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Summary

This workshop provided a much needed op-
portunity for theoretical discussion of affect and 
politics, as well as to build a new network of an-
thropologists. Scholars will as a result be better posi-
tioned to share their research interests and also their 
years of experience in the field, all in the interests of 
deepening understanding of recent developments in 
transitional countries. 

Workshop discussions touched on a wide range 
of topics, from the very definition of affect, to ways 
of expressing affect and politics through poetry, 
film-making, demonstrations and so on, to findings 
on the disappearance or strengthening of affect and 
politics in North African society in this transitional 
period. 

The workshop is part of a research project initi-
ated by Dr Maria Frederika Malmström,  senior 
researcher for North Africa in the Conflict, Secu-
rity and Democratic Transformation cluster at the 
Nordic Africa Institute. Dr Malmström is of the 
view that in the aftermath of the 2011 uprisings and 
the recent instability in North African societies, 
European policy-makers and academics alike have 
tended to overlook the most powerful link, that be-
tween politics and affect. Consequently, Dr Malm-
ström invited a group of researchers to Alexandria 
in May 2013 to participate in a two-day workshop 
on this issue. The workshop was jointly arranged by 
the Nordic Africa Institute and the Swedish Insti-
tute Alexandria.
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Opening session of the roundtable discussions on the second day of the workshop on Affective Politics in Transitional 
North Africa: Imagining the Future. The picture shows Mark Westmoreland’s presentation of his research in Cairo entitled 
‘Inti Mabsoota?’ (Are you happy?).



– 7 –

Workshop and roundtable  report

Introduction

When I began to plan this event as a new senior 
researcher at the Nordic Africa Institute, I was also 
planning my new research in Cairo. At that time, I 
was asking myself questions similar to those being 
asked by Professor Farha Ghannam1 and other an-
thropologists after the uprisings in the region: How 
do we understand the unfolding dynamic processes 
in North African societies in the aftermath of the 
2011 uprisings, as well as today’s instability?

Affective politics in transitional North Africa 
were becoming more and more important to me 
during the process of preparing for the workshop 
and my new research. I asked myself: How do peo-
ple sense and express the aftermath of the ‘Arab 
Spring’? What is the role of affective politics in cre-
ating new citizens? What is the role of non-discur-
sive forces in social life in the uprisings?

During my earlier research in Egypt, women and 
men of all ages felt that doomsday was approaching. 
The majority could see only a bleak future for them-
selves and their children. They often described the 
suffering Egyptians experienced under Mubarak’s 
policies. People reacted with anger and dissatisfac-
tion at the state’s weakness towards the Western 
world and its economic mismanagement. Deterio-
rating conditions of life and the instability in the 
region contributed to a sense of loss of control, and 
undermined individual and collective security. Such 
feelings were embodied and expressed in the form 
of aggression, frustration and anxiety. During the 
Iraq War, young people declared that it was time 
for revolution in Egypt, a revolution more serious 
than that which broke out during the bread riots 
of 1977: ‘Egyptians endure and endure, but in the 
end … [there will be] an explosion, and the time 
for reaction is here’ (Malmström 2009:62; Malm-
ström 2013:38). It would take another ten years 
for that to happen. Yet, Egyptian political subjects 
have remained active. In the early 2000s, politics 
appeared as hidden transcripts (Scott 1990) rather 
than as so-called revolution on the streets. The rules 
of the state have been acted upon through apathy 
and depression, but also through cynicism, rumour 
and humour (Navaro-Yashin 2002). Passivity, sta-
bility and cynicism and other similar reactions may 
actually be forms of agency. Navaro-Yashin (2002) 

1. AAA, 14-20 November 2011, Montreal

noted the prevalence of cynicism, acceptance and 
apathy in relation to state politics in Turkey, as I 
had during previous fieldwork. Awareness of a ter-
rifying state is not, as she underscores, ‘a bowing-
down form of submission.’ Rather, this submission 
to power involves a high degree of agency (Navaro-
Yashin 2002:164). In Egypt, the majority obviously 
opposed the Mubarak regime. They have used dif-
ferent forms of action to try to free themselves from 
former subordinate situations. Yet not everyone 
wants a liberal discourse focused on freedom and 
individual autonomy, and many may perceive con-
cepts such as gender equality (as opposed to equity 
or complementarity) as laden with cultural impe-
rialism. Furthermore, many Egyptians do not op-
pose every actor from the former era. As Mahmood 
(2001:212) claims ‘agentival capacity is entailed not 
only in those acts that result in (progressive) change 
but also those that aim toward continuity, stasis, 
and stability.’ 

In the aftermath of the 2011 uprisings and the 
recent instability in North African societies, Euro-
pean policy-makers and academics alike have tend-
ed to overlook the most powerful link, that between 
politics and affect. Affective politics in the region 
have the capacity to influence senses of belonging. 
However, current dynamics may contribute to loss 
of control and undermine individual and collective 
security, evoking uncertainty, insecurity and fur-
ther violence in transitional North Africa. A more 
comprehensive understanding of contemporary 
North African politics needs to include the body, 
the senses and public affect. Only then will we be 
able to understand human actions that are not me-
diated by language or consciousness.

Spinoza, Deleuze and Guattari and scholars 
inspired by them (cf., Protevi 2009) define affect 
as the pre-discursive forces that mould the body, 
the senses and the consciousness. These forces can 
be material or immaterial, for example, bodies or 
spaces, images as well as sound, light, scent, etc. Ac-
cording to these scholars, affects are related to (but 
should not be understood as synonymous with) feel-
ings and emotions. Massumi suggests instead that 
we understand affects as intense forces that have the 
ability to shape and flow through the body, where 
they will be materialised as emotion. He defines this 
process as the ‘autonomy of affect.’ The anthropolo-
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gist Navaro-Yashin has argued that ‘the Deleuzian 
turn to affect [is] a reaction to the centrality of dis-
cursivity in the human sciences’ (Navaro-Yashin 
2007:12). However, the paradigmatic shift ‘has cast 
subjectivity against affect, as if one cancels the other 
and as if one had to choose between camps of the-
oretical approach: a subject-centered or an object-
orientated one’ (Navaro-Yashin 2007:14). Navaro-
Yashin, argues on the basis of her material that her 
ethnography pushed her:

… not to follow a new paradigm which would 
have us cast away or turn a blind eye to observa-
tions or an imagination provided by other theoreti-
cal approaches. Instead, I feel I need to maintain 
the scope provided by both theoretical orientations 
on board, in spite of the fact that they have been 
presented as though they were antithetical to one 
another. I propose to ruin neither of them. (Navaro-
Yashin 2007:15).

In this workshop in Alexandria, the opportunity was 
provided for participants to discuss the relationship 
between emotion, consciousness, collective affect 
and ethnography. What is the role of ethnography 
in the study of affects and politics? Is it possible to 
be multi-paradigmatic – to merge theories of affect 
and subjectivity – and use social constructionism 
and an object-orientated approach at the same time? 
Are other theoretical approaches more suitable? Or 
is the affective turn the antitheses of ethnography? 
Theoretical reflections on affects in general are still 
scant in anthropological work, and there is a need 
for systematic elaboration as well as application of 
affects theories in anthropology. The participants 
were therefore also given the chance to reflect on 
how analysis of sensoriality and public affect in rela-
tion to the movement of ideas elucidates and refines 
theories of perception, performance and culture. 
There was insufficient time during the workshop 
to reflect thoroughly on these questions, but there 
will obviously be further discussion, including at a 
workshop in the US in collaboration with New York 
University. 

It very soon became clear that the workshop 
participants study affect in different ways and ad-
dressed the theme of affects and politics using dif-
ferent theoretical approaches. However, irrespec-
tive of participants’ theoretical choices – whether 
social-constructivist or an object-oriented approach 
or both or based on the assumption that the people 
they work with are likely to have the best theory 
– the discussions were left open. A more relevant 
starting point was rather, how can we, as anthro-

pologists, grasp affects through ethnography (not 
only as autonomous from language)? 

During the workshop, participants analysed and 
compared how public affect is mediated in spaces 
of movement, as well as how the power of affective 
politics is expressed through (im)material sites. Also 
explored were the material and immaterial sites for 
veiled political (dis)content, materialised in, for ex-
ample, narratives, speech, humour, rumour, projec-
tions as well as through non-verbal expressions such 
as bodily gestures, senses and silences. All of these 
are agents in the making of public life and create 
links between political-economic transformations 
and individual and collective experience. 

Participants were able over the two days to lis-
ten to stimulating presentations and to give creative 
feedback in a relaxed atmosphere, as well as many 
opportunities to compare their research experiences 
and to discuss and develop theoretical insights into 
affective politics in anthropological work. Towards 
the end of the second day, a roundtable discus-
sion was held together with  an invited audience of 
Egyptian journalists, writers, policy-makers, stu-
dents, college professors, youth activists and others. 
They were also invited to take part in a continued 
dialogue on the workshop topics during a ‘tradi-
tional’ SwedAlex roundtable discussion. Research-
ers seldom expose themselves to the ’risks’ of emic 
criticism during academic conferences and ‘work-
in-progress’ workshops, or engage in direct dialogue 
with actors who are most often only the subjects of 
their research. Instead, these workshops often lead 
to dialogue with other researchers in closed rooms. 
The reason for the roundtable debate during this 
workshop was to open the way for dialogue in the 
hope this would allow different actors to learn from 
one another and enrich future research. One of the 
most beautiful and fruitful outcomes for me, as a 
researcher and the initiator of this event, was ex-
periencing the affective politics that actually took 
place during the roundtable session’s heated dis-
cussions, with all participants becoming more and 
more engaged and active. There were indeed intense 
forces evident in the room, capable, in Massumi’s 
words, of shaping and flowing through the body, 
where they were materialised as emotion. Perhaps 
one of the most significant outputs of this work-
shop – showing the importance of affective politics 
– was something expressed by the invited audience 
at the end of our roundtable: the whole reason for 
the dilemmas of the 2011 uprising in Egypt (and 
in other countries in the region) and today is that 
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those events were led by the emotions. Other dis-
cussions following the presentations and the final 
roundtable debate were wide ranging, and reflected 
the breadth of the topic at hand. Especially during 
the roundtable debate, the discussions emphasised 
the experiences of Egyptian society, given the Egyp-
tian audience, but also took account of Moroccan, 
Libyan, Tunisian and Yemeni findings. These latter 
revealed both similarities and differences among the 
countries. On several occasions during the roundta-
ble discussions the point was made that one of the 
most vivid ways to understand the uprisings is by 
studying literature and arts. This was also a recur-
ring theme throughout the workshop. For example, 
there were many discussions that revealed similari-
ties on topics such as the use of teargas as a meta-
phor for what was happening all over North Africa 
during the protests, or the influence of soap operas 
and films in the region, found to be especially im-
portant during the holy month of Ramadan. 

The concrete objectives of the workshop were: 
• To establish contacts and networks among re-

searchers in different countries in North Africa 
and Europe who deal with affective politics and 
elaborate links to policy-development 

• To evaluate the ‘state-of-the-art’ both with re-
gard to research and policies on affective politics. 

• To discuss and establish methodologies, con-
cepts and analytical frameworks for research and 
with regard to policies on affective politics. 

• To plan for a joint research proposal.

The expected results were: 
• The development of a network that will bring 

together key researchers from both Europe and 
North Africa. 

• The establishment of a publication strategy for 
the project on affective ‘post-revolutionary’ poli-
tics in North Africa. Discussions will include 
publication of an edited volume of academic ar-

ticles and one report in Arabic and English di-
rected at policy-makers.

In sum, very little research has been undertaken 
into affective politics and the political recomposi-
tion of North Africa. Moreover, future policies 
clearly need to address the architecture of affective 
politics in transitional North Africa. The findings 
of this workshop will contribute to developing pol-
icy advice in the region. However, the main focus 
of the workshop was deepening regional research 
cooperation and strengthening international social 
science dialogue on the complex interplay between 
individuals and the discourses (and non-discourses) 
that in part produce them. 

Maria Frederika Malmström, Nordic Africa Institute
24 May 2013

Maria Frederika Malmström
Dr Malmström is a  senior researcher for North 
Africa in the Conflict, Security and Democratic 
Transformation cluster at the Nordic Africa Insti-
tute. She is also a visiting scholar in performance 
studies at the Tisch School of the Arts, New York 
University, and has been based in New York since 
August 2013. Additionally, she is a gender consult-
ant for UNFPA, UNICEF and others, and mem-
ber of several academic/policy networks, including 
the Think Tank for Arab Women and FOKO, the 
Nordic research network on female circumcision. 
She has a PhD (2009) in social anthropology from 
the School of Global Studies, University of Gothen-
burg, Sweden. Her PhD dissertation examined how 
female gender identity is constantly created and rec-
reated in Egypt through daily practices, of which 
female circumcision is central. The study explored 
how the subject is made through the interplay of 
global hegemonic power structures and the most 
intimate sphere, which has been exposed in the in-
ternational arena.

From left to right: Randa Hafez, 
Senior Programme Officer at the 
Swedish Institute; Alexandria, Victo-
ria Sjölander, Acting Deputy Director 
at the Swedish Institute Alexandria; 
and Dr Maria Frederika Malmström, 
senior researcher at the Nordic 
Africa Institute.
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List of participants

Aymon Kreil American University in Cairo (AUC), Egypt, and University of Zurich, 
Switzerland

Carl Rommel School of Oriental and African Studies (SOAS), UK
Dida Badi Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et 

 Historiques, Algérie
Igor Cherstich School of Oriental and African Studies, UK
Maria Frederika Malmström Nordic Africa Institute, Sweden and Performance Studies, Tisch School 

of the Arts, New York University, USA
Mark Westmoreland American University in Cairo, Egypt, and Stockholm University, Sweden
Mohammed Tabishat American University in Cairo, Egypt 
Mustafa Aattir Centre for Sustainable Development Research, Libya
Nefissa Naguib Chr. Michelsen Institute (CMI), Norway 
Rachid Id Yassin University Gaston Berger (UGB), Senegal
Samuli Schielke Zentrum Moderner Orient, Germany
Susanne Dahlgren Academy of Finland, Helsinki Collegium for Advanced Studies 
Senni Jyrkiäinen University of Helsinki, Finland
Zakaria Rhani University Mohamed V-Souissi (IURS), Centre Jacques-Berque (CJB) 

pour le développement des sciences humaines et sociales au Maroc, Rabat 

Cocktails on the roof of the Swedish Institute Alexandria after the roundtable discussions, with workshop participants and 
invited guests. 



– 11 –

Workshop and roundtable  report

Welcoming session

Victoria Sjölander, acting deputy director of the 
Swedish Institute Alexandria, and Dr Maria Fre-
derika Malmström, senior researcher for the Con-
flict, Security and Democratic Transformation clus-
ter at the Nordic Africa Institute and initiator of the 
workshop, welcomed the participants to the work-
shop, a cooperative arrangement between the two 
institutes, both part of the Swedish Foreign Service. 
The topic, Affective Politics in Transitional North 
Africa, should be seen as highly relevant and inno-
vative, since it is still largely unexplored. 

The expected results of the workshop were to de-
velop a network, built on Dr Malmström’s contacts, 
that will bring together key researchers from Europe 
and North Africa to establish a publication strategy 
for the project on affective ‘post-revolutionary’ poli-
tics in North Africa and to explore the possibilities 
of publishing an edited volume of academic articles, 
as well as one report in Arabic and English aimed at 
policy-makers. 

Unfortunately, for various reasons four par-
ticipants could not attend the workshop, but they 
nevertheless contributed through their papers on 
affective politics (outlined below under Abstracts 
and biographies of additional researchers of the 

network), as well through their membership of our 
network. Next year, another workshop with a fo-
cus on North Africa and affective politics will be 
held at New York University, where Dr Malmström 
is a visiting scholar, to attract anthropologists from 
the US. The aim is to include the American con-
tributions in the planned publication, of which Dr 
Malmström, together with Professor Deborah Ka-
pchan of Performance Studies, Tisch School of the 
Arts at New York University, will be the editors. 

In her opening remarks, Dr Malmström observed: 

During the next two days we will have the opportu-
nity to listen to stimulating presentations and give 
creative feedback in a relaxed atmosphere, as well as 
many opportunities to compare our research expe-
riences. We will also be able to discuss and develop 
theoretical thoughts on affective politics in anthro-
pological work. Towards the end of the second day, 
there will be a roundtable discussion where young 
people, policy-makers and the media will be invited 
to attend as an audience.

She concluded: ‘Let’s begin our journey through af-
fective politics.’
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Presentation of Abstracts and Biographies – Day I

Zakaria Rhani 
Dr Rhani holds two PhDs, in biology and anthro-
pology. He is an assistant professor at the Univer-
sity of Mohamed V-Souissi (IURS) and research 
associate at the Centre de Jacques Berque (CNRS 
– USR3136). He was also a visiting scholar at 
Princeton University and at EHESS (Paris). Zakaria 
Rhani’s interests are: political imagination; history 
and anthropology of revolutionary process; ethnog-
raphy and postcolonial, postoriental discourse. He is 
the author of: Le pouvoir de guérir. Mythe, mystique 
et politique au Maroc. Leiden/Boston: Brill, 2014. 

Uprising and Affects: Disaffection, Love and  
Empowerment
‘With the movement of protestation, I learned to 
love my country. I want to see it among the greatest 
and the prosperous countries where justice and free-
dom reign.’ This statement, made by a Moroccan 
who participated in the F20M protest movement 
during 2012, illustrates, on one hand, how affects 
and emotions were powerfully invested in the Arab 
Spring and, on the other, how ‘love’ – of self, of 
country – can be an expression of political desire. 
Accordingly, ‘love’ is not an immutable ‘feeling’ 
but, on the contrary, an emergent and contingent 
experience that unfolds in a particular sociopolitical 
context and, in turn, shakes the established order 
of politics. The ethnographic encounter shows that 
these emerging experiences cannot be scrutinised 
at the level of discourses only, but also need to be 
viewed within practices and actions, especially those 
that express both ‘disaffection’ and ‘love.’

Mohammed Tabishat 
Mohammed Tabishat is an assistant professor of so-
ciocultural anthropology at the American Univer-
sity in Cairo. Areas of interest include the compara-
tive studies of health systems as multifaceted social 
constructs relating to complex aspects of society, 
including governance, symbolic systems, sexuality, 
and forms of embodiment, subjectivity and emo-
tions. Other areas of research are: 1. anthropology 
of film, and 2. anthropology of education. Geo-
graphical area: The Middle East and North Africa 
(MENA). He has conducted research in Egypt, 
Oman, UAE and Jordan.

Culture-bound Emotions: Thinking about the Notion 
of al-Nafs
This paper is concerned with the notion of ‘al-nafs’ 
and the roles it plays in the social life of contempo-
rary Egypt. Al-nafs is used in several domains and is 
thus a highly polysemic term. In the fields of psychol-
ogy and psychiatry it means the psyche: the Arabic 
expression ‘ilm al-nafs’ literally means ‘the science or 
knowledge of the psyche.’ In the field of Quranic 
studies and the traditions of the Prophet Muham-
mad (al-Hadith), al-nafs denotes the soul, the spirit 
or the subject representing either one of those en-
livening the body – ‘the mindful body’ so to speak. 
Al-nafs too occupies centre stage in the writings of 
prominent Muslim scholars and physicians, includ-
ing in particular Abu Hamid al-Ghazali and Ibn 
Sina, which continue to enjoy great influence in cur-
rent society. The influence is evident in writings of 
contemporary authors concerned with reforming so-
cial life, reviving religious piety or translating mod-
ern specialised knowledge into local cultural forms. 
In this connection, Al-nafs is diversely explained in 
Arabic lexicons, classical and contemporary alike. 
Furthermore, it is used in everyday parlance to con-
vey a multitude of meanings, including desire, self, 
person, craving, appetite, pride, to mention but a 
few. My argument is that al-nafs provides an inte-
grated field within which emotions can be examined 
in terms specific to the cultural milieu within which 
they operate. Such field can shed light on specific 
patterns for forming and reforming the contempo-
rary subject. Crucially, and for aspects specific to al-
nafs, forms of governance and social regulations can 
be studied both reflexively and critically.

From left to right: Dr Malmström, Dr Kreil, Dr Dahlgren, Dr 
Aattir and Assistant Professor  Westmoreland. 
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Samuli Schielke 
Samuli Schielke was born in Helsinki, Finland in 
1972 and received his PhD in social sciences from 
the University of Amsterdam in 2006. He is cur-
rently head of the In Search of Europe: Considering 
the Possible in Africa and the Middle East research 
group at Zentrum Moderner Orient in Berlin. His 
ongoing ethnographic research in Egypt touches 
on topics of festive culture, religiosity, morality and 
ambiguity, aspiration and frustration, migration 
and imagination, revolutionary politics and literary 
lives. He is author of the books You’ ll be late for the 
Revolution (in Arabic, 2011), The Perils of Joy (2012), 
Ordinary Lives and Grand Schemes (with Liza De-
bevec, 2012) and The Global Horizon (with Knut 
Graw, 2012).

‘Those who said no: Writing and the politics of  
rejection.’
One of the most tangible outcomes of the uprising 
of 2011 was the emergence of a new kind of political 
subjectivity among an active and visible minority 
who would often call themselves ‘the revolutionar-
ies’ (implying that others who speak in the name of 
the revolution are not). This active minority partici-
pated in the ongoing protests against the Mubarak 
regime, then against military rule and eventually 
against the Muslim Brotherhood. In ideological 
terms, it has been variously described as liberal, left-
ist, secular, or a gang of thugs. However, in practice 
it has neither a political ideology nor is it organised 

as a movement – in fact, it is seriously disorganised. 
Rather, the revolutionaries are united by a shared af-
fect of rejection. Looking for the existential grounds 
of that affect of rejection, I have observed a strik-
ing congruence between revolutionary activism 
and literary and artistic practice. There seems to be 
something about the outlook towards the world that 
connects the practice of literary imagination and ex-
pression with the valorisation of difference, critique 
and rejection that is so central to the revolutionary 
current. Searching for the grounds of this linkage in 
personal trajectories of writers in Alexandria, I ar-
gue for an understanding of critical affect that links 
the genres of fantasy, personal idiosyncrasy and the 
structuring effects of political economy.

From the left: PhD candidate Rommel and Assistant Professor  Rhani during the roundtable discussions. 

Dr Schielke during the roundtable presentations. 
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Senni Jyrkiäinen
Senni Jyrkiäinen is a PhD candidate in social and 
cultural anthropology at the University of Helsinki. 
She is currently in Egypt conducting ethnographic 
fieldwork for her PhD. While in Egypt, she works 
as a visiting fellow at the Finnish Institute in the 
Middle East in Bibliotheca Alexandrina. Her work 
focuses on gender and sexuality, Islam, youth and 
social media.

Online Dating, Courtship and Islam among  
Egyptian Youth
This summary presents my ongoing PhD research 
about online dating and courtship among the 
Egyptian middle-class youth in Alexandria. With 
large cohorts of young people, Egypt’s population 
remains young. Many problems, such as youth un-
employment and the economic marginalisation of 
young Egyptians, are linked to the current sociopo-
litical crisis. Without economic independence and 
adequate housing, young people face problems in 
getting married and establishing a family of their 
own. The average age of marriage has risen and the 
period of youth and dependency on parents has 
lengthened. Thus questions of gender mixing and 
courting have become topical again.

In Egypt, the use of new technologies is an es-
sential part of urban consumer culture and middle-
class lifestyles. New communication technologies 
enable young middle-class men and women to com-
municate easily with each other in urban and virtu-

al surroundings. In addition to urban spaces such as 
cafés and shopping malls, Facebook and chatrooms 
represent potential places for youth to meet the op-
posite sex.

Simultaneously, as a number of studies point out, 
growing Islamisation has occurred in Egyptian so-
ciety since the 1970s. My paper investigates online 
dating against the background of norms of proper 
gender interaction, often understood as Islamic, and 
points out the potential conflict between existing 
courtship practices and Islamic norms of decency 
in Egypt.

I compare young women’s narratives on dating 
with young men’s in order to discern gender differ-
ences in the ways of speaking about mixed-gender 
socialising and in interpreting social norms that reg-
ulate gender interaction. To place online socialising 
and dating in a larger framework, I compare young 
people’s narratives of courting with those of their 
parents and grandparents.  In collecting data, I have 
applied ethnographic methods such as participant 
observation, interviews and analysis of social media 
data such as Facebook. Blogs, chats and user profiles 
are analysed against the observations of real people 
in their environments.

I argue that as the subject of online dating has 
been considered outside the norm or even taboo, it 
is linked to larger questions of changing concepts of 
sexuality and youth. The study deals with ordinary 
young people who seek a balance between the need 
for love and being an upright, pious Muslim.
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Summary of discussions – Day I

Discussion moved on to the Moroccan research 
scrutinising ‘love’ as an emerging concept in the 
demonstrations. One question concerned the pos-
sibilities, psychological and sociopolitical, of ‘love’ 
unifying the efforts to achieve democratisation 
and social justice? In answering this, the issue of 
the sacredness of the king, the political and spir-
itual head of the country, was identified as a major 
dilemma. The king’s centrality has led to scarifica-
tion of the political sphere: politics have been made 
into something private, instead of public. Research 
at hand found that the use of a message of love in 
Moroccan demonstrations had somehow contrib-
uted to strengthening national affects, specifically 
the people’s love of their country, which contributed 
to people’s sense of ownership of their country. The 
demonstrations led to the realisation that popular 
actions could achieve change, and, with this, peo-
ple’s love of their country grew.

One participant observed that what had hap-
pened in Egypt might be the exact opposite of the 
Moroccan example. During the 2011 uprising when 
Egyptians met in Tahrir Square, they were united, 
but afterwards they discovered they do not love one 
another, they discovered their differences. It was 
also pointed out that President Mohammed Morsi, 
in one of his speeches attempting to unify the polar-
ised Egyptian people, encouraged Egyptians to hug 
one another, which in itself could be interpreted as 
a play at love. 

On the subject of ‘revolutionary’ poetry in 
Egypt, discussion lingered on the subject of teargas 
as a metaphor, and how teargas has been used to 
describe the protesters’ situation. In poetry, there 
are constant references to protesters coming up 
against the gas, as if the gas represents something 
else. One researcher felt that the teargas expresses 
a masculine experience, a chance to play a heroic 
role. Women are part of the uprisings, but situations 
when gas is fired are considered a male experience.  
Another researcher held that the situation in other 
cities is different from that in Cairo: for instance, in 
Alexandria the division between men and women 
doesn’t seem to be as clear-cut. Even if there usu-
ally is a division of labour between men and women 
during demonstrations and a chance to assume a 
heroic role, that doesn’t seem to be an exclusively 
masculine role – the situation is more complex. On 

Members of the audience participating in the roundtable 
discussion.

During the first presentation of the day, it was sug-
gested that people learn much of what they know of 
society not only from their daily lives, but also from 
TV and films. People learn from and copy what 
they see in movies.  Discussions on this topic con-
tinued and it was suggested that it might be possible 
to widen the study of the effect of popular films on 
Egyptian society and their contribution to shap-
ing Egyptian identity to include soap operas, since 
these might be even more important on account of 
their popularity, especially during the holy month 
of Ramadan, when the whole region is organised 
around these TV series. Another point related to 
analysis, how to measure these findings and draw 
demonstrable connections between behaviour in so-
ciety and films. One idea was to look more closely 
at films before and after the 2011 uprising to search 
for some kind of shift, and to establish whether it 
is possible to draw parallels with how politics are 
articulated.

On the issue of ‘al Nafs’ (see Mohammed 
Tabishat’s presentation above), the question was 
raised during the discussions about how this can 
be studied within anthropology? It was argued that 
what is considered physical is culturally determined 
– we are not only flesh and blood, but at the same 
time what constitutes flesh and blood can have dif-
ferent meanings to others.  Possible studies of al 
Nafs were thought of as refreshing largely due to the 
subject’s unpredictability. 
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the issue of gas, it was mentioned that it could be 
seen not as a substance, but as a phase, because it 
lies somewhere between liquid and solid. It certain-
ly constitutes an interesting occurrence in writings 
that have emerged since the ‘Arab Spring.’ 

The discussion turned to the chosen concepts, 
including the expression of ‘the Arab Spring’, which 
has been widely debated. Another  unclear phrase 
that was mentioned was the recurring idea expressed 
in interviews with activists during the uprisings that 
‘we are doing it for the street,’ in which the termi-
nology of ’the street’ provides no clear location and 
refuses to define itself according to faction. The re-
searchers also found that there is ongoing unifica-
tion of the language, an attempt at creating unity 
through language and everyday speech. It was not 

possible to explore this theme further during the 
discussions. 

On the subject of terminology, participants 
discussed the difficulty of using such categories as 
‘leftist’ in documenting the MENA region, because 
Western notions of the meaning of this word may 
differ from the meaning in the Arab world. The 
researcher is thus obliged to define terminology 
within its context.

It was also suggested that the Egyptian language 
is undergoing vulgarisation, clearly evident not only 
in the revolutionary poetry but also in the language 
of the streets during the protests. In Egyptian soci-
ety, respect is still one of the most powerful forces, 
but according to one researcher, people are actively 
vulgarising their language. 

From left to right: PhD candidate Rommel,  Assistant Professor  Rhani, Dr Schielke and Assistant Professor Tabishat, all part 
of the panel of researchers answering questions during the roundtable debate.
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Presentation of Abstracts and Biographies – Day II

sprang up. Many were happy that democracy had fi-
nally arrived and what was accomplished represents 
an important development in Libya’s political life. 
However, democracy is more than political liberal-
ism: major democratic values have to be assimilated 
into the Libyan value system. Today, daily behav-
iour patterns largely violate the primary principles 
of democracy. Demonstrations and protests have 
become an everyday occurrence and these activi-
ties are not only peaceful. Ordinary individuals are 
able to publicly criticise all officials, including the 
highest religious figures, and behavioural patterns 
emphasising violence have become widespread. 
Laws representing anti-democratic values have been 
passed. This is why we raise the question: Will Liby-
ans be satisfied with freedom of speech as the only 
gain from the Arab Spring? 

Susanne Dahlgren
Susanne Dahlgren obtained a PhD in anthropology 
in 2004 for her dissertation ‘Contesting Realities. 
Morality, Propriety and the Public Sphere in Aden, 
Yemen.’ She undertook her PhD studies at the uni-
versities of Helsinki and Edinburgh and at the Lon-
don School of Economics. She was a post-doctoral 
fellow at the Helsinki Collegium for Advanced 
Studies (2005-08) and was involved in the research 
project entitled Spatial Moralities, Islam and the 
Public Sphere in the Middle East, which formed a 
part of the Academy of Finland’s research project 
Making a Good Muslim – Contested Fields of Reli-
gious Normativity in the Age of Global Islam.

Since 2008, she has been an Academy of Finland 
research fellow at the Helsinki Collegium for Ad-
vanced Studies working as part of the project Rights 
in Law and at Home. Islamic Shari’a as Formal and 
Informal Legal Practice.  This takes her back to 
southern Yemen and the city of Aden, where she car-
ries out ethnographic field studies in a family court. 
Her latest project deals with Tunis and the contests 
over spatial moralities in public places. Dahlgren 
has published on, among other issues, Islamic and 
colonial law, segregation, sexuality, the family and 
the public sphere.

Streets as contesting sites. Ethnographic reflec-
tions on everyday moralities in Tunis 

Before the Jasmine Revolution, Tunisia enjoyed 
the reputation of modernist model among its neigh-

Mustafa Aattir 
Mustafa Aattir has a PhD in sociology from the 
University of Minnesota (1971). He has held a num-
ber of university positions, among them dean of lib-
eral arts, director of a university research centre and 
university president. Dr Aattir’s published output 
in both Arabic and English exceeds 150 books and 
papers.

Freedom of expression may be the only gain Libyans 
will get out of the Arab Spring
There is no doubt the historical circumstances a 
country has been exposed to will affect the cultural 
system by introducing new values, which in turn are 
expressed in the behaviour of individuals. They may 
adopt the main characteristics of a certain historical 
epoch, so that their behaviour will reflect the values 
that epoch emphasises. However, individuals may 
not agree with the values and philosophy of the ep-
och, and in their behaviour will oppose them. In 
keeping with this assumption, since Libyans expe-
rienced so many value systems, Libyan culture will 
incorporate properties from each. To understand 
the impact of this situation on events in Libya over 
recent years, and what will happen in the near fu-
ture as a result of the Arab Spring, we need to exam-
ine certain historical circumstances. 

During the era of Italian colonialism, Liby-
ans were deprived of their most important human 
needs. In addition to poverty, Libyans were deprived 
of all kinds of freedom. They were exposed to ex-
tremely harsh repression and suppression, which 
caused individuals to look to the tribe for recogni-
tion as well as social and psychological support, in 
the absence of modern institutions. When Omar 
Gadhafi took power in 1969, several ambitious so-
cioeconomic development plans were implemented. 
These led to widespread education, healthcare, 
modern infrastructures and other forms of mate-
rial modernisation. At the same time, Gadhafi’s hi-
erarchical system, accompanied by a strong police 
and intelligence force, suppressed the people. These 
conditions led to dissatisfaction and the resentment 
spread among the population and resulted in the 
civil war of 2011. 

After the regime fell, political parties were 
formed, elections were held, civil society was es-
tablished, and private newspapers and TV stations 
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bours. In particular, it was viewed as nurturing 
moderate Islam and a separation of state and reli-
gion. This reputation was fuelled by the regimes of 
Bourguiba and Ben Ali and their policies of West-
ernisation, which opened up Tunisia economically 
and to a limited extent also politically, and brought 
about compulsory public education and women’s 
rights. Thus, it was a great surprise, both inside Tu-
nisia and out, when Islamists won the first free elec-
tions in 2011.

Still, as Tunisian sociologist Frej Stambouli has 
suggested, Islam is a central matrix of the Tunisian 
social fabric, so that one should not be surprised at 
its fresh and offensive ascent. Islam is indeed a key 
component of a larger symbolic network that con-
stitutes the collective memory of the Maghrebi peo-
ple. In addition, Islam has throughout the history of 
Maghreb had a double role of defence and protec-
tion of the ‘believers’ community’ (Stambouli nd). 
In today’s Tunisia, the rise and spread of moderate 
Islamism is a reaction among the young generation, 
which feels marginalised and excluded.

This does not, however, adequately explain the 
miraculous rise of Salafism in Tunisia. Salafists 
have become familiar to the Tunisian public 
through their spectacular attacks on ‘non-believing’ 
phenomena, and for their gatherings where angry 
young men shout takbir and watch martial arts per-
formances. Such manifestations of force cause fear 
among the population. This ‘playing out of Islam’ 
can be contrasted with the previous regime’s at-
tempts to play with Islamic symbols to create posi-
tive images that link the deeper matrix of Islam to 
the autocratic state. Where Ben Ali failed, Salafists 
succeed: by transforming the way Islam should be 
practised ‘correctly,’ small groups of extremists may 
change how faith is practised in Tunisia. My paper 
suggests that Tunisia will experience rapid change 
unless a Salafist take-over of Islamic symbols is pre-
vented. In particular, I am interested in looking at 
plays with affect, that is, how different ways of prac-
tising religion are played out against one another 
in ways that cause everything from contentment to 
fear, from insecurity to fulfilment.

Aymon Kreil
Dr Kreil is currently a visiting scholar at the Mid-
dle East Studies Centre of the American University 
in Cairo and research fellow at the University Re-
search Priority Program (URPP) Asia and Europe 
of the University of Zurich. He holds a joint PhD 
in anthropology from the Ecole des Hautes études 

en Sciences sociales (Paris) and the University of 
Neuchatel (2012). His main research interests are 
love, sex and gender issues, scientific and religious 
authority, and the claim of class identity.

Anxious Times: Fear of crime in Egypt after 2011
Even before the events of 2011, insecurity was a 
common topic in Egypt. Stories about delinquency 
were common. Most of the time they followed the 
logic of contrasting one’s own area to places deemed 
dangerous, and of designating the frequentation 
of particular individuals as risky. In this way, talk 
about crime reasserts the boundaries of local com-
munities. Inside these, it enacts networks of mutual 
trust and respect. In January-February 2011, of-
ficial media coverage gave prominence to the loss 
of security in their coverage of events, with police 
disappearing from the streets of Cairo and stories 
of looting by freed prisoners. In response, ‘popular 
committees’ were organised in place of the police. 
Hence, security issues have been directly linked to 
the perception of unfolding change, and since then 
the lack of security has remained a common way 
to criticise its outcomes. For the upper and middle 
classes, lack of security is increased by the fear of a 
‘revolution of the hungry people’ to come. My con-
tribution seeks first to explore practical and expres-
sive ways of speaking about crime: the first aim to 
adapt to precise situations while the second work 
as a diagnosis of the state of society. On the other 
hand, based on analysis of the indicators used in a 
recent research report commissioned by the Egyp-
tian Mental Health Service to measure the trauma 
of insecurity, I consider the class variables possibly 
influencing the definition of things to fear.

Mark Westmoreland 
Mark Westmoreland currently serves as an assistant 
professor of anthropology at the American Univer-
sity in Cairo. His research examines the produc-
tion of alternative visualities in the contemporary 
Middle East and how local image practices mediate 
emergent cultural imaginaries, subvert the geopo-
litical gaze and envision the region anew. He will 
begin  an  international  postdoctoral fellowship at 
Stockholm University  in August 2013, where he 
intends to complete several word- and image-based 
projects about emergent digital practices in the 
Middle East. These include a book project entitled 
‘Catastrophic Images,’ which shows how experimen-
tal documentary practices play a crucial role in ad-
dressing recurrent political violence in Lebanon. By 
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‘making sense’ of the war on an affective level, these 
practitioners subvert the epistemological codes of 
traumatic evidence and reveal unarticulated imagi-
naries for living during catastrophic times. Turning 
his attention to the generative possibilities of docu-
mentary activism in Egypt, his next project traces 
the political aesthetics of citizen journalism. He is 
also preparing an edited volume, Thinking with a 
Camera during Revolutionary Times, that explores 
the renewed investment in political visibility as well 
as efforts to rethink what constitutes the political.

Inti Mabsoota?: Public (Un)happiness in the  
Revolutionary Wake
Made in the wake of the 2011 Egyptian revolution, 
Inti Mabsoota? is an experimental ethnographic 
video project that draws on the emerging mobile 
aesthetics of cellphone filmmaking. In order to 
reframe Egypt’s street politics and complicate re-
ductive assessments of the Arab Spring (Khatib 
2012), this project approaches the political context 
obliquely by foregrounding spontaneous perspec-
tives. Inspired by the landmark cinéma-vérité film, 
Chronique d’un été (Rouch and Morin, 1960), in 
which participants ask people on the streets of Par-
is if they are happy, several of my students at the 
American University in Cairo became mobile film 
units, asking people the same innocuous question, 
‘Inta mabsoot?/Inti mabsoota?’ – Are you happy 
(satisfied, content)? As with France’s colonial wars 
for Parisians, the uncertainty and frustration of po-
litical turmoil weighs on Cairenes in idiosyncratic 

ways. Yet, given the heavy-handed way that journal-
ism has tended to address the ‘Arab Street’ (Singer-
man and Amar 2006), the shift to more open-ended 
engagements reveals how the political is embedded 
within the personal in ways that become obscured 
by heavy-handed questions. These vox populi in-
terviews capture spontaneous responses and give 
fresh perspective to the different moods and opin-
ions among participants in this post-revolutionary 
moment. Collecting responses in Cairo’s different 
districts has revealed distinct differences in people’s 
concerns – from the lack of work and money reiter-
ated by street vendors to more bourgeois interests in 
good food and romantic relationships. The corpo-
real and visceral aspects of these class sensibilities 
thus show the uneven experience of the revolution 
on an affective register.

Carl Rommel  
Carl Rommel is a PhD candidate in anthropology 
at the School or Oriental and African Studies, Lon-
don. In late March 2013, he completed 20-months 
of ethnographic fieldwork in Cairo on a project 
dealing with a range of social and political impli-
cations of football in Egypt over the last decade. 
In particular, he is interested in how the material, 
economic and discursive infrastructures that circu-
late around the game throughout the city inform 
a range of affective and emotional practices, and 
how these in turn translate into politically relevant 
subjectivities. He will submit his thesis by the end 
of 2014.

From left to right: Dr Kreil and Dr Dahlgren during the roundtable discussions. Seen in the background is a member of the 
roundtable audience. 
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When affect is no more: Exploring alterations of 
football’s ability to affect from the late Mubarak era 
until the present
In this paper, I account for some findings from my 
ongoing PhD research in anthropology about Egyp-
tian football, which highlights how the game’s abil-
ity to affect and craft emotions has changed over 
the past decade. In the last years of the Mubarak 
era, football developed into a crucial part of the re-
gime’s soft-power machinery, as part of what some 
today call a ‘bubble’ of nationalist hubris and suc-
cess. At stadiums and in front of televisions, an un-
precedented series of victories for the national team 
and the biggest club al-Ahly crafted a set of mas-
culinised and authoritarian Egyptian subjectivities 
through a range of affective and emotional prac-
tices. The paper specifically interrogates how this 
affective bubble has gradually fallen apart in recent 
years. In my research, I constantly meet people tell-
ing me that football ‘used to be everything’ in their 
lives, but that they now ‘do not really care anymore’ 
and rather focus their attention on ‘more important 
things.’ A lot of affect that used to exist in rela-
tion to the game has in other words disappeared, 
although at the same time very different types of 
affective registers have evolved among Cairo’s ‘Ul-
tras fans’, a new and younger type of fan groups,, 

whose songs, fireworks and stadium displays argu-
ably reclaim both a subversive sort of ‘youthful fun’ 
(El-Sherif 2012), and a ‘self-dignity’ that was broken 
down during the many years of humiliating police 
oppression (Ismail 2012).

The paper suggests that these recent shifts in 
football-related affect are interlinked and related to 
a combination of historical factors: the 2011 revo-
lution, changing media discourses, new material 
tools for cheering and connecting, legislation and 
the results of a few key matches. Theoretically, my 
material challenges the relevance of drawing a clear 
line between, on the one hand, affect, objects and 
embodiment and, on the other, emotions, subjec-
tivation and discourse. Clearly, the Egyptians’ ties 
to football are very direct and highly embodied, yet 
the transformation of affective attachment during 
the last decade also shows how these bodily bonds 
are reshaped by (im-) material and (non-)discursive 
factors, through which people ‘learn [not] to be af-
fected’ (Latour 2004) by the game in novel ways. 
Furthermore – and as the experience of the Ultras 
demonstrates – affective (emotional?) practices and 
discourses can be instrumental in the process of 
crafting highly politicised, gendered and generation-
al subjectivities, which in turn have very tangible ef-
fects on the direction of the revolutionary process.

Members of the audience during the roundtable discussions.
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Summary of discussions – Day II

that the uprising was a reaction to the exclusion of 
such a large part of the population from political 
power and the lack of access to the political scene. It 
was also suggested that this is a global phenomenon, 
even though it might be more explicit in North Af-
rica.  

The discussions on the ‘Inti mabsoota’ project 
were of a more methodological nature. For exam-
ple, the presence of the camera was mentioned: what 
does the camera add, since so many of the answers 
revolved around the state of the country? It was as 
if the question was more direct than intended. It 
was also mentioned that the question itself, ‘are you 
happy?,’ suggests that there is an issue about happi-
ness. The researchers agreed there is a need to in-
clude their own framing of the methodology and 
their intentions in the analysis of their findings. The 
findings themselves were also addressed, since these 
differed among the various people chosen as inter-
viewees. In general, more people in the Zamalek 
area mentioned personal happiness, while vendors 
talked about economic issues and in the downtown 
the answers were more political. The discussions 
also covered the issue of the soft power of foot-
ball in Egypt, and how the game has been used as 
propaganda and to establish calm: there are football 
matches taking place, so we have no problems. It 
was suggested that under Mubarak’s regime football 
became a means of showing people outside Egypt 
that all was well, while the lack of games in Egypt 
today, on account of the Port Said massacre, is hurt-
ing the country’s image. 

The discussions of the workshop’s second day start-
ed out with the perceived lack of security and the 
fear that has spread throughout Egyptian society 
after the uprising in 2011.  One of the researchers 
argued that there seems to be an anxiety among 
the upper class in relation to the poor, or the poor 
people rising up, which constitutes a sort of urban 
fear. The fear that predominates in the countryside 
differs and this creates social boundaries between 
different segments of the society. There are topogra-
phies being created in Egyptian society where peo-
ple feel safe only in their own neighbourhood, and 
for an anthropologist it is important to map these 
new spaces and meanings of fear. It was also pointed 
out that the 2011 uprising also shook the roles of 
Egyptian institutions: it became unclear who was 
responsible for fighting violence. No matter how we 
choose to understand the reality of this perceived 
fear, it is important to recognise that it has a strong 
subjective component. The issue of a class society 
and the different ways of participating in demon-
strations were also mentioned in relation to Aden, 
even though there it is mostly poor people who take 
to the streets in the demonstrations, while the mid-
dle and upper class participate in the protests in 
other ways.

The discussions continued on to the issue of 
women’s participation in the demonstrations in 
Yemen and it was mentioned that the previous ex-
clusion of women is today being questioned. Fur-
thermore, one researcher mentioned hearing for 
the first time men speak out against the niqab, for 
example. Men were heard to say they want to be 
able to communicate with women, especially in the 
workplace. It was therefore suggested that the upris-
ings in southern Yemen might result in a chance for 
women to re-establish themselves, since the issue of 
women’s participation was seen as part of the Yem-
eni uprising.  It was also mentioned that in Egypt 
the Salafi movement and the adoption of the niqab 
became more common during the years 2006-07, 
but the permanence of these changes was also ques-
tioned during discussions. One observation was 
that, in Aden, the need to prove oneself as a Muslim 
in the eyes of others has begun to fade with the rise 
of political interest.

One of the reasons for the uprisings was de-
scribed as the crisis of participation: it was argued Member of the audience during the roundtable discussions. 
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Member of the roundtable audience asking questions. 
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Abstracts and biographies of additional researchers in the network

Dans ce qui suit, nous allons présenter le groupe 
politique des Touaregs libyens avant d’analyser, dans 
une approche diachronique, les alliances tradition-
nelles que ses membres ont tissées avec les autres clans 
de la Libye, dans le cadre de la gestion de leur terri-
toire traditionnel (I) ; nous examinerons ensuite la 
reformulation qu’ils ont faite de ces alliances, d’abord 
pour prendre position dans le dernier conflit qu’a 
connu leur pays, puis afin de se faire une place dans 
le nouvel échiquier politique qui se dessine (II) ; nous 
allons ensuite discuter de l’origine de l’installation 
des Touaregs sahéliens, en relation avec le régime 
kadhafien déchu et des stratégies qu’ils mettent ac-
tuellement en place afin de se maintenir en Libye 
après la guerre (III) ; en conclusion, nous essayerons 
de proposer une lecture prospective des enjeux poli-
tiques auxquels font face les Touaregs libyens et les 
directions dans lesquelles ils vont évoluer (IV).

Igor Cherstich
Igor Cherstich holds a PhD in social anthropology 
from the School of Oriental and African Studies in 
London, where he has worked as a senior teaching 
fellow.  Igor has conducted extensive anthropologi-
cal fieldwork in Western Libya since 2006, inves-
tigating Sufism, Salafism, youth culture, politics 
and tribal dynamics. He has taught courses on 
anthropological theory and on the anthropology 
of Islam at SOAS, Agha Khan University and In-
stitute of Ismaili Studies and has worked as guest 
lecturer at various institutions, including King’s 
College. He has published on contemporary Libya 
in academic journals and books, as well as in na-
tional newspapers (Il Corriere della Sera, il Mani-
festo, The National), blogs (Huffington Post, Open 
Democracy) and magazines. His most recent pub-
lication is a chapter on the perception of Qaddafi’s 
body in The Arab Spring and Beyond (ed. Pnina 
Werbner, University of Edinburgh Press, 2014). Igor 
has been consulted as an expert on Libyan affairs by 
scholars, law firms, consultancy firms, newspapers, 
TV channels (Channel Four, ABC Australia) and 
by various organisations, including Human Rights 
Watch. Recently he has collaborated with the Uni-
versity of Leiden and the University of Benghazi on 
a socio-legal project on access to justice in Libya.  
Igor also has a degree in archaeology, and prior to 
his anthropological work took part in archaeologi-

This section includes the biographies and abstracts 
of researchers invited to take part in this initial 
workshop, but unable to attend for different rea-
sons. All are part of the network being formed as a 
result of the initiative. 

Dida Badi
Dr Dida Badi holds a PhD from the Bayreuth In-
ternational Graduate School of African Studies 
(BIGGAS), Bayreuth University, Germany. He is 
currently an anthropologist researcher at The Na-
tional Center for Prehistoric, Anthropological and 
Historical Research (CNRPAH) in Algiers. He has 
published books and many articles in various aca-
demic publications on Tuareg society, culture, and 
language.

Chargé de recherches au centre national de re-
cherches préhistoriques, anthropologiques et histor-
iques d’Alger. 03, rue D. Franklin Roosevelt, 16500.

Les Touaregs et le conflit en Libye2

Si les mouvements du printemps arabe ont montré 
l’importance de la société civile dans la mobilisation 
populaire contre les régimes en place, les alliances 
tribales et claniques ont cependant servi de mode 
opératoire pour la mobilisation populaire, lors de la 
révolution libyenne, dans la lutte contre le régime 
kadhafien et ce, en raison de l’absence d’une vérita-
ble société civile et partis politiques organisés. 

En effet, le conflit libyen a mis au jour l’ampleur 
et l’importance de la manipulation des alliances lig-
nagères, érigée en un véritable système politique par 
Kadhafi, depuis sa prise du pouvoir en renversant la 
monarchie fédérale des Sennoucides, en 1969.

Le cas de Touaregs libyens, étudié dans ce texte, 
offre un exemple et une illustration de l’importance 
de la réactivation de la logique des alliances tribales 
traditionnelles, déjà remarquée pour les Oulad Ali 
de la Cyrénaïque par T. Hüsken (2012), dans un 
contexte de non-Etat, lors de la révolution libyenne, 
d’abord pour prendre position dans le conflit et, 
ensuite, se faire une place dans le nouvel échiquier 
politique qui se dessine à l’issue de la guerre, en con-
tractant des nouvelles associations.

2.  Ce texte s’appuie, en grande partie, sur ma propre expéri-
ence de recherche et mes observations empiriques sur le ter-
rain de l’Ajjer (Algérie/Libye), dans le cadre de mon PhD 
soutenu à Bayreuth, en 2010.
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cal surveys and excavations in Eastern Libya and in 
Italy, presenting his findings in archaeology publi-
cations. He is part of the archaeological mission of 
the University of Chieti in Libya, and has contrib-
uted to the renewal of the ethnographic museum of 
Shahat (Eastern Libya). 

Cigarettes, Tea and Deleuzian Laziness at the time 
of the Jamahiriyya
Over one year and a half, Libya has become one of 
the protagonists of the Arab Spring. In February 
2011, after months of conflict, the pluri-decennial 
dictatorial regime of Mu’ammar al Qaddafi came 
to an end. Libya has entered a new phase of change 
and hope, but also of challenge and potential insta-
bility. Libyans, and particularly the Libyan youth, 
welcomed the revolution of 2011 as a moment of 
much expected dynamicity: a time of social and po-
litical ‘movement’ after four long decades of still-
ness. In order to understand how Libyans perceived 
the revolution as a sudden explosion of change, it is 
important to investigate the ‘stillness’ that preceded 
it. Relying on material collected during my field-
work in 2006-08, and in the course of a visit to Lib-
ya I made in 2012, I will shed light on how Libyans 
under Qaddafi felt physically and mentally ‘still,’ 
unable to move forward, stuck in a situation of static 
alienation that pushed many of them to kill time 
in guest-rooms, articulating their sense of forced in-
activity through chats, laziness, tea and cigarettes.  
Drawing on Spinoza, Deleuze produced a series of 
reflections that help us to understand this phenom-
enon. Deleuze famously defined affect as ‘as the 
continuous variation of the power of acting’ (1978).  
According to Deleuze/Spinoza, human affairs are 
the results of encounters between bodies that affect 
the power of acting of each other, generating de-
grees of activity and inactivity.  As beings, humans 
are continuously affected (and continuously affect) 
each other on a pre-semantic level, oppressing or en-
couraging a broader sense of movement and change 
(or its opposite) without necessarily resorting to ver-
bal communication. The Libyan case shows that 
institutions do the same. Under Qaddafi, Libya was 
ruled through nepotism and injustice, and Libyans 
felt bodily oppressed and pushed to inactivity. The 
regime affected its subjects on a bodily level, gener-
ating laziness and stillness. In the article, I look at 
the complexities of this phenomenon, and evaluate 
the applicability of Deleuze’s ideas by showing how 
they offer a good tool for understanding the recent 
past and the present of Libya.     

Nefissa Naguib
Nefissa Naguib (PhD) is an anthropologist. She 
is research professor at Chr. Michelsen Institute 
(CMI) in Bergen, Prof II in the department of so-
cial anthropology, University of Bergen and director 
of the Military Civilian relationships project funded 
by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Her 
specialisation lies in faith-based activism; humani-
tarism; gender, aesthetics and politics of water and 
food; and religious minorities. Dr Naguib is the re-
search director of the Muslim Devotional Practices, 
Aesthetics and Cultural Formation project funded 
by the Research Council of Norway, and serves of 
as the coordinator of Cultures and Politics of Faith 
programme. Her current research interests are in 
Egypt and Brazil.

Men, food and emotions in contemporary Egypt
Food resonated with attitudes and emotions relating 
to men’s and women’s understandings about self and 
others and their underlying interactions. A meal is a 
gift that sates desire, gives pleasure, evokes memory 
and creates attachments. This paper is about food 
in its emotional and material dimensions as seen 
through the narratives of Egyptian men. The ac-
counts rest on men’s voices, on how men convey 
food’s extraordinary ability to historicise, encode 
and regulate their close relationship to their spouse 
and children. It is an attempt to ask questions about 
the link between men’s struggles to feed their fami-
lies well and often, their anticipations and everyday 
practices. Buying and sharing meals has a way of 
binding and tearing apart morals and economy, 
households and state, the personal and communal 
and the body and psyche. Food moves between lad-
en and empty tables, and the story of food in Egypt 
is as much about struggle as it is about human at-
tachments. In this paper, I return to the kind of 
promise anthropology holds as an exploration into 
human social potentialities. It is a turn towards the 
notion of culture and food as an ‘art of living’ and 
as a way for men to engage with everyday family 
living.

Rachid Id Yassin
Rachid Id Yassin holds a PhD in sociology from 
EHESS (Centre for Sociological Analysis and Inter-
vention) and has taught at the Centre for the Study 
of Religions at the University Gaston Berger (UGB) 
and in the department of sociology at the University 
Perpignan-Via Domitia (UPVD) since 2007. A re-
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search associate at EHESS and the Catalan Institute 
of Social Science Research (UPVD), he coordinates 
the Observatory of Worlds of the Mediterranean 
and the Middle East (UGB). His work currently 
focuses on Islam and regionalisms (European and 
African). A graduate in sociology, anthropology, re-
ligious studies and Islamic studies, he is a consultant 
to international organisations and member of vari-
ous research groups.

A sacred spring or Fridays of Moroccan serenity
I was in Morocco on Friday, 17 December 2010, the 
day when Mohamed Bouazizi immolated himself 
in Tunisia. A month later, the Tunisian president 
fled the country and was welcomed by the Saudi 
monarchy, where he experienced his first day of ex-
ile, Friday, 15 January 2011. In Egypt, the president 
did not leave the country, and his fall took place on 
11 February 2011, also a Friday. The Libyan leader 
experienced a more violent fate during the political 
transition in his country: he died on 20 October 
2011, his last night was a Friday too. In Morocco, 
the Arab Spring produced a constitutional reform 
following a referendum organised on 1 July 2011 – 

a Friday, indeed! However, if these Fridays of this 
spring 2011 punctuated the strategy and political 
action of the democratic transition movements in 
the Arab world, the monotony of the weekly prayer 
sermons in Morocco allowed me to make a disso-
nant ethnography. In front of the screen, I followed 
the events through the media and social networks. 
Fridays of Egyptian anger or those of Syrian dignity 
contrasted with Fridays of Moroccan serenity. The 
affective politics of the Sharifian regime did not al-
low these religious gatherings to be politicised. The 
crowd of faithful listened to sermons blessing His 
Majesty, imploring God to protect him and to pre-
serve the country from the disorders in the other 
Arab countries. Did the popular sacredness of the 
monarch lead the February 20 Movement to call for 
demonstrations on Sundays? How is the Moroccan 
political scene structured by a politic investment 
of collective affects, where religion is dissolved in a 
patriotism that the king embodies literally? Other-
wise how is one to understand the controversy of the 
kiss of the hand that the Islamists confronted after 
their victory in the elections? What role will Islam 
play in the future of Moroccan democracy?

Member of the audience during the roundtable discussions.
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Summary of Roundtable discussions 

Introduction
The roundtable discussions started out with brief 
introductions by the researchers who had partici-
pated in the workshop of themselves and their work. 
Audience members were invited to do the same. To 
get the discussions going, the video from the ‘Inti 
mabsoota?’ (Are you happy?) research project was 
shown as an example of how to tackle the topic and 
how to present research in an alternative way.

Summary of discussions
The audience quickly asked the panel for a work-
ing definition of the term ‘affective’ before entering 
into the discussions. It was pointed out that there is 
no single definition of ‘affective politics,’ but that 
the researchers are exploring how affects and emo-
tions are driving uprisings in the region or, alter-
natively how they have in some cases disappeared 
during these turbulent times, since this connection 
between politics and affect seems to run both ways. 
The researchers explained that many issues can 
be investigated under this umbrella, but the main 
focus is the role affective politics can have on the 
street, among the public, and what they mean in 
relation to change or stasis.

One member of the audience noted that the 
topic of affective politics is important in order for 
Europeans to better understand the North African 
region in flux.

It was suggested that the Arab Spring somehow 
changed the image – with the eventual consequence 
of new stereotypes of Arabs emerging and that these 
new perspectives and questions need to be addressed. 
One of the researchers mentioned that the European 
reaction to the Arab uprisings stemmed in part from 
fear of more immigrants trying to escape to Europe, 
hence the despatch of warships to the Mediterrane-
an. The researcher panel expressed the view that the 
social scientists’ role is to provide various interpreta-
tions and analyses of why the uprisings took place. 
This increased knowledge will, it is hoped, ease the 
fears among people in Europe as well as prevent fur-
ther Islamophobia and neo-orientalism. European 
citizens, politicians and policy-makers should be 
able to better understand the Arab struggles with 
the help of an affective politics approach. It was also 
suggested that studying affective politics is impor-

tant because it is this issue that binds the individual 
to the public. One researcher claimed that this point 
of departure will help us to not only understand the 
uprisings in the region, but also possibly why they 
occur. An example mentioned during the workshop 
was the notion of ‘love’ in Morocco, or Egyptian 
humour and jokes. No-one contested the important 
role emotions played in the uprisings, but what was 
debated was whether they had had a direct effect 
on the outcome. It was suggested that the so-called 
Arab Spring has uncovered some affects that drove 
and others that inhibited the uprisings. According 
to one researcher, affects driving events in the re-
gion seem to be, for example, hope, frustration and 
anger, as also motives related to kinship, family and 
religious belonging. An example of the opposite, 
why people do not take part, seems to be fear and 
disappointment. Yet it was argued that additional 
research is needed to deepen these insights: these 
findings are still broad and should be broke down 
into smaller components as well as further analysed 
to be better understood. 

One audience member pointed out that looking 
at the uprisings from an affective point of view is par-
ticularly interesting for a writer, but also the reverse, 
that affects in politics can easily be studied through 
literature and arts. It was suggested that one of the 
tools Egyptian people possess is jokes and sarcasm. 
It is not far-fetched to say that the uprisings have 
been extremely emotional for people living in North 
Africa, as well as in the diaspora. One of the par-
ticipating researchers mentioned that events seem to 
have reached a crossroads: the revolution will take 
either the road to happiness or sadness. The main 
aim of the 2011 uprising in Egypt was achieving 
popular satisfaction, but where is it heading? Tahrir 
Square has experienced both love and hate during 
the uprisings. The same researcher noted how the 
collective energies at Tahrir have changed from what 
was described as ‘magic’ rights after the uprisings, to 
the complete opposite after the realisation dawned 
that so much had not been met.  One member of 
the audience during the discussions commented on 
how many active Egyptians felt abused or misused 
after the events in 2011. It was also argued that this 
is because those people who started the 25 January 
uprising did not come to power, which meant that 
their aim had not been realised. At this point in the 
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discussions, one participant stressed the importance 
of listening to young people and of being involved 
in discussions with them. 

An observation made by one invited roundtable 
participant was that Egyptians can be seen as an 
emotional people, that Egyptian history is written 
in an emotional way and that readers learn about 
Egyptian history in a way that colours the way they 
will look at it. The comment prompted an explana-
tion by one researcher of the anthropologists’ role in 
this, namely putting these emotions in some type of 
framework in order for them to be analysed. Dur-
ing the uprising itself, it was very clear that former 
President Mubarak’s speech made an immense im-
pact on the Egyptian people, but the question as to 
how this should be analysed was left unresolved. 

It was also suggested, both by audience mem-
bers and one of the researchers, that the Egyptian 
people were united only during the first few days of 
the first uprising (2011), but that people soon went 
their separate ways. The economic problems facing 
Egypt are part of the threat to the cohesion of the 
people. But affect seems also to have held back posi-
tive development in Egypt. One audience member 
argued that because many Egyptians are focused on 
one particular demand, they miss the bigger picture 
and therefore preclude longer-term thinking. The 
allegedly emotionalism in Egypt’s current politics 
can therefore be seen as preventing development. 
The awareness of the populace has increased with 
the uprisings, but awareness needs to be accompa-
nied by reason. Without this, it is easier for people 
to be misled and exploited, the invited participant 

Researchers participating in one of many discussion sessions during the two days of workshop. 

concluded. Another view expressed by the audience 
during the discussions was that the whole reason for 
the dilemmas today is that the 2011 uprising was led 
by emotions. 

One reflection by the audience on the uprisings 
in Egypt was that people seem to unite more easily 
behind negative demands, when they express what 
they do not want, but it is harder to unite all the 
factions behind something they actually do want. 
Furthermore, this was supposedly one of the rea-
sons many say the 2011 uprising is incomplete. The 
discussions between researchers and audience sug-
gested that to understand what happened in the re-
gion in recent years, it was important to study the 
wall of fear so long present. The reason for the up-
risings was breaking this wall, but in Libya, Tunisia 
and Egypt people are instead building new walls of 
fear, according to some members of the roundtable 
audience. Even though the discussions mostly fo-
cused on Egypt, probably due to the mostly Egyp-
tian presence at the roundtable, participants also 
talked about the different experiences of the Arabic 
Spring around the region. For example, the Egyp-
tian and Moroccan cases were portrayed as sharply 
contrasting by some of the researchers, because in 
Morocco the different groups are said to have been 
united by the revolution, while the opposite is tak-
ing place in Egypt. Mentioned as a promising over-
all consequence of the Arab transitions is how hope 
and awareness have risen. However, roundtable par-
ticipants affirmed that there is still much to learn 
about the countries of the region and their varying 
experiences.
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Outcomes

The workshop provided the opportunity for an-
thropologists working in North Africa and Europe 
to come together and share not only research inter-
ests, but also their years of research experience. It 
was an opportunity to compare and to learn from 
one another in an open working environment. As 
a direct result of this first workshop, a network of 
researchers has been established as an initial step in 
further deepening regional research cooperation. 

During the workshop, the researchers discussed 
methodologies, concepts and analytical frameworks 
for research and policies on affective politics as well 
as evaluating the ‘state-of-art’ with regard to both.

Initial talks also took place to plan a future joint 
academic publication on the topic of affective ‘post-
revolutionary’ politics in North Africa, comprising 
an edited volume of academic articles.

Members of the audience during the roundtable discussion and PhD candidate Senni Jyrkiäinen listening to the translation. 

This report is the initial concrete outcome of the 
workshop that is to be considered as the first in a se-
ries of planned events to further explore the topic of 
affective politics in transitional North Africa.  The 
report is directed at policy-makers and will be pub-
lished in Arabic and English.

The roundtable debate during this workshop 
was a success – it was affective politics ‘going on’ 
in the room through intense debate, reflection and 
discussion in a non-hierarchal way. It showed that 
affective politics is crucial to an understanding of 
transitional North Africa. The invited audience ar-
gued that this is actually what the uprisings are all 
about! This part of the workshop not only opened 
up a dialogue and created opportunities for the ac-
tors to learn from one another, but will enrich future 
research as well as contribute to alternative ways of 
holding academic workshops.
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Annex	  I	  
	  

Affective	  Politics	  in	  Transitional	  North	  Africa:	  Imagining	  the	  Future	  
Workshop	  Alexandria,	  Egypt,	  May	  27-28,	  2013	  

	  

Tentative	  Programme	  
	  

	  
Monday	  27	  May,	  Venue:	  Swedish	  Institute	  in	  Alexandria	  
	  
9.00	   Welcome	  by	  the	  organizers	  

Swedish	  Institute	  Alexandria	  	  
Victoria	  Sjölander,	  Acting	  Deputy	  Director	  
	  
The	  Nordic	  Africa	  Institute	  
Maria	  Frederika	  Malmström,	  	  senior	  researcher	  for	  North	  Africa	  in	  the	  
‘Conflict,	  Security	  and	  Democratic	  Transformation’	  cluster	  at	  the	  	  
Nordic	  Africa	  Institute	  

	  
9.30	  	   Introduction	  of	  the	  participants	  	  
	  
10.00	   Session	  1:	  Presentations:	  	  

Mohammed	  Tabishat,	  Egypt	  
Zakaria	  Rhani,	  Morocco	  
Moderator:	  Maria	  Frederika	  Malmström	  

	  
11.00	   Coffee	  break	  
	  
11.20	   Discussions	  session	  1	  
	  
12.00	   Lunch	  
	  
13.30	  	   Session	  2:	  Presentations:	  	  

Samuli	  Schielke,	  Egypt	  
Senni	  Jyrkiäinen;	  Finland	  	  
Moderator:	  Aymon	  Kreil	  

	  
14.30	   Coffee	  Break	  
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15.00	   Discussions	  session	  2	  
	  
15.40	   Summing	  up	  Discussions:	  Day	  one	  
	  
17.00 -18.00 Free time 
18.00 - Dinner (Abu Seed) 
 
 
Tuesday 28 May, Venue: Swedish Institute in Alexandria 
 
10.00 Session 3: Presentations: 

Mustafa Aattir, Libya  
Susanne Dahlgren, Tunisia  
Aymon Kreil, Egypt 
Moderator: Maria Frederika Malmström 

 
11.00 Coffee break 
 
11.20 Discussions session 3 
 
12.00 Lunch 
 
13.00  Session 4: Presentations:  

Mark Westmoreland, Egypt 
Carl Rommel, Egypt 
Moderator: Samuli Schielke 

 
13.40 Discussions session 4 
 
14.20 Coffee Break 
 
15.00-17.00 Roundtable discussions (Egyptian students and policymakers will be invited) 
 
17.00-17.30  Free time 
 
17.30 Cocktail and Summing up the workshop Affective Politics in Transitional North 

Africa: Imagining the Future. Future Plans. 
 
19.00 - Dinner (Fish market)  
 







– ۳۱ –

تقرير ورشة العمل واجتماع المائدة المستديرة

-

-

-



– ۳۰ –

السياسة الوجدانية في المرحلة االنتقالية لشمال أفريقيا: تصور المستقبل

-



– ۲۹ –

تقرير ورشة العمل واجتماع المائدة المستديرة

المراجع

mas. Annual Report 2012. Uppsala, Nordic 
Africa Institute. Retrieved from: http://www.
nai.uu.se/about/organisation/annualreport/
NAI_2012AnnualReport_HighRes.pdf

Malmström, M. (2009). Just like couscous: Gen-
der, Agency and the Politics of Female Circum-
cision in Cairo. Department of Social Anthropol-
ogy, Göteborg University.

Massumi, B. (1995). ‘The Autonomy of Affect.’ 
Cultural Critique (Special issue: The Politics of 
Systems and Environments, pt. 2) (31):83-110.

Navaro-Yashin, Y. (2002). Faces of the State. 
Secularism and Public Life in Turkey. Princeton, 
Princeton University Press.

Protevi, J. (2009). Political Affect. Connecting the 
Social and the Somatic. Minneapolis, University 
of Minnesota Press.

Rouch, J. and Morin, E. (1960). Chronique d’un 
Été (90 min. film).

Scott, J.C. (1990). Domination and the Arts of 
Resistance. Yale: Yale University Press.

Singerman, D. and Amar, P. (eds) (2006). Cairo 
Cosmopolitan: Politics, Culture, and Urban 
Space in the New Globalized Middle East. 
Cairo, American University in Cairo Press.

Stambouli, F. (2010). ‘Global Change and the Rise 
of Islam in North Africa.’ Paper presented at the 
11th Mediterranean Research Meeting, Tos-
cana, 24–27 March 2010.

Deleuze, G. and Guattari, F. (1993). A Thousand 
Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. Min-
neapolis, University of Minnesota Press.

Deleuze, G. (1978). Lecture’s Transcripts on Spino-
za’s concept of Affect. In E. and J. Deleuze (eds).
http://www.gold.ac.uk/media/deleuze_spinoza_
affect.pdf (accessed on 8 October 2013).

 El-Sherif, A. (2012). ‘The ultras’ politics of fun con-
front tyranny.’ Egypt Independent, 3 Feb. 

Ghannam, F. (2011). Presentation. American 
Anthropological Association (AAA), 14-20 Nov., 
Montreal.

 Ismail, S. (2012). ‘The Egyptian Revolution against 
the Police.’ Social Research: An International 
Quarterly 79(2):435–62.

Khatib, L. (2012). Image Politics in the Middle 
East: The Role of the Visual in Political Strug-
gle. London and New York, I.B. Tauris.

 Latour, B. (2004). ‘How to Talk About the Body? 
The Normative Dimension of Science Studies.’ 
Body & Society 10(2–3):205–29.

Mahmood, S. (2001). ‘Feminist Theory, Embodi-
ment, and the Docile Agent: Some Reflections 
on the Egyptian Revival.’ Cultural Anthropology 
6(2):202–36.

Malmström, M. F. (2013). Ihbaat again? Ihbaat 
– frustration – is one of the emotions in play 
as Egyptian people try to cope with their new 
political circumstances. In Development Dilem-



– ۲۸ –

السياسة الوجدانية في المرحلة االنتقالية لشمال أفريقيا: تصور المستقبل

النتائج

الذين  األنثروبولوجيا  لعلماء  الفرصة  العمل  ورشة  وأتاحت 
يعملون في شمال أفريقيا وأوروبا ليأتوا مًعا ويتبادلون ليس فقط 
االهتمامات البحثية ولكن أيًضا سنوات الخبرة البحثية لديهم. وكانت 
فرصة للمقارنة وللتعلم من بعضهم البعض في بيئة عمل مفتوحة. 
وكنتيجة مباشرة لورشة العمل األولى هذه، فقد تم إنشاء شبكة من 

الباحثين كخطوة أولية في زيادة تعميق التعاون البحثي اإلقليمي.
وفي خالل ورشة العمل، ناقش الباحثون المنهجيات والمفاهيم 
واألطر التحليلية للبحوث والسياسات المتعلقة بالسياسة الوجدانية 

وكذلك تقييم "آخر اإلبداعات" المتعلقة بكل منها.
كما جرت المحادثات األولية من أجل تخطيط منشور أكاديمي 
مستقبلي مشترك حول موضوع السياسة الوجدانية "في مرحلة ما بعد 
الثورة" في شمال أفريقيا يتضمن مجلد محرر من المقاالت األكاديمية.

أعضاء من الحاضرين أثناء مناقشة اجتماع المائدة المستديرة وطالبة الدكتوراه سني ييكيينن Senni Jyrkiäinen أثناء استماعها للترجمة.

هذا التقرير هو أول نتيجة ملموسة لورشة العمل التي يجب اعتبارها 
بأنها األولى في سلسلة من األحداث المخطط لها لمواصلة استكشاف 
موضوع السياسة الوجدانية في شمال أفريقيا االنتقالية. ويوجه التقرير 

إلى صانعي السياسات وسوف ُينشر باللغتين العربية واإلنجليزية.
هذه  العمل  ورشة  أثناء  المستديرة  المائدة  اجتماع  مناقشة  كانت 
نجاًحا – كانت السياسة الوجدانية تجري في الغرفة من خالل المناقشة 
المكثفة والتفكير والنقاش بطريقة غير هرمية. وأظهرت أن السياسة 
الوجدانية مصيرية من أجل فهم شمال أفريقيا االنتقالية. وقال الحاضرون 
هذا  الثورات!.  حوله  تدور  ما  كل  الواقع  في  هو  هذا  أن  المدعوون 
الجزء من ورشة العمل لم يفتح حواًرا ولم ينشئ فرًصا للفاعلين للتعلم 
من بعضهم البعض فحسب ولكنه سيثري البحوث المستقبلية وكذلك 

المساهمة في الطرق البديلة لتنظيم ورش العمل األكاديمية. 
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تم  الذين  من  المشاركين  أحد  أبداها  التي  المالحظة  وكانت 
دعوتهم لحضور اجتماع المائدة المستديرة بأنه من الممكن اعتبار 
المصري  التاريخ  وأن  عاطفيين  أشخاص  أنهم  على  المصريين 
مكتوب بطريقة عاطفية وأن القراء فهموا التاريخ المصري بطريقة 
تشوه المنظور الذي سينظرون من خالله إليه. وحث التعليق تفسير 
وضع  وهو  هذا،  في  األنثروبولوجيا  علماء  لدور  الباحثين  أحد 
هذه العواطف في نوع ما من اإلطار العملي من أجل أن يقوموا 
بتحليلها. وخالل الثورة نفسها، كان من الواضح جًدأ بأن خطاب 
الرئيس السابق مبارك كان له تأثيًرا كبيًرا على الشعب المصري، 

ولكن السؤال عن كيف ينبغي تحليل ذلك ُترك بدون حل.
وأشير أيًضا من قبل األعضاء الحاضرين وأحد الباحثين على 
حد سواء بأن الشعب المصري كان متحًدا فقط خالل األيام القليلة 
األولى للثورة األولى (عام ۲۰۱۱)، ولكن سرعان ما ذهب كل 
منهم إلى حال سبيله. إن المشاكل االقتصادية التي تواجه مصر 
هي جزء من تهديد تماسك الشعب. ولكن يبدو أيًضا أن الوجدان 
أعاق التطور اإليجابي في مصر. وقال أحد األعضاء الحاضرين 
بأنه بسبب تركيز العديد من المصريين على مطلب واحد بعينه، 
فإنهم يفتقدون رؤية الصورة األكبر وبالتالي يحولون دون التفكير 

على المدى األطول.
السياسة  في  المزعمة  العاطفية  اعتبار  الممكن  من  وبالتالي، 
الحالية في مصر بأنها تعوق التنمية. وازداد الوعي الجماهيري 
بالعقل.  مصحوًبا  يكون  أن  يحتاج  الوعي  ولكن  الثورات  مع 
وبدون ذلك، من السهل أن يتم تضليل الناس واستغاللهم، كما ختم 
المشارك المدعو. وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها الحاضرون 

الباحثون المشاركون في واحدة من العديد من جلسات النقاش خالل ورشة العمل التي استغرقت يومين.

خالل المناقشات وهي أن السبب الرئيسي وراء معضالت اليوم 
هو أن ثورة عام ۲۰۱۱ كانت تقودها العواطف.

وكانت إحدى األفكار التي طرحها الحاضرون حول الثورات 
في مصر هي أن الناس يتحدون بسهولة أكبر خلف المطالب السلبية 
عندما يعبرون عن الذي ال يريدونه، ولكن من الصعب توحيد كل 
الفصائل وراء شيء ما يريدونه بالفعل. وعالوًة على ذلك، كان من 
المفترض بأن ذلك هو أحد األسباب التي دفعت الناس الى القول بأن 
ثورة عام ۲۰۱۱ غير مكتملة. واقترحت المناقشات التي تجرى بين 
الباحثين والحاضرين أنه من أجل أن نفهم ما حدث في المنطقة في 
السنوات األخيرة، كان من المهم دراسة جدار الخوف الموجود منذ 
فترة طويلة. وكان سبب الثورات هو كسر هذا الجدار، ولكن في 
ليبيا وتونس ومصر يبني الناس بدالً من ذلك جدران خوف جديدة 
المستديرة؟  المائدة  اجتماع  في  الحاضرين  األعضاء  لبعض  وفًقا 
وبالرغم أن المناقشات ركزت في معظمها على مصر وربما يرجع 
ذلك إلى الوجود المصري في الغالب في اجتماع المائدة المستديرة، 
تحدث المشاركون أيًضا عن التجارب المختلفة للربيع العربي في 
المنطقة. على سبيل المثال، صور بعض الباحثين الحاالت المصرية 
والمغربية على أنها متناقضة بشكل حاد ألنه في المغرب ُيقال أن 
المجموعات المختلفة قد توحددت بفعل الثورة، بينما يحدث العكس 
في مصر. وُذكر أنها نتيجة شاملة واعدة للتحوالت العربية وهي 
كيفية صعود األمل والوعي. وعلى الرغم من ذلك، أكد المشاركون 
في اجتماع المائدة المستديرة بأنه ال يزال هناك الكثير لنعرفه عن 

بالد المنطقة وخبراتهم المختلفة.
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ملخص مناقشات اجتماع المائدة المستديرة

مقدمة 
بدأت مناقشات اجتماع المائدة المستديرة بمقدمات وجيزة من قبل 
وبعملهم.  بهم  الخاصة  العمل  ورشة  في  شاركوا  الذين  الباحثين 
وُدعي أعضاء من الحاضرين بأن يقوموا بنفس الفعل. ومن أجل 
أنِت  البحثي  المشروع  من  الفيديو  ُعرض  المناقشات،  استمرار 
مبسوطة؟ (هل أنت سعيدة؟) كمثال على كيفية تناول الموضوع 

وكيفية تقديم البحوث بطريقة بديلة.

ملخص المناقشات
طالب الحاضرون فريق الخبراء بتوضع تعريفا عمليا لمصطلح 
يوجد  ال  أنه  إلى  وأُشير  المناقشات.  في  الدخول  قبل  "الوجدان" 
تعريف واحد "للسياسة الوجدانية"، ولكن يكتشف الباحثون كيف 
ذلك  من  بدالً  أو  المنطقة  في  الثورات  والعواطف  الوجدان  يقود 
كيف يختفيان في بعض الحاالت خالل هذه األوقات المضطربة 
ألن هذه العالقة بين السياسة والوجدان تبدو أنها تسري في كال 
هذه  بعض  تناول  الممكن  من  أنه  الباحثون  وأوضح  االتجاهيين. 
القضايا تحت هذه المظلة، ولكن التركيز الرئيسي هو الدور الذي 
من الممكن أن تلعبه السياسة الوجدانية في الشارع وبين الجمهور 

وما تعنيه فيما يتعلق بالتغيير أو الركود.
والحظ أحد األعضاء من الحاضرين بأهمية تناول موضوع 
شمال  منطقة  األوروبيون  يفهم  أن  أجل  من  الوجدانية  السياسة 

أفريقيا التي هي في حالة تغير مستمر بشكل أفضل.
وأشير إلى أن الربيع العربي غّير الصورة إلى حد ما – مع 
ما يترتب في نهاية المطاف من الصور النمطية الجديدة لظهور 
واألسئلة  الجديدة  النظر  وجهات  تلك  تناول  إلى  والحاجة  العرب 
الثورات  مع  األوروبي  التفاعل  بأن  الباحثين  أحد  وذكر  الجديدة. 
العربية ينشأ جزئًيا من الخوف من محاولة المزيد من المهاجرين 
البحر  إلى  الحربية  السفن  إرسال  وبالتالي  أوروبا،  إلى  الفرار 
األبيض المتوسط. وعبر فريق البحث عن الرؤية بأن دور علماء 
الخاصة  والتحليالت  التفسيرات  من  العديد  تقديم  هو  االجتماع 
تسهل،  سوف  المتزايدة  المعرفة  وهذه  الثورات.  حدوث  بسبب 
ويأملوا ذلك، المخاوف بين الناس في أوروبا وكذلك منع المزيد 
من كراهية اإلسالم واالستشراق الجديد. وينبغي على المواطنين 
األوروبيين والسياسيين وصانعي السياسات أن يكونوا قادرين على 
الفهم الجيد للصراعات العربية بمساعدة نهج السياسة الوجدانية. 
ألنها  مهمة  الوجدانية  السياسة  دراسة  أن  الى  اإلشارة  تمت  كما 
بأن  الباحثين  أحد  وادعى  بالجمهور.  الفرد  تربط  التي  القضية 

نقطة االنطالق هذه سوف تساعدنا ليس فقط في فهم الثورات في 
المنطقة بل من الممكن أيًضا أن تساعدنا في فهم أسباب حدوثها. 
وكانت إحدى األمثلة التي ذكرت خالل ورشة العمل هي مفهوم 
يعترض  ولم  المصرية.  والنكت  الفكاهة  أو  المغرب  في  "الحب" 
أحد على الدور الهام الذي تلعبه المشاعر في الثورات ولكن ما 
نوقش هو ما إذا كانت لها تأثيًرا مباشًرا على النتيجة. وأشير إلى 
ُيقاد  الذي  الوجدان  بعض  كشف  قد  العربي  بالربيع  ُيسمى  ما  أن 
أن  يبدو  الباحثين،  ألحد  ووفًقا  الثورات.  منعوا  الذين  واآلخرين 
هو  المثال  سبيل  على  المنطقة  في  األحداث  يقود  الذي  الوجدان 
األمل واإلحباط والغضب وكذلك الدوافع المتعلقة بالقرابة واألسرة 
واالنتماء الديني. ومثال على العكس، حيث يبدوأن الخوف وخيبة 
األمل هما السبب وراء عدم مشاركة الناس. وعلى الرغم من ذلك، 
قيل أن هناك حاجة إلى اجراء بحوث إضافية لتعميق هذه الرؤى: 
مكونات  إلى  تتفتيتها  يتم  أن  وينبغي  واسعة  تزال  ال  النتائج  هذه 
عن تناولها بمزيد من التحليل من أجل فهمها على  أصغر فضالً 

نحو أفضل. 
وأشار أحد األعضاء الحاضرين بأن النظر إلى الثورات من 
ولكن  خاص،  بشكل  الكاتب  اهتمام  يثير  الوجدانية  النظر  وجهة 
في  الوجدان  دراسة  السهل  من  أنه  وهو  صحيح  أيًضا  العكس 
السياسة من خالل األدب والفنون. وأشير إلى أن أحد األدوات التي 
يمتلكها الشعب المصري هي النكات والسخرية. وليس بعيد المنال 
بأن نقول أن الثورات كانت عاطفية للغاية بالنسبة لألشخاص الذين 
يعيشون في شمال أفريقيا. وكذلك في المهجر. وذكر أحد الباحثين 
المشاركين بأن األحداث يبدو أنها قد وصلت إلى مفترق الطرق: 
فإن الثورة ستأخذنا إما إلى طريق السعادة أو إلى طريق التعاسة.
تحقيق  هو  مصر  في   ۲۰۱۱ عام  لثورة  الرئيسي  الهدف  وكان 
الرضاء الشعبي ولكن أين تتجه؟ فلقد شهد ميدان التحرير الحب 
الباحث  نفس  والحظ  الثورات.  خالل  سواء  حد  على  والكراهية 
بكيفية تغير الطاقات الجماعية في ميدان التحرير مما كان يوصف 
بالحقوق "السحرية" بعد الثورات إلى العكس تماًما بعد أن أوضح 
اإلدراك بأن الكثير لم يتحقق بعد. وعلق أحد األعضاء الحاضرين 
أثناء المناقشات على كيفية شعور العديد من المصريين النشطاء 
باإليذاء أو إساءة المعاملة بعد أحداث عام ۲۰۱۱. كما قيل أيًضا 
بأن هذا يرجع إلى أن الناس الذين بدأوا ثورة ۲٥ يناير لم يصلوا 
إلى السلطة مما يعني أن هدفهم لم يتحقق. وعند هذه النقطة في 
المناقشات، ركز أحد المشاركين على أهمية االستماع إلى الشباب 

الذين تناقشوا معهم. 
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الربيع المقدس أو أيام جمعة الصفاء المغربي
كنت في المغرب يوم الجمعة الموافق ۱۷ ديسمبر ۲۰۱۰، وهو 
اليوم الذي انتحر فيه محمد البوعزيزي في تونس. وبعد شهر، فر 
حيث  السعودية،  المملكة  به  ورحبت  البالد  من  التونسي  الرئيس 
قضى فيها أول يوم له في المنفى، وهو يوم الجمعة، الموافق ۱٥ 
يناير ۲۰۱۱. أما في مصر، لم يترك الرئيس البالد، وتنحى في 
۱۱ فباير عام ۲۰۱۱، وهو أيًضا يوم جمعة. وشهد الزعيم الليبي 
مصيًرا أكثر عنًفا خالل الفترة االنتقالية السياسية في بالده. وتوفي 
يوم  عمره  في  قضاها  ليلة  آخر  وكانت   ،۲۰۱۱ أكتوبر   ۲۰ في 
الجمعة أيًضا. وفي المغرب، أنتج الربيع العربي إصالًحا دستورًيا 
جمعة. يوم  وهو   ۲۰۱۱ يوليو   ۱ في  تنظيمه  تم  استفتاء  عقب 
وفي الواقع! وبرغم ذلك، إذا كانت أيام جمعة لهذا الربيع ۲۰۱۱ قد 
أكدت اإلستراتيجية والعمل السياسي لحركات التحول الديمقراطي 
في العالم العربي، فإن رتابة خطب الصالة اإلسبوعية في المغرب 

تابعت  الشاشة،  وأمام  متنافرة.  بأنثوغرافيا  أقوم  بأن  لي  سمحت 
األحداث من خالل وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية. وكانت 
تتناقض  السورية  الكرامة  جمعات  أو  المصري  الغضب  جمعات 
للنظام  الوجدانية  السياسة  أن  حيث  المغربي  الصفاء  جمعات  مع 
حشد  وكان  الدينية.  التجمعات  هذه  بتسييس  تسمح  لم  الشريفي 
من المؤمنين يستمع إلى الخطب التي تبارك جاللته وتتوسل إلى 
الله لحمايته والحفاظ على البالد من االضطرابات الموجودة في 
حركة  للملك  الشعبية  القدسية  قادت  هل  األخرى.  العربية  البالد 
۲۰ فبراير للمطالبة بالقيام بالمظارهات في أيام األحد؟ كيف نظم 
االستثمار السياسي للوجدان الجماعي المشهد السياسي المغربي، 
حيث يذوب الدين في الوطنية التي يجسدها الملك فعلًيا؟ وإال كيف 
واجهها  التي  اليد  تقبيل  في  الخالف  يفهم  أن  ما  لشخص  يمكن 
اإلسالميون بعد فوزهم في االنتخابات؟ وما هو الدور الذي سيلعبه 

اإلسالم في مستقبل الديمقراطية المغربية؟

عضو من الحاضرين أثناء مناقشات اجتماع المائدة المستديرة.
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.Deleuzian السجائر والشاي والكسل في عصر الجماهيرية
على مدى عام ونصف، أصبحت ليبيا أحد أنصار الربيع العربي. 
وفي فبراير عام ۲۰۱۱، وبعد شهور من الصراع، انتهى النظام 
مرحلة  ليبيا  ودخلت  القذافي.  لمعمر  العقود  المتعدد  الدكتاتوري 
استقرار  وعدم  تحدى  مرحلة  ولكنها  واألمل  التغيير  من  جديدة 
بثورة  الليبي  الشباب  وخصوًصا  الليبيون  ورحب  ُمحتمل. 
وقت  وهو  بشدة:  متوقعة  ديناميكية  ذات  كلحظة  عام ۲۰۱۱ 
من  طويلة  عقود  أربعة  بعد  والسياسية  االجتماعية  "للحركة" 
باعتبارها  للثورة  الليبيين  إدراك  كيفية  فهم  أجل  ومن  السكون. 
انفجاًرا مفاجُئا للتغيير، من المهم أن نبحث في الهدوء الذي سبقها. 
في  الميداني  عملي  خالل  جمعتها  التي  المواد  على  وباالعتماد 
أسلط  سوف   ،۲۰۱۲ عام  لليبيا  زيارتي  وأثناء   ،۲۰۰۸-۲۰۰٦
ال  بأنهم  القذافي  حكم  ظل  في  الليبيين  شعور  كيفية  على  الضوء 
يزالون جسدًيا وعقلًيا غير قادرين على التحرك إلى األمام متمسكين 
في حالة من االغتراب الساكن الذي دفع العديد منهم بأن يضيعوا 
الوقت فيما ال يفيد معبرين عن شعورهم بالخمول اإلجباري من 
خالل الدردشة والكسل والشاي والسجائر. واستناًدا إلى سبينوزا، 
أنتج ديلوز سلسلة من األفكار التي تسعادنا على فهم هذه الظاهرة. 
وعرف ديلوز على نحو معروف الوجدان بأنه التباين المستمر في 
سلطة التصرف (۱۹۷۸). ووفًقا لدولوز/سبينوزا، تعتبر الشؤون 
البشرية نتائج اللقاءات بين األشخاص التي تؤثر على قوة تصرف 
كل منهم والتي تولد درجة من النشاط والخمول. وككائنات، يتأثر 
على  البعض  بعضهم  في  باستمرار)  (ويؤثرون  باستمرار  البشر 
مستوى ما قبل الداللي أو يقمعون أو يشجعون معنى أوسع للحركة 
والتغيير (أو نقيضه) دون اللجوء بالضرورة إلى التواصل اللفظي. 
وُتظهر الحالة الليبية أن المؤسسات تحذو حذوهم. ففي ظل حكم 
وشعر  والظلم  المحسوبية  خالل  من  ُتحكم  ليبيا  كانت  القذافي، 
الليبيون باالضطهاد المادي وُدفعوا إلى الخمول. وأثر النظام على 
رعاياه على المستوى المادي مولًدا الكسل والسكون. وفي المقالة، 
أنظر إلى تعقيدات هذه الظاهرة وأقيم إمكانية تطبيق أفكار دولوز 
القريب  الماضي  لفهم  جيدة  وسيلة  تقدم  كيف  إظهار  طريق  عن 

والحاضر في ليبيا.

نفيسة نجيب
أنثروبولوجيا.  عالمة  هي  دكتوراه)  على  (حاصلة  نجيب  نفيسة 
وهي أستاذ باحث في معهد تشر ميشلن (CMI) في بيرغن. وهي 
جامعة  في  االجتماعية  األنثروبولوجيا  قسم  في  الثانية  األستاذة 
من  بتمويل  العسكرية  المدنية  العالقات  مشروع  ومديرة  بيرغن 
وزارة الشؤون الخارجية النرويجية. ويكمن تخصصها في الفعالية 
القائمة على اإليمان؛ اإلنسانية؛ الجنس وعلم الجمال وسياسة الماء 

مديرة  هي  نجيب  نفيسة  الدكتورة  الدينية.  واألقليات  والغذاء؛ 
أبحاث الممارسات التعبدية للمسلم وعلم الجمال ومشروع تكوين 
الثقافة الذي يموله مجلس البحوث في النرويج. وتعمل كمنسق بين 
الحالية  البحوث  واهتمامات  اإليمان.  لبرنامج  والسياسة  الثقافات 

الخاصة بها هي في مصر والبرازيل.

الرجال والطعام والمشاعر في مصر المعاصرة
بتفاهمات  المتعلقة  والعواطف  المواقف  مع  الطعام  صدى  تردد 
إن  الكامنة.  وتفاعالتهم  واآلخرين  الذات  حول  والنساء  الرجال 
الوجبة هي هدية تشبع الرغبة وتعطي المتعة وتستحضر الذاكرة 
أبعاده  في  الطعام  عن  البحث  هذا  ويتحدث  الروابط.  وتنشيء 
العاطفية والمادية كما يتضح من خالل سرد الرجال المصريين. 
ويرتكز التقرير على أصوات الرجال وكيفية إعراب الرجال عن 
قدرة الطعام غير العادية في كتابة أحداث التاريخ وتركيز وتنظيم 
العالقة القريبة بينهم وبين زوجاتهم وأطفالهم. إنها محاولة لطرح 
الجيد  الطعام  لتوفير  الرجال  كفاحات  بين  العالقة  حول  األسئلة 
اليومية.  وممارساتهم  توقعاتهم  األحيان  من  كثير  وفي  ألسرهم 
وتمزيق  ربط  في  طريقة  له  وتقاسمها  الطعام  وجبات  شراء  إن 
والمجتمعية  والشخصية  والدولة  واألسر  واالقتصاد  األخالق 
الُمحملة  الطاوالت  بين  الطعام  ويتحرك  والروح.  والجسم 
والفارغة. تدور قصة الطعام في مصر حول الكفاح كما هي حول 
الروابط اإلنسانية. وفي هذا البحث، أعود إلى هذا النوع من الوعد 
االجتماعية  االمكانات  في  كاكتشاف  األنثروبولوجيا  تحمله  الذي 
اإلنسانية. وهو دور نحو مفهوم الثقافة والطعام باعتباره "فن من 
فنون الحياة" وكوسيلة للرجال للتعامل مع المعيشة اليومية لألسرة. 

رشيد إيد ياسين
رشيد إيد ياسين حاصل على شهادة الدكتوراه في علم االجتماع 
وقام  والتدخل)  االجتماع  علم  تحليل  (مركز   EHESS من 
بالتدريس في مركز دراسات األديان في جامعة غاستون بيرغر 
(UGB) وفي قسم علم االجتماع في جامعة بيرينغنان فيا دوميتيا 
(UPVD) منذ عام ۲۰۰۷. وهو باحث مساعد في مركز تحليل 
االجتماع  علم  لبحوث  الكاتاالني  والمعهد  والتدخل  االجتماع  علم 
المتوسط  األبيض  البحر  عوالم  مرصد  ينسق  وهو   .(UPVD)
والشرق األوسط.(UGB). ويركز عمله في الوقت الحالي على 
في  خريج  وهو  واألفريقية).  (األوروبية  واإلقليميات  اإلسالم 
والدراسات  الدينية  والدراسات  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علم 
العديد في  وعضو  الدولية  مستشارللمنظمات  وهو  اإلسالمية، 

من المجموعات البحثية.
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الملخصات والسير الذاتية للباحثين اإلضافيين في الشبكة

التخاذ موقف في الصراع األخير في بلدهم، و للحصول على مكان 
في الطيف السياسي الجديد الذي يرتسم (۲)، وسوف نقوم بعد ذلك 
نظام  بأتباع  وعالقتهم  الساحليين  الطوارق  توطين  أصل  بمناقشة 
القذافي المخلوع و االستراتيجيات التي يقومون بتنفيذها من أجل 
البقاء في ليبيا بعد الحرب (۳)، في الختام، سوف نحاول أن نقدم 
قراءة مستقبلية للقضايا السياسية التي تواجه قبيلة الطوارق الليبية

و االتجاهات التي سوف تتطور اليها (٤).

إيغور شيرستيش
إيغور شيرستيش حاصل على درجة الدكتوراه في األنثروبولوجيا 
االجتماعية من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في لندن، حيث 
الميداني  إيجور العمل  أجرى  تدريس أول.وقد  كزميل  فيها  عمل 
فيه  قام   ،۲۰۰٦ عام  منذ  ليبيا  غرب  في  الشامل  األنثروبولوجي 
بالبحث في الصوفية والسلفية وثقافة الشباب والسياسة والديناميكيات 
القبلية. وقام بتدريس دورات حول نظرية األنثروبولوجية وحول 
ومعهد  خان  آغا  وجامعة   SOAS في  اإلسالم  أنثروبولوجيا 
مختلف  في  زائر  كمحاضر  عمل  ولقد  اإلسماعيلية.  الدراسات 
المؤسسات بما في ذلك كلية الملك. ولقد نشر عن ليبيا المعاصرة 
القومية الصحف  في  وكذلك  والكتب  األكاديمية  المجالت  في 
 (Il Corriere della Sera, il Manifesto, The National)
والمدونات (هافينغتون بوست، الديموقراطية المفتوحة) والمجالت. 
الربيع  في  القذافي  جثة  إدراك  عن  فصل  هو  له  منشور  وأحدث 
أدنبرة،  صحافة  جامعة  وربنر،  بنينا  (الُمحرر  بعده  وما  العربي 
الشئون  في  كخبير  أيغور  يستشيرون  الباحثون  وكان   .(۲۰۱٤
الليبية و شركات القانون وشركات االستشارة والصحف والقنوات 
من  والعديد  استراليا)  سي  بي  اي  الرابعة،  (القناة  التلفزيونية 
المنظمات. بما في ذلك هيومن رايتس ووتش. وتعاون مع جامعة 
اجتماعي-قانوني  مشروع  حول  غازي  بن  وجامعة  مؤخًرا  ليدن 
من أجل الوصول إلى العدالة في ليبيا. كما أن إيغور حاصل أيًضا 
األنثروبولوجي،  عمله  وقبل  اآلثار،  علم  في  علمية  درجة  على 
وفي  ليبيا  شرق  في  األثرية  والتنقيبات  المسوحات  في  شارك 
من  جزء  وهو  اآلثار.  علم  منشورات  في  نتائجه  وقدم  إيطاليا، 
البعثة األثرية لجامعة شيتي في ليبيا وقد أسهم في تجديد المتحف 

اإلنثوغرافي في شحات (شرق ليبيا).

تم  الذين  الباحثين  وملخصات  الذتية  السير  القسم  هذا  يتضمن 
دعوتهم من أجل المشاركة في ورشة العمل األولى هذه ولكنهم ال 
يستطيعون الحضور ألسباب عديدة. وهم جميًعا جزء من الشبكة 

التي شكلت نتيجة للمبادرة.

ديدا بادي
الدكتور ديدا بادي حاصل على درجة الدكتوراه من كلية بيروت 
 ،(BIGGAS) الدولية للدراسات العليا المعنية بالدراسات األفريقية
األنثروبولوجيا في  باحث  حالًيا  وهو  ألمانيا.  بيروت،  جامعة 

والبحوث  التاريخ  قبل  ما  عصور  لبحوث  الوطني  المركز  في 
التاريخية واألنثروبولوجية (CNRPAH) في الجزائر العاصمة. 
مختلف  في  المقاالت  من  والعديد  الكتب  بعض  بنشر  قام  وقد 

المنشورات األكاديمية حول مجتمع الطوارق والثقافة واللغة.
قبل  ما  العصور  ألبحاث  الوطني  المركز  في  أبحاث  زميل 
د.  شارع   ،۰۳ الجزائر.  التاريخية  واألنثروبولوجيا  التاريخ 

فرانكلين روزفلت، ۱٦٥۰۰.

الطوارق والصراع في ليبيا۲
إذا كانت حركات الربيع العربي قد أظهرت أهمية المجتمع المدني 
في التعبئة الشعبية ضد األنظمة، فقد تم استخدام التحالفات القبلية 
والعشائرية كطريقة عمل للتعبئة الشعبية خالل الثورة الليبية في 
النضال ضد نظام القذافي، و ذلك نظرا لعدم وجود مجتمع مدني 

حقيقي أوأحزاب سياسية منظمة.
في الواقع، فقد كشفت الصراع الليبي مدى وأهمية التحالفات 
التعامل مع النسب، التي اقيمت في نظام سياسي حقيقي من قبل 
القذافي منذ وصوله إلى السلطة عن طريق اإلطاحة بالنظام الملكي 

االتحادي السنوسي في عام ۱۹٦۹.
وتقدم حالة الطوارق الليبية التي تمت دراستها في هذه الورقة، 
مثاال ألهمية إحياء منطق التحالفات القبلية التقليدية و توضحها، 
كما سجلها بالفعل هاسكن T. Hüsken (۲۰۱۲ ) ألوالد علي 
برقة في سياق الالدولة،خالل الثورة الليبية، وذلك التخاذ موقعا في 
الصراع ومن ثم الحصول على مكان في المشهد السياسي الجديد 

الذي يظهر في نهاية الحرب، وبالتعاقد مع جمعيات الجديدة.
وفي ما يلي، سنستعرض المجموعة السياسية للطوارق الليبية 
مع  عالقات  أعضاءها  أقام  التي  التقليدية  لتحالفات  تحليل  قبل 
العشائر األخرى في ليبيا،إلدارة أراضيها التقليدية (۱)، ثم سننظر 
التحالفات، أوال  بعد ذلك في إعادة الصياغة التي قاموا بها لهذه 
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أعضاء من الحاضرين في اجتماع المائدة المستديرة يسألون بعض األسئلة.
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ملخص المناقشات – اليوم الثاني

السياسي. وقيل أيًضا بأن هذه ظاهرة عالمية. على الرغم من أنها 
قد تكون أكثر وضوًحا في شمال أفريقيا.

طابع  ذات  مبسوطة"  مشروع "أنِت  حول  المناقشات  وكانت 
أكثر منهجيًة. فعلى سبيل المثال، ُذكر وجود الكاميرا: وما الذي 
البالد؟  حالة  حول  تدور  اإلجابات  من  كثير  ألن  الكاميرا  تضيفه 
ُذكر  كما  به.  قُصد  مما  مباشرة  أكثر  السؤال  وكأن  األمر  وبدا 
أيًضا بأن السؤال نفسه "هل أنت سعيد؟ يشير إلى أن هناك مشكلة 
حول السعادة. واتفق الباحثون على أنه هناك حاجة إلى تضمين 
التي  النتائج  تحليل  في  ونواياههم  للمنهجية  بهم  الخاص  التأطير 
توصلوا إليها. كما تم تناول النتائج نفسها ألنها تختلف بين العديد 
من الناس الذين وقع عليهم االختيار لعمل مقابالت شخصية معهم. 
عن  الزمالك  منطقة  في  الناس  من  المزيد  عبر  عامة،  وبصفة 
سعادتهم الشخصية بينما تحدث البائعون عن القضايا االقتصادية، 
وكانت اإلجابات في وسط المدينة أكثر سياسيًة. كما غطت أيًضا 
تم  وكيف  مصر  في  القدم  لكرة  الناعمة  القوة  قضية  المناقشات 
استخدام اللعبة كدعاية ومن أجل تحقيق الهدوء. وتقام العديد من 
إلى  وأشير  مشكالت.  أي  لدينا  ليس  ولذلك  القدم  كرة  مباريات 
أنه في ظل نظام مبارك، أصبحت كرة القدم وسيلة تظهر للناس 
خارج مصر بأن كل شيء على ما يرام في حين أن غياب األلعاب

في مصر اليوم بسبب مذبحة بورسعيد يضر بصورة البالد.

بدأت مناقشات اليوم الثاني لورشة العمل مع غياب ملحوظ لألمن 
ومع وجود الخوف الذي قد انتشر في أرجاء المجتمع المصري 
بعد ثورة عام ۲۰۱۱. وقال أحد الباحثين أنه يبدو أن القلق بين 
نوًعا  يشكل  يرتفع مما  الفقراء  بالفقر أو  فيما يتعلق  الطبقة العليا 
من الخوف الحضري. إن الخوف الذي يسود في الريف يختلف 
وهذا ينشئ حدوًدا اجتماعية بين الشرائح المختلفة من المجتمع. 
حيث  المصري  المجتمع  في  ُتنشأ  طبوغرافية  رسومات  وهناك 
يشعر الناس باألمن فقط في األحياء الخاصة بهم، وبالنسبة لعالم 
الجديدة  المساحات  لهذه  التخطيط  المهم  من  األنثروبوبلوجيا، 
ومعاني الخوف. كما أُشير أيًضا إلى أن ثورة عام ۲۰۱۱ هزت 
معرفة  الواضح  من  يكن  ولم  المصرية:  المؤسسات  أدوار  أيًضا 
كيفية  عن  النظر  بغض  العنف.  مكافحة  عن  المسؤول  هو  من 
اختيارنا لفهم حقيقة هذا الخوف المدرك، ومن المهم أن ندرك بأنه 
لديه عنصر موضوعي قوي. كما ُذكرت قضية مجتمع طبقي ما 
والطرق المختلفة للمشاركة في المظاهرات فيما يتعلق بعدن، وإن 
كان هناك فئة من الناس معظمهم من الفقراء ينزلون إلى الشوارع 
في المظاهرات، في حين أن الطبقة المتوسطة والعليا تشارك في 

االحتجاجات بطرق أخرى.
واستمرت المناقشات في قضية مشاركة المرأة في المظاهرات 
االستقصاء السابق للنساء يتم مناقشته اليوم.  في اليمن وُذكر أن 
وعالوًة على ذلك، ذكر أحد الباحثين أنه سمع ألول مرة رجال 
يقولون  وهم  الرجال  وسمع  المثال.  سبيل  على  النقاب،  ينتقدون 
العمل.  مكان  في  وخصوُصا  النساء  مع  التواصل  يريدون  بأنهم 
اتاحة  إلى  تؤدي  قد  اليمن  جنوب  في  الثورات  بأن  قيل  وبالتالي 
مشاركة  قضية  ألن  نظًرا  نفسها،  تأسيس  إلعادة  للنساء  الفرصة 
أنه  أيًضا  ذكر  كما  اليمنية.  الثورة  من  جزًء  تعتبر  كانت  النساء 
في مصر أصبحت الحركة السلفية واإلقرار بالنقاب أكثر شيوًعا 
ديمومة  في  أيًضا  ُشكك  ولكن   ،۲۰۰۷-۲۰۰٦ السنوات  خالل 
هذه التغيرات خالل المناقشات. وكانت إحدى المالحظات أنه في 
اآلخرين  عيون  في  كمسلم  الذات  اثبات  إلى  االحتياج  بدأ  عدن، 

يتالشى مع ارتفاع االهتمام بالسياسة. 
المشاركة:  أزمة  بأنها  بالثورات  القيام  أسباب  إحدى  ُوصفت 
الجزء  هذا  مثل  استبعاد  بسبب  فعل  رد  كانت  الثورة  أن  وقيل 
عضو من الحاضرين أثناء مناقشات اجتماع المائدة المستديرة.الكبير من السكان من السلطة السياسية وعدم وصوله إلى المشهد 
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عندما ال يعد هناك أي وجدان: اكتشاف تعديالت قدرة كرة القدم 
اعتباًرا من أواخر عهد مبارك حتى يومنا هذا

في هذا البحث، أوضح بعض النتائج من بحثي الجاري في رسالة 
الدكتوراه في األنثروبولوجيا حول كرة القدم المصرية والذي يلقي 
العواطف  على  التأثير  في  اللعبة  قدرة  تغير  كيفية  على  الضوء 
األخيرة  السنوات  وفي  الماضي.  العقد  مدى  على  عنها  والتعبير 
من عهد مبارك، تطورت كرة القدم لتصبح جزًء بالغ األهمية من 
آلية السلطة الناعمة للنظام، كجزء مما يطلق عليه البعض اليوم 
"فقاعة" غطرسة قومية ونجاح قومي. وفي اإلستادات وأمام أجهزة 
المنتخب  انتصارات  من  مسبوقة  غير  سلسلة  عبرت  التلفزيون، 
الوطني وأكبر نادي في مصر وهو النادي األهلي عن مجموعة 
مجموعة  خالل  من  والسلطوية  الذكورية  المصرية  الذاتيات  من 
وجه  على  البحث  ويناقش  والعاطفية.  الوجدانية  الممارسات  من 
التحديد كيف انخفضت هذه الفقاعة الوجدانية تدريجًيا في السنوات 
األخيرة. وفي بحثي، التقيت بالناس بشكل متواصل يخبروني بأن 
اآلن  ولكنهم  حياتهم،  في  شيء  كل  تكون  بأن  اعتادت  القدم  كرة 
في الحقيقة يغضوا الطرف عنها، وبدالً من ذلك يركزوا اهتمامهم 
الذي  الوجدان  اختفى  أخرى  وبعبارة  أهميًة".  أكثر  "أشياء  على 
اعتاد أن يكون موجوًدا فيما يتعلق باللعبة على الرغم أنه في نفس 
الوقت تطورت العديد من السجالت الوجدانية المختلفًة تماًما بين 
مشجعي األلتراس في القاهرة، وهم مجموعة جديدة وأصغر سًنا 

من مجموعات المشجعين الذين استعادت أغانيهم وأعمالهم النارية 
الشباب"  من "فرح  تخريبي  نوع  بهم  الخاصة  اإلستاد  وعروض 
انهارت  التي  سواء  حد  على  الذاتية  والكرامة   (۲۰۱۲ (الشريف 
أثناء العديد من السنوات من القمع المهين من قبل رجال الشرطة 

(إسماعيل ۲۰۱۲).
الوجدان  في  األخيرة  التحوالت  هذه  أن  إلى  البحث  ويشير 
العوامل  من  بمجموعة  ومرتبطة  مترابطة  القدم  بكرة  المتعلق 
التاريخية: ثورة عام ۲۰۱۱، تغير خطابات وسائل اإلعالم وأدوات 
مواد جديدة للهتاف والتواصل والتشريع ونتائج المباريات القليلة 
الرئيسية. ومن الناحية النظرية، تتحدى المادة الخاصة بي عالقة 
رسم خط واضح بين الوجدان واألشياء والتجسيد من جهة وبين 
فإن  وبوضوح،  أخرى.  جهة  من  والخطاب  والذاتية  العواطف 
روابط المصريين بكرة القدم مباشرة جًدا ومجسدة إلى حد كبير، 
على الرغم أن تحول االلتصاق الوجداني أثناء العقد األخير يظهر 
أيًضا كيفية إعادة تشكيل هذه الورابط الجسدية من خالل العوامل 
التأثر عدم  خاللها  من  الناس  يتعلم  التي  المادية  وغير  المادية 

(التور ۲۰۰٤) باللعبة بطرق جديدة. وعالوًة على ذلك – وكما 
(العاطفية)  الوجدانية  الممارسات  األلتراس  تجربة  تعرض 
والخطابات من الممكن أن يكون لها دور فعال في عملية التعبير عن 
ذاتيات مسيسة إلى حد كبير على النوع االجتماعي وبين األجيال 

والتي لديها بدورها آثار ملموسة جًدا في اتجاه العملية الثورية.

أعضاء من الحاضرين خالل مناقشات اجتماع المائدة المستديرة.
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أنِت مبسوطة؟: عدم سعادة الجمهور في الصحوة الثورية
التجريبي  اإلنثوغرافي  الفيديو  مشروع  هو  مبسوطة؟  أنِت 
 ۲۰۱۱ عام  المصرية  الثورة  أعقاب  في  به  القيام  تم  الذي 
األفالم  لصناعة  الناشئة  المحمول  جماليات  على  يعتمد  والذي 
السياسة  صياغة  إعادة  أجل  ومن  المحمول.  الهاتف  باستخدام 
في الشارع المصري وتعقيد التقييمات االختزالية للربيع العربي
السياق  من  المشروع  هذا  يقترب   ،(۲۰۱۲ (الخطيب 
األولوية  ذات  المعالجة  خالل  من  مباشر  غير  بشكل  السياسي 
البارز الفيلم  من  ُمستوحى  وهو  العفوية.  النظر  لوجهات 
Chronique d'un été ،cinéma-vérité، (روش وموران، 
باريس  شوارع  في  الناس  المشاركون  فيه  يسأل  الذي   ،(۱۹٦۰
الجامعة  في  تالميذي  من  العديد  وأصبح  سعداء  كانوا  إذا  ما 
األمريكية في القاهرة وحدات فيلم متنقلة تسأل الناس نفس السؤال 
(راٍض،  سعيد  أنت  هل   - مبسوطة؟  أنِت  مبسوط؟  أنت  البريء 
أجل  من  بفرنسا  االستعمارية  للحروب  الحال  هو  وكما  مبتهج). 
الباريسيين، فإن عدم اليقين واإلحباط من االضطرابات السياسية 
يؤثر على القاهريين بطرق تتميز بالغرابة. ومع ذلك، وبالتسليم 
بطريقة الضرب بيد من حديد التي مالت إليها الصحف لمخاطبة" 
التحول  يكشف   ،(۲۰۰٦ وعمار  (سينجرمان  العربي"  الشارع 
إلى مزيد من االلتزامات المفتوحة كيفية تضمين الحياة السياسية 
الوطأة. ثقيلة  بالمثائل  محجوبة  أصبحت  بطرق  الشخصية  داخل 

هذه المقابالت الشخصية التي تظهر صوت الشعب تلتقط ردوًدا 
بين  واآلراء  األمزجة  لمختلف  جديًدا  منظوًرأ  وتعطي  تلقائية 
المشاركين في هذه اللحظة في مرحلة ما بعد الثورة. ولقد كشف جمع 
الردود في أحياء القاهرة المختلفة عن اختالفات واضحة في مخاوف 
الناس - من افتقار العمل والمال والذي يؤكده الباعة المتجولون إلى 
اهتمامات أكثر برجوازية في الطعام الجيد والعالقات الرومانسية.
هذه  الطبقة  لحساسيات  والعميقة  المادية  الجوانب  تظهر  وهكذا 

التجربة المتفاوتة للثورة على سجل وجداني.

كارل روميل
الكلية  في  األنثروبولوجيا  في  دكتوراه  طالب  هو  روميل  كارل 
مارس  أواخر  وفي  لندن.  واألفريقية،  الشرقية  الدراسات  أو 
عام ۲۰۱۳، أكمل ۲۰ شهًرا من العمل الميداني اإلثنوغرافي في 
القاهرة حول مشروع يتعامل مع مجموعة من اآلثار االجتماعية 
الماضي.  العقد  مدى  على  مصر  في  القدم  لكرة  والسياسية 
المادية  التحتية  البنيات  إخبار  بكيفية  الخصو  وجه  وعلى  ويهتم 
جميع  في  اللعبة  حول  تنتشر  التي  والالستطرادية  واالقتصادية 
والعاطفية،  الوجدانية  الممارسات  من  مجموعة  المدينة  أنحاء 
من  الصلة  ذات  ذاتيات  إلى  يترجم  أن  بدوره  لذلك  يمكن  وكيف 
الناحية السياسية. وسوف يقدم أُطروحته بحلول نهاية عام ۲۰۱٤.

من اليسار إلى اليمين: دكتور كريل والدكتورة دالغرين أثناء مناقشات اجتماع المائدة المستديرة. ويظهر في الخلفية عضو من الحاضرين في اجتماع المائدة المستديرة.
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وال يزال، كما اقترح عالم االجتماع التونسي فرج ستامبولي،
بأن اإلسالم قالب مركزي للنسيج االجتماعي التونسي بحيث ينبغي 
على اإلنسان أال يندهش من صعوده الجديد والهجومي. إن اإلسالم 
في الواقع عنصر أساسي لشبكة رمزية أكبر تشكل الذاكرة الجماعية 
للشعب المغربي. وباإلضافة إلى ذلك، كان لإلسالم على مر تاريخ 
المغرب دوًرا مزدوًجا في الدفاع عن "مجتمع المؤمنين" وحمايته 
(ستامبولي الثاني). وفي تونس اليوم، ُيعتبر صعود وانتشار التيار 
اإلسالمي المعتدل رد فعل بين جيل الشباب الذي يشعر بالتهميش 

واإلقصاء.
ومع ذلك، ال يفسر ذلك بصورة كافية الصعود الُمعجز للسلفية 
من  التونسي  الشعب  لدى  مألوفين  السلفيون  وأصبح  تونس.  في 
خالل هجماتهم المذهلة على ظواهر "عدم اإليمان"، ولتجمعاتهم، 
عروض  ويشاهدون  مكبرين  الشباب  من  الرجال  يصرخ  حيث 
فنون الدفاع عن النفس. وتسببت هذه المظاهر من القوة في حدوث 
الخوف بين السكان. هذا "اللعب خارج اإلسالم" من الممكن أن 
يتناقض مع محاوالت النظام السابق للعب مع الرموز اإلسالمية 
من أجل إنشاء الصور اإليجابية التي تربط القالب األعمق لإلسالم 
من  السلفيون:  ونجح  علي  بن  فشل  حيث  االستبدادية.  بالدولة 
خالل تحويلهم للطريقة التي ينبغي ممارسة اإلسالم بها "بطريقة 
صحيحة". وقد تغير المجموعات الصغيرة من المتطرفين كيفية 
سوف  تونس  أن  إلى  بحثي  ويشير  تونس.  في  اإليمان  ممارسة 
تشهد تغيًرا سريًعا ما لم يتم منع استحواذ السلفيين على الرموز 
اإلسالمية. وعلى وجه الخصوص، أنا مهتم بالنظر في المسرحيات 
بتأثر. وهذه هي كيفية أداء الطرق المختلفة لممارسة الدين ضد 
بعضها البعض بطرق تتسبب في حدوث كل شيء من االطمئنان 

إلى الخوف ومن انعدام الخوف إلى تحقيقه.

أيمون كريل
الدكتور كريل حالًيا باحث زائر في مركز دراسات الشرق األوسط 
أولوية  برنامج  أبحاث  وزميل  القاهرة  في  األمريكية  الجامعة  في 
البحوث الجامعية (URPP). في آسيا وأوروبا لجامعة زيوريخ. 
األنثروبولوجيا  في  مشتركة  دكتوراه  درجة  على  حاصل  وهو 
 Ecole des Hautes études en Sciences من 
وتتمثل   .(۲۰۱۲) نوشاتيل  وجامعة  (باريس)   sociales
اهتماماته البحثية الرئيسية في قاضيل الحب والجنس ونوع الجنس 

والسلطة العلمية والدينية والمطالبة بالهوية الطبقية.

بعد  مصر  في  الجريمة  حدوث  من  الخوف  الخوف:  أوقات 
عام ۲۰۱۱

موضوع  األمني  اإلنفالت  كان   ،۲۰۱۱ عام  أحداث  قبل  حتى 
شائعة.  أيًضا  اإلجرام  حول  القصص  وكانت  مصر.  في  شائع 

واتبعوا في معظم الوقت منطق تناقض المساحة الخاصة بشخص 
ما مع األماكن التي تعتبر خطيرة ومنطق تحديد االرتياد ألفراد 
معينين ألنه محفوف بالمخاطر. وبهذه الطريقة، فإن الحديث عن 
الجريمة يؤكد مجدًدا على حدود المجتمعات المحلية. وداخل هذه 
المجتمعات، يحدث شبكات الثقة واالحترام المتبادلين. وفي يناير-
فبراير عام ۲۰۱۱، أعطت تغطية وسائل اإلعالم الرسمية األهمية 
لفقدان األمن في تغطيتها لألحداث، مع اختفاء الشرطة من شوارع 
عنهم.  المفرج  السجناء  به  يقوم  الذي  النهب  وقصص  القاهرة 
الشرطة.  من  بدالً  الشعبية"  "اللجان  تنظيم  تم  لذلك،  واستجابًة 
بإدراك  مباشًرا  ارتباًطا  مرتبطة  األمنية  المسائل  كانت  وبالتالي، 
التغيير الجاري. ومنذ ذلك الحين ظل اإلنفالت األمني وسيلة شائعة 
الخوف  زاد  والمتوسطة،  العليا  للطبقات  فبالنسبة  نتائجها.  لنقد 
من حدوث ثورة الجياع من االنفالت األمني. وتسعى مساهمتي 
عن  بالتحدث  الخاصة  والمعبرة  العملية  الطرق  اكشاف  إلى  أوالً 
الجريمة: وهو الهدف األول للتكيف مع األوضاع الدقيقة في حين 
ناحيًة  ومن  المجتمع.  لحالة  تشخيص  بمثابة  هو  الثاني  العمل  أن 
أخرى، وعلى أساس تحليل المؤشرات المستخدمة في تقرير بحث 
لقياس  المصرية  العقلية  الصحة  خدمة  من  بتكليف  ُيجرى  حديث 
الصدمات النفسية من االنفالت األمني، فإنني أرى أن متغيرات 
الطبقة من المحتمل أن تؤثر على تعريف األشياء التي نخاف منها.

مارك ويستمورالند
في  مساعد  أستاذ  منصب  حالًيا  ويستمورالند  مارك  يشغل 
األنثروبولوجيا في الجامعة األمريكية في القاهرة. ويتناول بحثه 
ُتوسط  وكيف  المعاصر  األوسط  الشرق  في  البديلة  الرؤى  إنتاج 
ممارسات الصورة المحلية التخيالت الثقافية الناشئة وُتفسد النظرة 
يبدأ  وسوف  جديد.  من  المنطقة  وتصور  السياسية  الجغرافية 
زمالة دولية لما بعد الدكتوراه في جامعة ستوكهولم في أغسطس 
عام ۲۰۱۳، حيث ينوي استكمال العديد من المشاريع القائمة على 
الكلمة والصورة حول الممارسات الرقمية الناشئة في منطقة الشرق 
"الصور  بعنوان  كتاب  مشروع  المشاريع  هذه  وتشمل  األوسط. 
الكارثية" والذي يظهر كيف تلعب الممارسات الوثائقية التجريبية 
دوًرا حاسًما في التصدي للعنف السياسي المتكرر في لبنان. وبفهم 
الممارسون  هؤالء  ُيفسد  الوجداني،  الصعيد  على  الحرب  معنى 
الرموز المعرفية لدليل الصدمة النفسية ويكشفون التخيالت غير 
إلى  انتباهه  ومحوالً  الكارثية.  األوقات  خالل  للعيش  الواضحة 
مشروعه  يتتبع  مصر،  في  الوثائقي  للنشاط  التوليدية  االحتماالت 
أيًضا  يعد  كما  المواطن.  لصحافة  السياسية  الجماليات  القادم 
الثورية، األوقات  خالل  كاميرا  باستخدام  مفكًرا  محرًرا،  مجلًدا 
عن  فضالً  السياسية  الرؤية  في  الُمجدد  االستثمار  تكتشف  والتي 
الجهود المبذولة في إعادة التفكير فيما يشكل المجاالت السياسية.
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العرض التقديمي للوجدان والسير الذاتية – اليوم الثاني

المظاهرات  وأصبحت  للديمقراطية.  األساسية  المبادئ  كبير  حد 
واالحتجاجات واقعة يومية وال تلتزم هذه األنشطة فقط بالسلمية. 
إن األفراد العاديين قادرون على االنتقاد العلني لجميع المسؤولين 
بما في ذلك أبرز الشخصيات الدينية واألنماط السلوكية وأصبحت 
األنماط السلوكية التي تركز على العنف واسعة االنتشار. وصدرت 
القوانين التي تمثل القيم المناهضة للديمقراطية. وهذا هو السبب 
التعبير  بحرية  الليبيون  سيكتفى  هل  السؤال:  هذا  طرحنا  وراء 

باعتبارها المكسب الوحيد من الربيع العربي؟

سوزان دالغرين
عام  األنثروبولوجيا  في  الدكتوراه  على  دالغرين  سوزان  حصلت 
۲۰۱٤ عن أطروحتها "الحقائق المتنافسة". األخالق واالستقامة 
والمجال العام في عدن، اليمن. وأجرت دراسات الدكتوراه الخاصة 
لالقتصاد.  لندن  كلية  و  ادنبرة  وجامعة  هلسنكي  جامعة  في  بها 
وكانت زميلة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في هلسنكي كوليجيوم 
للدراسات المتقدمة (۲۰۰٥-۰۸) وشاركت في المشروع البحثي 
الشرق  في  العام  والمجال  واإلسالم  المكانية  األخالقيات  بعنوان 
األوسط والذي شكل جزًء من مشروع البحث في أكاديمية فنالندا. 
إعداد المسلم الجيد - المجاالت المتنازع عليها للمعيارية الدينية في 

عصر اإلسالم العالمي.
للبحث  فنالندا  أكاديمية  في  زميلة  كانت   ،۲۰۰۸ عام  ومنذ 
كجزء  تعمل  حيث  المتقدمة  للدراسات  كوليجيوم  هلسنكي  في 
اإلسالمية  الشريعة  والوطن.  القانون  في  الحقوق  مشروع  من 
كممارسة قانونية رسمية وغير رسمية. وهذا يعيدها إلى جنوب 
اليمن ومدينة عدن، حيث كانت تضطلع على الدراسات الميدانية 
اإلثنوغرافية في إحدى محاكم األسرة. ويتناول مشروعها األخير 
العامة.  األماكن  في  المكانية  األخالقيات  على  والمنافسات  تونس 
وقد نشرت دالغرين، من بين القضايا األخرى، القانون اإلسالمي 

واالستعماري والفصل والجنس واألسرة والمجال العام.
الشوارع كمواقع للتنازع، التأمالت اإلنثوغرافية في األخالقيات 

اليومية في تونس.
الحداثة  نموذج  بسمعة  تونس  تمتعت  الياسمين،  ثورة  قبل 
بين جيرانها. وعلى وجه الخصوص، كان ُينظر إليها على أنها 
الراعية لإلسالم المعتدل والفصل بين الدين والدولة. ولقد غذت 
الخاصة  التغريب  وسياسة  علي  وبن  بورقيبة  أنظمة  السمعة  هذه 
محدود  نطاق  وعلى  اقتصادًيا  تونس  انفتاح  إلى  أدت  التي  بهم 
اإللزامي  (الحكومي)  العام  التعليم  عن  وأسفرت  سياسًيا  أيًضا 
وحقوق المرأة. وبالتالي، كانت مفاجأة كبيرة، سواء داخل تونس 
حرة انتخابات  أول  في  اإلسالميون  فاز  عندما  خارجها،  أو 

في عام ۲۰۱۱.

مصطفى أتير
مصطفى أتير حاصل على دكتوراه في علم االجتماع من جامعة 
الجامعية، المناصب  من  العديد  شغل  وقد   .(۱۹۷۱) مينيسوتا 

من بينها عميد الفنون الحرة ومدير مركز أبحاث الجامعة ورئيس 
الجامعة ونشر الدكتور أتير النتيجة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

على حد سواء في أكثر من ۱٥۰ كتاب وبحث.

الذي  الوحيد  المكسب  هي  التعبير  حرية  تكون  أن  الممكن  من 
سيخرج به الليبيون من الربيع العربي

لها  تعرضت  قد  التي  التاريخية  الظروف  أن  في  شك  هناك  ليس 
بلد ما سوف تؤثر على النظام الثقافي من خالل تقديم قيم جديدة تم 
التعبير عنها بدورها في سلوك األفراد. ومن الممكن أن يختاروا 
سلوكهم  يعكس  بحيث  معينة  تاريخية  لحقبة  الرئيسية  الخصائص 
القيم التي تؤكدها الحقبة. ومع ذلك، قد ال يتفق األفراد على قيم 
هذا  مع  تمشًيا  سلوكهم  في  يعارضونها  وسوف  الحقبة  وفلسفة 
االفتراض. ونظًرا أن الليبيين شهدوا الكثير من أنظمة القيم، سوف 
تتضمن الثقافة الليبية خصائص كل منها. ومن أجل فهم تأثير هذا 
الوضع على األحداث في ليبيا خالل السنوات األخيرة، وما الذي 
إلى  نحتاج  العربي،  للربيع  نتيجة  القريب  المستقبل  في  سيحدث 

دراسة ظروف تاريخية معينة.
من  الليبيون  ُحرم  اإليطالي،  االستعمار  عصر  وفي 
إلى  وباإلضافة  لهم.  بالنسبة  أهمية  األكثر  اإلنسانية  االحتياجات 
تعرضوا  حيث  الحرية.  أنواع  جميع  من  الليبيون  ُحرم  الفقر، 
الضطهاد وقمع قاسي للغاية، مما جعل األفراد ينظروا إلى القبيلة 
من أجل االعتراف بهم باإلضافة إلى الدعم االجتماعي والنفسي 
القذافي  عمر  تولى  وعندما  الحديثة.  المؤسسات  غياب  ظل  في 
السلطة في عام ۱۹٦۹، ُنفذت العديد من خطط التنمية االقتصادية 
والرعاية  التعليم  انتشار  إلى  أدى  وهذا  الطموحة.  واالجتماعية 
الصحية والبنية التحتية الحديثة وغيرها من أشكال الحداثة المادية 
على نطاق واسع. وفي نفس الوقت، قمع النظام الهرمي القذافي، 
مصحوًبا بالشرطة والمخابرات التي تتمتع بالقوة، الشعب. وأدت 
هذه الظروف إلى عدم الرضا وانتشار االستياء بين السكان وأسفر 

ذلك عن حرب أهلية عام ۲۰۱۱.
وأُجريت  السياسية  األحزاب  ُشكلت  النظام،  سقوط  وبعد 
االنتخابات وتم تأسيس المجتمع المدني وظهرت الصحف الخاصة 
ألن  بالسعادة  الناس  من  العديد  وشعر  التلفزيون.  ومحطات 
الديمقراطية قد وصلت أخيًرا ويمثل ما تم إنجازه تطوًرا مهًما في 
الحياة السياسية الليبية. ومع ذلك، فإن الديمقراطية هي أكثر من 
مجرد ليبرالية سياسية: حيث يجب ادماج القيم الديمقراطية الكبرى 
في نظام القيم في ليبيا. واليوم، تنتهك أنماط السلوك اليومية إلى 
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كما وجد الباحثون أيًضا أن هناك توحيد مستمر للغة، وهي محاولة 
إلنشاء االتحاد من خالل اللغة والكالم اليومي. ولم يكن من الممكن 

اكتشاف هذا الموضوع مرًة أخرى خالل المناقشات.
صعوبة  المشاركون  ناقش  المصطلحات،  موضوع  وفي 
الشرق  منطقة  توثيق  في  "اليسارية"  مثل  الفئات  هذه  استخدام 
لمعنى  الغربية  المفاهيم  ألن   (MENA) أفريقيا وشمال  األوسط 
العربي.  العالم  في  الموجود  المعني  عن  تختلف  قد  الكلمة  هذه 

داخل  المصطلحات  تعريف  على  مجبًرا  الباحث  يكون  وبالتالي 
سياقها.

كان  والذي  ابتذاالً،  تشهد  المصرية  اللغة  بأن  اقترح  كما 
لغة  في  أيًضا  ولكن  الثوري  الشعر  في  فقط  ليس  تماًما  واضًحا 
يزال  ال  المصري،  المجتمع  وفي  االحتجاجات.  خالل  الشوارع 
الناس  يقوم  الباحثين،  ألحد  وفًقا  ولكن  القوى،  أهم  أحد  االحترام 

بابتذال لغتهم بشكل فعال.

من اليسار إلى اليمين: روميل طالب الدكتوراه واألستاذ المساعد رحاني والدكتور شيلك واألستاذ المساعد طبيشات، جميعهم جزء من فريق الباحثين الذين يجيبون 
عن األسئلة أثناء مناقشة اجتماع المائدة المستديرة.
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ملخص المناقشات – اليوم األول

هذا  عن  اإلجابة  وفي  االجتماعية؟  والعدالة  الديمقراطية  إرساء 
السياسي  الرئيس  وهو  الملك،  قدسية  مسألة  ُحددت  السؤال، 
والروحي للبالد على أنها معضلة كبرى. وأدت مركزية الملك إلى 
خاص  شيء  إلى  السياسة  تحولت  حيث  السياسي:  الصعيد  خدش 
استخدام  بأن  المطروحة  البحوث  ووجدت  عام.  شيء  من  بدالً 
في  ما  نحو  على  ساهمت  المغربية  المظاهرات  في  الحب  رسالة 
تعزيز الوجدان الوطني وخصوُصا حب الناس لوطنهم، مما ساهم 
في شعور الناس بملكيتهم لبلدهم. وأدت المظاهرات إلى اإلدراك 
بأن التحركات الشعبية من الممكن أن تحقق التغيير وبذلك ينمو 

حب الناس لبلدهم.
يكون  قد  مصر  في  حدث  ما  بأن  المشاركين  أحد  والحظ 
على عكس تماًما ما حدث في المثال المغربي. ففي خالل ثورة
عام ۲۰۱۱ عندما التقى المصريون في ميدان التحرير، كانوا متحدين، 
ولكن بعد ذلك اكتشفوا بأنهم ال يحبون بعضهم البعض واكتشفوا 
مرسي  محمد  الرئيس  أن  إلى  أُشير  كما  بينهم.  الخالف  أوجه 
في إحدى خطبه التي حاول من خاللها توحيد الشعب المصري 
المستقطب وتشجيع المصريين على عناق بعضهم البعض والتي 

من الممكن تفسيرها في حد ذاتها على أنها مسرحية في الحب.
للمدموع  الُمسّيل  الغاز  بموضوع  الخاصة  المناقشة  بقيت 
وكيفية اسُتخدم الغاز المسّيل للدموع في وصف وضع المحتجين 
كاستعارة في موضوع الشعر "الثوري" في مصر. ففي الشعر، 
هناك مراجع ثابتة للمحتجين الذين يالقون الغاز، وكأن الغاز يمثل 
يعبر  للدموع  الُمسّيل  الغاز  بأن  الباحثين  أحد  وشعر  آخر.  شيء 
النساء  إن  البطل.  دور  للعب  فرصة  وهي  ذكورية،  تجربة  عن 
جزء من الثورات ولكن تعتبر المواقف التي يتم فيها إشعال الغاز 
تجربة ذكورية. ورأي باحث آخر بأن الوضع في المدن األخرى 
يختلف عن الوضع في القاهرة: على سبيل المثال، في اإلسكندرية،
ال يبدو االنقسام بين الرجال والنساء واضح المعالم. حتى إذا كان 
خالل  والمرأة  الرجل  بين  للعمل  تقسيم  األحيان  بعض  في  هناك 
دور  أنه  يبدو  ال  والذي  بطولي  بدور  للقيام  وفرصة  المظاهرات 
الغاز، قضية  ففي  تعقيًدأ.  أكثر  الموقف  إن   – حصرًيأ  ذكوري 

ُذكر بأنه من الممكن رؤيته (الغاز) ليس كمادة ولكن كمرحلة ألنه 
حدًثا  تشكل  أنها  المؤكد  ومن  والصلبة.  السائلة  الحالة  بين  يكون 

مثيًرا لالهتمام في الكتابات التي ظهرت منذ "الربيع العربي".
وتحولت المناقشة إلى مفاهيم ُمختارة بما في ذلك التعبير عن 
"الربيع العربي" الذي تمت مناقشنه على نطاق واسع. أما بالنسبة 
للمرحلة األخرى غير الواضحة التي ذكرت هي الفكرة المتكررة 
التي تم التعبير عنها في المقابالت الشخصية مع الناشطين خالل 
مصطلح  فيها  يقدم  ال  التي  الشارع  في  بها  نقوم  التي  الثورات 
للعصبة. وفًقا  نفسه  تعريف  ويرفض  واضح  موقع  أي  الشارع  أعضاء من الحاضرين المشاركين في مناقشة اجتماع المائدة المستديرة.

يتعلمون  الناس  بأن  اقُترَح  لليوم،  األول  التقديمي  العرض  أثناء 
اليومية،  حياتهم  من  فقط  ليس  المجتمع  عن  يعرفوه  مما  الكثير 
يروه  مما  الناس  يتعلم  حيث  واألفالم.  التلفزيون  من  أيًضا  ولكن 
في األفالم ويحتذوا به. واستمرت المناقشات جول هذا الموضوع 
المشهورة  األفالم  تأثير  دراسة  توسيع  الممكن  من  بأنه  واقُترَح 
المصرية  الهوية  تشكيل  في  وإسهامها  المصري  المجتمع  على 
أهمية  أكثر  تكون  قد  ألنها  نظًرا  الدرامية  المسلسالت  لتشمل 
عندما  المبارك،  رمضان  شهر  خالل  وخصوًصا  شعبيتها  بسبب 
وهناك  التلفزيونية.  المسلسالت  هذه  حول  بأكملها  المنطقة  ُتنظم 
النتائج  هذه  قياس  كيفية  وهي  بالتحليل،  صلة  ذات  أخرى  نقطة 
ووضع اتصاالت يمكن اثباتها بين السلوك في المجتمع واألفالم. 
وكانت هناك فكرة وهي المشاهدة عن قرب لألفالم قبل وبعد ثورة

عام ۲۰۱۱ من أجل البحث عن نوع معين من التحول ومن أجل 
كيفية  في  الشبه  أوجه  استخالص  الممكن  من  كان  إذا  ما  إثبات 

التعبير عن السياسة.
التقديمي  العرض  مسألة "النفس" (انظر  حول  السؤال  وأُثير 
لمحمد طبيشات في أعاله) أثناء المناقشات حول كيفية دراسة هذه 
المسألة داخل األنثروبولوجيا؟.وقيل أن ما ُيعتبر مادًيا يتم تحديده 
من الناحية الثقافية – لسنا فقط من لحم ودم، ولكن في نفس الوقت 
ما يشكل اللحم والدم قد يكون له معاني مختلفة بالنسبة لآلخرين. 
وكان ُيعتقد بأن الدراسات المحتملة عن النفس ممتعة إلى حد كبير 

بسبب عدم القدرة على التنبؤ في هذا الموضوع. 
كمفهوم  "الحب"  المغربي  البحث  تدقيق  إلى  المناقشة  انتقلت 
ناشئ في المظاهرات. وهناك سؤال متعلق باالحتماالت، النفسية 
واالجتماعية السياسية "للحب" التي توحد الجهود من أجل تحقيق 
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سني ييكيانن
االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  دكتوراه  على  حاصلة  طالبة  هي 
تقوم  حيث  مصر  في  اآلن  وهي  هلسنكي.  جامعة  في  والثقافية 
بإجراء العمل الميداني اإلنثوغرافي لشهادة الدكتوراه الخاصة بها. 
وأثناء وجودها في مصر، تعمل كزميل زائر في المعهد الفنالندي

في الشرق األوسط في مكتبة اإلسكندرية. ويركز عملها على الجنس 
والحياة الجنسية واإلسالم والشباب ووسائل اإلعالم االجتماعية.

الشباب  بين  واإلسالم  والمالطفة  اإلنترنت  طريق  عن  المواعدة 
المصري.

يقدم هذا الملخص بحثي الجاري الخاص بالدكتوراه حول المواعدة 
عن طريق اإلنترنت والمالطفة بين الشباب المصري من الطبقة 
المتوسطة في اإلسكندرية. ومع وجود أفواج كبيرة من الشباب، 
المشاكل  من  العديد  وترتبط  الشباب.  من  مصر  سكان  يزال  ال 
مثل بطالة الشباب والتهميش االقتصادي للشباب المصري باألزمة 
االجتماعية السياسية الحالية. وبدون االستقالل االقتصادي والسكن 
خاصة  أسرة  وتكوين  الزواج  في  مشاكل  الشباب  يواجه  المالئم، 
بهم, وقد ارتفع متوسط سن الزواج وطالت فترة الشباب واالعتماد 
الجنسين  بين  االختالط  مسائل  أصبحت  وبالتالي  الوالدين.  على 

والمالطفة موضوعية مرًة أخرى.
وفي مصر، ُيعتبر استخدام التكنولوجيات الجديدة جزًء أساسًيا 
المتوسطة.  للطبقة  الحياة  وأنماط  الحضري  المستهلك  ثقافة  من 
حيث مكنت تكنولوجيات االتصاالت الحديثة الشباب من الرجال 
بعضهم  مع  بسهولة  التواصل  من  المتوسطة  الطبقة  من  والنساء 
البعض في المناطق المحيطة الحضرية والظاهرية. وباإلضافة إلى 

المناطق الحضرية مثل المقاهي ومراكز التسوق، ُيمّثل الفيسبوك 
وغرف الدردشة أماكن محتملة للشباب للتواصل مع الجنس اآلخر.

فإن  الدراسات،  من  عدد  يشير  وكما  الوقت،  نفس  وفي 
سبعينيات  منذ  المصري  المجتمع  في  حدثت  المتنامية  األسلمة 
القرن العشرين. ويتناول البحث الخاص بي المواعدة عن طريق 
والذي  الجنسين،  بين  السليم  التفاعل  قواعد  خلفية  إزاء  اإلنترنت 
غاًبا ما ُيفهم على أنه إسالمي ويشير البحث إلى احتمالية نشوب 
اإلسالمية  والمبادئ  الموجودة  المالطفة  ممارسات  بين  صراع 

للحياء في مصر.
وأقارن فيه بين روايات الشابات عند المواعدة مع رجال شبان 
من أجل تمييز الفروق بين الجنسين في طرق الحديث عن التنشئة 
القواعد  تفسير  وفي  الجنسين  بين  باالختالط  الخاصة  االجتماعية 
وضع  أجل  ومن  الجنسين.  بين  التفاعل  تنظم  التي  االجتماعية 
التنشأة االجتماعية عبر اإلنترنت والمواعدة في إطار أكبر، أقارن 
قرابة  صلة  معهم  لهم  من  بمالطفة  الخاصة  الشباب  روايات  بين 
من آبائهم وأجدادهم. وفي جمعي للبيانات، قمت بتطبيق األساليب 
الشخصية  والمقابالت  المشارك  مالحظة  مثل  األنثوغرافية: 
وتحليل بيانات وسائل اإلعالم االجتماعية: مثل الفيسبوك. وُتحلل 
الُمدونات والدردشات وملفات التعريف الخاصة بالمستخدم مقابل 

مالحظات األشخاص الحقيقيين في بيئاتهم.
وإني أرى أنه نظًرا العتبار موضوع المواعدة عبر اإلنترنت 
خارج العرف السائد أو حتى من المحرمات، فإنه يرتبط بمسائل 
وتتعامل  والشباب.  الجنسية  للحياة  المتغيرة  المفاهيم  من  أكبر 
بين  التوازن  عن  يبحثون  الذين  العاديين  الشباب  مع  الدراسة 

حاجتهم للحب وأن يكونوا مسلمين مستقيمين تقاة.
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فيها على مستوى األحاديث فقط، ولكنها تحتاج أيًضا إلى أن يتم 
النظر فيها في إطار الممارسات واألفعال، وخصوُصا تلك التي 

تعبر عن "السخط" و"الحب" على حد سواء.

سامولي شيلك
ُولد سامولي شيلك في هلسنكي، فنالندا في عام ۱۹۷۲ وحصل 
على درجة الدكتوراه في العلوم االجتماعية من جامعة امستردام في 
عام ۲۰۰٦. وهو حالًيا رئيس البحث الداخلي ألوروبا: الذي يهتم 
بمجموعة األبحاث المحتملة في أفريقيا والشرق األوسط في مركز 
الدراسات الشرقية الحديثة في برلين. وتتناول أبحاثه األنثوغرافية 
الجارية في مصر موضوعات الثقافة االحتفالية والتدين واألخالق 
والسياسة  والخيال  والهجرة  واإلحباط  والطموح  والغموض 
الثورية والحياة األدبية. وهو مؤلف كتب سوف تتأخر عن الثورة
الحياة   ،(۲۰۱۲) الفرح  مخاطر   ،(۲۰۱۱ عام  العربية،  (باللغة 
واألفق   (۲۰۱۲ ديبفيك،  ليزا  (مع  الكبرى  والمخططات  العادية 

العالمي (مع كنوت جراو، ۲۰۱۲).

"الذين قالوا ال: للكتابة وسياسة الرفض."
ظهور  هي   ۲۰۱۱ عام  لثورة  الملموسة  النتائج  أهم  إحدى  كانت 
نوع جديد من الذاتية السياسية من بين أقلية نشطة ومرئية والذين 
اآلخرين  أن  يعني  (مما  أنفسهم "الثوار":  على  يطلقون  ما  كثيًرا 
األقلية  هذه  وشاركت  ثواًرا).  ليسوا  الثورة  باسم  يتحدثون  الذين 
ضد  ثم  مبارك  نظام  ضد  المستمرة  االحتجاجات  في  النشطة 
المسلمين.  اإلخوان  ضد  المطاف  نهاية  وفي  العسكري  الحكم 
ومن حيث األيدولوجية، ُوصفت هذه األقلية بأشكال مختلفة بأنها 

في  ولكن  البلطجية.  من  عصابة  أو  أوعلمانية  أويسارية  ليبرالية 
هي  وال  سياسية  أيدولوجية  لديها  ليس  األقلية  هذه  األمرأن  واقع 
منظمة كحركة – ففي الواقع، أنها غير منظمة على محمل الجد. 
من ذلك، فإن الثوار يوحدهم وجدان مشترك للرفض.  ولكن بدالً 
الحظت  هذا،  الرفض  لوجدان  الوجودية  األسباب  عن  وبالبحث 
تطابًقا كبيًرا بين النشاط الثوري والممارسة األدبية والفنية. ويبدو 
أن هناك شيء ما عن النظرة تجاه العالم الذي يربط بين ممارسة 
الذي  والرفض  والنقد  االختالف  بتثمين  والتعبير  األدبي  الخيال 
يحتل مكانة رئيسية في التيار الثوري. وبالبحث عن أسباب هذا 
أجادل  اإلسكندرية،  في  للكتاب  الشخصية  المسارات  في  الربط 
لفهم الوجدان النقدي الذي يربط بين أنواع الخيال والخصوصية 

الشخصية وآثار هيكلة االقتصاد السياسي.

من اليسار: روميل وهو طالب دكتوراه واألستاذ المساعد رحاني خالل مناقشات اجتماع المائدة المستديرة.

الدكتور شيلك أثناء العروض التقديمية الجتماع المائدة المستديرة.
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عرض للملخصات والسير الذاتية – اليوم األول

زكريا رحاني
إن الدكتور زكريا رحاني حاصل على شهادتي دكتوراه، أحدهما 
في علم األحياء واألخرى في األنثروبولوجيا. وهو أستاذ مساعد 
مساعد  وباحث   (IURS) سويسي  الخامس  محمد  جامعة  في 
كان  كما   (CNRS – USR3136) بيراك  جاك  مركز  في 
(باريس).   EHESS وفي  برنستون  جامعة  في  زائًرا  أستاًذا 
والتاريخ  السياسي،  الخيال  في:  رحاني  زكريا  اهتمامات  وتتمثل 
وأنثروبولوجيا العملية الثورية؛ األنثروبولوجيا الوصفية ومرحلة 
مؤلف  وهو  الشرقية.  بعد  ما  مرحلة  وحديث  االستعمار،  بعد  ما 
الخرافة،   .(Le pouvoir de guérir) الشفاء  على  القدرة 

التصوف والسياسة في المغرب. ليدن/بوسطن: بريل ۲۰۱٤.

الثورة والوجدان: السخط والحب والتمكين
مع حركة االحتجاج، تعلمت أن أحب بلدي. وأريد أن أراها من 
والحرية.  العدالة  عهد  حيث  ازدهاًرا  وأكثرها  الدول  أعظم  بين 
 F20M احتجاج  حركة  في  شارك  مغربي  به  أدلى  البيان  هذا 
خالل عام ۲۰۱۲. حيث يوضح من جهة كيفية استثمار الوجدان 
والمشاعر بقوة في الربيع العربي ومن جهة أخرى، كيف يمكن 
أن يكون "حب"- الذات، حب البلد تعبيًرا عن الرغبة السياسية. 
ولكنه  للتغيير  قابل  غير  شعوًرا  ليس  "الحب"  فإن  لذلك،  ووفًقا 
على العكس من ذلك، فهو خبرة طارئة وناشئة تتجلى في سياق 
اجتماعي سياسي معين، وبدوره يهز النظام القائم للسياسة. وتظهر 
المواجهة اإلثنوغرافية بأن هذه الخبرات الناشئة ال يمكن التدقيق 

محمد طبيشات
االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  مساعد  أستاذ  هو  طبيشات  محمد 
مجاالت  وتشمل  القاهرة.  في  األمريكية  الجامعة  في  والثقافية 
االهتمام الدراسات المقارنة للنظم الصحية كبنيات اجتماعية متعددة 
الجوانب ذات صلة بالجوانب المعقدة للمجتمع بما في ذلك الحوكمة 
والذاتية  التجسيد  وأشكال  الجنسية  والحياة  الرمزية  واألنظمة 
۱ أنثروبولوجيا  هي:  للبحث  األخرى  والمجاالت  والعواطف. 
الشرق  الجغرافية:  المنطقة  التعليم.  أنثروبولوجيا   .۲ األفالم 
األوسط وشمال أفريقيا (MENA). وقد أجرى البحث في مصر 

وعمان واإلمارات العربية المتحدة واألردن.

العواطف المرتبطة بالثقافة: التفكير في مفهوم النفس
الحياة  في  يلعبها  التي  واألدوار  بمفهوم "النفس"  البحث  هذا  يهتم 
من  العديد  في  النفس  وتستخدم  المعاصرة.  لمصر  االجتماعية 
المجاالت وبالتالي هي مصطلح متعدد المعاني للغاية. ففي مجاالت 
علم النفس والطب النفسي تعني الحالة النفسية: والمعني الحرفي 
النفسية. الحالة  معرفة  أو  علم  هو  النفس"  "علم  العربي  للتعبير 

وفي مجاالت الدراسات القرآنية وأحاديث النبي محمد (الحديث)، 
تدل "النفس" على النفس أو الروح أو الفاعل الذي يمثل أي واحدة 
من تلك األشياء التي تضفي مزيًدا من الحيوية في الجسم – "الجسد 
الذي يفكر" إذا جاز التعبير. وتحتل النفس أيًضا مركز الصدارة في 
كتابات الباحثين وأطباء النفس المسلمين البارزين بما في ذلك على 
وجه الخصوص كتابات أبو حامد الغزالي وإبن سينا والتي ال زالت 
تمتع بالتأثير الكبير في المجتمع الحالي. والتأثير واضح في كتابات 
المؤلفين المعاصريين الذين لديهم اهتمام بإصالح الحياة االجتماعية 
أو إحياء التقوى الدينية أو ترجمة المعرفة المتخصصة المعاصرة 
إلى أشكال ثقافية محلية. وفي هذا الصدد، تفسر النفس بتنوع في 
وعالوًة  سواء.  حد  على  والمعاصرة  الكالسيكية  العربية  المعاجم 
على ذلك، تستخدم في لغة الحياة اليومية لتوصيل العديد من المعاني 
بما في ذلك الرغبة، النفس، الشخص، الشهوه، الشهية، الفخر على 
سبيل المثال ال الحصر. إن حجتي هي أن النفس توفر حقل متكامل 
يمكن من خالله دراسة العواطف في مصطلحات خاصة بالوسط 
المجال  هذا  يلقي  أن  الممكن  ومن  إطاره.  في  تعمل  الذي  الثقافي 
الضوء على أنماط محددة لتشكيل وإصالح الموضوع المعاصر. 
وبشكل حاسم، ولجوانب خاصة بالنفس، من الممكن دراسة أشكال 

الحوكمة واألنظمة االجتماعية بانعكاسية وبانتقاد على حد سواء.

من اليسار إلى اليمين: الدكتورة مالمستروم، الدكتور كريل، الدكتور داهلجرين، 
الدكتور أتير واألستاذ المساعد ويستمورالند.
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جلسة الترحيب

رحبت فيكتوريا سجوالندر، القائمة بأعمال نائب مدير المعهد السويدي 
باإلسكندرية والدكتورة ماريا مالمستروم، وهي من كبار الباحثين في 
مجموعة التحول الديمقراطي والصراع واألمن في المعهد األفريقي 
اإلسكندنافي وصاجبة المبادرة لورشة العمل، بالمشاركين في ورشة 
العمل، وهو ترتيب تعاوني بين المعهدين، وكالهما جزء من الخدمة 
الخارجية السويدية. وينبغي النظر إلى موضوع السياسة الوجدانية 
في شمال أفريقيا االنتقالية على أنه موضوع ذو أهمية كبيرة وُمبتكر 

ألنه ال يزال غير مكتشف إلى حد كبير.
ما  شبكة  تطوير  هي  العمل  لورشة  المتوقعة  النتائج  وكانت 
بين  ستجمع  والتي  مالمستروم  الدكتورة  اتصاالت  على  ُبنيت 
وضع  أجل  من  أفريقيا  وشمال  أوروبا  من  الرئيسيين  الباحثين 
مرحلة  "في  الوجدانية  السياسة  مشروع  حول  للنشر  إستراتيجية 
ما بعد الثورة" في شمال أفريقيا ومن أجل اسستكشاف إمكانيات 
نشر مجلد من المقاالت األكاديمية فضالً عن تقرير واحد باللغتين 

العربية واإلنجليزية يستهدف صانعي السياسات.
من  مشاركين  أربعة  يتمكن  لم  مختلفة  وألسباب  ولألسف، 
حضور ورشة العمل ولكنهم شاركوا مع ذلك من خالل أبحاثهم في 
الذاتية  والسير  الملخصات  تحت  أدناه  الوجدانية (المبينة  السياسة 

لباحثي الشبكة اإلضافيين)، وكذلك من خالل عضويتهم في شبكتنا. 
وفي العام المقبل، سوف ُتعقد ورشة عمل أخرى مع التركيز على 
شمال أفريقيا والسياسة الوجدانية في جامعة نيويورك، حيث تكون 
الدكتورة مالمستروم أستاذة زائرة لجذب علماء األنثروبولوجيا من 
الواليات المتحدة. والهدف منها أن تشمل المساهمات األمريكية في 
المنشور المخطط الذي ستقوم بصياغته الدكتورة مالمستروم جنًبا 
إلى جنب مع البروفيسور ديبورا كابشان وهو أستاذ في دراسات 

األداء في كلية تيتش للفنون في جامعة نيويورك.

وفي مالحظاتها االفتتاحية، أشارت الدكتورة مالمستروم:

أنه في خالل اليومين المقبلين سوف يكون لدينا الفرصة لالستماع 
إلى العروض التقديمية المحفزة وإعطاء ردود فعل مبتكرة في جو 
مريح وكذلك ستتاح العديد من الفرص لمقارنة الخبرات البحثية لدينا. 
النظرية  األفكار  ووضع  مناقشة  على  قادرين  أيًضا  نكون  وسوف 
حول السياسة الوجدانية في العمل األنثروبولوجي. وفي نهاية اليوم 
الثاني، ستجرى مناقشة اجتماع المائدة المستديرة حيث سُيدعى إليها 

الشباب وصناع القرار ورجال اإلعالم للحضور.

واختتمت: دعونا نبدأ رحلتنا من خالل السياسة الوجدانية.
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قائمة المشاركين

الجامعة األمريكية في القاهرة (AUC)، مصر وجامعة زيوريخ، سويسرا أيمون كريل 
كلية الدراسات األفريقية والشرقية (SOAS)، المملكة المتحدة كارل روميل 

المركز الوطني لألبحاث الخاصة بعصور ما قبل التاريخ والبحوث األنثروبلوجية والتاريخية، الجزائر ديدا بادي 
كلية الدراسات الشرقية واألفريقية، المملكة المتحدة إيغور شيرستيتش  

المعهد األفريقي اإلسكندنافي، الدراسات السويدية ودراسات األداء، كلية التتش للفنون، جامعة نيو يورك،  ماريا مالمستروم  
الواليات المتحدة األمريكية

الجامعة األمريكية في القاهرة، مصر وجامعة ستوكهولم، السويد مارك ويستمورالند 
الجامعة األمريكية في القاهرة، مصر محمد طبيشات 
مركز بحوث التنمية المستدامة، ليبيا مصطفى أتير 

معهد تشير ميشلسن (CMI)، النرويج نفيسة نجيب 
جامعة جاستون بيرجر(UGB)، السنغال رشيد إد ياسين 
مركز الدراسات الشرقية الحديثة، ألمانيا سامولي شيلك 

أكاديمية فنالندا، هلسنكي كولوجيوم للدراسات المتقدمة سوزان دهليجرين 
جامعة هلسينكي، فنالندا سني ييكيانن 

اإلنسانية  العلوم  لتنمية   (CJB) بيرك  جاك  مركز   ،(IURS) سويسي  الخامس  محمد  جامعة  زكاري رحاني 
واالجتماعية في المغرب، الرباط

حفل كوكتيل على سطح المعهد السويدي باإلسكندرية بعد مناقشات اجتماع المائدة المستديرة مع المشاركين في ورشة العمل والضيوف المدعويين.
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االحتجاجات أو تأثير المسلسالت التفزيونية واألفالم في المنطقة 
الذي ثبت أهميته وخصوُصا أثناء شهر رمضان المبارك.

وكانت األهداف الملموسة في ورشة العمل:
البلدان مختلف  في  الباحثين  بين  وشبكات  اتصاالت  إقامة   •
في شمال أفريقيا وأوروبا الذين يتعاملون مع السياسة الوجدانية 

ووضع روابط لتطوير السياسة. 
تقييم أحدث اإلبداعات فيما يتعلق بالبحوث والسياسات حول   •

السياسة الوجدانية على حد سواء.
مناقشة ووضع المنهجيات والمفاهيم واألُطر التحليلية للبحوث   •

وفيما يتصل بالسياسات حول السياسة الوجدانية.
التخطيط لُمقترح بحثي مشترك.  •

وكانت النتائج المتوقعة كاآلتي: 
تطوير شبكة تجمع بين الباحثين الرئيسيين من أوروبا وشمال   •

أفريقيا على حد سواء.
الوجدانية  السياسة  بمشروع  خاصة  للنشر  إستراتيجية  وضع   •
"في مرحلة ما بعد الثورة" في شمال أفريقيا. وسوف تتضمن 
واحد  وتقرير  األكاديمية  المقاالت  من  مجلد  نشر  المناقشات 

باللغتين العربية واإلنجليزية موجه إلى صانعي السياسات.

وفي خالصة القول، أُجريت بحوث قليلة جًدا في السياسة الوجدانية 
ذلك،  على  وعالوًة  أفريقيا.  لشمال  السياسي  التركيب  وإعادة 
تحتاج السياسات المستقبلية بشكل واضح إلى تناول بنية السياسة 
الوجدانية في شمال أفريقيا االنتقالية. وسوف تساهم نتائج ورشة 
العمل هذه في تقديم المشورة السياسية في المنطقة.ومع ذلك، كان 

في  التعاون  تعميق  على  ينصب  العمل  لورشة  الرئيسي  التركيز 
مجال البحوث اإلقليمية وتعزيز الحوار الدولي في علم االجتماع 
الخطابات)  (وغير  والخطابات  األفراد  بين  المعقد  التداخل  حول 

التي تنتج عنها بشكل جزئيي.

ماريا مالمستروم، المعهد األفريقي اإلسكندنافي 
۲٤ مايو ۲۰۱۳

ماريا فريدريكا مالمستروم
الدكتورة ماريا فريدريكا مالمستروم هي من كبار الباحثين لشمال 
أفريقيا في كتلة التحول الديمقراطي والصراعي واألمني في المعهد 
األداء  دراسات  في  زائرة  باحثة  أنها  كما  اإلسكندنافي.  األفريقي 
نيو  في  واستقرت  يورك  نيو  بجامعة  للفنون  تشيش  في مدرسة 
يورك منذ أغسطس ۲۰۱۳. وباإلضافة إلى ذلك، أنها استشاري 
 (UNFPA) للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  لدى  الجنس  نوع 
 (UNICEF) الطفولة  لرعاية  الدولي  المتحدة  األمم  وصندوق 
األكاديمية/السياسية،  الشبكات  من  العديد  في  وعضو  وغيرهم 
وشبكة   (FOKO) و العربية  للمرأة  التفكير  خزان  ذلك  في  بما 
على  حاصلة  وهي  اإلناث.  بختان  المعنية  اإلسكندنافية  البحوث 
درجة الدكتوراه (۲۰۰۹) في األنثروبولوجيا االجتماعية من كلية 
أطروحة  غوتنبرغ، السويد. وتناولت  الدراسات العالمية، جامعة 
الجنس  هوية  إنشاء  وإعادة  إنشاء  كيفية  بها  الخاصة  الدكتوراه 
التي  اليومية  الممارسات  خالل  من  مصر  في  باستمرار  األنثوي 
يكون فيها ختان اإلناث أمًرا أساسًيا. واكتشفت الدراسة كيفية عمل 
الموضوع من خالل التفاعل بين هياكل السلطة العالمية المهيمنة 
والمجال األكثر خصوصية الذي تم التعرض له في الساحة الدولية.

من اليسار إلى اليمين: راندا حافظ، وهي أحدي 
كبار المسئولين عن البرامج في المعهد السويدي؛ 

اإلسكندرية، فيكتوريا سجوالندر، وهي القائمة 
بأعمال نائب مدير المعهد السويدي باإلسكندرية، 

والدكتورة ماريا فريدريكا مالمستروم هي من 
كبار الباحثين في المعهد األفريقي اإلسكندنافي.



– ۸ –

السياسة الوجدانية في المرحلة االنتقالية لشمال أفريقيا: تصور المستقبل

أساس  على  ياشين  نافارو  وتجادل   .(۱٤:۲۰۰۷ ياشين  (نافارو 
موادها التي دفعتها إليها األنثروبولوجيا الوصفية لديها:

الطرف  يغض  أو  بعيًدا  بنا  ُيدلي  جديد  نموذج  اتباع  عدم   ...
األخرى.  النظرية  المناهج  تقدمه  ما  تخيل  أو  عن المالحظات 
من ذلك، أشعر بأنني أحتاج إلى الحفاظ على النطاق الذي  وبدالً 
تقدمه كال التوجهان النظريتان في المجلس.بالرغم من حقيقة أنه 
تم عرضهما وكأنهما متناقضان مع بعضهما البعض. وأقترح بعدم 

تدمير أًيا منهما. (نافارو ياشين ۲۰۰۷:۱٥).

وفي ورشة العمل هذه في اإلسكندرية، أُتيحت الفرصة للمشاركين 
الجماعي  والوجدان  والوعي  العاطفة  بين  العالقة  لمناقشة 
الوصفية  األنثروبولوجيا  دور  هو  فما  الوصفية.  واألنثروبولوجيا 
في دراسة الوجدان والسياسة؟ هل من الممكن أن تكون نموذجية 
 – والذاتية  الوجدان  نظريات  دمج  الممكن  من  هل   – متعددة 
وهل من الممكن استخدام البنائية االجتماعية والنهج الذي يوجهه 
الهدف في نفس الوقت؟ هل المناهج النظرية األخرى أكثر مالئمًة؟ 
تزال  ال  الوصفية؟  األنثروبولوجيا  نقائض  الوجدان  يحول  أو هل 
العمل  في  شحيحة  عامة  بصفة  الوجدان  بشأن  النظرية  التأمالت 
األنثروبولوجي، وهناك حاجة إلى اإلسهاب المنهجي وكذلك تطبيق 
الفرصة  كانت  وبالتالي،  األنثروبولوجيا.  في  الوجدان  نظريات 
متاحة أيًضا للمشاركين للتفكير في كيف يعّرف تحليل الشعورية 
اإلدراك  نظريات  األفكار  بحركة  يتعلق  فيما  الجمهور  ووجدان 
واألداء والثقافة وكيف يثقلها؟ ولم يكن هناك وقت كافي أثناء ورشة 
العمل للتفكير بشدة في هذه األسئلة، ولكن سوف يكون هناك بشكل 
واضح المزيد من المناقشة بما في ذلك تلك التي تجري في ورشة 

عمل ما في الواليات المتحدة بالتعاون مع جامعة نيويويرك.
وسرعان ما أصبح واضًحا بأن المشاركين في ورشة العمل 
الوجدان  موضوع  وتناولوا  مختلفة  بطرق  الوجدان  يدرسون 
ذلك،  ومع  المختلفة.  النظرية  األساليب  باستخدام  والسياسة 
كانت  سواء   – للمشاركين  النظرية  الخيارات  عن  النظر  بغض 
اجتماعية - بنائية أو نظريات يوجهها هدف ما أو كلتاهما أو بناًء 
بأن  المرجح  من  معهم  يعملون  الذين  الناس  بأن  االفتراض  على 
يكون لديهم أفضل نظرية – وُتركت المناقشات مفتوحة. وكانت 
كعلماء  يمكننا  كيف  هي  باألحرى  مالئمًة  األكثر  االنطالق  نقطة 
أنثروبولوجيا أن نفهم الوجدان من خالل األنثروبولوجيا الوصفية 

(وليس فقط باعتباره مستقالً عن اللغة)؟
كيفية  وقارنوا  المشاركون  حلل  العمل،  ورشة  خالل  وفي   
كيفية  عن  فضالً  الحركة،  مساحات  في  الجمهور  وجدان  توسيط 
التعبير عن قوة السياسة الوجدانية من خالل المواقع غير المادية. 
السياسي  للسخط  المادية  وغير  المادية  المواقع  أيًضا  واكُتشفت 
الُمحجب، الذي تجسد، على سبيل المثال، في الروايات، الكالم، 
غير  التعبيرات  خالل  من  وكذلك  اإلسقاطات  النكتة،الشائعات، 
هذه  كل  والسكوت.  والحواس  الجسدية  اإليماءات  مثل  اللفظية 
التحوالت  بين  روابط  وإنشاء  الجمهور  حياة  صنع  في  عوامل 

السياسية - االقتصادية والخبرة الفردية والجماعية. 

إلى  االستماع  من  اليومين  مدى  على  المشاركون  تمكن 
العروض التقديمية الُمحّفزة ومن إعطاء ردود فعل إبداعية في جو 
مريح. باإلضافة إلى العديد من الفرص لمقارنة خبراتهم البحثية 
ولمناقشة ووضع الرؤى النظرية في السياسة الوجدانية في العمل 
األنثروبولجي. وعندما اقتربت نهاية اليوم الثاني، ُعقدت مناقشة 
المدعويين  الحاضرين  مع  بالتعاون  المستديرة  المائدة  اجتماع 
والطالب  السياسة  وصناع  والُكّتاب  المصريين  من الصحفيين 
دعوتهم  تم  كما  وغيرهم.  الشباب  والناشطين  الجامعات  وأساتذة 
أيًضا للمشاركة في الحوار المستمر حول مواضيع ورشة العمل 
أثناء مناقشة اجتماع المائدة المستديرة السويدي السكندري التقليدي. 
ونادًرا ما يعرض الباحثون أنفسهم إلى "مخاطر" نقد إيميك أثناء 
المؤتمرات األكاديمية ويتقدمون لعمل ورش العمل أو يشاركون 
في حوار مباشر مع األطراف الفاعلة الذين هم في أغلب األحيان 
ذلك،  من  وبدالً  بحثهم.  يتناولها  التي  الموضوعات  سوى  ليسوا 
اآلخرين  الباحثين  مع  حوار  إلى  تؤدي  ما  غالًبا  الورش  فإن هذه 
المائدة  اجتماع  مناقشة  وراء  السبب  وكان  ُمغلقة.  في غرف 
للحوار  الفرصة  إتاحة  هو  هذه  العمل  ورشة  خالل  المستديرة 
تتعلم  بأن  المختلفة  الفاعلة  لألطراف  ذلك  يسمح  بأن  على أمل 
من بعضها البعض وبأن يثروا البحوث المستقبلية. وكانت إحدى 
أجمل النتائج وأكثرها فائدًة بالنسبة لي كباحث وكصاحب المبادرة 
في هذا البحث هي تجربة السياسة الوجدانية التي حدثت بالفعل أثناء 
المناقشات الساخنة في جلسات اجتماع المائدة المستديرة مع جميع 
ونشاًطا.  التزاًما  أكثر  متزايد  وبشكل  أصبحت  التي  المشاركين 
وكان هناك بالفعل قوات ُمكّثفة واضحة في الغرفة قادرة بعبارة 
تجسدت  حيث  الجسد،  داخل  والسريان  التشكيل  على  ماسومي 
كعاطفة. ومن المحتمل أن تكون إحدى أهم النتائج الخاصة بورشة 
العمل هذه - هي إظهار أهمية السياسة الوجدانية - وهي شيء عبر 
المستديرة: المائدة  اجتماع  نهاية  في  المدعوون  الحاضرون  عنه 

إن السبب الكلي لمعضالت ثورة ۲۰۱۱ في مصر(وفي بالد أخرى 
في المنطقة) واليوم هو أن هذه األحداث كانت تقودها المشاعر. 
وكانت المناقشات األخرى التي تلت العروض التقديمية والمناقشة 
األخيرة الجتماع المائدة المستديرة واسعة النطاق وعكست اتساع 
المجتمع  تجارب  مناقشات  وأكدت  المطروح.  الموضوع  نطاق 
المستديرة،  المائدة  اجتماع  مناقشة  أثناء  وخصوًصا  المصري 
بالنظر إلى الحاضرين المصريين ولكنها أخذت أيًضا في االعتبار 
النتائج المغربية والليبية والتونسية واليمنية. وهذه األخيرة كشفت 
أوجه التشابه واالختالف بين البلدان على حد سواء. وفي كثير من 
المناسبات أثناء مناقشات اجتماع المائدة المستديرة أُثيرت النقطة 
بأن إحدى أهم الطرق األكثر حيوية لفهم الثورات تكون من خالل 
دراسة األدب والفنون. وكان هذا أيًضا موضوًعا متكرًرا طوال 
ورشة العمل. فعلى سبيل المثال، كانت هناك مناقشات عديدة كشفت 
عن أوجه التشابه في بعض المواضيع مثل استخدام الغاز الُمسّيل 
للدموع ككناية عما كان يحدث في جميع أنحاء شمال أفريقيا خالل 
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تقرير ورشة العمل واجتماع المائدة المستديرة

مقدمة

عندما بدأت في االعداد لهذا الحدث بصفتي أحد كبار الباحثين الجدد 
في المعهد األفريقي اإلسكندنافي، كنت أقوم أيًضا بالتخطيط لبحثي 
الجديد في القاهرة. في ذلك الحين، كنت أسأل نفسي أسئلة مشابهة 
واآلخرون  فارهاجهانام۱  البروفيسور  طرحها  التي  األسئلة  لتلك 
المنطقة: في  الثورات  اندالع  بعد  األنثروبولوجيا  علماء  من 
شمال  مجتمعات  في  الجارية  الحيوية  العمليات  فهم  يمكننا  كيف 
أفريقيا في أعقاب ثورات عام ۲۰۱۱ وكذلك عدم االستقرار الحالي؟
االنتقالية  أفريقيا  شمال  في  الوجدانية  السياسة  وأصبحت 
العمل  لورشة  اإلعداد  عملية  أثناء  لي  بالنسبة  أهمية  وأكثر  أكثر 
عن  ويعبرون  الناس  يشعر  كيف  نفسي:  وسألت  الجديد.  وبحثي 
أعقاب "الربيع العربي"؟ وما هو دور السياسة الوجدانية في إيجاد 
مواطنين جدد؟ وما هو دور القوات غير االستطرادية في الحياة 

االجتماعية في الثورات؟
وفي خالل بحثي السابق في مصر، شعر الرجال والنساء من 
جميع األعمار باقتراب يوم القيامة. حيث لم تستطع األغلبية أن ترى 
سوى مستقبل مظلم ألنفسهم وألطفالهم. وغالًبا ما كانوا يصفون 
وتفاعل  مبارك.  سياسات  ظل  في  قاسوا  الذين  المصريين  معاناة 
العالم  تجاه  الدولة  ضعف  جراء  من  رضا  وعدم  بغضب  الناس 
المعيشة  ظروف  تدهور  وأسهم  اقتصادها.  إدارة  وسوء  الغربي 
وعدم االستقرار في المنطقة في الشعور بفقدان السيطرة وتقويض 
األمن الفردي والجماعي. وتجسدت هذه المشاعر وتم التعبير عنها 
في مظاهر العدوان واإلحباط والقلق. وفي خالل حرب العراق، 
ثورة  مصر،  في  بثورة  للقيام  حان  قد  الوقت  أن  الشباب  أعلن 
أكثر جديًة من التي اندلعت خالل مظاهرات الخبز عام ۱۹۷۷. 
يكون  النهاية....[سوف  في  ولكن  المصريون  وصبر  وتحمل 
هناك] انفجاًرا وحان وقت رد الفعل في هذا المكان (مالمستروم 
مرور  بعد  ذلك  يحدث  وسوف  مالمستروم ۳۸:۲۰۱۳).  ٦۲:۲۰۰۹؛ 
عشر سنوات آخرى. وعلي الرغم من ذلك ظل الرعايا السياسيون 
المصريون نشطين. وفي مطلع القرن الواحد والعشرين، ظهرت 
السياسة كنصوص خفية (سكوت ۱۹۹۰) بدالً مما يسمى بالثورة 
في الشوارع. ولم يتم التعامل مع قواعد الدولة باالمباالة واالكتئاب 
ياشين  (نافارو  والنكتة  وبالشائعات  بسخرية  أيًضا  بل  فحسب 
۲۰۰۲). وفي حقيقة األمر قد تكون السلبية واالستقرار والسخرية 
والحظ  القوة.  أشكال  من  شكل  األخرى  المشابهة  الفعل  وردود 
نافارو ياشين (۲۰۰۲) انتشار السخرية والقبول والالمباالة فيما 
يتعلق بسياسة الدولة في تركيا. كما تناولتها أثناء عملي الميداني 
السابق. إن الوعي بالدولة المرعبة ليس كما تؤكدهاهي "شكل من 
أشكال الخضوع وهو الركوع إلى أسفل. بل ينطوي هذا الخضوع 
للسلطة علي درجة عالية من القوة (نافارو ياشين ۲۰۰۲:۱٦٤). 

۱- أأأ، ۱٤-۲۰ نوفمبر ۲۰۱۱، مونتلایر

حيث  مبارك،  نظام  واضح  بشكل  األغلبية  تعارض  مصر،  ففي 
مختلفة من العمل في محاولة منها للتحرر من  استخدمت أشكاالً 
أوضاع الخضوع السابقة. وبالرغم من ذلك، ال يريد كل شخص 
حديَثا ليبرالًيا يرتكز على الحرية واالستقاللية الفردية. وقد يدرك 
العديد بعض المفاهيم مثل المساواة بين الجنسين (بدالً من العدالة 
أو التكامل) كما هي مثقلة باإلمبرالية الثقافية. وعالوًة على ذلك، 
فإن العديد من المصريين ال يعارضون كل طرف فاعل من العهد 
الوكالية  'القدرة  بأن  محمود (۲۱۲:۲۰۰۱)  يدعي  وكما  السابق. 
تغيير (تقدمي)  عنها  ينتج  التي  األفعال  تلك  على  فقط  تنطوي  ال 
ولكن أيًضا على تلك األفعال التي تهدف إلى االستمرارية والركود 

واالستقرار.' 
األخير  االستقرار  وعدم   ۲۰۱۱ عام  ثورات  أعقاب  وفي 
السياسة  وصناع  األكاديميون  مال  أفريقيا،  شمال  مجتمعات  في 
قوًة  األكثر  الصلة  عن  التغاضي  إلى  سواء  حد  إلى  األووروبيين 
في  الوجدانية  السياسة  وكانت  والوجدان.  السياسة  بين  الموجودة 
قد  ذلك،  ومع  االنتماء.  الشعور  في  التأًثير  على  قادرًة  المنطقة 
تسهم الديناميكيات الحالية في فقدان السيطرة وفي تقويض األمن 
الفردي والجماعي وزعزعته وإثارة عدم اليقين واإلنفالت األمني 
انتقالية.  بمرحلة  تمر  التي  أفريقيا  شمال  في  العنف  من  والمزيد 
للسياسة المعاصرة في شمال أفريقيا  ويحتاج الفهم االكثر شموالً 
سوف  فقط  عندئذ  الجمهور.  ووجدان  والحواس  الجسد  يشمل  أن 
نكون قادرين على فهم تصرفات البشر التي ال تتواسط فيها اللغة 

أو الوعي.
وُيعّرف سبينوزا ودولوز وجواتاري والباحثون الملهمين بهم 
(راجع، بروتيفي ۲۰۰۹) الوجدان بأنه القوات قبل االستطرادية 
القوى  هذه  تكون  وقد  والوعي.  والمشاعر  الجسد  تشكل  التي 
مادية أو غير مادية، على سبيل المثال، األشخاص أو المسافات 
ذلك.  إلى  وما  الرائحة،  الضوء،  الصوت،  وكذلك  أو الصور 
ووفًقا لهؤالء الباحثين، فإن الوجدان مرتبط بالمشاعر والعواطف 
(ولكنه ال ينبغي أن ٌيفهم على أنه مرادف لها). ويشير ماسومي 
بدالً من ذلك بأننا نفهم الوجدان على أنه قوات مكثفة لديها القدرة 
على التشكل والتدفق داخل الجسد، حيث ستتجسد كعاطفة. ويعّرف 
هذه العملية بأنها "استقاللية الوجدان". وقال عالم األنثروبولوجيا 
رد  هو  الوجدان  إلى   Deleuzian لجوء  بأن  ياشين  نافارو 
ياشين  (نافارو  اإلنسانية  العلوم  في  االستطرادية  لمركزية  فعل 
موضوعية  لديه  النمطي  التحول  فإن  ذلك،  ومع   .(۱۲:۲۰۰۷
شخص  وكأن  اآلخر  يلغى  واحًدا  وكأن  الوجدان،  تجاه  بها  ُمدلى 
نهج  وهو  الظري:  النهج  معسكرات  بين  االختيار  عليه  كان  ما 
معين هدف  تجاه  موجه  أو نهج  واحد  موضوع  على  يرتكز 
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الجلسة االفتتاحية لمناقشات اجتماع المائدة المستديرة في اليوم الثاني لورشة العمل حول السياسة الوجدانية في المرحلة االنتقالية لشمال أفريقيا: تصور المستقبل. 
و تظهر الصورة العرض التقديمي للبحث الذي قام به مارك ويستمورالند في القاهرة بعنوان "أنت مبسوطة؟" (هل أنت سعيدة؟).
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الملخص

إلجراء  إليها  الحاجة  تشتد  فرصة  هذه  العمل  ورشة  أتاحت 
مناقشة نظرية للوجدان والسياسة باإلضافة إلى بناء شبكة جديدة 
وبشكل  لذلك،  نتيجة  العلماء  يستطيع  األنثروبولوجيا.  علماء  من 
هذا  في  خبراتهم  سنوات  وأيًضا  البحثية  اهتماماتهم  تقاسم  أفضل 
المجال وتصب جميعها في مصلحة تعميق فهم التطورات األخيرة 

في في المرحلة االنتقالية للبالد.
واسعة  مجموعة  إلى  العمل  ورشة  مناقشات  تطرقت  لقد 
طرق  إلى  للوجدان  الصحيح  التعريف  من  بدءا  المواضيع  من 
التعبير عن الوجدان والسياسة من خالل الشعر وصناعة األفالم 
والمظاهرات وما إلى ذلك وإلى النتائج المتعلقة باختفاء أو تعزيز 
الوجدان والسياسة في مجتمع شمال أفريقيا في هذه الفترة االنتقالية.

بدأته  الذي  البحث  مشروع  من  جزء  هي  هذه  العمل  ورشة  إن 
الدكتورة ماريا فريدريكا مالمستروم، كبيرة الباحثين لشمال أفريقيا 
المعهد  في  الديمقراطي  التحول  و  واألمن  الصراع  مجال  في 
األفريقي اإلسكندنافي. وترى الدكتورة مالمستروم أنه في أعقاب 
مجتمعات  شهدته  الذي  االستقرار  وعدم   ،۲۰۱۱ عام  ثورات 
شمال أفريقيا في الفترة األخيرة، مال صناع السياسة األوروبيون 
األكثر  الصلة  عن  التغاضي  إلى  سواء  حد  على  واألكاديميون 
قوًة بين السياسة والوجدان. وبالتالي، دعت الدكتورة مالمستروم 
مجموعة من الباحثين إلى اإلسكندرية في مايو ۲۰۱۳ من أجل 
الموضوع. هذا  حول  يومين  لمدة  العمل  ورشة  في  المشاركة 

وقد شارك كل من المعهد األفريق اإلسكندنافي والمعهد السويدي 
باإلسكندرية في االعداد لورشة العمل هذه.
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