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 الثورة االجتماعٌة  والثقافٌة

 الثقافًلتغٌٌر االجتماعً وتقدم فرصة ل, منها الثورة المصرٌة, الشعبٌة ٌجب علٌنا التذكر أن الثورات

 هاتو رسمً كتبها محمد هشام عبٌة الت" ,ٌوما 84"القصة المصورة   إن .باإلضافة إلى التغٌٌر السٌاسً

. فً مصر الثقافً-تٌارات التغٌٌر االجتماعً نمثالٌ" حق وواجب المصري"وكتٌب , حنان الكرارجى

. الحداث الثورة انمعٌن اوتفسٌر اقدما وصف, لثورة المصرٌةل تارٌخٌة ٌوما إلى خلق أسطورة 84"فٌسعى 

ففً أعقاب احداث حاسمة مثل الثورة المصرٌة, التحلٌل أو التصوٌر لالحداث الذي ٌنتشر فً جمٌع أنحاء 

ث احدلكها االتمالتً ت قوةنفس ال متلكأن ٌ ٌكاد والغٌر رسمٌة كتابة التارٌخ الرسمٌة ٌدخل فً والذي الشعب

 ,فنرى بعض العناصر المثٌرة للجدل" ,ٌوما 84"فً  هااالتً نر المصرٌة الثورة ورةأسطوإذا حللنا .انفسه

مثال, أن الثورة ثورة كل المصرٌٌن, فخرجت شرارة الثورة من مصر كلها )6( وساهمت فٌها كل أنحاء 

مصر. ثم هً ثورة تجاوزت اختالف المصرٌٌن وخلقت وطن متآلف, فوحدت كل من القبطٌٌن وأعضاء 

األخوان المسلمٌن توحٌدا عمٌقا ودائما, كما رأٌنا فً العالقة بٌن مٌرٌام وخالد. وباإلضافة إلى ذلك, يوحي 

ن تركوا خصوصا التزام المصرٌٌن الذٌ, لى الوطن ومستقبلهجددت التزام المصرٌٌن إالثورة بأن الكاتب 

مصر, المغتربون. و أخٌرا, فً هذه األسطورة, شهٌد الثورة, كما قال حازم صاغٌة, "واحد مثل هللا, ال 

دوافع ف ,فً القصة هذا اإلطار الشبه الدٌنً ٌمتدو( "الثورة", 88." )ٌه النقدعلٌه القسمة وال ٌوجه أل تجوز

الشهٌد, أدهم, محضة تماما, و تضحٌته تجعل الثورة والثوار أكثر حماساً فهما نظفا ذنوب الوطن والشعب 

 الماضٌة وتكريسا رسالتهما لخلق وطن جدٌد, فتصبح إكبار لبسالة وشجاعة الشهداء.

. فً أعقاب الثورة على خلق عقد اجتماعً جدٌد" حق وواجب المصري"ٌركز كتٌب , من الجانب األخر

ٌن والقادرة على بناء ٌهٌكل الحقوق والواجبات التً ذات مغزى للمصر ٌحاول كاتب الكتٌب أن ٌؤسس

وطن دٌمقراطً وعادل. ٌستعمل الكاتب الحقوق العالمٌة لالنسان )التً تألفتها األمم المتحدة(,وٌترجمها إلى 

العامٌة  وٌشرحها فً سٌاق الثقافة المصرٌة من أجل تحاول حقوق اإلنسان من فكرة غامضة, منفصلة من 

ٌقترح إطار واجبات , أٌضا. الشعب المصري ه وٌثق فٌهٌفهم, هوم ملموسمفإلى  ,الواقع المصري

بل , ؤولٌة لخلق حكومة ومجتمع عادلمسالقدرة وال لحكومة ال تحتكرا أن معتقدما ٌشٌر إلى ال, المصرٌٌن

. ٌضافً الشعب أتكمن هذه القدرة وهذه المسؤولٌة    

من المهم أن نلحظ أن ٌوازي نمط الكتابة والتعبٌر لهذان النصان الطابع الشعبً وغٌر الرسمً الذي مٌز 

 النصان ٌمجدان, األعالم والتواصل غٌر الرسمٌة كما مجدت الثورة قدرة الشعب ووسائل. الثورة المصرٌة

أسلوب  تمجٌد وأعتقد أن. القصص المصورة والكومٌكس كفن الكتابة  وٌمجدانالمصرٌة كلغة  لهجةال 

التعبٌر الشعبٌة  خطوة مهمة فً تشجٌع المشاركة الواسعة من الشعب فً الحٌاة الثقافٌة والسٌاسٌة. ولكن 

سؤال مهم هو هل إعادة صياغة العقد االجتماعً وكتابة أسطورة الثورة فعال عملٌتان شعبٌتان, تساهم فٌهما 

؟ وباإلضافة إلى قوٌةالالمجموعات تحتكرهما  ,كما نرى فً االنتقال السٌاسً, أو هل, فئات متعددة وكثٌرة

هل العقبات , خصوصا, الثقافً-االجتماعً بعملٌة التغٌٌر التغٌٌر السٌاسًأتساءل كٌف تتعلق عملٌة , ذلك
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 ال السؤإن هذا . جتماعً و الثقافًتختصر إمكانٌات التغٌٌر اال جال اإلصالح الدٌمقراطًواإلخفاقات فً م

. رغم من مطالبات الثوارالعلى , فً مصر ٌحتكر السلطةما زال  المجلس العسكري الن ,حاسم اآلنال سؤ

فمن الممكن أن ٌمثل التغٌٌر االجتماعً تحقٌق مهم حققته , قراطً محدودلكن حتى لو كان اإلصالح الدٌمو

. التغٌٌر السٌاسً التً تختص اكلفس الهٌنب مختص  غٌر هنأكو ولكن فقط , الثورة  


