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مام ب لشاهدين  ا بهذين  كوين  ر  حوا من  األول  عددنا  فتتاحنا  ا

نعرتف  للمجلة،  لجدد  ا املحررين  نحن،  بوروواي،  يكل  ما قال 

لعمومي  ا االجتامع  بعلم  املتخصصة  املجلة  لهذه  لرثي  ا ريخ  لتا با

 . )7 .4  GD )أنظر لفريدة  ا لكوين  وا

بوصفه  يكل  ملا لربامجي  ا لخطاب  ا من  مقتطف  األول  د  االستشها

ُمقِنعة  فعة  مرا فيه  صاغ  لذي  وا االجتامع  لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا رئيس 

ملأخوذ  ا لثاين،  دا االستشها ويف  لعمومي.  ا االجتامع  علم  تعزيز  ئدة  لفا

يطّور  عرش  لثامن  ا لدويل  ا االجتامع  علم  مؤمتر  خالل  لرئايس  ا به  خطا من 

لعمومية-االتجاه  ا نحو  ه  »االتجا عمومي.  اجتامع  علم  حدود  يكل  ما

بني  لفاصل  ا لعقد  ا أوجز  بها  لتي  ا لطريقة  ا كانت  تلك  لكونية«  ا نحو 

االجتامع  لعلم  فهمه  يف  وبحامس  دوليا  فيه  خيض  عقدا  وكان  لخطابني.  ا

ينجزه.  أن  االجتامع  علم  باختصاص  ويجدر  ميكن  ما  حول  وللسؤال 

يف  ويبحث  يدّرس  وهو  يكل،  ما  توّل  خالله  عقدا  كان  ذلك  عن  وفضال 

علوم  إل  ناظرا  بفضله،  أورّبا  ذلك،  من  لرغم  ا وعىل  املتحدة  لواليات  ا

ما  وخالل  كوين.  ر  حوا مجلة  تأسيس  نقدية،  نظرة  لهيمينية  ا االجتامع 

لعامل،  ا ء  أرجا كل  من  اجتامع  علامء  بعية  لسبعة،  ا م  األعوا عن  يزيد  ال 

ليس  لعمومي.  ا االجتامع  لعلم  مزدهرة  مجلة  فصارت  تطويرها  تول 

اجتهد  لتي  ا املعرفة  اجتامع  علم  عن  فكرته  يكل  ما يشاطر  أن  ملرء  ا عىل 

لحقل،  ا داخل  من  ملناقشات  ا حدود  يتجاوز  با  مداها  يعطيها  أن  يف 

بحوثهم،  ئج  نتا لنرش  منتدى  لعامل  ا أصقاع  من  االجتامع  لعلامء  مينح  وأن 

املشرتك.  اختصاصهم  حول  وأفكارهم  لعامل  ا شؤون  حيال  قفهم  وموا

ر  حوا يف  محررين  لخالفته  برتشحنا  سنتقدم  كنا  إن  يكل  ما لنا  سأ وعندما 

من  لتوجسنا  ملَهّمة.  ا لهذه  بنا  لثقته  لغبطة  وبا لفخر  با شعرنا  كوين 

عىل  رنا  قرا يقّر  مل  املرشوع،  هذا  مثل  تصاحب  أن  ميكن  لتي  ا نات  لّرها ا

ليد  بتقا األلفة  ذوي  لعموميني  ا االجتامع  علامء  نحن  أقنعنا  وما  لفور.  ا

يكل  ما خطاب  وصفها  لتي  ا لشنيعة  ا لحقيقة  ا هي  لنقدية  ا االختصاص 

تهدد  لتي  ا تلك  لدولة«  ا دية  واستبدا السوق  تسلطية  »أزمنة  يف  ثلة  ما

جديدة. بطرق  زخام  تكتسب  بأن 

األثر  لغ  وبا عميق  اجتامعي  تغري  بسريورات  تنا  مجتمعا مرت  لقد 

عليها  يُدلّل  أن  ميكن  لتي  ا السريورات  وهي   1970 لسنوات  ا أواسط  منذ 

ويف  الرشق  يف  وكذا  لكونيني  ا لجنوب  وا الشامل  كال  يف  ينة  متبا بكسور 

ر  نهيا وا  1970 لسنوات  ا تراجع  ذلك  يشمل  ء.  لسوا ا حد  عىل  لغرب  ا

لربيكس  ا بلدان  وبروز  لعوملة  وا ملايل  ا ملال  ا رأس  وتوسع  لدولة  ا كية  اشرتا

نكسارات  ا تشمل  كام   .2009 -2008 لسنتي  لكونية  ا لية  ملا ا واألزمــة 

وإعادة  ية  لرعا ا دولة  تفكيك  من  حدوثه  يتواصل  ما  الحقة  تاريخية 

لسنوات  ا منذ  لعامل  ا من  مختلفة  ء  أجزا د  متدا ا عىل  وتشكيلها  ئها  بنا

وعىل  رد  ملوا ا عىل  يخاض  وما  لجديدة،  ا االحتجاجية  لحركات  وا  ،1980

لدينية،  وا لسياسية  وا دية  االقتصا فع  لدوا ا ذات  حروب  من  لهيمنة  ا

االجتامعي  لتأزم  وا ملادي  ا لتفقري  وا د  األعدا مسبوقة  غري  لقرسية  ا لهجرة  وا

وتصاعد  لبيئية  ا لكوارث  ا عن  تجا  نا بأكملها  نا  وبلدا مناطق  يرضب  لذي  ا

)بتعبري  لية«  االمتثا »االنتفاضة  نشهد  كام  االجتامعي.  لتفاوت  ا يف  حاد 

لدولة  ا حكم  تخاذ  ا نحو  ونزعة  جديدة  ميينية  لشعبوية  أدورنو(  تيودور 

أجل  من  تكافح  أهمية  تقل  ال  بحركات  رضورة  تصطدم  تسلطية  أشكاال 

املجتمع. يف  أثرها  يتصاعد  لدميقراطية  ا

لغة  با تشكيالت  فيها  تتسبب  مسبوقة  غري  تطورات  لظواهر  ا هذه  متثل 

فية  لثقا وا واالجتامعية  لسياسية  وا دية  االقتصا لعوامل  ا من  لتعقيد  ا

ته،  ذا اآلن  ويف  ولكن،  لحدة.  ا متفاوتة  ر  آثــا يف  األخــص  عىل  متسببة 

من  للقوميات  بر  وعا قومي  بني  ما  لٍق  تعا يف  تتقاطع  نزعات  نشهد  نحن 

حول  متمركزا  تنظيام  منفصلة  قبل  كانت  ٍت  رأسامليا تنظيم  إعادة  قبيل 

وأوروبا  املتحدة  لواليات  ا يف  شعبوية  لتيارات  زيا  متوا وبروزا  لسوق،  ا

ذات  االجتامعية  للتفاوتات  املتجدد  لتنامي  وا لالتينية،  ا وأمريكا  وآسيا 

لحادة  ا لعودة  وا االقتصادي  لتعاون  ا مجلس  بلدان  يف  لطبقي  ا األساس 

لقومية. ا إلثنية/ وا لجندر  با املتصلة  لتفاوت  ا محاور  نحو 

لظواهر  ا لهذه  االجتامعية  لعلمية  ا لتأويالت  ا أن  من  لرغم  ا وعىل 

أّن  عىل  قا  تفا ا مثة  فإن  لتناقض  ا وحتى  بل  ين  لتبا ا من  لكثري  با تتسم 

لحقيقة  ا بعد  ما  عــامل  يف  لقلب.  ا يف  االختصاص  متس  لتغريات  ا هــذه 

االجتامعية  داللته  لحقيقة«  »ا باكتشاف  أوال  ملهتم  ا االجتامع  علم  يفقد 

من  متحرر  بخطاب  مرتبطا  اختصاصا  بوصفه  ملعونا  ويصري   ، كليا دا  فتقا ا

لتطورات  ا يف  لتفكري  وا لتحليل  ا يف  ته  بواجبا ء  اإليفا نحو  متجها  لهيمنة  ا

لقامئة  ا االختالفات  كل  عن  لنظر  ا وبرصف  وعليه،   . ونقدها <<االجتامعية 

االفتتاحية  >

 
»إذا كان عماد العلم االقتصادي هو االنطالق من السوق وتوسعه وعماد العلم السياسي هو االنطالق من الدولة وضمان االستقرار السياسي فإن عماد علم 

ي ملمحه 
ي أزمنة تسلطية السوق واستبدادية الدولة، يكون عىل علم االجتماع، وعىل االأخص �ف

ي والدفاع عن االجتماعي. �ف
االجتماع هو االنطالق من المجتمع المد�ف

ية.« العمومي، أن يدافع عن مصالح الب�ش

. مايكل بوروواي، 2004، خطاب الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرئاسي

 
ي المجتمع 

ي هو بناء علم االجتماع �ف
ي بالمجتمع والثا�ف

ي ثالثة تحديات... وإذا ما كان التحدي االأول هو صياغة علم اجتماع يعت�ف
»تَمُثل أمام علم االجتماع الكو�ف

 ». ، الذي كان أّس علم االجتماع االأصىلي ي
فإن التحدي الثالث هو أن يب�ف علم اجتماع لفائدة المجتمع، يدافع عن موضوعه الحقيقي، عنيُت المجتمع المد�ف

. مايكل بوروواي، 2014، خطاب الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرئاسي

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/01/v7i4-arabic.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/01/v7i4-arabic.pdf


 

3

املساعدة  يف  مشرتكة  مصلحة  يطّوروا  أن  االجتامع  علامء  عىل  بينهم، 

األكادميي  غري  لجمهور  وا األكادميي  لجمهور  ا بني  ما  ر  لحوا ا تعزيز  عىل 

بوصفنا  ونحن،  املشرتكة.  ملناقشات  با لتزامهم  وا مساهامتهم  خالل  من 

مساهامت  بني  لجمع  ا إل  نهدف  كــوين  ر  حــوا ملجلة  جــددا  محررين 

حول  حــّي  نقاش  تشجيع  وإل  لــعــامل  ا ء  ــا أرج كــل  مــن  سوسيولوجية 

 . اختصاصنا تقدم  حول  وكذا  االجتامعية  لتطورات  ا

لتبعية  ا منظري  ــرز  أب من  ــدة  واح مع  ر  بحوا لعدد  ا هــذا  يفتتح 

 Virgínia ( فونتس  فرجينيا  لالتينية،  ا أمريكا  يف  ملاركسيني  ا واملفكرين 

لنظرية  ا لبحث  ا مسارات  تاريخ  يف  لتفكري  ا إل  تدعونا  وهي   )Fontes

منظور  من  ملاركيس  ا »االنتزاع«  مفهوم  مناسبة  وحول  زيل  لربا ا يف  لثالثة  ا

االنقالب  منذ  لحاصلة  ا لتطورات  ا وفهم  لنقدي  ا لسيايس  ا د  االقتصا علم 

.2016 سنة  لحاصل  ا لربملاين  ا

علم  مؤمتر  اجتامع  عــامل  آالف   5 من  كــرث  أ يحرض  أن  ملنتظر  ا من 

يف  عرش  لتاسع  ا االجــتــامع  لعلم  لدولية  ا للجمعية  ــدويل  ل ا االجــتــامع 

مواجهة  يف  االجتامع  علم  ومهام  ثهم  أبحا ئج  نتا ملناقشة  كندا  تورنتو 

االجتامع  لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا رئيسة  لنا  وترشح  مللحة.  ا زمننا  يا  قضا

من  يجعل  لذي  ا لسبب  ا  )Margaret  Abraham ( أبراهام  مارغريت 

بات  وإجا تأمالت،  لة:  لعدا وا لعنف  وا لسلطة  ا وهو  املؤمتر  موضوع 

لتنظيمية  ا للجنة  ا رئيسة  ومتنحنا  األهمية.  لغ  با موضوعا  ومسؤوليات 

ورئيسة   ، )Patr izia Albanese ( نيز  آلبا ترزيا  با للمؤمتر  املحلية 

وكذلك   )Rima Wilkes ( يلكس  وا رميا  االجتامع  لعلم  لكندية  ا لجمعية  ا

كندا  حول  اإلضــاءات  من  بعضا  كندا  ء  أرجا كل  من  شباب  كادمييون  أ

لكندي. ا االجتامع  علم  وحول 

بذلت  وقد  محّرما  موضوعا  لجندر  با عالقته  يف  لعنف  ا كان  ما  كثريا 

لسخَط  ا يثرُي  فيام  ليه  إ لعمومي  ا ه  النتبا ا جلب  أجل  من  متكررة  جهود 

حول  أبراهام  مارغريت  ُت  مدعوا تكتب  لعدد  ا هذا  ويف  املشكل.  تساُع  ا

وجنوب  ليا  وأسرتا لعظمى  ا نيا  وبريطا بولونيا  يف  األوضــاع  تطورات 

 . يقيا فر أ

يف  للتأمل  نحة  سا مناسبة  ئتني  ملا ا ماركس  كارل  ميالد  ذكرى  ومتنح 

دعونا  وقد  االجتامع.  علم  يف  وأفكاره  ته  نظريا بها  نوقشت  لتي  ا لكيفية  ا

لعميقة  ا ليل  لتحا ا بني  تجمع  محاورة  يف  للمساهمة  األكادمييني  من  عددا 

نظرية  حول  لدولية  ا ملناقشة  ا عىل  ــاءات  وإض االجتامع  علم  لتاريخ 

لغة  با ملُْسِهمني  ا مقاالت  أظهرت  مختلفة.  مناظري  من  ألثره  ونقد  ماركس 

وللمناقشة  االجتامعية  للنظرية  مرجعا  ماركس  اعتامد  ميكن  أنه  اإلفادة 

من  نقده  تم  بها  لتي  ا للكيفية  أو  االجتامعي  للتغري  لبديلة  ا لرؤى  ا حول 

 ، عموما املعارصة  لرأسامليات  ا لتحليل  نظريته  واستعملت  نسوي  منظوٍر 

ومواضيع  ماركيس  منظور  من  نون  لقا ا أو  لدولة  ا تطور  فهم  أولكيفية 

نتعلم  مختلفة،  بلدان  من  لكتاب  ا من  لعديد  ا خطى  وعىل  كثرية.  أخرى 

ماركس. كارل  حازه  لذي  ا لدويل  ا االعرتاف  حول  لكثري  ا

برامج  يف  السوق  منطق  ء  إضفا أثر  مقال  يناقش  املفتوح  لقسم  ا يف 

لعمل  ا ظروف  عن  بطاقة  ننرش  كام  لهندية  ا لجامعات  ا يف  االجتامع  علم 

لجديد،  ا لتحريري  ا كوين  ر  حوا فريق  ء  أعضا يقدم  ذلك  وبعد  الصني  يف 

أنفسهم.  ، معنا لعمل  ا واصلوا  من  أو  حديثا  انضموا  من  منهم  ء  سوا

لذي  ا ر  لحا ا االستقبال  وكذا  السخي  بوروواي  يكل  ما دعم  جعل  لقد 

لدولية  ا لجمعية  ا مكونات  كل  ومن  لدويل  ا املجلة  فريق  لدن  من  لقيناه 

نود  يسرية.  لجديدة  ا ية  لبدا ا هذه  كوين  ر  حوا مع  مللتزمة  ا االجتامع  لعلم 

يف  املشرتك  عملنا  إل  لثقة  ا من  لكثري  با نتطلع  ونحن  كلهم  نشكرهم  أن 

العامل. أنحاء  كل  من  واالقرتاحات  األفكار  من  الجديد  وإل  كوين  حوار 

 )Klaus Dörre ( دور  وكالوس   )Brigitte Aulenbacher ( آولنباخر   بريجت 

فدان. لوا ا كوين  ر  حوا محررا 

 

 .ISA website ميكن االطالع عىل حوار كوين بسبعة عرش لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع ج د ع اج >

.globaldialogue.isa@gmail.com ترسل املساهامت إىل >
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 املحرران: بريجيت آولنباخري، كالوس دور 

 محررتان مساعدتان: جوهانا غروبرن، كريستني شيكرت

  محرر مشارك: أبارنا سوندار

محرران مترصفان: لوال بوزوتيل، أوغست باغا 

مستشار: مايكل بوروواي 

مستشار إعالمي: غوستاوفو تانيغيتي 

مستشارو التحرير: مارغريت أبراهام، ماكوس شولز، ساري حنفي، 

فينيتا سينها، بنيامني تيجريينا، روزماري بابريت، إيزابيال بارلينسكا، 

ديلك سندوغولو، فيلومني غوتريس، جون هلموود، غيلورمينا جاسو، 

كالبانا كانابريان، مارينا كوركشيان، سيمون مبادميينغ، عبد املنعم سعد، 

عائشة ساكاتانبار، سييل سكالون، ساواكو شرياهاس، غرازينا سكابسكا، 

إيفناجيلينا تاتسوغولو، شني شون يي، إلينا زدرافوميسلوفا

محررون إقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين

األرجنتني: خوان إيناسيو بيوفاين، بيالر يب بويغ، مارتني أوتاسون 

بينغالديش: حبيب الحق خوندر، حسن محمود، جويل رانا، أوس رقية 

آخرت، توفيقا سلطانة، آصف بن عيل، خري النهار، كازي فاديا عائشة، هالل 

الدين، مهيمن شاودوري

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أندريزا غاليل، لوكاس آمارال أوليفيريا،  بينو 

واركن، أنجلو مارتينس جونيور، دميرتي سريبونتسيني فرنانديس

فرنسا/ إسبانيا: لوال بوزوتيل 

الهند: راشمي جني، جيويت سيدانا، براغيا شارما، نيدي بانسال، بانكاج 

باتناغار 

أندونيسيا: كارمانتو سونارتو، هاري نوغروهو، لوسيا راتيه كوسوماديوي، 

فينا إيرتيايت، إنديرا راتنا إيراوايت باتيناساراين، بينديكتوس هاري 

جولياوان، محمد شهاب الدين، دومينغوس إيلسيد يل، أونتونيوس آريو 

سيتو هاردجانا

إيران: ريحانة جافادي، نيايش دواليت، سينا باستاين، ميرتا دانيشفار، وحيد 

الندجنزاد

اليابان: ساتومي ياماموتو، ماسايك يوكوتا، يوكو ماسوي، كوتا ناكانو، ريهو 

تاناكا، مازايك توكومارو، ماري ياماموتو 

كازاخستان: آيغل زابريوفا، بيان سامغامبيت، عادل روديانوف، آملش 

تليسباييفا، كويانيش تيل 

بولونيا: جاكوب بارزاويسيك، إيونا بوزادزيجويا، كاتازينا ديبسكا، باولينا 

دوماغالسكا، لوكاس دولنياك، كريستوف غوبانسيك، سارا هريسينسكا، 

جوستينا كوسينسكا، كارولينا ميخاليوفسكا-زاجاك، أدام موللر، سوفيا 

بينزا-غابالر، ألكسندار سن، أنا واندزال، جاسيك زيتش 

رومانيا: كوزميا روغينيس، رايزا-غابريال زامفرييسكو، ماريا-لوريدانا 

آرسني، تيميا باراباس، دينيسا دان، ديانا ألكسندرا دوميرتيسكو، رادو 

دوميرتيسكو، إيوليان غابور، آلينا هوارا، ألكسندرا-إيرميي-آنا، كرستيانا 

لوتريا، آندا-أوليفيا مارين، بيانكا ميخايال، رارس-ميخاي موست، أوانا-

إيلينا نيغريا، ميوارا باراتشيف، كودروت بينزارو، أدريانا سوهودوليانو، 

إيلينا تودور

روسيا: أناستازيا داور، أندريي سينيلكوف، إيلينا ودرافوميسولوفا

تايوان: جينغ ماو هو

تركيا: غول سوبراسيوغولو، إيرمارك إيفرين

فرجينيا فونتس, أبرز املنظّرات املاركسيات/ املنظّرين املاركسيني يف أمريكا الالتينية تتبادل الحديث 
حول اهمية مفهوم”االنتزاع” املاركيس  لنقد االقتصاد السيايس وتطبيقه بهدف فهم التطورات يف 

الربازيل منذ االنقالب الربملاين عام 2016.

سيعقد املؤمتر الدويل التاسع عرش لعلم االجتامع يف يوليو 2018 يف تورنتو ، كندا. باتريزيا ألبانيز ، 
رئيسة اللجنة املنظمة املحلية و خمسة من العلامء الشباب يعطونا فكرة عن علم االجتامع الكندي 

الحايل.

يف عام عيد ميالد ماركس الـ200 ، علامء االجتامع من جميع أنحاء العامل  يفكرون باستمرار أهمية 
النظرية املاركسية لفهم التطورات املعارصة يف الحقول التي ترتاوح بني الدولة والقانون والعنرصية 

والنسوية. 

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD
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2 االفتتاحية: 

< حديث يف علم االجتامع
 )Virgínia Fontes( حول الرأساملية-األمربيالية:  حوار مع فرجينيا فونتس

6 بقلم غيللرمي ليت غونسالفس، الربازيل 

 < مؤمتر الجمعية الدولية لعلم االجتامع العاملي التاسع عرش يف تورنتو
 السلطة والعنف والعدالة، 

9 بقلم مارغريت أبراهام، الواليات املتحدة  

 علم االجتامع الكندي واملؤمتر العاملي

11 بقلم رميا وايلكس،  كندا 

 فرصة لاللتزام املشرتك بعلم االجتامع يف كندا

13 بقلم باتريزيا ألبانيز، كندا 

 الجامعات الكندية بني املحلية والكونية

15 بقلم فرانسوا الشابال وباتريك جون بارنت، كندا 

أثر الّديْن الطاليب يف الخريجني الكنديني الجدد

16  بقلم ميتشل ماك إيفور، كندا 

كيف تصري عاملا مواطنا

17 بقلم مييك فال، كندا 

 العمل عىل الهوية والزعامء السياسيون يف كندا 

19 بقلم إيليز مايولينو، كندا 

 هل يثق املهاجرون يف كندا عالية الوثوق؟

20 بقلم كاري وو 

< الجندر والعنف
 التقاطع واألهلية والجندر والعنف

22 بقلم ماغي والرت، جوسلني بالرتا-أللوا، وجاكوب بريهن، أسرتاليا 

 العنف الجنيس و »االغتصاب التصحيحي« يف جنوب أفريقيا

24 بقلم كاميال نايدو، جنوب أفريقيا 

 إخراج العنف العائيل يف بولندا إىل العلن

26 بقلم ماغادلينا غريزب، بولونيا 

 نحو انتفاء العنف؟

28 بقلم سيلفيا والباي، اململكة املتحدة 

< ماركس وعلم االجتامع اليوم
30 مائتا سنة من ماركس 

 ماركس وعلم االجتامع يف 2018

31 بقلم ج. م.  تاماس، املجر 

 استمرار مناسبة التقليد املاركيس لتجاوز الرأساملية

33 بقلم إيريك أولني ورايت، الواليات املتحدة األمريكية 

 النسوية يف مواجهة املاركسية

35 بقلم ألكسندرا شييل، أملانيا، وستيفاين ووهل، النمسا 

 ماركس والدولة

37 بقلم بوب جيسوب، اململكة املتحدة 

 االستيالء الرأساميل عىل األرايض. مقاربة ماركسية جديدة للقانون

39 بقلم غيللرمي ليت غونسالفيس، الربازيل 

 ماركس وعلم االجتامع يف الهند

41 بقلم ساتيش ديشباندي، الهند 

 مباركس يف القرن الواحد والعرشين

43 بقلم ميشال وليمز، جنوب أفريقيا 

 ماركس والجنوب الكوين

45 بقلم راجو داس، كندا، وديفيد فاسنفيست، الواليات املتحدة، 

< األركان املفتوحة
 التفاوتات الطبقية والرصاعات االجتامعية يف الصني

47 بقلم جيني شان، هونغ كونغ 

 دراسة مقارنة للجامعات العمومية والخاصة يف الهند

49 قلم نيهاريكا جايسوال، الهند 

51 تقديم الفريق التحريري الجديد، غري الجديد متاما 

“يف هذه املرحلة الصعبة من التاريخ ، ال ميكننا نحن علامء االجتامع 

أن نحافظ عىل مسافة بعيدة عن الرصاعات واملنازعات يف عرصنا، 

وإال فإننا نخاطر بأن تصبح غري ذات صلة باملجتمع املدين. ”

مارجريت ابراهام
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حول الرأسمالية-
األمبريالية: 

)Virgínia Fontes( حوار مع فرجينيا فونتس

>

فرجينيا فونتس.

غيللريمي ليت غونسالفيس )غ ل غ(: يف خصوص إنتاج املعرفة وجوالنها، تتجاوز 

نظرية التبعية بامتياز االستلحاق الفكري الذي يالزم الفكر األمرييك الالتيني. عىل 

املستوى الكوين كان للنظرية انتشار يف العديد من حقول الدراسة. أمن املمكن أن 

تفرسي هذا االعرتاف عىل ضوء إمكانات النظرية يف وصف بنى املجتمع الرأساميل 

ونقدها؟

فرحينا فونتس )ف ف(: مثة جهد نظري جدي لفصل نظرية التبعية املاركسية )ن 

ت م( عن املقاربات التي متيل إىل أن تكون »متأقلمة« مع مخرجات الرأساملية 

 )W.W. Rostow( بدال عن أن تكون مناقضة لها. صار كتاب والت ويتامن روستو

فرجينيا فونتس أحد/إحدى أبرز املفكرين/املفكرات املاركسيني/املاركسيات يف 

أمريكا الالتينية اليوم. عملت أستاذة للتاريخ االجتامعي يف جامعة فلومينيزي 

دي  ريو  يف  )فيوكروز(  كروز  أوزوالدو  مؤسسة  يف  رئيسة  وباحثة  الفيدرالية 

جينريو بالربازيل. يف كتابها انعكاسات متقاطعة: التاريخ والرأساملية املعارصة 

 )Reflexões im-pertinentes: História e capitalismo contemporâneo(

املنشور سنة 2005 فحصت تطور الرأساملية وأشكال التسليع الجديدة فيها 

عىل  بالتأسيس  اإلمبرييقي.  والتحليل  النظري  التفكري  بني  املزج  خالل  من 

مفهوم االنتزاع، يعكس بحثها استعادة نقد االقتصاد السيايس ضمن النظرية 

االجتامعية. وقد مثّل كتابها حول الربازيل وحول الرأساملية-اإلمربيالية. النظرية 

 )O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e história( والتاريخ 

املنشور سنة 2010 الذي القى ترحيبا واسعا أرقى ما بلغه تفكريها. ويف حوار 

رو  ما  روي  هو  املاركسية  التبعية  نظرية  حول  الكتاب  أهم  أحد  مع  نقدي 

ماريني )Ruy Mauro Marini( اقرتحت نظرية جديدة يف اإلمربيالية متكنت 

السنوات 1960.  أطاريح  بعد  ما  إل  الالتينية  أمريكا  ماركسية  تحول  أن  من 

 Guilherme Leite( غونسالفيس  ليت  غيللريمي  يستجوبها  الحوار  هذا  يف 

Gonçalves( أستاذ علم اجتامع القانون يف جامعة ريو دي جينريو الحكومية. 

الدولية  املؤسسات  تعويذة   )1960( شيوعي  غري  بيان  االقتصادي.  النمو  مراحل 

نفسها«.  »تنّمي  تخطوها حتى  أن  »املتخلفة«  البلدان  التي عىل  الخطوات  فارضا 

وكاالت  أظهرت  كام  مخطئة.  الخطوات  تلك  أن  التحاليل  من  العديد  بينت  وقد 

وبحر  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  قبيل  من  املتحدة  األمم 

أّن  املرتجم(   -CEPAL وباإلسبانية   ECLAC باإلنكليزية  )اختصاراتها  الكارييبي 

اعتبار  عىل  بالرأساملية  االلتحاق  متأخرة  البلدان  تنمية  أوقف  الرأساملية  توسع 

ما ينجّر عن »التبادل الالمتكافئ« من جرف للرثوة التي تنتجتها هذه البلدان مام 

بلدان  الرأساملية يف  التنمية  التخلف هو شكل  أن  آخرون  واعترب  تصنيعها.  أعاق 

األطراف. وعىل الرغم من النقد املوجه إىل هذه النظريات فقد ظلت ضمن »التنمية 
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الرأساملية«.

تفاقم  أنه  عىل  الرأساملية  توسع  وبتحليلها  إذ،  املقاربات  هذه  تجاوزت  م  ن ت 

للتفاوت، واجهت ويف آن معا مجموع العالقات الرأساملية وحللت من خالل نظرية 

القيمة األشكال املخصوصة التي من خاللها توسعت الرأساملية ذاتها يف األطراف. 

لقد أحدثت قفزة نظرية وعملية ضخمة من خالل إعادة التنبيه إىل رضورة تجاوز 

الرأساملية ذاتها ال أشكال التخلف أو التبعية املتنوعة فيها فحسب. 

الرأساملية  حول  ماريني  مارو  روي  لنظرية  نقدي  تناول  مثة  عملك  يف  غ:  ل  غ 

الطَّرَِفّية. بالنسبة إىل ماريني، سوف تقود تبعية الربجوازية األمريكية الالتينية إىل 

القيمة  لقانون  محدود  اشتغال  عىل  تتأسس  املنطقة  يف  مشوهة  رأمسالية  تنمية 

العاملية  االستهالك  موارد  تحويل  خالل  فمن  للعمل.  املكثف  االستغالل  بسبب 

الرضورية إىل متويالت لرتكيم رأس املال، تعمل الربجوازية الطرفية يف آن معا عىل 

الحفاظ عىل جزء من فائض القيمة لنفسها وتسليم جزء منها إىل املركز الرأساميل. 

ما هي العقبات التي تالقيها هذه األطروحة؟

ف ف: ماريني مفكر أسايس له منظور مزدوج حول هذا املوضوع. بالنسبة إليه، 

ليس الدور الذي يضطلع به بلد طريف ما محدد بصفة باتة. مثة متغريات ذات صلة 

باإلمربيالية وبالرتاكم املحيل لرأس املال وبالرصاعات االجتامعية وبالدولة وما إىل 

ذلك.  تحليله مفعم بالتاريخانية حيث يسقط من اعتباره هرمّيَة قامئة ومرتسخة 

للبلدان وأنواع أخرى من االختزاالت متكّنه من أن يضع اليد عىل اإلمربيالية الطرفية 

الربازيلية يف سياق من التغريات الحادثة ضمن الرأساملية الدولية. وفضال عن ذلك 

طور تحليال بنيويا لقانون القيمة يف ظل املربيالية حيث يفرّسُ االستغالُل الفاحُش 

القيمة  تحويَل  والتوزيع  اإلنتاج  دوريت  بني  واالنقساُم  الطرفية  البلدان  يف  للعامل 

نحو املراكز الرأساملية. ومن ثم فإن ماريني يحافظ عىل الرتكيز عىل التناقض بني 

اإلمربيالية وكونية نظرية ماركس يف القيمة، وبني الخصوصيات القومية والتوترات 

اإلمربيالية.

تتطلب هذه األطاريح القوية إعادة تأويل مستمرة باعتبارها ويف اآلن ذاته تعالج 

توسع العالقات الرأساملية وسريورات إعادة تركيز التبعية غري املتعادلة. وهي متكننا 

التبعية ال تنتج عالقات ثابتة بني الدول وال تستقر يف دورة  من أن نستخلص أن 

حللُت  لقد  لتناقضاتها.  تكثيفا  متثل  هي  ذلك  عن  بدال  الرأساملية.  ضمن  طرفية 

مكثف  بانتزاع  تليت  فرتة  يف  الربازيل  يف  الرأساملية  االجتامعية  العالقات  توسع 

لألرايض من بني أيدي الفالحني. بتقليص الخزان االحتياطي من الفالحني تعّزز اتجاه 

العمل  إنتاج قوة  التعطل بفضل متطلبات إعادة  التوسع ال إىل  القيمة إىل  قانون 

االجتامعية التاريخية. من خالل رصاع مكثف تحصل العامل عىل تحسينات طفيفة 

يف وضعيتهم ولكنها رسعان ما أعقبتها دورة من االنتزاعات القانونية دفع بها رأس 

املال. وكانت هذه االنتزاعات الثانوية قد مست كذلك ببلدان املركز وهو السبب 

االستكشاف  إىل  مدعوة  املكثف  االستغالل  حول  ماريني  أطروحة  يجعل  الذي 

املستمر عىل ضوء الوضعية الدولية. 

كانت مثة كذلك تغيريات يف ما يهم االنقسام بني اإلنتاج واالستهالك. يف السنوات 

1960 أنتجت الصناعة الربازيلية خريات فاخرة كانت موجهة إىل استهالك رشيحة 

السنوات 1970 فصاعدا، كانت  التصدير. ولكن وخالل  أو إىل  اجتامعية محدودة 

موارد املستهلكني قد وسعت من النفاذ إىل هذه الخريات بحيث قلصت من الهّوة 

القامئة بني اإلنتاج واالستهالك ولكنها كانت يف نفس الوقت تفاقم من التفاوتات.  

يؤكد ماريني أن االمربايالية الطرفية الربازيلية كانت تُعرَف بتصديرها للسلع )الناتج 

عن تناقص استهالك الطبقة العاملة لتعرضها لالستغالل املكثف( وباستقاللية الدولة 

النسبية. يف هذا املعنى، كنُت قد أبرزت، ومنذ السنوان 1990، أن نقل الرشكات 

الربازيلية نحو بلدان طرفية أخرى وتأسيس الرشكات متعددة الجنسيات الربازيلية 

املصدرة لرأس املال مبارشة أو املستغلة لقوة العمل وللرثوات الطبيعية يف بلدان 

أخرى متثل دليال عىل وجود هذه اإلمربيالية الطرفية. ال أرى يف عمل مارتيني فرضية 

»رأساملية مشوهة« يف البلدان الطرفية ذلك أن هذه الفكرة تستوجب أن تكون 

يجانب  ما  وهو  سويّة«،  »رأساملية  سياق  يف  تطورت  قد  عليها  السابقة  املرحلة 

الصواب منذ البدء.

أنت  ومفهومك  ماريني  لدى  الطرفية  اإلمربيالية  مفهوم  بني  الفرق  ما  غ:  ل  غ 

للرأساملية-اإلمربيالية؟ ملاذا تستخدمني الرأساملية-اإلمربيالية؟

ف ف: عقود عدة تفصل تحليلينا. فيام يركز ماريني عىل السريورة البنيوية لتحويل 

املوضوعني عىل ذمة  للبرش  االجتامعي  اإلنتاج  بني  أربط  أن  إىل  أنا  أسعى  القيمة 

الجديدة  واملناويل  امللكية  وتدويل  ملركزة  املخصوصة  واألشكال  )االنتزاع(،  العمل 

إن  غراميش(.  من  )ُمنطلقة  والسياسات  الدول  تصميم  وإعادة  القيمة  الستخراج 

تفاقم التناقضات االجتامعية استجابٌة مواكبة للتعارض بني رأس املال والعمل حتى 

عند عندما يتم ترحيلها إىل التوترات ما بني الرأساملية –اإلمربيالية. 

فيه رؤوس  تعمل  الرأساملية  من  توّسع مستوى جديد  رأساملية-إمربيالية  أسمي 

الداخلية  املال  رأس  هيمنة  تتطلب  تكتالت.  ضمن  واملتنافسة  املمركزة  األموال 

توسعا خارجيا من خالل األسواق والتصدير ودوران رأس املال ودفع انتزاع األرايض 

يتم تعميم  البيئية والبيولوجية.  األحياء  والحقوق والتأثري يف ظروف وجود كامل 

العالقات االجتامعية وهي أساسية بالنسبة إىل رأس املال، عىل أساس معاداة مكثفة 

الطرفية  الدول  من  والبعض  الربجوازية  من  أقسام جديدة  قوة  تتعزز  للشيوعية. 

ولكن تنوع تنظيمهم السيايس يُختزل يف إطار »دميقراطي« اساًم. وينتج عن مستوى 

االندماج  سيادة  الطرفية  البلدان  بعض  ويف  املركز  يف  وتكثيفه  املال  رأس  مركزة 

املتزايدة »التجريد« و«االجتامعية«. تسارع حفنة  النقية«،  البورنوغرايف »للملكية 

من كبار املالكني إىل تثمني رأس املال وتدفع »الرأسامليني الوظيفيني« يف اتجاه أكرث 

اإلنتاج  ملوارد  الخاصة  امللكية  وتصري  وفضاضة.  بل  تنوعا  القيمة  استخراج  أمناط 

االجتامعية )أي القدرة عىل تجميع وسائل اإلنتاج وقوة العمل من أجل استخراج 

القيمة( مطلقة. تتكثف العديد من االنتزاعات حاثة عىل أشكال جديدة وفظيعة 

من العمل من خالل تصنيع أي نوع من أنواع النشاط البرشي ونحو تفاقم التنافس 

بني العامل.

حاولت أن أتفادى لفظتي نيوليربالية وأزمة. ليست النيوليربالية سقوطا للرأساملية 

»املتحرضة« ألنها ناتجة عن توسع الرأساملية-اإلمربيالية ال عن األزمة. نحن نعيش 

من  العامل  من  العدد  متزايدة  التي ترضب جامهري  واألزمات  حاد  توسع  يف ظل 

دون أن متس امللكية »النقية« ولو قليال. يتناسب التوسع املجايل لرأس املال بصفة 

متناقضة مع حرص الطبقة العاملة يف الحيز الوطني. قسم كبري من اإلنسانية يشمل 

الصيغة  انترشت  وقد  االجتامعية.  التفاوتات  ُمجّددا  والجوالن  اإلنتاج  سريورات 

التمثيلية االنتخابية ولكن الدميقراطية مقترصة عىل منوال أوتوقراطي يعتمد الثورة. 

وصارت األفعال السياسية ثنائية القطب: معوملة يف ما يهم رأس املال ومتشظية يف 

ما يهم العمل. مثة فعل برجوازي مكثف، من خالل الكيانات الدولية الرسمية )األمم 

الالشكلية  والسياسات  الدويل(  النقد  صندوق  للتجارة،  العاملية  املنظمة  املتحدة، 

خالل  ومن  الدول.  ضمن  الشكلية  السياسات  و/أو  الربحية(  غري  الكيانات  )بث 

لجان الخرباء والتضييقات الدستورية تسعى الربجوازية إىل التوقي من أية محاولة 

شعبية لالنتصار عىل الرأساملية. تهيمن بريوقراطية تتمتع بالتمويل الرأساميل عىل 

اإلدارة العمومية داخل الدول، مقلّصة من مظاهر الدميقراطية ومن هوامش فعل 

املستلحقني. ويؤدي التوسع الرأساميل اإلمربيايل، ال أزمته، إىل توترات وطنية ودولية 

بني الطبقات االجتامعية والبلدان الرأساملية-اإلمربيالية.
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غ ل غ: يف جذور مفهوم الرأساملية-اإلمربيالية نجد املناقشة حول االنتزاعات وهو 

ما يحيل عىل تفكري ماركس يف ما يسمى بالرتاكم البدايئ. مثة تقليد مديد العمر لهذا 

إىل هذا  )Rosa Luxemburg(. كيف دلفت  لوكسمبورغ  إىل روزا  يعود  النقاش 

التقليد؟ ما الذي يعنيه االنتزاع وما هي عالقته باستخراج فائض القيمة؟

االجتامعية  الديناميات  صلب  من  هي  االنتزاعات  أن  عىل  ماركس  يؤكد  ف:  ف 

عامل  وجود  ميثل  فحسب.  عنها«  السابقة  »اللحظة  ليست  وهي  الرأساملية، 

رأس  بني  دامجا  الحيوية  االجتامعية  العالقة  لتوسع  االجتامعي  األساس  متحررين 

أيامنا هذه، تنزع  القيمة(. يف  القيمة )تثمني  املال والعمل بغية تحقيق استخراج 

حرية الترصف هذه إىل شمول كل الساكنة، محّولة األفراد إىل مجرد حاجة، توضع 

تحت الترصف من أجل االتجار يف قوة العمل تحت أية ظروف كانت. إن االنتزاع 

املكثف هو الرشط االجتامعي األصيل للتوسع الرأساميل ونتيجته.

ظل  يف  بلدانها  يف  تعيش  العامل  ساكنة  غالبية  كانت  القريب،  التاريخ  حدود  إىل 

ظروف ما قبل رأساملية. وكان العامل الريفي يبدو وكأنه خارٌج حقيقيٌذ بالنسبة إىل 

الرأساملية الحرضية ولكن هذا األمر تغري. كانت روزا لوكسمبورغ تعتقد أن توسع 

رأس املال يتطلب حدودا غري رأساملية بسبب استحالة االستكامل املاركنتييل داخل 

الرأساملية. ولكن ديفيد هاريف )David Harvey( حّور  مجرد حدود املجتمعات 

الصيغة مؤكدا أن الرأساملية، اليوم، تنتج مثل هذه األوضاع الخارجية )»التجريد« 

أوافق  ال  أنا  »ُمطَبََّعة«(.  رأساملية  يقّدم صورة مستقبلية عن  الذي  امللكية(  )من 

عىل ذلك حيث مل تكن أبدا مثة رأساملية »مطبعة« )تُسبغ عليها صفة الطبيعية( 

اإلمربيالية  األشكال  استخدام  يتم  فيها  موجودة  أنها  عليها  بدا  التي  البلدان  ويف 

إيحائية ولكن علينا أن نؤكد  القيمة. هذه أطروحات  الرببرية يف استخراج فائض 

عىل أن العالقة االجتامعية األساس، الداخلية )ال الخارجية( بالنسبة إىل رأس املال 

هي إنتاج الحاجيات وعىل رأسها إنتاج الكائنات االجتامعية الذين هم يف حاجة إىل 

تأمني حاجياتهم من خالل األسواق. تذكرنا روزا لوكسمبورغ بالدور الساحق للتوسع 

املستمر للعالقات الرأساملية. 

غ ل غ: إىل أي مدى يتصف مفهوم االنتزاع بالجوهرية يف فهم التحليل املاركيس 

بوصفه نقدا لالقتصاد السيايس؟

)القديم(  االنتزاع  يتواصل  ففيام  االنتزاعات.  تجاهل  املمكن  من  يعد  مل  ف:  ف 

الحرضية عىل  الساكنات  االنتزاع  أشكال جديدة من  الريفية هاجمت  املناطق  يف 

امتداد قرون. أنا أسمي هذه األخرية االنتزاعات الثانوية. هي ال متثل افتقادا مللكية 

وسائل اإلنتاج مثل األرض. حاليا تشتغل االنتزاعات الثانوية بطريقتني: 1- مامثلة 

تجري  وكام  والثامن عرش،  السادس عرش  للقرنيني  اإلنكليزية  الربملانية  لالنتزاعات 

اآلن بسحب الحقوق مبا يف ذلك تلك املرتبطة بعقود العمل، من خالل سحب العقد 

يف حد ذاته يف الكثري من األحيان، وخوصصة املؤسسات العمومية وفتح قطاعات 

واسعة يف وجه استخراج فائض القيمة وعىل األخص يف التعليم والصحة،2- انتزاع 

املوارد الطبيعية من قبيل املاء والغابات التي كانت تستعمل لالستخدام االجتامعي 

أن  والحقيقة  ماضية.  عقود  بضع  إىل  باٍل  عىل  يخطر  االحتكاري  متلكها  يكن  ومل 

ظروف إعادة إنتاج الحياة تُحتكر من خالل أدوات براءات االخرتاع )العلمية ذات 

العالقة بالترصف يف( الحياة البيولوجية واإلنسانية واستخدام البذور املعدلة وراثيا 

ذات الفعالية اإلبادية.

إن إظهار الرتابط بني مركزة موارد اإلنتاج االجتامعية واالنتزاعات يربز الكيفية التي 

بها يستحيل عىل الرأساملية أن تكون عىل قيد الوجود من دون العمل ومن دون 

استخراج فائض القيمة. ويتخذ ذلك أشكاال متعددة يرتافق األكرث بربرية منها مع 

األكرث »تجديدا«، ضمن التنافس الدويل املفروض عىل العامل املحرومني من الوسائل 

كان  لو  كام  املالية«  الصبغة  »إضفاء  عن  التحدث  كافيا  ليس  للمواجهة.  الدولية 

متحدون  هم  )ماليون(.  سيئون  ورأسامليون  )إنتاجيون(  جّيدون  رأسامليون  مثة 

ويعملون سويا يف كل قطاعات االقتصاد تقريبا وكال نوعيهام رهني استخراج فائض 

القيمة من العامل.

غ ل غ: كيف تفرسين االنقالب الربملاين الربازييل لسنة 2016؟

ف ف: الربازيل بلد رأساميل بأثر من عالقاته االجتامعية السائدة )انتزاعات أولية 

وثانوية، متركز رأس املال، أشكال متعددة من استخراج فائض القيمة( وسريورات 

تصنيع مرتبط مبارشة بتوسع الرأساملية-اإلمربيالية. للربجوازية الربازيلية دور نشط 

يف الدفاع عن الرأساملية-اإلمربيالية حيث استفادت من منو مستدام تحقق بفعل 

الحزب  )حكومة  كاردوزو  حكومة  منحتها  التي  الرأساملية  والعطاءات  الخوصصة 

االشرتايك الدميقراطي الربازييل(. الحكومة التي أعقبتها، التي قادها الحزب العاميل 

تولت هي أيضا انتزاع الحقوق ولكن بطريقة أكرث دهاًء.

عىل امتداد تلك السنوات، كانت فئات الربجوازية الربازيلية تؤّسس ألشكال رسمية 

خالل  من  السيايس.  للفعل  رسمية  وغري  االنتخابية(  الحملة  متويل  خالل  )من 

املنظامت غري الربحية حاولت تلك الفئات أن تحّيد جهود الطبقات العاملية من 

خالل أدوات االستقطاب وتجفيف املوارد والتجريم. 

انطلقت يف 2013-2014 وأدخلت  اقتصادية  أزمة  انقالب 2016  الدافع نحو  كان 

االضطراب عىل الرتتيبات القامئة. كان الفساد منترشا تحت األعني مشجعا الفصائل 

األضعف من الربجوازية عىل التشهري ببعضها البعض. صارت بعض الرشكات الربازيلية 

متعددة الجنسيات وهو ما عّمق التوترات داخلها. صارت ترتيباتها الداخلية تحال 

داخلية  ترتيب  إعادات  أن  القضائية  املالحقة  وأظهرت  األجانب  منافسيها  عىل 

وخارجية كان رضورية. كان أساس توحيد هذه الطبقات املهيمنة هو الترسيع يف 

االنتزاعات الثانوية الفظة املوجهة ضد العامل والزيادة يف رضاوتها.

تصالح  تفرتض  اإلمربيالية  الرأساملية  ظل  يف  الناشئة  الربازيلية  الدميقراطية  كانت 

الساكنة بالتوازي مع تأمني الدعم لتدويل رأس املال الربازييل. تلك هي الطريقة 

التي بها تم قبول تأمني هذا املسار من قبل اليسار املساند للرأساملية وهو الحزب 

دعم  من  مستفيدة  تكاليفه.  ومن  االنتخايب  التنافس  من  زاد  ذلك  ولكن  العاميل. 

مكثفة  حملة  الربازيلية  الرشكات  مجموعات  مّولت  األمريكية،  اليمينية  نظرياتها 

العداء للشيوعية مجرّمة الحزب العاميل هادفة إىل منع أي يسار حقيقي من حيازة 

ثقل انتخايب. وفرَض احتكار البث التليفيزيوين تسلطا أحادي الجانب محميا بعنف 

عمومها. جرى  عىل  املتمردة  الساكنة  قطاعات  أقىص ضد  عسكري  وشبه  بولييس 

كل ذلك تحت حكم املؤسسات الربجوازية وضوابطها وموازينها. نحن نشهد دسرتة 

متسارعة ملصالح رأس املال تؤّمن االنتزاعات وأشكاال ال قانونية من استخراج فائض 

القيمة مبا يشمل مداخيل ماسيك الّديْن العمومي )سواء أكانوا من األهليني أم مل 

مل يكونوا(. وال يتم تطبيق الدستور إال حينام يتوافق مع مصالح الرأسامليني )سواء 

أكانوا برازيليني أم من األجانب(.  

 توجه كل املراسالت إىل 

  >guilherme.leite@uerj.br> غيللريم ليت غونسالفيس عىل العنوان 

 >virginia.fontes@gmail.com> وإىل فرجينيا فونتس عىل العنوان
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>>

السلطة والعنف والعدالة  >

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم مارغريت أبراهام )Margaret Abraham(، جامعة هوفسترا، الواليات المتحدة األمريكية ورئيسة الجمعية الدولية 
لعلم االجتماع ورئيسة لجنة برنامج مؤتمر الجمعية الدولي لعلم االجتماع التاسع عشر

سيكون مركز ماترو تورنتو للمؤمترات مكان املؤمتر الدويل التاسع عرش لعلم 

االجتامع, يف 15-22 يوليو  2018

االجتامع م أشهر فقط من مؤمتر علم  بعد بضع  أننا عىل  نتصور  أن  العسري  ن 

الدويل التاسع عرش للجمعية الدولية لعلم االجتامع يف تورنتو، كندا. منذ انطالق 

اختصاصنا كان علامء االجتامع منشغلني بالسلطة والعنف والعدالة وآثارها يف 

املجتمع. وقد زادت التحديات االجتامعية واالقتصادية والسياسية من إبراز مناسبة 

معاودة  إل  نعيش  التي  األزمنة  تدعونا  ألزمنتنا.  السوسيولوجية  االنشغاالت  هذه 

القضايا بإلحاح أكرب. ومينح هذا املؤمتر باهتاممه بوضوع »السلطة  االلتزام بهذه 

االجتامع  لعلامء  هامة  منصة  ومسؤوليات«  أجوبة  تأمالت،  والعدالة:  والعنف 

واختصاصيي علوم اجتامعية أخرى للتحاور واملناقشة وتدبر الطرق التي بها متكن 

مواجهة هذه االنشغاالت الرئيسة ذات األثر البالغ يف حيواتنا من أوجه عديدة.

متت برمجة ما يقارب 1200 جلسة وترشح أكرث من 10000 ملخص ورقة لهذا 

املؤمتر. ونحن نتوقع أن يحل ما يفوق 5000 مشارك من كل أنحاء الكون بتورنتو، كندا، 

من الخامس عرش إل الواحد والعرشين من متوز يوليو جويلية 2018 لتقاسم املعرفة 

وتبادل األفكار والتفكري وعرض طيف من املناظري حول القضايا التي يثريها موضوع 

السلطة،  عىل  التاسع عرش  الدويل  الدولية  الجمعية  مؤمتر  موضوع  يحيل  املؤمتر. 

السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية وهي القوة املهمينة التي تهندس املجتمع 

وتغرّيه. إن طيف املوضوعات املشمولة يشري إل التحديات التي نواجه ولكنه يشري 

كذلك إل تصميمنا عىل إيجاد الحلول لقضايا العنف والالعدالة التي تؤثر يف عاملنا.

< انشغاالت مركزية يف علم االجتامع ويف املجتمع 

يف  يتمثل  املركزية  االجتامع  علامء  انشغاالت  من  واحدا  أن  نعلم  نحن 

أن  يكفي  ال  ولكن  االجتامعية.  املؤسسات  تأتيه  الذي  االجتامعي  السلوك  دراسة 

إل  كذلك  نحن يف حاجة  إذ  عليه  ما هي  األشياء عىل  يجعل  الذي  السبب  نفهم 

املعنى  هذا  ويف  لألفضل.  العامل  تغيري  أجل  من  السوسيولوجية  معرفتنا  نسخر  أن 

االجتامعية  والعالقات  االجتامعية  البنى  يف  تؤثر  التي  القضايا  نواجه  أن  علينا 

ذلك  ويعني  الكربى.  زمننا  تحديات  يف  الجمهور  مع  ونلتزم  االجتامعي  والسلوك 

ونقد  استكشاف  بغية  وذويها  السلطة  مساءلة  يف  االجتامع  علم  تعبئة  بالرضورة 
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مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

قضايا كثرية منها عىل سبيل املثال التواريخ االستعامرية والتملك املعارص لألرايض، 

األهلية  الشعوب  تجاه  العنف  تؤبد  التي  الثقافية  والسريورات  البني  يف  والتفكري 

النساء،  ضد  املوجهني  والتمييز  املستمر  والعنف  البطريكية  ومراجعة  واألقليات، 

ومتعدد  جندري  وعنف  وعنرصية  فقر  من  يتلوها  وما  الحروب  عنف  ودراسة 

أكرث  عامل  ابتداع  النهائية  غايتنا  امللكيات،  ونزع  القرسي  والتهجري  الجوانب، 

متضمنة  و«عدالة«  و«عنف«  »سلطة«  األلفاظ  تعد  السياق  هذا  مثل  يف  إنصافا. 

مجتمعة  منها  نجعل  أن  ثم  ومن  مواجهتها  علينا  التي  اليوم  عامل  النشغاالت 

موضوعا راهنا ومناسبا ملؤمتر الجمعية الدولية لعلم االجتامع الدويل التاسع عرش.

أننا يف زمن  والكراهية كام  والنزاع  والحروب  العنف  ِمرَْجل من  نحن يف قلب 

ما مىض محل  كانت يف  التي  املؤسسات  فيها  وتتفكك  قالقل،  األنظمة  فيه  تشهد 

ينظر  العامل،  مناطق  من  العديد  يف  أزمة.  يف  ذاتها  الدميقراطية  تقع  وفيها  توقري 

إل الدولة ذاتها بوصفها مؤسسة هي بثابة أداة تشجع عىل االندفاعات القومية 

املتشنجة وكره األجانب واستغالل القوة ملالحقة األقليات واملجموعات املنشقة وغري 

املمتثلة. مثة أوليغارشيات متتدح العنف غري املحدود تجاه األمم الهشة التي تصغرها 

حجام حتى عندما تنظر املنظامت التي كان يقصد منها الحفاظ عىل النظام الدويل 

عاجزة أو تظل من دون فاعلية. استحالت املثل املساواتية إل أدوات مطواعة يف 

خدمة ذوي السلطة مع تعرض أمم بأكملها إل التدمري باسم »تعزيز الدميقراطية«، 

وتستخدم »الحرب عىل اإلرهاب« ذريعة مثىل )alibi( للحد من الحريات والحقوق 

قلب  يف  والدميقراطية؟  والعدالة  الحرية  إل  بالنسبة  ذلك  يعني  وماذا  الفردية. 

والتفاوت  الالعدالة  مظاهر  توجد  عاملنا  ترضب  التي  والغضب  والكراهية  العنف 

الرتكيز األحادي عىل  النيوليربالية االقتصادية من خالل  التي عززها نظام  الصارخة 

السوق والربح. بالتوازي مع ذلك، تستخدم سلطة الدولة بصفة متكررة يف حامية 

هيمنة  ال  الحال.  واقع  عىل  الحفاظ  ويف  األمم،  امتداد  عىل  النخبة  حكم  هيمنة 

هذا  والنزاع  العنف  عامل  ويف  أفضل.  عامل  خلق  يف  نجح  السوق  حكم  وال  الدولة 

تكمن مسؤوليتنا بوصفنا علامء اجتامعيني يف سرب ومساءلة املؤسسات واملعتقدات 

واإليديولوجيات واملامرسات املهيمنة والتي يبدو أنها تزيد من التفاوت والالعدالة.  

الالعنيفة  والحركات  املجموعات  إياه  متنحنا  أمل  قبس  مثة  الغامم  قلب  ويف 

والتدخالت اإلنسانية والسريورات السلمية التي عززت الجامعات وقلصت من العنف 

متحورت  التي  االحتجاج  حركاُت  السلطة  سامرسَة  تحدت  لقد  بالعدالة.  ودفعت 

البيئية  واألرضار  والبقية  املحظوظني  بني  القائم  والصدع  التسلط  معارضة  حول 

ال  عندما  أو  املقاومة  ترتاجع  عندما  ولكن  الالعدالة.  من  أخرى  ومظاهر  والبطالة 

تتمتع الحركات بالدعم الذي يجعلها تديم سريورات التغيري املؤسسايت تتحتم تقريبا 

العودة إل حكم النخبة وواقع الحال، وهو ما يكون مرفوقا بتكثيف القمع غالبا.

العدالة  إقامة  العمل عىل  بأن  قاتم  تذكري  املواطنية  االحتجاجات  إن مسارات 

االجتامعية سعي ال نهاية له وكثريا ما يكون محبطا، ولكنه دائم الجذوة، ومن خالل 

إثارة قضايا تتعلق بالخري املشرتك ميثل هذا املؤمتر مجاال الهتامم املجتمع املدين.

موضوع هذا املؤمتر تأكيد ملح عىل أنه ليس بستطاعنا نحن السوسيولوجيني، 

المبالني  َضُؤَل،  مهام  قدر  وبأي  نظل،  أن  التاريخ،  من  العصيبة  الحقبة  هذه  ويف 

بالنسبة إل  بأن نصري غري ذوي داللة  تجاه نزاعات زمننا واحتجاجاته وإال جازفنا 

اجتامع  علم  إنتاج  باملقابل  ذلك  ويعني  الرئيسيني.  الشأن  وذوي  املدين  املجتمع 

التي  املعقدة  القضايا  بواجهة  إيجابا  يلتزم  رصيح  بشكل  للسياق  مناسب  كوين 

لعلامء  الحاشد  االجتامع  هذا  مثل  بستطاع  ليس  االضطراب.  بالغ  عاملنا  يشهُد 

دوامة  يتجاهل  أن  والنشطاء،  والصحفيني  االجتامعية  العلوم  وزماالت  االجتامع، 

التيارات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تؤثر يف املجتمع املدين، وال مناص 

واملركزية  بالالعدالة  الصلة  ذات  االجتامعية  والعدالة  العنف  قضايا  تكون  أن  من 

مداوالتنا. قلب  يف  اإلنسان  وحقوق  األجانب  وكره  التوتر  فائقة  والقومية  اإلثنية 

بذلك  وهو  أخرى  اختصاصات  من  يتلقاها  إضاءات  االجتامع  علم  يتضمن 

يحتل موقعا فريدا ميّكنه من تقديم إسهام عميق املعنى وبالغ الداللة يف السعي 

»السلطة  موضوعنا  إن  إلحاحا.  املجتمع  انشغاالت  أكرث  عىل  أجوبة  إنتاج  نحو 

واالقتصاديات  السياسية  العلوم  بني  مهّم  اختصاصات  تقاطُع  العدالة«  والعنف 

واألنرثوبولوجيا وعلم النفس والتاريخ التي متنح مناظري مختلفة حول عاملنا وهي 

اختصاصات حيوية الرشاكة يف الكفاح املديد من أجل العدالة االجتامعية. يف هذا 

إنتاج املعرفة وتقاسمها، ونحو االنخراط يف فعل جامعي من  الكوين نحو  املسعى 

الدولية  للجمعية  التاسع عرش  الدويل  مؤمتر  يوفر  سوف  االجتامعي،  التغيري  أجل 

لعلم االجتامع منصة لعلامء االجتامع واملتحدثني من اختصاصات متنوعة لتقاسم 

الجلسات.  من  الواسعة  التشكيلة  هذه  تغطيها  التي  املواضيع  يف  مناظريهم 

أتطلع إل رؤيتكم يف تورنتو يحدوين أمل وطيد يف أن نعمق سويا فهمنا للتحديات 

عىل  اليد  نضع  وأن  املضطرب  لعاملنا  املعقدة  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 

والعدالة.  املساواة  وتناهض  العنف  تقرتف  التي  القوى  ملجابهة  فعلية  طرق 

 توجه املراسالت مبارشة إل ماغرات أبرهام عىل العنوان  

>Margaret.Abraham@Hofstra.edu<

mailto:Margaret.Abraham%40Hofstra.edu?subject=
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>>

علم االجتماع الكندي 
والمؤتمر العالمي

>

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم ريما وايلكس )Rima Wilkes( جامعة كلومبيا البريطانية، 
رئيسة الجمعية الكندية لعلم االجتماع، نائبة رئيس لجنة 

تنسيق برنامج المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لعلم 
االجتماع، عضو لجنة البحث في الجمعية الدولية لعلم 
االجتماع حول المنطق والمنهج )ل ب ٣٣(، وعضو لجنة 

التنظيم المحلية لمؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع 
الدولي العلمي االجتماعي التاسع عشر.

علامء االجتامع الكندييون يتطلعون الستقبال الباحثيني من كل أنحاء العامل.

االجتامعع لعلم  الكندية  الجمعية  وأعــضــاء  الكنديون  االجــتــامع   ملــاء 

 )http://www.csa-scs.ca( يتقدون حامسا الستقبال املؤمتر العاملي التاسع 

من  كندا  تورنتو  يف  املؤمتر  سينتظم  االجتامع.  لعلم  الدولية  للجمعية  عرش 

لذلك،  تبعا   .2018 يوليو جويلية  متوز  من  والعسرشين  الواحد  إل  الخامس عرش 

الويندت )Wendat= كنفيدرالية من خمس أمم  الوفود عىل أرايض  سوف تلتقي 

وأمة  املرتجم(  األمريكية-  القارة  األقدم وجودا يف شامل  األمم  أنها  يُعتقد  أيروكوا 

األنيشينابيك )Anishinabek من أمم األهليني األصلية يف منطقة أونتاريو الكندية- 

التي  الكنفدرالية  اسم   ،Haudenosaunee( الهاندونوساوين  وكنفدرالية  املرتجم( 

تكونت يف بدايات القرن الواحد والعرشين من تجميع أمم األهليني الـصلية يف شامل 

القارة األمريكية، ومعنى االسم هو »من صنعوا الدار« كناية عن الوحدة- املرتجم( 

 Dish With( الواحدة  امللعقة  ذي  للوعاء  الخرز  حزام  ميثاق  تشمل  التي  وهي 

One Spoon Wampum Belt Covenant( وهو اتفاق للتقاسم السلمي والحامية 

ميسيسوغاس  أرايض  وكذا   ،)Great Lakes( الكربى  البحريات  ملنطقة  املشرتكة 

.)New Credit First Nation( التابعة لفخر األمة األول الجديد )Mississaugas(

كندا  يف  العمومية  األحداث  توجيه  يف  الرتابية  اإلقرارات  أثر  تزايد  وباعتبار 

مديدا  أهليا  نضاليا  نشاطا  اإلقرارات  جذور  تشمل  تفسري.  إل  تحتاج  فإنها 

الحقيقة  مدرسة  لجنة  أعامل  عن  و2015   2008 بني  ما  يف  نتج  حديثا  واهتامما 

 Indian Residential School Truth and( املقيمني  للهنود  واملصالحة 

أرضار  لكل  ترياقا  اإلقرارات  تكن  مل  ولنئ   .)Reconciliation Commission

املايض والحارض فإن القضايا التي تثريها هذه املامرسات تتناسب كليا مع موضوع 

وأجوبة  تأمالت،  والعدالة:  والعنف  »السلطة  العاملي  االجتامعي  العلمي  املؤمتر 

االستحسان  عن  للتعبري  أحيانا  اإلقرار  يُستخدم  الكندي  السياق  يف  ومسؤوليات«. 

واإلقرار  بسواء.  سواء  الرتايب،  وبالتاريخ  بالناس  الوعي  عن  للتعبري  وكذا  واالمتنان 

باالستعامر  األهليني،  لغري  األخص  وعىل  بوضوح،  تذكر  أيضا  سياسية  مامرسة 

بها.  اإليفاء  يف  كندا  وبفشل  املعاهدات  عىل  الواجبة  وبااللتزامات  االستياليئ 

http://www.csa-scs.ca
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سوف مينحنا املؤمتر العاملي للجمعية الدولية لعلم االجتامع فرصة ال مثيل لها 

لالستامع والتعلم والتحاور حول القضايا امللحة التي تثريها مامرسات من قبيل اإلقرار 

وقضايا أخرى عديدة مع اآلالف من األكادمييني من كل أنحاء العامل. وفيام سيكون 

آخرون  سيكون  مرّة  ألول  االجتامع  لعلم  الدولية  بالجمعية  التحقوا  ممن  البعض 

من ذوي الخربة املمتدة عقودا. انخراطنا يف الجمعية الدولية، وعىل األخص يف هذا 

املؤمتر العاملي، يجمعاننا سويا بطرق مل تكن لتتيرس لوال فرصة اللقاء الفريدة هذه.

بني  ومن  العامل.  يف  االنخراط  فرصة  الكنديني  االجتامع  علامء  املؤمتر  مينح  كام 

بالتعددية  التزاٌم فعيل حقيقي  الكندي  القوة يف علم االجتامع  الكثري من عالمات 

البلدان  من  نظرائهم  كمثل  َمثَلُهم  الكنديون،  االجتامع  علامء  واملنهجية.  النظرية 

ينتمي  التنوع. عىل هذا  وبالغ  التغري  دائم  الِخرْبِّي  الواقع  منفتحون عىل  األخرى، 

أعضاء جمعيتنا األلف إل ما يزيد عن 28 مجموعة بحثية متتد من علم االجتامع 

التطبيقي إل علم االجتامع النظري العالئقي أو علم اجتامع العلوم والتكنولوجيا 

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

ضمن  تتوفر  التي  البحثية  واملجموعات  األعضاء  إسهامات  أهم  بعض  واملعرفة.  

فرنيس-  )العنوان  الكندية  االجتامع  علم  مجلة  صفحات  عىل  منشورة  اختصاصنا 

إنكليزي يف األصل- املرتجم(  https://www.csa-scs.ca/canadian-review، لسان 

الجمعية الكندية لعلم االجتامع الرئيس. بقراءتكم للمجلة وبالتقائكم بن يحرضون 

اجتامعات الجمعية الدولية لعلم االجتامع سوف ترون أن علامء االجتامع الكنديني 

عميقو االنشغال بالعدالة االجتامعية وبإنتاج مساهامت عملية وذات داللة تدبريية 

وبااللتزام بأدوار علامء االجتامع العموميني. ويعني ذلك أن كاّم كبريا من العمل ما يزال 

عىل قيد اإلنجاز. ولسوف يكون املؤمتر العاملي فرصة لعلامء االجتامع من كل أنحاء 

العامل الستكشاف التباينات والتامثالت التي تسم، يف آن معا، تجاربنا وأجوبتنا عىل 

السلطة والعنف والعدالة. نحن نتطلع بحامس كبري لحضوركم بيننا هذه الصائفة. 

>wilkesr@mail.ubc.ca< توجه كل املراسالت إل رميا ويالكس عىل العنوان

https://www.csa-scs.ca/canadian-review
mailto:wilkesr%40mail.ubc.ca?subject=
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فرصة لاللتزام المشترك 
بعلم االجتماع في كندا

>

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم باتريزيا ألبانيز )Patrizia Albanese( جامعة رييرسون، كندا ورئيسة للجنة التحضيرية المحلية لمؤتمر الجمعية 
الدولية لعلم االجتماع الدولي التاسع عشر

الل شهر متوز يوليو جويلية من سنة 2017 أحيت كندا الذكرى الخمسني بعد خ

االحتفاء  الكنديني عىل  تشجيع  تم  السنة،  كامل  امتداد  مليالدها. عىل  املائة 

بكونهم كنديني يعيشون يف ما صار، حسب العديد من القياسات، مثل الناتج 

الداخيل الخام، ونسب تعلم القراءة والكتابة ومشاركة قوة العمل النسائية ونسبة 

العامل  بلدان  أفضل  أحد  أنه  عىل  يعرف  ...إلخ،  الثانوي،  للتعليم  املزاولة  الساكنة 

جودًة يف الحياة. ولنئ كان مثة الكثري مام ميكن االحتفاء به فثمة الكثري مام ميكن 

انتقاده أيضا.

< املفارقة الكندية

مرموقة،  كونية  مرتبة  لنا  تسند  التي  اإلجاملية  القياسات  إلنكار  سبيل  من  ما 

اإلعاقات،  أصحاب  من  أو  كندا،  إل  الهجرة  حديثي  من  بالطبع  املرء  يكن  مل  ما 

تُكابد  مجموعات  إل  واملنتمني  أطفاال  لوحدهن  العائالت  واألمهات  واألهليني 

الذين  العائالت  وأرباب  كندا  شامل  يف  حياتهم  واملزاولني  العرقي،  التمييز 

أجل  من  التوقيت  جزئية  األعامل  من  العديد  بني  الجمع  أجل  من  يكافحون 

أن  املؤكد  شبه  من  هؤالء  عداد  يف  كنت  فإن  أبنائهم.  حياة  بتطلبات  اإليفاء 

عيشك.   خصائص  من  التكيف  إل  واالضطرار  والفقر  والهشاشة  التمييز  يكون 

من  العدد  هذا  يحويها  التي  الخمس  املقاالت  تصف  مجتمعة،  أخذْت  ما  إذا 

فعىل  مفارقة.  أنها  عىل  كندا  صاعدون،  كنديون  اجتامع  علامء  وكتبها  كوين  حوار 

>>

سبيل املثال يشري وو )Wu( إل أن كندا موضع »ثقة فائقة« لدى اآلخرين عىل أن 

ماك إيفور )McIvor( يذكرنا بظاهر بالغة من التفاوت ومن تزايد أعباء الدين لدى 

الطالب. هي موقع انتخبنا فيه، كام يبني مايولينو )Maiolino( لإلدارة شابا معروفا 

بتقدميته هو جاستني ترودو )Justin Trudeau( ولكن فيه مرشحة أقلية ملنصب 

 )Olivia Chow( عمدة تورنتو، إحدى أكرث مدن كندا تنوعا عرقيا، هي أوليفيا شو

ما تزال تجد نفسها مجربة عىل املفاوضة والتعبئة حول هويتها بطرق تختلف عن 

أنفسنا  لتمييز  الجهد  دامئو  نحن  البيض.  الرجال  يستخدمها خصومها  التي  الطرق 

عن الواليات املتحدة ولكننا، ومثلام أشار إل ذلك الشابال )Lachapelle( وبارنت 

)Burnett(، ندرس ونعمل يف جامعات مل تكف عن أن تكون مواقع يهيمن فيها 

رأس املال العلمي األمرييك. وفيام يذكرنا عمل فاليي حيوية الجامل الطبيعي يف كندا 

فإنه ويف اآلن ذاته يذكرنا أيضا با تلقاه أنواعه وما تتعرض له حالة بيئته الحرجة. 

< سوسيولوجيا ملتزمة يف كندا وخارجها  

سنة 2013، ويف إجابة عىل أسئلة حول هجوم إرهايب فاشل عىل قطار ركاب، 

ليس  الوقت  أن   )Stephen Harper( هاربر  ستيفن  الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن 

 )John Roberts( وقت »علم اجتامع ملتزم«. ومثال بثل، قيل إن جون روبرتس

برمته  االجتامع  علم  اختصاص  مع  الخصومة  أثار  املتحدة  الواليات  قضاة  رئيس 

عندما أسقط برهانا ناعتا إياه بكونه »هراء سوسيولوجيا«. مثل هذه الرضبات ليس 

مستغربة عىل اعتبارنا نحن علامء االجتامع دامئي التحدي للسلطات عندما نعالج 
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قضايا السلطة والعنف والـ)ال( عدالة من خالل أبحاثنا ودروسنا وعملنا االجتامعي.

وعليه، وإجابة عىل » ليس هذا وقت اإللتزام السوسيولوجي« التي تلّفظ بها 

السيايس  االجتامعي  املناخ  باعتبار  باالختالف.  لنا  ليسمح  احرتامنا،  ومع  هاربر، 

املضطرب والاليقني البيئي الذي يخيّم عىل الكون، هذا هو الوقت املناسب بالضبط. 

تعتقد الجمعية الدولية لعلم االجتامع )ج د ع اج( والجمعية الكندية لعلم االجتامع 

نفعل ذلك عىل مستوى كوين يف سياق  بأن  لنا  يخّول  أننا يف موقع  اج(  )ج ك ع 

االجتامع  لعلم  العاملي  املؤمتر  يف  املشاركني  من  آخرين  وآلالف  لكم  استضافتنا 

.2018 جويلية  يوليو  متوز  شهر  تورنتو خالل  يف  االجتامع  لعلم  الدولية  للجمعية 

تأمالت،  والعدالة:  والعنف  »السلطة  حول  املتمحور  بوضوعه  املؤمتر  مينح 

االجتهاد،  وعجيبة  امللهمة  اج  ع  د  ج  رئيسة  اختارته  الذي  ومسؤوليات«  إجابات 

من  االجتامع  علامَء   ،)Margaret Abraham( أبراهام  ماغريت  الدكتورة 

هذه  مثل  يف  التغيري  عن  والبحث  أفعال  القرتاح  فرصة  العامل  أنحاء  مختلف 

الذي  لزمننا  املناسب  وموضوعه  الحدث  هذا  يتيح  العرس.  بالغة  األوقات 

بالسياسات  والتوصية  والنظريات  األبحاث  وتبادل  للتشبيك  فرصة  نعيش 

العامل. أرجاء  مختلف  من  واألكادمييني  النشطاء  مع  االجتامعي  والعمل 

< علم االجتامع الكندي ومؤمتر الجمعية الدولية لعلم االجتامع

لعلامء  عرش  التاسع  االجتامعي  لعلم  الدولية  للجمعية  العاملي  املؤمتر  مينح 

العلمي  وللتعاون  املشرتكة  للمامرسة  الفريدة  الفرصة  كذلك  الكنديني  االجتامع 

سيشرتكون  الذين  الكنديني  االجتامع  علامء  مئات  إل  فباإلضافة  وإبرازه.  الكندي 

العاملي، وفرت ج د ع اج لفائدة ج ك ع اج إمكانية استغالل  بفعالية يف املؤمتر 

أربع فرتات زمنية بالغة األهمية ضمن برنامج املؤمتر يف عقد جلسات حول مواضيع 

كندية. وهذه الجلسات هي نتيجة لطلب تقديم مقرتحات مشاركة امتد عىل كامل 

الزمنية  مناسبتها  قاعدة  عىل  اختيارها  تم  تنافسية.  مراجعة  وسريورة  كندا  أرجاء 

والتاريخية.  االجتامعية  وقيمتها  كندا  اتساع  عىل  فيها  املتحدثني  وسمعة  وداللتها 

والصاعدين  البارزين  الكنديني  العلامء  من  العرشين  يقارب  ما  عمل  تربز  وهي 

االجتامع  علم  من  »عبقا«  العايل  اج  ع  د  الج  مؤمتر  لوفود  سيهبون  أنهم  نعتقد 

الكندي. تفضلوا باالنضامم إل واحدة أو أكرث من الجلسات كندية املحاور التالية:

• ما الذي ميكن أن يعلمنا إيّاه علم االجتامع حول إعادة توطني املهاجرين من 	

األطفال والشباب؟

• كيف تؤثر الدولة يف تشكيل الحركات االجتامعية؟	

• علم االجتامع الكندي يف زمن مضطرب: التفكري يف التفكري ومواجهة املستقبل؟	

• األهليات املفقودات واملغتاالت يف كندا: ما الدلو الذي ميكن أن يديل به علم 	

االجتامع؟

 تعتقد لجنة عموم كندا التنظيمية املحلية، التي تضم يف صفوفها شريي فوكس 

ترنت  جامعة  من   )Jim Conley( كونيل  جيم  والدكتور  مديرًة،   )Sherry Fox(

والدكتورة إيفي تاسوغولو )Evie Tastsoglou( من جامعة سانت ماري، ومارغرات 

والدكتور  ريريسون،  جامعة  من  الدكتورا  طالبة   ،)Margaret Bancerz( بانسريز 

مارك ستودارت )Mark Stoddart( من جامعة ميموريال، والدكتور سيمون لونغلوا 

 Susan( دانييل  ماك  سوزان  والدكتورة  الفال،  جامعة  من   )Simon Langlois(

من   )Rima Wilkes( وايلكس  رميا  والدكتورة  الثربيدج  جامعة  من   )McDaniel

جامعة كولومبيا الربيطانية والدكتورة مرينا داوسون )Myrna Dawson( من جامعة 

غيلف، أنه من املهم إبراز السلطة والعنف والعدالة التي تتجسد يف النزاعات ويف 

التعبئات الجامعية للشعوب األهلية يف بلدنا. لقد عملنا عىل تثبيت هذا املوضوع 

اسمها  كندية  أهلية  فنانة  رسمته  الذي  العاملي  املؤمتر  شعار  عىل  األهمية  شديد 

العلامء  عمل  ألبراز  هامة  أرضية  املؤمتر  لنا  ويوفر   )Lydia Prince( برنس  ليديا 

والنشطاء الكنديني الذين يسعون إل تعبيد طريق نحو املصالحة ومستقبل أفضل.   

اإلجابات عىل  وتقاسم  لالجتامع  فرصة  التاسع عرش  العاملي  اج  ع  د  مؤمتر ج 

األفكار يف  لتقاسم  والالعدالة، وفرصة  للعنف  ويتعرضون  لهم  أوضاع من ال حول 

وعصف  الحوار  زمن  أَزَِف  بالعدالة.  والدفع  العنف  من  والحد  الجامعات  متكني 

أكرث  مجتمعات  بناء  اتجاه  يف  الحقة  لخطوات  والتخطيط  والتشبيك  األفكار 

انضموا  السوسيولوجيني.  نحن  نفعل  وبا  نكون  بن  االحتفاء  موعد  أزف  عدالة. 

يوليو.  متوز  جويلية  يف  تورنتو  إل  وصولكم  الصرب  بفارغ  ننتظر  نحن  إلينا. 

>palbanes@soc.ryerson.ca< توجه كل املراسالت إل باتريزيا آلبانيز عىل العنوان

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

mailto:palbanes%40soc.ryerson.ca?subject=
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الجامعات الكندية 
بين المحلية والكونية

>

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم فرانسول الشابال )François Lachapelle( وباتريك دجون بارنت )Patrick John Burnett(، جامعة كولمبيا البريطانية، 
كندا

املتوقع خ باملستقبل  للجامعات  عاملية  ترتيبات  أشادت  األخرية،  السنوات  الل 

للجامعات البحثية الكندية املحتلة ألعىل املراتب فيام أعلنت معاهد البالد 

املحتلة للمراتب األول بكل فخر سعيها عىل امتداد كامل املعمورة الجتذاب 

أفضل املرتشحني. وعىل أثر التوترات السياسية األخرية يف الواليات املتحدة واململكة 

الهاربني من  االستعداد الستقبال سيل  أتم  الكندية عىل  الجامعات  كانت  املتحدة 

طموحهم  واحتضان  األورويب  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  ومن  ترامب  سياسات 

للحصول عىل صيت ومتيّز كونيني.

 )www.relational-academia.ca( األكادميي  العالئقي  املرشوع  يستقيص 

التحول يف ما ميكن أن يعنيه أن تكون الجامعة »جيّدة« يف ما بني أواخر السنوات 

1960 واليوم يف كندا. عىل امتداد الفرتة الفاصلة بني أواخر السنوات 1960 وأواسط 

يف  األمريكية  والهيمنة  القومية  صعود  شهدت  التي  الفرتة  وهي   ،1990 السنوات 

كندا، كانت الجامعة »الجيدة« هي التي تلتزم بتشغيل املعلمني الكنديني وتدرّس 

املحتويات الكندية بغية تحصيل النفع االقتصادي واألخالقي واملدين لفائدة مواطنيها 

)عنيُت حركة إضفاء الطابع الَكندي(. عىل العكس من ذلك، وعىل امتداد العرشيات 

األخرية، تغريت رسالة الجامعة »الجيدة«. ويتعلق األمر اآلن بزيادة االلتزام الدويل 

الحضور  والتكثيف من  والخريجني  التدريس  اإلداري وإطار  والطاقم  الطالب  لدى 

الكونية  إل  املحلية  من  التحول  هذا  طبيعة  توثيق  أجل  من  الدوليني.  والصيت 

جمعنا معطيات عن املؤهالت التعليمية لعدد 4934 عامل اجتامعي عملوا يف أعىل 

ما بني 1977 و2017. ترتيبا )مجموعة ج U15 =15( يف  15 عرش جامعة كندية 

التدريس  إلطار  الدكتورالية  التعليمية  للمؤهالت  القومي  األصل  تفحص  عند 

بينت نتائج بحثنا أن تطورا جوهريا ُسجل يف نسب توظيف ذوي التدريب الكندي 

عىل  وذلك  واألوسط  األقل  املستوى  ذات  باإلنكليزية  الناطقة   15 ج  جامعات  يف 

امتداد األربعني سنة املاضية، با أضفى فعليا عىل إطار تدريس العلوم االجتامعية 

فيها الطابع الكندي أو نزع عنها الطابع األمرييك. ولكن وعىل امتداد تلك الفرتة، 

تحت  واسع،  نطاق  وعىل  الكوملبية،  وبريطانيا  جيل  وماك  تورنتو  جامعات  ظلت 

هيمنة إطار التدريس ذي التدريب األمرييك )يف الواليات املتحدة وبنسبة تتجاوز 

70 باملائة(. ويف ما بني 1977 و2017، كانت األمم الناطقة باإلنكليزية عنيُت كندا 

والواليات املتحدة واملمكلة املتحدة هي أصل ما يفوق 90 باملائة من شهادات دكتورا 

كل إطار التدريس بالتوازي مع عدم متكن الجنوب الكوين، الذي تقوده املستعمرات 

الربيطانية السابقة مثل جنوب أفريقيا )ستة مراكز وظيفية( والهند )أربعة مراكز 

 .15 ج  يف   )%0.5 من  )أقل  دكتورا  شهادة  حامل   19 توظيف  من  إال  وظيفية(، 

سعي  خالل  من  املتحول  السيايس  الكوين  الشامل  اقتصاد  تغري  يتجاوز  ما  يف 

الجامعات البحثية الحثيث إل زيادة نصيبها من الطلبة الدوليني، هل ميكن للمرء أن 

يتحدث حقا عن »إطار تدريس دويل« يف ج 15؟ عىل امتداد العرشين سنة املنرصمة، 

يكشف األصل القومي للشهادة األول ألعضاء هيئة التدريس أن نسبة األكادمييني يف 

أعىل الجامعات ترتيبا ممن حصلوا عىل الباكالوريوس من خارج البلدان األنقلوأمريكية 

تضاعف مارا من 9 % إل 18 %. وخالل سنة 2017 كان نصف أعضاء هيئة التدريس اآلتني 

من 34 بلدا من الجنوب الكوين ممن حصلوا عىل شهادة الدكتورا من جامعة أمريكية.

وجهني  ذا  يكون  أن  للتدويل  ميكن  الكندية،  األكادمييا  مراتب  أعىل  يف 

أبرزت  لقد  األمريكية.  بالوساطة  مير  أوتدويل  لألمركة  أخرى  تسمية  إما  فهو 

والطالب  للمعرفة  املتناظر  غري  الَجَوالن  يف  مركزيا  موقعا  أمريكا  احتالل  بحوثنا 

السياق  منظور  من  لالهتامم  إثارة  األكرث  ولكن  الكون.   امتداد  عىل  واألكادمييني 

املعاهد  تحتله  الذي  عليه  املهيَمن  املهيِمن  املوقع  أيضا  يُظهر  ذلك  أن  الوطني، 

الكندية وهو املوقع الذي يُْسِهم يف الهيمنة اللسانية اإلنكليزية عىل حقل العلوم 

مهيمٍن  وضع  يف  محليا،  واقعة  الوقت،  نفس  ويف  هي،  فيام  الكوين  االجتامعية 

املتحدة(.  الواليات  من  )آٍت  األمرييك  العلمي  املال  رأس  يسود  فيه  عليه 

توجه كل املراسالت إل 

 >f.lachapelle@alumni.ubc.ca< فرانسوا ال شابال عىل العنوان

   >pjb@sociologix.ca< وإل باتريك دجون بارنت عىل العنوان

شبكات التبادل الدكتورالية. للمزيد انظر:
http://www.relational-academia.ca/canada-
netwrok.html

صورة من العالئقية األكادميية.

www.relational-academia.ca
mailto:f.lachapelle%40alumni.ubc.ca?subject=
mailto:pjb%40sociologix.ca?subject=
http://www.relational-academia.ca/canada-network.html
http://www.relational-academia.ca/canada-network.html
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>>

أثر الّدْين الطالبي في 
الخريجين الكنديين الجدد

>

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم ميتشل ماك إيفور )Mitchell McIvor( جامعة تورنتو، كندا

دى العديد من األمم، صار التعليم ما بعد الثانوي كنايًة عن ازدهار سوق ل

ولنئ  الطبقي.  الِحراك  كبريًا ضمن  ُمَسّويا  العايل  التعليم  اعتبار  وتم  الشغل 

كان التعليم العايل، كام كان دامئا، بالغ األهمية لالزدهار فإن تنامي مقادير 

معاليم التسجيل قاد إل تزايد جنوين للّديْن الطاليب. هذا اتجاه بنّيٌ ولكن الباحثني 

تخلفوا عن تحديد الكيفية التي بها يؤثّر الّدين الطاليب يف خريجي الجامعات الجدد. 

مثة سؤال يحتاج بصفة أخص من غريه إل إجابة: كيف يؤثّر الّديْن الطاليب يف انتقال 

رسالتي  عليه  تركز  الذي  املوضوع  الشغل؟  سوق  إل  الجدد  الجامعات  خريجي 

للدكتورا هو هذا السؤال وذلك باالستناد إل املعطيات الكندية الوطنية لسنة 2010 

للثالث سنوات التي تيل التخّرج زيادة عىل التساؤل إن كانت تلك اآلثار تشهد تغريا 

يف عالقة باالنتامء االجتامعي االقتصادي.

من حيث  منهم  الثاين  والجيل  الجامعات  من طالب  األّول  الجيل  بني  املقارنة 

لدى هؤالء  يقّل  األولني.  الثقافية يف غري صالح  واالجتامعية  املالية  األموال  رؤوس 

عدد شبكات االرتباط اجتامعية التي تسمح لهم بأن يعرثوا عىل توظيف مناسب 

بعد التخرج وتقل املعرفة بكيفية التعاطي مع الحقل الجامعي ويقل السند املايل 

العائيل با يدفع نحو اعتامد أقوى عىل القرض الدرايس. وعليه ليس من املفاجئ 

بقوة  مقارنة  األول  الجيل  عمل  قوة  تحّول  يف  سلبا  يؤثر  الطاليب  الّدين  نرى  أن 

عمل الجيل الثاين من خريجي الجامعات. وباستخدام تقنيات اإلحصاء االنحداري 

املتقدمة وجدُت أن املستويات العليا من الدين الطاليب ذات ارتباط بالجيل األول 

التي  املِهن  عىل  الحصول  يتوقعوا  أن  بستطاعهم  يكن  مل  بحيث  الخريجني  من 

القيام  يف  أملوا  التي  تلك  ليست هي  الحالية  وظائفهم  وأن  التخرج  بعد  يريدون 

بها وأنه كان عليهم أن يغادروا مدنهم أو بلدانهم حتى يتمكنوا من الحصول عىل 

تصوير كوين دومربوسيك، 2017 
https://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906 
CC BY-SA 2.0.

عمل.  بل أكرث من ذلك، مقارنة بالجيل الثاين من الخريجني، تقل معدالت احتامل 

حصول خريجي الجيل األول املديونني عىل وظائف مؤقتة، فيام كان لهم عدد أكرب 

من املشغلني خالل السنوات الثالث الالحقة لتخرجهم وكاتن لهم منافع من عملهم 

أقل، ومداخيل أقل خالل كال السنة الثانية والثالثة من تخرجهم. وبالنظر إل يأسهم 

من العثور عىل عمل بعد تخرجهم ومعاناتهم هشاشة أكرب يف سوق الشغل، مل يكن 

من املفاجئ بالنسبة إيّل أن أقف عىل أن خريجي الجيل األول املديونني يشعرون 

وبصفة  وأنهم  أدىن  حيايت  ورضا  الثاين،  الجيل  خريجو  يبديه  مام  أقل  مهني  برضا 

واضحة أقل استعداد للتعبري عن املوافقة عىل سلوك نفس الطريق فيام كان لهم 

دالة  استتباعات  النتائج  ولهذه  دونه.  من  أو  بَديٍْن  الزمن  يف  أدراجهم  يعودوا  أن 

الطّبقي. للِحرَاك  األكرب  املَُسّوي  بوصفها  للجامعة  الحديثة  بالتقديرات  ذات عالقة 

تشري النتائج إل أن الدين الطاليب، وإذا ما استخدم لتمكني الطالب من النفاذ 

التعديلية  الجامعة  آثار  ويُبطل  التفاوت  مظاهر  من  يعّمق  العايل،  التعليم  إل 

خريجي  جيل  لدى  شغل  عن  البحث  من  يأسا  الطاليب  الدين  يخلق  املَُسِويّة. 

الجامعات األّول علام وأن آثار هذا اليأس هي هشاشة تشغيلية أكرث وهو ما يؤدي 

خريجي  أن  عىل  تقف  التي  النتيجة  إن  ومدخوله.  العمل  قيمة  من  التقليص  إل 

الجيل األول املديونني يرون أنهم لن يتلقوا نفس التعليم إذا ما كانت عليهم العودة 

الحكومية  بالسياسة  البحث  هذا  يدفع  وبالجملة  مفزعة.  نتيجة  ماٍض  زمن  إل 

العايل  التعليم  إل  النفاذ  من  التمكني  يف  طريقًة  الطاليب  الدين  عن  االبتعاد  نحو 

النفاذ من خالل منح وتخفيض يف املعاليم.    والتعويض عن ذلك بالتمكني من 

>mitchell.mcivor@mail.utoronto.ca< توجه كل الكراسالت إل ميتشل ماك إيفور عىل العنوان

https://www.flickr.com/photos/quinnanya/37230366906
mailto:mitchell.mcivor%40mail.utoronto.ca?subject=
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العاِلم المواطن >

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم ميكي فالي )Mickey Vallee(، جامعة أتابساكا، كندا

أنا ك مرتفع.  إل  ألجأ  مأزق،  كتابتي  اعرتض  ملا 

أعيش يف منطقة نائية يف كندا، منطقة ال تبعد 

والحياة  والجبال  واألنهار  الجداول  عني  فيها 

إل  االستامع  أحب  بسيطة.  ميٍش  مسافة  إال  الربية 

السوداء  الطيور  تلقي  املرتفعات.  هذه  عىل  الطيور 

وليلية-  أصيلية  )طيور  والُسُدٌف  األجنحة،  حمراء 

املرتجم( والغداديف والغربان وطيور الدخلة الصفراء 

مسموعة  األشجار،  خالل  من  وتغاريدها  بزقزقاتها 

البعض من  التقاط  أكرث مام هي مرئية. مصمام عىل 

أناشيد الحب الجوالة هذه نزّلُت مؤخرا تطبيقة عىل 

هاتفي اسمها »مخترب األغنية« تسجل أصوات الطيور 

صممتها  تطبيقة  وهي  الفور،  عىل  عليها  وتتعرف 

رشكة أصوات الربية )Wildlife Acoustics( املنتصبة 

ميكن  التطبيقة  باستعامل  ماساشيوتس.  بوسطن،  يف 

وأن  عليها  أتعرف  وأن  الطيور،  تغاريد  أسجل  أن  يل 

أرسل تلك التساجيل )با يف ذلك نظام تحديد املواقع 

الجغرافية GPS( إل آخرين عىل عناوينهم اإللكرتونية 

هذه  بني  رابطا  القصرية  الرسائل  نظام  باستعامل  أو 

من  كونية  وشبكة  الشخصية  وفائقة  الحيّة  التجارب 

إل  االستامع  ومحبي  الحية  الصوتيات  يف  الباحثني 

أصوات الطيور من أمثايل.  

رسم توضيحي بواسطة اربو. 

>>
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حياتية  صوتية  تكنولوجيا  التطبيقة  تستخدم 

إطالق  يف  فعالة  تعقبي  رصد  أداة  وهي  بسيطة 

حاميئ  تدخل  إل  املحتاجة  األنواع  حول  التحذيرات 

ضد خطر االنقراض. ييرس تعقب أصوات الطيور عمل 

مكرب«  »مشهد  عىل  الحصول  عىل  الكونيني  الباحثني 

أمناط  وحول  للخطر  املعرضة  الطيور  ملجموعات 

هجرتها وسلوك اختيار القرين لديها. وعليه ميكن أن 

يكون ملجرد االستامع، والتمتع بالهدوء واعتبار األصوات 

املحيطة أثر مبارش وممتد يف البحث العلمي املهني.

يف  واملهني  األكادميي  البحث  فرق  تجمع 

عىل  الحاصلني  الباحثني  من  عددا  الحية  األصوات 

وينرشون  ويحللونها  املعطيات  يجمعون  متويالت 

العلامء  إل  اآلن  ينظر  أنه  عىل  أبحاثهم.  نتائج 

املسجلة  املعطيات  ينزّلون  ممن  أنا  مثيل  املواطنني 

أنهم ذوو دور مركزي يف  فراغهم عىل  خالل ساعات 

البحث عىل مستوى كوين. وتؤكد  توسيع مجموعات 

التي  املعطيات  بكثافة  تستخدم  التي  البحث  فرق 

كورنيل  جامعة  مكتبة  مثل  املَُواِطُن،  الِعلُْم  ينتجها 

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

 )Cornell University’s Macaulay Library(

املساهامت  من  املتأتية  البحثية  املعطيات  أن 

قبل. من  قط  تبلغها  مل  كثافة  بلغت  العمومية 

يتمتع  العلمية،  مساهامتهم  عن  النظر  برصف 

معتربة  صحية  بنافع  أيضا  املوطنون  العلامء 

املفتوحة  الفضاءات  يف  املرتفعات  يرتادون  حيث 

التي  األحياء  وتسجيل  واالستامع  بالفرجة  ويتمتعون 

يبدو  ال  والتي  التهديد  ظل  يف  البقاء  عىل  تحافظ 

واضحة.  بصفة  مرئيا  اليومية  الحياة  يف  حضورها 

بالطبيعة  ثريا  ارتباطا  األخص  عىل  األطفال  ويخترب 

يف  فراغهم  أوقات  من  أكرب  أقساما  الكهول  ومُييض 

املواطن  العلم  فإن  وعليه  جسدي.  نشاط  حالة 

املستقر.  نصف  الحياة  أسلوب  إذكاء  يف  يساهم 

الباحثني  بعض  يحبذ  الجيدة،  الصحة  عن  وفضال 

بالوعي  متناٍم  إحساس  يف  للمساهمة  املواطن  العلم 

بشاكل البيئة. ويحاجج باحثون آخرون بأن الوعي أحد 

العلم املواطن وهو يف اآلن ذاته من  أمثل مخرجات 

املخرجات عسرية التقدير. ولكن العديد من الدراسات 

األساس  ذات  الِخرْبي  االستكشاف  طرائق  أن  بينت 

بوعي  ارتباط  ذات  الحية،  الصوتيات  مثل  الصويت، 

عميق بالفضاء. وعليه، فإن انضامم العلامء املواطنني 

وعالية  عملية  طريقة  الحية  الصوتيات  بحوث  إل 

منهجية  إل  وكونية  محلية  ساكنات  ضم  يف  اإلفادة 

عاّمة(. )والبيئي  املجايل  الوعي  من  الرفع  يف  تساهم 

هل نحن بصدد املساهمة يف الحدذ من خرساننا 

با  واعون  نحن  هل  مرتفعاتنا؟  عىل  البيئي  للتنوع 

تتقاسمه؟  وأن  تحتويه  أن  الذكية  لهواتفنا  ميكن 

الطبيعة  كائنات  مع  املراوغة  العالقة  ذوي  نحن،  أم 

العضوية، مرتددون يف أن نتحمل مثل هذه املسؤولية؟ 

ليست هذه إال واحدة من اإلمكانيات الجديدة الكثرية 

الستعامل الخيال السوسيولوجي يف حياتنا اليومية من 

أجل توفري إمكانية التغيري الفعيل يف نقطة تقاطع السرية 

والتكنولوجيا.   االجتامعية  والبنية  والتاريخ  الذاتية 

 توجه كل املراسالت إل 

>mjvallee@gmail.com< مييك فاليل مبارشة عىل العنوان

mailto:mjvallee%40gmail.com?subject=
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االستغال على الهوية 
 والزعماء السياسيون 

في كندا

>

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم إيليز مايولينو )Elise Maiolino(، جامعة تورنتو، كندا

الهندسة ك السيايس للسنوات الخمس األخرية وقتا مناسبا لدراسة  املناخ  ان 

السياسية للهوية والطبيعة الجديدة للرتشح للمناصب ضمن الواقع السيايس 

الكندي. خالل هذه الفرتة، كان ثالثة من أوسع سيايس كندا صيتا، يتسابقون 

للحصول عىل أكرث مناصب البالد السياسية صيتا يف سيناريوهات انتخابية تتطلب 

التي  الديناميات  من  العديد  متثل  وفيام  العمومية.  لهوياتهم  عسرية  مفاوضة 

اشتغلت يف األثناء مألوفا سوسيولوجيا تولدت عن املستوى واالتساع الذين شهدتهام 

التمظهرات الهوياتية إدراكات جديدة لدى علامء االجتامع يف كندا ويف خارجها.

إل   )Justin Trudeau( ترودو  جوسنت  أدخل  الوزراء،  رئاسة  إل  طريقه  عىل 

حلبة الرصاع ما يتجاوز بكثري مجرد ترشحه. شهورا قليلة قبل أن يصري زعيم الحزب 

)سيناتورا(  شيخا  ترودو  نازل   )Liberal Party of Canada( الكندي  الليربايل 

محافظا يف مقابلة مالكمة. كانت ذكوريته موضوعة عىل املحك. من خالل تحليل 

من  انتقل  ترودو  أن  بحثي  بنّي  املقابلة  حول  نرشت  صحفي  مقال   222 خطاب 

شخص »هش الذكورة« إل »ذكر بعنى الكلمة« وهو ما غرّي صورة مظهره القيادي. 

حالة ترودو أنتجت مفهوم »اسرتاتيجيات االستعادة الجندرية« وجّسدت الكيفية 

العمومية. الجندرية  هوياتهم  رسم  إعادة  السياسيون عىل  القادة  يعمل  بها  التي 

 Kathleen( واين  كاثلني  سألت  والرجولة،  الصالبة  ترودو  استعراض  بعد  سنة 

Wynne( األونتاروين )ساكنة مقاطعة أونتاريو وهي املقاطعة الكندية األكرث كثافة 

سكانية وثالث أكرب املقاطعات الكندية مساحة. عاصمتها تورونتو وهي يف اآلن ذاته 

العاصمة االقتصادية والعلمية لكل البالد، ويف املقاطعة أيضا عاصمة كندا السياسية 

أوتاوا- املرتجم( إن كانوا عىل استعداد لتقبل زواج املثليني. صنعت كاثلني الحدث 

التاريخي حني صارت أول امرأة سحاقية معلنة ترتأس حكومة أونتاريو. كشف بحثي 

الذي اعتمد مقابالت مع الفاعلني الحكوميني ومنظمي الحركات االجتامعية ضمن 

الجامعات النسوية واملثليات واملثليني ومزدوجي الجنس واملنتقلني جنسيا ومتعاديل 

الخطابية، وحتى يف حالة  السيايس وأفعاله  الجنسية )LGBTQ( أن هوية  الهوية 

القادة االستثنائيني، ال يضمنان له قبوال قاعديا. بدال عن ذلك تؤكد الحركات االجتامعية 

وقفت  وملموسة.  حقيقية  سياسية  نتائج  تحقيق  عىل  السيايس  قدرة  عىل  بقوة 

عىل تصنيفية كالٍم وُصْنعٍ بحيث أثبتُّ أن تقدير فاعيل الحركات لرسائل التحالف 

وبالّصنيع. الخطابية  وباألفعال  بالهوية  السياسيني مرهونة  التي تصدر عن  والوالء 

يف ذات الوقت الذي كانت رئيسة الوزراء واين تعمل عىل اخرتاق سقفها الزجاجي 

الخاص كانت أوليفيا شو )Olivia Chow( السياسية التقدمية املحنكة، ويف نوع من 

الصدمة املفاجئة املشهودة، تعاين من الفشل يف أن تكون أول أرملة أقلية تتزعم 

نحو  السباق  يف  للمشاركة  الفدرايل  مقعدها  عن  تخليها  أثر  عىل  كندا.  مدن  أكرب 

 Rob( الفوز بنصب عمدة تورنتو كانت شو تجابه أجندا العمدة السابق روب فورد

الصارخة  العنرصية  مثل  الكأداء  العراقيل  من  العديد  واعرتضتها  املحافظة   )Ford

والتحيز الجنيس خالل الحملة االنتخابية. يربز بحثي الذي اعتمد مالحظة باملشاركة 

يف عرشين من حوارات انتخاب العمدة تحّدي االشتغال عىل الهوية خالل الحملة 

االنتخابية وفيه أحاجج بأنه كان عىل شو بوصفها مرتشحة أقلية أن تفاوض هويتها وأن 

توظفها يف السباق عىل نحو مختلف عام كان عىل منافسيها الرجال البيض أن يفعلوا. 

والعمومي  السيايس  الوعي  وتنامي  مختلفني  متنافسني  ظهور  عن  تولّدت 

نتائج  يف  أثّرت  الهوياتية  اإلنجازات  من  تشكيلة  املتنوعة  بالهويات 

العراقيل  عىل  الضوء  يلقي  أن  يف  بحثي  يأمل  الحوكمة.  ويف  االنتخابات 

بدايات  يوفّر  أن  يف  وأيضا،  ولكن  العليا  املناصب  إل  الساعني  تعرتض  التي 

فرص.    إل  العراقيل  تحويل  عىل  القاعديني  الفاعلني  يساعد  مخطط 

  

>elise.maiolino@mail.utoronto.ca< توجه كل املراسالت إل إيليز مايولينو عىل العنوان
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 هل يثق المهاجرون 
؟

ِ
في 'كندا الثقِة الراسخِة'

>

مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

بقلم كاري وو )Cary Wu( جامعو كولمبيا البريطانية

Trust among immigrant and native-born 
 populations in Canada

(CGSS 2013, N=25,686, weighted percentages)

Can most people be trusted?
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عكس الثقة متثل الشخص لنوايا اآلخرين وظنونهم الحميدة. ثقة الناس ت

يف بعضهم البعض أساسية ال يف الصحة الفردية فحسب بل يف االنسجام 

خاصة  أهمية  للثقة  أيضا.  والدميقراطية  االقتصادي  والنمو  االجتامعي 

بالنسبة إل املهاجرين وكذا بالنسبة إل املجتمعات ذات الساكانات أجنبية املولد 

الكثيفة باعتبار دورها يف الدفع باإلدماج االجتامعي. 

كندا بلد موثوق به إل حد ما. تشري معطيات اإلحصاءات الكندية للسنوات 2003 

 General Social Surveys و2008 و2013 الواردة يف املسح االجتامعي العام ) م اج ع

GSS((( أن أكرث من نصف الكنديني يرون أنهم »ميكن الوثوق بأغلب الناس« وعىل 

النقيض من ذلك عندما ُوضع نفس السؤال عىل مستوى كوين مل تحز نفس اإلجابة 

بالوثوق باآلخرين إال عىل نسبة 37 %  من املجموع )املسح العاملي للقيم 2014-2010(.

كندا هي أيضا بلد مهاجرين، واألفراد أجنبيو املولد ميثلون أكرث من واحد عىل خمسة 

الشكل 1

أو 21 % من مجموع الساكنة. ولنئ كان نظام النقاط الكندي يظهر وجود مجموعة 

من املهاجرين فائقي الثقة فإن العديد من الوافدين من خالل برامج تجميع الالجئني 

والعائالت ينزعون إل أن مينحوا قدرا من الثقة أقل مام مينحه الكنديون والدًة )الشكل 1(.

إذا ما كان الكنديون الوافدون ينطلقون بستوى متدن من الثقة، فهل يرتفع 

لديهم بعد عيشهم يف كندا حيث الناس مينحون ثقة عالية لآلخرين؟ عندما يتعلق 

األمر بأصول الثقة نكون إزاء برهانني نظريني هام املنظور الثقايف واملنظور الِخرْبِي. 

أكادمييو املنظور الثقايف يعتقدون أن الناس يتعلمون منح الثقة خالل الحياة وعرب 

التنشئة االجتامعية األولية املبكرة، وأن الثقة املتعلَّمة ال تتبدل إال قليال عند الكهولة 

ومن خالل الحياة أيضا. من منظور خرْبي، يحاجج األكادمييون بأن الناس يقررون منح 

الثقة عىل أساس مبارش من التجارب االجتامعية ومن ثم فإن الثقة تتغري إجابًة عىل 

أوضاع اجتامعية مختلفة. يف قلب هذه املناقشة يوضع السؤال حول التوقيت الذي 

يتعلم فيه الناس منح الثقة وإذا ما كانت الثقة املتعلَّمة تتبدل من وضعية إل أخرى.

>>

Can strangers be trusted?
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Figure 2A & 2B: Predicting trust gap (odds ratio) between 
child/adolescent immigrants and adult immigrants

(GSS 2014; weighted data, bootstrap statistics)

A
Trust people in neighborhood

Immigrant who came to Canada before age 15 Immigrant who came to Canada before age 15

B
Trust strangers
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مؤتمر الجمعية الدولية لعلم االجتماع التاسع عشر في تورنتو

الكندية  العالية  الثقة  لثقافة  إذا كانت  ما  الوقوف عىل  لذلك، ومن أجل  تبعا 

أي تأثري يف املهاجرين ال بد من التمييز بني املهاجرين الذين حلوا كهوال ومن حل 

منهم يف عمر الطفولة أو املراهقة وال يزالون إذا يف طور التنشئة االجتامعية األولية 

املبكرة. فإذا ما كانت الثقة ثقافية يجوز لنا أن نتوقع أن يكون املهاجرون الذين 

أكرث  يكونوا  أن  الراسخة  الثقة  ثقافة  كندا  يف  ئُوا  ونُشِّ صغرى  سن  يف  بالبالد  حلوا 

أنهوا  أكرب وكانوا قد  الثقة إل اآلخرين، فيام قد مينح من حلوا يف عمر  ميال ملنح 

بعُد تنشئتهم االجتامعية األولية املبكرة خارج كندا ثقة أقل من األولني با يعكس 

املتوقع  الثقة مسألة خرْبية فإن  لبلدانهم األصلية. وإذا ما كانت  الثقافية  البصمة 

عن  النظر  برصف  متامثلة  بصفة  الكندية  التجربة  عىل  املهاجرون  يجيب  أن  هو 

عمر حلولهم بالبالد لإلقامة بها نهائيا، بحيث يكون وجود فارق الثقة أقل احتامال.

الشكل 2 أ و2 ب

بتحليل اإلحصاءات الكندية التي أىت بها م اج ع لسنة 2014 وجدت أن لدى 

املهاجرين الذين حلوا بالبالد قبل أن يبلغوا سن الخامسة عرش )15( احتامالت ثقة 

أعىل با قدره 70 % يف جريانهم وبا قدره 50 % يف الغرباء أكرث ممن حلوا يف عمر 

الخامسة عرش أو أكرث، برصف النظر عن أي متغري مختلف آخر )الشكل 2 أ و2 ب(.

الثقة  لثقافة  إيجابيا  أثرا  مثة  أن  املهامن  الفارقان  يُبَنّي  مجتمعنْي، 

واملراهقني  األطفال  املهاجرين  عىل  يقترص  أثر  ولكنه  الكندية  الراسخة 

املبكرة.  األولية  االجتامعية  تنشئتهم  طور  خالل  بكندا  حلوا  الذين 

الثقايف.   املنظور  ذات  الثقة  لنظرية  قويا  دعام  الجملية  النتائج  ومتنح 
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>>

 التقاطع واألهلية 
والجندر والعنف

>

الجندر والعنف

بقلم ماغي والتر )Maggie Walter( نائبة مستشار البحث والقيادة األهلية )اآلبوريجانية( في جامعة تاسمانيا، وجوزلين 
بالترا-أللوا )Joselynn Baltra-Ulloa( جامعة تاسمانيا وجاكوب بريهن )Jacob Prehn( مكتب مستشارية البحث والقيادة 

األهلية )اآلبوريجانية( في جامعة تاسمانيا، أستراليا

املتصلة ترسم توضيحي بواسطة اربو.  الجندري  العنف  إحصائيات  رسم 

توريس  جزر  وساكنات  األهليات  بالنساء 

يف   )Torres Strait Islander( سرتايت 

اسرتاليا صورة قامتة. مقارنة باملستوى الوطني، تخضع 

االستشفائية  املعالجة  إل  األهليات  والفتيات  النساء 

بالعائلة  املرتبطة  العنيفة  لالعتداءات  التعرض  جراء 

لها  تتعرض  التي  الحاالت  ضعفا   31 يساوي  بعدل 

نظرياتهن غري األهليات، وتجري أكرث من نصف حاالت 

النساء األهليات يف مواقع عنف منزلية. ويتأكد  قتل 

اتساع هذا العنف املعيش يف الدراسات التي وقفت 

عىل أن ما يناهز ربع مجموع النساء األهليات َرَويَْن 

األشهر  خالل  الجنيس  أو  الجسدي  للعنف  تعرّضهن 

اإلثني عرش السابقة عىل إجراء الدراسات.

املجايل  األساس  ذات  واملسوح  الوطنية  املسوح 

الوطنية  الرتايب واملناطقي تتصادى مع هذه الحقيقة 

الالفتة. أكرث من 95 باملائة من األطفال األهليني الذين 

رعاية خارج  موجودون يف وضع  فيكتوريا  يحيون يف 

املنزل العائيل بسبب تعرضهم لتعنيف عائالهم، كام 

يحتمل أن تكون نساء أسرتاليا الغربية األهليات عرضة 

للقتل با قدره 17 ضعفا الحتامل تعرض نظرياتهن من 

غري األهليات لنفس املصري. نحن نحاجج بأن تقاطع 

حياديا  ليس  العنف  هذا  يف  املكني  والجندر  األهلية 

أثر  من  منزوعا  ليس  أنه  كام  والسياسيا،  تاريخيا  ال 

املوقع الثقايف وال هو مفصول عن أثر العامل العرقي.

للنساء  الثقل  بالغ  الحضور  مالحظة  املعتاد  من 

األهليات يف إحصائيات العنف ذي األساس الجندري 

االستعامري  املايض  ذات  الدول-األمم  من  العديد  يف 

األنكليزي. يف آوتياروا نيوزيالند، ويف الواليات املتحدة 

ويف كندا احتامالت أن تكون النساء األهليات ضحايا 

للعنف ذي األساس الجندري أكرث بكثري من االحتامالت 

النساء غري االهليات. وتشري هذه  بالنسبة إل  املثيلة 

الرئيس  املفرس  العامل  أن  إل  املتقاسمة  الوضعية 

جزائر  وسكان  األبوريجينال  بشعوب  ارتباٍط  يف  ليس 

واألّمة  والدًة  واألمريكيني  وماوري  سرتيت  تورريس 

محظوظني  مجرد  الربيطانيون  يكن  مل  ذاتها.  األول 

باستعامر أربع مناطق جغرافية متباينة ذات شعوب 

أربعة مختلفة صادف أن كانت كلها بطبعها أكرث عنفا 

نساء  تكن  ومل  النساء.  تجاه  الشعوب  من  من غريها 

عرضة  سرتيت  تورريس  جزائر  وساكنو  األبوريجينال 

األهليني  أيدي  عىل  الجندري  األساس  ذي  للعنف 

من  معتربة  أقسام  كانت  حيث  فحسب  الرجال  من 

بالغة  اشرتاك  وبعدالت  األهليني،  غري  من  مقرتفيه 

التفوق  بالغ  اإلحصايئ  الحضور  فإن  وعليه،  االرتفاع. 

للنساء األهليات ضمن املتعرضات للعنف ذي األساس 

للموقع  ثقافية  اجتامعية  صناعة  نتاج  هو  الجندري 

الجندرية  الهرميات  ضمن  يحتللنه  الذي  املزدوج 
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الجندر والعنف

والعرقية. تتقاطع عالقات القوة العرقية ذات الحدود 

اإلنكليزي  االستيطاين  االستعامر  خالل  من  املرسومة 

عنف  ينتج  بحيث  الجندرية  القوة  عالقات  مع 

مضاعف تجاه النساء األهليات خالل الحياة اليومية. 

تورريس  وجزائر  األبوريجينال  نساء  كانت  لقد 

للعنف  املتعرضني  مقدمة  يف  الدوام  عىل  سرتيت 

كان  الحدودية  االنتزاع  حروب  وخالل  االستعامري. 

حضور النساء بارزا ضمن عداد ضحايا املجازر، وقادت 

 Tasmanian( نساء أخريات مثل الوايلر التاسامنيات

الغازية.  القوات  ضد  املقاومة  جهود   )Walyer

تعرض  تزايد  كان  االستعامري  االنتزاع  متدد  وبقدر 

ففي  بسواء.  سواء  والجسدي  الجنيس  للعنف  النساء 

 Furneaux Islands( سرتيت  باس  يف  فورنو  جزائر 

بصفة  تُختطفن  النساء  كانت  مثال   )of Bass Strait

 1800 منذ  األوروبيني  الصيّادين  قبل  من  ممنهجة 

وبسبب  وعامالت  محضيات  بهن  ليحتفظ  فصاعدا 

األبوريجبنالية  العشائر  ُحرَِمت  ما  رسعان  ذلك  من 

اإلنجاب.  سن  يف  النساء  من  الساحلية  للمناطق 

الجنيس  الجندري،  األساس  ذو  العنف  ينته  ومل 

عىل  االستعامري  االستحواذ  تّم  أن  بعد  والجسدي، 

وعىل  َشْكلَه.  غري  بالكاد  هو  بل  األسرتالية،  القارة 

امتداد أغلب فرتات القرن العرشين كان أبناء النساء 

األبوريجينيات ذوي السحنات األقل ُدكَْنًة هم أنفسهم 

عىل  بالقّوة  يُجربون  وكانوا  الجنيس  للعنف  ضحايا 

لقد  الظروف.  قاسية  حكومية  رعاية  إل  الخضوع 

هدفت السياسات الحكومية العقابية تجاه نقل أبناء 

املرسوقة«  »األجيال  باسم  املعروفني  األبوريجينال، 

كان  األبيض.  املجتمع  االبوريجينيني ضمن  إدماج  إل 

إقامة  ومن  ثقافتهم،  مامرسة  من  ممنوعني  األطفال 

ِصالت بعائالتهم أو التحدث بألسنتهم األصلية. ويقدر 

كانت  و1970   1910 بني  ما  يف  املنقولني  أعداد  بأن 

وال  أبوريجينيني.   أطفال  كل عرشة  من  واحد  حوايل 

تزال آثار تلك السياسات سارية إل اآلن، حيث يزيد 

احتامل إخضاع أبناء العائالت ذات التاريخ الذي يكون 

الرعاية  إل  النقل  بعمليات  صلة  أفرادها  ألحد  فيه 

الحكومية من احتامله لدى العائالت األهلية األخرى. 

االستعامري  العنف  مرياث  يتمثل  األمة،  اتساع  وعىل 

يف تناقل جييل للفقر والتهميش االجتامعي والسيايس 

والثقايف. إن ما ينتج عن ذلك من االضطراب الوظيفي 

فيه  يتزايد  فضاء  يف  يتجسد  العائلة  يصيب  الذي 

واالنفعالية  الجسدية  السالمة  تجاه  األخطار  تقاطع 

للنساء األبوريجينيات وبنات جزائر تورريس سرتيت. 

با  األسرتايل  املجتمع  أجاب  كيف  هذه،  والحال 

يف ذلك علم االجتامع األسرتايل عىل أمناط العنف ذي 

األاساس الجندري حيال النساء األبوريجينيات وجزائر 

اورريس سرتيت؟ لألسف، بالكثري من الالمباالة. َمثَله 

يف ذلك كمثل املجتمع األسرتايل، ال يزال علم االجتامع 

“أبلغ ربع النساء من السكان األصليني عن تعرضهن للعنف الجسدي 

أو الجنيس يف األشهر اإلثني عرش السابقة”

يعكس املرياث االستعامري، اإلنكليزي يف غالبه. ليست 

هناك مدونة علمية اجتامعية تعالج العنف ذا األساس 

الجندري املسلّط عىل النساء األبوريجينيات والحقيقة 

ال  األهيل  االجتامع  علم  من  القليل  إال  مثة  ليس  أنه 

ومن  االستعامر  من  املنتفعني  لدى  مثة،  ليس  غري. 

القامئة عليه راهنا،  العرقية والجندرية  القوة  عالقات 

سوسيولوجيا.  الستقصائها  املحفزات  من  القليل  إال 

ال  هذا،  املريح  غري  األسرتالية  األصول  مرياث  وضمن 

تورريس سرتيت،  وجزائر  األبوريجينيني  تزال شعوب 

الدولة- تحتلها  التي  أراضيهم  منهم  انتزعت  الذين 

األمة اآلن ومنها تستدر ثروتها وهويتها ذات حضور 

الكراهية  تتفاعل  البنيوي،  املستوى  عىل  ُمربك. 

الجندرية  القوة  عالقات  مع  هذه  االمتداد  واسعة 

العنف  تجاه  قدحية  مختلفة  أفهاما  تنتج  بحيث 

له.  املوضوعة  اإلجابات  وتجاه  النساء  عىل  املسلط 

آخر  أهيل  مشكل  مجرد  إل  الخطاب  يف  وبتحويلها 

سوسيولوجيا.  مستكشفة  غري  الظاهرة  تزال  ال 

توجه كل املراسالت 

إل ماغي والرت عىل العنوان

>Margaret.Walter@utas.edu.au<

وإل جوزلني بالرتا-أوللوا عىل العنوان 

  > Joselynn.BaltraUlloa@utas.edu.au <

وإل جاكوب بريهن عىل العنوان 

>jacob.prehn@utas.edu.au<

mailto:Margaret.Walter%40utas.edu.au?subject=
mailto:Joselynn.BaltraUlloa%40utas.edu.au?subject=
mailto:jacob.prehn%40utas.edu.au?subject=
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>>

 العنف الجنسي 
و »االغتصاب التصحيحي« في 

جنوب أفريقيا

>

الجندر والعنف

بقلم كاميال نايدو )Kammila Naidoo( جامعة جوهانسبوغ، جنوب أفريقيا، وعضو لجان البحث حول النساء في 
المجتمع ) ل ب ٣٢(، و السيرة الذاتية و المجتمع )ل ب ٣٨( وعلم االجتماع السريري )الكلينيكي، ل ب 46( ضمن 

الجمعية الدولية لعلم االجتماع 

< يف استذكار قصة كويزي )Khwezi(رسم توضيحي بواسطة اربو. 

نة 2005، اتهمت املثلية فيزيكيل نتسوكيال س

كويزي(،  بكنيتها  أكرث  )املعروفة  كوزوايو 

الــذي   )Jacob Zuma( ــا  زوم جــاكــوب 

بعد  ما  أفريقيا  جنوب  رؤساء  ثالث  بعد  فيام  صار 

األبارتهايد، باغتصابها. وبدال عن أن تتسبب يف تحطيم 

الرئاسة ساهمت  إل مقعد  الوصول  حظوظ زوما يف 

محاكمته 2006 بتهمة االغتصاب يف منحه منصة متكن 

من خاللها من أن يروج صيغا جوهرانية لعادات الزولو 

ومن الذكوريات التقليدية. يف شهادته، ادعى زوما أن 

كويزي  لباس  طريقة  كانت  الثقايف  فهمه  منظور  يف 

دعوة ملامرسة الجنس. انتهت محاولة كويزي يف اتهام 

انتهاك حرمتها إل  الرجل وجلبه إل املحاكمة بتهمة 

التشهري بها، وبتاريخها الجنيس وبيلها الجنيس ومنط 

حياتها وبالتجارب السابقة يف النيل منها بحيث صارت 

موضوعا لألداء املرسحي داخل قاعة املحكمة وللرتكيز 

املحكمة،  قاعة  خارج  الواسع.  الجامهريي  اإلعالمي 

كان أنصار زوما من ذوي املشاعر املنفلتة يف معاداة 

املثليني، وكره النساء ومعاداة النسويني يتجابهون مع 

أنصار كويزي الذين كان من بينهم مجموعة نسائية 

عن  فضال   .)One-in-Nine( تسعة  يف  واحد  اسمها 

أن  إبــراز  من  املجموعة  هذه  متكنت  الدعم  جلب 

عرضة  أفريقيا  جنوب  يف  نساء  تسع  كل  من  واحدة 

إل  بالنسبة  األقــل.  عىل  حياتها  يف  مرة  لالغتصاب 

درجة  إل  مخيّبة  املحاكمة  نتيجة  كانت  العديدين 

مؤملة حيث متّت تربئة زوما وكان عىل كويزي إال أن 

تهاجر من البلد وأن تبحث عن اللجوء إل غريه بعد 

أن تلقت العديد من التهديدات بالقتل. وبعد سنوات 

من االختفاء والعزلة توفيت سنة 2016.

تكشف قصة كويزي عددا من الحقائق اإلشكالية 

يواجهها ضحايا االغتصاب  التي  من ضمنها املصاعب 

األخص  )وعىل  املقرتفني  محاسبة  محاولتهم  لدى 

السياسة(،  عامل  ومع  السلطة  مع  الصالت  ذوي  من 

والخطابات املعادية للمثليني الواضعة للمواقف تجاه 

اغتصاب املثليات، واستدامة الثقافة الذكورية الفارضة 

الختالف  )الفارضة  املتغايرة  الجنسية  للمعيارية 

جنيْس مامريس العالقة الجنسية- املرتجم( عىل الرغم 

بحقوق  االحتفاء  وامتداد  تقدمي  دستور  وجود  من 

عرشين  من  أكرث  عىل  الجندرية  واملساواة  اإلنسان 

سنة يف جنوب أفريقيا. يف كل ما يقرأ حول االغتصاب 

املقاربات  تنبهنا  النساء،  ضد  املوجهني  والعنف 



25

 العدد ١  من السلسلة 8 - نيسان  ٢٠١8    

الجندر والعنف

املتقاطعة إل آثار الهويات املختلفة وإل تعدد أوجه 

حالة  يف  وهي  مخصوصة،  سياقات  يف  النساء  حرمان 

وامليل  واإلثنية  بالعرق  صلة  ذات  أفريقيا  جنوب 

السيايس.  والطبقة واملوقف  والعمر والجسد  الجنيس 

وهكذا فإن هذا التأمل له ما يناسبه يف سياق مبادرة 

مارغريت  االجتامع  لعلم  الدولية  الجمعية  رئيسة 

أصقاع  مختلف  من  متعددة  مناظري  ببناء  أبراهام 

الجندري. األساس  وذي  املتقاطع  العنف  حول  العامل 

< ذكوريات عنيفة

ليست إيقافات مقرتيف العنف املسلط عىل النساء 

اإلدانة  نسب  تظل  فيام  متواترة  أفريقيا  جنوب  يف 

متدنية جدا عىل العموم. تكشف إحصائيات مصالح 

اإلجرام األمنية يف جنوب أفريقيا لسنة 2016 أن مراكز 

األمن سجلت تصاريح با قدره 43000 حالة اغتصاب 

ارتفاع  من  الرغم  وعىل   .2016-2015 الفرتة  خالل 

هذا الرقم فإن البعض من التحاليل تقول إن واحدة 

جنوب  امرأة   )13( عرش  ثالثة  كل  بني  من  فحسب 

من  فقط  وواحدة  رشيكها،  غرُي  يغتصبها  أفريقية 

بني خمس وعرشين )25( يغتصبها رشيُكها تبلّغ عن 

الاليئ  االغتصاب  إل ضحايا  بالنسبة  االغتصاب.  حالة 

بني  كويزي  لها  تعرضت  التي  القاسية  املعاملة  رأين 

واضحة:  الرسالة  كانت  زوما  ومحاميي  القايض  أيدي 

اتهامك للمنتهك يعني أنك ستتعرضني للمحاكمة مع 

املقرتف وأن كل مظاهر تاريخيك الشخيص والعمومي 

فإن  وعليه  واملساءلة.  للتقيص  عرضة  تكون  سوف 

عدم  عىل  التشجيع  يف  متواطئة  الدولة  مؤسسات 

اإلبالغ ضمن إطاٍر من الثقافة الذكورية املرتسخة وهو 

اإلعالمية  الخطابات  يف  االغتصاب  تطبيع  يعضده  ما 

هذا  نرى  أن  إذا  املفاجئ  من  وليس  واملجتمعية. 

بأنهم  يرصّحون  الذين  الرجال  من  الكثيف  العدد 

اغتصاٍب.   عمليات  أثناء  متواطئني  ما  حد  إل  كانوا 

تفسري  إل  أفريقيا  جنوب  يف  األكادمييون  ينزع 

ألزمة  عاكسة  أنها  عىل  العنيفة  الذكوريات  سيادة 

الطبقة  رجال  عىل  رئيسيا  يركز  ولكنهم  الذكورية  يف 

الرؤية،  هذه  حسب  لها.  مقرتفني  بوصفهم  العاملة 

بفعل  التقليدية  الذكورية  واملعايري  املثل  اقتالع  تم 

االقتصاديات السياسية التغيريية واملواريث التاريخية 

املساواة  نحو  الدافعة  املؤسسات  أثر  بفعل  وكذا 

وضخمت،  الرجال  مكانات  نسفت  والتي  الجندرية 

أسهم  لقد  الجندرية.  الهوية  أزمة  منظورهم،  يف 

التهميش االجتامعي االقتصادي يف تشكيل العصابات، 

وتفيش أفعال متفرقة من الفظاظة ويف إعادة ترسيخ 

الرجال  من  متنوعة  أصناف  لدى  املستدام  العنف 

تشكيل  إعادة  إل  سعوا  الذين  السيطرة  فاقدي  من 

هذه  من  النقيض  عىل  قامئا.  كان  الذي  الوضع 

أدوات من خاللها  النساد  أن أجساد  يُعتقد  الخلفية، 

ولقد  الذكوريتني.  والسيطرة  السلطة  استعادة  متكن 

الزمن  يف  املصداقية  يف  تجددا  الربهنة  هذه  وجدت 

العنف  ضد  واملثليات  املثليني  كفاح  مع  الراهن 

مفهوم  اكتسب  أخص،  وبصفة  للمثليني.  املعادي 

»االغتصاب التصحيحي« الغريب الذي نشأ يف جنوب 

واسعا.  صيتا  املثليات،  اغتصاب  إل  لإلشارة  أفريقيا 

< االغتصاب »التصحيحي«

منذ سنة 2000، تم اغتيال ما يقارب 40 امرأة مثلية 

وكان مثة ما يعادل 10 مثليات يغتصنب كل أسبوع من 

قبل رجال يرون أنّهم »يصّححون« ميولهن الجنسية. 

يّدعون  املعتدين  أن  الكيفية  الدراسات  كشفت  لقد 

أن االغتصاب سوف »يشفي« املثليات )من مثليّتهن( 

الجنسية. فضال  امليول  ويجعل منهن نساء متغايرات 

الدراسات  يف  املشرتكني  الرجال  بعض  قال  ذلك  عن 

به  يقوم  دفاعيا  فعال  ميثل  االغتصاب  أن  يرون  إنهم 

مثل  يكن  أن  يحاولن  »الاليئ  النساء  يهاجمون  رجال 

الرجال« وأنها أفعال مربرة ألنها تدافع عن »أصالتهم«.

هذه األحاسيس املتنامية والتي تحيل عىل التسامح 

املاضيني  العقدين  امتداد  عىل  املثليات  اغتصاب  مع 

غري متوافقة مع روح حركات التحرر الجنوب أفريقية 

النساء.  بتحرر  مطالب  عىل  اشتملت  والتي  املاضية 

أول  األبارتهايد  بعد  ملا  أفريقيا  جنوب  دستور  كان 

دستور يف العامل مينع التمييز عىل قاعدة امليل الجنيس، 

كام أن جنوب أفريقيا كانت أول بلد أفريقي يسمح 

بزواج القرائن متامثيل الجنس. وعليه فإن الرؤى التي 

يحملها بعض الرجال بن يف ذلك رجاٌل ذوو نفوذ يف 

الدولة والقائلة بوجود سلوكات جنسية »خارقة« وأن 

النسويات الاليئ يهددن إحساسهم بالسلطة يف حاجة 

إل تصحيح ميلهن الجنيس/ تذكرنا با تواجهه النساء 

وللنسوية.  للمثلية  املعادية  االنتكاسات  من  اليوم 

< خامتة

ذات  أخرى  وجرائم  االغتصاب  يحدث  للمفارقة، 

فيه  الذي  أفريقي  الجنوب  السياق  يف  جنيس  أساس 

ضمن  الجندرية  واملساواة  النساء  متكني  فيه  يوجد 

بنود أجندا الدولة العمومية. والحقيقة أن مجموعات 

ضغط ذات نفوذ برّشت برشوع رئاسة نسوية خالل 

سنة 2019. ولكن السيطرة عىل العنف الجنيس سوف 

والتنظيم،  التعبئة  أجل  من  متظافرة  جهودا  تتطلب 

التي  تلك  مثل  شجاعة  أفعاال  كذلك  تتطلب  وسوف 

أقدمت عليها النساء األربعة الاليئ عطّلن سنة 2016 

رافعات  الصامت  باحتجاجهن  الرئايس  زوما  خطاب 

يتطلب  ولسوف  كويزي«.  »تذكّر  عليها  كتب  الفتات 

ذلك أيضا إحياء وعودة قيادة نسائية نقدية قوية ضمن 

املؤسسات األكادميية، وبنى الدولة واملجتمع املدين. 

ترسل كل املراسالت إل كاميال نايدو مبارشة عىل العنوان  

>kammilan@uj.ac.za<

mailto:kammilan%40uj.ac.za?subject=
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>>

 إخراج العنف العائلي 
في بولندا إلى العلن

>

الجندر والعنف

بقلم ماغدالينا غريزب )Magdalena Grzyb(، جامعة جاجيلونيان، بولونيا

)Piasecki( قضية بياسييك >

يف أ نرش،  عندما  الصدمُة  البولوين  الجمهوَر  صابت 

أفريل-نيسان 2017 تسجيل عىل اليويتيوب كانت 

حزب  يف  منضو  محيل  سيايس  زوجة  أنجزته  قد 

االعتداء  التسجيل  أظهر  الحاكم.  والعدالة  القانون 

بيدغوز  سيايسُّ  اقرتافه  يف  استمر  ــذي  ال العائيل 

زوجته  تجاه  بياسييك،  رافال  املدعو   )Bydgoszcz(

وكارولينا  رافال  التقى  زاوجهام.  امتداد  عىل  كارولينا 

قبل أن يكمال العرشين من عمرهام يف كنيسة حيث 

كان االثنان يدينان بالكاثوليكية. يف الصور كانا يبدوان 

مع  وسعيدة  شابة  مثالية  بولونية  عائلة  كانا  لو  كام 

عاّم  بياسيكا  كارولينا  أبلغت  الجميلتني.  ابنتيهام 

ولكن   2013 سنة  زوجها  اعتداءات  من  له  تتعرض 

والحقا،  ذلك،  تجاه  شيئا  يفعلوا  مل  البوليس  ضباط 

وبعد أن أقنعها رافال، أسقطت الدعوى. 

من  خارقا  العلني  بياسيكا  كارولينا  ظهور  كان 

والتعذيب  االعتداء  فأوال كان لشهادتها عن  ناحيتني. 

الحبيب  زوجها  يدْي  عىل  تعانيهام  كانت  الذين 

العائيل  بالعنف  الناشئ  الوعي  القوة عىل  فائق  وقٌع 

كانت  ولكنها  البولوين،  املجتمع  يف  واسترشائه 

أن  من  اعتباره  يف  الناس  يشرتك  ما  كذلك  تتحدى 

الجسدي  العنف  عىل  تقترص  العائلية  االعتداءات 

املتقلقلة  الفقرية  العائالت  ضمن  إال  تحُدث  وال 

وثانيا  املحضوضة.  غري  االجتامعية  املجموعات  من 

القانون  حزب  سياسات  رياء  بوضوح  الشهادة  بينت 

وكشفت  املحافظة  يف  املغرق  اليميني  والعدالة 

للنساء.  عدائها  يف  السافرة  سياساته  وجه  حقيقة 

امتداد  عىل  النساء  حقوق  املايض:  إىل  العودة  يف   >

العرشية األخرية

منذ أن صعد حزب القانون والعدالة إل السلطة 

حقوق  مجال  يف  معلنة  رِّدة  حدثت   2015 سنة 

جوليا  مقال  )أنظر  الجندري  التساوي  وقضايا  النساء 

 Julia Kubisa’s article  - 7.1كوبيسا يف حوار كوين

اعرتض  السلطة،  يبلغ  أن  قبل  وحتى   .)in GD7.1

املجلس  اتفاقية  عىل  التصديق  عىل  بشدة  الحزب 

النساء  ضد  املسلط  العنف  من  للوقاية  األورويب 

بداية من 2012  والتحق  العائيل ومقاومته،  والعنف 

بالحمالت التي أطلقتها الكنيسة الكاثوليكية البولونية 

أنها  عىل  قُّدمت  التي  الجندرية«  »اإليديولوجيا  ضد 

القومية  وللهوية  التقليدية  وللقيم  للعائلة  تهديد 

البولونية. الدعاوى الضمنية الكامنة وراء هذا املوقف 

حول  اسطمبول  معاهدة  يف  ورد  ما  إّن  تقول  كانت 

ومن  النساء  عىل  املسلط  للعنف  البنيوية  األسباب 

القوالب  عىل  القضاء  يف  الدولة  واجب  حول  ثم 

العنف  مامرسة  إل  تقود  التي  الجاهزة  الجندرية 

عىل  وتُنكر  البولونية  الثقافة  إل  تسيئ  ضدهن، 

هم  قيمهم  حسب  أبنائهم  تنشئة  يف  حقهم  األولياء 

الخاصة. أنكر سياسيو حزب القانون والعدالة استرشاء 

العنف العائيل يف بولونيا واّدعوا أن الرجال البولونيني 

يعاملون السيدات بإكرام وأن القانون البولوين يحمي 

مثل  بأن  وحاججوا  العائلية.  االعتداءات  من  النساء 

إال  تحدث  ال  وهي  تَِجّد  ما  قليال  االعتداءات  هذه 

عندما يكون الرجال واقعني تحت أثر الكحول. وخالل 

سنة 2015 قطعت الحكومة التمويالت عىل املنظامت 

العنف  ضحايا  النساء  تساعد  التي  الحكومية  غري 

تؤّمن  ال  حيث  منحازة  خدماتها  أن  مّدعية  العائيل 

فيفري  شهر  وخالل  النساء.  لفائدة  إال  املساعدات 

فرباير من سنة 2017 رّصح الرئيس الحايل أندري دودا 

لن  اسطمبول  معاهدة  بأن  علنا   )Andrzej Duda(

العمومية. املؤسسات  التطبيق عىل  إل  تجد طريقها 

للكنيسة  فيام  قوي  كاثولييك  تقليد  لبولونيا   

السياسات  يف  رئيس  إيديولوجي  تأثري  الكاثوليكية 

منذ انهيار الشيوعية. وعىل الرغم من حقبة املساواة 

حيث   1989-1945 للسنوات  الشيوعية  الجندرية 

والتعليم  العمل  إل  النفاذ  حقوق  للنساء  ُضمنت 

والحقوق اإلنجابية، ظلت األدوار الجندرية التقليدية، 

العائلية  العالقات  ما يكون ضمن  وعىل األخص منها 

والصالت الحميمية، باقية واستمرت النساء يف احتالل 

الحقيقة،  ويف  الرجال.  إل  بالنسبة  متدنية  مواقع 

الجندرية«،  »اإليديولوجيا  مفهوم  من  يُقصد  كان 

ًة  رِدَّ الكاثوليكية  الكنيسة  هرم  أدخله  الذي  ذاك 

العمومي  االنتباه  َحرَْف  املساواة،  سياسات  عن 

عىل  الجنسية  القساوسة  اعتداءات  فضائح  عن 

باعتبار  املطالبة  من  ذلك  عىل  ترتب  وما  األطفال 

ذلك. عىل  مؤسساتيا  مسؤولة  الكاثوليكية  الكنيسة 

كارولينا  قررت  السيايس  املناخ  هذا  مثل  يف 

وأن  هي  بقصتها  الجمهور  إل  تظهر  أن  بيسكا 

تم  أن  وبعد  للمشكل.  العمومي  اإلنكار  تتحدى 

بالرضب  االعتداء  بياسييك  رافال  أنكر  التسجيل  نرش 

وأنه  تقليدية  عائلة  يف  نشأ  إنه  قائال  زوجته  عىل 

الجندرية  باألدوار  يؤمن  وإنه  املسيحية  القيم  يتبنى 

معاملته  وسوء  سلوكه  مربرا  العائلة  داخل  التقليدية 

مع  متاما  متناسبة  تكن  مل  بأنها  باإليحاء  لزوجته 

زوجة صالحة. تكن  مل  أي  التقليدي  الجندري  دورها 

< أثر قضية بياسييك يف بولونيا:

عائيل  عنف  قضية  أول  بياسييك  قضية  صارت 

بارزة يف بولونيا. أكرث الحقائق دمغا كان أن بياسييك 

معروف  والعدالة  القانون  حزب  يف  بارز  سيايس 

بدفاعه عن القيم العائلية ومواقفه الكارهة للمثليني. 

مثيالتها  إل  بالنسبة  طفرة  القضية  هذه  مثلت  كام 

بخطورة سوء  الوعي  منسوب  من  كذلك  زادت  ألنها 

العموم، مل  الضحايا. وعىل  وأثره يف  النفسية  املعاملة 

أنها شكل  النفسية عىل  املعاملة  إل سوء  يُنظر  يكن 

وال  العمومية  املؤسسات  لدى  ال  العنف  أشكال  من 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-arabic.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-arabic.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-arabic.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-arabic.pdf
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الجندر والعنف

القوية  االجتامعية  املحرمات  القضية  هذه   “حطمت 

ضد التحدث علنا”

بياسييك  سلوك  أن  من  الرغم  وعىل  املحاكم.  لدى 

أن  وجدن  النساء  من  العديد  فإن  متطرفا  كان 

ومل  هن  عائالتهن  يف  مألوف  السلوك  هذا  مثل 

مقبول. غري  أو  عادي  غري  شيئا  فيه  بالرضورة  يرين 

كانت للقضية تغطية إعالمية واسعة )يف الوسائط 

وأثارت  االجتامعي(  التواصل  شبكات  وعىل  املستقلة 

العمومية  اإلجابات  فشل  حول  والجدل  االستنكار 

كرست  كام  العائيل.  العنف  ضحايا  مساعدة  يف 

بالصمت.  يلفه  كان  الذي  السميك  االجتامعي  التابو 

العموم  إل  بالخروج  قرارها  كارولينا  رشحت 

تساعد  أن  يف  رغبتها  عىل  مبني  بأنّه  قائلة  بقضيتها 

من  للخروج  املعاملة  سوء  من  تعانني  أخريات  نساء 

تقوم  التي  العالقات  كرس  عىل  ولتشجيعهن  الحبس 

ليس  املنزيل  العنف  أن  املعاملة وأن تظهر  عىل سوء 

مقترصا عىل العائالت املنحدرة من الطبقات الفقرية.

< ليست حالة معزولة: سوء املعاملة يف اإلطار العائيل 

وحزب القانون والعدالة:

عىل الرغم من أن قضية بياسييك مل تطلق عاصفة 

امتداداتها  فإن  الحاكم  الحزب  صفوف  يف  سياسية 

من  الرغم  وعىل  بعد.  تظهر  مل  الحقيقية  السياسية 

وأنه  والعدالة  القانون  حزب  من  رُفت  بياسييك  أن 

سيايس  فإن   2017 أيار  ماي-مايو  يف  اقرتف  با  أدين 

فقد  املشكلة.  حجم  من  التقليل  يف  استمروا  الحزب 

والعدالة  القانون  حزب  باسم  الرسمي  الناطق  قال 

املعاملة  إن سوء   )Beata Mazurek( مازوريك  بياتا 

العائلة  أفراد  ضد  للعنف  )كذا(  املفرط  واالستخدام 

غري مقبول كام لو كان استخدام العنف مقبوال أصال. 

العائيل ولكنهم قالوا  العنف  أدانوا  الحزب  زمالؤه يف 

كذلك إن مأساًة عائلية صارت محل توظيف يف الرصاع 

حالة  فإن  صارخة،  كونها  من  الرغم  وعىل  السيايس. 

بياسييك ليست األول وال الوحيدة لسيايّس من حزب 

وتعذيبها.  زوجته  يقدم عىل رضب  والعدالة  القانون 

ففي سنة 2016، تم كذلك اتهام لوكاس زبونيكوسيك 

زوجته  معاملة  بسوء   )Łukasz Zbonikowski(

اهتامم عمومي كثيف.  الحالة مل تكن محل  أن  رغم 

الحقا، ويف سنة 2017، تم اتهام عضو آخر من الحزب 

املعاملة، والتهديد وما يسمى  من قبل زوجته بسوء 

بـ«التالعب بالعواطف واألحاسيس«، حيث استمر يف 

حزب  يقلل  وعندما  عقيل.  برض  مصابة  إنها  القول 

للكنيسة  وتقليديٌّ ومنارص  املحافظة  سيايس متطرُف 

من خطورة الوضعية وقبل فعليا ضمن صفوفه أناسا 

بتكذيب  يجازف  فإنه  عائالتهم  أساءوا بحدة معاملة 

إن  للبالد.  قيادته  األخالقي وبرشعية  تفوقه  ادعاءات 

ذلك يكشف الكلبية )تبلد املشاعر وانعدام التعاطف 

اآلخرين-املرتجم(  معاناة  وتجاهل  الضحايا  مع 

ال  التي  واليمينية  املحافظة  السياسات  وحقيقة وجه 

دور لها إال دعم السلطة البطريكية واالمتياز الذكوري.  

وعىل الرغم من وجود قوانني تردع سوء املعاملة 

تربيرا  يلقى  العائيل  العنف  فإن   2005 منذ  العائلية 

القيم  حامية  حول  السائد  الخطاب  ضمن  ضمنيا 

العنف  والعدالة  القانون  حزب  يربر  ال  العائلية. 

القضايئ  النظام  خالل  ومن  ولكنه،  بذاته  العائيل 

البطريكية  العائلية  البنية  يعزز  الرسمي،  والخطاب 

الخاص.  املجال  يف  النساء  ركن  إل  والعمَد  التقليدية 

وباعتبار الوعي االجتامعي املتنامي حول املوضوع 

الذي نجحت قضية كارولينا بياسيكا يف إثارته من دون 

شك، فإن موقف الحزب الحاكم تجاه العنف العائيل 

مقرونا إل سياساته األخرى املعادية للنساء )مثلام هو 

األمر حيال متتعهن بالحقوق اإلنجابية( ميكن أن يؤدي 

إل فضحه بل وفضح إيديولوجيته البطريكية الضيقة. 

وتبني هذه القضية حاجة علامء االجتامع إل مساءلة 

العائلية والرتابط  البنية  القامئة ضمن  خطوط الصدع 

ونقدها.  والخاص،  العمومي  بني  فيها  القائم 

توجه كل املراسالت إل ماغدالينا غرزيب عىل العنوان 

>magdalenaagrzyb@gmail.com<

 

mailto:magdalenaagrzyb%40gmail.com?subject=
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>>

نحو انتفاء العنف؟ >

الجندر والعنف

بقلم سيلفيا والباي )Sylvia Walby(، كرسي اليونسكو للبحث في الجندر، جامعة لنكستر، المملكة المتحدة، عضو 
هيئة ورئيسة سابقة )٢٠٠6-٢٠١٠( للجنة البحث في االقتصاد والمجتمع )ل ب ٠٢(، صلب الجمعية الدولي لعلم 

االجتماع

مسرية »قيام مليون امرأة« يف لندن، 2014. 

األمم ي أهداف  أهداف  من   1.16 الهدف  شمل 

للعام  م(  ت  )أ  املستدامة  للتنمية  املتحدة 

أشكال  كل  من  ملحوظة  بصفة  »الحد   2030

يشمل  كام  عنه«  الناتجة  الوفيات  ومعدالت  العنف 

الهدف 2.5 عىل »إنهاء كل أشكال العنف ضد النساء 

والطفالت«.

وّل  قد  العامل  أيكون  طوباوية؟  أهداف  أهذه 

ميكن  للعامل  رؤية  مثة  املعاكس؟  االتجاه  نحو  وجهه 

إل عدد عديد  بالنسبة  م  أ ت  استخالصها من هذه 

ومجموعات  والدولية  القومية  املجموعات  من 

املعرفية  القاعدة  تطوير  إن  الكوين.  املدين  املجتمع 

لعامل  الرؤية  لتحقيق هذه  دعٍم  بناء  يتم  عليها  التي 

االجتامع.   بها علم  يلتزم  العنف هي مهمة  خال من 

إن تجسيد هذه الرؤية يتطلب بناء نظرية تغيري، 

ويف  املجتمع  يف  العنف  يف  نظرية  يتطلب  ما  وهو 

الجندر واملجتمع. كام يتطلب مفهمة صلبة ومقياسا 

واختبارها. النظريات  هذه  الستكشاف  للعنف 

< ما الذي يزيد من منسوب العنف أو ينقص منه؟

أن  يبدو  دورا؟  االقتصادية  للتنمية  أن  هل 

املحظوظني  غري  لدى  أعىل  تكون  العنف  معّدالت 

عىل  يساعد  الجندرية  املساواة  تزايد  إن  اقتصاديا. 

مقاومة النساء للعنف. كيف ميكن الرتفيع يف املساواة 

االقتصادية  للتنمية  ميكن  ال  كام  ميكن،  الجندرية؟ 

أن تؤّدَي إل هذا وهو ما يعتمد عىل ما إذا اتخذت 

دميقراطية. اشرتاكية  أكرث  أو  نيوليربالية  أكرث  شكال 

التي  الخدمات  تستهدفه  الذي  االختالف  ما 

يف  النسويات  جّددت  الداعمة؟  التدخالت  توفرها 

وخطوط  اللجوء  من  بدءأ  التدخالت  من  العديد 

املختصني  الناصحني  تجنيد  إل  وصوال  املساعدة 

واملحاكم املختصة. وتزايد الخدمات ذو ارتباط بأقدار 

الضحايا  مقاومة  من  زادت  كلام  العنف  من  أقل 

باهضة  خدمات  تلك  ولكن  املحتمالت.  والضحايا 

لها  تخصص  أن  ميكن  التي  املوارد  وتبدو  األمثان 

الجندرية. الالمساواة  أوسع من  ارتباط بظاهر  ذات 

إحداث  انترش  الجنائية؟  العدالة  نظام  أهمية  ما 

النساء  ضد  العنف  تجريم  بغية  القانون  يف  تغيريات 

بالرضورة  تشهدن  مل  النساء  ولكن  العامل  امتداد  عىل 

القوانني. من  املزيد  لوضع  نتيجة  أكرب  عدالة 

حمل  الذي  أنا  عميل  الدميقراطية؟  أهمية  ما 

 Globalization and( والتفاوت  العوملة  عنوان 

النساء  قتل  معدل  أن  عىل  وقف   )Inequalities

من  أكرب  قدر  يوجد  بها  التي  البلدان  يف  ارتفاعا  أقل 

الدميقراطية  الربملان من غريها ولكن عمق  النساء يف 

ذات األساس الجندري ذو أثر هو أيضا، حيث ترتبط 

العنف  من  أقل  بقادير  الجندرية  الدميقراطية 

األساس  ذو  االقتصادي  التساوي  ليس  املساء.  ضد 

لتغيري  بل  فحسب  األثر  يحدث  الذي  هو  الجندري 

التساوي السيايس ذي األساس الجندري أثر هو أيضا.

التي  األخرية  واالقتصادية  املالية  األزمة  أدت 

التفاوت  تصاعد  إل  الكوين  الشامل  يف  تركزت 

سياسات  وإل  الجندري  األساس  ذي  االقتصادي 

العام  املؤمنة  الرعائية  الخدمات  تقشفية قلصت من 

منها واملتخصص. وميكن أن نقّدر أن هذه الفرتة هي 

نوع من االختبار لألطروحة القائلة إن تفاوتا جندريا 

للخدمات  أقل  وتأمينا  التقشف  إل  مقرونا  بالغا 

الجندري. األساس  ذي  العنف  معدالت  من  يزيد 

من  النظريات  هذه  مثل  استكشاف  أجل  من 

بصدد  العنف  كان  إذا  ما  نعرف  أن  الرضوري 
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التي  الكيفية  عىل  نتعرف  وأن  التناقص  أم  التزايد 

واملجموعات  األمكنة  امتداد  عىل  العنف  يتغري  بها 

العنف  ملعدل  أمينا  قياسا  ذلك  يتطلب  االجتامعية. 

بشدة. نفتقده  ما  وهو  الجندري  بعده  ذلك  يف  با 

< كيف نقيس العنف؟

للقياسات أهمية. كان العنف املسلط عىل النساء 

الرغم  عىل  الرسمية  اإلحصاءات  يف  تقريبا  مريئ  غري 

من أنشطة املجتمع املدين. ال يعترب »التصنيف الدويل 

وضعه  الذي  الجديد  اإلحصائية«  لألغراض  للجرمية 

تحصيل  والجرمية  للمخدرات  املتحدة  األمم  مكتب 

معامال  رضوريا  أمرا  الضحية  جنس  حول  معطيات 

واختياري.  ثانوي  أحصايئ  هدف  أنه  عىل  الجندر 

ذي  العنف  ضحايا  أغلبية  تروي  ال  ذلك،  عن  فضال 

األساس الجندري تجاربهم للرشطة. تم تطوير مسوح 

أكرث  الضحايا  التالية:  القضية  معالجة  بغية  الجرمية 

أكرث  املسوح  ملحققي  تجاربهم  عن  للكشف  ميال 

الجنس  اعتامد  اعتيد  وفيام  الرشطة.  عنارص  من 

فإن  املسوح  هذه  مثل  يف  املعطيات  تجميع  لدى 

تسجيل  محل  ليس  العنيفة  األحداث  تكرارات  عدد 

الدوام  عىل  تكون  ال  سجلت،  وإن  أو  الدوام،  عىل 

الرسمية. العنف  تقديرات  يف  االعتبار  متام  معتربة 

الوطنية،  العنف  مسوح  أغلب  َوضعت  تاريخيا، 

با يف ذلك مسوح الواليات املتحدة واملمكلة املتحدة، 

ضمن  عنها  اإلخبار  تم  التي  الجرائم  أرقام  أعىل 

التقديرات الوطنية. وقد خلق ذلك نوعا من االنحراف 

الجندري يف اإلحصائيات عىل اعتبار أن العنف العائيل 

الذي يُقرتف عىل األغلب ضد النساء، جرمية َعْوٍد. ومن 

خالل إعادة فحص املعطيات الخام التي أىت بها مسح 

الوجهة  الغال، وعندما غرينا  وبالد  أنكلرتا  الجرمية يف 

وتم احتساب كل الجرائم التي تّم اإلبالغ عنها ضمن 

 )Jude Towers(تاورز وجود  )أنا  وقفنا  التقديرات، 

وفرانسني برايان )Brian Francis((، ال فقط عىل أن 

أن  بل عىل   % با قدره 60  أرفع  كان  الجرمية  معّدل 

العنف ضد النساء زاد بنسبة 70 % وأن العنف املقرتف 

ضمن العالقات العائلية زاد هو أيضا با قدره 70 %.

باستخدامنا للمنهجية الجديدة وقف وابايل وتاورز 

أنكلرتا  يف  زاد  اإلجرامي  العنف  أن  عىل  وفرانسيس 

بدأت  التي  االقتصادية  األزمة  أثر  عىل  الغال  وبالد 

خالل سنة 2008. زاد العنف املسلط عىل النساء ولكن 

مل يزد العنف املسلط عىل الرجال. وكان لذلك ارتباط 

بتزايد العنف العائيل وهو الذي يكون يف أغلبه ضد 

النساء. ال متكن رؤية هذه التغريات إذا ما استخدمنا 

املنهجية القدمية وهو ما يقلص كثريا من داللة العنف 

املتكرر  العنف  جرائم  إظهار  يتم  وعندما  املتكرر. 

الوقوف عىل  يتم  فإنه  النساء(  أغلبها ضد  )واملقرتف 

تزايد العنف اإلجرامي وعندما يتم استخدام املنهجية 

القدمية، تلك التي ال تحتسب بصفة ممنهجة جرائم 

الوقوف  يتم  ال  الضحايا،  ذات  ضد  املقرتفة  العنف 

التغريات  فهم  ميكن  ال  اإلجرامي.  العنف  تزايد  عىل 

الحادثة يف العنف من دون أن نأخذ يف الحسبان البعد 

املمكلة  يف  عليها  املتحصل  النتائج  وهذه  الجندري 

املتحدة تدعم تلك النظريات التي تربط بني االقتصاد 

والعنف عندما يكون ذلك االرتباط ذا أساس جندري.

يف  املقارنة  للتغريات  أمني  قيٍْس  إطار  وضع  إن 

معدالت العنف حسب األزمنة واملواقع واملجموعات 

االجتامعية يتطلب تعريفا متسقا للعنف ولتصنيفات 

متسقة  للمعطيات  تجميع  منهجية  وكذا  قياسه 

متعارضتان  مقاربتان  مثة  التصنيفات.  تلك  تستخدم 

أية  تأخذ  ال  م 5 حيث  وأ ت  م 16  أ ت  تجسدهام 

الجندري للعنف  البعد  واحدة منهام بصفة ممنهجة 

منهام  واحدة  تجمع  إذ  املعطيات  تجميعها  لدى 

إن  تبني  أن  دون  من  ولكن  العنف  حول  معطيات 

مثة  كانت  ما  إذا  وال  امرأة  أم  رجال  الضحية  كانت 

الثانية  الجرم والضحية فيام تجمع  عالقة بني مقرتف 

النساء  النساء )ال عىل  املسلط عىل  العنف  معطيات 

والرجال(. لقد حان زمن إدراج البعد الجندري )جنس 

مقرتف  بني  العالقة  الجرم،  مقرتف  جنس  الضحية، 

الجرم وضحيته، إذا ما كانت مثة عنرص متعلق بالجنس 

الرئيسة.  البيانات  جمع  لدى  املقرتف(  العنف  يف 

< األزمة وتزايد العنف املسلط عىل النساء

مالية  من  املتحدة  املمكلة  يف  األزمة  تدحرجت 

يف  تتدحرج  اآلن  وهي  تقشفية  إل  اقتصادية  إل 

هو  بل  عاما  هذا  العنف  تزايد  ليس  العنف.  اتجاه 

ارتباط  وذا  النساء  ضد  موجها  بكونه  مخصوص 

معروفني.  له  مقرتفني  من  العنيف  اإلجرام  بتكرار 

املايل  وأثرها  جندري  ملمح  ذات  االقتصادية  األزمة 

العنف. يهم  ما  يف  االستتباعات  هي  وكذا  كذلك 

إن العلم االجتامعي ليجد نفسه يف موقع التحدي 

تجاه ما ميكن أن يعنيه األمن ولذلك فإن إدراج العنف 

ويعني  مهم.  أمر  األمن  ضمن  النساء  عىل  املسلط 

السوسيولوجية  النظرية  قلب  يف  العنف  إدراج  ذلك 

هو  هذا  قياسه.  لكيفية  جوهرية  ُمراجعة  وإحداث 

علم االجتامع بوصفه علام اجتامعيا ذا غرض عمومي 

يُسهم  أن  له  ميكن  بها  التي  الطريقة  هي  وتلك 

العنف.  أشكال  كل  من  للحد  م  ت  أ  تحقيق  يف 

 توجه كل املراسالت إل سيلفيا والباي عىل العنوان 

 >s.walby@lancaster.ac.uk<

الجندر والعنف

mailto:s.walby%40lancaster.ac.uk?subject=
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مائتا سنة من ماركس >

ماركس وعلم االجتماع اليوم

كارل ماركس يف 1875. ويكيميديا كومنز, املجال العام. 

2008-ف أزمة  كانت  العامل  أنحاء  بعض  ي 

اهتامما  بعُد  أطلقت  قد  املالية   2009

متجددا بأثر كارل ماركس ورفيقه املجانس 

فريدرش إنجلز. بصفة أخص، بدا أن رأس املال مناسب 

متاما لفهم وتفسري تطور الرأساملية الذي تعصف به 

األزمات وإللقاء الضوء عىل االقتصاد الرأساميل املعارص 

االجتامعي  للتفاوت  الكوين  التصاعد  قبيل  وآثاره من 

والبطالة والهشاشة والفقر وكذا الكوارث اإليكولوجية.  

علامء  امللحة  القضايا  هذه  مثل  تجعل  وفيام  ولكن 

من  فأوسع  أوسع  أقساما  أو  اإلعالم  وكذا  االجتامع 

املجتمع يعيدون اكتشاف تحاليلهم للرأساملية، تظل 

بالتوازي مع تضخم  اعرتاض  املاركسية محل  النظرية 

حجم مدونة البحث حول ماركس عىل امتداد العامل. 

كوين  املائتني حوار  ماركس  كارل  ميالد  ذكرى  حّفزت 

عىل دعوة زمالء من مختلف أصقاع العامل لإلسهام يف 

واملاركسية وعلم  بتأمالت حول ماركس  املنتدى  هذا 

االجتامع املاركيس وحول التقاليد التي تقف وراء كل 

بنظرة  املنتدى  يبدأ  الراهن.  لزمننا  ومناسبتها  ذلك 

من  االنتقال  قبل  الفلسفية  الجذور  يف  اسرتجاعية 

خالل التأمالت واملجادالت إل الكيفية التي بها ميكن 

استخدام النظرية املاركسية أو تحديد ما تفتقر إليه. 

ويبني ذلك ما متكننا رؤيته من خالل عدسات ماركس 

االجتامعية  والتفاوتات  والقانون  والدولة  العمل  يف 

وقضايا أخرى. 
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>>

ماركس وعلم االجتماع 
في ٢٠١٨

>

ماركس وعلم االجتماع اليوم

بقلم ج. م.  تاماس )G. M. Tamás(، جامعة أوروبا المركزية، المجر

)1919-1920( ر العام  االقتصادي  التاريخ  يف   )Max Weber( فيرب  ماكس  أى 

أن الرأساملية با هي نسق شامل لتلبية الحاجات البرشية اليومية مخصوص 

بالغرب حيث أن اشرتاطاته كانت االحتساب العقالين لرأس املال )اعتياد مسك 

الدفاتر ذات املدخل املزدوج( بوصفه معيارا يف املنشآت الصغرى واملنشآت األكرب 

وعىل األخص، عىل أساس أن 1- عىل كل وسائل اإلنتاج أن تكون موزّعة عىل منشآت 

وجود  إل  حاجة  مثة   -2 ُحرّا،  فيها  الترصف  يكون  ملكية  بوصفها  مستقلة  خاصة 

سوق حرّة من دون حدود »غري عقالنية« من قبيل تباينات الكاست،3- مثة أيضا 

حاجة عقالنية، يف معنى القابلية لالحتساب، للتكنولوجيا املؤللة يف قطاعات اإلنتاج 

واالتجار والنقل، 4- يجب أن يكون مثة نظام قانوين عقالين قابل للتوقع وشفاف، 5- 

يتوجب أن يكون العمل الحّر متاحا بحيث يكون مثة أشخاص يف وضع قانوين يسمح 

السوق  بيعها يف  أيضا مجربين عىل  يكونوا  وأن  لديهم  التي  العمل  قوة  ببيع  لهم 

تحت أثر اعتبارات اقتصادية قاهرة. 

 Paul( فوكوين  بول  مع  كتبه  موسوعي  مقال  )يف  موس  مارسال  أن  كام 

أو  عامل  فرد  من  ما  يعني  أحد،  أال  بثل،  مثال  رأى،   )1901 سنة   )Fauconnet

متثال ملاركس يف كارلويف فاري ، جمهورية التشيك. 

قبيل  من  العقول  خارج  تكون  االجتامعية  للحياة  أشكال  اخرتاع  بإمكانه  تاجر، 

االجتامعية  الحياة  مفردات  إن  بل  املال.  أو  والتبادل  واألجر  واملنفعة  القرض 

والخوف  املغامرة  إل  امليل  أو  الرتف  وتحبيذ  والتوفري  الجهد  بذل  قبيل  من 

التغرّيات  من  الرغم  عىل  بالكامل  ذاتية  ليست  املبادرة«  و«روح  الَعَوز  من 

االجتامعية«  »للثقافة  »موضوعية«  منتوجات  العموم  عىل  ولكنها  الشخصية، 

الغربية.   للرأساملية  االجتامعي  النظام  سامت  من  سمة  ذاتها  حد  يف  متثل  التي 

معارص  ماركيٌس  عليه  يعرتض  أن  ميكن  مام  هذا  يف  الكثري  مثة  ليس 

علم  أن  عدى  فيام  األمر(  هذا  مايخص  يف  ذاته  ماركس  حتى  )وال 

مرياثه. ضد  جزئيا  وجهها  وإن  بصمته  تحمل  ملاركس  الالحق  االجتامع، 

< تحليل ماركيس أم برجوازي للمجتمع املعارص؟

عىل هذا، ما الفرق األساس بني علم االجتامع »الربجوازي« )وكل فروع السؤال 

االجتامعي بدًءا من البحث االجتامعي الخربي وصوال إل الفلسفة السياسية( والتحليل 

التاريخية  املاركيس للمجتمع الحديث؟ ما تفسري هذا الشجار املديد ذي األهمية 

الديني؟ والتفكري  امليتافيزيقا  عىل  باالعتامد  التنوير  عىل  لالعرتاض  تقريبا  املوازية 

األرسطي  الكوين  التصّور  يتأىت من موضوعية  التنوير  إن  القول  للتبسيط ميكن 

)نسبة إل الفيلسيوف اليوناين أرسطو )384-322 ق م(- املرتجم( األغسطيني )نسبة 

إل الالهويت النوميدي القديس أوغسطني )354-430 ميالدية(- املرتجم( التّومي )نسبة 

إل الالهويت اإليطايل توما اإلكويني )1225-1274(-املرتجم( تجاه ذاتية مادية افتتحت 

سيادة اإلرادة بوصفها مبدأ الحرية. ما سمي يف فرنسا علوما أخالقية وسياسية كانت 

بأثر نهايئ من الشكل الكانطي )نسبة إل الفيلسوف األملاين إميانيويل كانط )1724-

التي  القدمية  الدغومائيات  الضخم من  القوس  نقد  اتخذه  الذي  املرتجم(   -)1804

هيمنت عىل التفكري الغريب )با فيه البيزينطي واليهودي واإلسالمي( بدًءا من اإلغريق.

الفلسفتان  كال  كانت  بينهام،  القامئة  الكبرية  االختالفات  عن  النظر  برصف 

األخالقيتان الكانطية والسبينوزية )نسبة إل الفيلسوف الهولندي من أصل سيفاردي 

برتغايل باروخ سبينوزا )1632-1677(( تََريَان أن الكائنات البرشية كائنات طبيعية 

عقولها  وأن  واألسامك  األحجار  مع  تتقاسمها  التي  السببية  التحديدات  إل  تخضع 

االختيار  منظور  من  حرّة  الذات،  حفظ  غريزة  األخص  وعىل  األهواء  تحدها  التي 

وغري  واملوضوعيني  الكاملني  واإلدراك  املعرفة  تحصيل  عن  عاجزة  ولكنها  األخالقي 

املتحيزين والتفهميني حيث تقف حيالهام عوائق منطقية و نفسية يف آن معا. وإذا 

املسيحية  التعاليم  تسّميها  ذاتية،  بالله  جوهرية،  أنها  املفرتض  املعرفة،  كانت  ما 

إميانا، فال بد أن تكون »العلوم األخالقية« ذاتية هي أيضا. إن الحقيقة الشرتكة بني 

النهضة واإلصالح والتنوير هي أن مقيايس كّل من املعرفة والحرية قابل للتفحص 

الذايت من قبل العقل هذا الذي يتشكل يف النهاية من خالل املنطق والرياضيات. 
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»الحقيقة  أن  هو  شك  دون  من  ذلك  وراء  املخفي  االعتقاد  كان 

التفحص  إعادة  إل  تخضع  الحدس  يستكشفها  التي  الواقعة« 

تناقضاتها. بيان  خالل  من  أي  جدليا  فترشح  العقل  قبل  من 

)1770-1831(-املرتجم(  األملاين  )الفيلسوف  لهيغل  التاريخي  الدور  متثل 

أن  حيث  موضوعيا  الحقيقة  يف  كان  »الروح«  أي  ذاتيا،  يعترب  كان  ما  أن  بيان  يف 

الخارجي(  العامل  من  يستخرجها  بأنه  القول  )بدل  للمفاهيم  الخالق  العقل 

إبيستيمولوجية  بقيود  املحدودة  الذاتية  قدرتنا  ميثل  يكن  مل  كانط  وصفه  الذي 

ذلك،  من  العكس  وعىل  هو،  بل  املواضع حسام  أشد  يف  بالجهل  عليها  واملحكوم 

والحرية.   املعرفة  كال  تصنع((  منه  )الذي  العنرص  أو  )أو روح،  املنبع  وواقعا،  حقا 

مظهران:  لها  املوضوعية  أن  كذلك  هيغل  اعترب  األشياء،  تعقيد  يف  وزيادة 

تسمية  وهي  »املؤسسات«،  اليوم  نسميه  قد  ما  وهو  ذاتها،  املوضوعي«  »الروح 

أخرى ملا أسامه، يف شبابه، املوضوعية، وهي »موضوعية فاسدة« )أو بغية التبسيط 

الفلسفة(. أْي  حرية  هو  با  )العقل  املطلق  والروح  حرية(،  دون  من  العقل  هي 

هذا »الروح املطلق« هو املؤسس الفعيل لعلم االجتامع وهو ما أسامه إمييل 

للنوايا  الخاضع  البرشي  العامل  ذلك  »املجتمع«،  أخرى  ألفاظا  مستخدما  دوركايم 

متكررة  أو  دامئة  نتائَج  املَُولّدة  البنى  من  عامل  البرشية،  والرغبات...  واالختيارات 

إذ  عنها،  تعرّب  أو  املؤسساتية  البنى  تعكس  البرشية  التطلعات  كل  أن  اعتبار  عىل 

هي ال تقولبها. ومتثل هذه البنى، التي تسمى ظواهر، وحدات ال نوافذ فيها، ذات 

تحوالت عارضة بالنظر إل التمفصالت غري املرئية أو بأثر من األحداث الخارجية. 

مع ماركس، متقدما خطوة عىل ما وصل إليه هيغل، ولكن عائدا إل كانط، تعود 

الثنائية بني الِخرْبي واملتعايل إل الظهور. ما يقّدم عىل أنه »ظاهرة«، »بنية«، أو »يشء« 

موجود يف الظاهر، ووراءه تختفي الذاتية، وعىل األخص منها، العمل )النشاط اإلنتاجي 

البرشي( املخفي وراء القيمة )املبدأ الرئيس يف سريورة رأس املال(، وهو أيضا العمل 

ء يف صمنية )فيتيشية( »السلعة«. ما من أشياء مثّة بل أنشطٌة برشية ذاتية. امليَُشّ

اليشء، »الروح املوضوعي« املؤسسايت واجهة وعليه فإن سائر املنطق املؤسسايت 

للمجتمع )حيث كف االقتصاد والدولة و«املجتمع املدين« عن أن يكونوا يف انفصال( 

هو  العمل  حتى  والذاتية،  املوضوعية  نظر  وجهة  ومن  ولكن،  أيضا.  هو  واجهة 

يبدو  ما  اليشء.  ذات  املجرد  والعمل  الفعيل  العمل  يكون  ال  انشطار: حيث  ذاته 

)يف  َخِفيٌّ  الجوهر،  يكون  كام  متاما  جوهري،  هو  وما  الدوام  عىل  رساٌب  مبارشة 

الرأساملية يبدو املظهر الكاذب يف رداء املوضوعية(، ويجب أال ينكشف )يتحطم 

مفهوميا( بفعل النظرية )أيًّا كانت، اقتصادا سياسيا نقديا، فلسفة،...( بغية اإلمساك 

بالقيمة. محكومة  الحاجات  تكون  ال  حيث  الذايت  البرشي  النشاط  بطبيعة  ثانية 

املتعلقة  هي  األساس  النقطة  تبدو  الكالسييك  السوسيولوجي  املنظور  من 

تحديد  عنيُت  املوضوعَي«،  الّروَح  املطلُق«  »الّروُح  يقود  بها  التي  بالكيفية 

الطبقات  أصل  ما  أو  القيُم  تفعله  ملا  نتيجة  تبدو  االجتامعية  املؤسسات  أي 

أنها  عىل  البرشية  املجموعات  يعالج  االجتامع  علم  وألن  ووظيفتها؟  وتاريخها 

بالكيفية  يعتني  فإنه  العمر(  مديدة  األقل  عىل  أو  دامئة  )تجريدات  »أشياء« 

العامة  اللوحة  ضمن  وبوقعها  وتتوزع  البرشية  املجموعات  تتشكل  بها  التي 

الدويل.  السيايس  االجتامعي  التغري  موضع  بالدولة،  وبعالقتها  كافة  للمجتمع 

< آفاق ماركسية: الطبقة واالستغالل

البيان  من  النقيض  وعىل  ماركس.  يجب  مل  التميز،  ملحوظ  نحو  عىل 

الغربية«،  ب«املاركسية  يسمى  ما  خطاه،  أثر  وعىل  ير،  مل  هو  املبكر،  الشيوعي 

الطبقة  الوجود(.  تاريخية  )الطبقة  وبعدها  الرأساملية  قبل  للطبقات  وجودا 

الحياة  و«أساليب  الطبقية«  و«الثقافات  املال،  ورأس  للقيمة  خارجي  َعرٌَض 

األول. الخارجي  للعرَض  خارجية  أعراض  الطبقية«  و«التنظيامت  الطبقية« 

التي  الربوليتاريا  هي  ماركس  إل  بالنسبة  األهمية  ذات  الجديدة  الطبقة 

إل  تنتمي  ال  طبقة  بوصفها  الحق،  الهيغيل  الوضع  اعتربنا  ما  إذا  ترتكب، 

الطبقة  هذه  إنكار  الكل(.  من  جزءا  ليس  جزء  )هي  ذاته؟(.  مجتمعــ)ــها 

ما  عىل  املجتمع  يف  تحدث  أن  فيها  يفرتض  التي  السريورات  خارج  املوجودة 

بوصفها  السيايس(  العلم  )االقتصاد،  »الربجوازي«  االجتامعي  العلم  يصفها 

بذلك.  يسمح  ال  التشيئ  ولكن  اإلنسانية.  ذات  يتقاسمون  أناس  بني  تفاعالت 

اليشء  ضمن  من  الربوليتاري)ة(  من  يجعل  ما  هو  الرئيس  نشاطه  وألن 

ليس  الرأساملية.  يف  خاصية  هي  بل  طبقات  بني  تفاعالت  ليست  هذه  فإن 

سعيا  القيمة  فائض  متلك  يتّم  إذ  عمدا،  الربجوازي  به  يقوم  شيئا  االستغالل 

ألية  ميكن  شيئا  االستغالل  ليس  بالعامل.  اإلرضار  بغية  ال  املال  رأس  تركيم  إل 

مثلام  سياسيا«  »مشكال  ليس  أنه  ذلك  ويعني  تعالجه،  أو  متحوه  أن  دولة 

هاهنا. بالتفاوت  متعلقا  األمر  ليس  قوله.  الدميقراطيون  االشرتاكيون  تعّود 

التفاوت مشلكة سوسيولوجية ولكن االستغالل ليس كذلك. بالنسبة إلتى ماركيس 

ال معنى لتحويل التشييئ، والصنمية السلعية واالستغالل إل قضية الَ تََساٍو )ومن ثم 

إل »مشكل سيايس« قابل للتحسني التدريجي(. ذلك هو السبب الذي يجعل عىل 

الدوام األسئلة السوسيولوجية من غري جواب يف نظرية ماركس والعكس بالعكس. 

>gmtamas@gmail.com< توجه كل املراسالت إل ج م تامس عىل العنوان

ماركس وعلم االجتماع اليوم
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استمرار مناسبة التقليد 
الماركسي لتجاوز 

الرأسمالية

>

ماركس وعلم االجتماع اليوم

بقلم إيريك أولين ورايت )Erik Olin Wright( جامعة ويسكنسن ماديسون، الواليات المتحدة األمريكية

الداخلية م الديناميات  إن  القول  من  ماركس  بعمل  اتصاال  أشد  فكرة  من  ا 

للرأساملية تتضمن تناقضات عميقة سوف تؤدي يف املنتهي إل تحطمها ذاتيا 

عن  بديل  لخلق  املناسبة  الظروف  بالتوازي  تخلق  الديناميات  هذه  وإن  بل 

قويا  تنبؤا  التأكيد  من  قسم  أول  ميثل  البرش.  الزدهار  مواتاة  أكرث  يكون  املجتمع 

بصري الرأساملية إذ وعىل املدى الطويل ليست الرأساملية إال نظاما اجتامعيا غري 

الثاين أقل تحديدية إذ أن  القسم  قابل للدميومة سوف يسري ال محالة إل نهايته. 

الديناميات التي تحطم الراساملية تفتح األفق نحو إمكانات تاريخية جديدة )وعىل 

القوى املنتجة واإلنتاجية البرشية( وتخلق يف اآلن ذاته فاعال  األخص بفعل تطور 

بديل  لبناء  اإلمكانات  تلك  من  االستفادة  عىل  قادرا  العاملة  الطبقة  هو  جامعيا 

تحقيق  من  متكنها  عدم  أو  القدرة  تلك  متكن  ويرتهن  الثورة.  خالل  من  تحرري 

ذلك البديل فعليا بعدد من السريورات املرتافقة منها بث إيديولوجيا ثورية، نشأة 

تنظيامت قوية، وتطور أشكال من التنظيم السيايس قادرة عىل إحداث التجانس بني 

الرصاعات، ... وما إل ذلك. وعليه وإذا ما أخذنا األمر برمته تجسد النظرية املاركسية 

التفاعل بني االدعاءات التحديدية حول السقوط الحتمي للرأساملية واالدعاءات غري 

التحديدية حول مستقبل ما بعد الرأساملية.

ثنائية االدعاءات التحديدية وغري التحديدية جزء مام جعل من أفكار ماركس النظرية 

التطلع إلجابات من ماركس 200 سنة بعد والدته. 
تصوير ماركو جوميز ، ساو باولو، الربازيل.

بثابة القاعدة الصلبة للحركات السياسية. تعطي العنارص غري التحديدية مصداقية 

ألهمية القدرة الجامعية عىل الفعل املوجه إل أغراضه واستعداد األفراد لالنضامم 

إل النضال من أجل عامل أفضل. وتبدو العنارص غري التحديدية مصداقا للتفاؤل فحتى 

وإن بدت العراقيل عىل طريق الثورة رهيبة فإن بإمكان القوى املعادية للرأساملية 

أن تؤمن بأن »التاريخ حليفنا« وأنه من املحتمل أن »تحني« ظروف اخرتاق ثوري. 

نحن نعيش اآلن يف عامل بالغ االختالف عن العامل الذي صاغ فيه ماركس أفكاره 

النظرية. بعض نبوءات ماركس كانت صادقة حيث صارت الرأساملية نظاما كونيا 

وبلغت أقىص أصقاع العامل وتطورت قوى اإلنتاج بطرق مدهشة ودخلت األسواق 

فارقة  ميزة  االقتصادية  األزمات  وصارت  الحياة  أوجه  أغلب  إل  عميقا  الرأساملية 

نحو  التطلع  منظور  من  جوهرية  أخرى،  نبوءات  ولكن  الرأساملية.  للمجتمعات 

تجاوز الرأساملية، مل تصدق فبدال عن أن تصري أكرث فأكرث تجانسا أصبحت الطبقة 

العاملة أكرث فأكرث تشظيا وغري متجانسة بطرق عديدة با أعاق التضامن الرضوري 

للفعل الجامعي املستدام ضد الرأساملية التي أثبتت أنها أكرث قدرة مام كان يعتقد 

املال،  رأس  تركيم  يف  جديدة  باعتامد طرق  األزمات  عىل  اإلجابة  يف  املقاومة  عىل 

فيام  الشعبية  املطالب  امتصاص  يف  مرونة  أكرث  أنها  الرأساملية  الدولة  أثبتت  كام 

التاريخ املأساوي  استندت إل القمع الفعيل كلام احتاجت إل ذلك. وأخريا نسف 
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ملحاوالت بناء بديل للرأساملية عىل أثر الثورات االشرتاكية األمَل يف أن تكون األزمة 

وإنسانيا.   عادال  بديال  تبنَي  أن  يف  الثورية  السياسية  للقوى  الفرصة  أعطت  قد 

ومن ثّم مل تعد ممكنة خالل القرن الواحد والعرشين رؤية »قوانني حركة رأس 

ذلك ظروفا  مع  بالتوازي  تخلق  فيام  للرأساملية  بالرضورة  أنها هادمة  املال« عىل 

مواتية لتجاوزها تحرريا. ولكن ذلك ال يعني أن التقليد املاركيس كف عن أن يكون 

لكال  أساسية  تزال  ما  املاركيس  التقليد  يف  أطاريح  أربعة  األخص  عىل  مثّة  مناسبا. 

أفضل: عامل  بناء  أجل  من  تبذل  التي  والجهود  املعارص  للمجتمع  العلمي  الفهم 

البرشي. . 1 االزدهار  لظروف  املمكن  األكمل  التحقق  الرأساملية  متنع 

ولكن  الوفرة.  قلب  يف  الوجود  مستمر  الفقر  يف  ذلك  عىل  األبرز  املؤرش  ويتمثل 

أرضار الرأساملية تجاوزت الحرمان املادي إل قيم أخرى مهمة بالنسبة إل االزدهار 

اإلنساين مثل املساواة والدميقراطية والحرية والجامعية. منبع أرضار الرأساملية يفوق 

كل بنيتها الطبقية. ذلك أن عالقات الرأساملية الطبقية تتسبب باإلرضار من خالل 

آليات متنوعة منها االستغالل والهيمينة وتحويل القوة االقتصادية إل سلطة سياسية 

وأشكال املنافسة التدمريية وتوسع األسواق بطرق تنسف الجامعية والتبادلية. ومن 

 املهام الكربى التي توكل للبحث الراهن يف التقليد املاركيس اإلخبار عن هذه األرضار. 

الديناميات الرأساملية متناقضة يف ذاتها. ليس بستطاع الرأساملية أن . 2

تحقق توازنا مستقرا يحتل فيه كل يشء موقعه ضمن كّل مندمج وظيفيا. ولنئ مل تتضمن 

التناقضات الرأساملية نزوعا نحو بلوغ كثافة كفيلة بتهديد استدامة الرأساملية فإنها 

 تنفتح بصفة متكررة عىل أفضية إمكانات جديدة ونضاالت قادرة عىل إحداث التحّول.

التقليد املاركيس جوهرية هي . 3  عامل آخر ممكن. ربا كانت أكرث أفكار 

اقتصادي  نظام  شاكلة  عىل  ممكن  للرأساملية  التحرري  البديل  بأن  القائلة 

للزعزعة  قابلة  واإلنتاج  االستثامر  عىل  الرأساملية  الطبقة  سيطرة  فيه  تكون 

نقد  مجرد  من  املاركسية  حّول  ما  هو  ذاك  متجذرة.  اقتصادية  دميقراطية  بفعل 

»ممكٌن«  تحرريا  بديال  بأن  القول  إن  تحريري.  اجتامعي  علم  إل  للرأساملية 

أن  البديل  ذلك  إذ عىل  للتخيل،  قبال  ما  بديال  بأن  القول  مجرّد  من  أكرث  يساوي 

املاركيس  االدعاء  فإن  وعليه  التحقيق.  وممكن  للحياة  وقابال  فيه،  مرغوبا  يكون 

الكيل  التحقيق  عىل  أقدر  املتجذرة  االقتصادية  الدميقراطية  إن  القول  هو 

ستكون  فإنها  اإلنجاز  قيد  ُوضعت  ما  إذا  وإنها  الرأمسالية  من  التحررية  للقيم 

تتحقق.  أن  ظلها  يف  ميكن  ملموسة  تاريخية  ظروفا  مثة  وإن  لالستدامة   قابال 

مجرد . 4 أجل  من  ال  البناء  أجل  من  طبقية  نضاالت  يتطلب  التحول 

وتعبئة  فعال جامعيا  يتطلب  اقتصادية  إل دميقراطية  الرأساملية  تحويل  املقاومة. 

االجتامعي  التحول  فإن  حاسمني  النخبويون  الحلفاء  كان  ولنئ  األسفل.  من  تأيت 

التحريري لن يكون مجرد نتيجة ملبادرات نخب متنورة. كام أن التحول التحريري 

يتطلب أكرث من مجرد معارضة األرضار التي تُلحقها الرأساملية بالناس، إنه يتطلب 

النظرية  ماركس  صياغة  ضمن  التحررية.  املثل  تجّسد  جديدة  مؤسسات  بناء 

األصلية، كان يُعتقد أن تحّوالت البناء سوف تحصل رئيسيا عىل أثر قطيعة ثورية 

مع الرأساملية حيث ستبني الطبقة العاملة، بإمساكها بالسلطة، املجتمع الجديد. 

مهمة  فإن  الرأساملية  بعد  ما  يف  مستقبال  االقتصادية  الدميقراطية  كانت  وإذا 

الرأساملية. هيمنة  تحت  تزال  ما  التي  املجتمعات  ظل  يف  البدء  تستوجب  بنائها 

للتقليد  الراهن  التطوير  سند  هي  األربعة  األطاريح  هذه  إن 

والعرشين.   الواحد  القرن  خالل  التحرري  االجتامعي  للعلم  املاركيس 

>wright@ssc.wisc.edu< توجه كل املراسالت إل إيريك أولني ورايت عىل العنوان
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النسوية في مواجهة 
الماركسية

>
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بقلم ألكسندرا شيلي )Alexandra Scheele( جامعة بيلفيلد، ألمانيا، وستيفاني ووهل )Stefanie Wöhl( جامعة العلوم 
التطبيقية BFI فيينا، النمسا

أملانيا ويف غريها عن ع امليديا يف  تحدثت  اليوم،  إل  امتداد سنواٍت وصوال  ل 

»إحياء ماركيس« با يعني أن عمل كارل ماركس قد يكون ُمصيبا يف تحليل 

الرأساملية واألزمات املالية. وكثريا ما يفرس ذلك با أظهرته أزمة سنة 2008 

املالية واالقتصادية من أن االنتصار الكوين للرأساملية مصحوب بالتقلقل االجتامعي 

هذه  مواجهة  يف  الذايت.  التهدم  نحو  االقتصادي  النظام  واتجاه  البيئية  واألزمات 

الخلفية تبدو تحاليل ماركس كام لو كانت استعادت راهنيتها. 

< ردم الفجوة النِّْسِويّة يف إحياء ماركس

يحيل  السيايس ال  لالقتصاد  املتجدد باركس وبنقده  العومي  االهتامم  أن  عىل 

البتة أو ال يحيل إال قليال عىل تقبل ماركس نِْسِويًّا. مل تكن هذه التحاليل النسوية 

هرم النظام الرأساميل. 

حقا أبدا قسام من النقاشات اليسارية حول ماركس بسبب أنها مل تتخذ لها موقعا 

يف أي جانب من املجادلة. فمن جهة أراد النسويون املاركسيون أن يطوروا منظورا 

نقديا ميسك باملسألة االجتامعية فلم يفصلوها عن القضايا الجندرية وهو املنظور 

الذي يحلل االستغالل الرأساميل للموارد وما يصحبه من هدم لسبل كسب العيش 

يف آثاره الكونية، وال يحلل سريورات السلطة والهيمنة بوصفها أنظمة تراكمية ولكنه 

نقديا  املاركيس  النسوي  املنظور  كان  ثانية  ناحية  ومن  البطريكية.  أسسهام  يحدد 

الالتساوي  رشوط  كل  تغيري  إل  سعيا  الذين  والراهن  املايض  ماركس  تقبيْل  تجاه 

الجندرية متثل جزءا من هذه  العالقات  بأن  يعرتفان  ما  قليال  واالستغالل ولكنهام 

الرشوط. بل إن الفصل بني اإلنتاج وإعادة اإلنتاج والتقسيم الجنيس للعمل، وهو 

الذي ذكره ماركس عىل األقل، قليال ما كان محل تحاليل أعمق بل شهد تجاهال.

< مواقف نسوية

بحيث  املائتني  ماركس  كارل  ميالد  ذكرى  بناسبة  راهنا  املزدوج  النقد  يزال  ما 

اعتبار  ميكن  مدى  أي  إل  والرأساملية؟  البطريكية  بني  العالقة  عن  التساؤل  يتم 

كيف  أيضا؟  وعنرصي  بل  فحسب،  جندري  ال  أساس،  ذا  إنتاج  منط  الرأساملية 

يف  االضطهاد  من  أخرى  أشكال  مع  الرمزية  الثقافية  االضطهاد  أشكال  تتفاعل 

املناقشات. لهذه  الراهن  التطور  نجمل  أن  نحاول  ييل  ما  يف  واالقتصاد؟  السياسة 

< اإلنتاج وإعادة اإلنتاج

تظل العالقة بني اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذات موقع مركزي يف املناقشة النسوية 

عىل وجه أخص. ما تزال النساء تقمن بغالب العمل غري مدفوع األجر يف املنازل 

والعمل الرعايئ عىل امتداد العامل. إن تصنيف تقسيم العمل ذا األساس الجندري عىل 

أنه تقسيم »طبيعي« يُعمي عن واقع أنّه قسم َمِكنٌي من اإلنتاج الرأساميل الذي مل 

يشهد عىل اإلطالق تراجعا يف قيمته ضمنه وال انفصل عنه. ومثال بثل ميثل التقسيم 

أساسيتني  مرجعيتني  نقطتني  الطبيعية  واملوارد  العمل  واستغالل  للعمل  الدوين 

املجتمعية  والنسوية  االستعامري  بعد  ما  النقد  أوجه  تركّز  النسوية.  املجادلة  يف 

لالضطهاد واالستغالل الكونيني عىل خصوصية موقع االستلحاق الذي يطال النساء 

يف الجنوب الكوين وتنتقد إدماجهن يف سالسل اإلنتاج واألعامل الرعائية. وفضال عن 

أنها  املرتجم( عىل  أخريات-  لفائدة  النساء  )حمل  البديلة  األمومة  إل  ينظر  ذلك، 

شكل جديد من التكنولوجيات اإلنجابية، ال فحسب بل وعىل أنها شكل من التقسيم 

كذلك  النسوية  املناظري  تحلل  السياق،  هذا  مثل  يف  واالستغالل.   للعمل  الدويل 

الكيفية التي بها تساهم الدولة يف صيانة عالقات السلطة البنيوية يف مجال العمل 

والعالقات الجنسية فيام تهيكل بالتوازي مع ذلك رشوط إعادة اإلنتاج االجتامعي. 

وهي مناظري تشري إل أنه يتوجب اعتبار إعادة اإلنتاج االجتامعي يف سياقها الكوين 
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وتداخلها املتشابك مع ديناميات السوق الكونية وأنظمة املال والهجرة. وعليه فإن 

األزمات االقتصادية الكونية وسريورات إضفاء الصبغة املالية التي تصاحبها تؤثّر يف 

ن خدمات إعادة اإلنتاج االجتامعي وهو ما يحصل مثال  الظروف التي ضمنها تَُؤمَّ

البنية التحتية االجتامعية أو يكون عليها  النفاذ إل  عندما تفقد العائالت إمكانية 

اندالع  لدى  كام  املتحدة  والواليات  أوروبا  امتداد  عىل  القرسي  اإلخالء  تقاوم  أن 

أزمة 2008 املالية. بعية نانيس فرايزر )Nancy Fraser( نحن نعتقد أن املحددات 

الجوهرية لـ«األزمة« التي متيّز الوضعية الرأساملية الحالية تنبع من مشاكل ثالثة 

العمل اإلنتاجي والعمل املعيد لإلنتاج، وثانيتها  العالقة بني  مل تجد لها حال. أولها 

عن  فضال  الكونية.  الرأساملية  يف  الدولة  سلطة  تغريات  وثالثتها  الطبيعة  استغالل 

اإليديولوجي  التذويت  بعد  صار  الدولة  قدرات  بتغري  الصلة  ذات  النزاعات  هذه 

ضمن الرأساملية موضوعا مناسبا للتحاليل ذات األساس النسوي ومتغاير الجنس. 

تكون،  وكيف  كانت،  إذا  ما  حول  املناقشة  تعميق  يتوجب  السياق  هذا  مثل  يف 

اإلنجابية وإعادة اإلنتاج االجتامعي قابلة للمفهمة عىل أنها ذاُت معيارية ُمَهّجنة.  

< البدائل والتحديات التي ما تزال قامئة

عىل أن أسئلًة جدالية ال تزال قامئة ومنها ما البدائل التي يجب تطويرها؟ من هي 

أو من ستكون »الذات الثورية« )وإن كان من الواجب التخيل عن هذا املفهوم(؟ ومن 

أي مصدر سوف يتأىت اإلمكان التحريري؟ من املهم أن نتساءل مثال حول ما إذا كانت 

املفاهيم التي متيز النظرية املارسكية ال تزال مناسبة لإلمساك باملشكالت الراهنة، 

وإن كنا ربا يف حاجة، كام تقرتح أنغريد كورز-شارف )Ingrid Kurz-Scherf( إل 

فهم دقيق للرأساملية من جهة وإل فهم أوسع لالقتصاد السيايس من ناحية أخرى 

بغية جعل مجاالت العمل غري املسلعن مرئية؟ أخريا، من املحتمل أن يكمن يف هذه 

املجاالت التي تتجاوز املنطق الرأساميل إمكان إنهاء استغالل البيئة والعمل البرشي.

رابطة النقابات النسائية. 
صورة من مركز كهيل ، جامعة كورنيل. 

 Gabriele(وينكر غابرييل  أدركها  التي  الرعائية«  »الثورة  تهدف 

إبطال  ثم  ومن  جامعيا  الرعايئ  القطاع  تنظيم  إل  وآخرون   )Winker

املأجور. غري  والعمل  املأجور  العمل  بني  التقسيم  إنهاء  و  الرأساميل  املنطق 

إل  والنسوية  االستعامرية  بعد  ما  املناظري  تدعو  ذلك،  يتجاوز  ما  يف 

التي  الذكورية  الغربية  البيضاء  الذات  أن  با  للذات  شموال  أكرث  منظور 

التغيريي.  املنظور  حامَل  تكون  أن  بإمكانها  يعد  مل  ماركس  أكد  عليها 

< النقدية والنيليربالية يف األكادمييا

صارت  األخص  عىل  النسوي  والنقد  عامة  املعرفة  إنتاج  نقد  ظروف  أن  عىل 

أيضا.  األكادمييا  تؤثر يف  التي  تلك  للمعرفة  النيوليربايل  اإلنتاج  أزمنة  أكرث عرسا يف 

بها  التي  الكيفية  حول  السؤال  إلحاح  يتزايد  النيوليربالية  الفردنة  سريورة  يف 

للثورة(. يف  )أو حتى  للتغيري  إرادة جامعية  تتعرف عىل  أن  متنوعة  لذوات  ميكن 

الذكورية  املركزية  مع  تتعامل  أن  الّدوام  عىل  النسوية  للنقدية  كان  الجامعات، 

النفعية والربحية.  َمثَلها كََمثل علوم أخرى، ُعرضًة للقياس عىل أساس  وهي اآلن، 

للمناظري  أكرب  تطوير  يف  التحدي  يكمن  الخلفية،  هذه  مواجهة  يف 

هي  بُنيت  عليها  التي  التعددية  النقدية  أن  ذلك  املاركسية،  النسوية 

كام  األكادمييا  يف  ذلك  مالحظة  متكن  أكرب.  تهميش  مصدر  ذاته  اآلن  يف 

الذكوري.  املركزي  تحيّزه  عىل  ينعكس  مل  ملاركس  يسارّي  تقبل  يف 

توجه كل املراسالت 

 >alexandra.scheele@uni-bielefeld.de< إل ألكسندرا شييل عىل العنوان

>stefanie.woehl@fh-vie.ac.at< وإل ستيفاين ووهل عىل العنوان

mailto:alexandra.scheele%40uni-bielefeld.de?subject=
mailto:stefanie.woehl%40fh-vie.ac.at?subject=
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بقلم بوب جيسوب )Bob Jessop(، جامعة النكستر، المملكة المتحدة

وال ل الطبقية  للهيمنة  جهازا  بوصفها  للدولة  شامال  نقدا  ماركس  يكتب  م 

أن  من  الرغم  وعىل  بل،  سياسية،  سريورة  بوصفها  الدولة  سلطة  ملامرسة 

أو  بتحاليل موسعة  يأت  مل  نظريا، هو  كان  أكرث مام  كان سياسيا  مرشوعه 

ولألمم  تنظيمية  أشكاال  بوصفها  السياسية  األحزاب  قبيل  من  لقضايا  متجانسة 

الثورية )با يف ذلك ضمن  وللقومية وللدول القومية، ولالسرتاتيجيات والتكتيكات 

حيّز الطريق الربملانية نحو االشرتاكية(، وشكل »دكتاتورية الربوليتاريا« أو الكيفية 

التي بها عىل الدولة أن »تتالىش«. 

أهمال  إنجلز(  حياته،  امتداد  عىل  معه  )واملتعاون  ماركس  أن  ذلك  يعني  ال 

مثل هذه القضايا بل هام وعىل العكس من ذلك استكشفا الدولة بطرق متعددة. 

االقتصادية يف  للمقوالت  ماركس  لنقد  السياسية مامثال  للنظرية  نقدا  ذلك  يشمل 

هندسة  لتطور  التاريخية  والتحاليل  والتبسيطي،  الكالسييك  السيايس  االقتصاد 

أو  لفرتات  ظرفية  وتحاليل  الخصوصية  الدول  لبعض  الطبقية  والطبيعة  التغيري 

وإن  الرأساميل  النمط  ذات  الدولة  لشكل  وتحاليل  داللة،  ذات  سياسية  أحداث 

تاريخية  الرتاكم ومنطقه، وتحاليل  تناسبها مع شكل  األخص يف صيغة  كانت عىل 

الرأساملية  قبل  ما  الطبقية  اإلنتاج  أمناط  يف  للهيمنة(  مامثلة  ألشكاٍل  )أو  للدولة 

األمريكية  املتحدة  أوروبا والواليات  املعارصة خارج  املجتمعات  الدولة يف  وأشكال 

ميكن  التي  املتغرية  للسياقات  السياسية  الوجهة  من  اسرتاتيجية  أكرث  ومراجعات 

أن تهيكل املجادالت السياسية يف الحركة العاملية. كام اتسعت تحاليلهام لتشمل 

العالقات ما بني الدول واالستعامر وميزان القوى العاملي وسياسات الحرب والسلم.

بغية تبسيط األمور يف تعليق موجز ميكن لنا أن نحدد ثالثة مراجعات للدولة 

يف عمل ماركس. القراءة التحريضية ترى يف الدولة أداة للحكم الطبقي متسك بها 

استغاللها  عىل  الحفاظ  أجل  من  اقتصاديا  املهيمنة  الطبقة  يقل  أو  يزيد  بنجاح 

يف  وإن  النظرة،  هذه  عىل  شهرة  األكرث  التعبرية  السياسية.  وسيطرتها  االقتصادي 

أن  يعلن  الذي  الشيوعي  الحزب  بيان  مبارش هي  واسرتاتيجي  تحرييض  أثر  اتجاه 

النظر  برصف  الربجوازية.  كافة  شؤون  ترصيف  عىل  تسهر  هيئٌة  التنفيذي  الجهاز 

عن قيمته التحريضية، لهذا االدعاء وجاهة يف ضوء محدودية االمتيازات يف أوروبا 

السنوات 1870  االمتيازات خالل  لتوسع  كان  الوقت. وقد  ذلك  أمريكا يف  وشامل 

أن عّقد املسائل ووضع الطريق الربملانية إل االشرتاكية عىل جدول األعامل القابلة 

لإلنجاز. وترى قراءة أكرث تاريخية الدولَة عىل أنها سلطة مفرتضة االستقالل ميكن لها 

أن تعّدل الرصاع الطبقي خدمًة للمصلحة العمومية وحتى أن تُستخدم يف وجهة 

الرؤية عىل األخص، وبصفة مثرية  السياسية. تظهر هذه  للطّبقة  الخاصة  املصلحة 

للمفاجأة، يف تحاليل ماركس لفرنسا السنوات 1850 يف ظل حكم لويس بونابارت 

أسس  قد  بونابرات  أن  مرة  رأى  قد  ماركس  كان  وبالفعل   .)Louis Bonaparte(

دولة امرباطورية فيها بدأ الجيش الذي كان تحت إمرة بونابرات الثالث ميثّل ذاته يف 

مواجهة املجتمع بدال عن أن يترصف لفائدة قسم من املجتمع يف مواجهة قسم آخر. 

وقد رأى بعض املعلقني أن الرؤية األول تسم فرتات اعتيادية من الرصاع الطبقي 

وأن النظرة األخرية تجسد فرتات »استثنائية« ينتهي فيها الرصاع الطبقي إل مأزق 

أو يهدد بكارثة اجتامعية. )ال( تأخذ هذه الرؤية بنظر االعتبار مراجعة تحريضية 

تهدف إل بناء تحليل نظري جدي يكون عىل توافق متصالح مع التحاليل التاريخية. 

إن املشكل الكامن يف هذه الرؤية متكن رؤيته يف قراءة ثالثة تجد لها جذورا 

يف انتقادات ماركس املبكرة لهيغل، أعاد االشتغال عليها عىل امتداد حياته وكانت 

صياغتها األوضح يف مالحظاته حول كومونة باريس سنة 1871. هاهنا تكون الدولة 

شكال مغرتبا من التنظيم السيايس تقوم عىل الفصل بني الحكام واملحكومني. يتخذ 

هذا الفصل أشكاال مختلفة يف أمناط إنتاج مختلفة ذات أساس طبقي، وفرتات مختلفة 

من التطور الرأساميل وأمناط مختلفة من التشكل الرأساميل. ومع ذلك، ومثلام كتب 

َدِة الثالثة لكتابه الحرب األهلية يف فرنسا )1871(، سلطة الدولة هي  ماركس يف املَُسوَّ

»عىل الدوام سلطة من أجل الحفاظ عىل النظام، أي النظام القائم، ومن ثم استلحاق 

الطبقات املنتجة واستغاللها من طرف الطبقة املالكة«. ولكن، ومثلام تتم املحاججة 

السياسية  السيادة والهيمنة  يرتبط شكل  الثالث،   املجلد  املال-  عىل ذلك يف رأس 

الهيمنة  الشكل  ذلك  يستوجب  الرأساميل،  اإلنتاج  منط  االستغالل. ويف ظل  بشكل 

الالشخصية لدولة ذات سيادة عىل الساكنة وهو ما ال يتطلب حكام مبارشا للطبقات 
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السائدة. شكل الدولة هذا ممكن بفعل أن االستغالل مير شكليا عرب التبادل الحّر 

يف سوق العمل )عىل الرغم من االستبداد الذي يسم سريورة العمل( بحيث تجد 

الطبقات محدداتها من خالل عالقات اإلنتاج املتحررة من اإللزام ما فوق االقتصادي 

لحظات  بني  املؤسسايت  الفصل  من  ذلك  وميّكن  الوجوبية.  االجتامعية  العوائق  أو 

االستغالل والهيمنة االقتصادية والسياسية والرصاع الطبقي االقتصادي الذي يكون 

ضمن حدود عالقات السوق والرصاع الطبقي السيايس ضمن حدود الدولة الدستورية.

تسوية  بأسسة  ومرتهنة  هشة  عالقة  هذه  تكون  أن  يُبطل  ال  ذلك  ولكن 

طبقية مخصوصة. وبالفعل، حدد ماركس لدى كتابته الرصاعات الطبقية يف فرنسا 

املشاركة  حق  مينح  ففيام  الدميقراطي.  الدستور  يف  واضحا  تناقضا   ،1850-1848

التي  الطبقات  وهي  الصغرية  والربجوازية  والفالحني  للربوليتاريا  العام  االقرتاع  يف 

الربجوازية  سلطة  يديم  نراه  االجتامعية  عبوديتها  تأبيد  أجل  من  الدستور  قُدَّ 

االجتامعية من خالل ضامن حقوق امللكية الفردية. يتطلب االستقرار السيايس أال 

االجتامعي  التحرر  إل  السيايس  التحرر  من  املرور  إل  املستلحقة  الطبقات  تسعى 

املؤسسايت  الفصل  يفرس  الهيمنة.  أوضاع  إبْرَام  إعادة  عىل  الربجوازية  تحرص  وأال 

ال  ماركس  جعل  الذي  السبب  عنهام  الناتج  والتناقض  والسيايس  االقتصادي  بني 

يركن إال قليال إل الربهنة االقتصادية لدى تفسري تطّور أنظمة سياسية مخصوصة 

مخصوصة  بدينامية  مرتهنة  هذه  أن  ذلك  مخصوصة،  دول  سياسات  محتوى  أو 

وتبعا  املبارش.  باملعنى  اقتصادية  إل ظروف  تخضع  ماّم  أكرث  السياسية  للرصاعات 

االقتصادية،  والتاقضات  واألزمات  للظروف  استكشافه  من  الرغم  وعىل  لذلك، 

الدولة  ألشكال  كذلك  االعتبار  كامل  تسند  امللموسة  ماركس  تحاليل  كانت 

ذلك. إل  وما  السياسية  القوى  ولتوازن  السياسية  وللخطابات  السياسية  ولألنظمة 

البحث  يف  مفيدتان  وهام  تناسبهام  يف  والثالثة  الثانية  ماركس  مقاربتا  تتساند 

والتحليل السياسيني الراهنني. ومن الواضح أننا يف حاجة إل مقال أطول بغية استدماج 

حاالت مخصوصة وكذا مالحظات ماركس حول تزايد اندماج السوق العاملية. ولكن 

املالحظات السابقة كافية لرؤية الكيفية التي بها ميكن التقدم بتحاليل ماركس. 

>b.jessop@lancaster.ac.uk< توجه كل املراسالت إل بوب جيسوب عىل العنوان
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>>

االستيالء الرأسمالي 
 على األراضي. 

مقاربة ماركسية جديدة للقانون

>

ماركس وعلم االجتماع اليوم

بقلم غيلليرمي ليت غونسالفس )Guilherme Leite Gonçalves(، جامعة والية ريو دو جينيرو، البرازيل 

< املاركسية والقانون

جد الكثري مام نعرفه حول مفهوم ماركس للقانون جذورا له يف نقد إيفجني ي

بداية  نقطة  القانوين.  للشكل   )Evgeny B. Pashukanis( باشوكانيس  ب. 

ذلك هي برهنة ماركس عىل أن االجتامعية يف املجتمع الرأساميل تتخذ لها 

شكل قيمة با يستوجب أن يتحقق العمل امللموس من خالل تبادل السلع. ويعني 

إراداتهم. وال وجود ملثل هذه  السلع وتساوي  ماليك  استقالل كل واحد من  ذلك 

القانوين تساويا مجرّدا بني  اإلرادة إال عىل صيغة قانونية. وباملقابل يخلق الشكل 

ثم  ومن  لالتساوي.   الذايت  اإلنتاج  يحجب  با  الفعيل  العمل  من  مختلفة  أشكال 

يكتيس القانوين طابعا َصَنميا )فيتيشيا(.

ال يحلّل النقد التقليدي للشكل القانوين بنية القانون إال عند تحويل النقد إل رأس 

مال وإنتاج فائض القيمة. وهو يرشح السبب الذي بوجبه تتخذ الهيمنة شكال مجردا، 

والكيفية التي بها يصري متلك عمل املنتجني املبارش غري مريئ والكيفية التي بها ينتج 

التبادل بني متساِوين االتساوي. ولكن هل تختزل الرأساملية ذاتها يف هذه الدورة؟ 

< الرتاكم واالستيالء عىل األرايض

ما  قيمته، وهو  يُثّّمن  أن  املال  رأس  ماٍل عىل  رأَس  الحفاظ عىل وجوده  بغية 

عىل  مال.  ورأس  فائض  عمل  عنه  ينتج  با  هو رضوري،  ما  يتجاوز  عمال  يتطلب 

الواقعية  االجتامعية  الرشوط  تتعاطى مع  أن  للحسبان  القابلة  السريورة غري  هذه 

ينسف  فائض  تراكم  مثة  ذلك  وعىل  املخلوقة.  القيمة  بتحقيق  تحف  التي 

حتى  أخرى  اجتامعية  أفضية  يغنم  أن  املال  رأس  عىل  املرحلة  هذه  يف  الربحية. 

تتناسب  ال  القيمة.  تثمني  من  جديدة  دورة  يفتح  با  الفائضة  القيمة  تدفق  يتم 

هذه  مثل  غنم  عىل  القدرة  مع  بل  املتعادلة  الِقيَم  تبادل  مع  الديناميات  هذه 

األفضية تبعا لضغط )إعادة( تثمني القيمة. وذاك شكل من الرتاكم البدايئ الجاري. 

يف عمل ماركس يُفهم الرتاكم البدايئ عىل أنه نقطة بداية منط اإلنتاج الرأساميل. 

هو تلك السريورة التي تفصل املنتج عن وسائل اإلنتاج با يؤدي إل انتزاع عنيف 

مللكية املجموعات االجتامعية ويخلق أناسا أحرارا يف بيع قوة عملهم. تحاجج روزا 

لوكسمبورغ )Rosa Luxemburg املنظّرة واملناضلة املاركسية الثورية األملانية )بعد 

تجنيسها يف سن 28( من أصل بولوين )1871-1919(-املرتجم( بأن ذلك ميثّل عامال 

من عوامل تطور الرأساملية ذاته الذايت عىل اعتبار أن قسام ال غري من فائض القيمة 

ميكن متلكه عىل موقع اإلنتاج بحيث يكون عىل النظام أن يلتفت عىل الدوام إل 

القيمة( كامال. وتنطبع مثل هذه  )فائض  يتمكن من متلكه  خارٍج الرأساميل حتى 

السريورة بالعنف املفتوح. ويذهب دافيد هاريف )David Harvey عامل الجغرافيا 

واألنرتوبولوجيا واالقتصاد السيايس املاركيس األمرييك ومحلل رأس املال، املولود سنة 

1935- املرتجم( أبعد من ذلك محلال الكيفية التي بها يتمكن رأس املال من تجاوز 

العمل الفني األصيل )لون املاء عىل 20 × 30 لوحة التوضيح ، 2011( بواسطة  
الرسام الفلبيني بوي دومينغيز. »االستيالء األخرض«, JPS العدد الخاص 39 )2( ، 

أبريل 2012.  ُعّدل بواسطة جيمس فرياهيد ، ميليسا ليتش وإيان سكوينز.
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أزمات الرتاكم الفائض من خالل الرتكيم عرب نزع امللكية. انطالقا من هذا الربهان، طور 

كالوس دور )Klaus Dörre( نظرية االستيالء عىل األرايض التي تقوم عىل القول إن 

التوّسع الرأساميل هو الّسلعة الدامئة والعنيفة لكّل خارٍج ملّا يَزَْل بعُد غري ُمَسلَْعٍن.

الذي حلله  للقانون شكل مغاير لذاك  يف مرحلة االستيالء عىل األرايض، يكون 

بوشاكانيس، إذ، وكام تقول لوكسمبورغ، خالل تبادل املتعادالت، تكون »أشكال السلم 

وامللكية والتساوي والحكم« وهو ما يعني أن » متلك ملكيَة آخٍر يستحيل حقا يف امللكية، 

واالستغالل تبادال للسلع والهيمنة الطبقية مساواة«. مقابل ذلك، تؤكد لوكسمبورغ، 

يف ما يهم انتزاع ملكية األفضية غري الرأساملية، أن » السياسات االستعامرية ونظام 

وتلك هي  الحرب.  وحكم  السياسة  عىل  الخاصة  الصبغة  يضفيان  الدويل  اإلقراض 

الحالة التي فيها يظهر سافرا كل من العنف واالختالس واالضطهاد والنهب«. اختصارا 

للقول، يعمل القانون هاهنا عىل صيغة عنف فانوين ووصفة ال مساواة رصيحة«.

وعليه يتم تطوير االستيالء عىل األرايض من خالل الدولة بغية استحثاث تحول 

عنيف يف عالقات امللكية القامئة. هذا املنوال ناتج عن اإلصالحات القانونية التي تسعى 

إل االستعاضة عن عالقات امللكية الجامعية واملشرتكة بعالقات امللكية الخاصة. بل إن 

االستيالء عىل األرايض يستوجب إعادة هيلكة األفضية حيث يتم طرد الساكنات املحلية 

بحيث، وبجرد أن يقتلعوا من فضائهم املشرتك أو العمومي، يصريون عامال أجريين 

»أحرارا« ويُلزمون بدورهم الجديد ضمن سلسلة اإلنتاج. وعليه، وفضال عن وسائل 

انتزاع الفضاء العمومي واملشرتك، ييرس القانون كذلك السيطرة عىل املنتزعة ملكيتهم.

< االستيالء عىل األرايض والقانون:

تتم إعادة إنتاج االستيالء عىل األرايض اجتامعيا-قانونيا من خالل مراحل ثالثة:

اإلضفاء القانوين للصفة اآلخرية وهي سريورة رمزية تقتيض التوصيف الخطايب . 1

للخارج الالرأساميل عىل أنّه آَخٌر منحرف ودوين. األداة الرئيسة يف ذلك هي حقوق اإلنسان.

البرشية  للطبيعة  محايثة  قيم  وجود  اإلنسان  لحقوق  الكوين  الطابع  يستوجب 

القانونية  الحامية  بالتساوي وبأن  الناس  بحيث يكون االدعاء بوجوب معاملة كّل 

لللقيم اإلنسانية كونية. وعليه، وإذا ما كان صحيحا أن األفراد يحملون اإلنسانية 

مع  تتعارض  أن  ويحتمل  ذلك،  مع  التناسب  أكيدة  غري  أفعالهم  ولكن  ذواتهم  يف 

تلك  املنحرف.  أن تحارب  اإلنسان  اإلنسان ذاتها، يكون من واجب حقوق  حقوق 

هي مقدمة وضع مقياس للعدالة يُستعمل يف الحكم عىل املامرسات االجتامعية.  

من  لدينا  يكون  بحيث  أفضية  هرميَة  الخطاب  يبني  الكونية،  الرأساملية  ظل  يف 

الالعدالة  ثانية جيوب من  ناجية  أفضية متحرّضة ذات عقالنية حديثة ومن  جهة 

واملعايري غري العقالنية. ولكن هذا االختالف يعكس يف الحقيقة وجود عالقات قوة يف 

املجتمع. يف هذا املعنى، يكون مقياس العدالة هو إضفاء الصفة الكونية عىل رؤية 

التي تستخدمها من أجل فرض مصالحها  الحاكمة تلك  الطبقة  تتبناها  التي  العامل 

املخصوصة. ومن ثم يصري الخطاب اإلنساين محرّك التدخالت الخارجية واالستعامر.

أدوات الَخْوصصة القانونية: . 2

بجرد أن يتّم وسم الخارج بأنه آخر تصري السلعنة ممكنة. ومن أجل الدفع بهذه 

السريورة يطور القانون أدوات متّكن من نقل امللكية العمومية والجامعية واملشرتكة 

أي  القيود والخوصصة وفتح  األدوات رفع  الخواص. تيرس هذه  الفاعلني  أيدي  إل 

الكونية. وهي ميكن أن تتجسد يف تصاميم مؤسساتية  السوق  قطاع كان يف وجه 

مختلفة منها بيع األصول، وبيع الرشكات العمومية أو املناطق العمومية والرشاكة 

العمومية-الخاصة ونقل ملكية خدمة عمومية أو إدارتها إل الرشكات الخاصة،... إلخ. 

وتشتغل كل هذه التصاميم عىل هيئة رسقة قانونية فيها تقتلع الدولة، بتعلة الرتفيع 

من النفعية، الساكنة من أراضيهم وتعيد هيكلة املجال الرتايب بغاية خلق القيمة.

استخدام القانون الجنايئ:. 3

بكونه  الجنايئ  القانون  استخدام  ماركس  يصف  الدموي«  »للترشيع  تحليله  يف   

يشتغل بالتوازي مع انتزاع ملكية األرايض من بني أيدي مالكيها الفالحني. ولنئ تم 

طرد الفالحني وصاروا أحرارا يف بيع قوة عملهم للرأسامليني فإنهم مل يُستوعبوا كلهم 

مامرسات  نّشئوا عىل  الذين  الفالحون  هؤالء  يناسب  ال  الصناعي.  االقتصاد  ضمن 

أخرى مع أمناط العمل وطرق العيش الجديدة، بحيث كانوا مجربين عىل التأقلم مع 

مقتضيات االنضباط للوضعية الجديدة من خالل الترشيعات القمعية ضد التسّول.

األرايض.  عىل  االستيالء  سريورة  خالل  هذا  الوظيفي  الجنايئ  القانون  منط  يتكرر 

وكرس  أفضية  خوصصة  تيسري  أجل  من  القانونية  التقنيات  تُستخدم  ما  كثريا 

أياديها  مطلقة  املحلية،  والساكنات  االجتامعية  املجموعات  وَجاَمَعاتيّة  جامعيِّة 

الجنايئ من  القانون  استخدام  يتم  »أحرار«  يصريوا  أن  عملها. وبجرد  قوة  بيع  يف 

الحايل فرض  السياق  االنضباط. ويعني ذلك يف  العمل عىل  إجبار ماليك قوة  أجل 

القانوين عىل عالقات عمل هشة ومرنة. ويكون ذلك من خالل طرائق يف  الضبط 

املأجور. للعمل  هس  نظام  ظل  تحت  الدخول  عىل  الناس  بإجبار  الفقر  تجريم 

< خامتة

دورة  يف  متشابكان.  مظهران  اجتامعيا-قانونيا  الرأساملية  إنتاج  إعادة  يف  مثة 

والحرية  التساوي  من  مجردا  بوصفه شكال  القانون  يشتغل  املتعادلة  القيم  تبادل 

هيئة  عىل  القانون  يبدو  الرأساميل  التوسع  دورة  ويف  السلع.  بصنمية  ارتباط  ذا 

اعتبار  وعىل  أعاله.  املعروضة  الثالثة  املراحل  يف  بيَّنا  ما  عىل  سافر  قانوين  عنف 

الدوام  عىل  يبلغ  فهو  الفائض  الرتاكم  تكوين  إل  املتعادلة  القيم  تبادل  نزوع 

عىل  جديدة  متلّك  انتزاعات  تشغيل  تتطلب  العصبي  نظامه  يف  مركزية  نقطة 

الرأساملية  إنتاج  إعادة  تجّسد  يُراوح  لذلك،  وتبعا  ُمَسلَْعن.  غرْي  يَزَل  ملّا  خارٍج 

السافر.  القانوين  والعنف  الّصنمي  القانوين  الشكل  بني  اجتامعيا-قانونيا 

 >guilherme.leite@uerj.br< توجه كل املراسالت إل غيللرمي ليت غونسالفيس عىل العنوان
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ماركس وعلم االجتماع 
في الهند

>

ماركس وعلم االجتماع اليوم

بقلم ساتيش ديشباندي )Satish Deshpande( جامعة دلهي، الهن

من م أكرب  األكادميية  املاركسية  أن  يَلُْح  مل  تقريبا،  العرشين  القرن  أواسط  نذ 

أنحاء  األنجلو-أمريكية. يف غالب  الغربية  األكادمييا  إال يف  السياسية  املاركسية 

كانت  فحسب(  السابق  السوفييتي  واالتحاد  الرشقية  أوروبا  يف  )وال  العامل 

قََناَعًة  كونها  من  سياسية  إيديولوجيا  بوصفها  أهمية  أكرث  يقاس  ال  وبا  املاركسية 

أكادميية. ذاك هو السبب الذي يجعل املناقشات حول »ماركس وعلم االجتامع«، 

سياق  ضمن  املوضعة  إل  حاجة  يف  الغرب،  خارج  من  مواقع  عن  الكتابة  ولدى 

مجتمعي أوسع.

أكرب  ثاين  و1925   1920 بني  ما  يف  تأسس  الذي  الهندي  الشيوعي  الحزب  كان 

حزب يف االنتخابات الوطنية الثالثة األول سنوات 1952 و1957 و1962، عىل الرغم 

من أنه مل يغنم فيها إال أقل من 30 مقعدا مقابل 360 مقعدا فأكرث لفائدة املؤمتر 

حكومة  أول  بتشكيل  متيز  الهندي  الشيوعي  للحزب  كان  ولكن  الهندي.  الوطني 

)تعداد  الجنوبية  كرياال  والية  يف   1957 سنة  العامل  يف  دميقراطيا  منتخبة  شيوعية 

ساكنتها الحالية 33 مليون نسمة(. وأعيد انتخاب الحزب الشيوعي الهندي املاركيس 

)الذي تشكل عقب انشقاق حدث سنة 1964( باستمرار عىل امتداد 34 عاما )من 

1977 إل 2011( يف والية غرب البنغال الرشقية )ذات الساكنة التي تعد 91 مليون 

نسمة(. ولكن الثقل االنتخايب للشيوعية تراجع وال يتمثل أهم آثارها اليوم إال يف 

النزاع املسلّح الجاري بني الدولة الهندية وتحالف مجموعات ماويّة )نسبة إل القائد 

الشيوعي والرئيس الصيني ماو تيس تونغ 1893-1976- املرتجم( تتخذ لها قاعدة 

ضمن الشعوب الَقبَلِيّة الساكنة يف املناطق الغابية يف وسط الهند ورئيسيا يف والية 

شهاتيسغاره )ذات الساكنة التي تعد 26 مليون نسمة(. ويتمثل مصدر تأثري ماركيس 

أقل ثقال مام سبق يف املنظامت الطالبية التي تنارص األحزاب أو الحركات املاركسية.

تأثريها  ولكن  الهندية  األكادميا  يف  دال  أثر  ذات  كانت  املاركسية  أن  كام 

اختصاص  يف  منه  السياسية  والعلوم  واالقتصاد  التاريخ  اختصاصات  يف  أكرب 

البالغ  باألثر  أكادمييني  ثالثة  يتمتع  االجتامع  علم  مجال  ضمن  االجتامع.  علم 

للرؤساء. نوابا  أو  االجتامع  لعلم  الهندية  للجمعية  رؤساء  كانوا  وكلهم  األعىل 

 Dhurjati Prasad( موكرجي  براساد  دورجايت  كان  وجودا  هؤالء  أبكر 

القسم  يف  درّس  الذي  البالغ  التأثري  ذو  املثقف   )1961-1894  Mukerji

ما   )Lucknow( لوكناو  جامعة  يف  االجتامع  وعلم  االقتصادية  للعلوم  املشرتك 

الذي  املاركيس  باملنهج  األخص  عىل  مهتام  موكرجي  كان  و1954.   1922 بني 

كان   .)1945( املنهج  يف  دراسة  الهند:  تاريخ  حول  املعنون  كتابه  موضوع  كان 

املاركسية  حول  احرتازاته  بسبب  ماركسيا  ال  املاركسية«  »عامل  نفسه  يلقب 

الهندي. السياق  خصوصيات  تعالج  أن  من  منعتها  التي  االعتقادية  ونزعاتها 

-1915 Akshay Ramanlal Desai( ميكن القول إن أكشاي رامنالل ديسايي

1994( هو األكادميي األكرث عمال عىل تطوير علم االجتامع املاركيس يف الهند. انضم 

للمنظامت  منظام  الوقت  بكامل  عمل  أن  بعد  نسبيا  متأخرا  األكادميي  اإلطار  إل 

الحياة(.  مدى  عضوا  فيها  ظل  )وفيها  تروتسكية  صارت  والتي  املاركسية  الوطنية 

نرشت رسالة الدكتورا يف علم االجتامع التي قدمها لجامعة بومباي سنة 1948 تحت 

عنوان الخلفية االجتامعية للقومية الهندية وظلت إل اليوم تأليفا كالسيكيا مديد 

العمر بعد إعادة طبعه اثني عرش مرة وظهوره يف ستة إصدارات وترجامت عديدة 

إل مختلف لغات الهند. يستخدم الكتاب »التصور املادي للتاريخ« إلحداث ربط 

الثقافية  االجتامعية  والتغريات  االستعامر  بها  دفع  التي  االقتصادية  التحوالت  بني 

التطور  بأن  ديسايي  محاججة  كانت  القومية.  إنتاج  إل  انتهت  التي  والسياسية 

الرأساميل كان قد بدأ بعُد خالل الحقبة االستعامرية مناقضة لخط الحزب الشيوعي 

»شبه  يزال  ال  املجتمع  أن  يؤكد  كان  الذي  املاركيس  الشيوعي  والحزب  الهندي 

إقطاعي«. وفضال عن موضوع القومية، نرش ديسايي كذلك كتبا عن الفالحني وعن 

اإلنسان  املديدة حول حقوق  النقاشات  عن  كتبا  وكذا  الهند  يف  املزارعني  نضاالت 

وخرقها من قبل الدولة. التحق ديسايي بقسم علم االجتامع يف بومباي سنة 1951 

وصار رئيسا له سنة 1969. وقد متثل إسهامه يف محاولة رصيحة يف تطوير علم اجتامع 

ماركيس يف الهند والدفع بقاربته ضمن صفوف طالبه وأكادمييني آخرين أطرهم.

 Dattatreya Narayan Dhanagare( داناغاري  نارايان  داتاتريا  َدرَس 

 Tom( بومتور  توم  الربيطاين  املاركيس  االجتامع  عامل  مع   )2017-1936

يف  مدرّسا  املهنية  مسريته  معظم  وقىض  ساكس  جامعة  يف   )Bottomore

الحركات  حول  كانت  شهرة  داناغاري  كتب  أكرث  بالهند.   )Pune( بيون  جامعة 

والسلطة  والشعبوية   )1983( الهند  يف  الفالحني  األخص حركات  وعىل  االجتامعية 

داناغاري  قدم  يديه  عىل  تخرجوا  الذين  والطلبة  كتاباته  خالل  ومن   .)2015(

الهندي.  االجتامع  علم  يف  الطبقية  التحاليل  دفع  اتجاه  يف  بال  ذات  إسهامات 

كانت البصامت املاركسية يف األكادمييا الهندية أكرث بروزا يف اختصاص التاريخ 

العثور  بال(. وميكن  أقلية ذات  االقتصادية )حيث تشكل  تَُهيمن( والعلوم  )حيث 

دويل  صيت  ذوي  االختصاصني  هذين  ضمن  ماركسيني  أكادمييني  أمثلة  عىل 

االستلحاق. دراسات  مدرسة  وعمل  اإلنتاج«  منط  حول  »الجدل  يسمى  ما  ضمن 

بداية من أواخر السنوات 1960 وصوال إل أوائل السنوات 1980 انخرط جيل 

من األكادمييني بأكمله )من االقتصاديني غالبا( يف جهد متعدد اإلسهامات من أجل 

بالتقاط  االستعامرية.  الفرتة  منذ  الزراعية  الهند  تشهده  الذي  اإلنتاج  منط  تحديد 

إشارة املجادلة بني موريس دوب )Maurice Dobb )1900-1976( عامل االقتصاد 
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“يف معظم أنحاء العامل ، كانت املاركسية أكرث أهمية كأيديولوجية 

سياسية من اإلقناع األكادميي”

العظمى-  لربيطانيا  الشيوعي  الحزب  وعضو  كامربيدج  بجامعة  املدرس  املاركيس 

والسيايس  االقتصاد  عامل   )2004-1910(  Paul Sweezy( سويزي  وبول  املرتجم( 

واملحرر املؤسس الربيطاين ملجلة Monthly Review مديدة العمر وذائعة الصيت- 

املناقشة  ركّزت  أوروبا،  يف  الرأساملية  إل  اإلقطاعية  من  االنتقال  حول  املرتجم( 

إقطاعي-استعامري  نظام  يف  االنتقال  الهند عىل خصوصيات  يف  اإلنتاج  منط  حول 

زراعي. وقد نقلت تلك املناقشة سؤال تعريف الرأساملية يف الزراعة إل مستويات 

غنية  تفصيلية  ميدانية  مسائل  الخوض يف  النظري من خالل  التعقيد  من  جديدة 

لفائض  اإلنتاجية  واالستخدامات  العائيل،  العمل  مقابل  املأجور  العمل  قبيل  من 

القيمة مقابل استخداماتها غري اإلنتاجية، ودور اإللزام ما فوق االقتصادي يف تشكيل 

واستتباعات  استعامري«،  إنتاج  ب«منط  القول  وإجرائية  مال-عمل،  رأس  العالقة 

فعليا.  واقتضاءه  شكليا  اقتضاء  العمَل  املال  رأس  اقتضاء  بني  ما  ماركس  متييز 

تآلفت   ،2000 السنوات  إل  وصوال   1980 السنوات  بداية  من  انطالقا 

لنقد  محاولة  يف  االستلحاق  دراسات  عنوان  تحت  العاملني  األكادمييني  مجموعة 

للقومية  معالجتها  منها  األخص  وعىل  املارسكية  التأريخية  من  املوجودة  الصيغ 

وتجاهل  النخبة  عىل  ركز  التاريخ  ذلك  بأن  املحاججة  من  انطالقا  الهندية. 

عىل  النخبوية  للقومية  غرامشيا  تأويال  املجموعة  أصدرت  املستلحقة  الطبقات 

أنه »سيطرة من دون هيمنة« مييزها »فشل الربجوازية الهندية يف التحدث باسم 

التاريخني  عىل  االستلحاق  مؤرّخو  ركّز  املستلحقني.  تعبئات  َوَهُن  وكذا  األمة« 

املجموعة  وانتهت  الشعبيتني.  والتعبئة  املقاومة  وأشكال  والثقايف  االجتامعي 

ناشطني. ومثقفني  أكادمييني  ظلوا  أفرادها  أن  من  الرغم  عىل  التشتت  إل 

العلوم  يف  التعليمي  املساق  يف  ُمعتاد  مكّون  املاركسية  إن  القول  ميكن  أخريا 

االجتامعية يف الجامعات الهندية )يف ما عدا العلوم االقتصادية، منذ مدة وجيزة(، 

ولكنها  اليوم  هند  إل  بالنسبة  داللتها  عىل  محافظة  املاركسية  املناظري  تزال  وال 

كونيا.   اتساعا  أكرث  اتجاهات  عاكسة  وهجانة  انبثاثا  أكرث  تكون  أن  إل  تنزع 

>sdeshpande7@gmail.com<  توجه كل املراسالت إل ساتيش ديشباندي مبارشة عىل العنوان

mailto:sdeshpande7%40gmail.com?subject=
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>>

ماركس في القرن الواحد 
والعشرين

>

ماركس وعلم االجتماع اليوم

بقلم ميشال وليمز )Michelle Williams(، جامعة واتواترساند، جنوب أفريقيا، وعضو لجان البحث في االقتصاد 
والمجتمع )ل ب ٠٢( والحركات العمالية )ل ب 44( العاملتين ضمن الجمعية الدولية لعلم االجتماع١

لهمت أفكار ماركس حول األبعاد التحررية واالضطهادية للرأساملية األكادمييني أ

والسياسيني والنشطاء عىل امتداد الكون ألكرث من 150 عاما وانتهت إل تقليد 

فكري متكامل يعرف باسم املاركسية. قليلون هم املثقفون والفاعلون الجذريون 

وتشارلز  آدم سميث  ربا  استثنينا  ما  إذا  العامل  يف  األثر  مثل هذا  لهم  كان  الذين 

داروين واملهامتا غاندي والسيد املسيح والنبي محمد وبوذا.

عىل  وكذا  وتفسريها  الرأساملية  فهم  عىل  معا  آن  يف  املارسكية  عملت 

1-بوصفها  شقني،  ذو  املاركسية  إسهام  أخرى،  بكلامت  وتغيريه.  العامل  مقاومة 

بوصفها  و2-  املال،  رأس  ديناميات  خول  التحليلية  األفكار  من  مصفوفة 

بالحركات  ميور  العرشون  القرن  كان  السياسية.  للحركات  ودليال  إيديولوجيا 

العامل. من  شاسعة  مناطق  غطت  والتي  املاركسية،  والدول  واملجموعات 

< وقع أفكار ماركس

الحديثة حيث  االجتامعية  النظرية  أفكاره يف  أثرت  ماركس.  أفكار  بوقع  لنبدأ 

اتساع  عىل  أثره  وامتد  الرأساملية.  الحداثة  طبيعة  حول  التساؤل  يف  رائدا  كان 

العلوم االجتامعية با يف ذلك علم االجتامع والعلوم االقتصادية وامليديا والفلسفة 

ذلك  يف  )با  والصلبة  الطبيعية  العلوم  وكذا  الدولية  والعالقات  واألنرتوبولوجيا 

الجغرافيا وتكنولوجيات اإلعالم( واإلنسانيات )الفنون، والدراسات البالغية واألدبية 

والرتبية(.  وعىل أثر أزمة 2008 االقتصادية اعرتف حتى اقتصاديو التيار السائد أن لنا 

يف تحليل ماركس للرأساملية ما نتعلّم. مينحنا ماركس واحدا من التحليل األكرث تعقيدا 

للرأساملية ولكن ليست تحاليل الرأساملية حرصا هي التي حازت اهتامم املخيال 

اليساري. فقد ألهمت مفاهيم ماركس ورؤاه املتضمنة حول نظام مستقبيل ما بعد 

رأساميل بعضا من التفكري األكرث شموال وتعقيدا حول اشرتاكية القرن العرشين وما 

تزال تلهم التفكري حول اشرتاكية القرن الواحد والعرشين يف أمريكا الالتينية مثال.

السياسية.  الحركات  الجانب اآلخر يف تأثري ماركس هو وقع أفكاره يف صفوف 

حول  ماركس  أفكار  من  استلهامها  جذور  لها  العرشين  القرن  بدائل  أغلب  تجد 

ماركيس  استلهام  ذات  بحركات  التاريخ  ويزخر  رأساميل.  بعد  ما  مستقبيل  نظام 

االستبداد  من  مرشفة  غري  تواريخ  ولألسف،  التجارب،  هذه  من  للعديد  ولكن 

مامرسًة  للامركسية  كان  كام  الجامعية.  اإلبادات  وحتى  واالستغالل  واالضطهاد 

ونحن  االستعامرية.   العالقات  ودعم  والعنرصية  الجنيّس  التحيّز  من  تواريُخ 

مسمى  تحت  السوق  رأساملية  إل  انتقلتا  قد  وفيتنام  الصني  أن  اليوم  نرى 

إنكارها.  أو  التواريخ  هذه  تجاهل  املمكن  من  وليس  الدولة«.  »اشرتاكية 

ولكن ماركس واملاركسية ألهام كذلك حركات خارقة وجمعا شعوبا من كل أصقاع 

إعادة التفكري يف التقاطع بني العرق والطبقة داخل 
النظرية املاركسية؟
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العامل، ومن أمثلة ذلك السوفياتات يف الثورة الروسية، والحركات املناهضة لالستعامر 

والتضامن الكويب مع حركة التحررر الجنوب أفريقية وحركتهم العنيفة واملميتة ضد 

ألهمت  بها  التي  الطريقة  أسطع متثاّل يف  ماركس  أنغوال. مرياث  األبارتايد يف  نظام 

أفكاره وحّمست الناس عىل التفكري يف الكفاح من أجل عامل ما بعد رأساميل، عامل 

يكون أكرث مساواة وعدال وسلام ومتحررا من االستغالل ومن كل أشكال االضطهاد. 

واليوم أعاد بروز ما بعد الحداثة املعادية للامركسية يف تصّوراتها للسلطة واالستالب 

االجتامعي والهشاشة والالتساوي والتهميش إظهار أهمية التحاليل املاركسية. ليس 

والعرشين  عرش  التاسع  القرننْي  أفهام  إل  عودة  مجرد  الحديث  املاركيس  اإلحياء 

غري  بطرق  النصوص  تقرأ  أن  يتوجب  املاركسية  وجود  يستدام  فحتى  للامركسية. 

دوغامئية وال َحرْفية وعىل املامرسات السياسية أن تتجاوز الطليعية. ميكن ملرياث 

ماركس أن يدوم من خالل تجديدنا الدائم وإعادة صياغة النظرية بحيث تتمكن من 

مواصلة املساعدة عىل ألقاء الضوء عىل العامل الذي فيه نُِقيُم. ومتاما مثلام أخذت 

النسوية عن املاركسية خالل السنوات 1970 ونظّرت أفكارا من قبيل إعادة اإلنتاج 

أفكار  إدراج  إل  حاجة  يف  نحن  االضطهاد،  أشكال  وتعدد  والتقاطعية  االجتامعية 

ماركس واملاركسيني ضمن قضايا معارصة تهم العرق والجندر وامليل الجنيس وأهمية 

الدميقراطية بالنسبة إل مرشوع تحرري والحدود البيئية للرأساملية وأزمتها الكونية. 

< حالة جنوب أفريقيا

إل  املاركسية  استجالب  هي  أفريقيا  جنوب  يف  القامئة  التحديات  أكرب  أحد 

تنظريات مثمرة حول العرق والعنرصية ما بعد األبرتايد. فشل املاركسية يف معالجة 

قضايا العرق يتأىت من أن املاركسيني األوائل نزعوا إل النظر إل العرق عىل أنه بناء 

اجتامعي وانعكاس لوعي زائف. لقد أثريت قضية العرق بشكل متكرر عىل امتداد 

القرن العرشين ضمن املناقشات حول املسألة القومية يف سياقاٍت من قبيل زوال 

األبارتايد.  والنضال ضد  االستعامر  ونقض  الروسية  والثورة  الربيطانية  اإلمرباطورية 

وعندما بدأ املاركسيون يف تناول قضية العرق نزعوا إل أن يركّزوا عىل العالقة بني 

وظيفيتها  يف  والعنرصية  الطبقة،  يف  العرق  الغالب  عىل  مختزلني  والطبقة  العرق 

ماركس وعلم االجتماع اليوم

ضمن الرتاكم الرأساميل. لقد حاجج املاركسيون بأن العنرصية تقّسم الطبقة العاملة 

العاملة.  الطبقة  صفوف  ضمن  التضامن  سياسات  خالل  من  يكون  تحّديها  وأن 

العنرصية. يحجب خصوصية  ما  العاملة  الطبقة  هوية  يف  الكونية  املاركسية  ترى 

وقد تفحصت تحاليل نظرية أكرث تعقيدا التقاطع بني العرق والطبقة من خالل 

الرأساملية  قبل  ما  اإلنتاج  أمناط  بني  التمفصالت  وكذا  التاريخية  اإلحداثيات  إبراز 

وأمناط اإلنتاج الرأساملية. يف جنوب أفريقيا، اتخذ التمفصل بني العرق والطبقة صيغة 

بالغة اإللحاح مع اضطهاد دولة األبارتايد املمنهج ذي األساس العرقي متضافرا مع 

االستغالل الرأساميل. ولكن، وعىل الرغم من انقضاء األباتايد، استمرت أمناط االضطهاد 

العنرصي يف الوجود يف جنوب أفريقيا املعارصة من خالل رأساملية متكنت يف آن 

معا من تقويض أشكاٍل من االضطهاد العنرصي وإعادة إنتاج أشكال أخرى. إن فهم 

استمرار االضطهاد العنرصي يف ظل الرأساملية الكونية، يف جنوب أفريقيا ويف العديد 

من املواقع األخرى عىل امتداد العامل، يتطلب تحليال ماركسيا جديدا، بدأ باالنبجاس.

 

< خامتة

الواحد  القرن  خالل  ترتدد  واملاركسيني  ماركس  أفكار  أصداء  تظل  لن 

صياغتها  وإعادة  وتحويلها  بها  االلتزام  عىل  يكفي  با  جرأنا  إذا  إال  والعرشين 

للرأساملية  املناهضة  الجديدة  الحركات  الراهنة. وقد بدأت  أزمنتنا  تناسب  بحيث 

أخرى  وتقاليد  طليعية  بعد  ما  ماركسية  بني  الجمع  خالل  من  بعُد  ذلك  فعل  يف 

العنرصية  ومناضهة  والفوضوية  والبيئية  النسوية  مثل  الرأساملية  مناهضة  يف 

تصميم  إل  الحركات  هذه  تسعى  ليست  واألهلية.  الدميقراطية  والتقاليد 

تتقاسم  هي  بل  تقودها  طليعية  نخبة  عىل  العثور  أو  متجانس  إيديولوجي 

وبيئية  ومساواتية  دميقراطية  بدائل  خالل  من  ممكن«  آخر  »عاملا  بأن  اإلميان 

العاديون. تلك هي روح سؤال ماركس ذاته.    الناس  يبنيها  للرأساملية،  ونسقية 

1 تستند هذه األفكار عىل مقالني هام:

Satgar, V. and Williams M. “Marxism and Class” in Kathleen Korgen (ed.) The 
Cambridge Handbook of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press; 
Williams, M. (2013) “Introduction” in Michelle Williams and Vishwas Satgar (eds.) 
Marxisms in the 21st Century: Crisis, Critique & Struggle. Johannesburg: Wits 
University Press. 

>michelle.williams@wits.ac.za< توجه كل املراسالت إل ميشال وليمز مبارشة عىل العنوان
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>>

ماركس والجنوب 
الكوني

>

ماركس وعلم االجتماع اليوم

بقلم راجو داس )Raju Das(، جامعة يوك، كندا، وديفيد فاسنفيست )David Fasenfest( جامعة والية وين، الواليات 
المتحدة، أمين صندوق لجنة البحث في االقتصاد والمجتمع )ل ب ٠٢( العاملة ضمن الجمعية الدولية لعلم 

االجتماع

الفعل السيايس ع اش كارل ماركس منذ 150 سنة يف أوروبا، حيث انخرط يف 

وكتب عن أوروبا. من بني آالف الصفحات التي كتب، أحىص األكادمييون ما 

يقارب 400 صفحة عالجت مجتمعات غري أوروبية أغلبها كتابات صحفية عن 

الداخلية.  الربيطانية  السياسات  منظور  من  العثامنية  واالمرباطورية  والصني  الهند 

فكيف إذا تكون هذه األفكار ذات داللة بالنسبة إل الجنوب الكوين )والذي نشري 

إليه من هنا فصاعدا بالجنوب( املعارص موطن أغلب ساكنة العامل يف بلدان أقل مناء 

اقتصاديا بكثري من البلدان الواقعة يف أوروبا والشامل الصناعي.

عىل  الجغرايف  الرتكيز  عن  أو  كتب  ملا  ماركس  كتابة  تاريخ  عن  النظر  صارفني 

النامء الرأساميل، سوف نحاجج بنظرة أكرث تلوينا ديالتيكيا ملناسبة ماركس للجنوب. 

تجوهر  )التي  املناطقية  االستثنائية  هام  خطرين  تفادي  إل  أوال  حاجة  يف  ولكنا 

أفكارها  آلية  بصفة  تطبق  )التي  األوروبية  املركزية  والكونية  الجنوب(  خصوصية 

كام لو كانت مناطق الجنوب أوروبا أكرث دفئا أو وببساطة » أوروبا متأخرة«(. نحن 

نرفض االدعاء القائل بأن داللة ماركس منحرصة يف زمانه ومكانه هو الخاصني ومن 

ما-بعد-االستعامريون  املنظرون  يتبناها  للجنوب وهو نظرة  أنه غري ذي داللة  ثم 

وما-بعد-الحداثيون الذين يؤكّدون أن مناطق الجنوب شديدة االختالف عن أوروبا. 

كذلك. هو  منه  الكثري  ولكن  للجنوب  داللة  ذا  ماركس  كل  ليس  العبارة  بوضوح 

فيه  تجذرت  الذي  املوطن  أنها  عىل  ألوروبا  املخصصة  ماركس  تحاليل  تركز 

بطريقة  كانت  األوروبية  التجارب  إن  تقول  مام  أكرث  نظاما  بوصفها  الرأساملية 

ماركس  تحاليل  بأن  مجازفة  دون  من  القول  ميكن  فريدة.  أو  محضوضة  ما 

الثالث. العامل  امتداد  وعىل  آسيا  يف  عمليا  وتقدما  احتضانا  أكرث  كانت  وكتاباته 

ميكن تصنيف أفكار ماركس عىل أساس العالقات االجتامعية والجغرافيا. يف املستوى 

األول، كانت أفكاره املجردة حول كل أشكال املجتمع الطبقي سواء أكان مجتمعا 

طبقيا ذا شكل رأساميل أم مجتمعا يف ظل أشكال متقدمة من الرأساملية. يف املستوى 

الثاين، وفيام كان البعض من أفكاره مخصوصا بالرأساملية املتقدمة عىل ما انبثقت 

عليه يف أوروبا القرن التاسع عرش، وباملدى الذي تطورت نحوه العالقات الرأساملية 

يف الجنوب، ربا كان لألفكار حول الرأساملية املتقدمة يف أوروبا يشء من الداللة.

إل  ويسعى  فكري،  عمل  مدّونة  بوصفها  ماركس  أفكار  مجموع  يعكس 

أشكال  لكل  للرأساملية  واملناهض  الدميقراطي  الجذري  االجتامعي  التغيري  تطوير 

املجتمع الطبقي با يف ذلك تغيري ما متتد جذوره يف املجتمع من أشكال اإلجحاف 

العرقية.  واألقليات  النساء  مثل  املضطَهدة  املجموعات  ضد  املادية  واملامرسات 

ودولته  اقتصاده  يف  الرأساميل  املجتمع  عالج  الذي  السيايس  ماركس  اقتصاد  ينظر 

الثورية.  السياسية  املامرسة  حول  أفكارا  يحتوي  وهو  البيئي  وتغرّيه  وثقافته 

حيث  الكوين  الجنوب  إل  بالنسبة  داللة  ذو  الحياة  مادية  عىل  ماركس  تركيز 

نرى  بأن  الجديل  املادي  منظوره  يسمح  ملباة.  غري  الناس  أغلب  حاجات  تزال  ال 

الجنوب من حيث أثقل مشاكله املادية )نقص الغذاء، واملسكن وامللبس،... إلخ(، 

وباعتبار  ذلك.  إل  وما  اإلمربيايل،  بالنظام  الداخلية  وعالقاته  املتنوعة  وتناقضاته 

وأن هذه  الحداثة  االستعامر/مابعد  بعد  بأثر مام  تشكيلها  تم  الجنوب  دراسة  أن 

االستعامرية  بعد  ما  للنظرة  املضاد  للنقد  ميكن  ماركس،  حيال  متشككة  املناظري 

إل  بالنسبة  ذاتها.  الفلسفية  ماركس  أفكار  عىل  يتأسس  أن  ويجب  للجنوب 

وكذا  مادية  حاجات  الطبيعة  من  جزءا  بوصفها  البرشية  للكائنات  ماركس، 

الطبيعة  مع  يتفاعلوا  أن  الناس  عىل  الحاجات  هذه  تلبية  بغية  ثقافية.  حاجات 

يف  يتأيت  وإنتاج  اإلنتاج،  بوسائل  أعامل  بني  يزاوجون  وهم  البعض.  بعضهم  ومع 

نهاية األمر من الطبيعة يف سياق عالقات إنتاج اجتامعية من أجل إنتاج ما يلبي 

إمكانية  تكون  ومعه  قيمة  فائض  إنتاج  يتم  املنتجة  القوى  تطور  ومع  حاجاتهم. 

حدوث تفاوت طبقي ورصاع طبقي حول ذلك الفائض. يف املجتمع، سواء أكان يف 

العمل  العامل املحررين أو غري املحررين يف  الجنوب أم يف الشامل ينخرط أغلب 

املال:  األول من رأس  املجلد  القيمة. وكام يشري ماركس إل ذلك يف  لفائض  املنتج 

العامل  عىل  يكون  اإلنتاج  وسائل  متلّك  املجتمع  من  قسم  احتكر  »أينام 

هو  ذاته  لحفظ  الرضوري  العمل  زمن  إل  يضيف  أن  املتحرر  غري  أو  املتحرر 

اإلنتاج  وسائل  مالك  بقاء  وسائل  إنتاج  بغية  العمل  زمن  من  زائدة  كميَة 

رأسامليا«. أم  حديثا  أرض  مالك  أم  عبيد...  مالك  املالك...  هذا  أكان  سواء 

وعىل الرغم من أن أمثلته امليدانية مصدرها أوروبا فإن مقاربة ماركس للرأساملية 

أشار  عندما  الدولية  التجارة  الرأساملية  افرتضت  دولية.  أو  كونية  باألساس  كانت 

ماركس إل أن إنتاج السلعة وجوالنها، يف بدايته وكذا عنذما يتطور أكرث، يشكل أساس 

َولِيّني. يبدأ تاريخ رأس املال الحديث من خلق تجارة ذات  التجارة والتبادل السلعي الدُّ

امتداد دويل وسوق ذات اتساع دويل. بأثر من ذلك، تكون جغرافيا التبادل السلعي 

العاملية رشطا الزما للرأساملية وهو ما يجعل باملقابل من الرأساملية ظاهرة كونية.  
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باآلخرين تقترص عىل وقته  بأن عالقة ماركس  االدعاء  “إننا نرفض 

ومكانه ، وبالتايل ليست مهمة يف الجنوب”

النظر إل بلدان الجنوب جوهريا من منظور طبقي باملعنى املاركيس  يتوجب 

للعالقات  مناهضة  فالحية  ثورات  أو  دميقراطية  ثورات  من  عانت  بلدانا  بوصفها 

اإلقطاعية مجهضة، وثورات قومية )أو معادية لإلمربيالية( مجهضة وثورات مناهضة 

وهي  لإلمربيالية  بالغ  أثر  الجنوب  رأساملية  يف  فاشلة.  أو  مجهضة  للرأساملية 

وإنتاجا  إقطاعية  بقايا  تحوي  أن  ميكن  اجتامعية  تشكيلة  مع  وجودها  يف  تتوازى 

جامعية. أهلية  تقاليد  مستدمجة  األجرة  عالقات  غري  عالقات  عىل  مبنيا  سلعيا 

ختاما، أفكار ماركس تلقت تطويرا أبلغ انطالقا من مناظري مختلفة يف الجنوب 

عىل  صاعدة  أخرى  سوق  واقتصديات  السوفياتية  بعد  ما  واملجتمعات  الكوين 

وجود  إن  الرأساملية.  ومقاومة  االجتامعي  للتغري  األورويب  املركزي  الفهم  نقيض 

واملاركسية  األفريقية  املاركسية  مثل  اإلقليمية،  املاركسيات  من  متنوعة  تشكيلة 

الصينية  واملاركسية  الهندية  واملاركسية  الالتينية  األمريكية  واملاركسية  اآلسيوية 

الجامعات  أكرب  يف  املاركسية  مدارس  من  العديد  يف  تطوير  محل  اآلن  )وهي 

الصينية( وأن تكون الدراسات املاركسية حول التنمية الدولية واالمربيالية والتغيري 

تهم  التي  القضايا  يف  داللة  ذو  ماركس  أن  يعني  ذلك  فإن  ازدهار  يف  الزراعي... 

صيغة  يف  املاركسية  األفكار  بأسسة  أيضا  ذلك  عىل  االستدالل  وميكن  الجنوب. 

الجنوب.  مع  تتعاطى  أعم  بصفة  هي  أو  الجنوب  يف  تنرش  ماركسية  مجالت 

>david.fasenfest@wayne.edu< توجه كل املراسالت إل ديفيد فاسنفيست عىل العنوان

>rajudas@yorku.ca< وإل راجو داس عىل العنوان

mailto:david.fasenfest%40wayne.edu?subject=
mailto:rajudas%40yorku.ca?subject=
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>>

التفاوتات الطبقية 
والصراعات االجتماعية في الصين

>

بقلم جيني شان )Jenny Chan(، جامعة هونغ كونغ متعددة التقنيات، وعضو لجنة البحث حوب الحركات العمالية 
)ل ب 44( في الجمعية الدولية لعلم االجتماع

يلة 18 نوفمرب/ترشين الثاين من سنة 2017 أودى حريق عىل أطراف بيجني ل

الجنوبية بحياة تسعة عرش شخصا من بينهم مثانية أطفال. كانت البناية ذات 

بإيجار  باملتسوغني  ومزدحمة  غرف ضيقة  إل  مقسمة  بقاعدتهام  الطابقني 

زهيد. وبدال من أن ترشع الحكومة يف تأمني مساعدات طوارئ للضحايا والناجني 

أطردت من عاصمة البالد عرشات اآلالف من أناس »أسفل السلّم« عىل ما تصفهم 

التسميات الرسمية الحاطة من شأنهم. أطلق الحريق املميت حملة تفّقٍد للّسالمة 

القانونية املعدة للكراء من الشقق واملعامل  عىل امتداد املدينة وهدٍم للبنى غري 

حياة  خلخلت  حملًة  واملتاجر،  واملطاعم  واملدارس  الجملة  وأسواق  واملستودعات 

أال  ويحتمل  األول  يكن  مل  الذي  الجامعي  الطرُد  وعائالتهم. جعل  املهمشني  أفراد 

يكون األخري املجتمَع املدين يطلق رصخة وإن تّم اإلرساع بخنق أصوات املحتجني 

لدى وسائط اإلعالم السائد. مع ظهور الصني املعوملة يواصل مواطنو الدخل الزهيد 

املصارعة من أجل ظروف حياة وعمل أفضل ال يجد له موقعا إال عىل هوامش من 

هّم عىل »أعىل السلّم«. وما من شك يف أن الدولة الصينية ستكون محل نظر مدقق 

يف ما يتصل بخطابها وجريها الذي ال يكل وراء »الحلم الصيني« مقابل املعاناة التي 

جعلت شعبَها يتكبّدها.   

< إنتاج املهاجرين الريفيني الصينيني وإعادة إنتاجهم 

بهجرة  القوي  ارتباطه  يف  محفزاته  الصني  يف  املال  لرأس  الرسيع  الرتاكم  يجد 

املاضية.  األربع  العرشيات  امتداد  عىل  وذلك  املدينة  إل  الريف  من  العمل  قوة 

حسب األرقام الرسمية تم استجالب 282 مليون مهاجر ريفي للقطاعات املعملية 

والخدمية واإلنشائية يف املدن الصغرية والكربى عىل امتداد البالد وهو ما ميثل تزايدا 

با قدره 50 مليونا عام كان عىل أثر التعايف االقتصادي منذ 2009 وما ميثل خمس 

املهاجرين  مينح  نقاط«  »نظام  املدن  إدارات  اعتمدت  وقد  الصني.  ساكنة  مجمل 

أساس  عىل  حرضيا  عائليا  تسجيال  الكبار  املقاولني  منهم  األخص  وعىل  الريفيني 

مقاييس من بينها مثال قدرتهم عىل ابتياع منازل، ومتتعهم بهارات عمل مختصة، 

وبلوغهم مستويات دراسية معينة. ولكن وحتى عىل أثر سنوات من العمل يف املدن 

الكربى يظل معظم املهاجرين ذوي التعليم املتوسط وأبناؤهم مواطنني من درجة 

ثانية قاطنني سكنا ريفيا ومفتقرين للنفاذ املتساوي إل التعليم العمومي والرعاية 

العمل. تكاليف  التقليل من  ما ميّكن من  التقاعد وهو  املدعومة ومنافع  الصحية 

 العمل يف خدمة تسليم الطرود يف الصني.
 صورة جيني تشان. 
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 الخدمات اللوجيستية عىل األرض يف الصني. 
صورة جيني تشان. 

كلفتها  تزيد  ال  مراقد  يف  األجور  زهيدي  املهاجرين  العامل  يسكن  ما  كثريا 

أوقات  أغلب  العامل  قضاء  لتأمني  ومواتية  املشغل  إل  بالنسبة  الرضوري  عن 

العمل  بني  االجتامعي  املكاين  الحّد  الالحقة. ميّحي  العمل  نوبة  فراغهم يف تحضري 

والحياة با يساعد عىل أن يتم اإليفاء بآجال اإلنتاج من خالل تيسري العمل أوقاتا 

متعددة  السكنية  واملواقع  واملخازن  اإلنتاج  ورشات  هندسة  كانت  لقد  إضافية. 

تزال  ال  وهي  املبّكر  التصنيع  ألقاليم  مميزة  واحد  يف  كال  والجامعة  الوظائف 

لإلقامة. الوافدون  املهاجرون  يتكدس  حيث  املعارصة  الكربى  املدن  يف  موجودة 

العامل  يغادر  خاصة،  حياة  لضامن  الشخصية  الحرية  من  يشء  عن  بحثا 

أن  بجرد  خاصة  شققا  ليكرتوا  اإلدارية  السيطرة  تحت  الواقع  الجامعي  املرقد 

من  الكراء،  تكاليف  باهضة  غرفا  هذه  تكون  ما  وكثريا  ذلك.  عىل  قادرين  يكونوا 

العامل  مع  الرابط  من  نوعا  األقل  عىل  متثل  غري  ال  صغرية  بنوافذ  أو  نوافذ  دون 

وتجهيزات  والرصاصري،  والفرئان  بالبعوض  موبوءة  املجّمعات  بعض  الخارجي. 

قد  الخاص  السكن  أسعار  أن  وبا  متباعدة.  أمثان  ذات  والنظافة  الراحة 

املالّك.  يلتهمه  مداخيل  من  العامل  عليه  يحصل  ما  فإن  جنونية  بصفة  ارتفعت 

مهاجرو الياقات الزرقاء )تعبري تقليدي لإلشارة إل العامل التنفيذيني واليدويني 

الياقات البيضاء-املرتجم( يبيعون قوة عملهم يف خدمات  يف مقابل املديرين ذوي 

التوصيل وتوصيل الطرود واستحضار سيارات النقل وتنظيف املنازل من بني أمثلة 

من  االنتقال  وميسريين  الصيني  الخام  اإلجاميل  الناتج  من  مرفّعني  عديدة  أخرى 

الّصناعة إل العمل الخدمي. ومع التوسع املطرد لالقتصاد الرّقمي ظهرت عرشات 

املاليني من مواقع العمل »املرن« بواسطة املنصات والتطبيقات اإللكرتونية. ولكنهم، 

وباعتبارهم متعاقدين أحرارا، ليس العاملون فيها محميني با يكفي بقانون العمل 

الوطني ويقل إل الحد األدين األمان يف عملهم واستقرار مداخيلهم. ومع إغالق مواقع 

العمل غري املرخص لها واملراقد غري املسجلة عىل أثر الحريق املُميت برزت إل الواجهة 

هشاشة أوضاع عامل الخدمات غري النظاميني وأبنائهم وكذا العديد من العامل يف 

قطاعات أخرى. عىل البعض منهم أن يدفعوا معاليم تسوغ باهضة ملساكن مؤقتة 

تقيهم الربد الثلجي املجمد للعروق فيام ال يبقى آلخرين من خيار سوى املغادرة.

عىل امتداد تاريٍخ طويل، كان املهاجرون الداخليون الصينيون عرضة لسياسات 

»التطهري« التي اتبعتها الحكومات الحرضية. من املدن يف اتجاه األرياف، ويف ظل 

الريفية  للضيعات  املدن  قضم  تكثف  االقتصادي  والتحول  »التنمية«  وترية  تسارع 

والقرى. تم تهجري عرشات املاليني من سكان القرى الذين فقدوا القدرة عل العودة 

حتى إل أرايض مواطنهم. وصار عىل الفالحني من دون أرض ممن مل يَُعْد بإمكانهم 

الّنفاذ إل املساكن يف مساقط رؤوسهم أن يتحملوا وزرا إضافيا حيث يتلكأ املشغلون يف 

تشغيل القرويني الذين فقدوا األرض التي كانت توفر لهم كفافهم حتى ال يضطروهم 

يف  األخص  وعىل  الريفية،  املشاريع  عىل  القامئون  ويرفض  أجورهم.  يف  الرتفيع  إل 

الفالحني  بني  من  العامل  تشغيل  محلية،  شبكات  تنظهام  التي  اإلنشائية  الصناعة 

املنتزعة أراضيهم إذ يكون عليهم أن يدفعوا أكرث لتأمني حياة العامل العائلية الدنيا 

قبل أن يدفعوا لهم مقابل العمل وهو ما ال يكون إال بعد الفراغ من املرشوع. ومن 

بني العاطلني يقبع املهاجرون من املزارعني من دون أرض يف أسفل السلم االجتامعي. 

< نحو تحالفات عابرة للطبقات عىل طريق تغيري النظام؟

الطبيعة كام العمل هام أصل الرتاكم الرأساميل وكلام كانت وترية تراكم رأس املال 

أرسع كان شمول متلك الطبيعة واستثامر العمل أكرث اتساعا. ترافق انتزاع األرايض 

والبلرتة )إضفاء الصفة الربوليتارية- املرتجم( مع ظهور رأس املال يف بيجني ويف ما عداها. 

الضخمة  الرشكات  استخدمت  األدىن  املستوى  مقاطعات  حكومات  إرشاف  وتحت 

العمل  الريفي كام  والعمل  الزراعية  األرايض  أكرب من  القوميات مساحات  العابرة 

الحرضي من أجل غنم األرباح. ولنئ كانت نزاعات العمل املتجذرة يف مواقع محلية فإن 

عليها أن تجابه يف اآلن ذاته قوى رأس املال الكوين والدولة الصينية عىل كل املستويات.  

واملشتتة  املحلية  املقاومة  مواقع  يف  املدى  قصري  االحتجاج  من  الراهنة  الفرتة 

خطوطا  متبعة  أكرث  التطور  إل  حاجة  يف  والداخلية  الساحلية  الصني  امتداد  عىل 

بانية  الحرضي-الريفي  لالنقسام  عابرة  الطبقة،  داخل  ومن  طبقية  بني  ما 

أن  إل  حاجة  يف  والنشطاء  األكادمييني  نحن  قاعديا.  اتساعا  أكرث  اجتامعية  حركة 

األخرى  االجتامعية  والطبقات  الهشة  العاملة  الطبقة  مع  وحدتنا  أكرث  نعزز 

مواقع  تكون  ولن  االجتامعية.  والعدالة  العاملية  الحقوق  أجل  من  للكفاح 

مرير.  كفاح  مثرة  ستكون  بل  أحد  من  هبة  الالئقة  واملساكن  اآلمنة  العمل 

>jenny.wl.chan@polyu.edu.hk< توجه كل املراسالت إل جيني شان مبارشة عىل العنوان
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>>

دراسة مقارنة للجامعات 
العمومية والخاصة في 

الهند

>

بقلم نيهاريكا جايسوال )Niharika Jaiswal(، نيودلهي، الهند

املعرفة ف اقتصديات  وتنامي  النيولربالية،  السياسات  الهند، ومع ظهور  ي 

الشبكات  قدرة  تعززت  الخاصة  التعليمية  الخدمات  ُمْسِدي  واندماج 

ذات  »َمْعرِفٌَة  أنه  عىل  يُعرّف  ما  فرض  عىل  الخاص  والقطاع  الكونية 

»سلعة  أنها  بفكرة  عموميا«  »خريا  بوصفها  الرتبية  فكرة  عن  ويستعاض  فائدة«. 

»دروس  إل  تدعو  تجارية«  »عالمات  أنها  عىل  الجامعات  تسويق  ويتم  خاصة«. 

قابلة للتسويق«. وقد َوَسَم هذا الخطاب اآلداب والفنون الليربالية عىل أنها »غري 

منتجة« مجربا االختصاصات التي من قبيل علم االجتامع عىل تجديد ذاتها للتمكن 

من البقاء. 

وفيام يتم االعرتاف بهذا النزوع القوي نحو التسويق عىل نطاق واسع يظل بعيدا 

عن االفهام واقع أن كاِلَ الجامعات العمومية والخاّصة تتقارب يف االتّجاه نحو نفس 

املامرسات. هذا التاّلقي يسائل معنى »العمومي« يف مجتمع دميقراطي معومل عرضة 

لليربالية والخوصصة. محاججتي تنهض عىل تحليل مقارن لبنية املساق الدرايس يف 

دلهي  جامعة  عموميتني هام  جامعتني  ومحتواه يف  التخرج  قبل  ملا  االجتامع  علم 

)ج د( وجامعة أمبدكار )ج أ( وجامعة خاصة هي جامعة شيف نادار )ج ش ن(.

مراجعات  إل  ملحوظة  بصفة  عمدت   2012 ومنذ   1922 سنة  د  ج  تأسست 

يؤذي التسويق للجامعات التعليم العام يف الهند 
ويف جميع أنحاء العامل.
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متكررة لربنامجها األكادميي حيث مرت به من الصيغة السنوية إل الصيغة نصف 

السنوية، فإل نظام التخرج ذي األربع سنوات )ن ت أ س( وانتهت آخرا إل اختيار 

نظام األرصدة االختياري )ن أ اخ( سنة 2015. ج أ جامعة حكومية تأسست سنة 

د ش ن يف  بدأت  فيام  واالجتامعية حرصا  اإلنسانية  العلوم  تدريس  لتأمني   2010

االستغال سنة 2011. وعىل الرغم من أن الجامعات الثالثة تأسست يف أزمنة مختلفة 

متامثلة.  أنها  مامرساتها  عىل  يبدو  ما  فإن  ظاهريا  مختلفة  أكادميية  وبأجندات 

قيم  إل  تستند  دراسية  برامج  تطوير  بصدد  الثالثة  الجامعات  كل  أوال، 

اخ  أ  ون  س،  أ  ت  ن  ظل  يف  أفضل.  تشغيلية  وفُرَص  »االختيار«  و  »الجّدة« 

ذات  مواضيع  حول  تحوم  »منتخبة«  دروس  صيغة  عىل  املتزايد  االختيار  يقّدم 

»الدروس  إلخ.  البرصية،...  والثقافات  والبيئة  وامليديا  التنمية  قبيل  من  شعبية 

دعم  »دروس  صيغة  عىل  أو  س  أ  ت  ن  صيغة  عىل  تكون  د  ج  يف  التطبيقية« 

أو  اخ  أ  ن  شكلها  يف  للمهارات«  دعم  »دروس  صيغة  عىل  هي  أو  للقدرات« 

أ  ج  من  كل  يف  الرئيس  املسار  ضمن  ثانوية  دروس  تلقي  اختيار  عىل  تقوم  هي 

وجامعة ج ش ن، وكلها تخدم تشغيلية الطالب واملهارات املقاولية بصفة مبارشة.

الدروس. يف ن ت أ س،  التداخل االختصايص ومعارصة  إبراز أهمية  ثانيا، يتم 

ون أ اخ املوجودين يف ج د ويف برنامج ج أ يتم إدراج التداخل بني االختصاصات 

من خالل إمكانية انتخاب دروس تؤّدى يف أقسام أخرى. وتحيل عىل نفس االتجاه 

اإلمكانيُة التي توفرها ج ش ن يف تلقي درس »ثانوي« واالنضامم » إل مجموعات 

دراسية مستقلة«. ويتم تركيز التداخل االختصايص من خالل إدماج دروس يف التاريخ 

والعلوم السياسية أو األدب بوصفها »دروسا منتخبة« أو »دروسا أساسية«. عىل أن 

وجود آفاق اختصاصية أخرى ضمن الدروس الرئيسة يف علم االجتامع مل يكن محل 

أقلمة إال يف ج أ من خالل دروس تعتمد قراءات يف النصوص. كام يتم اإللحاح عىل 

مناسبة الربامج من خالل القراءات ومواضيع البحث. كام أدخل كل من ن ت أ س، 

ون أ اخ العديد من املواضيع الجديدة من قبيل »علم اجتامع الحرب«، و«صناعة 

 1990 السنوات  بعد  ما  املنشورة  األدبيات  إن  بل  إلخ.   ... اإلثنوغرافية«،  األفالم 

تهيمن بوضوح عىل قامئات القراءات يف أغلب الدروس. فمن بني 35 نصا للقراءة 

يف درس د أ حول »الجندر واملجتمع« 30 منها منشورة بعد السنوات 1990. وعليه 

جديدة  أكادميي  وتعاون  معرفة  ومصادر  دراسية  مواضيع  إدماج  عىل  العمل  تم 

للطالب. واملهاري  املعريف  األساس  تعزيز  بغية  االختصاصات  بني  ما  التفاعل  وكذا 

ثالثا، تم تعزيز الرتابط جامعة-صناعة يف كل الربامج. يف ن ت أ س ُصّمم نظام 

من  دروس  ففي  املشغلون.  يريده  ما  مع  متناسبا  االختبار  يكون  بحيث  األرصدة 

قبيل »التعرّض التنظيمي« أو »ورشات التعبري« يف ج أ، ويف درس »البحث، والتعلم 

التجريبي والتطبيقي« يف ج ش ن يتم وضع الطالب يف عدد متنوع من أوضاع )يتم 

تعريضه( يتعاطى فيها مع املنظامت غري الحكومية واملنظامت البحثية. بل وأكرث من 

ذلك ينتهي التأكيد عىل القراءات اإلثنوغرافية، والبحث املوضوعايت وتحرير املقاالت 

أو البحوث امليدانية يف مستوى ما قبل التخرج فيام يتم التقليل من االهتامم بالنظرية 

السوسيولوجية مقابل تشجيع البحث التطبيقي عىل حساب الدراسات »األكادميية«. 

رابعا، تؤسس الجامعات برامج تعاون أكادميي دولية مع جامعات أجنبية بوصفها 

والعلوم  ييل  أ وج ش ن مثال مع جامعات  تعاونت ج  اسرتاتيجية تسويقية. فقد 

السياسية )باريس( وستانفورد وبركيل، ... إلخ بغية الرفع من مراتبها يف أعني الطالب.

وعليه يتم تجميع علم االجتامع وعلوم اجتامعية أخرى يف ُمَغلّف واحد متعدد 

االختصاصات ومعارص ومندمج االختصاصات يؤّمن فرص حياة أفضل ونفاذا أكرب لطالبها 

إل املقاييس العاملية. عىل أن ذلك ميّس بجوهر العلم االجتامعي، عنيُت نقديته وإبداعيته. 

تحيل التامثالت بني ج د و ج أ وج ش ن إل أنها تجيب عىل نفس بارادايغم 

بدور  التغيري  هذا  وميس  النيوليربالية.  املبادئ  تفرضه  الذي  املعرفة  إنتاج 

مسؤولية  ذات  عمومية،  مؤسسات  وبوصفها  ألنها،  وموقعها  العمومية  الجامعات 

إل  املتنامية  الحاجة  ولكن  االجتامعي.  الرفاه  لدفع  أداة  بوصفها  الرتبية  دعم  يف 

فهل  ذلك.  كل  ينسف  العاملية  السوق  ضمن  موقعا  لها  تحتل  جامعة  تأسيس 

عموميا«؟  »خريا  بوصفها  وجودها  تستديم  أن  السوق  نحو  موجهة  تربية  بإمكان 

»مستهلكون«؟   أم  »متعلمون«  أنهم  عىل  ضمنها  املامرسني  أدوار  نحدد  وهل 

إن املَِحّك يف القضية هو إعادة مفهمة العمومي فلسفيا يف ظل الضغط الذي يسلطه 

عليه باراديغم الرتبية النيولربايل. ليس أساس املجادلة حول دور الجامعات العمومية 

يف تغرّي املالك بل هو ينبني عىل تغرّي معنى املجال العمومي والدور العمومي والقيم 

والدوافع العمومية. إن فرادة املجال العمومي تكمن يف تساوي أفراده، ونقدية خطابه 

واستدماجه لكل اآلراء واشرتاكه القانوين مع ميدان الحقوق الدستورية واملواطنة. 

أو  التعليم واملاء والطرقات  إل  النفاذ  االجتامعية تضمن  الرعاية  فإن دولة  وعليه 

التشغيل بوصفه جزءا من الحياة العمومية املضمونة من قبل املؤسسات العمومية.  

بني  االختالفات  كّل  دمج  نحو  التوجه  يُسِقط  الجديدة،  املفهمة  هذه  يف 

قيَم  كونية«،  »جامعة  خلق  بغية  »الخاصة«  والجامعات  »العمومية«  الجامعات 

املساواة والتفكري النقدي والنفاذ التي تّم نحتها عىل امتداد املسارات التاريخية التي 

للمتطلبات  الهند  يف  العمومية  الجامعات  تبني  إن  والدميقراطيات.  األمم  قطعتها 

األكادميية واإلدارية املوجهة نحو السوق يجعل من املجال العمومي فراغا أجوفا. 

منافسة  نجاحا يف  تكون حققت  قد  الجامعات، وفيام  إن  القول  الختام ميكن  ويف 

فإن  جودة«،  ذات  »تربية  يعترب  ملا  »الكونية«  املقاييس  بلوغ  خالل  من  الكوين 

إهامل سياسات القوة املخصوصة الكامنة يف سياقات مختلفة وجعل »العمومي« 

العمومية.  الجامعات  جوهر  إفساد  إل  ينتهي  الدميقراطي  محتواه  من  مفرغا 

>niharika.27.j@gmail.com<توجه كل املراسالت إل نيهاريكا جايسوال عىل العنوان
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>>

فريق تحرير حوار كوني 
الجديد، غير الجديد تماما

>

بتداءا من هذا العدد تتغري إدارة تحرير حوار كوين. تسلم كل من بريجيت آولنباخر ا

)Brigitte Aulenbacher( وكالوس دور )Klaus Dörre( واجبات التحرير من 

مايكل بوروواي الذي أسس املجلة بحامس. تنرش حوار كوين التي يعدها فريق 

البلدان وترتجم إل 17 لسانا مساهامت من علامء  العديد من  من املتعاونني من 

االجتامع من كل أرجاء العامل لفائدة جمهور من األكادمييني وغري األكادمييني. رشف 

لنا وتحد أن ننضم إل مثل هذه الشبكة املمتدة من الكتاب واملرتجمني واملنارصين. 

ويسعى الفريق الجديد، غري الجديد متاما، إل تعزيز هذه املجلة املُهّمة يف الّربط 

بني كل هذا العدد من علامء االجتامع عىل امتداد كامل العامل.

ترأس بريجيت آولنباخر أستاذة علم االجتامع، قسم نظرية املجتمع والتحاليل 

االجتامعية يف جامعة يوهانس كيبلر )Johannes Kepler( يف لينز بالنمسا وقد شاركت 

بوصفها نائبة رئيس اللجنة التنظيمية املحلية يف تنظيم منتدى الجمعية الدولية لعلم 

االجتامع الثالث يف فيينا سنة 2016. مجاالت بحثها تشمل النظرية السوسيولوجية 

والدراسات الجندرية والتقاطعية وعلم اجتامع العمل والرعاية بالتوازي مع دراسات 

ميدانية راهنة حول الرعاية عىل امتداد األربع وعرشين ساعة وتسويق الجامعات.

 Friedrich( شيللر  فريدريش  جامعة  يف  االجتامع  علم  أستاذ  دور  كالوس 

والصناعة  العمل  اجتامع  علم  قسم  يرأس  حيث  بأملانيا  يينا،  يف   )Schiller

الرأساملية،  نظرية  تشمل  ما  بني  من  تشمل  بحثه  مجاالت  واالقتصاد. 

واالسرتاتيجيات  املهنية  والعالقات  والهش  املرن  والتشغيل  املالية  والرأساملية 

 ))Hartmut Rosa( روزا  هارمتوت  )بعية  املشارك  املدير  اآلن  هو  النقابية. 

األملانية.  البحث  مؤسسة  ومؤسس  النمو،  بعد  ما  مجتمعات  يف  البحث  ملجموعة 

أبارنا  هي  جديدة  مشاركة  رة  محرِّ مساعدة  يتلقيان  الوافدان  املحرران 

غروبرن  جوهانا  هام  مساعدين  محررين  وكذا   )Aparna Sundar( سوندار 

 .)Christine Schickert( شيكرت  وكريستني   )Johanna Grubner(

جامعة  من  السياسية  العلوم  يف  الدكتورا  درجة  عىل  سوندار  أبارنا  حصلت 

يف   )Ryerson( ريريسون  جامعة  يف  مساعدة  أستاذة  وعملت  كندا  تورنتو 

 Azim( برمييجي  عظيم  جامعة  يف  مشاركة  أستاذة   ،2016 وحتى  تورنتو، 

الزائرين. األساتذة  هيئة  يف  عضوا  تزال  ال  حيث  بالهند  بنغالور  يف   )Premji

جامعة  يف  باحثة  وهي  االجتامع.  علم  يف  ماجستري  غروبرن  لجوهانا 

النسوية  النظرية  يشمل  بحثها  ومجال  بالنمسا  لينز  يف  كيبلر  يوهانس 

إل  تستند  التي  وتلك  الكيفية  املناهج  عىل  الرتكيز  مع  الجندرية  والدراسات 

الجامعات. يف  الجندرية  املساواة  عىل  للدكتورا  رسالتها  مرشوع  يركز  الجسد. 

ثانوية  مع شهادة  األمريكية  الدراسات  ماجستري يف  لكريستني شيكرت شهادة 

مجتمعات  حول  البحث  ملجموعة  إدارية  مديرة  تعمل  وهي  االجتامع.  علم  يف 

أملانيا. يينا،  يف  شيللر  فريدريش  بجامعة  االجتامع  علم  قسم  يف  النمو  بعد  ما 

ومن حسن حظ حوار كوين أن ميكنها أن تعتمد عىل مساعدين يسندانها منذ 

بوزوتيل  لوال  املترصفان  املحرران  وهام  إسبانيا  برشلونة،  يف  مستقرين  بعيد  أمد 

والذان   )Arbu بأربو املعروف   August Bagà( باغا  وأوغست   )Lola Busuttil(

الرتجمة  وفرق  اإلقليميني  املحررين  حالة  أيضا  هي  وتلك  عملهام  سيواصالن 

األول  العدد  منذ  مايكل  مع  تعاونهام  وأربو  لوال  من  كل  بدأ  العامل.  امتداد  عىل 

جودة  كامل  عىل  املحرتف  واملحرر  املرتجم  لوال  ويرشف   .2010 سنة  أطلق  الذي 

كل عدد. وأربو املصمم الغرايف واملصور املحرتف مسؤول عن تصميم حوار كوين.

تعاونهم مع  الرتجمة يف  وأعضاء فرق  األقليميني  املحررين  وفيام سيستمر كل 

 

يربيجيت آولنباخر. كالوس دور وكريستني شيكرتجوهانا غروبرن
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فريق التحرير الجديد غري الجديد متاما سوف يظل مايكل مستشارا داعام قويا ضامنا 

النتقال سلس ومساعدا عىل ضامن نجاح حوار كوين مستقبال. وأخريا وليس آخرا 

سوف نستمر يف تعاوننا املثمر مع لجنة النرش يف الجمعية الدولية لعلم االجتامع ومع 

أعضاء اللجنة التنفيذية بوصفهم محررين مستشارين وكذا مع السكريترية التنفيذية 

إيزابيال بارلينسكا وفريقها يف مدريد الذي جعل مسعى مثل مسعى حوار كوين ممكنا.

أربع  موزعني عىل  أشخاص  من سبعة  متكونا  تحرير  فريق  بوصفنا  العمل  إن 

بلدان مختلفة ومتعاونني مع املحررين اإلقليميني وفرق الرتجمة والطالب األكادمييني 

أبارنا سوندار لوال بوزوتيل  وأوغست باغا )املعروف بأربو(

الشباب وكبار العلامء من أكرث من سبعة عرش بلدا مغامرة حاّملة للتحديات ومثرية 

أداة متنح صوتا  أنها  نتعاطى مع حوار كوين عىل  بأن  لنا  آن معا. وهو يسمح  يف 

لتشكيلة واسعة متنوعة من املناظري السوسيولوجية كام متثل وجهات نظر محلية 

بحيث تفسح يف املجال ملناقشات حية ومجادالت مثمرة حول التطورات االجتامعية 

من  ومنشأة  بسواء  سواء  والشباب  املتمرسني  لألكادمييني  منصة  مانحة  والعلمية، 

ويناقشونها.  امللحة  زمننا  قضايا  حول  يكتبون  كونية  اجتامع  علامء  شبكة  ثَمَّ 

يتطلع فريقنا إل التواصل معكم كلكم، أنتم ذوو االهتامم بحواٍر كوينٍّ ُمْشرَتٍَك.   
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