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ص:ن
ّ
 الملخ

ضمر 
ُ
ي ت
ي تونس، الت ّ

اس" فن ثام عن مجموعات "األلث 
ّ
تحاول هذه الورقة البحثية إماطة الل

ي 
ي المدرجات وآثارها عىل جدران الفضاء العام، لكن فن

ى أفرادها فن فصح به، فث 
ُ
أكثر مّما ت

ين وقد يصل ظّن بعضهم  ت غامضة لدى الكثث 
ّ
 ألجهزة ذات الوقت ظل

 
إىل اعتبارها امتدادا

ي البداية إىل توضيح آليات اشتغال هذه المجموعات 
شّية كالمافيا. ولذلك سعينا فن

 بتوضيح أشكال احتجاجهم قبل وبعد 
ُ
باعتبارها منظمات ال هيكلية، ثّم قمنا فيما َبعد

ن  ة الممتدة بي 
ي  14و 2010ديسمثر  17الفث 

ي ذلك عىل2011جانقن
 . وقد اعتمدنا فن

 المقابالت نصف الموجهة وتحليل مضمون بعض أغانيها. 

Abstract 

We try with this research paper to unfold the secret of the « Ultras » 

groups in Tunisia. These groups which there’s to them more than the 

eye scansee. You may find them in the stadiums and find their 

paintings on the street walls. However, their existence is still a 

mystery. Some even think that they’re an extension of some secret 

organs like the Mafia. That’s why we tried, in the beginning, to clarify 

the mechanisms by which these groups work as they’re unstructured 

organisations. Then we’ve explicited their protestation models before 

and after the period between the 17th of December 2010 and the 

14th of January 2011. And we have deloyed in that the semi-

structured interviews and the analysis of some songs content . 
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نأحتج" ن"جئتنللعالمنك 

ن نمكسيمنغورك 

 

 

قام وسط      
ُ
ي ت

 انتباه أّي متابع لمباريات كرة القدم، تلك العروض الت 
ّ
لعّل ما يشد

 
 
ي قد تتحّول أحيانا

ت 
ّ
ي أجواء احتفالية، وال

ي الغالب-المدّرجات فن
إىل مشاحنات  -إن لم نقل فن

ي فريق ما سواًء مع 
ّ
الخصم أو مع أجهزة  جماهث  عنيفة تقوم بها فئات معّينة من محتر

 البوليس. 

 

ي الّسياق التونشي بشكل عام      
 فن
 
إذ تتباين -هذه الظاهرة العالمية فرضت نفسها تدريجيا

 لتحفر  -من قطر إىل آخر
 
 فشيئا

 
وصارت مالزمة للمشهد الكروي بتونس، ثم انتقلت شيئا

ي الفضاء العام. 
 وجودها فن

 

ن للشأن       ت انتباه المتابعي 
ّ
ي بشكل هذه الظاهرة جمعت األنظار حولها وشد

الرياضن

ف 
ّ
ين الحضور المكث  للكثث 

 
مخصوص والسياسي واالجتماعي بصفة عامة. فقد صار جلّيا

ها ينطلق من مالحظة محاولة  اس"، ولعّل قياس حجم تأثث  لما ُيعرف بمجموعات "األلث 

ي عالم كرة 
ن منذ نشأتها التقرب منها نظرا إىل وزنها فن العديد من رجال األعمال والسياسيي 

ناهيك عن الثقل العددي لها، والذي قد يتحّول ليكون حاضنة ألفكار سياسية أو  القدم. 

 . ن شح معي ّ
 لحزب أو مث 

 
ا  إيديولوجية أو نصث 

 

:ن  الطرحناإلشكاىل 

 

ل أوىل هذه المجموعات يعود إىل      
ّ
 تشك

ّ
ي تونس فإن

بالرجوع إىل تاريخانية الظاهرة فن

ة ي فث 
نت فن

ّ
ي حيث جعلت  أوائل األلفية الثالثة، وقد تمك

ة من تغيث  المشهد الرياضن ن وجث 
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ي التشجيع عىل غرار توحيد 
ي ذلك طقوسها فن

فة فن
ّ
من المالعب ساحات للعروض موظ

عرف باالسم الفرنشي )
ُ
ي ت
ي يقع ارتداؤها والت 

والشعارات المكتوبة  produit)68المالبس الت 

اتهم الفنية ، كما ال يتوجب علينا إغفال تعب70و "الدخالت" 69(banderoleعىل الـ) ث 

ن  ي وحاملة لمضامي 
ي تكون مشحونة بمعاٍن خارجة عن اإلطار الرياضن

ي الت 
 األغائن

 
خصوصا

 حول الدفاع عن الحقوق 
 
ي تتمحور أساسا

ت 
ّ
سياسية واجتماعية وحت  اقتصادية، وال

ونه أنظمة دكتاتورية.   والحريات والتجاهر بمعاداة ما يعتثر

 

لم يقترص عىل المالعب فقط بل اكتسح الفضاء  لكّن وجودها ورصاعها مع النظام     

لت ما ُيعرف بالـ
ّ
 من المواقف السياسية  71(secteur) العام وقد شك

ً
 جملة

ً
مضمنة

" ي
ات فنية عىل غرار "الغرافيت  ي تعبث 

 . 73و"التاغ" 72واالجتماعية فن

 

      
 
دما

ُ
ّ ق ي

زنا عىل الُمصن
ّ
ي هذه المجموعات، والشأن الذي حف

 الملفت لالنتباه فن
ّ
ي إن

 فن

ي آن واحد 
 فن
 
ا
ّ
 وُمتجدد

 
 جديدا

ً
- البحث ومحاولة فهمها هو فرضها لنفسها باعتبارها فاعال

 إىل وجود ثالثة أجيال منذ نشأتها إىل حدود كتابة هذه األسطر
 
ي سياق الحركة  -نظرا

فن

ن االجتماعي ة الفاصلة بي 
ي  14و 2010ديسمثر  17ة قبل وبعد الفث 

، 2011جانقن

اته الفنّية الخاصة.  /ملحمي له مضامينه وتعبث  ي  واعتمادها عىل مانيفستو احتجاجر

 

جميع ما سلف ذكره جعلنا نوّجه نظرنا نحو اإلشكالية التالية: كيف تجّسدت مقاومة      

اس  ن للهيمنة المادية/الرمزيمجموعات األلث  ة الممتدة بي 
 17ة للسلطة قبل وبعد الفث 

ي   14و 2010ديسمثر 
 ؟ 2011جانقن

 

                                                             
 مالبس أو إكسسوارات موّحدة يلبسها األفراد التابعون إلى نفس المجموعة 68
 الفتة تُكتب عليها شعارات مجموعة ألتراس69
 كرنفال احتفالي يقوم به أفراد نفس المجموعة قبل انطالق المباراة70
 الشعبية، وهي داللة على أّن تلك المنطقة تحت نفوذ مجموعة ألتراس ماتكون في األحياء 71
 رسوم جدارية 72
 عالمة يقع طبعها على الجدران توحي بهوية المجموعة التي استحوذت على تلك المنطقة73



 
 

91 
 
 

م      
ّ
: كيف تتنظ ي

حاول اإلجابة عنها رصدنا جملة من األسئلة البحثية نسوقها كاآلئ 
ُ
وكي ن

ن  ة الممتدة بي 
ي قبل وبعد الفث   17هذه المجموعات؟ وما هي أدوات فعلها االحتجاجر

ي   14و 2010ديسمثر 
ي سياق الحركة االجتماعية؟2011جانقن

رت فن
ّ
 ؟ وإىل أّي مدى أث

 

:ن نالمدخلنالمنهج  

ي      
إىل محاولة فهم الظاهرة  -الذي يشتمل عىل العديد من التقنيات-يسىع المنهج الكيقن

ن المكان ومالحظتها، واالهتمام باآلراء  ي إطارها الكىلي من خالل معايشتها عىل عي 
فن

ن لفهم شعورهم والمعتن الذي  ووجهات النظر والتجارب اإلنسانية والتقرب من المبحوثي 

ن أهداف هذا المنهج محاولة فهم الظواهر االجتماعية وخاصة يمنحونه ألفعالهم، ومن  بي 

ي 
ي ال تتوفر حولها معلومات كافية. وهذا ما يجعلها تحيط بجوانب ال يمكن بلوغها فن

الت 

 حاالت معّينة باعتماد تقنيات أخرى. 

ي      
ي وذلك باستخدام تقنية المقابلة الت 

م، سنعتمد المنهج الكيقن
ّ
د
ُ
عىل ضوء ما ق

اس المرسخة لدى الشباب حيث سيتم اعتماد المقابلة ستساعدن ا عىل فهم عقلية األلث 

شبه الموجهة وذلك لعدم خروج المبحوث عن اإلطار العام لألسئلة. وبعبارة أوضح، 

 سنحاول فهم الديناميكية الجماعية داخل المنظمات غث  المهيكلة. 

ي السنوات األخ     
 خاصة فن

 
ة باعتباره ظاهرة تشق هذا الموضوع الف  صدى واسعا ث 

ي 
الطبقات وُيعد الشباب الفئة األبرز فيها، وقد استخدمنا لهذا الغرض تقنية كرة الثلج الت 

بنة األساس لهذه المجموعات. 
ّ
 من الل

 
ربا
ُ
ن أكثر ق  ساعدت عىل جلب مبحوثي 

 موضوع     
ّ
 اعتماد هذه التقنية سيساعدنا عىل جمع الكثث  من المعلومات خاصة وأن

ّ
 إن

ي تساعدنا عىل فهم 
ي تونس ال تتوفر حوله المعلومات والوثائق الكافية الت 

اس فن األلث 

ي بالمقابلة كتقنية للبحث فحسب بل استعنا بتحليل 
الظاهرة، هذا ما جعلنا ال نكتقن
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 " " و"المنعرج الشماىلي ي اس "المنعرج الجنوئر ي أصدرتها مجموعات ألث 
ي الت 

مضمون لألغائن

يلها عىل  ن ي يتم تثن
ظهر  الت 

ُ
ي ت
اليوتوب إضافة إىل الفيديوات المحملة عىل نفس الموقع والت 

ي اجتماعات خاصة 
ي مدّرجات المالعب أو فن

كيفية عمل هذه المجموعات سواًء أكان فن

ي أحياء تونس العاصمة. وهذا ما سيساعدنا 
ي المتواجدة فن

 عن تحليل الجرافيت 
ً
بهم، فضال

ن هذا الخطاب ودالالته.   عىل تحديد مضامي 

ي وسط العاصمة. وقد وقع هذا االختيار      
 فن
 
ي والية تونس، وتحديدا

جري هذا البحث فن
ُ
أ

اس   هذه المنطقة تتواجد فيها العديد من مجموعات األلث 
ّ
، أن

ً
: أوال ة اعتبارات وهي

ّ
لعد

، وهذه  ي التونشي
ي الرياضن جر

ي أو نادي الث 
سواًء كانت مجموعات مشجعة للنادي اإلفريق 

ة تجعل هذا  ن ن رغم صعوبة األمر أو باألدق  المث  ي العثور عىل مبحوثي 
المكان أكثر سالسة فن

 خطورته. 

 

I. اسنباعتبارهانمنظمةنالنهيكلية ن:نناأللي 

 

. أما المعتن الشائع والمتداول لها فهو      
ّ
اس" الزائد والفائق عن الحد  نقصد بالـ"ألث 

ً
لغة

عرف بانتمائها الشديد والوثيق إىل فرقها الرياضية. 
ُ
ي ت
 مرتبط بالمجموعات الت 

اس وهو      هذا التعريف المقتضب بإمكانه أن يحيلنا عىل المالمح العامة لعضو األلث 

ع ناديه مسخر جّل وقته لحضور المباريات سواًء كانت داخل البالد محب شغوف بتشجي

ي عادة ما تحمل أسماًء 
ي إحدى المجموعات، والت 

أم خارجها. وعىل هذا العنرص أن ينتظم فن

ي مستوى 
ح هذه المسألة فن

ّ
ترمز إىل قادة أو شعارات ثورية مرتبطة بمفهوم الحرية، وسنوض

ي أجرينا معها الحق. كما خلصنا من خالل ما الحظنا
ه عن كثب أو من خالل العّينة الت 

 االنتماء ال يرتبط بالطبقة االجتماعية للفرد لكّن أغلبهم ينحدرون من األحياء 
ّ
المقابالت أن

 الشعبية. 
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ي تناولت هذا الموضوع أو من خالل       
 سواًء من الدراسات الت 

 
حظ أيضا

َ
 الُمال

ّ
إن

 هذه
ّ
ي وقع إجراؤها أن

 لها مقر  المقابالت الت 
ّ
، إذ أن ن  المجموعات تخضع إىل تنظيم معي ّ

 
ا

ن  عقد فيه االجتماعات، كما يتّم تقسيم المهام واألدوار عىل أعضائها، والذين يقع تعيي 
ُ
 ت

ي عديد المناطق قصد بسط نفوذها واالنتشار قدر المستطاع، وضمان حسن 
أفراد منهم فن

 سث  األمور فيها. 

ي هذا السياق اعتثر نيكوال أور 
اس تقودهم جرأة مجنونة إىل أقص الحدود، فن  األلث 

ّ
كاد أن

ن  ي المحبي 
ة لباف  فعالوة عىل كونهم ُيسخرون وقتهم وجهدهم لضمان مراسم احتفالية مثث 

ي 
ي داخل القطر الواحد أو خارجه، فإنهم فن

ي ُيجريــها ناديهم سواًء فن
عند متابعة المباريات الت 

ي انتمائهم 
ن فن إليه، وهذا ما خلق حسب رأيه نخبة من ذات الوقت يكونون متعصبي 

ي تمثلهم لكرة القدم
ن فن ن المتطرفي   .74المشجعي 

 
ّ
ة كما أن  منظمات غث  هيكلية تقّسم أدوارها وفق أهداف قصث 

ّ
عد
ُ
هذه المجموعات ت

ي وحدة متناغمة لكي يصلوا إىل
 وطويلة المدى تسىع إىل تحقيقها، ويقوم أفرادها بالعمل فن

ق عىل نحو من األنحاء ديناميكية اشتغالها، فرغم كونها منظمة ذلك، وهذه الوحدة 
ّ
حق

ُ
ت

جم إىل معاي ث 
ُ
 تمثالت أعضاء هذه المجموعات حول األدوار داخلها ت

ّ
 أن

ّ
ث  غث  هيكلية إال

ورة عملها.  ورة/صث   لسث 
 
 منيعا ضامنا

 
 رمزية تكون سدا

 أعضاء ك
ّ
ّل مجموعة يشتغلون يمكننا أن نستخلص إىل حدود هذا المستوى التحليىلي أن

 كما 
 
 عقالنيا

 
ة وبخط موحدة، ويمكننا اعتباره عىل نحو من األنحاء تنظيما عىل ذات الوتث 

ي ) ي إطار نظريته حول Michel Crozierسبق وتعامل ميشال كروزئي
( مع هذا المفهوم فن

ي رفض من خاللها جميع أشكال الحتمية المطلقة، وقد اعتثر 
ي والت  اتيخر  التحليل االسث 

ّ
أن

ه عبارة عن فاعل مستقل 
ّ
ر به، وله حرية. وبمعتن أكثر وضوحا، إن

ّ
"اإلنسان يملك عقال ُيفك

ي ظل الظروف 
، كما أنه قادر عىل التأقلم واالبتكار فن قادر عىل الحساب والتحكم والتسيث 

                                                             
74Hourcade Nicolas. Les groupes de supporters ultras. In: Agora débats/jeunesses,, 2004. Sports et 

identités. pp. 32-42; 



 
 

94 
 
 

كاء" ي الشر
ي بغايات  75السائدة وحركية باف 

ه ربط هذا التنظيم العقالئن
ّ
وعىل هذا األساس فإن

ي االختيار حت ّ وإن كانت غث  واعية. ال
ن وأهدافهم وانتظاراتهم فلهم حرّية نسبية فن  فاعلي 

 لكّل فرد دوافع جعلته يسىع إىل االنضمام ولعّل أكثر      
ّ
ن أن  مّما وقع ذكره نتبي ّ

 
انطالقا

 التوقف عند هذه الجملة 
ّ
ن "هنا عالمي الكل".إن دها أغلب المستجوبي 

ّ
ي رد

اإلجابات الت 

فة والمليئة بالدالالت الرمزية يجعلنا نعود إىل توصيف ادغار موران لفئة الشباب المك
ّ
ث

ي من تهميش مختلف األبعاد والمستويات، أي 
عائن
ُ
ي ت

ها الحلقة األضعف الت  ن اعتثر حي 

جميع السلط المادية والرمزية عىل غرار العائلة أو المدرسة أو أجهزة البوليس إلخ...، وهذا 

ي ما دفعهم للبحث ع
ف بهم كأفراد وُيعاملهم كذوات قادرة وفاعلة، والت  ن انتماء آخر يعث 

تيب الهرمي لماسلو لالحتياجات مثل االجتماعية منها )الصداقة...( والتقدير  ي الث 
نجدها فن

اف الذي اشتغل عليه أكسل هانث، الذي انطلق من 76وتحقيق الذات ، أو مبدأ االعث 

ي قد تطال
 أو مجموعة أفراد، ومنها ما هو جسدي كالتعّرض  تحديد أشكال االحتقار الت 

 
فردا

ي أفادنا بها أغلب 
للتعنيف سواًء من طرف العائلة أو المدرسة أو قوات البوليس الخ... والت 

ي مستوى الحقوق االجتماعية كالحرمان من الشغل أو 
، عالوة عىل االحتقار فن ن المبحوثي 

ي 
 االحتقار فن

 
ا مستواه القيمي حيث يفقد شعوره بأهميته داخل المساواة أمام القانون، وأخث 

اف، وهي الحب  رت هذه المجموعات ركائز هذا االعث 
ّ
ي المقابل وف

. فن النسيج المجتمىعي

ي األفراد، 
ي تجمعه بباف 

اس من خالل عالقات الصداقة المتينة الت  الذي يلمسه فرد األلث 

ي تعاملهم مع بع
ض عىل معجم لغوي يدّل ولعّل من أبرز اإلشارات عىل ذلك اعتمادهم فن

ز هياكل هذه المجموعات عىل قيمة 
ّ
 ترك

 
..."، كما نجد أيضا ي عىل األخّوة "خويا، صاحتر

 التضامن المتأتّية من التقدير المتبادل فيما بينهم. 

ه ُيضمر جوانب أخرى خفية      
ّ
أّما فيما يتعلق بتوزيــــع األدوار داخل هذه المجموعات فإن

اس متكّونة من  عىل المراقب من الخارج.   مجموعات األلث 
ّ
فالمعلوم لدى عموم الناس أن

                                                             
75M.Crozier،E.Friedberg : L’acteur et le système-éditions du seuil-1977-p: 45 

http://lamiapstv.blogspot.com/2016/08/blog [En ligne-لمياء محمد الدوسري  ]-أهمية تقدير الذات في هرم ماسلو 76

post_18.html (02 Avril 2019) 
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ي الحقيقة تقوم هذه المجموعات عىل 
ن إىل نشر العنف. لكن فن مجموعة  شباب ساعي 

ها مؤسسة قائمة بذاتها لها مواردها المالية 
ّ
قواعد ثابتة ال يمكن االنحراف عنها، كما أن

ي وقع تكليفه
 م بها. وأشخاص معنيون بتطبيق المهام الت 

ن حول هذه المسألة، وقع إجماع عىل كون توزيــــع األدوار قائم عىل       وبسؤالنا للمبحوثي 

 :"كل إنسان 
ّ
ي هذا الصدد أن

معايث  واضحة. وقد قال عضو الـ"تورسيدا" ع.ز فن

اسيها، لموهبة هي  هو بيدو  maquetteمتاعو، مش نفسو إىلي يعمل الـtacheو إىلي يث 

" ن  . المعيار الوحيد لتميث 

ن عىل غرار األقدمية        تكرر مفردات بعينها لدى أغلب المبحوثي 
 
 االنتباه أيضا

ّ
ما يشد

والقيمة. فعىل سبيل المثال قال عضو الـ"بلود" :"تتوزع أدوار حسب القيمة و إىلي عندو 

ي 
 هذه  groupeقدر فن

 
حا

ّ
ذي قال موض

ّ
ا مع عضو الـ"سوبرا سود"م.خ ال "ولم يختلف كثث 

ي بش تبان". متاعو الزمك تثر  présenceالنقطة :"حسب األقدمية وحسب 
 زنت 

 توزيــــع األدوار مرتبط كذلك بالمستوى التعليمي وبالتخّصص       
ّ
كما أقر بعض األفراد أن

ن ب.ب:"الزم .  وقد قال أحد المستجوبي  ي قديم وفما عامل  األكاديمي
واحد نعرفوه يعتن

ي الـ  produitآخر نعطيك مثال إىلي الهي بل 
و توا إىلي    informatiqueالزمو يفهم  فن

".  caissaشادد الـ ي  بانكاجر

اتبية قائمة       ي كّل مجموعة لث 
دوا عىل تبتن

ّ
ن أك  جميع المبحوثي 

ّ
، أن

 
الملفت لالنتباه أيضا

م به كافة بذاتها أي بمعتن اختالفها من مج ن موعة إىل أخرى، وهذا التقسيم المنظم يلث 

األعضاء. ويمكننا عرض الجدول التاىلي الذي يفش الهرمية المتبعة داخل تنظيم إحدى 

اس:   مجموعات األلث 
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 "اتبيةنداخلن"البلودناندنغولد  الي 

 

ن األعضاء  -1 . مهمة الكابو أو القائد هي التفاوض مع المجموعات األخرى وتعيي  ن  المهمي 

ي الحفـــاظ عـــىل وحـــدة وتماســـك المجموعـــة وأخـــذ المـــال مـــن  -2
ن تتمثـــل فن مهمـــة المؤسســـي 

ن )  (. staffالعاملي 

3- "staff" جمع المال من "chef secteur ." 

" يقومـــون بــأدوار غــث  قــارة وتتغــث  باســتمرار وينقســـمون إىل  les membresاألعضــاء "-4

ن " ن أو ناشـــطي  ن "" و  membre actifأعضـــاء فـــاعلي   membreأعضـــاء غـــث  ناشـــطي 

passif ." 

ن المجموعـــات، أفادنـــا       اتبيـــة بـــي 
ي الث 

بـــالرجوع إىل الفكـــرة المتعلقـــة بـــاالختالف الحاصـــل فن

 مجمـــوعتهم ســـابقا كـــان لهـــا تنظيمهـــا الخـــاص الـــذي يختلـــف 
ّ
براسود" بـــأن أحـــد أعضـــاء الــــ"شن

 desكـــــابوات و   2قلـــــيال عـــــن البقيـــــة وقـــــد قـــــال لمزيـــــد توضـــــيح هـــــذه النقطـــــة :"كـــــان عنـــــا 

capo

fondateurs

staff

chef secteur

membres 



 
 

97 
 
 

fondateurs وnoyaux  وchef de sud   اىلي هــو الهي بجنــوب لكــل بحكــم عنــا برشــا

ي جنوب يتلها باهم واحد بركا وعندو اسم أما نسيتو". 
 أعضاء فن

 هـذه المجموعـات تسـىع عـىل الــدوام إىل      
ّ
ي تنـاول الموضـوع، نالحـظ أن

مـن زاويـة أخـرى فن

 وهنا يمكننا تشب
 
 خفيا

 
 تنظيما

ّ
 يهه بالطائفة. عدم لفت األنظار إىل تنظيمها، ولذلك ُيعد

مون بنفس العقيدة الدينية أو       ن ها "مجموعة من الناس الذين يلث 
ّ
عّرف الطائفة عىل أن

ُ
ت

. وهكذا يمكن تسمية طوائف مدارس الفكر المشتقة من البوذية والهندوسية 77"الفلسفية

والطاوية والشنتو، وهو أيضا االسم الذي ُيطلق عىل مجموعة منظمة من الناس الذين 

 دوا نفس المذهب المشتق من وجهة نظر علم االجتماع . اعتم

 

ي العديد من الجوانب، وال نقصد هنا المعتن      
اس مع الطائفة فن  تتقاطع مجموعات األلث 

 األ
ّ
ي المطلق أن

ي التنظيمي لها، لكن ال يمكن أن نعتثر فن
ما المعتن

ّ
ي للطائفة وإن

اسالديتن  لث 

ي تقوم بها ل
، فاألعمال الت  ي

ها نتائج ملموسة وظاهرية مثال الـ"دخالت" تنظيم طائقن

الة عىل المجموعة. 
ّ
ي أو المالبس الد

 أواألغائن

 

اس بصفتها منظمة ال هيكلية لها        األلث 
ّ
ن أن  من خالل ما وقع ذكره يمكننا أن نتبي ّ

ي المجتمع
اس هو فاعل فن  عضو األلث 

ّ
 ديناميتها وقواعدها وشكلها التنظيمي الخاص، كما أن

ي يتّم االضطالع بها كي باعتبار 
 لكّل فرد العديد من األدوار الت 

ّ
 أي أن

 
سر  تتماالمجتمع مشحا

 مع الواقع المعاش. 

 

 

 

ن
                                                             
77 La définition du secte" [En ligne] https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/secte/ (24 

Mars 2019) 
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II. اسنباعتبارهنفاعالناحتجاجيانقبلن نن14األلي   
 :ن2011جانف 

 

، إذ تواجدت عىل       ي
اس منذ تأسيسها إىل المشهد الرياضن لقد أضافت مجموعات األلث 

ي 
اس فن ي المدارج. ولكن تاريــــخ األلث 

ي تقوم بها فن
ي المالعب من خالل العروض الت 

الدوام فن

 
 
 أساسيا

 
 لها دورا

ّ
 هذه المجموعات لم تتواجد للتشجيع فحسب بل إن

ّ
تونس يعكس أن

ي العديد من
 فن
ً
ي الكثث  من المناسبات وهذا  وفعاال

ي شهدتها البالد فن
المحطات النضالية الت 

ائحه. وهذا ما قطع مع الرؤية  ها تجمع مختلف شر
ّ
ل صدى المجتمع ألن

ّ
مث
ُ
يعود لكونها ت

ي قيادة الحركة االجتماعية وتوجيهها 
 فن
 
 رياديا

 
ي جعلت للمثقف دورا

الكالسيكية الت 

، ونذكر عىل سبيل المثال مفهوم "المثقف العضوي" الذي  واالستئثار بتشكيل الوعي

 . ي
 صاغه أنطونيو غرامشر

اس عديد القضايا وعىل رأسها الحرية، ويمكن استخالص ذلك من       لقد تبنت األلث 

 " ن اس المكشخي  ات عىل غرار األسماء أو الصور الرمزية المعتمدة، فالـ"ألث  ة مؤشر
ّ
خالل عد

انيمو"  هذا الزعيم أحد قادة الهنود   مثال اختارت صورة  الزعيم "جث 
ّ
 لها، وُيعد

 
شعارا

يكاهو"، وقد قاد  ي جث 
ي نهاية القرن التاسع عشر وهو مقاتل من قبيلة "أباتشر

الحمر فن

ي كل من الواليات المتحدة األمريكية 
ن والجنود البيض فن هجمات ضد المستوطني 

 و 
 
نزا" أيضا ي تأسست سنة والمكسيك، كما نسوق مثال مجموعة "ألزاباتيستا اسثر

الت 

ي المكسيك، وهي  ،2007
وقد استوحت اسمها من "جيش الزاباتيستا" للتحرير القومي فن

ي المكسيك وقد تأسست سنة 
ي والية "تشياباس" فن

واتخذت  1994مجموعة ثورية فن

ي المكسيك ووقع اغتياله سنة 
بعد  1919"ايمليانوزاباتا" اسما لها والذي كان أحد الثوار فن

. قام اختيار اسم "الزاباتيستا" من قبل مجموعة من 1914ميكسيكو سنة  أن احتل مدينة

ي 
اس الخاصة بهم لرمزية سنة وفاته فهو يصادف فن ي لتأسيس مجموعة األلث  جر

ي الث 
ّ
محتر

ان هذا االسم  -1919أي -تلك السنة  " ناهيك عن اقث  ي التونشي جر
تأسيس "نادي الث 

ْ الحرية والثورة. تعددت األسماء ال ي
ي الثورة والرافضة لقمع األنظمة بقيمت 

حاملة لمعائن
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ي هذا السياق نذكر مجموعة الـ"
 northالبوليسية والمنددة بكل ما هو سلطوي وفن

vandales ي تأسست سنة
، وينقسم  2007" والت  ي

ي النادي اإلفريق  وهي مجموعة من محتر

ن األول " وهو المكان  " أي الشمال ويدل عىل المنعرج الشماىلي northهذا االسم إىل جزئي 

ي "
ي أّما الجزء الثائن

" وُيقصد به مجموعة  vandalesالمخصص لمشجىعي النادي اإلفريق 

ي شمال إفريقيا واتخذت من قرطاج عاصمة لها بعد 
ي استقرت فن

من القبائل الجرمانية الت 

" كذلك بـ"مخربو الشمال " وذلك north vandalesمن الرومان. يلقب الـ"افتكاكها 

 ما يستخدمون رمز هذه  لتبنيهم للفكر 
ً
الالسلطوي وعادة

 األيدولوجيا. 

      
ّ
، األول إن ن وهو أول  O هذا الرمز متكّون من حرفي 

وهو أول حرف   A ( وبداخلهOrderحرف لكلمة "نظام" )

 . 78(Anarchyكذلك من مفردة األناركية )

قد استلهم ( ال حاكم وال سلطة، و Anarchyُيقصد بالمفردة ذات األصول الالتينية )     

 النظام يتحقق دون 
ّ
، إذ اعتثر أن ي وطرحه السياسي

منها بيث  جوزيف برودون فكره الفلسقن

 عىل التقدم 
 
ي كيان الدولة عبئا

سلطة، وهنا ُيصبح وجود السلطة السياسية المتمثلة فن

 . ن يي ْ  واالستقرار البشر

اس، ليست ك      ن أن مجموعات األلث   مّما وقع ذكره، نتبي ّ
 
د ما يصفها البعض مجرّ انطالقا

ذمة من رعاع" الذين ال هّم لهم سوى بث العنف، بل هي قواعد حركة اجتماعية كما -"شر

 تقاطعات مع األ  -سبق وذكرنا
 
يدولوجية األناركية أو الالسلطوية، فهم ال لها ظاهريا

ي الدولة وال بأجهزة السلطة القمعية المرتبطة بها كجهاز 
فون بالنظام المتمثل فن يعث 

 البوليس. 

                                                             
78 

  [En ligne] الالسلطوية :ويكيبيديا
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عة نحو "التحرر" من خالل المحامل       ن  نستشف هذه الثن
ّ
من زاوية أخرى، نستطيع أن

فة 
ّ
ي تكون مكث

، والت  ي
ي ُينتجونها عىل غرار األغائن

خة برسائل نقدية مو الفنية الت 
ّ
جهة ومفخ

ن بذلك الجماهث    عىل كش حاجز الخوف.  -بطريقة ضمنية-للسلطة، حاثي 

ي إىل
و " تنقسم هذه األغائن ، األول ُيسم األنث  ن ي الخاصة introصنفي 

" أي األغائن

شيد بحبهم لناديهم، أّما ا
ُ
ي يقوم بها األعضاء وت

ي تتغتن باألعمال الت 
لصنف بالمجموعة والت 

ي المخصصة للفريق. وقد كانوا يّسجلونها
ي فمتعلق باألغائن

ي  -أي هذه األلبومات-الثائن
فن

 
ّ
وظ

ُ
سّوق وت

ُ
ي صناعة "الدخالت" أو السابق عىل أقراص مدمجة، ت

ف عائداتها فيما بعد فن

اء الشماريــــخ. لكن بعد الطفرة التكنولوجية وغزو مواقع التواصل االجتماعي لحياة  شر

ي عىل الـ"
 ". youtubeاألفراد، قامت هذه المجموعات بتحميل هذه األغائن

ن باللحظة      ي تنقد السلطة لم تقث 
نادي بالحرية والت 

ُ
ي ت
ي الت 

ي  14الثورية  هذه األغائن
جانقن

 سنة 2011
ً
، فمثال  من مدارج  2004، بل تعود إىل تاريــــخ أقدم من ذلك بكثث 

 
وتحديدا

الـ"كورفا سود" مع مجموعة "سوبرا سود" تعالت األصوات المرددة لمقتطف من أغنية 

،كما ُرفعت 79ذا السلطة والحكومة حكمت بأحكامها .. ماال قىلي الحرية وين مكانها"يقول"ا

ي عديد 
الشعارات المناهضة للسلطة من مدارج كّل من الـ"كورفا سود" والـ"كورفا نور" الت 

ي ألبوم 
ي وقع ضّمها فيما بعد فن

ي الت 
ي أغانيهم، ونخّص بالذكر هنا تلك األغائن

أدرجوها فن

"manifesto ز" سنة بة بالـ"ويثن
ّ
ي والملق

" الذي أصدرته مجموعة محّبة للنادي اإلفريق 

2008 . 

نهدرتونعلينان ننمنانفينانقلتنعلينانزيديننقلتونهذومانهلكوانلكورةنونعملتونمشكلنكبي 

ن)...(

نلبالدننmarchandise"ن"نmarionnetteحبيتونا"  
 
ن"نف

واتنnaïfونتحبونجمهورن" نكاننعىلنتيي   
ن"نيغن 

                                                             
 عبد سالم المرخي ,األلتراس في تونس شرارة للفوضى أم للثورة,79

[En ligne] https://www.ida2at.com/ultras-in-tunisia-a-spark-of-chaos-or-revolutionary/ (27 Mars 2019) 
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Jamais نال ن claireمساجنيارسنن huis clos ننساوندرت   نونجمهورنهوناىل 

نهالنلبالدن  
 
نجمعيانن la comitéمنحبشن’يحكمنعندونسلطةنف  

 
ينف ن نبيعنوننشر

 عمرينالننعيشنعبيدننضحكنوننقولنحالةنعاديةن

L’independeza80نعندينبداتنمعاهنالحريةن

81Controcalciomoderno 

Jamais نبيعنالقضيةنجمعياتننكرونفينانقالونحلونلgroupetن

نهالنلبالدن  
 
 صحافةنتصفقنعىلنالحريةنف

نتكونونذلتونانوناالنوقفتونلخدمةنjamais...ننen colèreتحللهمنبابنجهنمنونالعاصمة

نبن mentalitéراكمنزدتونقويتونانونل! نننن cache colموجودةنحن   
نمساجات   

نباسر

Affiché  

ينخاترنمخاخكمن كزنيانجي 
نكي  ونعىلنهذانن limitéحكايةنصعيبةنعىلنمخكنمننغي 

ننقمتوانعلينانخاترن

نونعىلنهذانحقدتونعلينان dépasséعيشتكمن

Casa blanca Algérieملنقاهرةنلنtripoli وصلنانلهمنالحضارةنونغرمناهمنن

ونمزالنمزالنمقاومةننles stades interditsونأحنانبالدناننكرونفينانونمننن libertéبال

82avanty tifosiن...ن

                                                             
 لاستقال80
 ضد كرة القدم الحديثة81
 المشجعين إلى األمام82
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ين نحيوطنالعاصمةنيانجي   
 
ننعيشوهنACABدورنأقرانف انلكورةن...نالحريةنمشنمزيةنبىل 

ن83...نKavéyaوالتنقضيةنعملتونلعارنيانل

ها جعلت 
ّ
هذه األغنية تناولت عديد القضايا، فعّرجت عىل ما هو اجتماعي واقتصادي، لكن

دته السلطة 
ّ
ذي جن

ّ
دت بالسياسة القمعية للبوليس ال

ّ
، فقد ند عىل رأسها ما هو سياسي

اس باعتبارها تضّم مجموعات لم تت كّون من أجل التشجيع فقط، للقضاء عىل ظاهرة األلث 

ي 
 فن
 
 للقمع واالستبداد ومناديا بالحرية، ويظهر هذا جليا

 
 رافضا

 
 صوتا

 
بل لتكون أيضا

نl’indepndenzaعمرينمنعيشنعبيدننضحكنوننقولنحالةنعاديةنالمقتطف القائل"

 "عندينبداتنمعاهنالحريةن

ي جهاز البوليس، بل لم تنقد كلمات هذه األغنية العنف المادي للسلطة والمتمث     
ل فن

 
ّ
ن اعتثر أن ي حي 

ي أشار لها غرامشر
الدولة هي "قامت بتعرية الهيمنة الناعمة أو الرمزية، والت 

ير هيمنتها  ي من خاللها ال تقوم الطبقة الحاكمة بتثر
مجموع األنشطة العملية والنظرية الت 

ي الحصول عىل اإلجماع الفعىلي من 
ن والحفاظ عليها فقط، ولكنها تنجح فن  "84المحكومي 

 السلطة تمارس عنفها الرمزي من خالل إعادة 
ّ
 إىل اعتبار أن

 
وقد ذهب بيار بورديو أيضا

إنتاج نفس التمثالت عثر عديد المؤسسات االجتماعية مثل المدرسة، من جهته قال 

ي 
 ممارسة السلطة السياسية تتّم عثر عدد آخر من المؤسسات الت 

ّ
ميشال فوكو"أعتقد بأن

ها ال تمتلك
ّ
 مع السلطة السياسية وباستقالليتها عن الدولة، غث   تتظاهر بأن

 
كا  مشث 

 
شيئا

ي تبدو 
 الجامعة، وبصورة عامة كّل األنظمة التعليمية الت 

ّ
ها ليست كذلك... يعلم المرء بأن

ّ
أن

ي الحقيقة ُصنعت للمحافظة عىل طبقة اجتماعية معينة 
ببساطة وكأنها تنشر المعرفة، فن

ي موضع قوة"
يع أن نعلم درجة إدراك هذه المجموعات لتوظيف ، ومن هنا نستط85فن

رتها ُبغية التعتيم وتشتيت األنظار عن القضايا 
ّ
ي سخ

النظام القائم لمؤسسات كاإلعالم والت 

                                                             
83Manifesto - testament Club Africain [En ligne] https://www.youtube.com/watch?v=Ni3_Fi66zsY (02 

Avril 2019) 
84 Antonio Gramsci- Cahiers de prison-nrf Gallimard- Bibliothèque de Philosophie- traduit de l’italien 
par F. Bouillot et G. Granel- avant-propos- notices et notes de Robert -Paris 1990- Cahier 15 p.120. 

 خطر الجامعات )ومهمة المثقف الحقيقية تجاهها( عند ميشيل فوكو 85

 [En ligne] https://www.youtube.com/watch?v=Q7cg5sZAigQ (04 Avril 2019) 
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ي نقدها عىل أسلوب التهكم وتوظيف 
ي تهّم الشعب، وقد اعتمدت فن

األساسية الت 

نية بنقد آليات اشتغال المفارقات المضحكة لبيان تبعيتها للسلطة، ولم تكتِف هذه األغ

ها عاجزة 
ّ
 عىل إيضاح معالم رصاعها معها، وبّينت أن

 
هذه المؤسسات فقط، بل عملت أيضا

ي 
ة الت  اس أو تفكيكها، فدينامكية تطّور المجموعات فاقت الوتث  عىل سثر أغوار عقلية األلث 

 تشتغل بها هذه المؤسسات، وهذا ما دفعها إىل اعتبار هذه الظاهرة "أنوميا"

ي تّم 
اجتماعية.ويمكننا أن نستشف هذا الرصاع أيضا من خالل تكرار لفظة "المقاومة" والت 

ي فقط بل خرجوا 
ي المدارج أو األغائن

ي أكثر من لغة. ولم يقترص توظيفها فن
اعتماد ترجمتها فن

ي )ACABبها إىل الفضاء العام، ونذكر عىل سبيل المثال تاغات الـ"
ي تعتن

 All cops" والت 

are bastares ي اللغة الالتينية 1312( أو
 C/3و  A/1وهي إشارة إىل موضع الحروف فن

ونها قمعية. B/2و A/1و ي يعتثر
 ، وقد غزت جدران الشوارع كتحٍد مباشر للسلطة الت 

ي  testamentأّما أغنية "     
اس والمتمثلة فن  " فقد أتت عىل ذكر أهم قواعد حركة األلث 

فكرة النظام والدولة بشكل عام، إضافة إىل رفض  رفض القمع والدفاع عن الحرية ورفض

ي تسىع إىل 
اتيجيات المعتمدة من قبل الجمعيات الرياضية الت  رسملة الرياضة واالسث 

كات رأسمالية.   تحويل كرة القدم من رياضة إىل شر

ي هذه المجموعات قبل      
 عند متابعة أغائن

 
، هو 2010ديسمثر  17الملفت لالنتباه أيضا

ي سنة احتواء ب
نتر  باندالع ثورة، فمثال فن

ُ
تّم إصدار أغنية تحوي  2008عضها عىل إشارات ت

ننجاوبوا solidaireهذا المقطع" نتسألنا نك  نو نظلمونا ناىل  نالق... نوالد  allكينحاربو

86bastardoيانالحكومةننRévolutionنتحبونتحكمونانن يجيكمننهارنjamais قريبةنياىل 

ننflammeتقدروانفيهنتحلونانبلن  . 87Resistanza"...88نتحبواننديرواباىل 

                                                             
 أوغاد86
 المقاومة87

88Manifesto - una storia Club Africain [En ligne] https://www.youtube.com/watch?v=hWv6HaiHZlc 

(01 Avril 2019) 
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ي      
ي التونشي  2010أفريل  8أّما فن

ي الرياضن جر
ي جمعت الث 

ت 
ّ
 خالل المباراة ال

 
وتحديدا

ي وقوات البوليس، وقد  جر
ن جماهث  الث  ه نادي حمام األنف، نشبت مواجهات بي  بنظث 

ي عىل الملعب، مّما أجثر حكم المباراة عىل إيقاف المباراة مدة 
انقطع خاللها التّيار الكهربائ 

قتها دقيقة،  13
ّ
ْ أمن، وقد وث ي بعد هذه الواقعة عن مقتل رجىلي جر

دت جماهث  الث 
ّ
وقد أك

نavril 2010 dans l’histoire Révolution espérantiste  "  "8 8 بأغنية "

نالن2010أفريل نلبوليسندرنا نفخرانن89guirraشفتنبعينكنيا نونمنغي  نمنكم
زوزنموت 

ن ن... نتغدونا نقدرتوا نما نو نطفيتو نانتفاضةننRevolutionضوء نالعاصمة شبان

90vogliamolibeta"91ن

ر، األّول     
ّ
ن تصـــورْين يخضـــعان لمبـــدأ التـــأثث  والتـــأث  نحـــن هنـــا أمـــام مشـــهد مـــزدوج ُيـــراوح بـــي 

ُيعثرّ عن كون قـوات البـوليس هي الجـدار المتقـدم الـذي ُيوظفـه النظـام للحفـاظ عـىل كيانـه، 

ي 
وبمواجهته بالعنف المضاد هم ُيوجهون رسالة تحٍد للسلطة، ويفرضون وجودهم التاريخن

ي فمتعلـــق بتـــدمث  صـــورة "الغـــول"  -حســـب اعتقـــادهم-رغـــب أمــام قـــوة ت
ي وأدهـــم، أّمــا الثـــائن

فن

ي أذهــان 
 فن
 
 حضـوره هلعــا

ّ
الـذي ُيمثلــه جهـاز البــوليس، فهــذا الكيـان المرعــب الـذي لطالمــا بــث

ي نهاية األمر سوى قوة زائلة بزوال خوف اآلخر منها. 
 الناس، ما هو فن

مــــا ارتفــــع منســــوب قمــــع الحريــــات مــــا يمكننــــا أن نخلــــص إليــــه بعــــد هــــذا التحل     
ّ
ــــه كل

ّ
يــــل، أن

اس لـه بشـت  الوسـائل. وبـذلك فـهي قـد سـاهمت  ة مقاومـة األلـث  وتسلط النظام اشتدت وتث 

ي تشـــكيل حركـــة اجتماعيـــة رافضـــة للنظـــام االســـتبدادي 
مـــن موقعهـــا بشـــكل ملمـــوس وجـــىلي فن

اتيجية فعــــل لــــم تعهــــدها الســــلطة، قوا ي ذلــــك إســــث 
رة فن

ّ
مهــــا أشــــكال ومناديــــة بالحريــــة، مســــخ

ي واألفكـــــار 
ن المحمـــــل الفـــــتن احتجاجيــــة جديـــــدة تســـــتمد فرادتهـــــا مـــــن قـــــدرتها عــــىل الجمـــــع بـــــي 

 التحررية. 

                                                             
 الحرب89
 نريد الحرية 90

91 8 Avril 2010 dans l'Histoire-Révolution Espérantiste 

 [En ligne] https://www.youtube.com/watch?v=4SvPx1QRWdc&t=59s (29 Mars 2019) 
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III. نبعدن اسنكفاعلناحتجاج  
نن14األلي   

 :ن2011جانف 

ن

ن

طةنمساجن قريبمسماعتوشنكالمنRévolution "ونعملنانلعلينانبعثنانلشر

ن92"نvirage ال

 مّمـــا ســـبق ذكـــره مـــن جهـــة ومـــن هـــذه الج
 
ن إلمـــام جماعـــات انطالقـــا ملـــة مـــن جهـــة ثانيـــة نتبـــي 

ي ســــــبقت 
اس بالســـــــياقات السياســـــــية واالقتصــــــادية واالجتماعيـــــــة الـــــــت  ي  14األلــــــث 

مـــــــن جـــــــانقن

 إىل الموقع الذي شغلته خالل تلك الحقبة، إذ كانتبمثابة 2011
 
،كما فيه إشارة ضمنية أيضا

ي أطاحـــت بنظـــ
ورة الثوريـــة الـــت  ي الصـــث 

ي التـشــيــــع فن
ام قمـــىعي ســـواًء مـــن الفاعـــل الـــذي ســـاهم فن

، وهـــذا مــــا  ي
ـــ أو مــــن مجموعـــات النـــادي اإلفــــريق  ي التونشي

ي الريـــاضن جر
جانـــب مجموعـــات الــــث 

 للـــدور الــــذي اضـــطلعت بــــه وبمـــدى تــــأثث  فعلهــــا 
 
 وإدراكــــا

 
يعكـــس عــــىل نحـــو مــــن األنحـــاء وعيــــا

ي تشـــكيل التمثـــل الجمـــىعي حـــول 
ي نـــزع الرهبـــة مـــن قلـــوب النـــاس والمســـاهمة فن

ي فن االحتجـــاجر

ـــــ الفســـــاد القضـــــايا الر  ي
دي وتفشر ي الوضـــــع االجتمـــــاعي واالقتصـــــادي المـــــث 

ئيســـــية والمتمثلـــــة فن

 
 
شـارك فعليـا

ُ
 أنهـا لـم ت

ّ
ي وقيام الحكم عىل القمع واالستبداد. لكن رغم كـّل مـا سـلف ذكـره إال

 فن

ورة  ي  14 -2010ديســمثر  17ســث 
ولــم تســتخدم أســماءها، بــل شــارك أعضـــاؤها 2011جــانقن

ن سئموا االستبداد  دي.  بوصفهم مواطني   السياسي والواقع المث 

اس       ســند لقــب "األلــث 
ُ
ي تــونس، أ

ي ســياق ُيحــاكي عــىل نحــو مــن األنحــاء مــا وقــع فن
ــه فن

ّ
غــث  أن

ي ميــــــدان التحريــــــر، واحــــــتاللهم 
 لحضــــــورهم الفّعــــــال فن

 
اس أهــــــالوي نظــــــرا حمـــــاة الثــــــورة" أللــــــث 

ي  الصفوف األوىل فن مواجهة قوات األمن، ودورهم المباشر والمؤثر فن "موقعة
الجمل" الت 

 . 93"2011فيفري  2حصلت فن 

                                                             
92Communiqué Curva Nord- Club Africain Mouvement 4 Octobre 
[En ligne] https://www.youtube.com/watch?v=yatBCR2_PMQ (29 Mars 2019) 

 اليوم السابع’مايكل عادل,أسرار االلتراس من ثورة يناير الى مذبح استاد بورسعيد كتاب جديد لياسر ثابت 93

[En ligne] https://www.youm7.com/story/2013/3/17 
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ي  14بعد 
، ووفق جملة من المعطيـات وقـع إغـالق المـدارج، وهـذا مـا نجـم عنـه 2011جانقن

ي 
اس مــــــــن المالعــــــــب إىل الشــــــــوارع، فعّجــــــــت الجــــــــدران بــــــــالغرافيت  انتقــــــــال مجموعــــــــات األلــــــــث 

ـدع الـــ"
ُ
ي تأسـيس ظــاهرة جديــدة ت

ي ســاهمت عـىل نحــو مــا فن
".فهــذه zoningوالتاغـات، والــت 

تهـا منطقــة نفــوذ  جهــت نحـو األحيــاء، وسـعت إىل تثبيــت وجودهـا فيهــا واعتثر
ّ
المجموعـات ات

-"، لكــن عــادة مــا تتشــارك مجموعــات عديــدة نفــس المنطقــة، فمــثال secteurتحــت اســم "

نزا" و -وإثر ما استخلصناه من المالحظة البسيطة تتقاسم كل من مجموعة "الزاباتيستا اسثر

ارع الســــاحل الــــذي يتواجــــد بمنطقــــة منفلــــوري بتــــونس العاصــــمة، مــــع "النــــورث فنــــدالز" شــــ

ن تبعـــد أقـــل مـــن  اس مكشـــخي  ـــه توجـــد منطقـــة لأللـــث 
ّ
  200العلـــم أن

ّ
مـــث  عـــىل هـــذا الشـــارع. إن

ي يقـوم 
فة، فهو شبيه بالحركة الت 

ّ
 رمزية ُمكث

 
ي طّياته أبعادا

ي هذه المناطق يحمل فن
االنتشار فن

ي "
هم Occupyبهـــــا األنـــــاركيون والمتمثلـــــة فن

ّ
"، وكـــــأن

بهـــذه الخطـــوة ُيعيـــدون الفضـــاء العـــام إىل أصـــحابه 

ي 
ن أي الجمــاهث  ويؤكــدون عــىل أحقيــتهم فن األصــليي 

 . ي
 تشكيل الفضاء المديتن

 إىل عـــدم      
 
 مّمـــا وقـــع التطـــّرق إليـــه ونظـــرا

 
انطالقـــا

ي zoningوجود تعريف دقيق لمفهوم الـ "
"، سنحاول ضمن هذه الورقة طرح مفهوم إجـرائ 

اتيجية فعــــل يعتمــــدها أفــــراد هــــدفهم افتكــــاك الفضــــاء العمــــومي لــــه وال
ي كونــــه "إســــث 

متمثــــل فن

عية وجود السلطة".  اف بشر  وبسط نفوذهم عليه، وهذا ما ُيحيل عىل عدم اعث 

اتيجية جديــــدة إليصــــال رســــائل        ي تــــونس إســــث 
اس فن لقــــد اختــــار الجيــــل الثالــــث مــــن األلــــث 

هــم بـــاقون عـــ
ّ
عـــىل حســـب -ىل عــدائهم لهـــا إذ لـــم ينطــِل علـــيهم ضــمنية إىل الســـلطة مفادهـــا أن

هــــا  -تصــــورهم
ّ
 لهــــم  -أي الســــلطة-زعمهــــا أن

ّ
 أن
 
ضــــامنة للحريــــة ومكرســــة لهــــا. كمــــا بّينــــوا أيضــــا

 القدرة عىل تطوير آلياتهم االحتجاجية بما يتناسب مع السياقات الجديدة. 

 التعــابث  االحتجاجيــة لهــذه المجموعــا     
ّ
 إىل أن

 
ت ألهمــت بعــض أشــكال تجــدر اإلشــارة أيضــا

. ونـــــــذكر عـــــــىل ســـــــبيل المثـــــــال  ي وهي حركـــــــة -حملـــــــة "مـــــــانيش مســـــــامح"  الفعـــــــل االحتجـــــــاجر
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لقـــــانون "ال دســـــتوري يكـــــرس اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب ويطمـــــس الحقيقـــــة احتجاجيـــــة رافضـــــة 

اج، كمـا اسـتوحت كـذلك  -."94والعدالة  الطبل عىل طريقـة الفـث 
ً
 معتمدة

 
ي وظفت ألحانا

والت 

 من أجل مزيد التعبئة والحشد.  18تياح جدران الشوارع بالتاغاتمنها الشماريــــخ واج

ي وجـــه قــــوات      
ي رفعـــت هـــذه المجموعـــات شـــعار "المقاومـــة مســـتمرة" فن

ي العـــام المـــاضن
فن

أحـــداث البـــوليس ومـــن خلفهـــا الســـلطة، وقامـــت بمقاطعـــة المـــدارج، ويعـــود ســـبب ذلـــك إىل 

ي 
ـ والـنجم الريـاضن ي التونشي

ي الريـاضن جر
ـ مـن مباراة الث  ي الخـامس عشر

ي أقيمـت فن
السـاحىلي الـت 

ي واألمـــــن، مـــــا أدى إىل اعتقـــــال  2018فيفـــــري  جر
ن مشـــــجىعي الـــــث  ي شـــــهدت اشـــــتباكات بـــــي 

والـــــت 

ي تقريب 
اس من مختلف المجموعات. وقد ساهمت هذه الحادثة فن العديد من أعضاء األلث 

المجموعــــات مــــن بعضــــها الــــبعض وتوحيــــد الصــــفوف، فقــــد ُرفعــــت العديــــد مــــن الشــــعارات 

هــا مــن المصــطلحات ا ي أســموها قمــع األمــن لحريــة التعبــث  وغث 
لمنــددة بأعمــال العنــف والــت 

ي تــّم تـــداولها خاصــة عـــثر وســائل التواصــل االجتمـــاعي بعــد مقـــاطعتهم للمــدرجات وذلـــك  
الــت 

ي 
اس. ومن أهم الشـعارات الـت   انتصار لعقلية األلث 

 
ي غث  معهود، وهو ضمنيا كشكل احتجاجر

و"الكــورة للجمهــور"  " 96Liberta per les ultrasو" 95مهــور"تــّم رفعهــا "الحريــة للج

هـا مـن الشـعارات الدالـة عـىل  liberta per la curva "97 لتطـّور بعـد ذلـك وتصـبح " وغث 

ثوا بها صفحاتهم عىل مواقع 
ّ
ي أغانيهم وأث

وها عىل الجدران ووظفوها فن
ّ
ي خط

المقاومة، والت 

، كصـــــفحة الــــــ"زاباتيستا اســـــثر  ي التواصـــــل االجتمـــــاعي
ي فن
ــــ بمعـــــدل ثالثـــــة غـــــرافت  ـ ي تنشر

نزا" الـــــت 

ة توظيـــــــــف هـــــــــذه المجموعـــــــــات للطفـــــــــرة  األســـــــــبوع. ونستشـــــــــف مـــــــــن هـــــــــذه النقطـــــــــة األخـــــــــث 

التكنولوجيــة مــن أجــل توضــيح مطالبهــا ونقــد قمــع الســلطة، وهــذا مــا يؤكــد محاكاتهــا لتطــّور 

 العرص. 

                                                             
 خميس بن بريك ,مانيش مسامح صرخة شباب تونس ضد الفساد , الجزيرة94

[En ligne] https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/5/14 
 غرافيتي لمجموعة الزاباتيستا اسبرنزا ,أريانة ,تونس95
 الحرية للجمهور96
 لمنعرجالحرية ل97
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 إىل مــــــا وقــــــع ليلـــــة       
 
ي سلســــــلة  أفريــــــل بوصــــــفه أهــــــم حــــــدث 08كمـــــا تجــــــدر اإلشــــــارة أيضــــــا

فن

ي 
ه ولهـــذا األمــــر رمزيـــة مكثفــــة فن ن "ملعب المـــثن ن اس مكشــــخي  المقاطعـــات، فقـــد اقــــتحم الــــ"ألث 

اس  ــح هــذه الصــورة مــا قــام بــه أعضــاء "األلــث 
ّ
ــ. وتوض ي التونشي

ي الريــاضن جر
تــاريــــخ جمــاهث  الــث 

 ." ن  مكشخي 

 Avril 2010-2018 8عنوان الصورة: 

AuguriBastardo ! Ultras Liberi ! 

 



 
 

109 
 
 

98 

 

ي تلـك الليلــة، ومـا يمكننــا استخالصــه مـن هــذا االحــتالل     
شـث  إىل مــا وقــع فن

ُ
 الصـورة أعــاله ت

فـون بالدولـة كجهـاز يفـرض النظـام،  هم ال يعث 
ّ
الجىلي أن المالعب ملك للجماهث  مذكرين بأن

ي مواجهــة قمــع الســلطة، هــذا 
وتحيــل الجملــة المكتوبــة عــىل الالفتــة عــىل كــونهم صــامدين فن

ي  دون أن نغفل
 عىل كون المتلق 

 
 عىل كون الـ"كراكاج" الذي أنار المكان ُيعطي انطباعا رصيحا

ـذي يعـود 
ّ
 رمزيـة اختيـار هـذا التـاريــــخ بالـذات وال

 
بصدد مشاهدة مباراة. والجدير بالذكر أيضـا

 وهذا ما يعتن توجيههم لرسالة مشفرة للسلطة.  2010أفريل  8بنا إىل واقعة 

ء تغــــــث ّ منــــــذ تلــــــك       ي
 ال سر

ّ
اس تؤكــــــد أن  مجموعــــــات األلــــــث 

ّ
بنــــــاء عــــــىل هــــــذا، نخلــــــص إىل أن

، فــالقمع يــبق    تعامــل أجهــزة البــوليس ظلــت كمــا هي
ّ
ســقط رأس النظــام فــإن

ُ
ن أ الحادثــة، فلــي 

 حت  وإن حاول مواراة نفسه خلف وهم الحرية. 
 
 قمعا

وّحـد الصــفوف وحــدها مـا جعلــت هـذه  2018فيفـري  15لـم تكـن حادثــة      
ُ
المجموعــات ت

ي نفس السنة وإثر مقتل أحد أعضاء "الفاندالز" المدعو "عمر 
، فقن لمقاومة القمع البوليشي

                                                             
98Ultras L'Emkachkhines 2002 [En ligne] https://www.facebook.com/UltrasLemkachkhines2002 

8/04/2018 (21 Mars 2019) 
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ي مواجهـــــة الســـــلطة 
 فن
 
 موّحـــــدا

 
العبيــــدي"، صـــــارت هـــــذه المجموعـــــات عـــــىل اختالفهـــــا جســـــدا

هم.   االستبدادية حسب تعبث 

ــــ الشــــاب عمــــر ا      لعبيــــدي بعــــد مطــــاردة األمــــن "كــــل العــــالم ســــمع بمقتــــل الشــــهيد التونشي

ي واد غـارق. غـرق 
التونشي له من ملعب رادس إىل أن وصـل بـه األمـر ألمـره بـتعلم السـباحة فن

عمر العبيدي وغرقت معه كل مكونات القضية رغـم وجـود أدلـة دامغـة مـن حـارس الملعـب 

ول للـــواد للســـباحة" ن ه وقــــد ُرفـــع بعـــد موتــــ 99تؤكـــد مالحقـــة األمـــن لعمــــر العبيـــدي وأمـــره بــــالثن

ي مقتله. #هاشتاغ  "
ه المتهم الرئيشي فن

ّ
 تعلم_عوم" وذلك تنديدا بما فعله األمن خاصة وأن

اس المشـجعة لألنديــة التونسـية عامــة       إثـر هـذه الحادثــة تكاتفـت جهــود مجموعـات األلــث 

ي -ولنوادي العاصمة خاصة 
ي واإلفريق  جر

ن المجموعات،  -أي الث  وذلك كنوع من التضامن بي 

 
ّ
ي المجتمـــــع ويســـــىع األفـــــراد إىل والـــــذي ُيعـــــد

ي فن
قيمـــــة معياريـــــة قائمـــــة عـــــىل الجانـــــب األخـــــالف 

 اإلنســـان مـــدرك 
ّ
بلوغهـــا، وهـــذا مـــا يســـاعد عـــىل بنـــاء تفـــاعالت مشـــحونة بمعـــان رمزيـــة، إذ أن

 لمثل هذه التفاعالت فهي غث  مسقطة ولها أهدافها. 

ي        العـــابر للتصـــنيف لعــّل الهـــدف المرجــو مـــن هــذا التضـــامن هـــو ترســيخ للفعـــل االحتجــاجر

 عدّوهم وعدو الشعب واحد، أال وهو النظام القائم. 
ّ
 والوالء للفريق ومدرك حق اإلدراك أن

ن رغم التعرف عليهم من قبل  مرت سنة عىل مقتل عمر العبيدي دون محاسبة المتهمي 

ي يوم الشهود  "
ي وادي مليان بالقرب من  31ويذكر أن الشاب، توفن

ي غرقا فن
مارس الماضن

ي وأولمبيك 
ن النادي اإلفريق  ي برادس، بعد أن تابع مباراة لكرة القدم بي  الملعب األولمتر

.وقد وجهت هيئة الدفاع االتهامات  ن ي تعهدت باألبحاث األوىل  مدني 
للفرقة األمنية الت 

ي من  بمحاولة قثر الملف وتمّسكت بإظهار حقيقة موت منوبــها مؤكدة 
 لديها ما يكقن

ّ
أن

ي تثب
 100 ت الواقعة."األدلة  الت 

                                                             
 غريسة أيمن ,عمر العبيدي..شهيد الرياضة بتونس,مدونات الجزيرة  99

[En ligne] https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/4/10 
 الشروق: عنف ثارآقضية الضحية عمر العبيدي مشجع النادي االفريقي تقرير الطب الشرعي يؤكد وجود ايمان بن عزيزة , 100
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ي الذكرى األوىل لمقتله       
وفن

ات العديد من 31/04/2019 جابت المسث 

ي الجنة يا 
ن شعار "إن شاء هلل فن المناطق رافعي 

وقد قامت مجموعة الـ"نورث فندلز" عمر"، 

له،  ن ي دفن فيها إىل مثن
ة الت  ة من المقثر بمسث 

اس من مختلف المجمو  عات والفرق، وذلك تنديدا بما وشارك فيها العديد من أعضاء األلث 

ي القضية،
ي الحسم فن

وه تباطؤ/تخاذل السلطات فن ة  اعتثر وقد كان عىل رأس هذه المسث 

والد الضحية عمر، ولعّل الملفت لالنتباه هنا جعل هذه الجماعات لوالده يبدو شبيها 

ي يده " 23بالـ"كابو"
 فن
ً
أسها حامال ي " وخلفه ب flammeالذي يقود المجموعات ويث 

اف 

ي هذا حركة 
ل الضحية. وفن ن ن يحملون الفتات، كما تّم إنزال"دخلة" غطت مثن المشاركي 

عامل شعبها 
ُ
ي ت
ي هذه المجموعات، عكس السلطة الت 

ن قيمة الفرد وأهميته فن بي ّ
ُ
-رمزية ت

.  -وفق تصورهم
 
 عىل أساس كونهم رعاعا

ة الحاشدة ُرفعت شعارات مطالبة بتحقيق العدالة      ي هذه المسث 
ي ذلك رسالة فن

 فن
ّ
، وكأن

ي تجمعهم سيحققون العدالة 
اس الت  هم بوحدتهم وعقلية األلث 

ّ
رصيحة للسلطة مفادها أن

 . ن  عىل المجرمي 
 وسيحاربون القمع/الظلم البوليشي الذي يريد التسث 

َ الحديث عن العنف      
ُ ثر
َ
ه ومنذ سنوات، ك

ّ
 من زاوية نظر أخرى للموضوع، نذكر أن

 
انطالقا

ي المالع
ي فن

ن المجموعات والثائن ، األول بي  ن ب، وتّم اعتباره ظاهرة يمكن تقسيمها إىل نوعي 

اس وجهاز البوليس.  ن األلث   بي 

ي من العنف، وسننطلق من مظاهر      
ي هذه الورقة البحثية إىل النوع الثائن

سنوّجه األنظار فن

فوا فيه استخد
ّ
ام هذا العنف الذي وقع رصده من خالل تقنية المالحظة، فقد وظ

ي المدرجات أو المراحيض، ويتّم استعمالها كأسلحة 
الشماريــــخ والكراسي وما يقع تحطيمه فن

                                                                                                                                                                                              
[En ligne] www.alchourouk.com/article/22 Mars 2019  
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ة  ي السنوات األخث 
ي وجه أعوان األمن، ولكن الملفت لالنتباه هو عدم خلّو أي مباراة فن

-فن

ي تكون بحضور الجماهث  
 من هذا العنف.  -الت 

اس        االنتمـــاء إىل مجموعـــة مـــن مجموعـــات األلـــث 
ّ
ي جـــوهره حصـــول الفـــرد عـــىل إن

ُيعتـــثر فن

، فـأن يـتّم انتسـاب أحـدهم إىل إحـدى المجموعـات 
 
 اعتباطيا

 
هوية مكتسبة واعية وليس أمرا

، وهـذا المكسـب  اف بهوية اجتماعية وتمكينه مـن انـدماج اجتمـاعي فهو بمثابة تحقيق العث 

 لمعتقداتهم وطر 
 
 أو مخالفا

 
دا
ّ
ونه مهد ي التشجيع. يجعلهم ُيحاربون كّل ما يعتثر

 قهم فن

ي      
، الــذي يجعــل هــؤالء األفــراد فن ي

نــا هنــا إزاء مســألة إشــكالية تطــرح قضــية العنــف الهويــائ 
ّ
إن

 لذاتـــه، 
 
ي هـــذه الحالـــة لـــيس منشـــودا

 العنـــف فن
ّ
رصاع مبـــاشر مـــع جهـــاز البـــوليس، وبالتـــاىلي فـــإن

، ويقول ميـد   لكيانهم االجتماعي
 
ونه تهديدا  كّل ما يعتثر

ّ
وإنما هو بمثابة ردة فعل حتمية ضد

ي 
ق هـــــذه الحـــــدود، فن  هــــذا الغـــــرض " إذا زاد الضــــغط عـــــن الحـــــد الممكــــن، فـــــإن الفـــــرد ســــيخث 

، وعندها تسـيطر الـذات " عـىل وضـع الـذات المتـأثرة 
 
وسيعثر عن نفسه بطريقة عنيفة غالبا

"101 . 

اس   مـــا توصـــم األفعـــال االحتجاجيـــة لمجموعـــات األلـــث 
ً
 ال عـــادة

 
 همجيـــا

 
 عنيفـــا

 
بكونهـــا ســـلوكا

ي غايــة وراءه ســوى إحــ
 مــا خلصــنا إليــه ســواًء مــن خــالل الدراســات الــت 

ّ
، غــث  أن داث الفــوضن

كة  ـه راجـع إىل عقيـدة مشـث 
ّ
اطلعنا عليهـا أو مـا اكتشـفناه مـن خـالل المالحظـة والمقـابالت، أن

يــتّم تبنيهــا صــلب المجموعــة، الغايــة منهــا الحفــاظ عــىل وحــدة المجموعــة وهيكلهــا الــداخىلي 

. وهنا يمكن الرجوع إىل  ي ي مواجهـات والخارجر
المحاكاة االجتماعية، فالفرد يقـوم بالـدخول فن

سواًء كانت مع األمن أو مع المجموعات األخرى ال عـن طريـق اإلدراك، بـل تتـأئ  مـن التقليـد 

ه ي يمكـن أن يصـل الفـرد مـن خاللهـا إىل  Gabriel Tardeوالمحاكاة وهو ما اعتثر
العـدوى الـت 

 الجنون. 

                                                             
 التفاعلية الرمزية’ جورج هابر ميد 101

[En ligne] https://www.bsociology.com/2016/11/blog-post_17.html (05 Avril 2019) 



 
 

113 
 
 

 مجموعـــات األ     
ّ
، نجـــد أن

 
ــعية الســـلطة ختامـــا ـ افهـــا بشر  عـــدم اعث 

 
 تـــراءى ظاهريـــا

ّ
اس وإن لـــث 

 للنظام، وابتعادها عن التجاذبـات السياسـية وعـدم دعمهـا 
 
القائمة ككيان يعتثر نفسه حافظا

ي عمقـه توّجـه سـياسي حـت ّ وإن كـان 
ألّي تّيار سـياسي كمـا أجمـع أغلـبهم، فـإن هـذا الموقـف فن

 رافـــض لعـــدم المســـاواة االجتماعيـــ
 
ة واالقتصـــادية والضـــيم الســـياسي والتضـــييق عـــىل ال واعيـــا

  .  الحريات بشكل عام طامح إىل إحداث تغيث 

 

IV. التوليف:ن 

 

 أو      
 
 عفويــــا

 
 مـــن أشــــكال الفعـــل الجمـــاعي لـــيس مســـارا

ً
ي باعتبـــاره شـــكال  الفعـــل االحتجـــاجر

ّ
إن

ي تخضع إ
ي بل هو جملة من الظروف والسياقات والعوامل الت 

، يندلع بشكل ذائ 
 
ىل اعتباطيا

 مبدأ التأثث  والتأثر. 

ي 
ــــورة وال فن ـ ي ال تــــرتبط بالرصن

، والــــت  ي ي الفعــــل االحتجـــــاجر
إذ توجــــد دوافــــع نفســـــية لالنخــــراط فن

، بل كذلك بما هو رمزي أو كمـا سـبق وربطـه أكسـل هانـث  جميع األحوال بما هو مادي نفىعي

اف.   بقيمة االعث 

اس عـــىل تنظـــيم صـــارم، وهـــو مـــا يضـــعنا أمـــام مفارقـــة         اعتمـــاد األلـــث 
 
 المالحـــظ أيضـــا

ّ
كمـــا أن

هــــم 
ّ
ي بعــــض المحطــــات للفكــــر األنــــاركي هــــم ُيثبتــــون أن

هامـــة، فهــــذه المجموعــــات بتوظيفهــــا فن

ي يحتكمــون 
 لهــم جملــة مــن الضــوابط الــت 

ّ
 النظــام كنســق بــل كســلطة ودولــة، إذ أن

ّ
ليســوا ضــد

ي جعلو 
ـــــ إليهـــــا، والـــــت  ي الواقـــــع التونشي

هـــــا تتمـــــاسر عـــــىل نحـــــو مـــــا مـــــع المعـــــايث  االجتماعيـــــة فن

ن بذلك عن القواعد واألعراف العالمية لهذه المجموعات.   منحرفي 

      
 
لقــــد أنتجــــت هــــذه المجموعــــات الهويــــة المفقــــودة للشــــباب الــــذي تــــّم إقصــــاؤه اجتماعيــــا

ده المبحوثون أثناء إجراء المقا
ّ
ي الهامش، وهذا ما أك

رك فن
ُ
 بالت. وت
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ن       اس، فقــد تبّينــا جــرأة الجيلــي  أّمــا أســاليب االحتجــاج فقــد اختلفــت بــاختالف أجيــال األلــث 

ي مواجهـــة المنظومـــة الســـابقة، والـــذين نـــادوا بالحريـــة ونـــددوا بـــالقمع وتنبـــؤوا 
ي فن
األول والثـــائن

ل ما بعد 
ّ
ـه 14بسقوطه وقيام الثورة. أّما الجيل الثالث فقد تشك

ّ
نـا أن ي وكمـا سـبق وأشر

 جـانقن

ه اســتمرار دولــة االسـتبداد وتأكيــدا عــىل ســعيه  واصـل بطــرق حديثــة ورمزيـة مواجهــة مــا اعتـثر

 من أجل تحقيق أهداف الثورة.. 

ي ضــد      
ي مقولــة "أنــا وأجن

ي تجســدت فن
ي هــذه الورقــة إىل قيمــة التضــامن الــت 

 تطرقنــا فن
 
ختامــا

ن  أبناء عمي وأنا وأبناء عمي ضد الغربـاء" ومـن هـذا المنطلـق، يمكننـا فهـم التضـامن القـائم بـي 

مجموعات والـذي يعكسمسـتويات مختلفـة ودوائـر تأخـذ باالتسـاع حسـب السـياق، وهـو مـا 

جم انصهار الذات  ي روح جماعية،  -عىل اختالف بيئتها االجتماعية ومساراتها الحياتية-ُيث 
فن

اتيجيات دفاعيــة عــن هــذه الهويـة الجمعيــة. فـــ"أّيا تكــن نوعيــة األفــراد  الــذين تعتمـد عــىل اســث 

يشــكلونه وأّيــا يكــن نمــط حيــاتهم متشــابه أو مختلــف وكــذلك اهتمامــاتهم ومــزاجهم وذكــائهم 

فـــإن مجـــرد تحـــولهم إىل جمهـــور يـــزودهم بنـــوع مـــن الـــروح الجماعيـــة، وهـــذه الـــروح تجعلهـــم 

ي كــــان ســــيحس بهــــا 
يحســــون ويفكــــرون ويتحركــــون بطريقــــة مختلفــــة تمامــــا عــــن الطريقــــة الــــت 

 . 102لو كان معزوال"ويفكر ويتحرك كل فرد منهم 

نالخاتمة:ن

 عــىل الســاحة االحتجاجيــة، لــه أشــكاله      
 
 وجديــدا

 
 مختلفــا

ً
ي هــذه الورقــة فــاعال

لقــد رصــدنا فن

 .  لفت األنظار إىل زاوية أخرى للواقع االجتماعي
ً
ه االحتجاجية الخاصة به، محاوال  وتعابث 

ي تنشد مج 
 قدوم هذا الفاعل أضاف إىل الحركة االجتماعية الت 

ّ
 آخر قوامه العدالة إن

 
تمعا

االجتماعية ورفض االستبداد والجور الذي عائن منه الجسد االجتماعي لقرون، وقد كان 

ي تتفاعل مكوناتها فيما بينها لتحقيق ما 
 ال يتجزأ من هذه الفسيفساء االحتجاجية الت 

 
جزءا

ي األشك
 فن
 
ر وجود هذه المجموعات ولو نسبيا

ّ
ية تصبو إليه، وقد الحظنا كيف أث ال التعبث 
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ي تماهيه المطلق معها، فأسباب وجوده ال تقترص فقط 
ن آخرين، لكن هذا ال يعتن لفاعلي 

، فهو يدعو إىل مجتمع ُينظم نفسه ذاتيا  عىل ما تقاطع فيه معهم، بل هي أشسع بكثث 

ة لروسو وبكومونات باريس-وباستقاللية مطلقة  وهنا  -وهو ما ُيذكرنا بالديمقراطية المباشر

 الدولة ككيان ال معتن لها. يرى أ
ّ
 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




