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دور األمكنة ىف املجال العام يبدو موضوعا مسكوًتا عنه 
ىف الكتابة التارخيية املسيطرة ىف العامل العربى ومرص من 
التقليدية  النظرات  وسيطرة  املنهج  ألزمات  نظرا  بينها، 
األمكنة  ألن  وذلك  ومقارباته،  وموضوعاته  للتأريخ 
واملشارب-  واملطاعم  واملقاهي  وامليادين  -الشوارع 
تبدو هامشية، ومن ثم يتم الرتكيز عىل حركة اجلمهور/ 
واالحتجاجات،  السياسية  التظاهرات  ىف  الشعب 

واالنتفاضة، وديناميات احلركات االجتامعية.)1(

السلطات  أن  إىل  قليال-  -إال  الصمت  هذا  ويرجع 
تعتيم  إىل  ترمى  احلاكمة  السياسية  والطبقات  الرسمية 
يتم  ال  حتى  اجلامعية،  الذاكرة  يف  سياسيا  األمكنة  دور 
السيايس.  واخليال  اجلامعية  الذاكرة  يف  جمددا  استعادهتا 
حركات  عىل  ُمفزا  تكون  ال  كى  الوقت،  ذات  ويف 

سياسية، ترفضها الطبقات السياسية احلاكمة.

وأدواره  املكان  هتمش  الرسمية  التارخيية  الرسديات 
املكان/  تنظيم  تغيري  وحتاول  بل  والثقافية،  السياسية 
االنتفاضات  أعقاب  ىف  املقاهي،  الشوارع/  امليادين/ 
املكان،  جتميل  مثل  شتى  مسميات  حتت  اجلامهريية، 

وإعادة تنظيمه، وختطيطه.. إلخ.

من  كليهام  بني  والعالقة  والثقافة،  والسياسة  األمكنة 
تبدو  وثقافية،  ورمزية،  كربى،  وأحداث  تفاعالت 
املقاربة  مستوى  عىل  خمتلفة  معاجلة  إىل  وحتتاج  مهمة، 
والسوسيو- السوسيو-سياسية،  املقاربة  أو  التارخيية، 
التزال  مقاربات  وهى  والسوسيو-دينية،  ثقافية، 
شحيحة ونادرة ىف الرسديات السوسيو-تارخيية إذا ساغ 

التعبري وجاز.

من هنا سنحاول من خالل هذه الدراسة الوجيزة إبداء 
املكان  ملوضوع  مقاربة  حول  األولية  املالحظات  بعض 
والذاكرة  السياسى،  والفعل  املكان  وجدل  والسياسة، 
مقاربة  طرح  تالية  دراسة  يف  نحاول  أن  عىل  السياسية، 
مقاربة  خالل  من  املكان،  سوسيو-ثقافة  حول  أخرى 
مرص،  ىف  والثقافية  السياسية  ووظيفتها  املقاهي  دور 
املقاهي  أقدم  من  كواحد  ريش،  مقهى  حالة  خالل  من 

العرشين،  القرن  أوائل  إنشائها ىف  منذ  القاهرية  املرصية 
واحلياة  املكان  ذاكرة  حوامل  من  كجزء  به،  قامت  وما 
السياسية والثقافية للفئات الوسطى العليا، والوسطى- 

الوسطى. 

سوف نطرح يف القسم األول من هذه الدراسة مدخال 
القسم  يف  ونتناول  والثقافة.  والسياسة  املكان  حول 
واأليقونية،  الرمزية  للقوة  كمصدر  املكان  مسألة  الثاين 
دور  الثالث  القسم  يف  ونناقش  السياسية.  والذاكرة 
الرابع  القسم  يف  ونناقش  السياسى.  الفعل  ىف  املكان 
املكان الرقمى واملكان الفعىل. وأخريا نناقش يف القسم 
الرقمية،  والرقابات  والعوملة،  املكان  قضية  اخلامس 

والفعلية. 

أوًل: مدخل املكان والسياسة والثقافة: العالقات ووجوهها

هل هناك عالقة بني املكان، والسياسة والثقافة؟

السؤال يبدو بسيًطا ىف طرحه، ألن السياسة ىف مفهومها 
من  انطالقا  املكان،  فضاءات  ىف  سوى  تدور  ال  العام 
وأجهزة  أرضه،  عىل  والسيادة  للدولة  كمكون  اإلقليم 
التي  واالستخباراتية  األمنية  فيها  بام  وسلطاهتا،  الدولة 
متارس وظائفها عىل إقليم الدولة، وعىل الشعب كمكون 
النظم  ىف  احلاكمة  السياسية  السلطة  خالل  من  للدولة 
والتسلطية.  والديكتاتورية،  التمثيلية،  الديمقراطية 
واهليمنة  السيطرة،  فضاءات  هو  اإلقليم  املكان/ 
أكان  واملقيمني، سواء  املواطنني  والرمزية عىل  السياسية 
هؤالء يشكلون أمة وفق املفهوم الغريب لتشكالت األمم 
الغربية يف إطار التحوالت التارخيية للرأساملية الغربية، أو 
شعب ومذهبية وعرقية ومناطقية ولغوية ىف املجتمعات 
املكان   .Fragmented Societies االنقسامية 
واهليمنة  السياسية،  السيطرة  إسرتاتيجيات  جوهر  هو 
عىل  واألمنية  الترشيعية،  السياسات  وفرض  الرمزية، 
الدولة  إقليم  األمة.  أو  الشعب  املكان/  الدولة/  إقليم 
وحدودها  األوسع،  املكانية  الفضاءات  أو  الفضاء  هو 

السياسية املعرتف هبا دوليا. 
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السياسى  السياسة، والفعل  إن نظرة فاحصة عن عالقة 
عىل املكان والبرش، تبدو وثيقة، وذلك من أوجه عديدة: 

1 - املكان كحيز حلركة البرش، والتفاعالت االجتامعية، 
والراحة واحلوار، وأمكنة للعمل العام ىف أجهزة الدولة 
اخلاصة  االقتصادية  املرشوعات  والعمل يف  ومؤسساهتا 
يف النظم الرأساملية، أو القطاع العام يف النظم التي التزال 

هبا مؤسسات القطاع العام. 

حامال  املكانى،  الفضاء  أو  احليز  يمثل  ثم،  من 
الستعراضات ومتثيالت األشخاص ىف الدول الشمولية 
واملواطنني  عليه،  املفروضة  القيود  حدود  يف  والتسلطية 
عن  خالله  من  وتعبرياهتم  واحلق،  القانون  دولة  ىف 
حياهتم  شئون  ىف  أو  السياسية،  آراءهم  وعن  ذواهتم 
أو  االجتامعى  الفعل  خالل  من  الشخصية  أو  العامة 
يتيح  النظام ديمقراطيا، حيث  إذا كان  السياسى،  الفعل 
واملنظامت  لألحزاب  احلر  االنضامم  ىف  احلق  للمواطنني 
االجتامعية  املنظامت  من  وغريها  والطوعية،  السياسية، 
وكأنه  املقاربة،  هذه  ىف  املكان  يبدو  والثقافية...إلخ. 
أو  األنشطة  هذه  مع  التعامل  ىف  منسى،  أو  غائب، 
التفاعالت، أو ما تربزه من ظواهر اجتامعية أو سياسية، 
املكان هنا - مقر حلزب سياسى أو مجعية طوعية  وكأن 
أو نشاط ثقاىف، أو مكان للطعام، والرشاب كاملقاهي، أو 
موضوع للحركة والفعل السياسى الحضور له يف احلياة 

العامة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

املكان  حالة  من  تنطلق  مغايرة  أخرى  نظرة  أن  حني  ىف 
ألنه  عنه،  املسكوت  دوره  استنطاق  وحتاول  املنسى، 
مكان للفعل والتفاعل االجتامعى أو السياسى، سُتظهر 
أيا  واحلركة  للفعل  موضوع  بل  صامتا،  ليس  املكان  أن 
املكان  هو  الوطن  واالجتامعى.  السياسى  نسبها  كان 
الروح  عىل  كعالمة  دائام  ُيطرح  اجليو-سياسية  وحدوده 
يف  الستنهاضها  أو  الرسمية  املناسبات  يف  الوطنية 
ىف  إال  غائب  وكأنه  املكان  يبدو  ذلك  ومع  األزمات. 
حول  تدور  دراسات  وهى  اجليو-سياسية،  الدراسات 
املكان كجغرافيا سياسية، وتارخييه، وتشكالت حدوده، 

ىف  حلياة شعب  الكيل  املكان  بوصفه  التاريخ  جمال  ىف  أو 
الغربية  الكولونيالية  املراحل  يف  واستعامره  التاريخ، 
الغاشمة واملدمرة واملجرفة لثرواته واستقالله، وظواهره 
التارخيية وأحداثه، وزعاماته وأدوارهم التارخيية احلقيقية 
املؤرخ  استقاللية  مدى  بحسب  وذلك  املزيفة،  أو 
الديمقراطية،  النظم  املنهاجية واملوضوعية ىف  ومقارباته 
أو بحسب رؤى احلكام والسلطات ىف الدول الشمولية، 
سلبيا  فضاًءا  يكون  أن  يعدو  ال  هنا  املكان  والتسلطية. 

للحدث التارخيى أيا كان وصفه وفاعليه. 

األهم ىف هذا املجال أن املكان أيا كان- الوطن واملحافظة 
واملدينة والقرية واملقاهي واملشارب، واملتاحف وامليادين 
الديانات  لذوي  التارخيية  العبادة  وأماكن  والشوارع 
اإلداري،  التنظيم  فضاء  هو  إلخ-  املختلفة..  واملذاهب 
االجتامعية.  والطبقات  االجتامعى  النظام  وتفاعالت 
وسياسية،  واجتامعية  تنظيمية  هلندسة  خيضع  ثم،  ومن 
مجيع  ىف  السياسية  السلطة  ممارسة  ومركزها  جوهرها 
السياسية  الطبقة  من  القوة  ممارسة  ثم  ومن  املجاالت، 
احلاكمة وفق رؤاها ومصاحلها االقتصادية واالجتامعية، 
ىف ظل الرشوط والقواعد الدستورية والسياسية، وتنظيم 
أو  )ديمقراطيا  السياسى  والنظام  وعالقاهتا،  السلطات 

ديكتاتوريا، أو تسلطيا، أو أرسًيا(.

2 - األمكنة كرتاث مادي، ألهنا تكتنز مواقع تارخيية ىف 
التارخيية  املقابر  مثل  البلدان،  من  لبلد  التارخيي  التطور 
التى تضم رفات شخصيات سياسية وثقافية واجتامعية 
والعلم  والثقافة،  السياسة  رموز  من  جزًءا  متثل  بارزة، 
ومساجد  -معابد،  العبادة  دور  أو  واملعرفة...إلخ، 
ُطرز  عىل  وعالمة  التارخيي،  القدم  حيث  من  تارخيية- 
معامرية متميزة يف التطور العمراين للبالد أو املدن املختلفة 
داخلها. هذا الرتاث املادى حتكم صيانته واحلفاظ عليه 

بعض االتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة اليونسكو.

حلركة  املفتوح  العام  املجال  هو  املكانى  الفضاء   -  3
املواطنني وغريهم ىف النظم الديمقراطية، واملغلق سياسيا 
التسلطية.  النظم  ىف  و»املحارص«  الشمولية،  النظم  يف 
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يشمل  وإنام  فقط،  السياسة  عىل  يقترص  ال  العام  املجال 
والساحات  املدن  تنظيم  ىف  املعامرية،  املهمة  الفراغات 
الرياضية  واألندية  واملتاحف  العامة  واحلدائق  املهمة 
واملقاهي،  املهمة،  واملحال  واجلمعيات  واالجتامعية، 
اللهو الربئ والراحة واالستجامم أو  واملشارب وأماكن 
أماكن انعقاد املهراجانات السينامئية العاملية الكربى مثل 

كان وبرلني ..إلخ. 

ثانًيا: املكان... القوة الرمزية واأليقونية والذاكرة السياسية

التعامل  يتم  البسيطة  التصورات  ىف  والسياسة  املكان 
الفعل  عليها  يامرس  قاعدة  أو  به،  مفعول  أنه  عىل  معه 
النظر  إمعان  أن  إال  والثقايف،  واالجتامعي  السياسى 
املقاربات  ىف  املكان  نسيان  وراء  ما  استنطاق  وماولة 
أن  إىل  تشري  والسوسيو-ثقافية،  والتارخيية  السياسية 
سياسية  حلركة  حاماًل  فاعاًل  ذاته  ىف  يشكل  قد  املكان 
نشطة، من حيث مموالته الرمزية والتارخيية، كامليادين 
ىف  والسوربون  بريكيل،   كاليفورنيا  )مثل  واجلامعات 
بني  برلني  وحائط   ،1968 ىف  الثورية  الطالب  حركة 
 )1989 اهنياره عام   وبعد  قبل  الغربية والرشقية  أملانيا 
الثقافية  احلياة  ىف  مهمة  أدوارا  لعبت  التي  واملقاهي 
والدوماجو،  الفلور،  )مثل  باريس  ىف  كام  األوروبية، 
والوجودية،  الرسيالية،  احلركة  ىف  إلخ(  والسلكت.. 
الفلسفية  األفكار  مبدعي  من  العامل  بناة  بعض  وبروز 
التشكيىل...إلخ،  والفن  واألدب  الفلسفة  وىف  آنذاك، 
والتي  وبرلني  كان  يف  العاملية  السينام  مهرجانات  أو 
التي  اجلديدة  رؤاهم  الكونيني  املبدعني  بعض  طرح 

غريت مسارات الفكر والرؤيا يف عاملنا. 

األمكنة هنا تلقى بظالهلا وشخصيتها عىل حركة تفاعل 
دوًرا  امليادين  لعبت  أيضا  هنا  ومن  عليها،  األشخاص 
السياسية  االنتفاضات  عىل  وكدالله  كرمز  سياسًيا، 
تغيريات  إحداث  ىف  الناجحة  التارخيية  واالجتامعية 
هذه  ومصالح  أهدافها  حتمُل  واجتامعية  سياسية 

االنتفاضات، أو تفشل ىف حتقيق مطالبها. 

الرمزية،  تعبرياهتا  من  وتعبرًيا  للهوية  كحوامل  األمكنة 
مثل األهرامات واملعابد الفرعونية يف اجليزة، وأبو سنبل 
املرصية  احلضارة  عىل  داللة  واملنيا...إلخ،  واألقرص 
عن  املعربة  القديمة  الكنائس  بعض  وأيضا  القديمة، 
املرحلة القبطية، وكذلك املرحلة اإلسالمية من مساجد 
أبنية وأمكنة  ومقابر تارخيية لبعض رموزها، وأيضا كل 
عرش  التاسع  القرن  هناية  ىف  وُطرزه  العمرانى  التطور 
والنصف األول من القرن العرشين، ىف القاهرة اخلديوية 
أو ىف اإلسكندرية الكوزموبوليتانيان آنذاك قبل ترييفهام 
كنتاج للهجرات املتدافعة من األرياف سعيا وراء الرزق. 
هنا املكان يبدو حينا كأيقونة وعالمة عىل املرحلة التارخيية 

التى نشأ فيها، وأيًضا رمزا عليها.

1952 وبعدها  قبل  املتصارعة ىف مرص  اهلوية  خطابات 
ىف ظل نظام يوليو، وحتديدا بعد هزيمة 5 يونيو 1967، 
العالمات  هذه  بعض  عىل  يرتكز  منها  كل  اآلن،  وإىل 
انفتاحه  اهلويايت، وتعبرًيا عن  املكانية، داللة عىل خطابه 
أو انغالقه عىل تصوره اهلويايت لدينه، أو قوميته املتخيلة، 

أو مذهبه أو عرقه.)2(

من هنا كانت األبنية، بل وبعض ُطرزها املعامرية احلداثية 
وما بعدها، تبدو داللة عىل القوة السياسية واالقتصادية 
اللذان  نيويورك،  برجي  املثال  للدولة، ومنها عىل سبيل 
واملعامرية  والسياسية  االقتصادية  القوة  أيقونات  يمثالن 
حضورمها  خالل  من  األمريكية،  املتحدة  للواليات 
الفاعل ىف صورة القوة املتكاملة، ورمًزا عليها. لقد حتول 
هذا املكان/ الفاعل إىل مركز اهتامم العامل كله بعد رضبه 
 .2011 سبتمرب  من  عرش  احلادي  القاعدة  تنظيم  من 
املكان الفاعل الرمز/ وعالماته حتول إىل هدف للهجوم 

اإلرهابى. 

هدف،  إىل  حتول  الفائقة  للقوة  األيقونى  املكان  هذا 
واهنياره أدى إىل فعل مضاد، وهو احلرب عىل اإلرهاب. 
إن الفعل اإلرهابى شكل ذروة اخليال اإلرهابى واخرتق 
نظام اخليال ذاته. اهنيار الربجني، مل يكن فقط موضوعًا 
عمل  ينطلق  حيث  القاعدة،  إرهاب  من  املطلقة  للقوة 
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املكان  شكل  لقد  املوت.  موت  من  اإلرهابية  املجموعة 
وتقنيًا  -اقتصاديا  املفرطة  القوة  عىل  الرمزية  ومموالته 
وسياسيا وثقافيا- مفزًا عىل احلرب عىل اإلرهاب، أي 
الرد عىل مصادر  املنهار شكل فعاًل متمثاًل ىف  املكان  أن 

الفعل اإلرهابى ومنظامته.)3(

يذهب جان بودريار، الفيلسوف الفرنيس البارز، إىل أننا 
»جيب أن نفرتض إذن أن اهنيار الربجني -حدث هو ذاته 
فريد ىف تاريخ املدن احلديثة- يستبق النهاية الدرامية هلذا 
جمرد  ىف  كانا  جيسده.  الذى  وللنظام  املعامر  من  الشكل 
تصمميهام املعلوماتى واملاىل واحلسايب والرقمي، دماغه، 
العصبي  املركز  إذن  اإلرهابيون  مس  هنا،  وبرضهبام 
من  باهللع  باملعامر،  أيضًا  يمرَّ  العاملى  عنف  إن  للنظام. 
والفوالذ  الزجاج  من  التوابيت  هذه  ىف  والعمل  العيش 
عن  فصله  يمكن  ال  فيها  املوت  من  اهللع  واألسمنت. 
فإن االعرتاض عىل هذا  فيها. ولذلك  العيش  اهللع من 
سيظل  والتاريخ  املعامر«.)4(  هذا  هبدم  أيضًا  يمّر  العنف 

حارضا.

املكانية  القوة  عن  واملعربة  املرموزة  املكانية  األيقونات 
ظلت  واحلضارية،  واالقتصادية  السياسية  ومموالهتا 
هذا  وىف  العاملي.  والنظام  الدنيا  عىل  للهيمنة  عالمات 
الوحوش  »هذه  بقوله:  املكان  بودريار  جان  يصف 
املعامرية أثارت عىل الدوام افتتانًا غامضًا، شكاًل متناقضًا 
من اجلاذبية واالستنكار ومن ثم، يف مكان ما، رغبة رّسيًة 
هذا  إليها  ينضاف  الربجني،  حالة  يف  ختتفي.  رؤيتها  ىف 
التناسق الكامل، وهذه التوأمية التى هي حقا ميزة مجالية 
لكنها عىل وجه اخلصوص جريمة ضد الشكل، حتصيل 
حاصل الشكل، جيذُب ماولة حتطيمه. إن هدمها ذاته قد 
التناسق: صدمتان ال يفصل بينهام إال دقائق  احرتم هذا 
معدودات- تعليق يسعه أن حيمل عىل االعتقاد بمجرد 
حادث طارئ، هنا أيضًا التأثري الثاين الذى يوقع الفعل 

اإلرهابى«.)5(

ومعامره/  احلدث  رمزية  بني  الربط  إىل  أيضا  وذهب 
معامري  موضوع  واحد  آن  ىف  أهنام  »وبام  بقوله:  املكاين 

الرمزي  املوضوع  أن  الواضح  فمن  رمزي،  وموضوع 
هو الذى ُاستهدف«.)6( إن الربجني كرمز للقوة األيقونية 
مها تعبريات عن رمز اخليال املعامرى واهلنديس والتقني، 

وكان رضهبام ذروة اخليال اإلرهابى. 

وليس  وتأثرياته،  حضوره  له  معامري  فاعل  هنا  املكان 
وعليه  عربه،  للتفاعالت  وسلبي  مصمت،  مكان  مُض 
أن  خمطئًا،  أكون  أال  وأرجو  يل،  يبدو  هنا  من  وداخله. 
ثمة فعل للمكان، وليس مُض رد فعل عىل فعل فقط. 
الفضاء  ىف  فعل  ذاهتا  ىف  هي  املكان  رمزية  حضور  إن 
العام الكوين، وليس األمريكي فقط، بوصفها عالمات 
املعامري  واحلضور  األمريكية،  االقتصادية  القوة  عىل 
لتطوراهتا  املواكبة  األيقونية  وُطرزها  املعامرية  للهندسة 
بدت  لرمزيتها  احلاملة  األبنية  املذهلة.  والعلمية  التقنية 
الذى  القاعدة،  تنظيم  لدى  ورمزى  سيايس  كهدف  هنا 
عىل  وعالمة  والشظايا،  الدمار  من  أطالل  إىل  حوله 
عن  النامجة  املطلقة  القوة  عىل  كعالمة  وهشاشته  املوت، 
أن القائمني عىل العملية اإلرهابية ذهبوا حاملني موهتم، 
الكونية  القوة  مواجهة  ىف  املطلقة  قوهتم  شكل  الذى 

األعظم ىف عاملنا، قبل صعود الصني. 

ثالثا: دور املكان فى الفعل السياسي 

السيايس  للفعل  كمكان  السياسة  ىف  دوره  املكان  يلعب 
البرشي من خالل التظاهرات ىف بعض امليادين الشهرية، 
ىف  كالشانزليزية  الصيت  الزائعة  الكربى  الشوارع  أو 
فرنسا، ىف تارخيها ىف النصف الثانى من القرن العرشين، 
واآلن، مثل مظاهرات السرتات الصفراء، أو مظاهرات 
أو رفض  بعد كورونا،  اجلزئى  أو  الكامل  احلجر  رفض 
ىف  التحرير  ميدان  دور  يربز  مرص  وىف  باللقاح.  احلقن 
 ،2011 يناير   25 ىف  الكربى  اجلامهريية  االنتفاضة 
اإلخوان  مجاعة  ضد  يونيو   30 تظاهرات  أو  بعد،  وما 

املسلمني والسلفيني. 

التارخيية.  ومموالته  الرمزية،  داللته  حيمُل  املكان  هنا 
الطالب  مظاهرات  الصدد  هذا  ىف  األمثلة  أبرز  ومن 
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الفرنسيني ىف 1968 حول السوربون -اجلامعة العريقة- 
أحداث  ىف  القاهرة  جامعة  وأيضا  الرمزية،  ودالالهتا 
ميدان  واعتصام   ،1973/1972 يف  الطالبية  احلركة 
وهى  دنقل،  أمل  وفق  احلجرية،  الكعكة  حول  التحرير 
أحداث فارقة جيليا، بني األجيال املرصية، السيام حول 
جيل السبعينيات. ىف تونس، يبدو شارع احلبيب بورقيبة 
هو مكان التظاهرات املطلبية، أو السياسية كام حدث ىف 
ظل  ىف  التظاهرات  ثم  التونسية،   2011 يناير  انتفاضة 

سطوة حزب النهضة التونسية، وضده. 

ما،  تارخيية  حلظة  وىف  ما،  مكان  ىف  التظاهرى  الفعل 
الفعل  هذا  كان  إذا  خاصة  رمزيته،  املكان  يعطي 
السياسة  مسارات  عىل  مؤثرا  اجلمعي  التظاهري 
تطور  عىل  أو  العربية،  البلدان  ىف  السيام  ما،  بلد  ىف 
من  الثقافية،  أو  واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع 
حيث تعديلها وإصالحها، أو تغيريها جذريا. من أمثلة 
والشعراء  املثقفني  من  العدد  مدودة  تظاهرات  ذلك 
ىف  واملوسيقيني  والفنانني  والقصاصني  والروائيني 
أجل  من  وفنانني  أدباء  حركة  من  حرب  طلعت  ميدان 
كبار  لصور  رفعهم  مع  مبارك،  حكم  ظل  ىف  التغيري 
وقيام  متعددة،  تارخيية  مراحل  ىف  املرصيني  املبدعني 
من  الثقافة،  وزير  مقر  عىل  والسيطرة  بالتظاهر  املثقفني 
اإلخوان  وسيطرة  مرسى  ممد  عهد  ىف  تغيريه  أجل 
تظاهرات  ىف  الستني  وشارع  احلكم،  عىل  والسلفيني 
والفعل  املكان  رمزية   .2021 أكتوبر   21 ىف  السودان 
الذاكرة  يف  تظل  الثورى،  أو  االحتجاجى،  السياسى 
هذه  تنتهى  أن  بعد  فيها  شاركوا  من  ألجيال  اجلمعية 

االحتجاجات. 

عندما يغيب املكان، من خالل تدمريه، وإزالته، والبناء 
جمددًا عليه، يذهُب املكان إىل الذاكرة والتاريخ، وُيستعاد 
والسياسية،  االجتامعية  احلركات  تاريخ  ُيكتب  عندما 
فعلها  ىف  العدد  كثيفة  أو  العدد،  مدودة  أكانت  سواء 
للفعل بعض  ُتعطى  ما  املكان هي  إن رمزية  التظاهرى. 

من القوة والفعالية والتأثري. 

املكان، وساحاته، كان واليزال يشكل مركزًا للحروب 
وتكتيكاهتا،  املتقاتلة،  اجليوش  وحركة  واسرتاتيجياهتا 
احلروب  وىف  املاىض-  -ىف  والدروع  األسلحة  وحركة 
املدرعات  وحركة  للمدفعية  مركزا  ُيعد  احلديثة، 
والصواريخ، وهدفًا أيضا ىف مواجهة اخلصم، وغارات 
أمكنة  املكان/  عني  عىل  أهداف  عىل  املغرية  الطائرات 
بني  أو  العاملية،  احلروب  ىف  والكربى  الفرعية،  املعارك 
أو  للنرص،  كمواقع  الرمزية  أمهيته  ويكتسب  الدول، 
اهلزيمة، ىف ذاكرة الشعوب واجليوش والقادة السياسيني، 
املوقعة  تلك  فو«،  بيان  »ديان  ومثاهلا  والعسكريني، 
الشهرية للجنرال جياب العظيم، وىف ذاكرة فيتنام، والعم 

هويش منه، عالمة عىل النرص العظيم والتحرر الوطنى.

ىف احلروب األهلية يظل املكان موضع النزاعات األهلية 
ألطرافها  وتذكريًا  للضحايا،  األليمة  للذاكرات  حامال 
بمخاطر هذا النمط من النزاعات حول الدين واملذاهب 
االنقسامية.  املجتمعات  ىف  إلخ  واملناطق..  واألعراق 
املكان ىف هذا النمط من احلروب األهلية حيمُل معه ذاكرة 
األمل، وأيضا قد حيفز عىل بعض من الرشد السياسى لقادة 
سياسية  حلول  إىل  للوصول  سعيهم  ىف  احلرب،  بعد  ما 

ألسباهبا، وىف عمليات التغري السياسى فيام بعدها.

حضور املكان ىف احلروب ال يمنع نشوهبا جمددا، إال أنه 
يبدو دائام كحامل لذاكرة األمل، ومن ثم يؤدى إىل دخوله 

تاريخ كل بلد. 

رابعًا: املكان الرقمى، واملكان الفعلى

الرقمية والذكاء  للثورة  الرسيعة واملكثفة  التطورات  مع 
الفضاء  هو  الفعيل  الواقعي/  املكان  يعد  مل  الصناعى 
املكاين للفعل التظاهري، أو الفعل السيايس إزاء ظاهرة 
حتول  لقد  ما.  دينية  أو  ثقافية  أو  سياسية  أو  اجتامعية 
املكان الرقمي -إذا جاز التعبري وساغ- املتمثل ىف مواقع 
التواصل االجتامعي، إىل مركز ألداء الوظائف السياسية، 
كأداة  والسوقية  والبذاءة،  السخرية،  وخطاب  واألراء، 
للرفض السيايس، واالحتجاج واملطالب إزاء سيايس ما 
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أو مثقف أو روائي أو قصاص، أو ممثل أو ممثلة، أو إزاء 
رفض عمل أو سلوك ما، أو رأي، بحيث أصبح خطاب 
املنشورات والتغريدات  والفيديوهات، وصناعة االجتاه 
-الرتيندات- هو املسيطر كأداة يف مواجهة الواقع الفعيل 
والفاعلني يف إطاره، والتأثري عليهم لتغيري مواقفهم، أو 
أو  كليا  يتوافق  بام  تعديلها،  أو  قراراهتم،  أو  سياساهتم، 
املكان  أصبح  لقد  الرتيند.  االجتاه/  خطاب  مع  جزئيا 
حتريك  أداة  االجتامعي-  التواصل  -مواقع  الرقمي 
يسمح  الذي  املفتوح،  العام  املجال  يف  سواء  وفعل، 
القانون  دولة  يف  والشخصية  العامة  احلريات  بمامرسة 
واحلق، أو املجال العام املحارص واملقيد باألغالل األمنية 
يف ظل موت السياسة وقمع احلريات والضمري واحلرية 
أتاح  لقد  والدينية.  السياسية  التسلطية  ظل  يف  الدينية، 
املكان الرقمي لألشخاص أن يتحركوا عىل هذه األمكنة 
وإبداء  التعبري،  حرية  وممارسة  ويرس،  بسالسة  الرقمية 

الرأي والتفاعل بني بعضهم بعضا. 
الرقمي  الواقع  سيحل  هل  هنا  نطرحه  الذي  السؤال 
أن  يبدو  كان؟  أيا  الفعيل  الواقع  مل  الرقمية  وأمكنته 
سيأخذ  الفعيل  املكان  مل  االفرتايض  املكان  حلول 
لكن عرص  فقرا وختلفا،  املتخلفة واألكثر  الدول  وقتا يف 
املذهلة،  والتقنية  الرقمية  والتطورات  الفائقة،  الرسعة 
وثورة الرقمنة ستؤدي إىل قفزات كربى تؤدي إىل حلول 
املكان االفرتايض وتوسعه لتغدو احلياة الرقمية هي احلياة 
الرقمي  املكان  نطاق  اتساع  ثم  ومن  األعم،  الغالب  يف 
السياسية  للبرش؛ ىف وظائفه  الكونية  احلياة  وتوظيفاته ىف 
واخلربية، واملعلوماتية، واالتصالية، والسياسية والثقافية 
ظل  ىف  خاصة  اجلنسية،  واحلواسية/  واخلدماتية  والفنية 
من  الفائقة،  استهالكها  ورسعة  الرقمية،  الصور  ثورة 
واملنشورات  التغريدات  وأيضا  املرئي،  اخلطاب  خالل 
ومبارشة  بسيطة  لغة  خالل  ومن  واملخترصة،  املوجزة 
خياطب اآلخرين من مرتادي ومستهلكي هذه اخلطابات 

الرقمية الذين أصبحوا عديد املليارات ىف حياتنا الكونية.
وتأثريه  الرقمية،  األمكنة  حول  امللياري  الطوفان  هذا 
واملواقف  السياسية  والقرارات  السياسيات  عىل  الكبري 

الفعلية، سيؤدي مع  الفعيل وأمكنته  الواقع  واآلراء عىل 
رقمنة احلياة السياسية إىل جتاوز املكان/ األمكنة الفعلية، 
والقرارات  السياسات  ىف  التأثري  عىل  القدرة  حيث  من 
بناؤها  السياسية سُيعاد  النظم  السياسية واحلريات، ألن 
الصناعى،  الذكاء  لتأثريات  ووفقًا  رقميًا،  وصياغتها 
ومكانه..إلخ.  بل  العمل،  مفهوم  عىل  التأثري  عن  فضال 
املصالح،  متثيل  ىف  السياسية  األحزاب  دور  تراجع  إن 
الربملانات  داخل  واملعارضة  عنها،  السياسى  والتعبري 
حتل  بدأت  الفعلية،   السياسية  األمكنة  ىف  وخارجها، 
عىل  واالحتجاجية  االجتامعية  احلركات  بعض  ملها 
للمصالح،  الذى أصبح مكان جتميع  االفرتايض  الواقع 
االفرتاىض  املكان  أصبح  كام  عنها.  السياسى  والتعبري 
الرتيندات  وصناعة  االفرتاىض،  واحلشد  للتعبئة  فضاء 
التارخيي حارضا  املكان  ربام سيظل  إلخ.  واالجتاهات.. 
املعابد، واملساجد،  العبادة،  الذاكرات اجلمعية -دور  يف 
واملقاهي  األثرية،  واملواقع  واملتاحف،  والكنائس، 
لذاكرة  احلاملة  وامليادين  التارخيية،  واملشارب  واملطاعم 
األبعاد  متعدد  ورمز  عالمة  إلخ-  احلديثة..  املدينة 
والعالمات، ويشكل جزًءا من ذاكرة املدينة، والبرش، إال 
الواقع  واقعها ىف  التارخيية، حتولت من  األمكنة  أن هذه 
العوامل االفرتاضية، ىف زمن الصورة  الفعيل إىل جزء من 
الفوتوغرافية والسينامئية، واملرئية. ويمكن استدعاء هذه 
الواقع  ىف  غالبها  تغري  من  الرغم  عىل  الفعلية  األمكنة 
أبنية  وبناء  وإزالة،  هدم  من  املتغري،  والتارخيى  الفعليي، 
بعد حداثية..إلخ، كجزء من جتديد بعض  معارصة وما 

أماكن املدن الفعلية. 

خامًسا: املكان والعوملة، والرقابات الرقمية والفعلية 

أدت العوملة إىل اتساع األسواق وحركة رؤوس األموال 
احلياة  ىف  واألمكنة  األسواق  وحتولت  عوملي.  نحو  عىل 
ىف  االمرباطورية  للرشكات  كوين  سوق  إىل  الكونية 
الواليات املتحدة والصني وأوروبا، التى تتحرك بذكاء، 
العامل  ظهر  الوقت،  ذات  وىف  التخصصات،  مجيع  ىف 
الرشكات  هذه  عليه  تسيطر  فعيل  كوين  مكان  إىل  أقرب 
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ظهور  وبعد  الرقمية.  والتقنيات  واخلدمات  بالسلع 
االمرباطورية  الكونية  الرشكات  ومعها  الرقمية،  الثورة 
املتخصصة ىف بناء املواقع واملنصات الرقمية حتول العامل 
إىل مكان رقمي كوين،)7( أصبح جمااًل واسًعا لالستثامرات 
مركات  أبرز  أحد  أصبحت  والتى  الضخمة،  الرقمية 
االقتصاد العاملي، ومكوناته األساسية، بل وتعيد صياغة 
عاملنا فائق الرسعة، وأيضا لعوامل احلداثة وما بعدها وما 
بعد بعدها، ىف كافة مناحى احلياة اليومية، بحيث أضحت 
احلياة الرقمية جزًءا رئيسا من حياة البرش، ىف كافة قارات 
البرش  مليارات  وإدمان  الرقمنة  ثورة  أدت  لقد  الدنيا. 
إىل  االجتامعى،  التواصل  ووسائل  الرقمية  احلياة  عىل 
تطور نظم الرقابة األمنية والسياسية عىل األمكنة الرقمية 
والواقعية، من خالل أنظمة املراقبة األمنية عىل اهلواتف 
املحمولة، وعىل األمكنة الفعلية، من املياديني والشوارع 
بيع  ومالت  واملطاعم  واملشارب  واملقاهي  واملتاحف 
السلع واخلدمات واملدارس واجلامعات وأجهزة الدولة 
والرقمية  الفعلية  احلياة  باتت  نحو  عىل  العمل،  وأماكن 
العامة  احلريات  قضايا  وباتت  والسيطرة،  املراقبة  حتت 
والشخصية من القضايا املطروحة ىف الدول الديمقراطية 
الشمولية  والدول  املجتمعات  من  وغريها  العريقة، 
والتسلطية. من هنا باتت األمكنة الرقمية والفعلية حتت 
واالستخباراتية.  األمنية  الدولة  ألجهزة  الدائمة  املراقبة 
اهلواتف  عىل  الداخلية  للرقابة  أنظمة  ابتكار  ثم،  ومن 
األمكنة  عىل  وأيضا  األشخاص،  عىل  والثابتة  املحمولة 
ىف  املبتكرة  األنظمة  بعض  وُاستخدمت  اختالفها،  عىل 
بعض  وعىل  أخرى،  بلدان  ىف  سياسيني  عىل  التجسس 

الشخصيات داخلها.

كام  الكونية  احلياة  تعود  لن  الروبوتية،  األناسة  عامل  ىف 
ألفناها ىف عرص الثورة الصناعية الثالثة وما بعدها، ألنه 
ىف عرص الرقمنة والذكاء الصناعى لن يكون املكان الفعيل 
الفعيل  املكان  ىف  اإلنسان  حركة  عىل  قرًصا  الرقمي  أو 
أو  الفعلية  العمل  ومواقع  واملتاحف  واملطاعم  -املقهى 
ىف  الروبويت  الفاعل  بفاعلية  سيشاركها  وإنام  الرقمية- 
تفاصيل احلياة ما بعد اإلنسانية، وسيكون الفعل والفاعل 

الرقمي الروبويت مسيطًرا عىل األمكنة العامة أو اخلاصة، 
وستظهر  اخلاصة،  احلياة  تفاصيل  ىف  سيدخل  ألنه 
حتت  اإلنسانى،  اخلاص  بني  والرصاعات  التناقضات 
سيطرة دور الروبوتات وحتت رقابتها، وهو ما سوف يتم 
ىف أجهزة الدولة الرقابية، وىف حياة الطبقات السياسية، 
فيها  بام  التى ستتغري مالمها وتكوينها وأساليب عملها 
ذات  وىف  والروبوتات.  املواطنني  عىل  الرقابة  أنظمة 
أحادية  الرقابية  والنظم  االجتاه  ذلك  يكون  لن  الوقت 
فعل  ردور  هناك  سيكون  وإنام  وأجهزهتا،  الدولة  من 
وأنظمة رقابية مضادة هلا من اإلنسان/ الروبوتى، وهو 
املتداخلة،  الرقمية والفعلية  رصاع حول نمط من احلياة 
وهو عرص خمتلف، ويشكل قطيعة معرفية وتارخيية متس 
اإلنسان  عرفه  ما  يغاير  ثم  ومن  كله،  اإلنسانى  الوجود 
وعاملنا ىف مسارات ومراحل التطور احلضاري والسيايس 

والتقني واالقتصادي واالجتامعي. )8(
املرئية  الرقابة  عيون  حتت  مارصة  ستبدو  احلريات 
واألبنية  والشوارع  وامليادين  املقاهي  ىف  -الكامريات 
العام.. العامة واخلاصة، واملطاعم، واملتاحف، واملجال 
الرقمنة  عامل  ىف  احلرية  إشكالية  سيطرح  ما  وهو  إلخ- 
إشكاليات  أهم  من  واحدة  وستكون  والروبوتات، 
وىف  عاملنا،  ىف  تطوًرا  األكثر  الدول  يف  القادمة  املراحل 
واخرتاقها،  الرقابية،  النظم  حول  الرصاع  الوقت  ذات 
احلاسوب  قراصنة  أو   Hackers خالل  من  ورضهبا 
نظم  حصار  كرس  أجل  من  الشباب،  خاصة  وخمرتقيه، 
واستخدام  واالستخباراتية،  األمنية  الرقمية  الرقابة 
الفضاءات واألمكنة االفرتاضية ىف التنديد والرفض هلذه 
والرقمية.  الفعلية  احلياة  والفعلية عىل  الرقمية  الرقابات 
االفرتاضية،  وأمكنته  االفرتاىض،  الواقع  سُيستخدم 
الفعلية  احلريات  عن  والدفاع  للمعارضة  كمواقع 
وتأثري  فعالية  له  الرقمى  املكان  سيكون  هنا  والرقمية. 
املجال  الفعلية ىف  الفعيل واألمكنة  الواقع  كبري ىف حترير 

العام السياسى واالجتامعى والديني والثقايف.
أكثر  االفرتاضية  األمكنة  أن  مالحظة  الشيق  من 
االجتامعية  التشكيالت  عن  التعبري  ىف  ديمقراطية 
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للمشاركني عىل مواقعها، من فئات ورشائح اجتامعية متعددة ومستويات تعليمية وثقافية خمتلفة، من حيث أن بعض 
األمكنة الفعلية -مثل املقاهي واملطاعم واملشارب واألندية..إلخ- تتميز بتكوينها الطبقي من الفئات العليا والفئات 
الوسطى-الوسطى، أو األماكن الشعبية التى تتشكل من مرتادهيا من الفئات الوسطى-الصغرية والعامل والفالحني 

والربوليتاريا الرثة. 
من هنا يبدو من األمهية بمكان مقاربة األمكنة عىل نحو مدد، من منظورات سوسيو-ثقافية، وسوسيو-سياسية، 
املثال الفرنيس، أو املقاهي الشعبية، ىف  املثال األدوار الوظيفية للمقاهي ىف السياسة والثقافة، عىل  ومنها عىل سبيل 
التارخيية،  احلمرا  ومقاهى شارع  لبنان  أو ىف  أو ىف سوريا،  املتنبى،  مقاهى شارع  وبعض  بغداد،  ىف  العربى،   العامل 
األمريكي،  النمط  املقاهي عىل  تم إغالقها، حيث متددت  ثم  العربية،  والثقافة  السياسة  أدواًرا مهمة ىف  لعبت  التى 
مثل ستاربكس عىل سبيل املثال، وىف القاهرة كمقهى ريش عىل النسق الفرنيس، وقبلها مقهى متاتيا ودوره السيايس 

واإلصالحي حول مجال الدين األفغانى وممد عبده، ومريدهيم.
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