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االفتتاحية

>

علم االجتماع في زمن الرجعية

ف

ي هذا العدد يصف والدن بيللو ( )Walden Belloالفظاعات التي ارتكبها الرئيس
الفيليبيني دوتريت الذي ميكن رد فوزه بالسلطة إىل فشل الدميقراطية الليربالية،
عىل أثر إسقاط نظام ماركوس ،وهو الفشل الذي عرب عن نفسه يف الفساد السيايس
املخزي ،وتصاعد الالمساواة مرفوقني بالتذيل للسياسة الخارجية األمريكية .ميكن أن تكون
مثل هذه اإلجابة عىل معايب الدميقراطية الليربالية شعبوية الطابع حتى وإن حمت مصالح
الطبقات املهيمنة من خالل تشويه قسم من الساكنة املوصومة ،مثل مروجي املخدرات
ومستهلكيها ،مثلام يشوه أوردوغان األكراد ،ويشوه ترامب املهاجرين وشوهت الفاشية
األملانية الالآريني .وبالفعل تبدو التوازيات التي يقيمها بيللو مع الفاشية األملانية مقنعة متاما.

2

باكستان بلد آخر غري غريب عن الحكم العسكري حيث ترتافق النداءات الشعبوية
مع مركزة القوة االقتصادية .علم االجتامع الباكستاين ذو مبادرة محدودة ولكنها تجديدية
ونقدية عىل األقل عىل ما نرى يف هذا العدد من خالل مقاالت حول الكيفية التي بها
تخدم تطويرات البنى التحتية مصالح الرشكات متعددة الجنسيات ،وكذا الكيفية التي بها
تعمد بلدان الخليج إىل تفحص األجساد بغية انتقاء أكرث املهاجرين الباكستانيني إنتاجية
والكيفية التي بها مل يقدم انضامم املرأة إىل قوة العمل إال القليل يف اتجاه إيقاف العنف
ضد النساء .ولنا يف هذا العدد كذلك دراستان حول الباكستانيني املقيمني يف اململكة املتحدة
يف معالجتهم للتغريات الحاصلة يف العالقات الزوجية ضمن صفوف الباكستانيني املهاجرين
والكيفية التي بها يستمر الطلبة املسلمون يف التعرض إىل اإلجراءات األمنية .يف اجتامعها،
تطور الحاالت املدروسة الخمس بحق علم اجتامع ما بعد استعامري يتفحص االستعباد
الذي يتجاوز الحدود القومية.
عىل خالف ذلك ،يبدو علم االجتامع املتفائل آتيا إلينا من كندا يف عالقته بقضايا من
قبيل الهجرة والعدالة البيئية .يبدو علم االجتامع الكندي أكرث ارتباطا بكثري بعامل السياسة.
وعىل الرغم من شتائم االزدراء التي تفوه بها رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر (Stephen
 )Harperيلقى علامء االجتامع الكنديون قبوال ودودا إىل حد ما لدى املجتمع الواسع.
وليست لهجتهم اليائسة إال انعكاسا لتوقعاتهم العالية من دولة ال تزال محتفظة بطبيعتها
الدميقراطية.
وإذا ما كان مثة عامل اجتامع توفق يف أن يقتنص داللة زمننا فهو زيغمونت باومن
( )Zygmunt Baumanالذي فارقنا مأسوفا عليه يف سن الواحدة والتسعني .ويصف محيو
ذكراه الثالثة هاهنا تلك الحياة الخارقة التي عاشها مستندا إىل رؤية أخالقية قوية ممزوجة
بيشء من اليوتوبية املتشككة .ولسوف يحيى علم اجتامعه امل ُو ِحي عىل م ّر عقود مقبلة.
ميكن االطالع عىل حوار كوين بسبعة عرش لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع
ج د ع اج .ISA website
ترسل كل املساهامت مبارشة إىل العنوانburawoy@berkeley.edu :

والدن بيللو :باحث ملتزم ,و ناشط سيايس ,وعامل
اجتامعي شامل يصف النظام الجديد للرئيس
الفليبيني دوتريت رودريغو.

باكستان :علم االجتامع النشط والعاملي من جامعة
الهوور لعلوم الترصف.

زيغمونت باومن :اشادات بأحد أهم علامء
االجتامع يف زمننا.

كندا :علم اجتامع مؤثر و مناهض من البلد
باكمله.
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تصدر حوار كوين بفضل الدعم السخي ملنشورات
سايج ()SAGE Publications
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املحرر :مايكل بورواي.
محرر مشارك :غاي سايدمان.
محررون مترصفون :لوال بوسوتيل ،أوغست باغا.
محررون مسشتارون :مارغرت أبراهام ،ماركوس شولز ،ساري حنفي،
فينيتا سينها ،بنيامني تيجريينا ،روزماري بابرت ،إيزابيال بارلينسكا ،ديالك
سيندوغولو ،فيلومني غوتيريز ،جون هلموود ،غييارمينا جاشو ،كالبانا
كانبريان ،مارينا كوركيشيان ،سيمون مابادميينغ ،عبد املؤمن سعد ،عائشة
ساكتنبار ،سييل سكالون ،ساواكو شرياهايس ،غرازينا سكابسكا ،إيفانجيال
تاستسوغولو ،شني شون يي ،إيلينا زدرافوميسلوفا.
محررون أقليميون:
العامل العريب :ساري حنفي ،منري السعيداين.

ثورة دوترتي ضد الديمقراطية الليبرالية ،بقلم ولدن بيللو ،الفيليبين

٤

>

علم اجتماع باكستاني المصدر

الرقابة الصحية على الهجرة إلى الخليج ،بقلم عياض قرشي ،باكستان
				
بقلم عياض قرشي ،باكستان

				
بقلم نيدا كرماني ،باكستان

الربازيل :غوستافو تانيغيتي ،أندريزا غاليل ،أنجيلو مارتينس جدونيور،
لوكاس آمارال ،بوينو آلفيس ،خوليو دافيس.

إيران :ريحانة جافادي  ،نياييش دواليت ،كينا عزيزي ،ميرتا دانيشفار،
وحيد النجنزاد.
اليابان :ساتومي ياماموتو ،مييك آيويك ،مساتاكا إيغويش ،مامي إيندو،
آكان هيغويش ،يوكا هريانو ،هيكارو هوندا ،يومي إيكيدا ،إيزمي إيشيدا،
آينا كوبوتا ،يونا نغايي.
كازخستان :آيغول زابريوفا ،بيان سامغنبيت ،عادل رودينوف ،غاين مادي،
آملاش تليسباييفا ،كوانيش تيل
بولونيا :آدم موللر ،جاكوب بارزيويسيك ،كاتارينا دبسكا ،باولينا
دوماغاالسكا ،أدريانا دروزدزسكا ،لوكاس دولنياك ،يان فريدريك،
كريستوف غوبانسيك ،كارولينا ميخايلويسكا زاجاك ،صوفيا بينزا ،كينغا
جاكيال جوستينا كوشينسكا ،كاميل ليبينسيك ،ميخوالي ميريجويسيك،
كارولينا ترييزا تليزنسكا ،آنا واندزيل ،جاسك زيش ،لوكاس زالديك
رومانيا :كوزميا روغينيش ،رايزا غابرييال زامرفسكو ،كوستينال أنوتا،
ماريا لوريدانا آرسني ،تاتيانا كوجوكاري ،أندري دوبري ،دانيا ألكسندرا
دومرتيسكو ،لوليان غابور ،روديكا ليزيانو ،مادالينا مانيا ،ميهاي بوغدان،
أندريا إلينا مولدوفيانو ،رارش ميهاي موشات ،أوانا إيلينا نيغريا ،ميورا
بارافيش ،إيون دانييل بوبا ،ديانا بروتيانو زاش ،إليزا سوار ،أدريانا
سوهودوليناو.
روسيا :إيلينا زدرافوميسلوفا ،آنا كادنيكوفا ،آسيا فورونكوفا.
تايوان :جينغ ماو هو.
تركيا :غول تسوبارسيوغولو ،إيرماك إيفرين.
بغالديش :حبيب الله خوندر ،حسن محمود ،كويل رانا ،أوس رقية أخرت،
توفيقا سلطانة ،عاصف بني عيل ،خريون ناهار ،كازي فاديا إيشا ،هالل
الدين ،محيمني شودوري.
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رُهاب اإلسالم وأجندة األمن البريطانية

رسياسات البنية التحتية

أندونيسا :كامنتو سونارتو ،هاري نوغروهو ،لوسيا راتيه كوسوماديوي،
فينا إتريايت ،إنديرا راتنا إيراوايت باتيناساراين ،بينيديكتوس هاري جوليفان،
محمد شهاب الدين ،دومينغوس إيلسيد يل ،أنطونيوس أريو سيتو
هاردجانا.

٩

الطالق في الشتات
بقلم خيري قرشي ،باكستان

األرجنتني :خوان إيغناسيو بيوفاين ،بيالر يب بويغ ،مارتن أورتاسوم

الهند :راشمي جني ،براغيا شارما ،جيويت سيدانا ،نيدهي بانسال ،بانيك
باتناغار.

٧

المشاركة االقتصادية والعنف ضد النساء

بقلم تانيا سعيد ،باكستان

كولومبيا :ماريا خويس آلفاريس ريفادولال ،سيباستيان فيالميزار
سانتاماريا ،أندريس كاسرتو آروخو.

3

االفتتاحية :علم االجتماع في زمن الرجعية

2

بقلم أمان جعفر ،باكستان

>

1٣

1٥

في الذاكرة

رؤية زيغمونت باومن األخالقية
بقلم بيتر ماكميلور ،الممكلة المتحدة

١٧

زيغمونت باومن ،اليوتوبي المتشكك
بقلم ماسيي غدوال ،بولونيا

1٩

حفظ ذكرى زيغمونت باومن
بقلم بيتر بيلهارز ،أستراليا

>

2١

علم اجتماع كندي المصدر

علم اجتماع في زمن مناهض لعلم االجتماع
بقلم هوارد راموس ،ريما ويلكس ونيل ماكلوفلين ،كندا

2٣

انخراط علم االجتماع في السياسة العمومية
بقلم دانييل بيالند ،كندا

2٥

المواطنية هشة في كندا
بقلم باتريسيا الندولت ،كندا

2٧

انخراط علم االجتماع من خالل العدالة البيئية
بقلم شيريل تيالكساين ،كندا

2٩

علم االجتماع في زمن ال يشبه أي زمن غيره بالمرة
بقلم كارين فوستر ،كندا

31

االلتزام مع الوسائط اإلخبارية في األزمنة العاصفة
بقلم فويوكي كوروساوا ،كندا

>

33

أعمدة خاصة

الجامعات األمريكية :موقع جديد لكفاح المهاجرين؟
بقلم ساندرا بورتوكاريرو وفرانشيسكو الرا غارسيا ،الواليات المتحدة األمريكية

35

تقديم فريق التحرير االرجنتيني
بقلم خوان إيناسيو بيوفاني ،بيالر بي بويغ ومارتن أورتاسون ،األرجنيتن

مستشار إعالمي :غوستافو تانيغويت.
العدد  2من السلسلة  - ٧يونيو ٢٠١٧

37

٣3

ثورة دوترتي
ضد الديمقراطية الليبرالية

>

بقلم والدن بيللو ( ،)Walden Belloجامعة والية نييورك ،بينغهامتون ،عضو سابق في المجلس النيابي الفيليبيني

م

ع نجاح الثورة املضادة النازية ،اشتهر عن جوزيف
غوبلز ( )Joseph Goebbelsقوله «ها قد ا ّمحى
عام  1789من التاريخ» .أميكن للمرء ،عىل التوازي
مع هذه الفكرة ،أن يحاجج بأن الحركات الفاشية
الصاعدة يف الواليات املتحدة وأوروبا ويف غري ما مكان
تسعى إىل أن تَ ْ ُح َو العام  1989من التاريخ؟
متيز العام  1789بشهوده الثورة الفرنسية ،ومثال
مبثل ،يعترب العام  1989بالنسبة إىل فرانسيس فوكوياما
( )Francis Fukayamaوآخرين موسوما بذروة
الدميقراطية الليربالية .يف ما أسامه فوكاياما «نهاية
التاريخ» َو َس َمت هزمي ُة الشيوعية يف أوروبا واألنظمة
االستبدادية اليمينية يف العامل النامي «نرصا ال غبار عليه
للليربالية االقتصادية والسياسية ...وكوننة للدميقراطية
الليربالية الغربية بوصفها آخر أشكال الحكم البرشي».

4

ورسعان ما كانت طوباوية فوكاياما الناشئة
عرضة للتحدي من قبل الحركات املناهضة لليربالية،
ورئيسيا من قبل القوى ذات املرجعية الدينية من
قبيل اإلسالم السيايس يف الرشق األوسط والقوى
حرصية اإلثنية يف أوروبا الرشقية .ولكن ما من حركة
وال فرد كان مبثل الصفاقة التي ازدرى بها امل َُثل
الدميقراطية الليربالية رودريغو دوتريت املنتخب رئيسا
للفيليبني يف ماي  2016ج ّراء حركة انتخابية متمردة.
> االستئصالية:
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>>

رودريغو دوتريت منتقم من الطرازالقديم .ايضاً معروف ب «  ( »DU30تلفظ دو تورت) او «املعاقب».
رسم توضيحي بواسطة أربو.

كانت بصمة برنامج دوتريت هي حربه عىل
املخدرات التي يقدر أنها أودت ،بعد ما ال يزيد عن
األشهر التسع من اندالعها ،بحياة  8آالف نسمة .هذه
حملة فرض للقانون والنظام غري مسبوقة .بخوضها
مبا يداين التعصب اإليديولوجي ومن خالل الترشيع
لها بأفكار تم إحياؤها من داخل النظرية العنرصية
النازية مزعومة العلمية ،ج ّردت الحمل ُة قطاعا بأكمله
من املجتمع من حقوق الحياة واملحاكامت العادلة
أو االنتامء االجتامعي .مل يزد دوتريت عن أن وضع
مستهليك املخدرات ومروجيها ،وهم املجموعة التي
يقال إنها تشمل ثالثة ماليني شخص من بني ساكنة
تعد  103ماليني نسمة ،خارج الجنس البرشي .ويف
أسلوب بالغي مميز ،قال لقوات األمن« :جرمية

رشعا لعمليات القتل البولييس بحجة «الدفاع
م ّ
عن النفس» ،أكد دوتريت عىل أن استهالك «شابو»،
وهي اللفظة املحلية التي بها يسمى امليث ،أو
الهيدروكلوريد ميثافيتامني ،ميكن أن «يقلص من دماغ
شخص ما بحيث يصري غري قابل إلعادة التأهيل».
ومن خالل تسميته مستهليك املخدرات ب»األموات
الراجلني ضمن عداد األحياء» والذين «ال نفع لهم يف
وسون» وخطرون.
املجتمع» ،هو يؤكد عىل أنهم « َم ْم ُس ُ
أمىض دوتريت للرشطة عىل صك أبيض يف ما يتعلق
بقتل مستهليك املخدرات سواء أقاوموا عملية إيقافهم
أم مل يفعلوا .وبالفعل فقد منح ألي رشطي ميكن أن
يحاسب عىل إقدامه عىل قتل مستهليك املخدرات
من دون مربر عفوا فوريا من خالل قوله «وإذًا
ميكنكم أن تالحقوا من يريدون جلبكم إىل املحكمة».
وعىل الرغم من هذه الرؤى ،ال بل بسببها،
يظل دوتريت الذي وعد خالل حملته بأنه «سيسمن
أسامك» خليج مانيال بأجساد آالف املجرمني،
واسع الشعبية بنسب موافقة تحوم حول 83
باملائة ومبتابعني متعصبني من مواطني الشبكات
التواصل االجتامعي الذين يشنون الحمالت
اإللكرتونية عىل من يجرؤون عىل نقد االغتياالت
التي يقرتفها النظام خارج األنظمة القضائية.
> جذور الدوترتية:
ما جذور شعبية دوتريت؟ صحيح أن تحديده
مستهليك املخدرات عىل أنهم الطاعون الذي يرضب
املجتمع لديه صدى واسع .ولكن مثة أسباب أكرث
عمقا .يستند دوتريت عىل ما يعكسه املجتمع من
انهيار سحر نظام الدميقراطية الليربالية الذي أعقب
إسقاط فريدناند ماركوس ()Ferdinand Marcos
خالل شهر فرباير  ،1986بفضل ما يسمى بانتفاضة
إيبيفانو دو لوس سانتوس ( ا إ د س EDSA
 ،Uprisingطريق رسيعة بطول  54كلم -املرتجم)
عىل اسم طريق مانيال الرسيعة حيث كانت تعبئة
املحتجني إلسقاط دكتاتورية ماركوس .ذلك أحد رشوط
نجاح دوتريتُ .ع ّبدَت طريقه بتوليفة مميتة بني فرض
الرقابة النخبوية عىل النظام االنتخايب الفيليبيني،
ومركزة مستمرة للرثوة وسياسات اقتصادية نيوليربالية
مع إلحاح واشنطن عىل خالص الدين الخارجي.
ومع حلول انتخابات  2016انفتحت هوة بني وعد
جمهورية ا إ د س بالتمكني الشعبي وإعادة توزيع
الرثوة والواقع الفيليبيني :فقر منترش ،تفاوت مخز
وفساد مسترش .أضف إىل ذلك انطباعا واسع االنتشار
بعجز الحكومة خالل إدارة بينينيو أكينو الثالثة،
بحيث مل يكن من املفاجئ أن يرى ما يفوق 16
مليون ناخب ،أي ما يعادل  40يف املائة من مجمل
الناخبني ،أن ما يحتاجه البلد فعال هو رجل قوي
واملقاربة االستبدادية التي رسخها دوتريت عىل امتداد

بل إن خطاب جمهورية ا إ د س مبا اشتمل عليه من
معاين الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحكم القانون بدا
وكأنه قبضة خانقة للعديد من الفيليبينيني الذين طغى
عليهم شعور بالعجز .كان خطاب دوتريت ،املصنوع
من مزيج من التهديد باملوت ولغة الشارع الخشنة،
املحمومة ،مقرونة بالدعابة املحقرة للنخبة التي كان
يسمي أعضاءها «كانيوس» أو الحمقى ،صيغة مثرية
لجمهوره الذي وجد نفسه متحررا من النفاق الخانق.
> فايش متفرد
وضعت حملة دوتريت اإلبادية وتعبئته التي مست
قاعدة متعددة الطبقات ومركزته للسلطة أسلوب
التفريق بني السلط الفيليبني-األمرييك يف حالة فشل.
َو َس َمتْه مالمح حكمه هذه بأنه فايش ولكن من
نوع غري مألوف .فلنئ كان االستيالء الفايش املعهود
عىل السلطة يبدأ بخرق الحريات املدنية لينتقل
إىل اإلمساك بالسلطة املطلقة ومن ث ّم إىل القمع
األعمى فإن دوتريت قلب الرتتيب بأن انطلق باألمر
بالقتل الجامعي ليقلص من الهجومات عىل الحريات
املدنية ولفرتة وجيزة من الحكم املطلق قبل أن يبدأ
بعمليات تطهري للساحة السياسية من دون مالقاة
معارضة ذات بال .هذه هي فاشية الحرب الخاطفة
(بليتزكريغ= عقيدة هتلر يف الحرب -املرتجم).
واحدة أخرى من مالمح مقاربة دوتريت كان
دعوته للسياسيني اليساريني التقليديني للعمل
يف إدارته ،وهو التحالف الذي يستحيل تخيله
يف ظل األنظمة الفاشية التقليدية .وبدال عن أن
يعامل اليسار عىل أنه عدوه اللدود كان دوتريت
واثقا من قدرته عىل السيطرة عليه ويف األثناء مل
يبدر عن الحزب الشيوعي والجبهة الدميقراطية
الوطنية إال االبتهاج باالنضامم إىل إدارته آملني يف
عكس اتجاه ما شهدته السنني من انهيا ٍر لنفوذهم.
وعىل الرغم من حداثة عهده بالسياسة الخارجية،
أظهر دوتريت حسا غريزيا يف حسن التقاط ديناميات
الوطنية الفيليبينية .فقد بدا ما أقدم عليه من نعت
رئيس الواليات املتحدة السابق أوباما ب»ابن العاهرة»
(الوغد) عىل أثر انتقاده اإلعدامات الحادثة خارج
إطار العدالة التي اقرتفها دوتريت وانفتاحه عىل الصني،
نوعا من املخاطرة مبا أن مواالة أمريكا كانت تعترب
عميقة الرسوخ يف الفيليبني .ومع ذلك ،وللمفاجأة ،مل
تقابل حركة دوتريت إال بالقليل من االحتجاج وأطلقت
بدال من ذلك دعام كثيفا عىل النت .ومثلام الحظ
ذلك كثريون قد يبدي الفيليبينيون إعجابا بالواليات
املتحدة وباإلدارة األمريكية ولكن مثة كذلك تيارات
دفينة من السخط عىل االستعباد االستعامري األمرييك

> شعبوي بالغ ًة ،فايش فعال
عىل الرغم من أن دالالت خطابه شعبوية ،فإن
دوتريت ال يتظاهر بأنه سيستخدم الجامهري أكباش
نطح يف إصالح يعيد توزيع الرثوات .بدال عن ذلك،
وعىل غرار الفاشيني الكالسيكيني ،هو يبحث عن تعادل
القوى الطبقية فيام يرسل صورة عن نفسه عىل أنه
فوق الرصاع الطبقي .عىل امتداد حملته ،كان دوتريت
وعد بإنهاء العمل التعاقدي ،والحد من الصناعة
املنجمية وإعادة تسليم مزارعي جوز الهند الصغار
ائب التي كان استخلصها منهم ماركوس ظلام،
الرض َ
ولكن هذه الوعود مل يتحقق أغلبها فيام متوقعت نخب
البالد األساس يف موقع الحليف له .ولكن ،ولنئ كان
الخوض يف اإلصالحات االجتامعية واالقتصادية مركزيا
يف الحفاظ عىل دعم مرشوعه االستبدادي عىل املدى
الطويل ،ال يبدو انعدام التقدم يف ذلك إىل حد اآلن
مؤثرا يف شعبية دوتريت عىل املديني القصري واملتوسط.
إىل حد اآلن ،تتسم معارضة دوتريت ضمن النخبة
ومؤسسات الدولة بالضعف .وعىل غرارها ،يبدو أعىل
هرم الكنيسة الكاثوليكية التي كانت يف السابق مدافعا
قويا عن حقوق اإلنسان مرتددا يف تب ّوأ مركز الريادة
الشعبية ذلك أن الكنيسة تفتقر إىل املصداقية بسبب
الفساد الداخيل وموقفها العنيد من التنظيم العائيل.
املعارضة املوجودة تأيت من وجوه معزولة مبن يف ذلك
السناتورة ليال دو ليام ( )Lila de Limaاملسجونة اآلن
بتهم ملفقة بأنها تتلقى رواتب من أباطرة املخدرات،
ومن قسم من الوسائط اإلعالمية ومن مجموعات
حقوق اإلنسان مثل تحالف «أنا أدافع» (.)I-Defend
> دوتريت ،املجتمع الفيليبيني وعلم االجتامع
قد يكون دوتريت مستهجنا سياسيا ،ولكن
شخصيته وتناقضها جلبا له اهتامما كبريا من قبل
علامء االجتامع .تساءل البعض حول التقاطع بني
االتجاهات االجتامعية التاريخية والشخصية .يف رسم
حديث ملالمح شخصية دوتريت ،نرش عىل نيويورك
تاميز وصف للتأثر الغائر الذي انغرز يف نفسه عندما
تحرش به جنسيا كاهن يسوعي يف املعهد الثانوي،
وهو الكشف الذي أنبأ عنه دوتريت ذاته خالل
الحملة االنتخابية لسنة  .2016وبعد أن نقل الحقا
>>

ضد اإلنسانية؟ .دعوين أكن رصيحا معكم أوال:
أهم من البرش؟ ما تعريفكم للكائن البرشي؟».

أكرث من  30عاما عندما كان حاكام ملدينة دافاوو
الحدودية .ومثلام قال الروايئ أنتوين دوير (Anthony
 )Doerrواصفا أملان ما قبل الحرب ،كان الفيليبينيون
«متشوقني إىل من يقدر عىل وضع األمور يف نصابها».

للفيليبني وتجاه املعاهدات غري املتساوية التي فرضتها
واشنطن عىل البلد وطغيان أثر «أسلوب الحياة
األمريك» يف الثقافة املحلية .هاهنا ليس للمرء أن
يكون بالغ التعمق يف املركب الهيغيل الذي يجمع
جدليا بني السيد والعبد حتى يفهم أن «النضال من
أجل االعرتاف» كان تيارا دفينا يف العالقة بني الواليات
املتحدة والفيليبني .وكان دوتريت قادرا عىل أن يرضب
عىل وتر هذا الجانب العاطفي الخفي لدى الفيليبينيني
بطريقة مل يستطع أن يتملكها اليسار .وعىل غرار
العديد من األسالف االستبداديني يف غري ما مكان ،كان
دوتريت قادرا عىل يزاوج بني الوطنية واالستبدادية.
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إىل لوس انجلس ،عمد الكاهن املعتدي إىل االعتداء
الجنيس عىل األطفال من دون أن يكون هناك جهد
من رؤسائه لردعه أو إجباره عىل الخضوع إىل القانون
(وإن أجرب اليسوعيون يف آخر املطاف عىل دفع 16
مليون دوالر تعويضا للضحايا) .فهل تكون الفيليبني،
بالنظر إىل الرضر النفيس الذي ميكن أن يكون تعرض
له دوتريت ،بصدد تحمل كلفة جرائم مطارد أطفال؟
يتساءل علامء االجتامع كذلك ،وبعبارة الفيلسوف
جون غراي ( ،)John Grayعن الكيفية التي ميكن
بها أن نرى «سامت ال تبىل من الحياة املتحرضة
تذوي يف ملح البرص؟» .كان ينظر إىل الفيليبني بعص
انتفاضة إيبيفانو دو لوس سانتوس لسنة 1986
عىل األخص عىل أنها مثال للدميقراطية الليربالية.
حاجج العديدون بأن الفليبينيني أعادوا التأكيد لدى
إسقاط ماركوس متسكهم بالقيم مديدة العمر التي
استبطنوها خالل الحقبة االستعامرية األمريكية
وذات العالقة بالحقوق الفردية ومراعاة اإلجراءات
القانونية والدميقراطية .وبدا أن دستور جمهورية
ا إ د س الدميقراطي الليربايل يكرس القيم السياسية
الوطنية .ولكن وعىل حني غرة ويف ما ال يتجاوز السنة
أعرب أغلب الفيليبينيني عن دعم قوي لرجل أجندت ُه
املركزية هي اإلعدام خارج األطر القانونية لصنف
معني من الناس .وبالنسبة إىل دوتريت صار العديدون
يف موقع «الجالدين من طوع نفسهم» (willing

 ،)executionersإذا ما استعدنا عبارة دانييل
غولداغني ( )Daniel Goldhagenيف وصف األملان
خالل الحقبة النازية ،أو موقع «املشاركني بالقوة»
عىل األقل .وبالنسبة إىل البعض ،ال تبدو رؤية العديد
من املواطنني بصدد الهتاف لحملة دوتريت الدموية
غري مفهوم بقدر ما هو مأساوي .ولكن ،وبالنسبة
إىل آخرين من ذوي الصلة بالعلوم السلوكية ،يبدو
الوقت مناسبا إللقاء الضوء عىل االفرتاضات القائلة
إن شعبنا يتكون من أناس متحرضين أو كائنات
ذات تعاطف ،وبدال عن ذلك يبدو أنه من الرضوري
النظر إىل املجتمع الفيليبيني املعارص بنفس العدسات
التي اقرتح غولداغن استخدامها لدراسة أملانيا خالل
الحقبة النازية « :ميكن مقاربة الحقبة ...بعني ناقدة
ألنرثوبولوجي تطأ قدمه شاطئا مجهوال ،منفتح عىل
التعرف عىل ثقافة مختلفة متاما وواع بإمكانية
احتياجه إىل استحداث تفاسري ال باالستناد إىل أفكار
حسه هو املشرتك بل رمبا مبا يناقضها بغية تفسري
تركيبة الثقافة ومناذجها غري االعتيادية ومشاريعها
ومنتوجاتها الجامعية .ويشمل ذلك إمكانية أن
يكون عدد كبري من الناس قد عمد إىل قتل آخرين
أو أبدى استعدادا لقتلهم  ...بضمري مرتاح».
> اإلبادة املقارنة:
يف األثناء ،ال يزال تعداد الجثث يف ارتفاع .لقد
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تسببت حرب دوتريت عىل املخدرات بع ُد يف عدد
من الضحايا يفوق ما تسببت فيه أغلب حمالت
اإلبادة يف آسيا الجنوبية عىل امتداد تاريخها
القريب إذا ما استثنينا إبادة بول بوت ما يقارب
ثالثة ماليني من الكمبوديني خالل السنوات ،1970
ومجزرة  1965التي أودت بحياة ما يقارب مليون
إندونييس عقب فشل االنقالب ضد حكومة سوكارنو.
مؤخرا ،رصح دوتريت ألبناء البلد ،بدعابته الكارثية
املميزة ،أن قتل  20ألفا إىل  30ألفا من الناس ميكن أن
يطهر البالد من املخدرات .وباعتبار ما تعلمه الناس
من رضورة حمل دوتريت عىل مأخذ الجد حتى عندما
يبدو أنه بصدد الهزل ،يتوقع العديد من املالحظني أن
يكون هذا الرقم تقديرا مخففا.
توجه املراسالت إىل ولدن بيللو عىل العنوان
<>waldenbello@yahoo.com

علم االجتماع في باكستان

الرقابة الصحية
على الهجرة إلى الخليج

>

بقلم عياض قرشي ،جامعة الهور لعلوم اإلدارة ،باكستان
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يف بيشاور ،مهاجرون محتملون يصطفون خارج مركز الرقابة الصحية .تصوير أياز
قريش.

ع

ىل امتداد العقود الثالثة املاضية ،ومثلام فعل عدد أكرب فأكرب من البلدان النامية
بإرسال مواطنيها إىل ما وراء البحار للعمل ،تم انتداب مواطنني باكستانيني عامال
لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي ( ب م ت خ) ،وهي البحرين والكويت
وقطر وعامن والعربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة .ولكن ،وبغية الحصول عىل
تأشرية إىل ب م ت خ يتوجب عىل العامل املهاجرين اإلدالء بشهادات صحية لدى
مغادرتهم باكستان ،وهي الشهادات التي ال ميكن الحصول عليها إال مبوافقة مراكز الرقابة
الصحية لبلدان م ت خ املوجودة يف عدد قليل من املدن الكربى حيث يتم فحصهم
واستقصاء عاهاتهم أو أمراضهم .وحدها األجساد التي ال تحمل آثار أمراض أو عدوى
حالية أو ماضية وتكون من دون آثار هزال جسدي هي التي يتم اختيارها.

املئات واآلالف من الطامحني إىل الهجرة واالقتصار عىل اختيار أفضل األجساد.
بلدان من قبيل باكستان ،تلط التي تتنافس حول التحويالت املالية الخليجية
مع جريانها الهند وبنغالديش ورسي النكا ومع العاملقة اإلقليميني مثل ماليزيا،
ال تجرأ عىل االعرتاض .وعىل الرغم من أن الحكومة الباكستانية تقدّر عاليا ما
يساهم به العامل املهاجرون عن طريق التحويالت التي يرسلونها واصفة إياهم
بأنهم سفراء غري رسميون يتحملون عبء مسؤولية الحفاظ عىل أصالة هويتهم
املسلمة الباكستانية ،ال يلقى املواطنون الباكستانيون يف ب م ت خ إال القليل
من الدعم من بعثات بلدهم الدبلوماسية التي تسعى بحرص إىل زيادة حصة
التأشريات الباكستانية من جملة التأشريات املمنوحة للمهاجرين يف ب م ت خ.

أعلنت دول م ت خ أن ال تأنيب ينتابها حيال مطالبة البلدان املرسلة بغربلة

كثيفة هي قصص املخالفات املرتكبة يف هذه املراكز واملامرسات املشينة
>>
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دامئة التعرض إىل النقد مثل التي تجرى يف جزيرة إيلليس ،فإنه ال يقل عنها عدوانية.
بفعل الخوف الذي ينتابهم من إجراء الفحوصات ،يسقط البعض من الطامحني
إىل الهجرة بني أيدي محتالني لهم (أو يدعون أن لهم) ارتباطات مع من يعملون
داخل مراكز الفحوصات .ويجرب آخرون فشلوا يف الحصول عىل شهادات صحية
حتى عرب هذه الوسائل املُدَا ِو َر ِة قنوات مختلفة للهجرة ليسقطوا يف الكثري من
الحاالت يف مصائد الهجرة الربية أو البحرية أو الجوية غري الرشعية .وحتى بعد
الحصول عىل وثيقة السالمة الصحية ،وأحيانا بعد جوالت متعددة من الفحص
وبكلفة مالية عالية تظل جولة أخرى من الفحص الطبي مطلوبة لدى وصول املهاجر
إىل منطقة الخليج .وكل العامل الذين يفشلون يف هذا الفحص األخري يرسلون عىل
طريق العودة إىل بالدهم .وإذا ما سمح لهم بالدخول إىل ب م ت خ يتوجب
عليهم الخضوع إىل فحص طبي شامل سنوي حتى يحصلوا عىل ترصيح بالبقاء.
لسخرية األوضاع ،تشري الدالئل التحليلية أن املهاجرين كثريا ما يكونون
عرضة للعدوى بالتدرن أو السيدا خالل إقامتهم داخل بلدان الوصول مثلام
تشهد عىل ذلك بطاقات الفحص السنوي اإلجباري التي تعترب رشطا رضوريا
لتجديد تصاريح العمل يف م ت خ ،بسبب ظروف التنقل والعمل املجهدة التي
يجدون أنفسهم فيها .وعىل سبيل املثال يعود نقل عدوى السيدا إىل افتقارهم
للمواطنية االقتصادية والثقافية التي تجعلهم يعيشون يف معسكرات العمل املكتظة
وليس من الطرق النادرة للمتعة أمامهم سوى أن يرتادوا إىل عامالت الجنس.
يف بيشاور ,ملصق يف احدى مراكز الرقابة الصحية للمهاجرين املحتملني  .تصوير
أياز قرييش.
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لدى القيام بالفحص .تشري معظم هذه القصص إىل نوع من االستغالل املوجه
إىل الطامحني إىل الهجرة ،وخيبات أملهم تجاه النتائج التي كثريا ما يثبت خطؤها
التخل عنهم تقرتفه الدولة ليجدوا
لدى مخابر أخرى خاصة أو حكومية ،ونوع من ّ
أنفسهم بني أيدي الرشكات التي تقرر إن كانوا «مناسبني» أو «غري مناسبني» للهجرة.
بتجمعها ،تشكل املراكز تكتال قويا إىل جانب جمعيات املراكز الطبية ذات
املصادقة الخليجية التي ترعى مصالح رشكات املنخرطني فيها من خالل الحفاظ عىل
احتكار إجراء الفحوصات ،مانعة التنافس بني املنخرطني من خالل التوزيع املتناسب
للمفحوصني ،وحامية مستخدمي املراكز من هجومات محتملة من أفراد تم الترصيح
بأنهم غري مناسبني للهجرة ،أو ضد محاوالت مصالح الحكومة الباكستانية لتنظيمهم.
مقاييس الفحص تضعها كتابة م ت خ يف العربية السعودية كام يفرتض أن
تكون أوضاع مراكز الفحص ،من حيث تجهيزات املخابر واألفضية واملستخدمني،
تحت التوجيه الكامل لكتابة م ت خ من خالل تفقد سنوي .وعىل خالف األمثلة
التقليدية لفحص املهاجرين الطبي لدى نقطة الوصول ،مثلام يحدث يف جزيرة
إيلليس ( )Ellis Islandأو يف جزيرة أنجل ( )Angel Islandيف الواليات املتحدة،
يتم إجراء فحص العامل املهاجرين الباكستانيني إىل ب م ت ع خ يف الباكستان
ذاتها .وفيام يتميز هذا النوع من الفحص الطبي بكونه أقل ظهورا من الفحوص

كل من يبني الفحص أنه مصاب بالسيدا ويف أية مرحلة من اإلصابة يُقبض عليه
ويُر ّحل وكثريا ما يكون ذلك من دون إعالم األفراد املعنيني أو بعثة البلد الدبلوماسية
باألسباب الحقيقة للرتحيل .وقد متت إعادة البعض من العامل ضمن «مغادرة
مفاجئة» من قبل مؤجريهم ومل يعودوا أبدا ومل يسمح للبعض منهم بأن يجمعوا
ممتلكاتهم أو أن ينظموا شؤونهم مع ُم َساكنيهم من العامل أو حتى اسرتجاع جوازات
سفرهم ومقادير عالية من األجور من مؤجريهم قبل أن يُؤخذوا بعيدا إىل مراكز
االعتقال املكتظة .ويصل العديد منهم إىل باكستان بجواز سفر استعجايل من صفحة
واحدة بوصفه وثيقة هوية ،ومن ثم يتم اعتقال البعض منهم من قبل سلطات
الهجرة حتى يثبتوا مواطنيتهم الباكستانية وهو املسار الذي ميكن أن ميتد أسابيع
يل يؤ ّمن إطالق رساح ابنهم.
حيث ال ينتهي إال إذا وجد أفراد العائلة صاحب عمل مح ّ
يشهد العامل املزيد واملزيد من االحتجاجات حيال حقوق «املواطنة الصحية»
باعتبار أن الناس يطالبون الحكومات بتوفري النفاذ إىل الرعاية الصحية ويتحدون
الطرق املاكرة التي استخدمت بها املامرسات واالختبارات الطبية للحد من حقوق
األفراد .ولكن ،يف باكستان مل يُظهر العامل املهاجرون أية عالمة عىل أنهم جاهزون
للتعبئة ولالنخراط يف مثل هذا النوع من الحركات الجامعية ،فيام تواصل الحكومة
التعاون مع دول م ت خ من خالل السامح ألعوانها بأن يصفّوا املرتشحني للهجرة
مثل املاشية بحيث يتم تصنيفهم عىل أساس أوضاعهم الصحية.
توجه كل املراسالت إىل عياض قريش عىل العنوان <>ayaz.qureshi@lums.edu.pk
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المشاركة االقتصادية
والعنف ضد النساء

>

بقلم ندا كرماني ،جامعة الهور لعلوم اإلدارة ،باكستان

نساء كاراتشيات يشاركن بالتجارة .تصوير نيدا
كريماين.
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باالستناد إىل عمل ميداين أجري يف لياري ()Lyari
بباكستان ،وهي إحدى أقدم مناطق سكن الطبقة
العاملة يف كاراتيش ،يخترب بحثي هذه االفرتاضات
موضوعة يف مقابل واقع أكرث تعقيدا .مبا ال يتجاوز
 22باملائة من النساء من ضمن املشتغلني بأجر،
لباكستان واحدة من أدىن نسب املشاركة النسائية
يف قوة العمل .موقع بحثي امليداين يعكس املعطيات
اإلحصائية الوطنية ،ولكن وفيام تشتغل أغلب
النساء املستخدمات يف باكستان يف الفالحة ،أغلب
مستخدمات لياري من النساء عامالت منزليات
ذوات أجر زهيد يف أكرث مناطق املدينة ثراء أو
مدرسات يف املدارس الحكومية والخاصة .ولنئ

ولكن أن تكون املرأة «ناشطة اقتصاديا» ال يعني
ترجمة ذلك رضورة إىل «متكني» .وعىل ما تحاجج
نايلة كبري ،كثريا ما تعيد قوى السوق الالمساواة
الجندرية من خالل األجور غري املتساوية ومامرسات
التعيني الوظيفي .عىل غرار ذلك ،وفيام يعتقد صناع
السياسات أن االنخراط يف النشاط االقتصادي مينح
للمرأة إمكانية السيطرة عىل مداخيلها الذاتية أو
النفاذ إىل الدعم االجتامعي والقانوين ،وأن توسع
النساء يف استقاللهن املايل ميكنهن من الخروج من
دائرة العالقات املسيئة لهن ،يظل الواقع أكرث تركيبا،
ذلك أن آثار مشاركة النساء اقتصاديا مرتهنة بطبيعة
عملهن ،وبعالقات القوة داخل العائالت وبالديناميات
العاملة ضمن الجامعات الاليئ ينتمني إليها.

مناقشايت مع النساء يف لياري تكشف عالقة مركبة
بني عمل النساء بأجر وتجارب العنف املنزيل .بالنسبة
إىل بعض النساء ،مينح الحصول عىل دخل لهم القدرة
عىل إنهاء ،أو عىل األقل تصور إمكانية إنهاء ،زواج
ُم ِسء .ولكن ،وحتى بالنسبة إىل الحاصالت عىل أجر،
يظل الضغط االجتامعي بهدف حثهن عىل االستمرار
يف العالقة الزوجية ،وعىل األخص إذا ما أمثرت أطفاال،
مث ّبطا بالغ القوة تجاه إنهاء زيجة يتخللها العنف.

الدخل النساء من العنف ذي األساس
ُ
هل يحمي

تصف العديد من النساء الوزر املضاعف
>>

ت

حاجج وكاالت التنمية واملؤسسات املالية
الدولية بأن تزايد املشاركة االقتصادية للمرأة
سوف يقود إىل كل من النمو االقتصادي
ومتكني النساء ،وهي وضعية غانم-غانم ،بل ،يعتقد يف
الكثري من الحاالت أن النساء النشطات اقتصاديا يكن أقل
تعرضا للعنف ذي األساس الجندري.

كان معدل التشغيل مدفوع األجر منخفضا ففيه
تصاعد واضح مقارنة باألجيال السابقة وإن كانت
األعامل املتوفرة للنساء يف اقتصاد اليوم النيوليربايل
منخفضة األجر عىل العموم وغري آمنة وغري منظمة.

الجندري الذي يقدّر أنه ميس ما بني  39إىل  90باملائة
من مجموع النساء املتزوجات يف باكستان ،وباعتبار
األغلبية الواسعة من الحاالت غري املروية؟ هل أن
النساء العامالت أكرث قدرة عىل مقاومة األشكال
املعتادة من االستغالل االقتصادي أو املادي من
قبل املشغلني الذي يدفعون للنساء أجورا متدنية أو
حتى ينكرون عليهن حقهن يف الحصول عىل أجر؟
وهل تتمكن النساء ذوات األجر من سيطرة أكرب
عىل موارد العائلة أو عىل مداخيلهن هن الخاصة؟
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الذي يتحملنه لدى اضطالعهن بعملهن املأجور
وباملسؤوليات املنزلية بوصفه شكال مخصوصا من
العنف ،ذلك أن العمل املأجور يزيد أحيانا من التوتر
العائيل باعتبار أن الرجال ،وحتى العاطلني منهم ،كثريا
ما يتوقعون من زوجاتهم أن يضطلعن باملسؤوليات
املنزلية ومبا يؤدي أحيانا إىل مشاجرات وحتى إىل
مامرسة العنف .أغلب املشتغالت بأجر منخفض كن
يلزمن البيت لو توفرت لهن اإلمكانية حسب قولهن،
كام عربت البعض منهن عن استيائهن من عجز
أزواجهن عن دعمهن ماليا .وفيام تعرتف البعض من
النساء بأن الحصول عىل دخل منح لهن مستوى ما من
االستقالل ،وفيام قالت قليالت من بينهن أنهن متتعن
بوجودهن بعيدا عن املنزل ،تخري األغلبية عدم مواجهة
الوزر املزدوج بالحصول عىل دخل ورعاية العائلة.
مجموعة قليلة العدد من النساء ذوات األجور
العالية ،تعتربن أشكال العمل األكرث أمانا والنشاط
االقتصادي خيا ًرا ال حاجةً ،ومصدر رضا عن اإلنجاز
الفردي .ولكن ،ال يتأىت ذلك من دون كلفة اجتامعية

ونفسية ذلك أن النساء الاليئ يعملن خارج املنزل قبل
الزواج ،وعىل األخص إذا ما سافرن إىل خارج مناطقهن
األصلية وكانت لهن مداخيل جيدة إىل حد ما ،كثريا ما
يكن عرضة لإلشاعات واالزدراء والرفض واالحتقار وهو
ما يسبب لهن أىس انفعاليا كبريا ومبا يهدد سمعتهن
ويضع توصلهن إىل العثور عىل رشيك يف امليزان.
إيجابا ،أظهر البحث تحوال جيليا .فقد تحدثت
العديد من النساء املسنات حول حفاظهن عىل
زيجات عنيفة مقدمات املعاناة عىل أنها عالمة عىل
الصرب والفضيلة .عىل أن النساء األصغر سنا ،كثريا ما
يعرب عن رفضهن للعنف معتربات أن عىل النساء
إنهاء الزيجات العنيفة سواء أكان بالعودة إىل منازل
والدتهن أم ،بعدد أقل ،بتأسيس عائلة مستقلة.
وفيام يستمر االنزعاج من الطالق ،وال تزال العديد
من النساء تشعرن بالضغط الدافع لهن إىل الحفاظ
عىل الزيجات العنيفة ،يبدو أن عددا متزايدا من
النساء يصغن اسرتاتيجيات مقاومة ضمن الظروف
القاهرة .من املؤكد أن النفاذ إىل الدخل املستقل
يساعد النساء عىل إنهاء الزيجات العنيفة وإن مل
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يضمن ذلك أن يكن قادرات عىل أن يفعلنه حقا.
فضال عن كل ذلك ،يشري بحثي إىل أن التزام النساء
االقتصادي ال يضمن التمكني .فلنئ كان العمل خارج
املنزل قادرا عىل تعزيز املوقع التفاويض للنساء فإنه
ال يكون من دون تكلفة .تدخل النساء يف باكستان إىل
سوق العمل بأعداد أكرب فأكرب ولكنهن يفعلن ذلك
بينام ال تتوفر إال القليل من خيارات العمل األمنة
وحسنة األجر .فحتى يكون متك ٌني حقيقي للمرأة
يتوجب أن يكون تشغيلهن مصحوبا بتغيريات بنيوية
أكرث اتساعا حيث النساء يف حاجة إىل عمل حسن
األجر وآمن وإىل تغري يف عالقات القوة الجندرية
ُ
الرجال
يف املنزل وداخل الجامعة بحيث يقاسمهن
املسؤوليات املنزلية ،وإىل اتساع القبول بتزايد حركية
النساء واستقاللهن.
توجه املراسالت إىل ندا كرماين عىل العنوان
<>nida.kirmani@lums.edu.pk

علم االجتماع في باكستان

طالق في الشتات

>
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زفاف باكستاين يف االمم املتّحدة ,العروس تنتظر بقلق قدوم العريس.
تصوير كافريي قرييش.

ُس

كَيْ َنة ذات الثامنية وثالثني عاما لندنية من أصل باكستاين .تزوجت يف سن
الثامنة عرش من ابن عم لها يف النكشاير ،وكان لها ثالثة أبناء يف منتصف
العرشينات من عمرها .ولكن حتى قبل ميالد أبنائها ،كان زواجها قد انحرف
مبا ال إصالح له .بدأ زوجها بالعمل سائق سيارة تاكيس .وعىل أساس ساعات العمل غري
املنتظمة وحرية الحركة التي يسمح بها عمله ،استأنف عالقة كان أقامها قبل زواجه
مع بريطانية بيضاء ،وعاد إىل احتساء الكحول ،وانتقل ،عىل ما قالت سكينة ،إىل تعاطي
املخدرات الثقيلة .ملدة ستة أشهر ،امتنعت سكينة عن إخبار والديها مبشاكلها الزوجية
ذلك أنه «بالنسبة إىل عائلتي كان حلام وتحقق حيث انتهت (ابنتهم) إىل أن تكون قرينة
أحد أفراد العائلة ،وهام سعيدان بثالث أطفال جميلني ،وليس هذا الوضع أقل من رائع.
ولذلك قلت يف نفيس أن ليس يل أن أنكّد خواطرهم» .وحتى عندما التجأت سكينة إىل
مساعدة والديها ،فقد كان ذلك سنتني قبل أن تغادر منزل حميها يف النكشاير عائدة إىل

لندن وسنتني أخريني قبل أن تتقدم بطلب الطالق.
عىل امتداد زمني طويل ،كان ينظر إىل الربيطانيني الباكستانيني ،عىل غرار
عائالت أخرى من أصول جنوب آسيوية ،عىل أنهم معاقل للعائلة التقليدية
بزيجات كثرية وعدد قليل من حاالت الطالق .ظلت حكايا مثل حكاية سكينة غري
مرئية ،مخفية بفعل القوالب املعيارية الجاهزة حول «القيم العائلية الراسخة».
كثريا ما يصف الغرباء العائالت الربيطانية الباكستانية مبثل هذه األلفاظ .سنة
 ،2007وبعد قضاء يومني مع عائلة باكستانية يف بريمنغهام ،قدّر الزعيم املحافظ
ديفيد كامرون ( )David Cameronحينها أن العائلة الربيطانية اآلسيوية «فائقة
القوة واالنسجام» قائال « وجدت نفيس أقول إن عموم الربيطانيني هم الذين يف
حاجة إىل مزيد االنسجام مع أسلوب عيش الربيطانيني األسيويني ،وليس العكس».
>>
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باستعامل املعطيات املتولدة عن التحقيق الوطني الرابع حول األقليات
اإلثنية ،الذي تم إنجازه خالل منتصف السنوات  ،1990وجد عامل االجتامع الكمي
رتشارد برتهود ( )Richard Berthoudأن نسبة االنفصال والطالق يف صفوف
املتزوجني من الربيطانيني األسيويني يف حدود  4باملائة وهي نسبة أقل من نصف
نسبة الربيطانيني البيض الكهول ( 9باملائة) وأقل من ربع نسبة الكاريبيني السود
الكهول ( 18باملائة) .نظر برتهود إىل الربيطانيني اآلسيويني عىل أنهم «عتيقون»،
«موالون لجامعاتهم ،وتواريخهم وتقاليدهم «صامدين يف وجه تيارات الفردنة».
ولكن معطيات تحقيق اململكة املتحدة الفصيل حول قوة العمل لسنة -2010
 2013يظهر أن ما يقارب  10يف املائة من الربيطانيني الباكستانيني املسلمني والهنود
السيخ اليوم منفصلون ومطلقون ،كام ُه ْم ما يقارب  8باملائة من املسلمني البنغال،
و 7باملائة من املسلمني الهنود و 6باملائة من الهنود الهندوس يف بريطانيا ،مقابل
ما قدره  20باملائة من الربيطانيني البيض و 27باملائة من الكارايبيني السود و23
باملائة من األزواج مختلطي اإلثنيات الكهول يف بريطانيا .وعىل الرغم من أن
اآلسيويني الجنوبيني يظلون أقل ميال لدى إجراء التحقيقات االجتامعية من باقي
الكهول املقيمني يف بريطانيا إىل اإلقرار أن زيجاتهم انهارت ،فإن االنهيارات الزيجية
تزايدت يف صفوف الباكستانيني والبنغال املسلمني والهنود السيخ إىل مستويات
قريبة من تلك التي كانت تسود يف صفوف الساكنة الربيطانية البيضاء منذ 20
سنة خلت ،يف منتصف السنوات  ،1990وهو التاريخ الذي صار فيه انشغال أنتوين
غيدنز حيال «مجتمع االنفصال والطالق» الربيطاين موضوع مناقشة واسعة.
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باالستناد إىل دراسة إثنوغرافية أجريت يف ما بني  2007-2005ثم يف ما بني
 2014-2012يف لندن واملدينة اإلقليمية اإلنكليزية بيرتبورو ،أحاجج بأن االنهيارات
الزيجية متزايدة االرتفاع بصدد تغيري الحياة العائلية يف صفوف الشتات الباكستاين،
بدءا بتزايد عدد الرجال ،بل وباملزيد من النساء ،ممن يحجمون عن معاودة الزواج.
من بني  52مطلقا استجوبتهم 30 ،عاودوا الزواج لدى وصول عميل امليداين إىل
منتهاه ،ولكن  22منهم مل يفعلوا ومل يكن من بني هؤالء االثنني والعرشين الذين
ظلوا من دون معاودة الزواج إال ستة من الرجالُ .سكينة مثال ظلت من دون
تظل
رصت عىل أن ّ
زوج عىل امتداد العديد من السنوات بعد انهيار زواجها ،وأ ّ
كذلك .كابدت ُسكينة من عوارض انهيار مريض استمر لعدد معترب من السنوات
بعد انتهاء زواجها ،ولكن ،ومبساعدة من شقيقاتها ،متكنت من الفراغ من دورة
تدريس للكهول ،ومن الحصول عىل شهادة ُمد ّرسة مساعدة وبدأت العمل ،متممة
مقادير الضامن االجتامعي التي كانت تعتمد عليها ،بل مستعيضة عنها أحيانا .مل
تعد ُسكينة تلك الكنة التي «أعدها» والداها أن تكونها ،حيث تجاهلت نصيحتهام
بأن تعيد الزواج لسنوات طويلة« .يف البداية كرهت الرجال ،كرهتهم بحق ،مل
أكن أطيق أن أقف إىل جانبهم أو أن تصل رائحتهم خياشيمي» .بعض املطلقات
قلن يل إنهن أعدن الزواج من أجل منح أبنائهم عائلة ثنائية الوالدين «مناسبة»،

ولكن يف حالة سكينة مثلام هو عليه األمر يف حاالت أخرى كثرية ،ميثّل الحذر
حيال إدخال زوج أم إىل عائلة عسرية الرعاية بعدُ ،مثبّطا قويا تجاه معاودة الزواج.
إذا ما كان اليوم عدد من النساء والرجال يختارون أن يظلوا خارج الزواج
بعد الطالق ،فيبدو أن الذين يقدمون عىل معاودة الزواج يختارون رشكاءهم.
فمن بني  67زيجة أوىل وصفتها يل ُمخ ِ َْب ِات 58 ،منها ُو ِصفَت عىل أنها زيجات
مرتبة و 9فقط زيجات عن حب .يف مقبل ذلك ،من بني  49زيجة ثانية ُح ِّدث ُْت
عنها ،مل تكن إال  20واحدة مرتبة ترتيبا تقليديا و 9زيجات مرتبة عن حب فيها
كان التوافق من إنجاز كال مكوين الزوج سويّا ولكن قدّم إىل بقية الناس عىل أنه
زواج مرتب ،و 20زيجة كانت زيجات حب ذاتية الرتتيب بني األزواج والزوجات.
وعليه ،يبدو أن معاودة الزواج تتطلب قدرا من التودّد والحميمية قبل الزواج
ورمبا كانت هذه الزيجات الثانية مدعومة كذلك من قبل عائلة املطلقني األوسع.
تجسد تجربة سكينة اتجاها آخر يتمثل يف أن الزيجات املعادة كثريا ما تخرق
ّ
الخطوط العرقية واإلثنية والدينية وما بني الكاست .بعد ما يقارب العقد قضته من
دون رشيك ،وقعت سكينة يف الحب مع شوخوندر ،املطلق السيخ من أصل هندي.
وافق شوخوندر عىل أن يعتنق اإلسالم واحتفل الزوج بزواجهام خالل احتفال إسالمي
صغري مل تحرضه إال واحدة من أخوات سكينة وثالثة مدعوين رجال .يبدو هذا
التحول نحو العالقات القامئة عىل التوافق مناسبا للسياسات اللربالية ولكن سكينة
انتهت عدم رضا مزعج حيث مل يظهر شوخوندر أية عالمة عىل جدية تحوله إىل
اإلسالم كام مل ينزع غطاء رأسه الذي يعرفه عىل أنه من السيخ .نتيجة لذلك مل تجد
سكينة الشجاعة لتخرب أبويها عن زيجتها الثانية وهي تعتقد «أ ْن ق ْد ق ُِض األم ُر».
وجدتُ أن الزيجات املعادة كثريا ما تكون غري مستقرة 9 .من  30مستجوبا الذي
أعادوا الزواج ثانية كانوا يف زيجتهم املنهارة الثانية أو الثالثة فيام كان العديدون من
معيدي الزواج ثانية وثالثة يف دراستي مبتئسني لوقوعهم يف النزاعات ُمذكّرين إيّانا
كم هو خافت ذلك الضوء الذي يلقيه علم االجتامع عىل بناء رشاكات زوجية ثانية.
نحن يف حاجة ال فقط إىل دراسة الطالق بل وأيضا العالقات غري الشكلية والزيجات
املتتالية وكذلك البحث يف الكيفية التي بها تتغري معايري الزواج يف سياقات الهجرة،
واالنتقال والشتات حيث كان االتجاه هو النظر إىل «الثقافة التي خلّفها املهاجر
وراءه» عىل أنها جامدة .عىل ما تشري به دراستي ،مل يكن األمر عىل هذا النحو ال
ماضيا وال حارضا.
توجه املراسالت إىل خريي قريش عىل العنوان <>kaveri.qureshi@lums.edu.pk
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رهاب اإلسالم
واألجندة األمنية البريطانية

>

بقلم تانيا سعيد ،جامعة الهور لعلوم اإلدارة ،باكستان

ت

م إدراج قانون التصدي لإلرهاب لسنة  2015عقدا بعد تفجريات لندن التي
حدثت يف  2005-07-07وإن كانت سياسات تص ٍّد لإلرهاب أخرى كانت قد
ركزت هي أيضا عىل املؤسسات الرتبوية .التالميذ املسلمون متعودون إىل
ح ٍّد ما عىل اعتبارهم «مشتبها بهم» .وحسب تقرير الحكومة الربيطانية االسرتاتيجية
الوقائية ( ))2011( Prevent Strategyكان مستخدمو األمن عملوا بع ُد مع املؤسسات
الرتبوية لتأطري التالميذ «املحفوفني باملخاطر» .كانت مثة بعض الحاالت ومنها حالة
خريج جامعة لندن عمر فاروق عبد املطلب الذي حاول أن يستهدف طائرة متجهة إىل
الواليات املتحدة األمريكية ،وحالة طالب سابق آخر ،واسمه روشونارا شودري ،طعن
سياسيا بريطانيا ثأرا للعراق وبعضا من الشباب الطاليب الذين سافروا لاللتحاق بالدولة
اإلسالمية يف العراق والشام التي حفزت املزيد من التخوف من الهوية املسلمة املتعلمة.
ولكن القانون الجديد جعل الرقابة عىل الجامعة واجبا قانونيا .وبدال من أن تتجه هذه
السياسة إىل مرافقة الطالب املسلمني هي تنفرهم وهو ما يؤدّي ،ويالسخرية الوضع ،إىل
خلق مناخ من تزايد الالأمان .وفيام ينظر إىل الذكر املسلم عىل أنه خطر داهم تراوح
األنثى املسلمة بني أن تكون ضحية أو عنرصا راديكاليا باديا للجميع من وراء الحجاب.
استقصت دراسة أجريت يف ما بني  2010و 2012رسديات بيوغرافية ألربعني
طالبة ومتخرجة مسلمة من الجامعات الربيطانية ،متفحصة تجاربهن مع رهاب
اإلسالم وأجندا الدولة الربيطانية األمنية .اشتملت الدراسة التي أجريت يف زمن
كانت فيه الهوية الربيطانية املسلمة الباكستانية تعترب فائقة االشتباه ،عىل
طالب بريطانيني من أصول باكستانية وباكستانيني غري بريطانيني يدرسون يف
يعب عن «درجات مختلفة من التدين» متدرجا
أنكلرتا ونساء مسلامت لباسهن ّ
من (غطاء الوجه) النقاب إىل غطاء الراس (الحجاب) والرداء الطويل (الجلباب)
والقميص الباكستاين التقليدي (كميص) مع الرسوال (شالوار) ،وصوال إىل مسلمني
مامرسني للشعائر من دون خصوصيات هوياتية جسامنية .ركّزت الدراسة
عىل مجموعات الطالب اإلسالميني (م ط إ) الذين انتقدوا بسبب فشلهم يف
مجابهة اكتساب الصفة الراديكالية يف املجمعات الجامعية .كام تم استجواب
موظفي الرعاية ،وممثيل نقابات الطالب ورؤساء مجموعات الطالب اإلسالميني.

يتزايد جذب املؤسسات التعليمية الربيطانية نحو أجندا الدولة األمنية .حسب
قانون التصدي لإلرهاب وحفظ األمن (ق م إ أ) لسنة  2015عىل املؤسسات
الرتبوية «واجب قانوين» يف اإلعالم عن التالميذ املعتربين مع ّرضني إىل «مخاطر»
تح ّولهم إىل الراديكالية .مالمح أو عوارض «اكتساب الصفة الراديكالية» هذه
عسرية التحديد ،ولكن الواضح هو أن التلميذ «الهش» هو عىل األغلب تلميذ
مسلم .واألمر األكرث إشكالية من ذلك هو أن التطرف ،وإن كان غري عنيف ،ميكنه
هو أيضا ،أن يجعل الشخص مشتبها به إذا ما كانت تلك األفكار التي يحملها
مناقضة «للقيم الربيطانية» ،مع ما يعنيه ذلك من أن هذه األفكار تكون عىل
الغالب موضوع كتم يف الجامعات بدال عن أن تكون موضوع تح ّد ومناقشة.

اختلفت تجارب الفتيات عىل أساس املظهر الفيزيايئ .من دون مفاجأة،
جلب النقاب االنتباه حيث روت الشابات أنهن نُو ِدين أو ُس ِّمني «متطرفة»
أو «زوجة أسامة بن الدن» باعتبار الحجاب عالمة فيزيائية عىل ديانة وهوية
بغيضتني .وروت املستجوبات أنهن كن عرضة لتشويهات عنرصية تكشف عن
املتحدث أكرث مام تكشف عن املستهدف من الحديث وعىل األخص عندما
يطلق لفظ «سحاقية» بوصفها شتيمة توجه لحامالت النقاب أو الحجاب من
املسلامت .باستخدامها شتيمة ،تكشف هذه اللفظة االنحياز املعياري املحايب
للمتغايرين جنسيا لدى املصابني برهاب اإلسالم حيث تصري املرأة املسلمة غري
عادية عىل اعتبار مامرستها للتمييز .عىل نقيض ذلك ،شعرت املسلامت من غري
ذات العالمات الهوياتية الدينية الواضحة أنهن «غري مسلامت كفاية» بالنسبة
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إىل النظرة غري املسلمة وشعرن أن عليهن أن يربرن معتقداتهن .عىل أن املظهر
الباكستاين أطلق القوالب الجاهزة حول الباكستانية غري املتعلمة ،املضطهدة ثقافيا،
ضحية الثقافة البدائية التي تدعم القتل من أجل الرشف والزيجات املفروضة.
كابدت الطالبات هذه التجارب داخل املجمعات الجامعية وخارجها ولكن
أعضاء مجموعات الطلبة اإلسالميني كانوا مخصويص الوضع .كثريا ما كان عىل أعضاء
مجموعات الطلبة اإلسالميني من الذكور واإلناث أن يدافعوا عن أنفسهم ال تجاه
إدارات الجامعات املتوجسة من التظاهرات والخطابات الطالبية فحسب بل وكذلك
ضد من يعتربون أنفسهم مسلمني «معتدلني» .وصف املستجوبون الكيفية التي بها
يتفادى املسلمون «املعتدلون» تظاهرات مجموعات الطلبة اإلسالميني مخافة أن
يتم وصمهم عىل أنهم متطرفون ،فيام وصف أعضاء مجموعات الطلبة اإلسالميني
كيف تتم تسميتهم إرهابيني معربين عن الخشية من أن يكون معارضوهم
مؤطرين من قبل وكاالت االستعالمات أو جواسيس متسللني .كام وصف العديد
من املستجوبني الكيفية التي بها تؤدي الخشية من الوصم بالتطرف إىل الرقابة
الذاتية حيث تج ّنب بعض الطلبة الحمالت السياسية َح َذ َر اعتبارهم راديكاليني.
كام كشفت روابط املسلمني الباكستانيني عن نوع آخر من الهشاشة حيث
صاروا «عرضة للرقابة الفائقة» يف زمن كان ينظر فيه إىل الهوية الباكستانية بريبة
أكرب بسبب «الحرب عىل اإلرهاب» التي كانت تخاض عىل األرض الباكستانية.
قد يكون بعض الطالب تفادوا القضايا السياسية ذات الصلة بباكستان ولكنهم
ظلوا منخرطني يف القضايا ذات العالقة بالربيع العريب أو فلسطني ،فيام قال
آخرون إنهم كانوا يكذبون بشأن جنسيتهم ،وعىل األخص بعد .2005-07-07
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كشفت هذه النتائج أنه قد يكون للجامعات املسلمة املختلفة تجارب مختلفة
مع الخطاب األمني ال عىل أساس تدينهم فحسب بل وكذلك عىل أساس هوياتهم
اإلثنية أو القومية .إن املنع الذي رفعه الرئيس دونالد ترامب سنة  2017يف وجه
املسلمني املنحدرين من بعض البالد اإلسالمية ،مثله مثل تركيز أجندا التصدي
الكوين لإلرهاب عىل سوريا واملنطقة املجاورة ،يربهن عىل اإلجابات املختلفة
التي تواجهها الهويات املسلمة املختلفة يف سياق اجتامعي سيايس متحول.

أو وببساطة من خالل تحدي األفكار املسبقة حول اإلسالم ،حاول الطالب املسلمون
أن يغريوا املواقف .وفيام رفض بعض الطالب وزر تأكيد «املعيارية» أو الرباءة ،ليس
للمرء أن يبخس حق الجهود التي بذلها الطالب املسلمون وغري املسلمني سواء
بسواء من أجل مقاومة األجندا األمنية املسترشية .أظهرت العديد من الجامعات
انتباها ل»واجب الرعاية» تجاه الطلبة وعىل األخص واجبهم يف أن يؤمنوا «حرية
التعبري» و»الواجب القانوين» يف اإلخبار عن أي طالب يُحتمل أن يكون يف وضع
‹املحفوف مبخاطر» التحول نحو الراديكالية .ولكن ،واجب الرعاية هذا كان عرضة
للخرق يف العديد من املرات ،مثلام كان عليه حال محمد عمر فاروق ،الطالب
يف جامعة ستافوردشاير الذي أخرب موظفو الجامعة السلطات أنه كان يقرأ كتابا
مدرسيا عن اإلرهاب ،ورضوان سابري الذي أُخرب عنه أنه قام بتنزيل دليل عميل من
إنجاز تنظيم القاعدة (وهي الوثيقة التي كانت موجودة حينها يف رفوف الكتب)
لغاية بحثية ،وعدد آخر من حاالت تالميذ املدارس الذين أُخربت السلطات عنهم.
سوف يستمر جذب الجامعات نحو االنخراط يف أجندا الدولة األمنية كام اتضح
ذلك من خالل تبني املجلس الربيطاين لتمويل التعليم العايل السرتاتيجية تهدف
إىل وضع «واجب قانوين» جامعي تحت معنى ق ت إ أ لسنة  .2015عرب الطلبة
املسلمون الذين تم استجوابهم ضمن هذه الدراسة عن االستعداد للتحدث مع
املوظفني األمنيني طاملا مل يكونوا محل ريبة مستمرة .لقد أقروا أن املشكلة ،وإن رفض
ٍ
مجموعات من قبيل الدولة اإلسالمية بالعراق
معظم الربيطانيني املسلمني الشباب
والشام ،جديرة املواجهة .وبالفعل عرب أغلب املستجوبني عن استعدادهم ملواجهة
األمر داخل املجمعات الجامعية .ولكن من خالل جعل كل الطالب املسلمني محل
شبهة ،من خالل تعزيز ثقافة الالأمان حيث يتم إبراز وجهات النظر املثرية للجدل
من دون مواجهتها بالتحدي ،تخلق الجامعة مناخا يصري فيه الطلبة املسلمون ذوي
هشاشة تجاه رهاب اإلسالم والتمييز ،بحيث تصري الجامعات يف وضع محفوف
مبخاطر الفشل يف مراعاة «واجب الرعاية» تجاه الطالب املسلمني وتكون حيال
خطر التحول إىل مجرد سن آخر يف ترس جهاز الدولة األمني.
توجه املراسالت إىل تانيا سعيد عىل العنوان <>tania.saeed@lums.edu.pk

ولنئ أظهرت الدراسة أن مختلف درجات التدين تهندس مستويات الريبة والتمييز
التي تشهدها الحياة اليومية ،فإنها أظهرت كذلك أن الطالب الشباب حاولوا بنشاط
أن يعلوا من الوعي املضاد للتصورات الجاهزة .من خالل «أسبوع الوعي اإلسالمي»
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سياسات البنية التحتية

>

بقلم أمان جعفر ،جامعة الهور لعلوم اإلدارة ،باكستان

جامعو القاممة يتادفعون للعثور عىل مواد قابلة
للتدويرقبل أن تجمع شاحنة نفايات أوزباك
النفايات من املكبّات .تصوير خورام صدّيقي.
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ا

نطالقا من العقد األخري للقرن العرشين ،تم تحويل االقتصاد لباكستاين نحو
الخوصصة ورفع القيود ،نحو اقتصاد نيوليربايل متت استدامته من قبل حكومات
مختلف األحزاب والدكتاتورية العسكرية .ولكن ،وعىل الرغم من الوفاق الشامل
للنخبة السياسية ،متيزت حكومة الرابطة املسلمة الباكستانية-نواز (ر م ب-ن) الحالية
أسايس عىل البنية التحتية .ومنذ السنوات  ،1990بنت حكومات
عن باقي األنظمة برتكيز
ٍ
ر م ب-ن سياستها االقتصادية واسرتاتيجيتها السياسية عىل «تطوير» البنية التحتية ومبا
شمل ،خالل الفرتة القريبة املاضية ،التأكيد عىل الرواق االقتصادي الصيني الباكستاين (ر ا
ص ب) الذي راهنت عليه الحكومة عىل أنه «تغيري يف قواعد اللعبة» سريفع جذريا من
الرثوات االقتصادية الباكستانية.
تعد الحكومة الباكستانية بأن تكون مشاريع هذه الطريق الجديدة ،والسكة
الحديدية ،والطاقة ،املمولة رئيسيا عن طريق قروض من الحكومة الصينية
واملش ّيدة من قبل الرشكات الصينية عىل األغلب ،ستجلب التمويل األجنبي واملحيل،
مبا يخلق فرص تشغيل واقتصاد جديدة للباكستانيني .ولكن هذه االسرتاتيجية
االقتصادية تنبني عىل افرتاض أن يكون اإلنفاق الواسع عىل البنية التحتية ال
غري دافعا للنشاط االقتصادي عىل الرغم من التدليل املهزوز الذي تفيد به
التجارب السابقة ،مبا يف ذلك االستخدام املحدود للطريق الرسيعة الهور-إسالم
آباد التي كانت شيدت يف ظل حكومة ر م ب-ن سابقة خالل السنوات .1990
الرباهني الداعمة من مختلف أنحاء الكون تفيد أن مشاريع البنى التحتية
الضخمة تكون باألساس لفائدة املستثمرين األجانب والرشكات الكربى .ويف بلد
منهارة فيه الخدمات العمومية ،وتصنف أنظمة التعليم والصحة فيه ضمن أسوأ
َتجاهل مثل هذه األولويات اإلنفاقية املنحرفة الحاجات الحقيقية
ُ
املراتب العاملية ت

للمواطنني .وحتى يف ما يهم البنية التحتية ،تركز املشاريع من قبيل ر أ ص ب عىل
احتياجات الرشكات الكربى من البنية التحتية متجاهلة الرضر الذي يلحق ما يسمى
القطاع اغري املنظم بل متسببة فيه ،وهو القطاع الذي يستخدم معظم الباكستانيني
الفقراء ،مصعدة ما يسجله االقتصاد الباكستاين بع ُد من أشكال الالتساوي.
خذ لك مثال خطة الترصف يف النفايات الصلبة يف الهور .سنة  2010خوصصت
حكومة البنجاب تجميع نفايات الهور ونقلها وتخزينها لفائدة مؤسسة رشكة الترصف
يف نفايات الهور (ش ت ن ل) بوصفها رشكة عمومية .عىل أثر ذلك أسندت الرشكة
العمليات إىل رشكتني متعدديت الجنسيات ذات أصول تركية هام أوزباك والبريق اللتان
تدفعان ما يقارب  20دوالرا أمريكيا لكل طن من النفايات تودع يف مصبات ش ت
ن ل .جلبت املشاريع الحالية لتشييد طرقات جديدة والتوسع يف الطرقات القدمية
أعيد رسم مساراتها أرباحا كبرية لرشكتي أوزباك والبريق ألن الشبكة الطرقية معادة
التصميم متكن أساطيل شاحنات النفايات وبقية العربات من الجوالن بفعالية أكرب.
أحد مراكز عمليات أوزباك موجود عىل مقربة من طريق الهور الدائرية (ط ل
د) وهي طريقة رسيعة ذات ستة ممرات حديثة التشييد .تجمع فضالت عدد من
املناطق املحلية وتنقل إىل مركز أوزباك عىل منت أسطول من شاحنات التجميع وهي
عىل األغلب شاحنات فضالت كبرية الحجم مستوردة وذات تكنولوجيا تسمح باللف
املضغوط للنفايات (وبالنسبة إىل الحارات األضيق ،تستخدم الرشكة عددا قليال من
العربات األصغر حجام ،مركبة محليا تم تعديلها بحيث تز ّود بتكنولوجيا مختصة).
وعندما يتم الفراغ من نقل الفضالت إىل مركز أوزباك تحوله آالت تحميل إىل شاحنات
قاممة ضخمة تنقله إىل مركز تجميع النفايات اململوك لش ت ن ال يف الخودار ،وهو
املوجود عىل مقربة مناسبة من الطريق الدائرية .من الواضح إذا أن ط ل د مكون
>>
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الهشاشة ،أثر مهدد املداخيل الشحيحة لنابيش القاممة .فقد مس ط ل د مثال
بآثاره املدمرة مداخيل نابيش القاممة من وجوه عديدة .فوسائل النقل السائدة
لديهم أي العربات التي تجرها األحمرة والدراجات غري مسموح بها عىل ك ل د ،مبا
يجربهم عىل سلوك طرقات جانبية شديدة االزدحام .ثانيا يتطلب العمل يف نبش
القاممة من القامئني به قطع ك ل د بصفة متواترة ،ومبا أن تقاطعات عبور الطريق
موجودة عىل بعد أميال ،فإنهم يجدون أنفسهم مجربين عىل قطع مسافات طويلة
للوصول إليها أو عىل املخاطرة بقطع الطريق عىل األقدام يف غري املواضع املحددة
تيس عمل نابيش القاممة
أمام السيارات املارة برسعة عالية .وعليه ،وعوضا عن أن ّ
صارت الطريق الرسيعة الجديدة حاجزا يف وجوههم ووزرا إضافيا عىل كواهلهم.

 :مركز لجامعي القاممة حيث يفرزون النفايات
التي جمعوها من املدينة .تصوير خورام صدّيقي.
مركزي يف العملية يوفر ألوزباك مدخرات هائلة من الوقود والوقت واليد العاملة.
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تتناقض عمليات أوزباك معقدة التكنولوجيا كليا مع شكل عمل جامعي
النفايات وملتقطي القاممة «غري املنظمني» الذين يجمعون النفايات واملواد
القابلة للرسكلة ( )Recyclingمن ضواحي املدينة ،حاملني إياها عىل القدمني،
وعىل العربات التي تجرها األحمرة وعىل الد ّراجات الهوائية والنارية .البعض
منهم يجمعون القاممة بابًا فبابًا مبقابل شهري زهيد فيام ينبش آخرون أكداس
القاممة عىل جوانب الطرقات ويف املصبات باحثني عن أشياء قابلة للرسلكة.
وفيام متنع أوزباك نابيش القاممة من دخول مراكزها ،من املهم أن نشري إىل أن
معظم مصبات القاممة التي تديرها الحكومة مفتوحة يف وجه النابشني بحيث
يقومون هم باألعامل القذرة التي يتطلبها فرز األشياء التي يعاد استعاملها
وتصنيفها ،من القوارير ،والكاغذ ،والورق املقوى والبالستيك أو املعدن .وعند
ذلك تباع هذه األشياء إىل أصحاب أعامل رسكلة صغرية يتولون الحقا تصنيفها
قبل التوفق يف بيعها إىل وحدات صناعية صغرية تحولها إىل مواد قابلة لالستعامل.
ولكن ،وعىل الرغم من كونهم العمود الفقري لصناعة الرسكلة ،مؤدين أعامال
شاقة جدا يف أكرث الظروف عرسا يف التحمل وخطرا ،يجد نابشو القاممة موقعهم
يف أسفل هذا االقتصاد ،متحصلني عىل عوائد رهيبة االنخفاض والتقلب ُمكابدين
الوصم والتمييز االجتامعيني ذوي الصلة مبهنتهم .ومن غري املفاجئ أن يكون
معظمهم ُمص ّنفا يف أدىن درجات سلم تراتب رشائح مدينة الهور االجتامعية.

بصفة غري مبارشة ،متنح ط ل د املزايا كذلك لرشكات النفايات التي كثريا ما
تتعارض مصالحها مع مصالح نابيش القاممة .ففي العديد من األحياء ،توقفت
العائالت عن دفع مقابل رفع فضالتهم إىل جامعيها باعتبار تويل الرشكات رفعها
من عىل ناصية الشارع .بل إن أساليب جمع القاممة التي تعتمدها الرشكات
تجعل النفايات بعيدا عن منال جامعيها من خالل تقليص الزمن الفاصل بني نوبة
رفع وأخرى ،ذلك أن الرشكات تعترب عمل جامعي القاممة عقبة تعرقل عملياتها.
وعليه ،ساعدت تطورات البنية التحتية يف طرقات الهور رشكات النفايات عىل
غنم أرباح مضمونة ومتصاعدة فيام يجابه جامعو القاممة تحديات اقتصادية
جديدة .ولنئ كان الترصف الفعال يف النفايات يف مدينة كبرية ومتعاظمة مثل الهور
يتطلب شاحنات نفايات والتكنولوجيا التي تصاحبها فإن خوصصة هذا القطاع كانت
غم.
من دون اعتبار مصادر عيش املواطنني الفقراء واملهمشني مضيفة إىل ه ّمهم ًّ
ليس الترصف يف النفايات إال واحدة من الصناعات التي زادت فيها البنية
التحتية العمومية الجديدة من تصعيد مظاهر الالمساوة يف باكستان حيث مل يكن
للمجموعات املهمشة اقتصاديا ٌ
قول ال يف التخطيط وال يف التصميم .ومع ذلك،
مثة سبب للتفاؤل ذلك أن الجامعات قليلة الدخل ح ّولت البنية التحتية إىل عامد
أسايس للمواطنة .فقد كشف بحثنا أن عددا من التعبئات استخدمت االحتجاجات
واسرتاتيجيات سياسية أخرى بحيث نجحت يف املطالبة بتحسني البنية التحتية يف
مناطق الدخل املتدين .ومن ثم يبدو أن التحالفات مديدة العمر التي ربطت بني
املوارد العمومية الباكستانية ومصالح الرشكات من خالل مشاريع البنية التحتية
مقبلة عىل مواجهة تحديات سياسية جديدة يرفعها يف وجهها املواطنون.
توجه كل املراسالت إىل أمان جعفر عىل العنوان <>amen.jaffer@lums.edu.pk

بصفة مبارشة وغري مبارشة ،كان لتحوير البنية التحتية الطرقية لالهور ،وفضال
عن أنه أضاف املزيد من البؤس إىل حياة الناس الذين كانوا بع ُد يعانون من
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رؤية زيغمونت باومن
األخالقية

>

بقلم بيتر ماك ميلور ( ،)Peter McMylorجامعة مانشستر ،المملكة المتحدة

ت

ويف عامل االجتامع البولوين زيغومنت باومن ( )Zygmunt Baumanيف سن
 91حيث انتهت املسرية الباهرة لواحد من علامء االجتامع الرائدين يف العامل
املعارص .من العسري عرسا بالغا تلخيص حياة مثل هذه الوجوه الحيوية
وعملها ولكن من املحق متاما القول ،مثلام أوضحت ذلك كيت تيسرت (،)Keith Tester
إن «أمثال زيغومونت باومن لن يوجدوا يف املجال اآلكادميي مجددا أبدا .هو واحد من
جيل مثقفي أوربا الوسطى والرشقية الذين عاشوا بحق كوارث القرن العرشين .لقد كابد
ما سيكتب عنه اآلخرون».
ولد باومن سنة  1925لعائلة يهودية يف بوزنان ،ببولونيا ،وأجرب هو عائلته عىل
اللجوء إىل االتحاد السوفييتي سنة  1939هربا من الجيوش النازية الغازية .بعد
ذلك بأربع سنوات التحق بالجيش البولوين يف االتحاد السوفييتي محاربا عىل الجبهة
الرشقية .وعىل الرغم من إصابته عاد إىل القتال ملتحقا مبعركة برلني سنة .1945
يف بولونيا ما بعد الحرب ،حصل باومن عىل ترقية رسيعة حيث صار قائدا
عسكريا وضابطا سياسيا .يف تلك الفرتة كان شيوعيا مثاليا ولكن إميانه بالحزب
عاىن من اهتزاز عنيف يف بداية السنوات  1950عندما نُ ِّح َي من القوات
املسلحة خالل حملة تطهري معادية للسامية .ورسعان ما تحول نحو مسرية
أكادميية حيث صار ،سنة  ،1954مدرس علم اجتامعي يف جامعة فرصوفيا .أنجز
مسرية أكادميية موفقة يف علم االجتامع ،نارشا يف طيف واسع من املواضيع،
ويف منتصف الستينات احتل كريس علم االجتامع العام يف جامعة فرصوفيا.

بعد استقراره بأمان يف ليدز ،رسعان ما ضمن باومن لنفسه موقع الوجه
األليف يف علم االجتامع الربيطاين .كانت معرفته بالعديد من األلسن األوروبية
وكذا متكنه من النظريات الفلسفية والعلمية االجتامعية يعنيان أنه كان جاهزا
للمساعدة يف تحفيز االنتباه ضمن االهتامم النظري القا ّري .خالل السنوات
 1980كان باومن يعترب وجها أساسا يف استقصاء ما كان يسمى حينها «ما بعد
ؤسس
الحداثة» .ولكن ،رسعان ما بدأ باومن يعي مخاطر االنحباس يف ما كان يُ ّ
له حينها من تأطري ثقايف ،ال سيايس ال بل رجعي .وبغية الحفاظ عىل موقف
>>

زيغمونت باومن.

ولكن يبدو أن باومن كان بع ُد محل اعتبار من السلطات عىل أنّه ماركيس
مراجع (يقول الخط السائد أنه «تحريفي» كام ترتجم يف األدبيات الشيوعية العربية
املرتجم) ،وعىل األخص بعد أن أنتج نصوصا بدت متشككة حيال بعض مظاهرحال املجتمعات االشرتاكية مبا يف ذلك مقال حول حدود التخطيط .مل تكن وضعيته
آمنة البتة وضمن حملة تطهري معادية للسامية أخرى سنة  ،1968أقيل هو وخمسة
أساتذة آخرين من جامعة فرصوفيا .بعد ذلك العام غادر باومن وعائلته بولونيا وبعد
سلسلة من املراكز الجامعية املوقتة التي احتلها يف إرسائيل وأسرتاليا وكندا استقر أخريا
يف بريطانيا .ومنذ  1971حتى تقاعده عمل أستاذا لعلم االجتامع يف جامعة ليدز.
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نقدي تجاه النظام االجتامعي الذي كان آخذا بالصعود يف تلك اللحظة الفاصلة،
استقر باومن عىل الصورة االستقصائية التي أسامها «الحداثة السائلة» .مبتدئا
بكتاب الحداثة السائلة سنة  ،2000استكشف باومن آثار إضفاء الصبغة السلعية
والفردنة اللتني ميزتا املرشوع النيوليربايل الواسع ،مستشعرا عىل الدوام ذات
الحساسية تجاه املعاناة واألرضار التي كبدتها تلك السريورات للعديد من الناس.
كانت نقطة تركيز كل عمل باومن الالحق هي طبيعة الحداثة ذاتها .الكتاب
املحوري الذي أبرز هذا التحليل هو دراسته التي حازت الجوائز تحت عنوان
الحداثة والهولوكست ( ،)1989وهو عمل رائد يف علم االجتامع تحصل به عىل جائزة
آملفي ( .)Amalfi Prizeيركز الكتاب عىل القدرة الهائلة عىل فعل الرش الكامنة
يف املرشوع الحدايث من خالل القدرة التنظيمية «املعقلنة» املنبثة يف املجتمعات
الحديثة .ومنذ ذلك التاريخ صار كل عمله محمال بشحنة أخالقية واضحة.

بعد نرش إيتيقات ما بعد حداثية سنة  1993صار باومن مؤثرا يف إبراز داللة
علم اجتامع اإليتيقات .قاده تشككه العميق حيال نظرة علم االجتامع التقليدية
للمسؤولية األخالقية ،ذاك الذي أطلقته فظاعات القرن العرشين الغائرة التي كان
شاهدا شخصيا عىل البعض منها ،نحو التزام أخالقي مستدام مع عمل الفيلسوف
وعامل الديانات إميانويل ليفيناس .وقد شجع هذا املرشوع باومن عىل أن يطور ما
ميكن أن نسميه فينومينولوجيا أخالقية ،فيها ت ُفهم منابع الفعل األخالقي عىل أنها
أساسية ،مكونة ملا هو إنساين وسابقة الوجود عىل سريورة التنشئة االجتامعية.
كان عمل باومن عىل اإليتيقيات مثار جدل عميق باعتباره تحديا لعلامء االجتامع.
ولكن الرتكيز الباومني السوسيولوجي (أكرث منه فلسفي) عىل قوة اإلرضار التي لدى
وملح يف
املؤسسات ونزعتها نحو الح ّد من القدرة األخالقية للناس وتقليصها ،الم ٌع ٌ
آن معا .سيظل عمله مقروءا من كل علامء االجتامع الذين يأملون يف أن يكون
االختصاص أكرث من مجرد علم إداري.
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حفظا للذكرى

زيعومونت باومن،
اليوتوبي المتشكك

>

بقلم ماشييج غدوال ( ،)Maciej Gdulaجامعة فرصوفيا ،بولونيا

باومن لدى تحليله النظام االجتامعي كشافا عىل الدوام
لعنارص اليوتوبيا التي متكّن من الحفاظ عىل بنى
الهيمنة ،ولكنه ،ويف اآلن نفسه ،كان ينادي باليوتوبيا
من أجل تعزيز نقده والدفاع عن التغري االجتامعي.
تنغرس جذور هذا املنظور عميقة يف تجربة باومن يف
بولونيا ما بعد الحرب وهي تنري كامل عمله الالحق.
> الستالينية ،تجربة غري متجانسة

من املبهج أن زيغمونت باومن ال يناسب هذا
التاريخ أو هذا املسار الذي يثوي خلفه .وعىل الرغم
من أنه كان منغمسا يف التاريخ ،فإنه مل يتبع أبدا تياراته
الرئيسة .ولنئ كان حساسا تجاه التغريات التاريخية
فقد عمل عىل أن يحافظ عىل نهجه هو الخاص .ميكن
أن نحدد منظوره عىل أنه طوباوية متشككة إذ كان

يحتمل أن تكون القصة متوافقة إىل حد ما مع
تجربة نخبة ثقافية جديدة ملتزمة بعمق بالستالينية
ولكنها ال ميكن بالتأكيد أن تكون صالحة لفهم كل
الطرق التي قادت إىل الستالينية أو الطرق املختلفة
التي شهدتها التجربة .بالنسبة إلينا كان ذلك ذا داللة
بالغة يف عالقة بجوليان هوشفيلد الوجه ذي األهمية
الفائقة بالنسبة إىل زيغمونت باومن الشاب وكل حلقة
علامء االجتامع املاركسيني يف جامعة فرصوفيا مبن
فيهم جريزي وياتر ( )Jerzy Wiatrوماريا هريزويتش
( )Maria Hirszowiczوفلودزميريز ويزولووسيك
( )Włodzimierz Wesołowskiوألكساندرا

يف بداية السنوات  ،1950نادى هوشفيلد بحذف
علم االجتامع من الجامعة بوصفه علام بورجوازيا
ال ميكن السامح به يف دولة اشرتاكية .ال يتناسب
هوشفيلد مع وصف ميلوش بالرضورة ذلك أنه
كان عاملا وناشطا يف الحزب االشرتايك البولوين منذ
ما قبل الحرب ،وأمل يف ما بعد الحرب يف أن يصري
من املمكن إدارة أحزاب اشرتاكية حرة يف ظل الحكم
الشيوعي .وعندما صار واضحا أن ستالني خطط
لتصفية كل األحزاب التي ظلت مستقلة عن موسكو،
ألح هوشفيلد عىل الحزب االشرتايك البولوين عىل أن
ينصهر مع حزب العامل الشيوعي البولوين ،وهو ما
تم سنة  1948بتأسيس حزب العامل البولوين املوحد.
مل ينبع التزام هوشفيلد بالستالينية من حامسة
إيديولوجية بل من خيار اسرتاتيجي إزاء تقلص
هامش املناورة السياسية .ولكن آماله يف التمكن
من االستمرار يف نشاطاته السياسية ضمن الحزب
الجديد مل ت ُ ْج ِد نفعا .عىل الرغم من كونه عضوا يف
الربملان فإنه رسعان ما صار إىل التهميش وإن كان
استمر يف نقد النظام بوصف ذلك جزءا من أنشطته
اآلكادميية وعىل األخص عندما انتهت الستالينية يف
 .1956نادى هوشفيلد بتحليل آليات االغرتاب يف
ظل الستالينية ،وعمل عىل أن يأخذ بنظر االعتبار
دور الربملان بوصفه مكمال ملبدأ املركزية الدميقراطية
وبَ َعث املجلة األكادميية االشرتاكية الوحيدة
املخصصة للسياسة :دراسات اجتامعية سياسية.
كان لتجربة مؤطر باومن بعض تأثري يف فهمه
لحقيقة االشرتاكية كام كانت قامئة .وعىل الرغم من أن
باومن كان يف نوع من الغموض عىل ضفة االشرتاكية
خالل نزاع الحرب الباردة بني الرأساملية واالشرتاكية،
فإن كتاباته ومواقفه تعرب عن بعض االحرتازات .عىل
مسار الطريق التي رسمها هوشفيلد كان باومن يحارب
عىل جبهتني إذ كان ينقد الرأساملية بوصفه عاملا
>>

ي

تيرس لنا أن نصوغ تاريخ حياة زيغمونت
باومن عىل أنها شبيه برسدية سائدة ألنتلجنسيا
القرن العرشين البولونية .بعد تجربة الحرب
الصادمة ،انخرط الجيل املأخوذ باملرشوع الشيوعي،
لفرتة ،يف محاوالت إلصالح االشرتاكية القامئة آنذاك قبل
أن يكتشف طبيعته االستبدادية غري القابلة للتغيري.
الحقا ،ستكون نفس هذه األنتلجنسيا منخرطة يف إسقاط
الحكم الشيوعي سنة  .1989ويف األخري ،احتفلت بنرصها
متخذة دورا لها تعليم الناس كيفية استخدام الدميقراطية
بوصفها هدية عسرية التقبل.

يف بولونيا عىل األقل ،ومن دون شك ،ميكن العثور
عىل جرد الحساب األهم اللتزام األنتلجنسيا مع
الستالينية يف ما بعد الحرب يف كتاب العقل املأسور
من تأليف تشيزالف ميلوش ()Czesław Miłosz
الذي حصل الحقا عىل جائزة نوبل لألدب .يقدم
الكتاب الرشيحة البولونية املتعلمة عىل أنها حرمت
من الدين وعصفت بها العدمية .تالفت الشيوعية هذا
االفتقاد مانحة تفسريا مقنعا للعامل وموفرة للمثقفني
بعض األمل يف إعادة بنائه .كانت املاركسية مركبة
مبا فيه الكفاية بحيث ت ُغوي العقول الصقيلة مانحة
نوعا من القرب لكل من السلطة السياسية والشعب.
يصف ميلوش االلتزام بالشيوعية واملامرسات
الستالينية بألفاظ شبه دينية ومن ثم يفرس حامسة
املثقفني الشباب واندفاعهم نحو وعد النظام الجديد.

جازينكا كانيا (.)Aleksandra Jasiska-Kania
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للذكرىفي سنغافورة
حفظااالجتماع
علم

اجتامعيا اشرتاكيا وكان يرفض أن يرىض عام كان يف بناء
االشرتاكية مشريا إىل معايبها من دون أن يختزل ذلك
يف استمرار بقايا أجهزة الرأساملية القدمية وعوائدها.
> ناقد اشرتايك لالشرتاكية
يف الكتب التي كتبها باومن بعد 1968
كانت الرأساملية وكذا االشرتاكية تعالجان عىل
أنهام مجتمعات صناعية وكان ذلك يعني أنهام
تتميزان باإلنتاج الجامهريي وتنامي الطبقة
العاملة واملنظامت البريوقراطية الكربى .وعليه
ال ميكن فهم املجتمع االشرتايك فهام كامال
مبعزل عن معرفة املجتمعات الرأساملية.
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أعامل باومن يف تلك الفرتة تتميز بعمله الجهيد
عىل االستيعاب النقدي ملرياث علم االجتامع الغريب
ضمن الثقافة البولونية بهدف خلق إطار نظري به
يحلل املجتمع االشرتايك .يختلف هذا املجتمع وال
شك عن الرأساملية يف ما يهم تنظيم امللكية وآليات
تركيز الهرميات وفكرة التحديث الذي يحدث يف
ظل الرأساملية تحت دكتاتورية الرأسامليني ال بفعل
وضع ُمخطِّط اشرتايك مركزي .ولكن ،عىل كال جانبي
الستار الحديدي ،كنا نشهد انحطاط السلطة واغرتاب
العمل وتدين اإلحساس بالروابط بني سرية الحياة
الفردية والحياة الجامعية .وعىل ذلك ،حاجج باومن
يف كتابه الشهري الذي أصدره سنة  1964تحت عنوان
علم االجتامع يف الحياة اليومية (والذي صار بعد
ذلك أساس كتابه التفكري سوسيولوج ًيا) بأن عىل علم
االجتامع أن يتابع نقديا هذه السريورات متوجها ال
إىل صناع القرار فحسب بل وكذلك إىل الناس العاديني.
ورسعان ما اتضح أن طريق باومن محفوفة
باملخاطر .ففي سنة  1965ساند طلبة تعرضوا إىل
القمع يف عالقة بنرش رسالة مفتوحة إىل الحزب وهي
عبارة عن نقد ُمراجع لالشرتاكية القامئة كتبه كورون
ومودزيلويسيك .صار باومن متشككا يف التهديد
املحتمل الذي ميثله حكم الحزب الواحد .ثالث
سنوات بعد ذلك ،ويف ما كانت الحكومة تسعى إىل
اكتساب الرشعية يف وجه االحتجاجات الطالبية ،كان

رفت باومن من الجامعة رمزا أساسا «للشجاعة» يف
النضال ضد تأثري من ُس ّموا حينها مثريي االضطرابات
والصهاينة .وعىل غرار اآلالف من ذوي األصول اليهودية
أُجرب باومن عىل مغادرة بولونيا وبدأ حياة املنفى.
> دور عامل االجتامع اليوتويب
كان طرد باومن من بولونيا عالمة عىل بداية
أطول فرتات صمته (باستثناء ما كتب حول األحداث
الالسامية يف بولونيا وكتاب عام عن الثقافة) .كتابة
األول ،وهو عبارة عن جهد لصياغة َم َه ّمة النقد يف
الحاالت الجديدة ،كان االشرتاكية :يوتوبية فاعلة ،وهو
الذي حدّد الربنامج البحثي املوايل لباومن ومنظوره
بوصفه عامل اجتامع نقدي .عىل خالف العديد من
ممثيل األنتلجنسيا البولونية مثل ليشك كوالكويسيك
( )Leszek Kołakowskiمل يُلْقِ باومن بكل الوعد
اليوتويب لالشرتاكية ُمنارص ًة ملعادة االستبداد.
يف كتاب االشرتاكية يوتوبيا فاعلة يطالب
باومن باملزيد من الوعي بالدور املتنامي للثقافة
يف تنظيم الحياة االجتامعية املعارصة ،منبها إىل
أهمية الفرد يف بناء النظام االجتامعي ويف النضاالت
التحررية .يتطلب هذا الوعي أوال اإلقرار بأن
الظواهر االجتامعية ليست كلها ُمحدّدة بسريورة
اإلنتاج وثانيا بأن كل أنواع الهيمنة والقمع ،ويف
هذا السياق يذكر باومن الهولوكوست ،ال تنبع كلها
من النفاذ الالمتساوي إىل امللكية .يف ذات الوقت،
خصيصة
أحيانا يخفي عنا الرتكي ُز عىل الفرد بوصفه ّ
للمجتمعات االستهالكية الحديثة وللحركات املدافعة
عن التغري االجتامعي ،نوعني مهمني من الهيمنة
وهام انعدام التناظر الكوين بني املركز والهامش وكذا
بني األغنياء و الفقراء داخل األمة -الدولة الواحدة.
ميكن اعتبار نشاط باومن الالحق استمرارا يف
املرشوع الذي وضعت خطوطه العريضة يف االشرتاكية:
يوتوبيا فاعلة .يكشف كتابه عن الحداثة وما بعد
الحداثة الذي حاز مقروئية واعرتافا واسعني عن
تشكك حيال اليوتوبيا .تاريخيا ،انكشف االعتقاد يف
إمكانية تأسيس مجتمع قَا ِبلَ ٌة مسريته للتوقع وشفّاف
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عن أنه مصدر للعنف املنظم من ِقبل الدولة ضد من
ال يناسبون منظور املجتمع النقي .يف مجتمعات ما
بعد الحداثة املعارصة ،تم التخيل عموما عن مثل هذه
الرؤى الخطرية ،ولكن ذلك ال يعني أن باإلمكان إنكار
التبعات السلبية لألفكار اليوتوبية القامئة يف مركز
الثقافة املعارصة مبا يف ذلك االعتقاد يف القدرة الكونية
لألفراد عىل ابتداع أنفسهم بحرية ،واالختيار بني ٍ
طيف
واسع من الخيارات التي تتيحها السوق .يصف باومن
النداء من أجل هذا الوعد اليوتويب يف كتابه الحداثة
واالزدواجية ولكن ينقد فيه مخاطره أيضا مبا يف ذلك
نوع من الالتناسب املستمر ،والنشاط املحموم ٍ
لذات
تبحث عن هويتها األصيلة ،وتبعية للخربة ،وأخريا
خطر تقليص ذواتنا الفردية إىل ما تهبه لنا السوق.
فضال عن اآلثار السلبية للعيش يف مجتمع ذي
نظام استهاليك ،أشار باومن بإلحاح إىل أولئك الذين
يُقصون منه .كثريا ما يظل املقصيون غري مرئيني مبا أن
األدوات املؤسسية والرمزية تبقيهم وراء األفق املنظور
للتجربة االستهالكية .أولئك هم الفقراء وفاقدو املأوى
واملهاجرون والالجئون الذين يشري إليهم باومن بعبارة
«ذوي الحياة املهدورة» .كان يحاجج بأن النقد هو
أن نحافظ عليهم يف املدى املنظور مذكرا إيانا بأن
املقصيني هم أناس يف حاجة إىل املساعدة والحامية
واالحرتام .وال ميكن للرابط الذي ميكن أن يصلنا
بهم أن يكون مستندا ال إىل مصالحنا املادية وال إىل
امتيازنا السيايس الذي ميكن أن ينبع من التحالف مع
املقصيني ،ال بل هو رابط إيتيقي مبني عىل النبضات
التي تندفع يف اقرتانها بتجربة كل الجامعة وكل الناس.
من خالل تحديد مهمته عىل أنه ُم ُم ّون هذه
النبضات يوتوبية االندفاع ،وضع باومن نفسه يف
موضع املعارض لقسم واسع من اإلنتلجنسيا األوروبية
الرشقية التي كانت حددت دورها عىل أنها شاهد
ومعلّم للمجتمعات محاولة الحفاظ عىل عالقة
سلمية تجاه التغري االجتامعي الحتمي .لقد ّبي باومن
أن عىل علامء االجتامع ،وإن توجب عليهم فَ ْهم
ديناميات الحياة االجتامعية ،أن يتخذوا لهم موقعا
إىل جانب من وضعهم املجتمع عىل الهامش وحرمهم
من إنسانيتهم.

للذكرىفي سنغافورة
حفظااالجتماع
علم

حفظ ذكرى
زيغمونت باومن

>

بقلم بيتر بيلهارز ( ،)Peter Beilharzجامعة كورتن ،أستراليا

زيغمونت باومن مع بيرت بيلهارز .تصوير سيان
سوبسيك.
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ندما يرحل االمرباطور ،غالبا ما يكون هناك حداد ،وبعض من الشامتة .أيكون
هذا انقطاعا؟ أكان زيغمونت باومن امرباطورا؟ ال أظن ذلك .جاءت إليه الشهرة
متأخرة ،وكان كارها لها .ومثلام كان يقول ،ال يأيت الفهم قطعة فقطعة ،لقد كان
ذاتا مرموقة ،وكان يف اآلن ذاته يراوح بني داخلية االنتامء وخارجية الوجود.

ظهر أول كتب باومن باللغة اإلنكليزية وكان حول الحركة العاملية الربيطانية
سنة  .1972تعرض جهده هذا للتهميش من قبل إدوارد تومسون (Edward
 )Thompsonوظل غري مريئ أو طرفيا طوال العديد من السنوات .تعرض

للتجاهل من قبل زمالئه ثم متهام بالرسقة األدبية الذاتية من صلب أعامله
وبعلم اجتامع يُتّهم أنه «اصطنعه» بذاته» كثريا ما يحلل عن طريق االستعارات
عوضا عن املعطيات املخزنة واملأذون باستخدامها حسب القواعد املرعية،
وكثريا ما متت مساءلة ماضيه الشيوعي مظنونا يف أنه كان مذنبا يف يشء ما.
ورغب مقلدوه يف أن يروه خارج خشبة املرسح ،بعيدا عن ضوء شمسهم.
ولكن باومن كان مقروءا ومسموعا عىل امتداد العامل من قبل العديد
والعديد من الناس ،يف العديد من األماكن ،مبا كان لقاؤهم معه ،شخصيا أو
عىل الورق ،محدثا للتغيري .رمبا كان هذا مصدرا للغرية .تجاوز باومن الهوامش
>>
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للذكرىفي سنغافورة
حفظااالجتماع
علم

املرجعية للكتابات وراح إىل القضايا .مل يعد يكتب للزمالء الذين رمبا قرأوا أعامله
متسلسلة ،بل لركاب القوارب الغادين والرائحني خالل الحياة اليومية .كان عمله
مخزن معطيات حول الحياة وحول تجربة القرن العرشين وما خلفها ،وقد ألح
علينا يف أن نأخذ مشاكل العامل عىل أنها مشاكلنا نحن ،جميعنا .عمل املثقفني
هو أن يضعوا األسئلة ال أن يدلوا باألجوبة ملن يكابدون هذه املشاكل فعال
سواء أتعلق ذلك بالفقر ،أم بالحركية أم باملعاناة أم بالحب أم بالفقدان والوالء.
يل أن أرسد قصة هاهنا .لنئ اعتربنا أن باومن مل يكن سارد قصص ،فهو
رمبا كان ع ّ
بالتأكيد متحدث مهم .عىل امتداد  25عاما زرت باومن يف ليدز مرة كل سنة ،وكانت
آخر مرة رأيته فيها سنة  ،2015مبناسبة عيد ميالده التسعني .كنت أعمل يف ستيلنبوش
( )Stellenboschيف جنوب أفريقيا حيث ظهر فجأة مثل متطفل عجوز قبل أن نتجه
إىل كايب تاون ثم نرحل إىل مانشسرت ثم إىل ليدز مرورا ببينني ( =Penninesسلسلة
من الجبال يف شامل أنكلرتا تفصله عن يوكشاير وشامل رشق أنكلرتا -املرتجم) عىل
منت القطار ( مل أحرض عيد ميالده األخري إذ كنا يف شانغهو حيث دعينا للحديث عن
آل باومن ،زيغومنت وجانينا) .كان الصينيون هم أيضا مهتمني إىل حد كبري بباومن.
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قبل أن أغادر إىل الصني ،كنت أعمل عىل ورقة حول باومن لصالح املجلة
الدولية للفلسفة ( .)Revue Internationale de Philosophieواحدة من نقاط
جلب االنتباه يف عمله هو أنني وبعد  30عاما مل أمتكن بعد من حرص مجاالت
رشعون ومؤ ّولون (Legislators
اهتاممه .وعندما استعرت نسخة من كتابه م ّ
 )and Interpretersالذي كان أصدره سنة  ،1978من مكتبة جامعة ستيلنبوش
ابتهجت باكتشاف أنه كان مثقال باالستشهادات املرجعية يف كل واحدة من
صفحاته .الكتاب التايل الذي أعدت قراءته هو الحداثة السائلة ( .)2000الفصل
الثالث بعنوان «الزمان/املكان» .وصادف أن كان فتحي للصفحة التي فيها
يلتفت باومن إىل جنوب أفريقيا ،ويف الحقيقة إىل سومرست ويست (Somerset
 )Westقريبا من حيث كنت أعيش وأعمل .املوضوع؟ السكن املسيج (Gated
 )housingالذي تم االرتقاء به إىل مصف الفن هنا يف جنوب أفريقيا .ظل
املرشوع الذي كتب عنه ،الذي سمي بحبور بالغ ‹حديقة املرياث› ،غري مكتمل،
واقعا عىل تقاطع شبكة متداخلة من الخرسانة ،الطريق السيارة ن  2التي تنطلق
من لواندل Lwandleمدينة الفخر واإلنجازات املتشحة بالسمرة .وها نحن أسيادا

وعبيدا ،سياحا ومترشدين ،حيث ميتد موضوع باومن من ليدز إىل جنوب أفريقيا.
عبس وسألني بطريقة خبيثة (وكان مثة دامئا يشء من الخبث عنده) إن كنت
رسقت الكتاب من املكتبة .فأجبت كال لقد استعرته .ثم انطلقنا يف تف ّحصه سويا يف
تلك املناسبة األخرية التي تقاسمت معه الصحبة يف حدائق لوانسوود .كنا عىل مبعدة
من سومرست ويست ولكن رمبا مل نكن كذلك ذلك أن الحداثة تسافر بوجهها املظلم.
كنت عىل حظ وفري ،من ضمن آخرين ،يف أن أكون مرتجم باومن .وكام يقول
هو ،كان عميل هو إدخال نظام عىل فوىض عمله .كان كاتبا موسوسا وتشهد عىل
ذلك كتبه الثامنية والخمسون إنكليزية اللغة .هذا مرياث ثري النخراط فطن يف
دالئل عرصه ،ويف مشاكل الحياة اليومية التي كان يسمها عىل أنها «حداثة سائلة».
وعىل ذلك ستكون هذه نصيحتي لكل وافد جديد :امسك أي موضوع
أو خيط من نصوص باومن وانظر ماذا تكتشف .رمبا كان ،عىل غرار زميل ،عامل
اجتامع انطباعي ،ومحلال للحياة يف تشظيها ،ولكنه كان عىل الدوام مريدا
ملاركس ،بحيث ميكن اعتبار مركز اهتاممه ذاك الذي يرتبط بالثقافة وبعالقاتها،
وبرتابطات اإلنتاج والتوزيع غري املتناظرة فيها .عىل ذلكَ ،مثَله كمثل غراميش،
مل يستسلم أبدا يف معنى أنه كان يؤمن أن باإلمكان دوما أحسن مام كان.
اآلن وقد انقىض األمر ،كيف ميكن لنا أن ن َِسم عمله؟ عىل امتداد الطريق التي
سلكتها ملتزما مع باومن ،قمت بالعديد من املحاوالت لتحديد خصيصة عمله:
نقد للحداثة بوصفها إفراطا ،علم اجتامع شعوب الفائض ،نظرية يف الحداثات
البديلة ،مبا يف ذلك أملانيا النازية أو علم اجتامع الهدر .بصفة أكرث تقليدية ،ميكن
وصفه عىل أنه نقد للحداثة من دون أوهام ،نظرية نقدية رشق-أوروبية ،وليس
يهم الرشق هنا إال قليال ،أو فيربية ماركسية .مثة العديد من املشاريع األخرى يف
ذلك ،مبا يف ذلك نقد للعقل التصنيفي .مؤخرا صار من املمكن وصف عمله عىل أنه
تشخيص لألزمنة ،ونقد لدالالتها ،وسلسلة من التحذيرات املصنوعة بروح متفائلة.
أكان مثاال؟ بالتأكيد ولكنه مل يكن زعيام .مثاله كان يوضّ ح أ ْن عىل كل منا أن
مييض يف طريقه الخاصة ،ذلك أنها هي الطريقة الوحيدة التي نبقي بها عىل أمل علم
َ
االجتامع النقدي عىل قيد الحياة.
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علم اجتماع من كندا

علم اجتماع
في زمن مناهض لعلم االجتماع

>

بقلم هوارد راموس ( ،)Howard Ramosرئيس الجمعية الكندية لعلم االجتماع ،جامعة دالوزي ( ،)Dalhousieريما
ويلكس ( )Rima Wilkesالرئيسة المنتخبة للجمعية الكندية لعلم االجتماع ،جامعة كولمبيا البريطانية ،نيل
ماالفلين ( ،)Neil McLaughlinجامعة ماك ماستر ،كندا

تصوير آريان هنيامير.
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بصفة متزايدة ،يتم التغايض عن املقاربات العلمية االجتامعية من قبل
زعامء العامل .فقد قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنيس (السابق) عن
االختصاص أنه «ثقافة أعذار» يف حني ُعرف عن رئيس الوزراء الكندي السابق
ستيفن هاربر قوله إن هذا ليس زمن «االلتزام بعلم االجتامع» عندما سئل
عن األسباب العميقة لإلرهاب أو العنف حيال نساء الجامعات األهلية.
يبدو أن علم االجتامع غري متزامن مع ما يسود من االتجاهات العامة.

نحن نؤمن أن لعلم االجتامع دورا مهام يضطلع به خالل السنوات القادمة ،حيث
تتطلب مشاكل العامل األكرث إلحاحا تحليال ألكرب الديناميات البنيوية والتاريخية ،مبا
يف ذلك ما يتم من خالل العقل والتحليل السوسيولوجيني .ولكن من أجل القيام
بذلك فعليا ،يتوجب عىل االختصاص أن يتغري مع الزمن .يتوجب عىل علامء
االجتامع أن يكونوا أكرث تنوعا ال من حيث هوية من ميارسون االختصاص ،بل وأيضا
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الل األعوام القليلة املنقضية ،شهد العامل تزايد النزعة األصالنية وكره األجانب
والتصويت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األورويب وانتخاب دونالد ترامب.
ويتناسب ذلك مع ما بعد الحقيقة ،واألخبار الزائفة والقصص التي تضع أوزار
املشاكل االجتامعية الكربى عىل كاهل األفراد .وتزدهر التأكيدات عىل فردانية املشاكل
االجتامعية بتبسيطها املخل والواقف عند املستويات األولية ،مؤث ّرة يف املناخ الثقايف الذي
فيه يعيش علامء االجتامع ويعملون.

ال يرى العديد من الزعامء ومن صناع السياسات ،متاما مثلام يعجز عديدون
من خارج األكادمييا عن رؤية جدوى استخدام علم االجتامع .يتزايد إنكار
محاوالت فهم األصول واألسباب االجتامعية للعنف ،أو التخفيف من الظروف
التي تخلق الهجرة والفقر وأشكاال أخرى من الالمساواة عىل اعتبارها ساذجة
أو متهمة بتربيرها للعنف والتطرف .قاد هذا الشعور إىل غلق أقسام علم
االجتامع يف آسيا ويف أمريكا الالتينية وكان ذلك يعني أن االختصاص يضطلع
بدور ثانوي لفائدة علوم اجتامعية أخرى ،وعىل األخص االقتصاد وعلم النفس.

علم اجتماع من كندا

من حيث النظريات واألفكار واملامرسات التي يتبنون .يرى العديد ممن هم خارج
االختصاص أن علم االجتامع أخالقي بصفة بالغة مانحا توصيات سابقة التحديد
ملجابهة املشاكل االجتامعية ،ال تتجاوب إال مع من كان إىل جانب اليسار السيايس.
علينا أن نستفيد من إطالالتنا عىل ما يف االختصاصات األخرى إذ علينا
أن ننفتح عىل األصوات املحافظة وأن نعتنق املنهجيات التجريبية الحديثة من
قبيل وضع املناويل غري املعتمدة عىل اإلحداثيات البيانية والتعلم اآليل وأنظمة
املناويل املتأقلمة وكذا أشكال جديدة من التحاليل البرصية والتحاليل الكيفية
التأويلية .بهذه الطريقة ميكن لالختصاص أن ينفتح عىل جمهور مهتمني جديد.
عىل علامء االجتامع أيضا أن يلتزموا مع جامهري أوسع مبن يف ذلك من
ال يتفقون مع استخالصاتهم .كثريا ما يتهم علامء االجتامع بأنهم يرطنون
بلغة اصطالحية مختصة ومغرقون يف العلموية االجتامعية من قبيل القول
«بالبناء االجتامعي للظواهر» الذي يأيت وكأنه محاججة ال رد عليها .من
أجل تفادي وسمنا بالنخبوية واإلقامة يف أبراج عاجية علينا أن نرتجم
معرفتنا يف لغة يومية تجد لها آذانا صاغية لدى من يوجدون خارج األكادمييا.
ومن املهم كذلك أن نعني برسعة الفرص التي تتاح للتدخل السوسيولوجي
وللعمل .عىل علامء االجتامع أن يعتربوا مبا تغري يف مختلف املجتمعات
مع الرتكيز عىل املشاكل االجتامعية الصاعدة أكرث من الركود يف ما يعتقد
االختصاص أنه يعلمه ،مستندا عىل نظريات تم ابتداعها خالل الثورة الصناعية
أو بعدها بقليل كام لوكان األمر يتعلق مبعالجة تجارب االنفجار السكاين.

يف هذا العدد من حوار كوين ،يبدي كل من علامء االجتامع الكنديني دانيال
بيالند ( )Daniel Bélandوفويويك كوروزاوا ( )Fuyuki Kurasawaوباتريسيا
الندولت ( )Patricia Landoltوشرييل تيالكساينغ ()Cheryl Teelucksingh
وكارين فوسرت ( )Karen Fosterالكيفية التي بها يساهم علم االجتامع يف السياسة
العمومية ويف التعبئة املعرفية واالستكشافات التي ميكن أن مينحها لفهمنا ألشكال
الالعدالة الكامنة حول املواطنة والبيئة .حتى يف زمن مناهض لعلم االجتامع
ميكن لعلم االجتامع أن يقود امليض يف الطريق ويتوجب عليه أن يفعل ذلك.
مبا تتوجب مراعاته من التواضع حيال حدود معرفتنا ،واالحرتام ملن يخالفوننا
الرأي واالنفتاح عىل إمكانية الدهشة حيال استنتاجاتنا نحو ذواتنا ،ميكن لعلامء
االجتامع أن يساعدوا عىل تنمية التثقيف االجتامعي بحيث نتمكن من اإلبحار يف
ظل ما تشهده أزمنتنا الراهنة ،ومن خالل هذه السريورة ،يساعدون عىل ابتداع
حلول مستدامة للعديد من أكرث مشاكل العامل االجتامعية إلحاحا.
توجه املراسالت إىل كل من
هوارد راموس عل العنوان <>howard.ramos@dal.ca
ورميا ويلكس عىل العنوان <>wilkesr@mail.ubc.ca
ونيل ماكالفلني عىل العنوان <>ngmclaughlin@gmail.com
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علينا أن ننخرط يف القضايا مديدة العمر التي تواجه املجتمعات عىل
امتداد العامل من قبيل حاالت الالتساوي الطبقي أو التصالح مع الشعوب
األصلية ونزع االستعامر وكذا القضايا التي تم إغفالها عىل نطاق واسع من
قبل التيارات السائدة يف االختصاص مبا يف ذلك التأقلم مع التغري املناخي
وانبثاق الذكاء االصطناعي والروبوتيك وتغري املعايري واالنتظارات حيال
الجندر والعالقات ما بني الجنسية أو تصاعد األوتوقراطيات عىل امتداد العامل.
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علم اجتماع من كندا

االلتزام بعلم االجتماع
في السياسة العمومية

>

بقلم دانيل بيالند ( ،)Daniel Bélandمعهد جونسون شوياما العالي للسياسة العمومية ،كندا ،ورئيس لجنة البحث
ضمن ج د ع اج حول الفقر ،والرعاية االجتماعية والسياسة العمومية (ل ب )19

توماس بيكيتي ,عامل اقتصاد متم ّرد مبجال
الالمساواة -هل علامء االقتصاد يرسقون األضواء من
علامء االجتامع؟

25

ف

ي معظم أرجاء العامل ،لعلم االجتامع يف الدوائر السياسية حضور أقل من
حضور االقتصاديات ،وهو موقعه الذي انعكس يف مناداة رئيس الوزراء
الكندي السابق ستيفن هابر املنكر ‹لاللتزام بعلم االجتامع» .بوصفي عامل
اجتامع عامل يف معهد كندي للسياسة العمومية ،أتفاعل مع علامء اقتصاد يوميا واستخدم
يف املعتاد عملهم يف نشاطي اآلكادميي .ما هو مثري يف االقتصاديات ،العلم االجتامعي
األعىل صيتا يف الدوائر السياسية ،هو قدرتها عىل أن تتناول املشاكل االقتصادية امللموسة
مستخدمة أدوات نظرية ومنهجية معقدة.
ولكن ،لنئ كان هذا الرتكيز عىل اآلثار السياسية من عالمات قوة
االقتصاديات السائدة فإن لالختصاص معايبه .ومن بني أهمها نزعته إىل أن
إقصاء املواضيع التي لطاملا اعتربها علامء االجتامع وعلامء اجتامعيون آخرون
أساسية وهو ما يعقّد الحوار ما بني االختصاصات حول السياسة العمومية.
حتى اآلن ،ال يزال عىل علامء االجتامع ،إذا ما أرادوا أن يدخلوا إىل عامل
السياسة ،إذا رغبوا يف أن يهيكل عملهم املجادالت السياسية ،إذا ما أردوا أن
يجعلوا االختصاص ذا صدى خارج األكادمييا ،أن يأخذوا نصيبهم من بني أيدي
علامء االقتصاد .عىل علامء االجتامع أن يعينوا األثر السيايس املحتمل لبحوثهم وأن
يربزوا الكيفية التي بها يبثون هذه األثار السياسية بني صفوف صناع السياسات.
هذا الدور عىل غاية من األهمية ألن علامء االقتصاد بصدد القيام باخرتاقات
كربى داخل مجاالت بحث كانت قبل تحت هيمنة علامء االجتامع .عىل الرغم من

وجود استثناءات هامة (يف كندا ميكن ذكر جون مايلس ( )John Mylesيف ما يخص
السياسة االجتامعية وجريار بوشار ( )Gérard Bouchardوفيكتور ساتزويتش
( )Victor Satzewichيف ما يخص سياسة الهجرة) ،وعىل العموم ،ال ينظر إىل علامء
االجتامع عىل أنهم مصادر رشعية أو بارزة لالستشارة السياسية ،حتى وإن تعلق
األمر بالالمساوة ،وهو مجال البحث الذي لطاملا كان تحت هيمنة علامء االجتامع
الذي كتبوا حول الطبقة والدخل والجندر أو التفاوتات اإلثنية .إىل فرتة قليلة مضت،
(عنيت الال-ماركسيني) يولون
مل يكن علامء االقتصاد املنتمون إىل التيار السائد
ُ
اهتامما إىل التفاوت عىل أساس أنه ال يتناسب متاما مع املناويل النيوكالسيكية .ولكن
بدأ علامء االقتصاد مؤخرا يف معالجة التفاوت مقدّمني توصيات سياسية واضحة
موجهة نحو الحد منه ،وقد تلقى كتاب توماس بيكيتي رأس املال يف القرن الواحد
والعرشين ( )2013اهتامما الفتا من قبل ص ّناع السياسات عىل امتداد العامل .بفضل
كتابته من قبل عامل اقتصاد ذي صيت إيجايب ،وبفضل املنزلة املهيمنة لالقتصاديات
ضمن الدوائر السياسية ،جلب عمل بيكيتي اهتامما أكرب مام جلبه عمل العديد
من علامء االجتامع الذين كانوا قد كتبوا سابقا حول مظاهر الالمساواة الصاعدة.
عىل الرغم من ذلك ،ورمبا بسببه ،عىل علامء االجتامع أن يقوموا بجهد أكرب
من أجل النفاذ إىل مؤيدي السياسات وصناع القرارات .ينزع علامء االجتامع
إىل أن يوفروا أكرث مام يفعل علامء االقتصاد مناظري ذات أسس نقدية وتاريخية
(عنيت األعامل األكادميية التي تناقش عالقات القوة غري املتناظرة
حول التفاوت
ُ
وتطوراتها عىل مر الزمان يف مجاالت السياسة العملية) ،وهو السبب الذي يجعل
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من األهمية مبكان سامع صوتهم املتفرد ضمن دوائر السياسة خالل املجادالت
حول التفاوت .وعىل مستوى أكرث عمومية ،ويف عالقة بالتفاوت وما يتجاوزه ،تكون
السياسة التطبيقية يف حاجة إىل أن تكون محل تقويم أكرب داخل االختصاص إذا ما
أراد علامء االجتامع أن يضطلعوا بدور أكرث مبارشة يف صنع العامل الذي بهم يحيط.
إذا ما تعلمنا كيف نقارب صناع السياسات وبني أيدينا مقرتحات سياسية
ملموسة فقد يرون كم هو مناسب علم االجتامع يف معالجة واحد من أكرب
املشاكل التي تواجه عامل اليوم .عىل علامء االجتامع كذلك أن ينخرطوا مع علامء
االقتصاد مبا أنهم مصممون عىل اإلدالء بحلول عملية ملشاكل اليوم .ويعني ذلك
أن عىل علامء االجتامع الذين يعملون عىل التفاوت أن يفكروا بإمعان أكرب يف
(عنيت املشاكل الحقيقية املثارة من قبيل الدخل املضمون
السياق السيايس
ُ
املضاف يف كندا لفائدة األشخاص املسنني والنظام الفدرايل للتعديل امل َُساوي
املطبق يف البالد) الذي يكتنف توصياتهم وأن ينظروا يف قضايا من قبيل التمويل
وتركيز املشاريع والتي يوليها علامء االقتصاد وصناع السياسات اهتامما لصيقا.
مجال البحث الثاين الذي كان تقليديا تحت هيمنة علم االجتامع ويدخله
علامء االقتصاد اآلن هو تحليل تشكل املعايري والهوية .لنئ كان بيكيتي الوجه
االقتصادي الجديد ضمن املجادالت حول التفاوت االجتامعي ،فإن الفائز بجائزة
نوبل لالقتصاد جورج أكرلوف ( )George Akerlofوزميلته راشل كرانتون
( )Rachel Krantonيتزعامن ما يسميانه اقتصاديات الهوية ( .)2010تركز
اقتصاديات الهوية عىل دراسة املعايري الثقافية (حيال قضايا من قبيل العالقات
الجندرية ومعاملة األطفال واملسنني) والكيفية التي بها تشكل السلوك
البرشي وهام القضيتان اللتان لهام اتصال وثيق باختصاص علم االجتامع.
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لنئ مل تكن اقتصاديات الهوية شهرية مبثل شهرة عمل بيكيتي خارج الدوائر
األكادميية ،فإن انبثاقها ظاهرة ذات داللة ألن املعايري والهوية كانت تاريخيا ،وأكرث

من التفاوت ،محل إهامل من علامء اقتصاد االتجاه السائد .من منظو ٍر متفاعل
االختصاصات من الجيد أن نرى بعض االقتصاديني عىل األقل يكتشفون أخريا املعايري
والهويات مبا أن ذلك ميكن أن يؤدي إىل حوار ما بني االختصاصات ثري .ميكن لعمل
أكرلوف وكرانتون أن يبني لعلامء االجتامع الكيفية التي بها ميكن لألكادمييني العاملني
عىل هذه القضايا أن يأتوا بحلول ملموسة ملجموعة من القضايا السياسية .وعىل
سبيل املثال ،ميكن لدراسة الكيفية التي بها يرى الشباب أنفسهم يف عالقة بالكهول
أن يج ّود املردود املدريس أو أن يصوغ سياسات مكافحة للتدخني أكرث فعالية.
قد يكون علامء االجتامع وضعوا مثل هذه التوصيات السياسية يف السابق ولكن
اقتصاديات الهوية تذكرنا بأن املعايري والهويات قضايا أساسية يف البحث يف السياسة.
ميكن لهذه القناعة أن تشجع تشجيعا أكرب علامء االجتامع العاملني يف املجال عىل
تصميم حلول سياسية جديدة مستمدة من تحاليلهم اإلمبرييقية والدفع بها.
يف منتهى األمر ،توحي هذه األمثلة بأن علامء اقتصاد االتجاه السائد يولون
اهتامما أكرث التصاقا بالظواهر االجتامعية ذات األهمية وهي القضايا التي
لطاملا كانت محل دراسة من قبل علامء االجتامع .كام متثل فرص التعاون ما بني
االختصاصات الجديدة هذه تحديا لعلامء االجتامع العاملني يف هذه املجاالت
والذين يريدون أن تكون لهم إضافة ،ذلك أن عليهم وزمالءهم من الحقول الفرعية
لالختصاص أن يسارعوا باإلنجاز بحيث يدفعوا مبشورتهم السياسية خارج األكادمييا.
عليهم أن يستخدموا ،ويف اآلن ذاته ،الوسائط اإلعالمية التقليدية ووسائط التواصل
االجتامعي من أجل النفاذ إىل املواطنني العاديني ،ومؤيدي السياسات ،وصناع
القرارات من أجل جعل «االلتزام بعلم االجتامع» واجب الحضور يف املجادالت
السياسية ال شيئا ميكن للسياسيني أن ينحوه جانبا بازدراء.
توجه كل املراسالت إىل دانييل بيالند عىل العنوان <>daniel.beland@usask.ca
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المواطنون هشو األوضاع
في كندا

>

بقلم باتريسا الندولت ( ،)Patricia Landoltجامعة تورنتو وعضو لجنة البحث ضمن ج د ع اج في علم اجتماع الهجرة
(ل ب )31

ي

ظل علم االجتامع صوتا ال محيد عنه يف املجادلة العمومية ألنه يتحدى فهم
الحس املشرتك للقضايا االجتامعية الحارقة .خذ لك مثال الهجرة املغادرة والوافدة،
ففي كندا ويف بلدان توطّن أخرى ،تفهم الهجرة عىل العموم عىل أنها حركة انتقال
دائبة بهدف زيادة ساكنة البلد عىل املستوى الوطني .عىل أن علم اجتامع الهجرة يبني
أن الهجرة املؤقتة يف تصاعد وأن السياسات التي تدفع بالهجرة تقود إىل المواطنة هشة.
مينح لنا املنظور السوسيولوجي تأويالت مضادة للهيمنة لنظام الهجرة الراهن وألثره يف
التفاوت االجتامعي.
كونيا ،ميثل كل من الوضع القانوين واملواطنة محددين أساسيني للعيش الحسن
ِ
وللحراك ،ولكنهام يخلقان التفاوت أيضا .خالل السنوات القليلة األخرية أجابت الدول
عىل الهجرة الدولية املتصاعدة من خالل خلق تصنيفات قانونية لغري املواطنني مؤسسة
بذلك ملسارات مسموح بها لالمواطنة دافعة باملهاجرين إىل إنفاق سنوات من أعامرهم
يف أوضاع قانونية مهزوزة وكثريا ما يؤدي ذلك إىل إجبار املهاجرين عىل الالقانونية.
تزداد املساعي نحو الحصول عىل املواطنة والنفاذ إليها محدودية فيام
تتشعب أنظمة القبض عىل املهاجرين وترحيلهم الخارجة عن القانون أكرث
فأكرث .ويختلف هذا التحول الكوين من بلد إىل آخر ولكن العالقة املتغرية
بني الهجرة الدامئة والهجرة املؤقتة يف كندا أدت إىل تصاعد الالمواطنة الهشة
وقي الهجرة والشغل وتجربة العمل.
والتي تعرب عن نفسها من خالل ُس ْ
تحيل الالمواطنة الهشة إىل وضع قانوين مؤقت أو محدود وإىل تجارب
يف االندماج متاميزة ترتبط به .ويعني الوضع القانوين الهش أن ليس
للشخص إال حق قانوين مؤقت يف الوجود عىل أرض بلد ما بنفاذ محدود
أو بغري نفاذ البتة إىل ما متنحه الدولة من استحقاقات .ما يتسم بأهمية
أكرب هو أن الالمواطنني هيش األوضاع قابلون للرتحيل حيث ميكن للدولة
أن تستخدم القوة من أجل القبض عليهم وترحيلهم خارج ترابها الوطني.
يعيش الالمواطنون هشو األوضاع ويعملون ويدرسون وينشئون عوائلهم يف بلد
يقلص فيه القانون من حقهم يف الوجود ويف العمل ويف النفاذ إىل موارد الدولة .ويف
كندا تشمل الساكنة ذات األوضاع القانونية الهشة كل أصناف العامل املهاجرين
الوقتيني والطالب األجانب وطالبي اللجوء والحاصلني عىل تأشريات مخصوصة وكل
من كان يف وضع غري مشمول بالقانون .سنة  2010كان مثة ما بني  1.2و 1.7مليون

المواطن هش األوضاع يعيشون ويعملون يف كندا البلد الذي يعد  34مليون نسمة.
يف كندا كان مثة عىل الدوام توتر بني الرغبة يف وجود بعض املهاجرين لتحقيق
تزايد سكاين عىل املدى البعيد والرغبة يف استقبال مهاجرين آخرين لتأمني العمل
قصري املدة .تاريخيا ،تم الترصف يف حل التوزان بني األهداف بعيدة املدى واألهداف
قصرية املدى من خالل نظام هجرة يعمل برسعتني .الرسعة األوىل كانت تخص
املهاجرين املؤقتني الذين يحلّون ضمن تحديدات مضيقة باألمكنة التي ميكنهم أن
يعملوا بها برصف النظر عام إذا كان بإمكانهم أن يجلبوا عائالتهم وعن املدة التي
يستغرقها بقاؤهم يف البلد .املهاجرون من هذا النوع يشملون الصينيني الذكور
الذين هاجروا للعمل يف سكك الحديد خالل السنوات  1880والكاراييبيات الاليئ
حللن للعمل معينات منزليات خالل السنوات  1950والعامل املكسيكيني الذي
أتوا ملزاولة العمل الفالحي املوسمي خالل السنوات  .1970الرسعة الثانية وفرت
التوطن الدائم للمهاجرين الذين تم انتقاؤهم من خالل نظام الرقابة الفيدرايل
عىل قاعدة املستوى التعليمي والقدرة عىل استخدام اللغة الرسمية والصالت
العائلية .حتى السنوات  ،1990كانت الرسعتان منفصلتني قوال وفعال ،حيث
كانت األوىل التي تجلب الالمواطنني والعامل الوقتيني مخفية عن األنظار إىل
حد كبري ،يف حني كانت الثانية ايت تجلب املهاجرين لفائدة البناء الوطني مرئية
بوضوح بالغ .وكانت هذه هي مركز احتفائنا الجامعي مبنوال الهجرة الكندي.
خالل السنوات  2000قطعت سياسة الهجرة الفيدرالية مع نظام الرسعتني القائم.
فقد تم أوال الح ّد من مقاييس التأهل للمهاجرين املستقلني من ذوي املؤهالت
بحيث يتم انتقاء ذوي اإلنجازات األعىل ثرو ًة وتعليام عاليًا ومؤرش ٍ
ات أوضح ما
أمكن عن حذق اللغة الرسمية .ثانيا ت ّم الحد من مقاييس التأهل لدخول الالجئني
وطالبي اللجوء واملهاجرين ذوي العائالت .ثالثا تم الرتاخي يف املتطلبات املهارية
الواجبة عىل العامل املهاجرين الوقتيني من أجل السامح بوجود أصناف تشغيلية
ذات مؤهالت عالية وأخرى ذات مؤهالت متدنية .وأخريا تم وضع آليات تسمح
بانتقاء مهاجرين مؤقتني يتم نقلهم إىل وضع اإلقامة الدامئة .املشغلون هم الوسطاء
األول الذين يحددون إذا ما كان للعامل الالمواطنني أن ينتقلوا من الهجرة املؤقتة
إىل الهجرة الدامئة أم ال .تلخيصا كان مثة حد من الرسعة التي تسمح بالهجرة الدامئة
املبارشة وتوسع يف الرسعة التي تسمح بالهجرة املؤقتة وبعث آلليات جديدة خُلقت
من أجل السامح لبعض املهاجرين املؤقتني باالنتقال إىل وضع املهاجرين الدامئني.
>>
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«فاقدي املواطنة ذوي الوضع املتقلقل وظيفيا هم
جزء من نسيج كندا االجتامعية-االقتصادي»

ونتيجة لذلك ،تتجاوز نسبة الدخول املؤقت إىل كندا بوضوح نسبة الدخول الدائم.
تؤثر العالقة الجديدة بني الهجرة املؤقتة والهجرة الدامئة يف سوقي العمل
والتشغيل يف كندا باعتبار أن العامل الالمواطنني هيش األوضاع طارئ جديد عىل
املشهد االقتصادي أكرث مرونة .حتى السنوات  ،1990كان العامل املهاجرون الوقتيون
متمركزين يف اإلنتاج الصناعي-الفالحي املوسمي ،والقطاع عايل الكفاءة يف املدن
واألعامل الرعائية املنجزة يف املنازل ولكن هذا املنوال تغري .مع حلول سنة  ،2011كان
العامل الوقتيون موجودين يف كل ناحية وموقع يف البالد يف املراكز الحرضية الكربى
والصغرى ويف املناطق الريفية .وبالتوازي مع هذا التوزع الجغرايف كان التشتت والح ّط
من املنزلة التشغيلية .سنة  ،2005كانت األشغال الخمسة األعىل كثافة بالنسبة إىل
العامل األجانب مصنفة باعتبارها عالية املهارة ومتمركزة يف الصناعات الخالقة .سنة
 2008كانت األشغال األعىل كثافة ضمن الخدمات الغذائية منخفضة الكلفة والبناء.
راهنا ،يشتغل نظاما الحقوق املتاميزة املمنوحة للالمواطنني هيش األوضاع والحقوق
املمنوحة للعامل املواطنني يف عالقة بالدولة وباملشغلني الواحدة متوازية مع األخرى
يف مواقع العمل عىل امتداد كندا ،ولكننا ال نعرف إال القليل عن مواقع العمل ممتزجة
األوضاع القانونية هذه .ومن شبه املؤكد أن وجود عامل المواطنني قابلني للتسفري

يف سوق العمل ذو أثر يف كل العامل .وتشري املعطيات املتوفرة عن بلدان أخرى إىل
انجراف شامل عىل مستوى معايري العمل وظروف الشغل يف مثل هذه مواقع العمل.
تغري الالمواطنة الهشة ميزان القوة بني العمل واملشغلني والدولة وبني العامل
املواطنني والعامل الالمواطنني ،وتؤثر عىل األخص يف محدودية قدرة العامل
الالمواطنني محتميل التسفري عىل املطالبة بالحقوق يف سوق العمل ومامرستها .أكيد
أن هذا الفارق بني املواطنني والالمواطنني محتميل التسفري كان واقعا منذ 100
سنة خلت مثلام هو واقع اليوم ،ولكن الفارق بني ذلك الوقت والوقت الراهن هو
مركزية الالمواطنية الهشة يف كندا ومبا يف ذلك تزايد من يتلقون آثارها ،والتغري
الحادث يف نظام الهجرة ذي الرسعتني واملدى الذي إليه ميتد التحام الالمواطنني
هيش األوضاع ضمن النسيج االجتامعي واالقتصادي الكندي.
توجه كل املراسالت إىل باتريسيا الندولت عىل العنوان <>landolt@utsc.utoronto.ca
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التزام علم االجتماع
من خالل العدالة المناخية

>

بقلم شيريل تيالكساين ( ،)Cheryl Teelucksinghجامعة ريورسون ،كندا

تجمع متظاهرين ضد إستكشاف الغاز الصخري يف
نيوبرونسويك ،كندا.
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ف

ي الوقت الذي تشهد فيه املدن عىل امتداد العامل تصاعد العنرصية
واألصالنية يبدو أن هذا االتجاه قفز عىل تورنتو .قد يكون ذلك مفاجئا عىل
اعتبار أن تورنتو واحدة من أكرث مدن العامل تعددية ثقافية ،وشاهدة ،مثلها
يف ذلك كمثل مدن كربى عديدة ،عىل أفضل ظروف العيش الحرضية وأسوئها يف آنٍ م ًعا.

التاميل طرقها الرسيعة الرئيسة مذكرين املقيمني فيها باملدى الذي بلغه
التمييز االجتامعي واملكاين ضد أبناء األعراق غري البيضاء يف ضواحي املدينة.
بدال من معالجة هذه األحداث معالجة مبسطة بوصفها توترات سياسية
واقتصادية معزولة تستدعي أشكاال مختلفة من النشاط الحريك ومن التدخل ،من
املهم بالنسبة إىل علامء االجتامع أن ينظروا يف الصالت التي تربط بني النشاط
الحريك والفعل والقضايا من أجل الضغط يف اتجاه إصالحات سياسية .أنا أحاجج
بأن العدالة املناخية توفر مظلة مناسبة تحتها ميكن لعلم االجتامع أن يقوم بذلك.

عىل امتداد السنوات املاضيةُ ،س ّجل تزايد يف االحتجاجات الحرضية عىل امتداد
العامل ومل تكن تورنتو استثناءا .كانت النزاعات املتولدة عن االنتخابات األمريكية لسنة
 ،2016واالحتجاجات التي أطلقها ضحايا أزمة مياه فلينت ( =Flintمدينة شامل
ديرتويت تقع إىل جانب أكرب مواقع إنتاج رشكة جيرنال موتورز ،ويقطنها قرابة مائة
ألف ساكن أكرث من  55باملائة أمريكان من أصول أفريقية وأكرث من  40باملائة منهم
يعيشون تحت خط الفقر .خالل أشغال بنية تحتية صار تز ّودها باملاء سنة  2014يتم
من بحرية هريون امللوثة جرثوميا وصناعيا-املرتجم) أو حملة «حياة السود لها قيمة
«التي تحدت املعالجة ما بعد العنرصية التي مل تطن يف الحقيقة فعلية أبدا ،أمثلة
عن االحتجاج الذي قاده جيل األلفية عىل شبكات التواصل االجتامعي ويف الشوارع.

العدالة املناخية هي يف اآلن ذاته إطار نظري وحركة اجتامعية تحاول الدمج
بني قضايا العدالة االجتامعية والحركات البيئية .من خالل توسيع املفاهيم
التقليدية واإلقصائية املرتبطة باملحافظة عىل البيئة يف اتجاه رؤى بيئية أكرث
استدماجا ،تجمع العدالة املناخية بني طيف واسع من املشاكل االجتامعية والبيئية
بدءا من الصحة وصوال إىل نشاط الرشطة مرورا باإلسكان والتخطيط الحرضي.

حدثت مثل هذه التوترات والتعبئات يف تورنتو أيضا حيث أغلبية الساكنة
مولودة خارج البالد ومتعددة األعراق .بالنسبة إىل البعض كانت الصدمة
لدى شهودهم تصاعد األحداث العنرصية يف مدين ٍة لطاملا عرفت بثقافة
التعددية الثقافية .أخرت حركة «لحياة السود قيمة» يف تورنتو استعراض
فخر املثليني الرئيس احتجاجا عىل العنف البولييس ،وقطع مهاجرو املدينة

تستند العدالة االجتامعية بوصفها مقاربة للنشاط الحريك إىل االسرتاتيجيات
االحتجاجية مقرونة إىل حركات حقوق اإلنسان ،من قبيل إقامة السدود البرشية
والعرائض والحمالت اإلعالمية نضاال من أجل سياسة اجتامعية وبيئية فعالة.
باستيحاء عمل روبرت بوالرد ( =Robert Bullardعامل التخطيط الحرضي
والسياسات البيئية صاحب لقب «أب العدالة املناخية»-املرتجم) بالغ النفوذ صارت
>>
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العدالة املناخية مثاال لعلم االجتامع املوجه لفائدة الجامعة والذي يكون مستجيبا
ومناسبا النشغاالت اليوم االجتامعية والسياسية واالقتصادية والبيئية املرتابطة.
يف شكلها االبتدايئ ،تركز العدالة املناخية عىل إبراز التوزيع الفضايئ غري املسبوق
للمخاطر البيئية التي يكابدها املهمشون واملنتمون إىل غري العرق األبيض وذوو الدخل
الضعيف واألهليون .يف كندا كان ذلك يستوجب اإلشارة إىل املرياث االستعامري املستمر
للبنية التحتية والنعدام املشاورة مع األهليني يف اتخاذ قرارات حول األرض واملوارد تؤثر
يف حياة جامعاتهم .يف هذا املنظور ،تخلق االنشغاالت املتقاسمة حول حقوق األرض
والصحة واملخاطر التي تواجهها األنظمة البيئية ترابطات عىل اتساع قضايا العدالة
االجتامعية ،محققة تعالقا واضحا بني احتجاجات األهليني حول تنامي استخراج
نفط رمال القار يف ألربتا واالحتجاج عىل نفاذ أنبوب نفط داكوتا يف ستاندينغ روك.
فضال عن ذلك ،وفرت العدالة املناخية يف املراكز الحرضية إطارا ملساءلة الوضع
الراكد والتحرك نحو حلول لسريورات التطور الحرضي غري املسبوقة .مثل هذه
االتجاهات ذات عالقة بالتخيل املنهجي عن االستثامر لفائدة جامعات املنتمني إىل
غري العرق األبيض من ذوي الدخل الضعيف وهو ما نتج عنه مساحات خرضاء أقل
وخيارات غذائية أكرث ندرة وكذا عجز يف الرصيد العقاري املخصص للسكن ونفاذ
أقل إىل النقل العمومي ومقادير أكرب من األعامل البوليسية ومن الوصم االجتامعي.
مثلهم يف ذلك كمثل آخرين عىل امتداد العامل ،يتفحص علامء االجتامع الكنديون
الكيفية التي بها تؤطر املنظامت البيئية غري الحكومية واإلعالم والسياسات
الحكومية حاجات الكنديني املهمشني وتجيب عليها .ينري عملهم الكيفية التي بها
تصري أشكال الالعدالة البيئية بارزة كلام سألنا من يحصل عىل ماذا وبأية طريقة؟
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يتقاطع عدم اإلنصاف يف النفاذ إىل املوارد والسلطة مع العديد من تيارات النشاط
الحريك وميكن له أن يوحدها .يف تورنتو ،وعىل املستوى الكوين ،يجتمع االمتياز
األبيض مع الحصول عىل مزايا اقتصادية واجتامعية وبيئية .لقد عززت مناويل اتخاذ
القرار التاريخية بنى السلطة القامئة وحافظت عىل الوضع القائم بحيث تزايدت
جودة ظروف األحياء السكنية الجيدة فيام كانت ظروف األحياء السيئة تزيد سوءا.
عىل مقربة تاريخية أقرص ،تم اتخاذ العدالة املناخية يف تورنتو راية لالحتجاجات
ضد التوسع يف استخراج النفط امللوث من رمال القار يف ألربتا وكذا ضد تنامي أشكال
التفاوت املتولدة عن العوملة .وباعتبار إعادة توطني الرشكات متعدد الجنسيات
مؤسساتها اإلنتاجية يف بلدان أقل منوا ،حيث األجور أقل والرتاتيب البيئية أقل تشددا،
تربط العوملة بني الفقراء وغري املنتمني إىل العرق األبيض ،الهشني تجاه أشكال الالعدالة
البيئية يف مواقع عملهم ،وبني العائالت والجامعات عىل املستويني املحيل والكوين.

التغري املناخي موضع انشغال بالنسبة إىل علامء االجتامع الذين يشتغلون
عىل العدالة املناخية .يف كندا ،تتعقد سياسات املناخ جراء اعتامد كندا عىل
الغاز الصخري محركا اقتصاديا ،وينزع املستفيدون منه إىل النظر إىل آثار
التغري املناخي أو االنشغاالت حيال متدد أنابيب النفط عىل أنها بعيدة وقابلة
للمعالجة .عىل النقيض من ذلك ،يبدو أكرث قربا ومبارشة أث ُر التغري املناخي
املتولد عن االنبعاثات الغازية يف البلدان األقل منوا ،وهي بلدان أكرث هشاشة
تجاه الكوارث الطبيعية ،حيث تكون البنى التحتية غالبا فقرية ،وتكون التجهيزات
أكرث كلفة ،وهي أيضا بلدان أكرث تبعية للصيد والفالحة الكفافيني .وعليه مثة
حاجة ملحة يف كندا إىل تأطري القرارات الطاقية املحلية يف سياق آثارها الكونية.
إذا ما أخذت مجتمعة ،تشري هذه األمثلة إىل أننا نشهد عىل األقل ثالثة مظاهر
للعدالة املناخية ميكن أن تكون مادة «لعلم اجتامع ملتزم» يف مثل أزمنة األزمة
واالحتجاج التي نعيش.
يتوجب عىل علامء االجتامع أوال االنفتاح عىل املقاربات متفاعلة االختصاصات.
تستوجب العدالة املناخية طرائق كيفية وكمية ومتعلقة بالفضاء وبالقانون وأن
تؤسس ذاتها عىل أطر نظرية تستمد من الجغرافيا والقانون والتخطيط الحرضي
والصحة العمومية وعلم االجتامع .ركزت بعض البحوث يف العدالة املناخية عىل تغطية
رسديات وتجارب من يكابدون املخاطر البيئية والعنرصية وأشكاال من القمع أخرى
غري معروفة .ومتثل هذه الرسديات املخفية نقطة بداية مهمة لدراسة سريورة التغيري.
يتوجب عىل علامء االجتامع ثانيا أن يدافعوا عن اإلصالحات السياسية
االجتامعية والبيئية من قبل الحكومة وذوي الشأن من القطاع الخاص .أفهامنا
للمشاكل االجتامعية والبيئية دامئة التحول والتدخالت يف اتجاه العدالة املناخية
مطلوبة عىل املستويني املحيل والكوين من أجل حامية الساكنات الهشة ضد
األثر غري املتناسب يف الصحة واالقتصاد واملخاطر البيئية املقرونة بالتغري املناخي.
أخريا ،ويف ما يتجاوز وضع السياسة موضع التنفيذ مثة دور عىل علامء االجتامع
أن يضطلعوا به يف اإلرشاف عىل سياسات جديدة وتقوميها من منظور الجامعات
املهمشة ،وهي امل َ َه ّمة املدعوة لالستفادة من املقاربة متفاعلة القطاعات .من خالل
استخدام عدسات العدالة البيئية ميكن لعلامء االجتامع أن ميدوا يد العون يف اتجاه
تعزيز العالقة بني السياسة وبناء عامل أكرث عدال.
توجه املراسالت إىل سرييل تيالكساين عىل العنوان <>teeluck@arts.ryerson.ca
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علم االجتماع في زمن
ال يشبه أي زمن غيره بالمرة

>

بقلم كارين فوستر ( )Karen Fosterجامعة دالوزي ( ،)Dalhousieكندا

ُرصدت عىل بيت يف هاليفكس ,نوفا سكوتيا ,كندا.
يف فرباير  .2017تصوير كارين فوسرت.
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يبدو أن الوقائع ال تهم بقدر أهمية اآلراء
واالنفعاالت .التعاطف مع «اآلخرين» يف أدىن مستوى
له من أي مىض ونحن عىل وشك تكرار بعض أسوأ

ميكن أن تكون رؤية انقطاعات التاريخ يسرية يف
مقابل عرس رؤية التواصل فيه .أعلن علم االجتامع
وأرضابه عن العديد من الكسور والنهايات والبدايات
قبل هذا التاريخ ،نهاية العمل ،نهاية التاريخ ،وحتى
نهاية علم االجتامع ذاته! ولكن وعىل وقع املزيد من
االستقصاء ومبرور الزمن انتهت مثل هذه االدعاءات
إىل التعديل .مع كل قطيعة مثة دامئا خيوط استمرار
للتواصل .وملا نطق به ميشال فوكو رن ُني حقيقة :كل

مهمتنا نحن علامء االجتامع ،وعىل األخص بالنسبة
إىل من اشتغلوا منا عىل علم االجتامع التاريخي ،هي
رسم الخيوط التي ميكن أن تصل ما يحدث اآلن مع
ما يكون بعده بحيث ال نغفل األسباب املخفية أو
نخطئ عزو ما يكون إىل متغريات غري ذات دخل.
وليس الحل إعادة بناء املجتمع اللربايل الدميقراطي
الذي ميكن أن يجربنا فقده عىل أن نحزن جزئيا عىل
أننا وضعنا بعض بذور دماره ،إعادة بنائه كام كان
متاما .حتى التحول الظاهر عىل عالقة علم االجتامع
باملجتمع من خالل الدولة الحاكمة واملنظامت املدنية
أو من خالل الجامعة َو َج َب أن يكون محل تقويم
>>

ب

النسبة إىل الكثريين ،مثلت سنة 2016
نهاية للعامل الــذي كنا نعرف .فقد هزت
االنتفاضات الشعبوية التي ميثلها التصويت
عىل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب ،وانتصار ترامب
االنتخايب ،وعنف دوتريت يف الفيليبني وعودة االستبداد
إىل الحكومات واألحزاب السياسية النظام النيوليربايل
الدميقراطي الرأساميل .وبالتوازي مع التيارات السياسية
شهدنا انتشار «األخبار الزائفة» وتنامي ردود الفعل عىل
«االستقامة السياسية» عىل امتداد العامل مبرشة مبا يراه
البعض عىل أنه حقبة «ما بعد الحقيقة» جديدة.

الفظاعات البرشية التي شهدها العامل عىل مر تاريخه.
صار علم االجتامع هدفا رئيسا لالزدراء يف مثل هذه
األزمنة السياسية التي نعيش ولكن إذا ما طبقنا
الخيال السوسيولوجي قد نرى فويرقات مخفية
ومن ثم أمال فدالئل عىل ما يتوجب أن نفعله الحقا.

حني هو «زمن ليس مثل أي زمن آخر ،أو باألحرى
كل حني هو زمن ال يشبه أي زمن غريه باملرة».

العدد  2من السلسلة  - ٧يونيو ٢٠١٧

علم اجتماع من كندا

موفق تاريخيا ونقديا .لقد كان ملامريس اختصاصنا
وأفكاره عالقة متقلبة مع الحكم ،ومل يكونوا «داخل»
النخب بالكامل دامئا وال «خارجها» متاما أبدا.
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لقد كان علامء االجتامع مثال من بني أوائل خرباء
حكومة الواليات املتحدة املنتدبني تدقيقا إلعادة
رسم الحدود يف أوروبا ما بعد الحرب العاملية األوىل.
ولكن العديد من هؤالء ،مبن يف ذلك ويليم إسحاق
توماس (-1947-1863املرتجم) املنتمي إىل مدرسة
شيكاغو طردوا ووصموا بالعار الجامهريي عندما
كانت أفكارهم عن األممية والهوية القومية والنظام
االجتامعي يف تنازع مع نظرة الحلفاء .من املهم أن
نشري إىل أن توماس وعلامء االجتامع اآلخرين الذين
لفظهم صناع السياسات يف ما بعد الحرب مل يبدوا
قلقا حيال كيفية تطويع علم االجتامع لألجندات
الحكومية ،ومل يبدلوا ما أظهرته لهم بحوثهم من
الحقيقة ليكونوا يف خدمة الحكومة ،ولكنهم عملوا
مبارشة مع الفقراء واملهاجرين وآخرين من املهمشني
بحيث بعثوا بالفعل مؤسسات لحاميتهم وخدمة
مصالحهم .بعض أشكال تورط علم االجتامع مع
الحكومة ومع الحركات االجتامعية رهيبة ،وتقفز
الهندسة الوراثية إىل الذهن يف هذا املجال بوصفها
مثاال صادما ومروعا .حتى التورطات التي تبدو حميدة
مقارنة بذلك من قبيل مركزية اختصاصنا يف مدرسة
القرن العرشين للعالقات البرشية تورط علم االجتامع
يف املعاناة البرشية ويف هذه الحالة يف الرضر الذي
ألحقه التنظيم الصناعي للعمل بالناس وباملجتمع.
هذه هي أنواع األمثلة التاريخية التي يتوجب
فحصها إذا ما صارت أكرث مخاوفنا روعا حيال االستبداد

والفاشية يف الفرتة الراهنة حقيقة ماثلة .نحن اآلن
منشغلون حيال علم االجتامع بوصفه مامرسة .إذا ما
تحقق األسوأ سيكون علينا أن نراجع املهنة ،ونجودها
ونعزز مواثيق اإليتيقا عندنا بحيث ال نضع مهاراتنا
ومعرفتنا يف خدمة الالعدالة .لقد كان علامء االجتامع
خرباء يف االستبداد ولكنهم مل يكونوا أبدا مقاومني له.
عىل علامء االجتامع كذلك أن يقروا أن علم
االجتامع مل يكن أبدا اختصاصا متجانسا وموحدا
ذا عالقة واحدة مع القوى املؤسسات التي
توجه الحياة االجتامعية .باعتباره جسام متعدد
الوجوه من املعرفة والطرائق والنظريات هو ال
يقع بالكامل أبدا ضمن الصلوحية أو خارجها.
الحظوا معي ،أن غداة االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،وبالضبط عندما اقتنعنا أن ال حد يريد
االستامع إىل التفسري السوسيولوجي ،صار كتاب
عاملة االجتامع آريل راسل هوتشيلد غرباء يف أرضهم،
الكتاب الذي حلل املالمح النمطية ملن صوتوا لفائدة
ترامب ،عىل قامئة نيو يورك تاميز للكتب األكرث مبيعا.
آخر أعامل هوتشيلد ،من ضمن أعامل أخرى ،عمل
يف علم االجتامع الريفي وهو اختصاص فرعي مينح
الكثري من الفرص للتأثري يف السياسة العمومية.
ويعرتف اآلن صناع السياسات العاملون ضمن
الجامعات الطرفية ،حيث تبدو تكاليف العوملة عىل
الدوام أرفع من منافعها ،أن البعض من افرتاضاتهم
األساس مل تعد مجدية وال مقبولة ،ومنها عىل سبيل
املثال التعلق بالنمو االقتصادي مهام كان الثمن
وحيوية االقتصاديات املهيمن عليها تصديريا وتلك
الفكرة القائلة بأن اليشء بقدر ما يكرب حجمه يكون
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أفضل .وفضال عن ذلك هم جربوا ما يحدث عندما
ال تلقي السياسة العمومية أو املؤسسية باال ألنواع
السلوك والقيم واملعايري واملعتقدات الجامعية.
عدد معترب من الناس واآلكادمييني وصناع
السياسات عىل امتداد العامل بصدد بناء أفكار بديلة
يف االقتصاد وجسم متنام من اآلكادمييا والحركية
النشطة يتساءل عىل أسس بيئية واقتصادية عن
هذا اللهاث الذي ال ينتهي وراء النمو االقتصادي.
دوليا ،تزهر براعم جامعة تعمل عىل زعزعة مقاييس
النجاح االقتصادي عىل غرار الناتج الداخيل الخام
والتي قادت العديد من السياسات املحلية والدولية.
ملثل هذه الجهود املزعزعة القدرة عىل فتح «عوامل
أخرى» وإن كانت لها أيضا القدرة عىل أو توضع عىل
نفس خط النهايات املتعبة التي صممت لنقدها.
ذلك هو السبب الني يجعلنا نؤكد أن عمل علامء
االجتامع مل يستوف إبدا .مثة جوع مستمر للمعرفة
السوسيولوجية .إذا ما رأينا أن أفكارنا فقدت جاذبيتها
أو أن اختصاصنا نزل من عليائه ،فإن علينا أن نكون
أكرث دقة يف ما يخص ما كان للتغري من أثر حقا .ولن
تتأىت تلك الدقة إال من نوعية العقل الذي يصنع من
علم االجتامع شيئا متجانسا عىل الرغم من متازجه
وذلك من خالل الخيال العلمي االجتامعي.
توجه املراسالت إىل كارن فوسرت عىل العنوان
<>Karen.Foster@Dal.Ca
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التزام الوسائط اإلعالمية
في األزمنة المضطربة

>

بقلم فويوكي كوروزاوا ( )Fuyuki Kurasawaجامعة يورك ،كندا ،وعضو مكتب لجنة البحث ضمن ج د ع اج حول
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بوصفهم مهنيني مختصني أو مثقفني عموميني.

وسوف تكون الدعوة لاللتزام مع الوسائط
اإلعالمية كذلك مناقضة لالعتقاد واسع االنتشار بني
صفوف الجامعة العلمية االجتامعية الذي يرى أن
املنظامت اإلعالمية وسائل بأيدي سلطة الرشكات أو
الدولة أو ذاك االعتقاد اآلخر الذي يعترب أن علامء
االجتامع الذين يشتغلون مع الوسائط اإلخبارية
جبناء وتافهون والهثون وراء اإلشهار اإلعالمي وغري
ملتزمني بالعمل األكادميي الجاد .فضال عن ذلك ،وعىل
امتداد األعوام القليلة املاضية ،ومن دون أن يقصد
ذلك ،عزز تزايد ظهور أدلة عملية «لكيفيات اإلنجاز»
موجهة إىل األكادمييني املهتمني بالنفاذ إىل العموم
من خالل منصات التواصل االجتامعي تصورا يرى
أن الوسائط اإلعالمية التقليدية تقرب إىل السقوط

ومهام كانت وجوه الحقيقة التي تكمن يف هذه
االنسحاب من االلتزام مع
املحاججات لسوف يحر ُم
ُ
الوسائط اإلعالمية علام َء االجتامع من النفاذ إىل
وسائط التواصل الجامهريي .وما من معادل للوصول
إىل الوسائط اإلعالمية الجامهريية يف هذه اللحظة
الحاسمة التي تحتاج فيها املناظري السوسيولوجية
حول املناقشات الحيوية االجتامعية والسياسية
والثقافية واالقتصادية إىل أن تكون مسموعة عىل
نطاق أوسع .بل إن االلتزام مع الوسائط اإلعالمية
مفيد لعلامء االجتامع العموميني واملهنيني ،فهو،
ويف آن معا ،ميكننا من التالقى مع طيف أوسع
من األفكار واآلراء والتجارب التي ال ميكن أن
تتاح لنا من دون سلك هذه الطريق ،مبا يقنعنا
برضورة التفكري فيها وأن نؤطر عملنا ونقدمه إىل
جمهور مهتمني غري متع ّود عىل الخطاب األكادميي.
من منظور كوين ،تقدّم التجربة الكندية دروسا
جديرة باالهتامم .يشمل مجاالها العموميان املهيمنان
القامئان عىل أسس لغوية ويعكسان الطريقتني األكرث
اتباعا اللتني بهام تنظر املنظامت اإلعالمية إىل علامء
االجتامع عىل امتداد العامل ،ويف املقابل تجسدان
االسرتاتيجيات التي من خاللها يشارك علامء االجتامع
يف املجادالت العمومية من خالل الوسائط اإلعالمية
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يف الكيباك الناطقة بالفرنسية ،يضطلع علم
االجتامع بدور عمومي ينافس ،ورمبا يفوق ،دوره
املهني أكرث مام هو عليه الحال يف أمريكا الالتينية
والقارة األوروبية حيث يستفيد االختصاص من درجة
عالية نسبيا من التقدير االجتامعي الثقايف والصيت
الفكري .ساهم علامء االجتامع مساهامت فعالة يف
مفصلة األسس االجتامعية والثقافية لهوية الكيبيكيني
ذوي اللغة الفرنسية الجامعية وروحهم القومية
منذ «الثورة الهادئة» التحديثية واملناهضة للسلطة
الدينية للسنوات  .1960نتيجة لذلك ،مثة نزعة
يف النظر إىل علامء االجتامع يف الكيبيك عىل أنهم
مثقفون وموسوعيون .وكثريا ما يقارب الصحفيون
أو الضيوف علامء االجتامع للتحدث يف مسائل
اجتامعية وسياسية عامة حيث يسألونهم « ما الذي
تراه بوصفك عامل اجتامع» يف هذه املسألة أو تلك.
عىل الرغم من أن املالحظات السابقة مستمدة
من السياق الكندي فإن الطبيعة الثنائية ملوقع علم
االجتامع ،سواء أكان مهنة تخصصية أم ذات استخدام

>>

ل

ا تبدو دعوة علامء االجتامع لاللتزام مع الوسائط
اإلعالمية يف هذه اللحظة املخصوصة مناسبة،
ذلك أن استرشاء القوميات الشعبوية واألصوليات
الدينية تحثان السياسيني واملشاهري ،وهام الصنفان اللذان
ال يبدوان واضحي الحدود يف زمن الرتفيه املعلومايت الذي
نعيش ،عىل التبشري املفتوح بتجاهل أي نوع من الخربة.
قد يالقي علامء االجتامع عداء أو المباالة شعبيني إذ
نكشف حقائق غري محببة قد تفضح أو تقوض أو تتناقض
بوضوح مع ما يحيذ بالعامل االجتامعي من دوغام عزيزة
عىل القلوب أو حس مشرتك مط َّبع معه ومقدسا (عموميا
أو دينيا) وظاهر البداهة.

ضمن سلة املهمالت الثقافية والتقادم التكنولوجي.

يف كندا الناطقة باللغة اإلنكليزية ،عىل غرار
ُ
املنوال السائد للمامرسة
بقية العامل األنكلو-أمرييك
التخصصية هو علم االجتامع املهني .يف هذه الحالة،
تدعو الوسائط اإلعالمية علامء االجتامع يف املقام
األول عىل أنهم مختصون يف موضوع محدد تتم
تغطيته (لنقل مثال توطني الالجئني السوريني ،أو
اإلجرام املسترشي يف وسائط التواصل االجتامعي
يف صفوف املنضوين يف املعاهد الثانوية) .يف
ذات الوقت ،وانسجاما مع التوجهات األمريكية
والربيطانية ،يظل علم االجتامع الكندي الناطق
باإلنكليزية منكفئا عىل مكانته التابعة نسبيا تجاه
االقتصاديات أو علم النفس أو العلوم السياسية تلك
التخصصات التي متتع مامرسوها تقليديا بحضور
أكرب يف مناقشات القنوات التليفزيونية واإلذاعية
الوطنية األعىل صيتا أو يف صحف املبيعات العالية.
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فكري عمومي ،قابلة للتعميم عىل العديد من املواقع
األخرى ،بل إن كل واحد من منوايل املامرسة ،وبسبب
اختالف مخاطرهام ومردودهام ،يتطلب مجموعة
مختلفة من اسرتاتيجيات االلتزام مع الوسائط
اإلعالمية ومينح دروسا ذات نفع لكل املامرسني.
يف العامل االنكلوسكسوين ،حيث رشعية علم
االجتامع أقل رسوخا ومرتكزة أساسا عىل التخصص
املهني ،ميكن للمبادئ الثالثة التالية أن تساعد
عىل مزيد التعريف العمومي باالختصاص:
• افهم موقعك :أدرس امليدان اإليديولوجي واملهني
الذي تندرج فيه حقول الوسائط اإلعالمية الوطنية من
حولك بحيث تتمكن من اإلمساك بالدور الذي ميكن
أن يطلب منك أن تضطلع به .ملاذا يطلبك املنتجون
أو الصحفيون ،من أجل أية غاية تطلب خربتك وكيف
سيتم تأطري أقوالك ضمن مقال أو خالل ظهور ما؟
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• ن ّوع وجبة الغذاء :طبق مبدأ علم االجتامعي
اإلعالمي يف األخذ بالعينات املمثلة عىل املقابالت
التي تجريها بحيث تتحدث مع مصادر إخبارية
أدىن اعتبارا أو تكريسا جامهرييا من قبيل املحطات
اإلذاعية الجامعاتية ،والصحف الصغرى وما إىل ذلك.
سيسمح لك ذلك بأن تصل إىل جمهو ِر مهتمني ميكن
أال يكونوا معتادين عىل زاوية النظر السوسيولوجية
يف موضوع محدد وميكن أن تثري اهتاممهم.

• اآلراء بخسة الثمن يف حني ال تكتسب
الوقائع (السوسيولوجية) إال بعرس .يف عرص وسائط
التواصل االجتامعي لكل رأي ومنصة عربها ينرشه.
خصيصتك املميزة بوصفك متخصصا مهنيا إذا
تنبني عىل قدرتك عىل أن تستند عىل استنتاجات
البحث واستعراض الوقائع ملجابهة التصورات
الشعبية املضلّلة وكذا لوضع حدث محدد ضمن
سياقه االجتامعي التاريخي املقارن األوسع.
وبالنسبة إىل مواقع أخرى مثل أمريكا الالتينية
وأوروبا القارية وكيبيك الناطقة بالفرنسية حيث
يضطلع علامء االجتامع بانتظامٍ بدور املثقف
العمومي وحيث ينزع االلتزام مع الوسائط
اإلعالمية إىل التحول إىل تخصص مهني ،يل اقرتاحان:
• أطّر املقابلة :فبام أن الصحفيني واملنتجني يتولون
مبدئيا دعوتك إىل مقابلة مسبقة ويثمنون نصيحتك
تثمينا عاليا ،انتهز الفرصة وقولب الزاوية التي
ستتخذها املسألة .اقرتح خطوط تساؤل بديلة وانصح
بشخص آخر لالستجواب أو تابع األمر بإرسال تقارير
ومعطيات أو حتى اذكر مقاال محكّام أو كتابا يف املسألة.
• ال تح ّول نظرك عن الجائزة :باعتبار أنك ستظهر
بوصفك مثقفا عموميا ،سوف تكون واقعا تحت إغراء
اإلدالء بترصيحات حاسمة حول حال العامل أو التنظري
حول العالقات السببية .بدال عن ذلك ،اجذب املقابلة
إىل الوقائع ذات املساس مبيدان خربتك .افعل ذلك
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بطريقة موجزة تركز عىل نقاط مركزية وقدم تحليال
يكون يف املتناول من دون أن يكون مميعا وال ُمسفّا.
مثة نقطة نهائية قابلة للتطبيق عىل كل املواقع:
مناسبة التوقيت هي األساس .اآلجال الزمنية العجولة
واقتناص االهتامم اإلعالمي مقدسات بالنسبة إىل
الوسائط اإلعالمية .عليك أن تجد توازنا بني التواؤم
مع طلبات اللحظة األخرية التي تصدر عنهم
وجدول أعاملك أنت .ليس يف مستطاع املراسلني وال
املنتجني وال املحررين انتظارك ولن يفعلوا بحيث
تجد لهم وقتا مناسبا متنح لهم فيه مقابلة أو تنرش
مقالة الرأي التي يطلبونها إذا ما كانت الرواية
قد استقرت يف الوعي العمومي أو تالشت منه.
بدال عن أن يكون علامء االجتامع مشاهري أدعياء
حاججت داعيا إىل تعاون مجدّد
أو نقادا مزعجني،
ُ
مع الوسائط اإلعالمية .يوجب علينا ذلك أن نطور
علم االجتامع بوصفه ويف اآلن ذاته َم َه ّمة عمومية
وتخصصا مهنيا بديال عن ذلك النوع من اللف
الذي مييز العالقات العامة والتفاهات املشاريعية أو
االنتهازية الالمبالية تلك التي مترر عىل أنها حكمة يف
أزمنة االضطراب التي نعيش.
توجه كل املراسالت إىل فويويك كروزاوا
<>kurasawa@yorku.ca

هل صارت الجامعات
األمريكية

>

موقعا جديدا لنزاعات المهاجرين؟
بقم ساندرا بورتوكاريرو ( )Sandra Portocarreroوفرانشيسكو الرا غارسيا ( ،)Francisco Lara Garcíaجامعة كولمبيا،
الويات المتحدة األمريكية
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يعترب أغلب املقيمني يف الواليات املتحدة الحريات
مضمونة من قبيل امتياز السري من دون خشية
الرتحيل أو التقدم للعمل أو الحصول عىل تعليم.
وسع ب ت ط ومجال هذه الحريات لفائدة الشباب
وغري الحاملني لوثائق الهجرة سامحا ملن يعتربون
الواليات املتحدة وطنهم أن يتمتعوا بهذه االمتيازات
>>

طالب جامعة امريكية يطالبون بجعل حرم
للطلب الغري موثقني.
جامعتهم مالذا ً ّ

ي

وم الخامس عرش من جوان سنة  2012أعلنت
إدارة الرئيس أوباما بعث برنامج التأجيل لفائدة
الطفولة الــوافــدة ( ب ت ط و Deferred
غي سياسة
 )Action for Childhood Arrivalsمبا ّ
الواليات املتحدة حيال الهجرة سامحا ملليون وسبعامئة
ألف مهاجر حديثي السن غري الحاملني لوثائق هجرة
دخلوا إىل الواليات املتحدة بصفتهم أطفاال بأن يحصلوا
عىل أعفاء من الرتحيل يدوم سنتني قابلتني للتمديد .كام
مدد ب ت ط و التصاريح بالتقدم للحصول عىل عمل

للمهاجرين الشباب غري الحاملني للوثائق هؤالء ،ووفر
لهم نفاذا أكرب إىل التعليم العايل.
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مسرتيحي البال ،خالل فرتة التأجيل عىل األقل.
عىل أثر انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات
املتحدة صار القلق بديال عن راحة البال .انترش الخوف
الناشئ عن الخطاب املعادي للمهاجرين الذي طبع
حملة ترامب مثل نار يف هشيم .وعىل الفور تقريبا
خيش املستفيدون من ب ت ك ومن أن تكون الحاميات
التي توسعت يف منحها إدارة أوباما عرضة للسحب
دون متييز .ولكن الشعور بالقلق صار إىل مدى أبعد
حيث يخىش املهاجرون من كل الوضعيات من إمكانية
تأثري التضييقات الصارمة حيال الهجرة فيهم كلهم.
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تجسدت هذه املخاوف بتاريخ 2017-01-27
عندما أمىض الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا مينع
املنحدرين من سبع بلدان مسلمة رئيسة من دخول
البالد .بفعل اللغة الفضفاضة التي صيغ بها األمر
وفورية التطبيق اندفع املهاجرون من كل القوميات
والوضعيات القانونية ،مبن يف ذلك الالجئون واملواطنون
األمريكان نحو انتفاض محموم نارشين االحتجاج عل
امتداد البالد .واستيقظ كل املهاجرين سواء أكانوا
الجئني أم طالبا حاملني لتأشريات أم مقيمني دامئني
عىل واليات متحدة بدا عليها أن احتامل تعرضهم
فيها للسؤال واإليقاف وحتى املنع من دخول البالد
قد زاد بصفة حادة .وضيقت تعليامت وزارة الداخلية
حتى عىل دخول املواطنني األمريكان الحاملني
للجنسية املزدوجة مع البلدان املذكورة يف املنع.
بني عشية وضحاها ،بدا أن الهشاشة قد امتدت
لتشمل ال غري الحاملني لوثائق الهجرة فحسب بل
تقريبا كل من كان ذا سمة مهاجرة .وعىل الرغم
من أن املحكمة الفيدرالية يف سياتل تحركت برسعة
إليقاف العمل باألمر ،فإن كل القصة تشري إىل
أن سياسة ترامب-البيت األبيض يف مجال الهجرة
لن تعري إال القليل من االهتامم للتمييزات وهو
موضوع االنشغال الذي تم تأكيده يف السادس من
شهر مارس  2017عندما منع أمر الرئيس التنفيذي
الجديد مواطني ست بلدان مسلمة رئيسة من
دخول الواليات املتحدة ،يف واحدة من أكرث
التدخالت حدة يف سياسة الهجرة عىل امتداد عقود.
مل تكن هذه النزاعات مبثل ما كانت عليه من
الوضوح يف معاهد الواليات املتحدة وجامعاتها رمبا.
مؤسسيا ،تركز كل من الجامعات األمريكية العمومية

والخاصة أكرث فأكرث عىل املجموعات املتامزجة من
املهاجرين ضمن أطر التدريس فيها واملوظفني اإلداريني
والطالب .وقد وسع ب ت ط والصادر عن إدارة أوباما
من هذا التنوع حيث صار مبستطاع املستفيدون من
الربنامج أخريا التسجيل يف املعاهد وااللتحاق بالجامعة
التي متتلئ قاعاتها بالطلبة األجانب وتجد فصولها
قيادتها بني أيدي أساتذة يتشكلون من أكرث طبقات
املهاجرين تعلام .ما من مؤسسة معارصة أخرى تجمع
مثل هذا العدد من الناس متنوعي الطبقات واألعراق
واإلثنيات ومبثل تنوع وضعياتهم القانونية املهاجرة.
وعليه ليس من املفاجئ أن تلتحق الجامعات
عىل امتداد البالد بذلك العدد من األصوات املعرتضة
عىل منع السفر .يف الثالث عرش من فرباير أودعت
مذكرة ودية أمضتها ستة عرش جامعة أمريكية،
مبا يف ذلك جامعات رابطة إيفي (=Ivy League
رابطة كونتها مثاين جامعات تقع شامل رشق
الواليات املتحدة األمريكية تشرتك يف احتضان فرق
رياضية مرموقة .وتتميز جامعات الرابطة بكونها
فائقة الجودة دراسيا وعالية النخبوية العلمية
واالجتامعية عند قبول الطلبة املنتسبني-املرتجم)،
متحدية األمر التنفيذي .وأكدت املذكرة عىل أن
«انشغاالت األمن واألمان ممكنة املعالجة بطريقة
تكون عىل توافق مع القيم التي كانت أمريكا
تراعيها دامئا مبا يف ذلك حرية تدفق األفكار والناس
عرب الحدود والرتحيب باملهاجرين يف جامعاتنا».
عىل غرار ذلك أصدر الجمعية األمريكية لعلم
االجتامع (ج أ ع اج) ترصيحا بتاريخ 2017-01-30
معارضا أمر ترامب التنفيذي ومتضمنا القرتاحات
حيال الكيفية التي بها ميكن وضع حركة جامعية
موضع التنفيذ .تذكرنا ج أ ع اج نحن علامء االجتامع
بأننا منضوون يف شبكة ممتدة من املنظامت وهي
الشبكة التي ميكن أن تكون أكرث فعالية إذا ما اتصفنا
بالجدوى وروح التعاون .يف اللحظة التي فيها انتخب
شخص ذو رطانة معادية للمهاجرين رئيسا للواليات
املتحدة األمريكية ،وجدت املؤسسات األكادميية
نفسها مدفوعة إىل االنتقال من وضع املالحظ
إىل وضع املساهم الفاعل يف النسيج االجتامعي،
عاكسني عىل ما قال مايكل بورواي ١املوقع الوحيد
الذي تحتله الجامعات يف عامل اليوم داخل املجتمع
وخارجه يف اآلن ذاته ،مامرسة ملعاينته ومشاركة فيه
يف نفس الوقت .بعبارة أخرى ،تحول هذه املواقف
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العمومية حقل علم االجتامع إىل حقل سلطة.
يحسن علامء االجتامع الفعل باالنتباه إىل
الديناميات الصاعدة املعتملة يف ما بني مختلف
املجموعات املهاجرة يف املؤسسات الجامعية وهي
الظاهرة الجديدة التي ميكن أن تالئم األوضاع
الجامعية .ويف العادة اليوم ،تدافع املؤسسات التي
توظف املهاجرين أو متثلهم عن املهاجرين الذين لهم
ملمح اقتصادي ومستوى تعليمي مخصوصني .فعىل
سبيل املثال تقوم غرف الفالحة بعمل تكتيل لوبوي
حتى تضمن توفر عامل فالحيني بخيس األجور ووفريي
العدد وعامال يوميني من دون وثائق هجرة فيام ترغب
الرشكات التكنولوجية يف وادي السليكون يف الترسيع
من انتداب مهنديس الكمبيوتر وعلامئه فائقي املهارة
وتشغيلهم .ولكن الجامعة األمريكية ،ومن خالل
الجمع بن مجموعات مهاجرين مبثل هذا االختالف
والتنوع تحوز عىل مقدرات غري معهودة لخدمة
املوقع التنظيمي لحركات املهاجرين االجتامعية أو
املقاومة الفعلية ألجندا ترامب .ويف املقابل ميكن
لفشل التعاون يف تجسيد ذلك أن يكون ذا فائدة
تعليمية هو أيضا ،من خالل الكشف عن حدود
التعاون ما بني القطاعي وعن تحديات بناء شبكات
متضامنة قوية ضمن صفوف املجموعات املهاجرة.
عىل العموم ،وعىل التّامس مع إجابات املجتمع
املدين األمرييك عىل تحديات حقبة ترامب ،عىل علامء
االجتامع أن يعريوا انتباها لصيقا للديناميات الجامعية
العابرة للمهاجرين يف الجامعات .قد يكون من املبكر
تقدير ما سيكون لها من الداللة ولكن عندما يحني
الوقت سنكون يف حاجة إىل مقاربة تنظر املوقع غري
املعتاد للجامعة األمريكية ،متذكرين أن الجامعات
أفضية متعددة األبعاد تقع يف نقطة تقاطع مصالح
متباينة.
توجه كل املراسالت
إىل ساندرا فريونيكا بورتو كاريرا عىل العنوان
<>svp2118@columbia.edu
وإىل فرنشيسكو ال غارسيا عىل العنوان
<>f.laragarcia@columbia.edu
١
“Redefining the Public University: Developing an
Analytical Framework,” Transformations of the Public
Sphere, Social Science Research Council, 2011.

تقديم الفريق االرجنتيني
بقلم خوان إيناسيو بيوفاني ( )Juan Ignacio Piovaniعضو لجنتي البحث ضمن ج د ع اج البحوث المستقبلية (ل ب
 )07والمنطق والمنهجية (ل ب  )33وبيالر بي بويغ ( )Pilar Pi Puigومارتن أورتاسون ( )Martín Urtasunجامعة ال بالتا
الوطنية ،األرجنتين

>
ا

لتحقنا بنرشة حــوار كوين سنة  2016بعد سنوات من الرتجمة الرائعة إىل
اإلسبانية التي كانت تنجز تحت إرشاف ماخو ألفاريث ريفادوال (Majo Álvarez
 )Rivadullaيف كوملبيا .منذ ذلك التاريخ منح لنا كل عدد من أعداد حوار كوين
تحديا وفرصة للتعلم ،فبعد العديد من األسابيع من العمل املكثف يغمرنا إحساس رائع
بفرحة اإلنجاز.
ليست الرتجمة طريقا متصلة التقدم ،فمثلام أشار إىل ذلك الفريق الروماين
مؤخرا يتعلق مشكل أول باأللفاظ الجديدة التي مل تتم ترجمتها ترجمة رسمية بعد.
ولكن وباعتبار أن اإلسبانية واسعة االستخدام يف األكادمييا ويف املنظامت العاملية
يف آن معا فإننا نستند إىل العديد من املوارد مثل املقاالت والتقارير واألوراق
البيضاء إلخ ...بحثا عن املرادفات اإلسبانية للمفردات املنحوتة السوسيولوجية
والسياسية إنكليزية اللغة .ولكن ،ويف اآلن ذاته ،يضع الواقع املتمثل يف أن اإلسبانية
واسعة االنتشار إىل حد كبري أمامنا تحديات مخصوصة .اإلسبانية لغة رسمية
لواحد وعرشين بلدا مبا يقارب  500مليون متحدث أصيل بها بوصفها لغة أما
عىل امتداد العامل .لكل منطقة بل ولكل حلقة أكادميية صيغتها املميزة للغة وفيها
ميكن لنفس املفهوم أن يعرب عنه بطريقة مختلفة .بغية معالجة هذا اإلشكال ننفق
الكثري من الوقت يف املناقشة حول الطريقة املثىل الستدعاء إسبانية «محايدة»
أو حول الكيفية التي بها نكون منصفني تجاه الفوارق اللغوية املحلية والجهوية.
عىل أن مصاعب أشكال التلفظ والتقبل املتعددة تتجاوز لغة واحدة مخصوصة.
فمثال ،وعند محاولتنا ترجمة لفظة إنكليزية يبدو مرادفها «شفافا» لنقل ليربايل
مثال ،تبني لنا أن األمر معقد عندما تستخدم لوصف ميل سيايس إيديولوجي .كان
خيارنا األول هو اللفظة اإلسبانية التي تعني «ليربايل» ولكن ويف إسبانيا ويف غالب
بلدان أمريكا الالتينية سواء بسواء للفظة معنى محافظ واضح .كان واحد من
بدائلنا هو استخدام لفظة «بروغريسيستا» (تقدمي) ولكنها تحيل يف العديد من
السياقات األمريكية الالتينية إىل الفكر اليساري .وعليه يكون من غري املناسب باملرة
استخدام بروغريسيستا لإلحالة عىل سيايس ميكن أن يكون ذا تفكري منفتح تجاه

القيم العائلية مثال ولكنه يدعم االقتصاديات النيوليربالية والتدخل العسكري املمتد
والسياسات الشبيهة (عىل ما ينزع نحوه من يسمون باللرباليني يف الدول املتقدمة).
ترجمة مثل هذا النوع من األلفاظ يتطلب استقصاءا أعمق ملختلف البدائل وآثارها.
مشكلة أخرى تعرتضنا عىل الدوام تتعلق بأسامء الجندر التي يتم التعامل
معها بطرق مختلفة يف اإلنكليزية واإلسبانية .الفريق التحريري لحوار كوين عىل
وعي بطبيعة الحال بكفاحات النساء عىل امتداد العامل وتحتوي املجلة عىل
مقاالت حول حقوق النساء ،وقضايا الجندر واملجادالت النسوية يف بلدان مختلفة.
تؤكد العديد من االنتقادات أن اإلسبانية (وألسنة أخرى) بها انحراف جندري،
وعليه فقد يتبني بعض الكتاب ،وعىل األخص عندما يعالجون مظاهر الالتساوي
الجندري واملواضيع ذات الصلة ،اسرتاتيجيات كتابية مرسومة يجابهون بها مثل
هذا االنحراف .ولكننا ومبا أننا كثريا ما نرتجم نصوصا إنكليزية تكون قد كتبت
أصال بلغة ثالثة (وفيه يكون االنحراف الجندري أكرث وضوحا) تكون اختيارات
الكاتب الدقيقة التي استخدمها لتحدي االنحراف والكتابة املتحيزة جنسيا يف
اللغة األصلية ،ومن دون أن يقصد هو ذلك ،مبهمة لدى ترجمتنا لها إىل اإلسبانية.
عىل خالف فرق تحرير أخرى ،اخرتنا أن نركز ما نتكفل به من عمل بني أيدي فريق
قليل العدد يف قسم علم االجتامع يف جامعة البالتا الوطنية .بعد أن نتسلم الصيغة
اإلنكليزية من حوار كوين ،يتقاسم بيالر ومارتن املقاالت حسب امليل املوضوعايت
واالهتامم الشخيص .يرتجم املرتجامن كل مقالة عىل حدة ثم يقارنان كل عمل مع اآلخر.
الحقا ،يراجع خوان كل الرتجامت باستفاضة وشمول .خالل هذه السريورة نتلقى
مشورة لوال بوسوتيل الثمينة ذلك أن حذقها الفائق للعديد من األلسن وخربتها املديدة
يف الرتجمة لهام دور حيوي يف مساعدتنا عىل تطوير الصيغة اإلسبانية من حوار كوين.
كانت مساهمتنا يف حوار كوين مرثية للغاية يف تطوير مهاراتنا الرتجمية وكذا
يف وصلنا بهذا التنوع الهائل من املواضيع والسياقات االجتامعية ،وهي تساعدنا
عىل أن نعرف العامل أكرث ومن خالل ذلك هي تحفز خيالنا السوسيولوجي.
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خوان إيناسيو بيوفاين أستاذ مناهج البحث االجتامعي يف قسم علم االجتامع يف جامعة البالتا الوطنية
وباحث يف املجلس الوطني للبحث العلمي والتقني (كونسيت ارجنتينا  .)CONICET, Argentina -حصل
عىل شهادة املاسرت يف العلوم يف مناهج البحث االجتامعي واإلحصائيات من الجامعة التي تسمى اآلن جامعة
مدينة لندن باململكة املتحدة ،والدكتورا يف مناهج العلوم االجتامعية من جامعة سابينزا (الحكمة) بروما
إيطاليا .كان زميل دراسات ما بعد الدكتورا يف العلوم االجتامعية يف جامعة كوردوبا الوطنية باألرجنتني ويف
برنامج ما بعد التخرج يف علم االجتامع واألنرثوبولوجيا يف جامعة ريو دي جانريو الفيدرالية بالربازيل.
عىل امتداد العديد من السنوات أجرى بحوثا يف تاريخ املناهج السوسيولوجية ومنطقها وأُسسها .ومنذ
سنة  2011هو يدير برنامج البحث حول املجتمع األرجنتيني املعارص ( )PISACوهي مبادرة متفصل
بني العديد من املشاريع وترشك  50معهد علوم اجتامعية يف الجامعات العمومية عىل امتداد البالد.

درست بيالر يب بويغ علم االجتامع يف جامعة البالتا الوطنية يف األرجنتني ،وهي حاليا طالبة دكتورا يف العلوم
االجتامعية يف نفس الجامعة .يندرج بحثها يف علم اجتامع البيئة واهتامماتها هي البيئة والفقر وأشكال
التفاوت يف السياقات الحرضية .هي اآلن تعمل يف قسم علم االجتامع حيث تشارك يف العديد من املشاريع
التي تهتم بالقضايا املنهجية يف دراسة الفقر والتفاوت .وبيالر منخرطة كذلك يف برامج واسعة تجرى يف
األحياء املحرومة يف مدينة البالتا ويف العديد من أنشطة التبادل مع زمالء من جامعة وبرتال (أملانيا).
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درس مارتن أورتاسون علم االجتامع يف جامعة البالتا (األرجنينت) حيث يتابع اآلن دراساته للحصول عىل الدكتورا يف العلوم
االجتامعية بتمويل من املجلس الوطني للبحث العلمي والتقني .يجري مارتن بحثا يف السياسات األمنية «الوقائية»
الجارية معتمد ًة عىل الوسائل التكنولوجية وعىل األخص الرقابة الحرضية باستخدام الفيديو .هو يتبع مقاربة إثنوغرافية
مطعمة نظريا بعلوم اجتامع براغامتية وكذا بدراسات العلم والتكنولوجيا واملجتمع .وهو مهتم كذلك بالتعليم
الشعبي ويشارك ،مد ّرسا وناشطا حركيا يف آن معا ،يف أنشطة املعهد العايل الشعبي للكبار املنتظم يف حركة اجتامعية.

توجه املراسالت
إىل خوان إيناسيو بيوفاين عىل العنوان <>juan.piovani@presi.unlp.edu.ar
وإىل بيالر يب بويغ عىل العنوان <>pilarpipuig@gmail.com
وإىل مارتن أورتاسون عىل العنوان <>martinjurtasun@gmail.com
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