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شهدت هذه املرحلة احلرجة من مراحل
«التحول الديمقراطي» يف العامل العريب،
تساؤالت ّ
تشكك يف الفائدة النامجة عن أي تغيري
سيايس .تبدو هذه الشكوك متو َّقعة ،وإن تكن
سابقة ألواهنا ،يف ظل استمرار غياب العدالة،
وانسداد احلوار الوطني ،وظهور أشكال جديدة من
العنف املديني .يف الواقع ،إن أي تقييم للتحوالت
الديمقراطية القائمة ،جيب أن يأخذ يف عني االعتبار
اً
أول حالة التعبري عن الفعل الفردي التي شهدها
«الربيع العريب» ،وأن يدرس العمليات االجتامعية

* باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

َ
للمواطنة الفردية
التي أنتجت هذا التأكيد الصارخ
واجلمعية .أليس يف اإلمكان أن نرى يف هذه
ْ
جمرد ر ّد الفعل عىل انتحار حممد
تتجاوز
أهنا
الظواهر
ّ
ٍ
البوعزيزي ،كوهنا تعبرّ يف الواقع عن متاه مع نضاله
حيز لنفسه كمواطن؟
من أجل انتزاع ّ

يقدم لنا كتاب جيمس هولستن
من هذا املنطلقّ ،
(َ )J. Holston
مهمة ومفيدة
متمردة ،دراسة ّ
مواطنة ّ
وذات مغزى ،بسبب األوضاع التي تعيشها املنطقة
اً
حتليل عميقًا
يتضمن الكتاب
حاليا؛ إذ
العربية
ّ
ً
َ
ّ
لتشكل املواطنة يف مدينة ساو باولو
ومتعدد األبعاد
ّ
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التوسع احلرضي،
مبين ًا أن
ّ
خاصة ،والربازيل عامةّ ،
بتالق ٍ
ٍ
فريد للعوامل االجتامعية والسياسية،
مدفوعا
ً
َ
شجع عىل نشوء ما يمكن تسميته «املواطنة
قد ّ
املتمردة».
ّ

َ
املواطنة يف الربازيل
يؤرخ الكتاب لتطور مفهوم
بمختلف أشكاله عىل مدى القرنني املنرصمني:
من عهد الدولة االستعامرية ،مرور ًا باجلمهورية
فالديكتاتورية ،وصوالً
أخريا إىل الديمقراطية.
ً
َ
املتمردة»
«املواطنة
يسميه
ويرشح هولستن أن ما ّ
ّ
نشأت يف آخر املطاف ،خملخلة األدوار والعالقات
ونظرا إىل عملية التغيري
االجتامعية القائمة يف البلد.
ً
الشاملة والرسيعة التي عصفت بالربازيل (وبدول
أخرى يف أمريكا الالتينية) ،ال بد من إجراء دراسات
مقارنة بالعامل العريب( .)1إضافة إىل ذلك ،مل يكن هذا
التحول يف الربازيل وليد نضاالت تقليدية للطبقة
العماّ لية ،وإنام نجم عن جمتمع متد ِّين يف أغلبيته،
وبطريركي البنية ،تقمعه سلطة
اجتامعيا،
ومتنوع
ً
ّ
ديكتاتورية تنال رشعيتها من مظاهر ديمقراطية
وتستمدها من خوف املجتمع من غياب
ُص َورية،
ّ
االستقرار .ويبدو التشابه بني هذه التجربة وجتربة
العامل العريب واضح ًا دونام حاجة إىل تربير.
هلذا السبب ،ثمة حاجة إىل إطار معريف جديد يتيح
مسببات احلراك االجتامعي هذا ودوافعه.
فهم
ّ
َ
ُّ
وتشكل
لذلك يقرتح هولستن مقاربة نشوء املواطنة
الديمقراطية من خالل اعتامد نامذج ختتلف عن
النامذج التي تعتمدها العلوم السياسية التقليدية التي
ُص ّممت أساس ًا لدراسة املجتمعات يف شامل الكرة
األرضية .وقد تكون تلك املقاربة ّإما عرب دراسة
 1يف ترشين األول (أكتوبر)  ،2011عقدت جامعة نوتردام
يف الواليات املتحدة ندوة بعنوان «التحوالت الديمقراطية
دروسا ملنطقة الرشق
والربيع العريب :هل تقدم أمريكا الالتينية
ً
األوسط؟» .انظر:

“Transitions to Democracy and the Arab Spring: Does
Latin America Hold Lessons for the Middle East?”.
Kellogg Institute for International Studies and Kroc
)Institute for International Peace Studies, 2012

()2
وإما عرب تقييم
الشارع كحلبة للجدل السيايس ّ ،
حيازة األرايض واحليز احلرضي .ومن هذا املنظور
حتديدً ا ،تتضح أمهية كتاب هولستن يف إطار دراسة
َ
املواطنة والديمقراطية يف املنطقة العربية.

َ
متمردة هو تتويج ألكثر من عقدين
مواطنة
كتاب
ّ
()3
أمضامها الباحث يف دراسة الربازيل  .وقد قام
هولستن بأبحاث الكتاب ثم َكتبها متنق ً
ال بني الربازيل
والواليات املتحدة وفرنسا .خالل هذه الفرتة
الطويلة ،قام هولستن ،وهو باحث يف األنثروبولوجيا
السياسية ،بتعديل فرضياته كي يستجيب ملا طرأ
َ
املواطنة
عىل اخلطاب العام الربازييل ،الذي رأى يف
أساسا للتعبئة االجتامعية والسياسية .يعلن هولستن
ً
ً
مشاركا يف عملية تنمية
منذ البداية أنه يرى نفسه
مدينة ساو باولو ،وأنه ،كمقيم يف املدينة ،تساوره
أسئلة وخماوف تتجاوز تلك التي تستثري األكاديمي
الفضويل .وكمواطن أمريكي ،ينظر إىل بحثه هذا عىل
َ
املواطنة يف الواليات املتحدة
أنه حتليل نقدي ملفهوم
األمريكية .توحي هذه املساءلة الذاتية ،إضافة إىل
الع َميل» التي يعتمدها هولستن،
مقاربة «البحث َ
بأن الكتاب كان وليد اإلنتاج املشرتك للمعرفة .وهو
للتحول
يعرتف بقوله« :أرى عميل جزء ًا من مرشوع
ّ
االجتامعي»(.)4
بعد عرض سليم ملجموعة كبرية من األبحاث
القانونية والتارخيية واملقارنة واإلثنوغرافية وإحالتها
املرجعية ،يطرح هولستن ثالث مقوالت أساسية؛
َ
املواطنة
وضح مقاربته املفهومية ملوضوع
فبعد أن ّ
فصل حججه يف
يف الفصل األول من الكتابّ ،
ثالثة أقسام هي« :التفاوتات» (أو انعدام املساواة)
ّ
و«التفككات».
و«التمردات»
ّ

2 Bayat, A., 2010, Life as Politics, Stanford: Stanford
University Press.

 3انظر:

Holston, J., 1989, The Modernist City: An Anthropological
Critique of Brasilia, Chicago: University of Chicago
Press. and Holston, J., (Ed.), 1999, Cities and Citizenship,
Durham: Duke University Press.
4 Holston, 2008, p. xiv.
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ّ
يشكل موضوع «التفاوتات» القسم األكرب من
َ
املواطنة الربازيلية
الكتاب ،ويرشح الكاتب كيف أن
عدة ،شاملة ولكنها مل حتقق
ظ ّلت ،يف عهود حكومات ّ
يفصلها
املساواة .وتفيد حجة هولستن الثانية التي ّ
التوسع احلرضي
«التمردات» ،بأن عملية
يف قسم
ّ
ّ
تكون األطراف املدينية التي يقطنها
– وبخاصة ّ
َ
متمردة .ويف القسم
ملواطنة
أسست
الفقراء -قد ّ
ّ
ّ
«التفككات» ،يقول هولستن إن املواجهة
األخري،
َ
للمواطنة ،أنتجت يف
واملتمردة
بني املفاهيم املتاميزة
ّ
الشارع عن ًفا ومتز ًقا وقسوةً ،وقد تكون هذه مرحلة ال
التحول الديمقراطي.
غنى عنها عىل طريق
ّ

ً
َ
مواطنة شاملة
أوال:
ّ
تحقق المساواة
ال
َ
املواطنة يف الربازيل،
يبدأ هولستن بحثه بدراسة نشوء
عرب النصوص القانونية أو عرب التطبيق الفعيل هلا.
توترا ختلل عملية
ويربهن يف إطار بحثه هذا أن
ً
َ
املواطنة املتساوية و«سياسات
التوفيق بني مفهوم
االختالف»( ،)5بسبب الرغبة يف نيل املساواة
بمعنييها ،اإلجرائي والفعيل .وتؤكد مقاربته ملوضوع
ْ
َ
اجلمعي للمفهوم بشكل جيل ،أكان يف
الطابع
نة
املواط
ْ

ارتباطه بالدولة أم يف ارتباطه ببقية املواطنني .وتشري
احليز العام إىل حدود
هذه التفاعالت التي جتري يف ّ
َ
وتعرفها.
املواطنة ّ

استعامرية يرفدها عمل الرقيق ،قد أنتج دولة برازيلية
تتنافس عىل جذب املستوطنني األوروبيني ،وتضع
موانع قانونية حتول دون ملكية األرايض« .وقد نجم
عن هذا اإلقصاء عن م ْلكية األرض نتائج وخيمة عىل
َ
املواطنة الربازيلية»(.)6
تشكل َ
يقارن هولستن بني ّ
املواطنة يف فرنسا والواليات
ّ
وتشكلها يف الربازيل ليدعم نظريته األساس
املتحدة
َ
مواطنة برازيلية شاملة ولكنها ال حتقق
بشأن نشوء
املساواة .وتبدو مقارنة الربازيل بالواليات املتحدة
مهمة؛ إذ إهنام كانتا دولتني استعامريتني تعتمدان عىل
وتتضمنان أعداد ًا كبرية من السكان
عمل الرقيق
ّ
األصليني .غري أن األوضاع املتشاهبة بينهام أنتجت
َ
كرسهام القانون .ففي
متعارضي
مفهومي
نْ
نْ
للمواطنةّ ،
َ
حمددة،
أمريكا اقترصت املواطنة السياسية عىل فئات ّ
بسبب العنف والعنرصية ،ولكنها ساوت بني هؤالء
َ
املواطنة السياسية يف الربازيل
«املواطنني» ،يف حني أن
شملت اجلميع ،ولكن بدرجات متاميزة .ويبدو هذا
األمر يف تعامل البلدين مع سكاهنام األصليني من
اهلنود احلمر .يف الواليات املتحدة ،اع ُترب املواطنون
األصليون – قانونًاّ -أمة منفصلة ،ومل حيظوا بحق
َ
َ
املواطنة
املواطنة عىل هذا األساس ،بينام شملت

يف الربازيل السكان األصليني من دون جدال أو
ُ
الدولة «اختالط» األعراق
اعرتاض ،وشجعت
إىل درجة جعلت منه مفخرة وطنية للربازيل.
لكن رسعان ما تبني أن هذه السياسة مل تكن اّإل
وسيلة ملصادرة أرايض السكان األصليني ونرش
الدم الربتغايل« .هكذا ،تم يف القرى تنصري اهلنود
وحتضريهم وختليصهم من هنديتهم وحتويلهم إىل
برازيليني»(.)7

َ
املواطنة يف
وتنبثق خالصة هولستن الرئيسة من أن
تارخييا لتكون َ
مواطنة شاملة للجميع،
الربازيل تطورت
ً
يوصف كيف أن
إال أهنا فشلت يف حتقيق املساواة .فهو ّ
التاميزات السياسية يف صفوف َ
املواطنة الربازيلية أ ّثرت
يف إمكانية حيازة األرايض يف البلد ،وو ّلدت بالتايل
عنارص الفصل االجتامعي واملكاين داخل املدينة.
وجيمع حتليله بني املستوى الكليّ للتحليل واملستوى
اجلزئي ،إذ يرشح كيف أن تاريخ الربازيل ،كدولة

َ
املواطنة الشاملة ،كان
عىل الرغم من ادعاءات
الربازيليون خاضعني لبنية اجتامعية-سياسية
ودعم هولستن حتليله
حتافظ عىل هيمنة النخبة.
ّ

5
Young, I.M., 1990, Justice and the Politics of
Difference, Princeton: Princeton University Press.

6 Holston, 2008, p. 113.
7 Holston,2008, p. 72.
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باإلحصاءات السكانية والسجالت االنتخابية
واملناورات القانونية التي ُأجريت ،مثب ًتا أن الكثري من
الربازيليني ،وحتديدً ا الفقراء منهم ،كانوا حمرومني من
َ
مواطنة حقيقية .فعىل سبيل املثال ،كان حق االنتخاب

اجليدين» ،بمعنى أن املواطنني
ً
حمصورا يف «الرجال ّ
الذين ينعمون بشخصية مقبولة ويملكون ثروة
مناسبة ويتمتعون بالذكاء املطلوب ،هم وحدهم
قادرون عىل املشاركة يف العملية السياسية..
َ
املواطنة إىل درجات متاميزة يف إمكانية
وقد أ ّثر حتويل
ّ
التحكم يف
حيازة األرايض ،وبالتايل يف إمكانية
العامل .ويزخر كتاب هولستن بصورة خاصة برشوح
تتناول العالقة بني األرض والعمل ومجيع سياسات
احليز املكاين التي صاغتها .فاالنتقال من امل ْلكية
العامة إىل امل ْلكية اخلاصة وما يتبعه من إجراءات
الستمالك األرايض وإنفاذ قوانني التصنيف
العقاري ،هي عمليات مرتبطة باالقتصاد العاملي ،كام
أهنا وسيلة لتعزيز سلطة النخبة عىل املستوى املحيل.
من هنا ،يقول هولستن إن أغلبية الربازيليني وجدوا
مقصيني عن نظام م ْلكية األرض الذي يعاين
أنفسهم
ّ
البريوقراطية املفرطة ويعطي األفضلية ملن يتمتع
ّ
التحكم فيها.
باملعرفة القانونية وبوسائل
وقد أجربت قوانني األرض املعقّدة هذه  -إضافة
إىل هدم السلطة املساكن التي كان يقطنها العامل
بحجة دافع التحديث -فقرا َء
الفقراء يف وسط املدينة ّ
عملية
املدينة عىل االستقرار يف أطرافها .هنا انطلقت
ّ
يسميها هولستن «البناء الذايت» ،إذ اشرتى عامل
ّ
املدينة واملهاجرون اجلدد ِ
طعا صغرية من األرض
ق
ً
تقع يف أطراف املدينة ،غري موصولة باخلدمات
األساسية يف أغلبية األحيان .وبنى هؤالء السكان
منازهلم بأنفسهم عىل هذه األرايض وأنشأوا خدماهتم
املشرتكة .فوفّرهذا البناء البسيط للمدينة بيئة مستقلة
عن الرقابة السياسية والعسكرية القائمة يف وسط
بنمو
حيز ًا عا ًما جديدً ا يسمح ّ
املدينة ،وهو ما أنتج ّ
َ
املواطنة.
أشكال بديلة من

َ
المتمردة
المواطنة
ثان ًيا:
ّ
َ
ّ
ردا مؤثر ًا عىل السياسات
يشكل هذا النوع من
املواطنة ًّ
اإلقصائية ،االجتامعية واملكانية ،ويفتح آفا ًقا جديدة
َ
للمواطنة يف الربازيل.
تتلخص مقولة هولستن الثانية يف أن َ
متمردة
ّ
مواطنة ّ
نشأت يف األطراف املدينية ملدينة ساو باولو .ويوضح
حتوالً عىل
املؤلف كيف أن سكان األطراف شهدوا ّ
مدى ثالثني عا ًما انتقلوا فيها من اعتامد تدابري رجعية،
بل عنفية ،إىل تنظيم محالت استباقية واسرتاتيجية
بغية احلؤول دون اإلخالء القرسي ومصادرة
األرايض .فقد أتاح الوضع اجلديد هلؤالء السكان،
كوهنم م ّال ًكا يدفعون الرضائب ومستهلكني-
تأمنيَ حقوقهم ،كام ّ
مكنهم من رفع مطالب جديدة
إىل احلكومة .هنا يتفادى هولستن املبالغة يف إضفاء
صبغة رومنسية عىل هذه التطورات .والتزال هذه
املجتمعات املحلية تعيش يف أغلبيتها من دون
صكوك م ْلكيةّ ،
إال إهنا نجحت يف استعامل القانون
ليتامشى ومصلحتها .يقول الكاتب «عملي ًا ،يوفر
هذا الوضع املستحدث للطبقات الفقرية اسرتاتيجيا
أساسا النخبة االستعامرية يف
صممتها
ً
قانونية كان قد ّ
الربازيل»(.)8
التطور عرب دراسة الدعاوى
يرشح هولستن مسار هذا
ّ
حيني من األحياء
القانونية املتع ّلقة بم ْلكية األرض يف ّ
الواقعة عىل أطراف مدينة ساو باولو ،مها حي جاردم
داس كاميلياس ( )Jardim das Caméliasوحي
ويبي الكاتب
الر ناسيونال (.)LarNacional
نّ
املفصلة واملعقّدة أحيانًا،
عرب هذه الدراسة القانونيةّ ،
احليني اللذين يمثّالن
كيف أن م ْلكية األرض يف هذين ّ
حتولت إىل عملية بالغة البريوقراطية .وقد
الربازيلّ ،
امتزجت الرشوط القانونية للم ْلكية بالرشوط غري
القانونية ،حتى بدت عملية إنشاء حيازة قانونية
اً
مستحيل .فقد اشرتى السكان بحسن
أمرا
لألرض ً
8 Holston, 2008, p. 217.

271

مناقشات ومراجعات
التحوّ ل الديمقراطي :المدينة ومواطنيها في البرازيل

نية هذه األرايض من مقاول عقاري اعتقدوا أنه
يملك صكوك م ْلكية أصيلة ،ليجدوا أنفسهم بعد
أعوام يف قلب معركة قانونية طويلة األمد؛ إذ طالب
عدد كبري من امللاّ ك باألرض التي كانوا قد اشرتوها.
هكذا ،وجد السكان املحليون أنفسهم جز ًءا من
مهددين
سوق غري قانونية لألرايض ،وأضحوا
َّ
باإلخالء القرسي.

حتو اًل يف
معرفة بالقانون وبحقوقهم ،وهو ما أنتج ّ
َ
املواطنة
هويتهم كمواطنني ،وأعاد حتديد معايري
نفسها.

ً
ثالثا :العنف والفظاظة
تتلخص مقولة هولستن األخرية يف كون املواجهة بني
َ
املتمردة واملفهوم
املواطنة
هذه األشكال اجلديدة من
ّ
َ
للمواطنة املتاميزة يف الربازيل ،أفضت إىل
السائد
نشوب رصاع جتلىّ يف العنف والفظاظة يف الشارع.
عىل الرغم من حتقيق الربازيل مكاسب كبرية يف جمال
التنمية الديمقراطية ،شهد البلد تنامي ًا يف حاالت
احليز
العنف املديني .وقد أ ّثر هذا الواقع اجلديد يف ّ
احلرضي بشكل عميق ،إذ شهدت املدن انتشار
املسورة وتشديد ًا يف اإلجراءات األمنية،
األحياء
ّ
فرتسخ بعض مظاهر
يف حني بدأ احليز العام ّ
يتبددّ .
َ
تعرضت مظاهر أخرى
املواطنة يف الربازيل ،يف حني ّ

رشح هولستن التكتيكات التي اعتمدهتا هذه
املجموعات املقيمة يف نضاهلا لتفادي اإلخالء
القرسي والتجريد من احليازة .لقد اضطلعت
منظامت عدة هبذا الدور ،بعضها مناطقي وبعضها
اآلخر ديني .وقد تعاونت هذه اجلمعيات يف ما
بينها عىل مستوى احلي ومستوى املدينة .ويكشف
الديناميات والنقاشات الداخلية ضمن هذه
هولستن
ّ
املجموعات ،والوسائل التي اعتمدهتا يف التنظيم،
ويبي كيف أن نضاالت السكان أ ّدت إىل تغيري
نّ
صورهتم ألنفسهم كمواطنني ،إضافة إىل تغيري نظرة
اآلخرين إليهم ضمن املدينة .يقول الكاتب« :أنتجت
ال قانونية السكن فورة يف احلقوق السياسية واملدنية
لدى فقراء املدن»( .)9وقد جلأ الفقراء إىل العصيان
تتضمن االستفادة من
متعددة األبعاد
ضمن مقاربة
ّ
ّ
القانون ملنع اإلخالءات ،وبناء حتالفات مع اجلامعات
واألكاديميني (عىل غرار هولستن) ،والتحدث إىل
املسؤولني احلكوميني مبارشة ،وتنظيم االحتجاجات
الشعبية إضافة إىل نشاطات التواصل اإلعالمي.
ّ
ومتكن السكان من جت ّنب اإلخالء عرب اعتامدهم
وضحوا أهنم اشرتوا
ذريعة حتمل بعض املجازفة ،إذ ّ
األرايض بحسن ّنية ،وسامهوا يف بيئة املدينة عرب بناء
منازهلم ،وأكّ دوا أهنم مواطنون يدفعون الرضائب.
وصحيح أن املحاكم مل تكن قادرة عىل حتديد امل ْلكية
وعىل إصدار صكوك بحيازة األرايض ،إال أن هذه
االسرتاتيجيا أتاحت تفادي اإلخالء القرسي.
واكتسب السكان املحليون ،من خالل تلك العملية،

حياول هولستن أن يفهم سبب هذه االختالالت،
فيرشح فكرة «التاميز الرمزي اليومي يف املكانة
()10
حيز
االجتامعية» كي يثبت كيف أن تفكيك ّ
سبب خماوف ،بل استيا ًء ،يف صفوف
االمتيازات قد ّ
النخب الربازيلية .يقدم الكاتب أمثلة هلذا الواقع
اجلديد ،ومن بينها حتليله لتغيري دينامية احلركة املكانية
يف شقق املباين التي تقطنها الطبقة الوسطى ،بني امللاّ ك
جمد ًدا
واألفراد الذين خيدموهنم .هنا ،ينتقل الكاتب ّ
بني املقياس اجلزئي واملقياس الكيل للسياسة املكانية،
فيعرضها من وجهة نظر السكان واملدينة والدولة.
احليز
نّ
ويبي أن العالقات املكانية اجلديدة ضمن ّ
احلميم للمنزل ،سامهت يف بلورة سلوك عنرصي
جتاه الفقراء ،وأ ّدت إىل عزلة النخب (التي اختارت
املسورة)،
اخلاصة
«األمان» املتوافر يف املساحات
ّ
ّ
وو ّلدت حني ًنا إىل زمان الديكتاتورية العسكرية.

9 Holston, 2008, p. 204.

10 Holston, 2008, p. 279.
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وقد أ ّدى هذا املوقف العنرصي إىل تعزيز عنف
الرشطة ،إذ «رأى عدد كبري من املواطنني أن عمليات
القتل التي ترتكبها الرشطة إنام هي جتسيد حلقّهم يف
()11
فعال،
األمان»  .وساهم نظام قضائي منحاز وغري ّ
حدة التوتر بني املجموعات االجتامعية.
يف مفاقمة ّ
يؤكد هولستن أن املحاكم غري العادلة هي التي تعيق
اهلوة بني الديمقراطية
التقدم الديمقراطي ،وأن هذه ّ
السياسية والعدالة الديمقراطية هي أساس التنافر بني
خمتلف املجموعات االجتامعية.

يعرض هذا التحليل إ ًذا التعارض القائم بني توقّعات
التحول الديمقراطي وواقعها .وللمفارقة،
عملية
ّ
َ
يالحظ الكاتب أن خطاب احلقوق واملواطنةمتأسس
يف املجتمع الربازييل بصورة شاملة؛ إذ يلجأ اجلميع
إىل لغة احلقوق لتحقيق غاياهتم ،كمثل سكان أطراف
املدن وهم يناضلون من أجل املسكن ،والرشطة حني
تربر االستعامل املفرط للعنف ،أو حني حياول أفراد
ّ
العصابات الدفاع عن أشكال العنف التي يامرسوهنا.

يعكس هذا التناقض الصارخ بني الديمقراطية
القوة
والعنف ،استدامة عالقات
املشوهة ويعبرّ
ّ
ّ
عن عجز كبري عن إصالح النظام القضائي .وال
يقدمه هولستن عىل االقتصاد
يقترص التحليل الذي ّ
السيايس ،إذ يتيح الكاتب للقارئ استخالص ما يراه
مناسب ًا بشأن سبب استمرارية هذه التفاوتات ،وكيف
َ
بغض
أجل
املواطنة املتاميزة يف الربازيل .اّإل أنه ّ
ّ
متد يف َ
الرأي العام الربازييل يف معظم
النظر عن ذلك ،يتبنى
ُ
األحوال ،رسدي ًة ترى يف الدولة البوليسية القوية
َ
الرتياق الشايف من
ويف تعزيز األمن يف املجتمع،
شعبيا
اخلوف والعنف .وانترشت هذه التفسريات
ً
يف عدد كبري من املدن عاملي ًا ،مزيلة احلدود بني دور
اجليش والرشطة من جهة ،وحقوق املواطن من جهة
أخرى(.)12
 11املصدر السابق
 12انظر

Holston, 2008, p. 307.

Graham, S., 2010, Cities Under Siege The New Military
Urbanism, London, New York: Verso.

خالصات
َ
ّ
مهمة يف جمال
مواطنة
يشكل كتاب
متمردة دراسة ّ
ّ
َ
ّ
املواطنة .وال تقترص أمهيته عىل الباحثني الذين
تشكل
والتوسع احلرضي،
يدرسون الربازيل والعمران
ّ
بل إهنا تطاول املعنيني بالديمقراطية وباحلركات
االجتامعية .صحيح أن حتليل هولستن يغلب عليه
الطابع القانوين واملكاين ،اّإل إنه يتناول هذه العنارص
التحول الديمقراطي الذي
بوصفها جز ًءا من عملية
ّ
ّ
تعدد التخصصات
يشكل خلفية الدراسة .قد يكون ّ
اً
دليل عىل منعطف شهده البحث األكاديمي بعد
أن اكتسب التحليل املكاين أمهية ،بعد أن سادت
مفاهيم الزمن والتاريخ طوي ً
ال كوسائط للتنظري
َ
للمواطنة
للمجتمع( .)13غري أن مقاربة هولستن
يف الربازيل تبدو مربرة؛ إذ سامهت ن ُُظم اإلدارة
املحلية اجلديدة يف الربازيل وإعداد امليزانيات املحلية
التشاركية فيها وإقرار “قانون املدينة” ،يف حتفيز
عامليا ،حتى يف املدن التي
مشاركة أكرب للمواطنني ً
تقع شامل الكرة األرضية .يقول هولستن إن «قانون
«حول التخطيط إىل وسيلة لتحقيق املساواة
املدينة» ّ
()14
نظرا إىل هذه االبتكارات يف
االجتامعية والعدالة» ً .
جماالت احلوكمة والديمقراطية املبارشة والعالقات
بني الدولة واملجتمع ،كان طبيعي ًا أن تستضيف مدينة
ريو دي جانريو املنتدى احلرضي العاملي اخلامس
عام .2010

َ
أساسيا
عنرصا
املواطنة احلقّة
ترى مقاربة هولستن يف
ً
ً
لنشوء الديمقراطية وترسيخها .ومن الالفت أن
متيحا
الكاتب يستعمل املدينة وحدة للتحليل،
ً
للقارئ رصد تأثري السياسات الوطنية يف التجربة
احلرضية .فالديمقراطية تتيح عالقة بني املواطن
انفتاحا ،اً
بدل من كوهنا أحادية اجلانب.
والدولة أكثر
ً
وعىل الرغم من ذلك ،مل تنجم أشكال األفعال التي

 13انظر

Soja ,E ,2010 ,.Seeking Spatial Justice ,Minneapolis:
University of Minnesota Press.
14 Holston, 2008, p. 292.

273

مناقشات ومراجعات
التحوّ ل الديمقراطي :المدينة ومواطنيها في البرازيل

قام هبا املجتمع املدين املحيل ،عن بطالة الشباب أو
عن مطالبة العامل بحقوقهم أو عن الدعوة للمساواة
العرقية ،بل انطلقت التعبئة من املنزل ،وهو موقع
مسيس .وهذا
يرصف النظر عنه عادة كونه غري َّ
ّ
احليز السيايس توسعت لتشمل
يدل عىل أن مفاهيم ّ
التحول
املساحات اخلاصة واالجتامعية ،وهذا
ّ
رضوري لتحقيق ثقافة ديمقراطية ممُ أسسة .يضاف
اً
حتليل قائ ًام عىل أساس التمييز بني
إىل ذلك أن
يؤمن
اجلنسني قد نّ
يبي أن موقع االستهالك (املنزل) ّ
احلاضنة الشاملة التي تسمح برتمجة املعطى السيايس
إىل معطى اجتامعي .ويف مدينة ساو باولو ،أ ّدى عزل
حس اجتامعي مشرتك
األطراف عن املركز إىل نشوء ّ
وحقّق استقاللية نسبية هلذه األحياء ولقاطنيها.

فيام تبدأ احلركات الثورية يف العامل العريب باالنتقال
كاحليز العام واملحاكم ومكان
إىل حلبات جديدة،
ّ

واحلي ،تبدو املوضوعات التي نوقشت يف
العمل
ّ
َ
متمردة بالغة األمهية .يقول هولستن
مواطنة
كتاب
ّ
مترد ينطلق من النضال من أجل احلق يف حياة
«إنه ّ
يومية يف املدينة ،حياة تليق بكرامة املواطن»(.)15

متكر ًرا من
شعارا
لقد كانت املطالبة بحياة كريمة
ً
ّ
تونس إىل مرص والبحرين .وقد أدى هذا التطلع
البسيط إىل استنهاض شعبي واجتامعي شامل.

مطروحا :هل يمكن هلذا
ولكن يبقى السؤال
ً
بالتحول
املبسط عن الكرامة أن يدفع
املفهوم
ّ
ّ
الديمقراطي ُقد ًما؟

15 Holston, 2008, p. 313.
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