت كانت قد سيیاسيیةأأنظمة 

نن أأددوونن  لمبحثهھا االقاعدةة ااألساسس االشباببمن جعلت  وو االكاتبة ة.اصمحدثا في مناططق االعفكالهھھھما 
ااألوولل االشبابب غيیر  :ساسيیيینأأعلي شقيین  ابأنن جعلت مبحثهھا قائم شرططهھا ااألخيیرووذذلكفي تغفل 
٬، مجاًال للشبابب االيیومياالعفويي وو قصديياالحدثث غيیر جعلت من اال ٬،ا٬، أأوو بمعني آآخرمنتميین حزبيیً اال

نخرااطط مجالل ااال ددااخلاالشبابب خطابب  االسيیاسة في ٬، ببحثاللبحث٬، ووجعلت االشق االثاني قصديی
يیاسيیة نن تتوززعع مجاالتت بحثهھا٬، في االمجاالتت االسأأ اةة٬، مع مرااعاالمنظم وواالعمل االسيیاسي االحزبي

تونس االعاصمة. مم٬، سوااء بالقاهھھھرةة أأنن تخل بهھذهه االشرووططأأااليیسارر٬، ووااليیميین٬، وواالوسط٬، ددوونن  االثالثة٬،  
 االتفاووتت االطبقيحكاما لشرطط االبنيیة االبحثيیة٬، ووززعت ددررااستهھا٬، قدرر االمستطاعع٬، مرااعيیة لشرطط إإوو

٬، االنخبويي٬، االطبقي نن تكونن ااألحادديیث ممثلة للمجالل االحضريي٬، بشقيیهھأأ ددااخل جغراافيیة االبحث٬، عبر
ااتت حضريیة مؤسسيیة كالجامعاتت وواالمكاتب االحكوميیة٬، أأوو ءليیشمل فضا متدوواالشعبي٬، بل وواا

ااتت خاصة ءووفضا جتماعيیة وواالموااصالتت االعامةكالمقاهھھھي وواالنواادديي ااال حضريیة ااتت عموميیةءفضا
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٬، كما لم تغفل أأهھھھميیة االتمايیز االنوعي٬، ذذكورريي/ نسويي بموضوعع ددررااستهھا٬، كما جعلت كالمناززلل
سنة. 35 لىعاًما٬، ووال يیزيید ع 17من شرووطط مبحثهھا٬، بما اليیقل عن  االعمر  

٬، في تعاططي االشبابب٬، بخطابب االحيیاةة االيیوميیة٬، ابالدررااسة االميیداانيیة٬، أأنن ثمة تنوع أأظظهھرتتكانن لهھا أأنن 
-أأحادديیثهھم االيیوميیةوواانشغالل االشبابب ما بيین االقاهھھھرةة ووتونس٬، في موضوعاتت  -بكل االطبع  االتي  تلك 
أأنهھا  ثث وواالشخصيیاتت وواالقضايیا وواالمشكالتت االسيیاسيیة٬، لتعلنااتتعلق بالسيیاسة ووتستدعيیهھا٬، كاألحد

ختالفف االسيیاقق االثقافي المجتمعيین٬، ووفسرتت ذذلك البووكيیفًا  كًماكانت غيیر متساوويیة  متنوعة٬، ووإإنن
االتعليیم ووااألميیة٬، االتي كانت في صالح االتواانسة عن االقاهھھھريیيین٬، مما أأسس  ددررجةووااختالفف بيینهھما٬، 

لوعي سمح للتجربة االتونسيیة باقتصادد في االموضوعاتت ووووضوحح االمطالب وواالمشاغل االسيیاسيیة 
في حديیث االحيیاةة االيیوميیة.  

نفردد بهھا ذذااكك االخطابب من نقد ووإإصداارر اابالمقاررنة عن االخصائص االعامة االتي  أأبوشقرةة كشفت
 ٬،ما قبل االحرااكك االسيیاسيزمن ل للموااقف وواالالمباالةةستجابة ووتطرفف في ااالعامة٬، ووتضخيیم  حكاممأأ

شكالل االتعبيیر االلغويي٬، أأوو تلك أأ٬، كما بيینت كيیفًا مختلفة كًما بالمجتمعيین ةاالتي ووجدتهھا متشابهھ
عبر االتشبيیهھاتت االمادديیة  هھم٬، سوااء االتجسيیدااتاالطراائق االتي يیعبر بهھا ااألفراادد عن أأفكاررهھھھم ووااعتقادد

االوصف وواالتصنيیف٬، كما  ىوو حتأأوو االمبالغة أأاالمجسدةة االمعني للذهھھھن٬، سوااء بالتشبيیة  ٬،فوواالوص
 ٬، ووووجدتهھ أأكثر حضورًراا في االمجالل االلغوييشكالل االتعبيیر االلغوييأأددااخل  اللسخريیة موقعووجدتت 

جتماعع االمصريي٬، أأحمد ززاايید٬، أأنن . كما نبهھت عبر ااشتباكهھا مع عالم اااليینمصريیلل للحيیاةة االيیوميیة
االتمايیز االطبقي االذيي تبناهه في ددررااسة سابقة لهھ٬، ليیس بالحضورر االذيي بيینهھ٬، فالتدااخل بيین االطبقاتت 

كما كشفت هھھھو ااألكثر تحققًا.   
-االرموزز غيیر االلغويیةووجتماعيیة االثقافيیة ااألبعادد االتارريیخيیة ووااال أأددتتكما  كالميیة مثل حركة االغيیر  

-االجسد...إإلخ ٬، هھھھذاا فضال عن بحثهھا أأساليیب االتعبيیر االلغويي٬، من لزماتت االتوااصل االلغوييددوورراا في  
ددااء االكالمم٬، باإلضافة إإلي ااألنماطط االلغويیة٬، ووهھھھي ططبيیعة االلغة أأكالميیة ووااستدعاء االرموزز االثقافيیة وو

تبني لغة االمؤاامرةة االخاررجيیة. كما  ىوو حتأأوو ااإلحباطط وواالحماسة أأاالمستخدمة االتي تتسم بالتفاؤؤلل 
هھھھميیة مصاددرر تشكل االخطابب وومصاددرر هھھھذاا االتشكل٬، حيیث يیتفاعل االخطابب أأث علي نبهھت بالبح

وو ااألصدقاء...إإلخ. أأوو ااألحزاابب أأووااألبنيیة االكبريي االتي يیوجد فيیهھا٬، كوسائل ااإلعالمم   
هھھھميیة ااأللفاظظ وواالتعبيیرااتت االسيیاسيیة خاصة لما لهھا أأ ىنن يیلقي االضوء علأأ لفؤَّ ــــــــمكانن لهھذاا االكما 

ووططرقق  ااألسس االدالليیة٬، ووفي ددررجة خضوعهھا للمنطق وواالعقالنيیةمن مروونة في كثيیر من 
تت ااالشتقاقق ووفقا لمقتضيیاتت االحيیاةة االيیوميیة٬، االتي تختلف عن االلغة االمعجميیة االرسميیة. رربما جاء

متناقضة٬، فاللفظة االوااحدةة قد تحمل تبدوو  قدبو شقرةة عن مجموعة من االسماتت أأ حسبما كشفت
نن االمعني االذيي تمنحهھ أأووضحت أأفي سيیاقق االهھزلل٬، كما عنهھ في سيیاقق االجد يیختلف كليیا  ىمعن

٬، هھھھذاا هھنفس لوصفل الفظيی اانن هھھھناكك تعدددأأنتماء االسيیاسي٬، كما ووجدتت ختالفف ااالاااأللفاظظ يیختلف ب
وواالتعبيیرااتت االنابيیة االخاررجة عن  كما يیمتلك كل من االقاهھھھريیيین وواالتواانسة جرأأةة في ااستخداامم ااأللفاظظ

.ثقافي مشرقيتارريیخي إررثث االليیاقة ووااآلدداابب االتي تتواافر في مجتمعاتت ب  
تعاططي لعبت االثقافة بمعناهھھھا ااألنثرووبولوجي ددوورًراا بالغ ااألهھھھميیة في تفسيیرااتت االكتابب لتنوعع 

االحدثث نطالقق شرااررةة ااأأعواامم علي  ةلزمن االبحث ووبعد مروورر خمس االتجربتيین مع االلحظة االرااهھھھنة
ما بيین االمباشرةة االسيیاسي٬، ووفقا لهھذاا كانت هھھھناكك بعض االتمايیزااتت بيین االخطابيین موضوعع االدررااسة٬، 

-في االحالة االتونسيیة٬، وواالال  ىمباشرةة في االقاهھھھرةة٬، الررتفاعع معدالتت االتعليیم وواالحريیة بتونس٬، ووعل 
٬، ووفقا للدررااسة.هھا االقاهھھھرةةاالعكس من  

في كتابب٬، كتبهھ دد. سعيید االمصريي٬، وومقدمة االصفحة بعد االتصديیر االذيي  392جاء االكتابب في 
في تفهھم  ددوورراا معيیناهھذهه االدررااسة لخاتمة تشمل نتائج االدررااسة٬، ووختاًما بقدرر ما ووخمسة فصولل٬، 
مانة ذذيي ااأل نفسهھا ٬، هھھھي كذلك تحمل االقيیمةنثرووبولوجيیة لغويیةأأبوجهھة نظر  االوااقع االحالي
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لقاهھھھرةة في اا االشبيیبةلخطابب  الغويی اأأررشيیف تدووننبوصفهھا ووثيیقة تارريیخيیة ااستطاعت أأنن  االتارريیخيیة
ووتونس االعاصمة.  
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