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التذمر باالستلقاء
حملة شبابية في الصين ضد نمط الحياة الصناعية

بكين ـ علي أبو مريحيل

فــــــــي ظــــــــل تـــــشـــــديـــــد الــــســــلــــطــــات 
على  األمنية  قبضتها  الصينية 
كل ما ينشر في مواقع التواصل 
 عــن حظرها 

ً
االجــتــمــاعــي املــحــلــيــة، فــضــا

منصات التواصل العاملية، مثل: فيسبوك 
ــتـــر وانــــســــتــــغــــرام، ال يـــجـــد الــشــبــاب  وتـــويـ
ـــن الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــرمـــوز  الـــصـــيـــنـــي بـــــدًا مـ
ــارات لــلــتــنــفــيــس عــــن غــضــبــهــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ

والتعبير عن همومهم وأوجاعهم.
أحــد هــذه الــرمــوز وأكثرها استخدامًا في 
الصينية،  االجتماعي  التواصل  منصات 
صورة لرجل مستلق على أريكة غير مبال 
الصورة  أن  نشطاء  اعتبر  إذ  حــولــه،  بمن 
التي  الامباالة واإلحباط  تعبر عن حالة 
ــوء ظــــروف  ــ ــابــــت الـــشـــبـــاب، بــســبــب سـ أصــ
حياتهم املعيشية وعدم اكتراث السلطات 
بــمــشــاكــلــهــم، وتـــذمـــرهـــم الــــدائــــم مـــن نمط 

الحياة الصناعية.
وتعود الصورة ملمثل صيني شهير يدعى 
جيه يــو، كــان قــد شـــارك ضيف شــرف في 
مسلسل كوميدي »أنا أحب عائلتي« أنتج 
تـــدور أحــداثــه حــول التغيرات  عــام 1993، 

)Getty( استخدام الرموز لتمرير انتقادات سياسية ليس جديدًا على جيل اليوم

التي طرأت على املجتمع الصيني في ظل 
سياسة اإلصـــاح واالنــفــتــاح، ولعب جيه 
يــو، دور رجــل عاطل عن العمل يّدعي أنه 
عالم، لكنه لم يفعل شيئًا سوى االستلقاء 
ــان  ــ عـــلـــى األريـــــكـــــة وتـــــنـــــاول الــــطــــعــــام. وكـ
فـــي أغــلــب مــشــاهــد الــحــلــقــة يــرقــد صامتًا 

ويرفض النهوض والحركة. 
وبــعــد نــحــو عــقــديــن مــن عـــرض املسلسل، 
عادت وضعية جيه يو، إلى الواجهة كأداة 
احتجاجية على حزمة من التحوالت التي 
شهدتها الباد في ظل تدابير وسياسات 
حــكــومــيــة أدت إلــــى اتـــســـاع الـــفـــجـــوة بني 
األغــنــيــاء والــفــقــراء، بــاإلضــافــة إلـــى تدني 
ــدد ســــاعــــات الـــعـــمـــل،  ــ األجــــــــور وزيـــــــــادة عــ
وغــيــرهــا مــن ظــواهــر رأســمــالــيــة تتناقض 
مـــع الــقــيــم االشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي يـــنـــادي بها 

الحزب الشيوعي.
هذا ويعتبر مراقبون أن الشباب الصيني 
والشاقة،  الطويلة  العمل  ساعات  من   

ّ
مــل

ــازل  ــنـ واالرتـــــفـــــاع الـــشـــديـــد فــــي أســــعــــار املـ
 عـــن صــعــوبــة الـــــزواج 

ً
واملــــركــــبــــات، فـــضـــا

وتكوين أسرة، لذلك بدأ يميل إلى اليأس، 
بــات يتسع  املحبطني  أن جيش  معتبرين 
بصورة كبيرة، وأن تــداول مليون صورة 

لــلــرجــل املــســتــلــقــي تــعــنــي الــتــحــاق مليون 
جندي يائس بهذا الجيش، األمر الذي قد 
املجتمع  ــدادات خطيرة على  ارتــ لــه  يكون 

الصيني.
وقـــالـــت الــبــاحــثــة االجــتــمــاعــيــة إيــمــي تــان 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن قدرة 
رمز بسيط على تحريك مشاعر مشتركة 
البحث عن  عند جيل كامل، يدفعنا نحو 
السر الكامن في نفوس الشباب، وأضافت، 
يبدو أنه إزاء تدهور األوضاع االجتماعية 
وقسوة الحياة الصناعية، لم يجد الشاب 
اليائس ما يفعله سوى االستلقاء إلهدار 
الــوقــت، لكن أن يتحول ذلــك إلــى ما يشبه 
حـــمـــلـــة مـــنـــظـــمـــة، أو عـــــــدوى إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــر، فـــذلـــك مــؤشــر  ــ تــنــتــشــر مـــن شــخــص آلخـ
الشباب  حــال  فــي  النظر  يستدعي  خطير 

واالستماع إلى أصواتهم ومتطلباتهم.
في السياق، قالت فانغ لني، وهي طالبة في 
تعّبر  يــو،  إن وضعية جيه  بكني،  جامعة 
الحياة،  العمل ولــذة  عــن جيل فقد شغف 
»فــي العام املقبل ســوف أتخرج، غير أني 
ال أتوقع أن أجد وظيفة بسهولة، ما يعني 
أنـــي قــد أنــضــم بــــدوري لجيش املحبطني 
، من يدري، ربما أشارك صورتي 

ً
مستقبا

مثل اآلخرين على حسابي في موقع ويبو 
)املعادل الصيني ملوقع تويتر(، لكني آمل 
ــات الــتــي نعاني  ــ أن يــتــم الــنــظــر فـــي األزمــ

منها وأن يتم حلها قبل تلك اللحظة«.
ــاو،  ــنـــاشـــط وو جــ ــه، أوضــــــح الـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
أن اســـتـــخـــدام الـــرمـــوز لــتــمــريــر انــتــقــادات 
ســيــاســيــة، لــيــس جــديــدًا عــلــى جــيــل الــيــوم 
الذي بات أكثر إبداعًا وابتكارًا في تطوير 
ــه للتعبير على رأيـــه، فــي ظــل رقابة  أدواتـ
صارمة تمارسها السلطات الصينية على 
الفضاء اإللكتروني. وأضاف في حديث مع 
 بعض مستخدمي 

َّ
»العربي الجديد«، بأن

ــرنــــت فــــي الــــصــــني لــــجــــأوا فــــي وقـــت  ــتــ اإلنــ
سابق إلى صــورة الــدب »ويني« املعروف 
فــي عالم الــرســوم املتحركة، لــإشــارة إلى 
رئيس الباد شي جني بينغ، كي ال يقعوا 
في فخ الرقابة التي تحظر استخدام اسم 
الرئيس في منصات التواصل االجتماعي 
باعتبار محتوى غير قانوني. ولفت إلى 
أن السلطات حظرت في أعقاب ذلك صور 
الــدب »ويــنــي« فلم تعد تظهر نتائج ذات 
صلة، كما منعت عرض فيلم »كريستوفر 
روبني« من إنتاج شركة ديزني األميركية، 
ألنه يضم شخصية »ويني ذا بوه«. دون 

اإلشارة إلى أسباب املنع.
ــــدب ويـــنـــي مـــنـــذ عـــام  ــــور الــ ــتـــشـــرت صـ وانـ
2013، عندما ظهر الرئيس الصيني شي 
جني بينغ، وهو يسير إلى جانب نظيره 
األمـــيـــركـــي الــســابــق بـــــاراك أوبــــامــــا، حيث 
أجرى مستخدمو اإلنترنت آنــذاك مقارنة 
بــني أوزان الــرئــيــســني، وأشـــــاروا إلـــى ذلــك 
بصورة مشتركة تظهر »ويني« يسير إلى 

جانب النمر »تيغر«.

تعود الصورة ملمثل 
صيني شهير يدعى 

جيه يو، كان قد شارك 
ضيف شرف في 

مسلسل كوميدي »أنا 
أحب عائلتي« أنتج عام 

1993

■ ■ ■
يعتبر مراقبون أن 

 
ّ

الشباب الصيني مل
من ساعات العمل 
الطويلة والشاقة، 
واالرتفاع الشديد 
في أسعار املنازل 

واملركبات

■ ■ ■
استخدام الرموز 
لتمرير انتقادات 

سياسية، ليس جديدًا 
على جيل اليوم الذي 

بات أكثر إبداعًا 
وابتكارًا

باختصار

تبنّى الشباب الصيني صورة رجل مستلٍق على أريكة وغير مبال بمن حوله، وذلك في طريقة للتعبير عن حالة اإلحباط والالمباالة 
التي أصابت جيل الشباب

هوامش

خطيب بدلة

الله  مــا شــاء  فــي كــل شــيء.  الديكتاتور  الرئيس  يفهم 
وا على الخشب .. 

ّ
 ع النبي املصطفى، دق

ّ
كان، اللهم صل

الرئيس عندنا ال يجيء إلى السلطة بتآمره على رفاقه، 
وال بانقالب عسكري، وال بدعم من دولة )استعمارية، 
استجابة  يأتي  وإنما  حقيرة(،  صهيونية،  إمبريالية، 
البتهاالت أهــل الــبــالد! الشعار الــذي مأل جــدران املدن 
 انــقــالب الــحــركــة التصحيحية 

ّ
الــســوريــة فــي مــســتــهــل

 األسْد. 
َ
َدْد، فأرسل لنا حافظ

َ
1970: طلبنا منا الله امل

جعل  مــن  ن 
ّ
يتمك بعدما  أنـــه،  الديكتاتور  فــي  املشكلة 

الــذيــن  الــتــي يحكمها يــحــّبــونــه غصبًا عــن  الــبــالد  أهـــل 
املحلي.  النطاق  فوق  باالرتفاع  التفكير  يبدأ  فوهم، 

ّ
خل

أو  أنــه زعيم دولــتــن  اّدعـــى  أعــرف ديكتاتورًا عربيًا  ال 
ثالث. يا عّمي، شو هالتواضع؟ ثالث أربع دول فقط؟ 
عون إلى قيادة األمة العربية، من 

ّ
كلهم، يا سيدي، يتطل

ه 
ُ
املــاء إلــى املــاء. طّبالو صــّدام حسن وزمـــاروه ودبيكت

العرب«، وكانوا يسّمونه في  أطلقوا عليه لقب »صــّدام 
القذافي  معّمر  ومثله  الــعــربــيــة«،  األمـــة  »قــائــد  أدبياتهم 
الذي أطلق على الدولة الغلبانة ليبيا اسمًا إمبراطوريًا 

مرعبًا: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
يخة والسّحيجة 

ّ
العظمى ... في حن كان الّدبيكة والنخ

في املسيرات املليونية املؤيدة لحافظ األسد ينشدون، 
 – أسْد - رمز الثورة العربية.. 

ْ
ع: حافظ

َّ
على نحو ُمَوق

من  تهتف:  الناصر  عبد  لجمال  املؤيدة  الجموع  كانت 
الناصِر.  عبَد  لبيَك  الثائِر،  الخليج  إلــى  الــهــادِر  املحيط 
الَسْجع جليًا  الناتج عن  الخلط  الهتاف، يظهر  في هذا 
ألصقوها  الــعــربــي.  بالخليج  ــثــائــِر«  »ال بــإلــصــاق صــفــة 
أنــه  يــفــتــرضــون  الـــذي  الــنــاصــر  لعبد  ــاًء  ــ بالخليج إرضـ
ــرار 23 يوليو 1952، وهــي،  »ثـــورة« الضباط األحـ قــاد 
فــي نــظــرهــم، ثـــورة عربية شــامــلــة. مــع العلم أن الــثــورة 
العصر  فــي  مصر  التي شهدتها  الــوحــيــدة،  الحقيقية، 
أنتجت دستور 1923،  التي  ثــورة 1919،  الحديث، هي 
وعلى إثره سادت حياة ديمقراطية بقيادة حزب الوفد، 
على الرغم من وجود امللك وقوات االحتالل البريطانية.  
اللواء محمد نجيب كان قائد  ما ال يعرفه كثيرون أن 
الــحــركــة االنــقــالبــيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، بــيــنــمــا كـــان عبد 
»بكباشي«،  برتبة  صــغــارًا،  ضباطًا  وصحبه  الناصر 
أو رائــد )األصـــح »بينباشي«، وهــي كلمة  يعني مــقــّدم 
يقرأ  َمــن  جــنــدي(.  األلــف  قائد  تعني   ،Binbaşı تركية 

يــحــّول  أن  أراد  أنـــه  يــعــرف  ــلــواء محمد نجيب  ال ســيــرة 
االنقالب إلى ثورة حقيقية، تعّزز الديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة، وحكم الشعب، في مؤسسات الدولة، 
وليس من فرد واحد، وعبد الناصر انقلب عليه، عزله، 
سخ، متداٍع، 

ّ
ووضعه تحت اإلقامة الجبرية، في منزل مت

سيئ. )توفي في 28 أغسطس/ آب 1984(، وألغى، في 
سنة 1954، الحياة السياسية، وأّمم الصحف، وجعلها 
بــإمــرتــه، ومــنــح عبد الحكيم عــامــر خــالل ساعة  تعمل 
واحدة ترفيعاٍت عسكرية تحتاج إلى ثالثن سنة خدمة 

مه قيادة 
ّ
مع الدراسة، فجعله برتبة لواء، ثم مشير، وسل

يقولون،  كما  الصغير،  رفــع  قــد  يكون  وبــذلــك  الجيش. 
ــض الــكــبــيــر، مثلما يــفــعــل الــطــغــاة فــي كــل زمــان 

ّ
وخــف

العسكرية  وعامر  ناصر  مغامرة  وباملناسبة:  ومكان. 
املــرتــجــلــة هـــي الــتــي أوصـــلـــت مــصــر )ومــعــهــا ســوريــة 
واألردن وفلسطن( إلى الهزيمة املنكرة في سنة 1967.

األســد  حــافــظ  طريقة  السيسي  الفتاح  عبد  استنسخ 
ب الفالح 

ّ
في الحكم بحذافيرها تقريبًا. كان حافظ يلق

األول، والعامل األول، والقاضي األول، والشبيبي األول، 
الــقــائــد األعــلــى  والــطــالــب األول، والــطــلــيــعــي األول، وهـــو 
التقّدمية،  الوطنية  وللجبهة  الداخلي،  ولألمن  للجيش، 
واألمــــن الــعــام لــلــحــزب، وكـــل شـــيء .. الــســيــســي، اآلن، 
ــك الــقــضــاء  ــ ــيء فـــي مـــصـــر، بــمــا فـــي ذل رئـــيـــس كـــل شــ
الـــذي كــان فــي مصر شبه مستقل. أمــا بــشــار األســد 
أن  الــتــرفــيــع، فمع  الــنــاصــر فــكــرة  فقد اقتبس مــن عبد 
يه أي نوٍع من العلوم 

ّ
ون في تلق

ُّ
معظم السورين يشك

فــي سنة  خـــّدام  الحليم  عبد  الــنــائــب  ــعــه 
ّ
رف العسكرية، 

إلى ثالثن  ترفيعاٍت تحتاج  2000، خالل ربع ساعة، 
سنة، وجعلوه كل شيء في سورية، مثل والده حافظ، 

وعّمه صّدام، وعّمه جمال.
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