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ثمة مثل شهري يقول إن الصورة بألف كلمة ( )1ألهنا
تسكن يف خميلة من يراها وختاطب مشاعره وأفكاره
وقد حتفز سلوكه ،بام قد يسهم يف تشكيل التفاعالت
السياسية .ويف منطقتنا العربية يكفي النظر ألشكال
برصية خمتلفة تعرب عن األحداث واألشخاص واألماكن
وغريها كي تكتشف متناقضات الفوىض واالستقرار
وتقارهنا باملايض ،وتتوقع مآالت املستقبل ،فالبيئات
البرصية باملنطقة تفصح عن معاين ودالالت سياسية قد
تعجز عن قوهلا األلسن أو ختطها الكلامت.

يتجىل أحد األمثلة البرصية املعربة رمزي ًا عن تأزم منطقتنا،
عندما فازت صورتان يف مسابقة منظمة "وورلد برس"
العاملية للصور الصحفية يف عام  .)2(2022يف الصورة
األوىل ،تظهر فتاة سودانية تعيد إلقاء عبوة مسيلة
للدموع ،يف خضم االحتجاجات الشعبية ضد السلطة،
لتعرب بذلك عن مأزق التعثر االنتقايل يف هذا البلد منذ
سقوط نظام البشري ،والطلب املتصاعد للجيل اجلديد
من الشباب واملرأة عىل الديمقراطية واحلكم املدين.
أما الصورة األخرى ،فهي ألطفال فلسطينيني جيتمعون
عىل ضوء الشموع أمام أبنية مدمرة يف قطاع غزة ،لتبعث
بمعنى ثقافة الصمود لدى النشء الفلسطيني ضد املحتل
اإلرسائييل ،والذي يغريه ضعف املنطقة بمزيد من انتهاك
احلقوق الفلسطينية وتوسيع مكاسب التطبيع اإلقليمي.
إن وسعت الرؤية البرصية إىل بلدان أخرى يف املنطقة
العربية ،كسوريا واليمن وليبيا ،تعاين رصاعات مسلحة
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منذ أكثر من عقد كامل ،فتكاد هتيمن صور دمار املدن
أو تغول املسلحني عىل وظيفة الدولة أو مأساة النازحني
يف اخليام أو املهاجرين الذين خياطرون بأنفسهم لعبور
البحر املتوسط ،أو حتى السياسيون املنقسمون الذين
يتفاوضون دون نتائج تعزز السالم إلطالة مكاسبهم.
ال تتوقف املعاين يف كل هذه املشاهد عند فشل الدولة
وانقسام املجتمعات واخرتاق القوى اخلارجية ،بل متتد
إىل توقع الكلفة الباهظة للتعايف مستقب ً
ال .وإذا وضعت
مشاهد فوىض الرصاعات وأزمات االنتقال السيايس
واألزمات االقتصادية واملعيشية يف دول املنطقة ،بجوار
نقيضها يف منطقة اخلليج حول االستقرار والتنمية
والتطلع لدور إقليمي قد تقودنا الصورة الكلية إىل
استنتاج ما جرى من تغريات يف توازنات القوى يف
املنطقة خالل العقد األخري.

قد تستوقف تلك املشاهد البرصية البعض لتلمس معانيها،
وقد يميض آخرون عليها دون أن يعريوهنا التفات ًا ،يف ظل
الكم اهلائل والضاغط من التدفقات املرئية حول املنطقة
العربية .ومع ذلك ،فإهنا ترتاكم لتمثل رمزية برصية حلقبة
سياسية من األزمات املتتالية يف مرحلة ما بعد ثورات العام
 ،2011والتي أبرزت تنازع الفاعلني السياسيني سواء
أكانوا أفراد أم مجاعات أم دو ً
ال عىل ذلك التأثري يف الصورة
لتوجيهها إىل أغراضهم ومصاحلهم السياسية.
لذلك ،يتساءل التحليل حول أبعاد االرتباطات بني
البعد البرصي واملجال السيايس ،وجتلياته يف أزمات
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املنطقة ،مع طرح لبعض إشكالياته العامة ،السيام إننا
إزاء جمال واسع حظى باهتامم أكرب يف دراسات اإلعالم
مقارنة بعلم السياسة.
ارتباط البعد البصري واملجال السياسي
يعني البعد البرصي رؤية ومشاهدة األشياء واألحداث
واألماكن بحاسة العني ،وهو خيتلف عن البصرية التي
تتعلق بإدراك البرش بعقوهلم للحكمة الكامنة ملا وراء
تلك املشاهدات .لذلك ،تشمل البيئة البرصية كل ما
تقع عليه أعني اجلمهور يف حميطه الواقعي أو االفرتايض
من صور ثابتة ومتحركة ورسوم وجمسامت وإعالنات
ووجوه أشخاص وأماكن وغريها ،وهي أشكال يبدو
ظاهرها مادي ًا لكنها يف حقيقتها رموز يمكن استنطاق
معانيها وسامهتا وتصوراهتا.
تلك الرموز ال تعرب فقط عن حالة املجتمعات ،لكنها
تعد وسيط ًا فعا ً
ال لالتصال ،فهي تنقل املعاين بأرسع من
الكلامت ،وختاطب اجلميع عىل اختالف مستوياهتم الثقافية
واللغوية ،كام تطرح تفسريات متعددة قد تكون مبارشة
وغري مبارشة ،أو بسيطة ومعقدة .وقد يرافق للرموز
البرصية ،كام حال اإلعالنات وامللصقات والفيديوهات
وغريها ،تعليقات مكتوبة أو مسموعة إما بغرض تكريس
()3
أو توضيح أو إضافة أو توجيه املعاين.

وبفعل قدرته عىل إثارة اخليال اإلنساين ،يثري السياق
البرصي عمليات وجدانية ومعرفية وسلوكية لدى
اجلمهور ،كام الذاكرة واإلدراك والتفكري واملشاعر
والعواطف .فإذا مست الصورة املرئية العواطف
وتالقت مع القيم واألفكار ،فإهنا تصيغ االنطباعات
وتكرس الصور الذهنية وحتفز السلوكيات يف خمتلف
التفاعالت بام فيها السياسية.
هلذا السبب ،يمثل املجال البرصي العام ساحة للتنافس
بني الفاعلني السياسيني بغرض امتالك قوة التأثري عىل
انطباعات اجلمهور وهي قد تتشكل رسيع ًا بفعل الصورة
حتى دون أدلة أو حتقق من مدى توافقها مع الواقع،

كام تظل جزء ًا ال يفارق الذاكرة اإلنسانية ،وحتى إن
تعرض االنطباع للتعديل الحق ًا .بالتايل ،ارتبط توظيف
أثر األشكال البرصية يف البيئات السياسية بتكريس
األيديولوجيات وبناء اهلويات والرتويج للرسديات
السياسية وإضفاء اهلالة عىل القادة ،وإدارة العالقة
مع اخلصوم ،وهو ما أنتج مفهوم السياسات البرصية
 ،visual politicsكتعبري عن تالقي البعد البرصي
()4
والتفاعالت السياسية.
يمكن االستدالل عىل ذلك الفهم بصورتني إحدمها
الستشهاد الطفل الفلسطيني حممد الدرة الذي أشعل
انتفاضة األقىص ضد املحتل اإلرسائييل يف العام
 ،2000واألخرى ملقتل جورج فلويد ،وهو أمريكي
من ذوي البرشة السوداء يف العام  2020عىل يد الرشطة
األمريكية أثناء اعتقاله ،والذي فجر احتجاجات شعبية
ضد العنرصية.
ما جيمع الصورتني ،برغم اختالف السياقات املكانية
والزمانية ،أهنام أججا البعد العاطفي وارتبطا بالقيم
اإلنسانية الرافضة للظلم ،بخالف فجوة القوة بني
ضحية ال يملك من أمره شيئ ًا وفاعل مدجج بالسالح
(القوات االرسائيلية والرشطة األمريكية) انتهك املعايري
اإلنسانية والقانونية ،مما حفز عىل رد فعل سيايس يف
احلالتني ،فالدرة أصبح حينها رشارة صعدت االنتفاضة
الفلسطينية بل وأيض ًا أيقونة ال تغادر الذاكرة البرصية

3
رابط دائم https://acpss.ahram.org.eg/News/17692.aspx :

قوة االنطباعات :األثر السياسي للبعد البصري في أزمات المنطقة العربية

الفلسطينية ،بينام أهلمت عبارة فلويد قبل قتله« :ال
أستطيع التنفس» حركات النضال اجلامعي لالحتجاج
()5
ضد العنرصية يف الواليات املتحدة.

لكن األثر السيايس للبعد البرصي ليس جديد ًا عىل
املجتمعات ،فقد كان هنالك إدراك عميق له منذ قديم
األزل عندما تضافر امتالك السلطة الرمزية من خالل
السيطرة عىل البيئة البرصية مع السلطة السياسية.
فالفرعون ،مث ً
ال ،يف احلضارة املرصية القديمة ،استخدم
خمتلف األشكال املرئية من رسوم ولوحات ومنحوتات
ومتاثيل ومعابد وغريها لتأكيد قوته السياسية والدينية
يف املجتمع .كذلك رافقت الفنون البرصية لفناين عرص
النهضة من لوحات ومتاثيل وغريها التحوالت السياسية
والثقافية واملجتمعية يف أوروبا آنذاك .باملثل ،وثق القادة
التارخييون يف أوروبا ،كنابليون بونابرت ،معاركهم
()6
بالرسوم واملنحوتات لتكريس أسطورهتم العسكرية.
مع انتشار الوسائل املرئية احلديثة من تصوير وتلفاز ،عمل
القادة الفاشيون أمثال هتلر وموسوليني وغريهم عىل
التحكم يف وسائل اإلعالم والفنون وفرضوا صورهم
ومتاثيلهم وامللصقات التي متجد أيديولوجياهتم عىل
احلياة اليومية للمجتمع .عىل الدرب ذاته ،فقد كان أول
ما يفعله قادة االنقالبات يف أفريقيا بعد اإلطاحة بالسلطة
القائمة هو السيطرة عىل التلفزيون الرسمي إلثبات
سلطتهم اجلديدة .وما إن تدين األمور هلم ،فإهنم يغرقون
الشوارع بصورهم والفتات وشعارات حزهبم املهيمن
عىل السلطة ،ويف الوقت ذاته يزيلون كل أثر لصور الزعامء
القدامى إلحداث قطيعة برصية مع سياسات املايض.
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اختلف األمر نسبي ًا يف سياقات األنظمة الديمقراطية
يف ظل تداول السلطة واملنافسة السلمية بني الفاعلني
عىل التأثري البرصي يف اجلمهور .مع ذلك ،فإن القادة
الديمقراطيني يستخدمون أيض ًا صورهم املرئية لتشكيل
صورهتم الذهنية لدى الرأى العام وتأطري الروايات
السياسية وتعزيز قدرهتم عىل ممارسة السلطة ،بل بات
القادة سواء أكانوا تسلطيني أم ديمقراطيني يتوخون ضبط
تعبريات وجوههم يف ظل تأثريات أشكال برصية إنسانية،
كاالبتسامة والعبوس والغضب عىل مدى استحضار
()7
اجلمهور النطباعات سياسية إجيابية أو سلبية.

مع صعود نمط من القادة الشعبوبني يف العامل ،زاد
الشغف باستخدام العامل البرصي ،إذ يسعون للتأثري
السيايس املبارش يف اجلمهور وجتاوز املؤسسات
التقليدية ،وساعدهم يف ذلك انتشار وسائل التواصل
االجتامعي التي متكنهم من التفاعل مع اجلمهور دون
حواجز .ولعل الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
بدا مولع ًا بالصورة املرئية إلظهار مدى قوته ونجاحه
وإضفاء الرشعية عىل إدارته ،فحرص دوم ًا عىل نرش
()8
صوره وهو يوقع األوامر الرئاسية يف البيت األبيض.
ودفع ذلك بيت سوزا املصور السابق يف البيت األبيض
إىل استخدام الصور للتفرقة بني السامت الشخصية
والسياسية ألوباما وترامب ،فبينام اعترب األول زوج ًا حمب ًا
وخملص ًا ولديه كرامة وحيرتم املرأة ،نظر للثاين عىل أنه ذو
عقل صغري ويعادي الصحافة ويطرح ادعاءات ومزاعم
طيلة الوقت .كذلك وظف الصور للمقارنة بني إدارة
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واشنطن للتحالفات اخلارجية يف عهدي
الرئيسني ،فبينام حرص أوباما عىل توثيق
عالقته مع األوربيني ،أرض هبا ترامب
()9
بسبب سياسته االنعزالية.
التنافس البصري في السياسة العاملية
يتمدد األثر البرصي من السياسات
املحلية إىل العاملية ،حيث تستخدمه
احلكومات كأحد أدوات امتالك القوة
للدفاع عن املصالح يف اخلارج ،السيام
مع تنامي حضور العامل الثقايف واهلويايت
ورؤى صدام احلضارات هلتنتجون ( )10يف
العالقات الدولية ،والتي عربت -يف أحد جوانبها-
عن رصاع بني بيئات برصية لدول وجمتمعات متقدمة
وأخرى متخلفة .فإثر تفكك االحتاد السوفيتي يف بداية
تسعينيات القرن العرشين ،سعت الواليات املتحدة إىل
حتويل قوهتا السياسية واألمنية واالقتصادية يف النظام

الدويل إىل اهليمنة عىل املجال الثقايف عرب أدوات القوة
الناعمة القائمة عىل اإلقناع وجاذبية الثقافة والفن
واإلبداع وغريها ،وهو ما جعل البعد البرصي مكون ًا
()11
رئيسي ًا هلذا النمط من القوة.

ففي هذا اإلطار ،بدا االرتباط وثيق ًا بني الصورتني املرئية
والذهنية بالنسبة للقوة األمريكية ،فالسينام اهلوليودية
صاغت احللم األمريكي ونموذجه للحريات والقوة
واالنفتاح والتعددية يف أعني جمتمعات العامل .إال أن
مشهد تفجري مركز التجارة العاملي يف أحداث 11
سبتمرب  2001عىل يد جمموعة إرهابية من تنظيم القاعدة
شكل صدمة هلذا النموذج والذي سعى بدوره إىل بناء
مشاهد برصية الستعادة الثقة يف القوة األمريكية عرب
غزو أفغانستان يف عام  ،2001ثم العراق عام .2003
املفارقة أن التدخالت العسكرية األمريكية أنتجت
صور ًا مرئية وذهنية معاكسة ،مثل االنسحاب من
أفغانستان يف العام  2021إثر عودة طالبان للسلطة بعد
عرشين عام ًا .وكانت الصورة الالفتة آلخر عسكري
أمريكي يغادر أفغانستان يف جنح الظالم ( )12متثي ً
ال
رمزي ًا ألفول اهليمنة العاملية للواليات املتحدة ،بل إن
صور إجالء الدبلوماسيني األمريكيني ورفض إجالء
بعض حلفاء واشنطن من األفغان ،بدت كاشفة ملصري
املتعاونني املحليني مع الواليات املتحدة .وسبق ذلك
اهتزاز ًا أعمق للنموذج األمريكي خالل فرتة رئاسة
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ترامب ،عندما حل االستقطاب املجتمعي وتصاعدت
االنعزالية ورفض التعاون مع املؤسسات الدولية يف
قضايا عاملية كاملناخ واجلائحة ،ما اعتربه جوزيف ناي قد
()13
أثر سلب ًا عىل القوة األمريكية الناعمة.
يف هذا السياق ،يمكن اإلشارة إىل عدة متغريات رئيسية
تداخلت فيام بينها لتعظم أثر البعد البرصي يف تشكيل
السياسات املحلية والعاملية والربط بينهام خالل العقود
الثالثة املاضية ،من أبرزها:

 -1العوملة واخلصوصية :لعب البعد البرصي دور ًا
يف عوملة قضايا عابرة للحدود عىل أجندة التفاعالت
بني الدول املتقدمة والنامية ،خاصة مع التناقل العاملي
لصور ومشاهد مآيس الالجئني واملهاجرين والكوارث
واإلرهاب وضحايا الرصاعات وغريها )14(،والتي تظهر
عند مشاهدة إعالن محلة إغاثية دولية يصور طف ً
ال أو
أرسة فقرية يف أفريقيا لتحفيز التمويل اإلنساين للتخفيف
تداعيات األزمات والرصاعات يف العامل.
مع ذلك ،كرست العوملة البرصية للقضايا العابرة
للحدود فجوات القوة بني دول الشامل واجلنوب ،بل إن
اإلحسان الغريب للمعوزين واملنكوبني يف دول اجلنوب مل
يكن خالي ًا من تكريس املصالح السياسية واالقتصادية يف
إطار التنافس العاملي بني القوى الكربى .يف املقابل ،ظلت
اخلصوصية الثقافية واهلوياتية حارضة يف ديناميات األثر
السيايس للبعد البرصي ،فعىل سبيل املثال ،فإن الرسوم
الدانمركية املسيئة للنبي حممد صيل اهلل عليه وسلم أثارت
غضب ًا واحتجاجات واسعة يف العامل اإلسالمي ألهنا متس
صلب هوية املسلمني وعقيدهتم ،بينام يف املقابل نظرت
هلا بعض النخب الثقافية الغربية عىل أهنا تدخل يف نطاق
حرية التعبري ،وهو ما اعتربه البعض أحد جتليات صدام
()15
احلضارات حينها.

 -2تسليع الثقافة :اعتمد تغلغل النموذج الرأساميل يف
الدول واملجتمعات عىل تسليع الثقافة ،أي جعل أشياءها
وأفكارها وسامهتا ومعانيها تُباع وتُشرتى يف السوق(،)16
بغرض حتفيز الطلب االستهالكي عىل منتجات متعوملة
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مثل ،كوكاكوال وماكدونالز وستاربكس ونايكي
وغريها ،والتي حتولت بدورها إىل رموز برصية
تتناقلها إعالنات الشوارع يف دول نامية ومتقدمة
بغرض االستحواذ البرصي عىل خميلة اجلمهور والربط
بني استهالكه هلذه املنتجات وبناء املكانة واهلويات
االجتامعية والسياسية .لكن هذا األمر أثار يف املقابل حالة
من العجز واإلحباط والغضب لدى رشائح من الفقراء
غري القادرين عىل اقتناء السلع املتعوملة .لذا ،برزت
مقاومات حرضية برصية عندما اجتهت مث ً
ال مدن كربى
كساوباولو يف عام  2006ملنع اإلعالنات التي بدت هتدد
ليس فقط نظافة املدينة ولكن السلم االجتامعي .كذلك
تنامت االجتاهات الرافضة لتسليع النساء وتصويرهن
كسلعة جسدية معوملة يف اإلعالنات ،فضغطت حركات
االحتجاج عىل مدينة لندن ملنع اإلعالنات اخلارجة التي
تصور أجساد النساء والرجال عىل املواصالت العامة يف
()17
عام .2016

 -3ثورة االتصاالت والتكنولوجيا :أدى انتشار
وسائل التواصل االجتامعي واهلواتف الذكية التي بات
يمتلكها نصف سكان العامل إىل هيمنة الثقافة البرصية،
فأصبح إنتاج وتداول واستقبال الصور والفيديوهات
يتسم بالفورية واالنتشار ،وبالتايل صار لدى األفراد
واجلامعات القدرة عىل نقل صور فورية عن األحداث
(هجوم ارهايب ،احتجاجات ،كارثة مناخية ...،إلخ)
بعد ثوان من وقوعها( ،)18مما أضفى طابع ًا ديمقراطي ًا
عىل املجال البرصي )19(.يف املقابل ،تراجعت هيمنة
احلكومات وشبكات اإلعالم التقليدية ،إذ كانت الصور
واملواد املتلفزة وغريها ختضع يف املايض للرقابة قبل
نرشها للجمهور للسيطرة أو توجيه معانيها السياسية.
كذلك ،تداخل املجاالن اخلاص والعام يف الفضاء
البرصي اإللكرتوين ،فباتت احلياة اليومية اخلاصة
لألفراد ،بام فيهم املشاهري والسياسيون ،حارضة يف
اجلدل العام عىل وسائل التواصل االجتامعي )20(.مع
ذلك ،دخلت احلكومات منافس ًا عىل الصورة البرصية
يف الفضاء االلكرتوين ملواجهة الروايات السياسية التي

دراسات

يطرحها األفراد واجلامعات إن كانت متعارضة مع
أهدافها أو إدارة الدبلوماسية العامة يف اخلارج لتحسني
()21
الصورة الذهنية يف أعني املجتمعات يف اخلارج.
البعد البصري وديناميات األزمات العربية
يشكل العامل البرصي جزء ًا أصي ً
ال من الثقافة العربية
بام جيعل له دور ًا أساسي ًا يف صياغة الوجدان واألفكار
والثقافة والسلوكيات السياسية يف املنطقة .يرجع البعض
ذلك إىل جتذر "ثقافة الفرجة" ( )22عىل اآلخر واملحيط
العام ،والتي نشأت من وجهة نظر البعض نتاج ًا لرتاكم
تارخيي من عدم سامح السلطة سواء أكانت استعامر ًا
أجنبي ًا أو وطنية أو أبوية ذكورية بمشاركة املجتمع
بفعالية يف صنع السياسة .لكن الفرجة (كام جيري عىل
االستعراضات اجلامعية الفنية والشعبية وغريها) مل تكن
فقط بغرض املتعة ،فحسب ،يف الثقافة العربية ،وإنام لبناء
التضامن والتامسك االجتامعي ،السيام أننا إزاء جمتمعات
تتسم بنمط القيم اجلامعية التقليدية حتى مع تعرضها
حلداثة ظاهرية يف بعض جوانبها.

مع ذلك ،أحيان ًا تغادر املجتمعات العربية الفرجة إىل
الفعل اجلمعي ،كام يف اهلبات واالنتفاضات ضد املستعمر
األجنبي (ثورة  1919يف مرص ،الثورة الفلسطينية يف عام
 )1936أو حتى بعد استقالل الدولة الوطنية ،أو حديث ًا،
مثل الثورات العربية يف  .2011يتضافر مع ثقافة الفرجة
بعد ديني آخر هييمن عىل العقل العريب وجيعله يميل
لالرتباط النفيس والعقيل بالبيئة البرصية ،إذ حتفز األديان
املؤمنني هبا عىل إعامل النظر للذات واملحيط إلدراك
قدرة اهلل يف خلقه .كذلك ،متثل األشكال البرصية منفذ ًا
معرفي ًا لفهم ما جيري يف املجال العام ،خاصة لألميني
يف املنطقة ،إذا علمنا أن ربع سكان املنطقة من البالغني
ال يزالون يعانون األمية ،وفق ًا للمنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم يف عام  ،2021برغم مرور كل تلك
العقود عىل استقالل الدولة العربية.
عىل أساس أمهية البعد البرصي يف الثقافة العربية،
اجتهت حكومات املنطقة منذ االستقالل عن االستعامر

األجنبي إىل السيطرة عىل الوسائل املرئية من تلفاز وسينام
وفنون بغرض التحكم يف املعاين والدالالت التي تصل
للجمهور ،ويف الوقت ذاته ،توظيفها يف دعم رشعية
األنظمة وتعزيز اهلويات الوطنية وتأطري األجندات
السياسية وتكريس صور القادة لدى املجتمعات .ولعل
صور ومتاثيل بعض القادة ال متأل الشوارع واملؤسسات
وخلف مكاتب الدواوين احلكومية فحسب ،بل جتدها
عىل العمالت املالية التي يتداوهلا املواطنون يومي ًا.

إال أن األزمات الكربى التي عايشتها املنطقة جلبت
مشاهد برصية للدمار والعنف والضحايا أثرت عىل
بناء صورة ذهنية مرتاكمة مفادها أهنا تعاين عدم استقرار
مزمن .إذ مرت املنطقة ،عىل مدار العقود املاضية بأزمات
متتالية ،كحرب العراق وإيران يف الثامنينيات ،وغزو
العراق للكويت يف التسعينيات ،والغزو األمريكي
للعراق يف العام  2003وحرب إرسائيل وحزب اهلل
يف عام  ،2006وحروب إرسائيل عىل قطاع غزة يف
الفرتة ما بني  2008و .2022وبسبب هذه األزمات،
امتألت الذاكرة البرصية العربية بمشاهد عمقت حالة
األمل واالنقسام والغضب واإلحساس بالضعف أمام
اخلارج ،مثل تعذيب العراقيني يف سجن أبو غريب عىل
يد القوات األمريكية ،وإسقاط متثال الرئيس العراقي
صدام حسني )23( ،فض ً
ال عن فيديو إعدامه ،ناهيك عن
فيديوهات أخرى لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن
الدن بعد أحداث  11سبتمرب ،والتي صورت املنطقة
عىل أهنا مصدر لإلرهاب العاملي.
مع االنتشار الواسع ألدوات تكنولوجيا املعلومات يف
املنطقة العربية ،تراجعت سيطرة احلكومات نسبي ًا عىل
األشكال البرصية يف املجال العام ،كام برز يف مرحلة
انطالق الثورات العربية يف عام  ،2011عندما كانت
صور وفيديوهات املتظاهرين يتم تداوهلا عىل نطاق
واسع يف املنطقة عرب وسائل التواصل االجتامعي .فض ً
ال
عن انتشار فن اجلداريات أو اجلرافيتي يف الشوارع،
وظهور أنامط من املؤثرين عىل اليوتيوب ،بل إن نمط
ٍ
احلشود االحتجاجية مثل حينها شك ً
معان
ال برصي ًا له
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قوة االنطباعات :األثر السياسي للبعد البصري في أزمات المنطقة العربية

تتعلق بفرض احلضور السيايس للمجتمع ومطالبه
()24
السياسية واالجتامعية.

يف مواجهة ذلك ،سعت احلكومات إىل خوض الرصاع
عىل ما جتلبه الصورة من انطباعات سياسية ملستخدمي
الفضاء اإللكرتوين ،فباتت وسائل االعالم التقليدية
املوالية للسلطة تعرض موادها اإلعالمية وتروج هلا يف
هذا الفضاء للحد من تأثري الروايات البرصية املضادة،
وازدادت حدة الرصاع مع تعثر الثورات ونشوب
الرصاعات املسلحة وتصاعد اإلرهاب واألزمات
االقتصادية واالستقطابات الداخلية واإلقليمية وتنامي
التدخالت اخلارجية يف دول املنطقة .يف هذا السياق،
برزت أنامط خمتلفة لدور البعد البرصي يف الديناميات
السياسية لتلك األزمات ،يمكن طرح بعضها عىل سبيل
املثال ال احلرص:
 -1الرسديات املتضادة :بدا هنالك رصاع برصي حمتدم
بني رسديات الفاعلني الرسميني وغري الرسميني يف
املنطقة العربية ،كام يظهر جلي ًا يف قضية اإلرهاب التي
أخذت تتصاعد منذ بروز تنظيم «داعش» يف سوريا
والعراق يف عام  .2014فبينام َّ
وظف هذا التنظيم صور
وفيديوهات العمليات االنتحارية وغريها بغرض
اجتذاب وجتنيد متطرفني وتكفري احلكومات والرتويج
ملزاعمه حول اخلالفة اإلسالمية )25(،واجهت احلكومات
ذلك برسدية برصية تظهر قدرهتا األمنية عىل إحباط
العمليات االرهابية ،وإبراز مشاهد عائالت ضحايا
اإلرهاب لبناء صورة ذهنية لدى اجلمهور حول ما خيلفه
اإلرهاب من تكلفة مادية ومعنوية يف املجتمعات.

 -2العالقة مع املعارضة :تعد الرمزية البرصية أداة
اتصالية إلدارة الرسائل السياسية بني السلطة واملعارضة
يف املنطقة العربية ،كام حيدث مث ً
ال عندما ٌتظ ِهر مؤسسات
السلطة قدرهتا عىل فرض األمن واالستقرار يف الشوارع،
إذا ما اعتزمت املعارضة إطالق احتجاجات ضدها كنوع
من الردع السيايس االستباقي .كذلك تم استخدام البعد
البرصي يف إظهار التأييد للسلطة ،وإخفاء أي مظاهر
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للمعارضة ،فعىل سبيل املثال ،عمدت وسائل اإلعالم
احلكومية يف دول الثورات كسوريا وليبيا إىل عدم تغطية
تظاهرات املعارضة ،وإظهار املظاهرات املؤيدة للنظام
حينها .وحتى بعد نشوب الرصاع املسلح يف سوريا دأبت
القنوات احلكومية وحليفتها الروسية عىل طرح رسديات
برصية تربر تدخل موسكو لدعم نظام األسد ووصف
()26
املعارضة املدعومة من اخلارج باإلرهاب.
 -3االستقطاب السيايس :لعبت املشاهد البرصية العنيفة
دور ًا يف تكريس أزمات الكراهية واالنقسام السيايس
واالجتامعي ،فلم تغادر احلالة الليبية حتى اللحظة
املشهد الدموي لقتل معمر القذايف بعد الثورة عىل نظامه
والتي انترشت عىل وسائل التواصل االجتامعي .بل
إن مكان قربه ،كرمزية برصية ألنصاره وحقبة حكمه
التي امتدت لـ 42عام ًا ،ال يزال جمهو ً
ال لدى العديد
من الليبيني ،برغم مرور أكثر من عقد عىل مقتله ،وهو
ما يعكس يف أحد جوانبه عدم جتاوز الليبيني ألزمات
املايض أو إمكانية الدخول يف حالة تصاحلية يمكن أن
توفر بيئة حمفزة لبناء السالم املستدام يف هذا البلد املنقسم
عىل نفسه ،وسط اخرتاقات وتدخالت أجنبية هتمني عىل
()27
البيئة البرصية الليبية.

 -4تأجيج التفاوت االجتامعي :قد يلجأ الفاعلون
السياسيون إىل توظيف األشكال البرصية لتأجيج
التفاوت االقتصادي  -االجتامعي يف املجتمعات ومن
ثم إثارة الغضب ضد السلطة ،كام احلال عند استدعاء
البعض يف فيديوهات وسائل التواصل االجتامعي
مقارنات بالصور والفيديوهات بني مناطق الغنى والفقر
داخل الدول العربية إلظهار انحياز السلطة إىل رشحية
معينة وغياب التنمية املكانية العادلة .ويفرض هذا
النوع من التوظيف السيايس البرصي أثر ًا كبري ًا يف تغذية
الغضب لدى اجلمهور ،يف ظل سياقات من عدم املساواة
يف املنطقة العربية ،خاصة أن أغنى  %10من البالغني
العرب يملكون  %80من جمموع ثروات املنطقة،
وفق ًا لدراسة أصدرهتا جلنة األمم املتحدة االقتصادية
()28
واالجتامعي لغريب آسيا ( األسكوا).

دراسات

 -5مأزق األقليات والدولة :اعتمد بناء الدولة العربية
بعد االستقالل عىل استخدام أشكال برصية رمزية هلا
معاين "سيادية" لبناء خميلة املجتمع عن طبيعة أدوارها
ووظائفها ،كإظهار احتكار اجليوش لوظيفة األمن عرب
العروض العسكرية واالحتفال باالنتصارات التارخيية،
كذلك إجالل العلم الوطني لكونه يمثل "رمز ًا برصي ًا"
يعكس بألوانه املختلفة تاريخ الدولة وتضحيات املجتمع
والتطلع ملستقبل سلمي ،فض ً
ال عن احرتام الدولة
خلرائطها اجلغرافية وحدوها املعرتف هبا دولي ًا .إال أن
تلك الرموز البرصية واجهت أزمة يف املنطقة العربية
مع سعي بعض األقليات إىل بناء أشكال برصية مضادة
للهوية الوطنية ومعززة للهويات األولية بسبب تراجع
قدرة الدولة عىل إدارة التنوع ،وهو ما يربز يف استخدام
األكراد يف سوريا ملختلف األشكال البرصية للتعبري
عن سعيهم للحكم الذايت ،بدء ًا من تشكيل مليشيات
مسلحة وعلم خاص هبم وغريها.

 -6توظيف الذاكرة البرصية :متثل الذاكرة التارخيية
البرصية خمزون ًا ممتد ًا يمكن استدعائه ملواجهة األزمات
احلارضة يف املنطقة العربية ،فصور ومتاثيل األبطال
التارخييني تزين ميادين خمتلف الدول العربية .عىل سبيل
املثال ،يظهر متثال القائد التارخيي صالح الدين األيويب
يف وسط العاصمة دمشق ،وقد ارتبط اسمه بعدد من
جتمعات املقاومة يف املنطقة العربية ضد القوى األجنبية،
كام جرى يف إطالق اسمه عىل الذراع العسكري للجبهة
اإلسالمية للمقاومة العراقية التي برزت بعد الغزو
األمريكي هلذا البلد ،وكذلك بعض الكتائب املسلحة يف
()29
سوريا وفلسطني.

إشكاليات وحتديات أساسية
برغم تنامي االرتباط الوثيق بني البعد البرصي واملجال
السيايس يف السياستني املحلية والعاملية وبروز جتليات
لذلك يف بعض الديناميات السياسية ألزمات املنطقة
العربية ،إال أن أثر األشكال البرصية ليس أمر ًا مسلم
به أو نتيجة حتمية ملجرد وجوده يف الواقع أو الفضاء
اإللكرتوين .فليست كل صورة أو فيديو أو جمسم أو
متثال أو غريه يمكنها إثارة وجدان وأفكار وسلوكيات
اجلمهور ،ومن ثم اإلسهام يف تشكيل الظواهر السياسية،
هنا تربز عدة إشكاليات وحتديات ،من أبرزها ما ييل:

 -1السياق املحفز :أي أن املالبسات السياقية املحيطة
باملشهد البرصي قد حتدد مدى األثر السيايس له يف
حتفيز اجلمهور ،ومن ثم حتويل األخري من حالة الفرجة
إىل املشاركة ،فانتشار صور حممد بوعزيزي الذي أحرق
نفسه احتجاج ًا عىل مصادرة السلطات لعربته لبيع
اخلرضوات يف هناية  2010أججت مشاعر التعاطف
اجلامعي يف تونس ومن ثم حفزت احلشد االحتجاجي
الذي قاد إىل إسقاط نظام بن عيل وانتشار موجة الثورات
العربية .ولقى مشهد بوعزيزي صدى واسع ًا يف املجتمع
حينها بسبب طبيعة السياق املفعم باملظامل اجلامعية من
هتميش وال مساواة وتسلط .مع ذلك ،فإن بروز صور
مؤملة عىل الشاكلة ذاهتا قد ال تقود إىل النتيجة ذاهتا ،كام
يف املغرب مث ً
ال ،إذ فجر حادث دهس بائع سمك (حمسن
فكري) ،وهو حياول إنقاذ رزقه من الضياع يف عربة
نفايات يف احلسيمة شاميل البالد ،احتجاجات واسعة
يف عام  2016استمرت لعدة أشهر يف الريف املغريب،
لكنها مل تصل إىل إسقاط النظام .ويرجع االختالف إىل
طبيعة قدرة األنشطة السياسية عىل االستباق اإلصالحي
ملواجهة األثر السيايس للرسائل البرصية خاصة التي
()30
تتعرض لالنتشار يف املجتمعات.
 -2البخل املعريف :أي أن البرش يميلون إىل حل
املشكالت باستخدام احلد األدنى من اجلهد املعريف ،لذا
تصبح األشكال املرئية مالذ ًا هلم .يظهر ذلك يف سعى
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الناخبني إىل التفرقة ببساطة بني سامت وبرامج املرشحني
يف االنتخابات دون التعمق فيها لتحديد مواقفهم
السياسية .لذا ،تصبح أساليب املرشح يف الدعاية البرصية
أحد حمددات تفوق مرشح عىل آخر .يشري البعض مث ً
ال
إىل الرئيس األمريكي األسبق باراك أوباما الذي أظهر
صورة برصية أكثر حيوية مقارنة بمنافسه اجلمهوري
جون ماكني يف انتخابات  .2008لكن املعضلة تكمن
يف أن البخل املعريف قد يؤدي إىل خداع الناخبني بسبب
نمط األحكام املبسطة ،إذ قد يكتشف الناخبون أن من
()31
اختاروهم لقيادهتم غري قادرين عىل تنفيذ وعودهم.

 -3البعد اإلنساين :أي أن طبيعة القيم اإلنسانية ذات
الطابع العاملي حتدد مدى قدرة الشكل البرصي عىل التأثري
السيايس ،فصور تعذيب العراقيني يف سجن أبو غريب
بدت مفعمة باإلهانة للضمري اإلنساين العاملي ككل ،وهو
ما أثار انتقادات حقوقية عاملية ضد الواليات املتحدة.
كذلك فإن الصور لبعض القادة قد تظل رمز ًا ملعاين إنسانية
ممتدة عرب الزمن وعابرة للخصوصيات الثقافية املحلية،
كصورة املناضل تيش جيفارا التي ظلت رائجة بعد موته،
كرمز ثوري عاملي ،وباملثل أيض ًا حتولت صورة الزعيم
اجلنوب األفريقي نيلسون مانديال إىل أيقونة برصية عاملية
للحركات الرافضة للعنرصية يف خمتلف أنحاء العامل بعد
جتربته يف إهناء نظام األبارهتيد يف جنوب أفريقيا.
 -4الرتاكم البرصي :أي أن تكرار معاين الشكل البرصي
عىل مدار فرتة زمنية معينة قد يؤثر يف السلوكيات
السياسية ،حيث حيوهلا إىل صورة ذهنية مكرسة ،بالتايل
قد يرتتب عليها سلوك سيايس .عىل سبيل املثال ،فإن
األشكال البرصية املشار هلا سلف ًا لرتاجع القوة األمريكية
وانسحاهبا من أفغانستان وتقلص دورها يف الرشق
األوسط ختلق بمىض الوقت صورة ذهنية لدى حلفاء
واشنطن بأمهية تعديل حساباهتم السلوكية ،إما بمراجعة
حدود االعتامد عليها ،أو تنويع اخليارات إزاء قوى كربى
أخرى كروسيا والصني ،وبرز نتاج ذلك األمر جلي ًا يف
سياسات عدم االنحياز التي فضلتها عدد من الدول
العربية جتاه احلرب الروسية  -األوكرانية.
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 -5التضليل واالنحياز :أي أن الصور أو الفيديوهات
ذاهتا قد تكذب أو ختتزل أو حترف الواقع وتزييفه من
أجل إرسال معاين موجهة للجمهور ،وساعد عىل
ذلك تطور أدوات تكنولوجية متطورة للتزييف العميق
وهو ما دفع بعض املنصات اإلعالمية ملالحقة الصور
والفيديوهات املضللة .وقد تكون الصورة حقيقية لكنها
بطبيعتها منحازة ( )32لكوهنا ال تعرب سوى عن جزء أو
زاوية رؤية معينة للواقع ،بالتايل يظل متثيلها ناقص ًا حتى
لو مل تكن مزيفة .لذا ،تربز إشكالية الفجوة بني املشاهد
البرصية والواقع .فإذا تبنى نظام سيايس ما أشكا ً
ال برصية
جتسد مساعيه للعدالة االجتامعية ومل يتبعها بترشيعات
وسياسات عملية تعيد ختصيص املوارد يف املجتمع
عىل أرض الواقع ،فقد نصبح عندها إزاء "صورة بال
مصداقية".

 -6االعتياد والالمباالة :قد خيلق البعد البرصي إشكالية
تتعلق باالعتياد لدى اجلمهور عىل الرؤية املتكررة
()33
للصور واملشاهد ،وبالتايل حتدث حالة من الالمباالة
حتد من األثر السيايس للصور ،فمشاهد مآيس احلروب
والكوارث تثري يف بدايتها مشاعر ووجدان اجلمهور ،لكن
مع استمرارها لفرتة زمنية طويلة فقد يعتادها وال ينفعل
هبا .بل عىل العكس قد ينشأ نوع من التكيف مع البيئات
البرصية املضطربة ،فتصبح أعداد القتىل جمرد أرقام يف نظر
البعض قد ال تسبب له األمل وال حتفز مواقفه وسلوكياته،
وهو أمر قد ينطبق عىل الظواهر السياسية بشكل عام التي
تتعرض للتكثيف اإلعالمي املبالغ يف عرضها برصي ًا
للجمهور ،فتصيبه بالسأم إىل حد اإلعراض عنها.
يظل يف األخري أن ما نبرصه بأعيننا يف حميطنا العام قد
يلعب دور ًا مؤثر ًا يف تشكيل إدراكنا وتوجهاتنا ومواقفنا
إزاء األزمات والقضايا السياسية املختلفة ،لكن حدود
هذا الدور وأثره ومدى قدرته عىل تشكيل انطباعات
اجلمهور وصورته الذهنية قد خيتلف وفق ًا للرسالة التي
حيملها الشكل البرصي والسياقات السياسية والثقافية
واملجتمعية ،ناهيك عن طبيعة اجلمهور ذاته.
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