حـــوار
كــــــونــي

٤.١

 =٤أعداد يف السنة يف  14لغة

ربيع محمصاين

حوار مع سيمون كالرك

أربعون سنة بعد االنقالب الشييل

مانوال أنطونيو غاريتون

الدميقراطية االجتامعية
األوروغوانية

فيليب أروسينا٫
آدريانا ماريرو ولياندرا برييرا٫
ماركوس سوبرفيال
وماريال كوينونس٫
دييغو إ .بينريو

الفورة اليمينية املجرية

غيورغي شيبيل٫
إيسرت بارتا٫
غيورغي لينغييل
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تجاوز علم االجتامع

آالن توران

جنوب أفريقيا :النساء املنجميات والذات الجوفية السحيقة
رأس مال رمزيا
ساحل العاج :الهاتف الجوار َ
اجتامع الجمعية األوروبية لعلم االجتامع
البيان الختامي املتبنى يف املؤمتر التاسع والعرشين
للجمعية األمريكية الالتينية لعلم االجتامع
التغري االجتامعي والعرص ال َب ْص ِم ّي
فريق حوار كوين الرويس

GD

>
ردود عىل النيوليربالية
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من السوق مبا أنها دخلت مجاالت كانت قبل محمية .تح ّول العمل من
ينجو
نشاط خالّق إىل حبل للنجاة أقل تأكّدا ،ومن وسيط للتبادل صار النقد
وسيلة لتحصيل مال أكرث من خالل اإلقراض واملضاربة بالقروض صانعا دائنني أثرياء يف هذا
القطب ومدينني مفقرين يف القطب اآلخر ،ومن مصدر الستدامة الحياة صارت الطبيعة
(األرض واملاء والهواء) مجاال لتدخل قوى الرأساملية املد ّمرة فاستحالت سلعة باهضة
الثمن متس ّببة يف استيالءات عنيفة عليها ،وفيام كانت املعرفة خريا عموميا تباع اآلن إىل
عاريض السعر األعىل سواء أكانوا من الطالب الساعني إىل تحصيل املؤهالت أو من الرشكات
الساعية إىل متويل البحوث .تدفع سلعنة كل عنارص اإلنتاج إىل سلعنة كل يشء .يبدو أن
ال حدّ للسوق.
وعىل الرغم من ذلك ،تولّد األسواق النزعات املضادة لها سواء أكانت حركات اجتامعية و،
أو تعديال يف سياسات الدولة .يحوي هذا العدد أربع مقاالت حول اإلجابة األوروغوانية
عىل مأزق التوسع الكوين للسوق :سياسات إعادة التوزيع املواتية لالتحادات النقابية
رشعت اإلجهاض والزواج املثيل واملاريخوانا،
الضخمة أو املتولدة عنها ،سياسات اجتامعية ّ
والحفاظ عىل مستويات عالية للتعليم العمومي .من جهة أخرى ،اكتسحت الرأساملية
الفالحة محولة املجتمع الفالحي إىل وسيلة لتحقيق الرتاكم .تسعى الجبهة االشرتاكية
املوسعة التي تشمل أعضاء قدامى يف حركة الغوار التوباماروس والتي اعتلت سدة الحكم
للدورة الثانية عىل التوايل إىل امليض يف عهدة ثانية عىل طريق الدميقراطية االجتامعية
وهو نهج مختلف متاما عن الطريق املحافظ الشييل .وعىل الرغم من بروز االشرتاكية
الوردية أو االنتخابية يف األرجنتني والربازيل واإلكوادور وفينيزويال وبوليفيا فإن الدميقراطية
االجتامعية األوروغوانية تؤكد وجودها إنسانية وناجحة يف اآلن ذاته.
إذا كان األوروغواي بلدا منعزال يف أمريكا الالتينية فإن املجر كذلك هي أيضا ضمن الكتلة
السوفياتية السابقة ال يف اشرتاكيتها بل يف شعبويتها املتسلطة بوصفها ردا ممكنا عىل قوى
السوق املد ّمرة .تصف املقاالت الثالث الواردة علينا من املجر صعود دولة مافيا يقودها
فيكتور أوربان ( )Viktor Orbánمتعاظم القوة واملختلف عن الرئيس األوروغواين خويس
موخيكا ( )José Mujicaالذي يحيا كأبسط ما يكون .يف املجر تعمد النخب السياسية التي
مل تكن أبدا عىل مثل انعزالها وقسوتها هذين إىل غلق آفاق الدميقراطية والحوار العمومي
وتستهني بفكرة الطبقة عىل اعتبارها انحرافا شيوعيا حتى يف ظل الظهور غري املسبوق
للطبقة وتغذيتها للشوفينية القومية املوجهة ضد اليهود وشعب الغجر فيام يوضع االتحاد
األورويب موضع كبش الفداء إزاء الورطة التي يقع فيها االقتصاد املجري.
رد بلدَ ان ذوا تاريخني اقتصاديني وسياسيني مختلفني عىل ذات الدافع النيوليربايل
باسرتاتيجيات سياسية متباينة .ولكن هل يكون بإمكان الدميقراطية االجتامعية أو التسلطية
الشعبوية أن تبطل االندفاع نحو السلعنة الذي يجتاح الكرة األرضية من غري رادع؟ هل
يتطلب الوقوف يف وجه النيوليربالية حركة مضادة ال عىل الصعيد الوطني فحسب بل عىل
مستوى كوين وما الصيغة التي ميكن أن يكون عليها ذاك؟ هل ستؤول مثل هذه الحركة
الكونية املضادة إىل توسيع الحريات أم إىل تقليصها؟ هل ميثل مصريا ممكنا أم أننا نتجه
إىل التدمري الذايت الجامعي؟
ميكن االطالع عىل حوار كوين يف  14لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع.
ترسل املشاركات عىل العنوانburawoy@berkeley.edu :
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مقابلة لسيمون كالرك من قبل اثنني من طالبه
حول التعاون االستثنايئ مع علامء اجتامع
روس شباب و موهوبني  ،انتجت وفرة من
دراسات حالية خارج وخالل عملية انتقال
السوق.

آالن تورين  ،عامل اجتامع شهري دوليا،
يصف أصول نظرياته و منهجيته املبتكرة
واملستخدمة عىل نطاق واسع لدراسة الحركات
االجتامعية  .يعكس هنا تفاؤله املبكر و أكرث
من ذلك تشاؤمه األخري.

كالبانا كانَابريان ،عامل اجتامع وناشط كثري
اإلنجازات من الهند ،يصل علم احتاملية
تشابك علم االجتامع والدراسات القانونية
الحاسمة يف السعي لتحقيق العدالة
االجتامعية.

محرر:

مايكل بورواوي
محرران مترصفان:

لوال بوسوتيل ،أوغوستا باغا
محررون مشاركون:

مارغرت ابراهام ،تينا إيوس ،راكال سوزا ،جينيفر بالت،
روبرت فان كريكن.
مستشارو تحرير:

إيزابيال بارلينسكا ،لويس شوفال ،ديك سيندوغولو ،توم دوير ،يان فريتز ،ساري
حنفي ،جام خيمنيز ،حبيب الله خندكر ،سيمون مابادمينغ ،إيشوار مودي،
نيكيتا بوكروفسيك ،إميا بوريو ،يوشيمييش ساتو ،فينيتا سينها ،بنيامني تجريينا،
شني شون يي ،إيلينا زدرافوميسلوفا.
محررون إقليميون:
العامل العريب:

االفتتاحية :ردود عىل النيوليربالية
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تعاون ُملْ َه ٌم مع علامء االجتامع الروس
حوار سيمون كالرك ( ،)Simon Clarkeاملمكلة املتحدة
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علم االجتامع بوصفه نذرا
تجاوز علم االجتامع بقلم آالن توران ،فرنسا
محادثة بني القانون وعلم االجتامع
كالبانا كانا بريان ( ،)Kalpana Kannabiranالهند
تحديات االنتقال الدميقراطي
حوار مع مانوال أنتونيو غاريتون ( ،)Manuel Antonio Garretónالشييل

٧
٩
١٢

الدميقراطية االجتامعية األوروغوانية:
األوروغواي يف طليعة أمريكا الالتينية،

ساري حنفي ،منري السعيداين.

بقلم فيليب أروسينا ( )Felipe Arocenaاألوروغواي

1٥

غوستافو تانيغويت ،جوليانا تونيش ،بيدرو مانشيني ،آندريزا غايل ،ريناتا باريتو
بريتورليان ،آنجيلو مارتنس جونيور ،لوكاس آمارال  ،سيليا آرريباس.

ما مدى عمومية التعليم العمومي األوروغواين؟
بقلم آدريانا ماريرو ( )Adriana Marreroولياندرا برييرا ( ،)Leandro Pereiraاألوروغواي

١٧

ماريا خويس ألفاريس ريفادوال ،سيباستيان فيالميزار سانتاماريا،
أندري كاسرتو آرووخو ،كاترين غايتان سانتامرايا.

املعجزة األوروغوانية :إعادة التوزيع وتنامي االتحادية النقابية

الربازيل:

كولومبيا:

الهند:

إيشوار مودي ،راجيف غوبتا ،راسمي جني ،أوداي سينغ.
إيران:

ريحانة جافادي ،نجمة طاهري ،حميد رضا رأفت نجاد ،ساغار بوزورغي ، ،فائزة
خازيهزادة ،شهراد ساهفاند ،تارا أشغري الله.
اليابان:

كازهيسا نيشيهارا ،ماري شيبا ،كوسويك هيمونو ،تاكامي ،يوتاكا إيوادات،
كازوهريو إيكيدا ،يو فوكودا ،ميشيكو سامبي ،تاكاكو ساتو ،شوهي ناكا ،يوتاكا
مايدا،تومويويك إيدي ،يوكو هوتا ،توموهريو تاكامي.

بولونيا:

ميكوالي مييزيويسيك ،كارولينا ميكوالويسكا ،ياكوب روزنباوم ،كريستوف
غوبانسيك ،إمييليا هودزينكا ،جوليا ليغات ،آدام موللر ،توماس بياتاك ،آنا
بيكوتويسكا ،آنا رزيزنيك ،كونراد سياماسكو ،جوستينا ويتويسكا ،صوفيا
وودارسيك ،باتريسيا بندراكووسكا.
رومانيا:

كوزميا روغينيس ،إيلينا سينزيانا سوردو ،مونيكا ألكسندرو ،تليغدي باالس،
ماريان ميخاي بوغدان ،آدريانا بوندور ،رومانا كانرتاجيو ،ماريام سيهوداريو،
آلكساندرا دوتو ،كاتالينا غويل ،آنجليكا هيلينا مارينيسكو ،مونيكا نادراغ،
لوسيان روتاريو ،كوزميا ريوغينيس ،آلينا ستان ،مارا يتان ،إيلينا تودور،
كريستيان كونستونتان فرييس.

روسيا:

إيلينا زدرافوميسلوفا ،آنا كادنيكوفا ،إيلينا نيكفوروفا ،آسيا فورونكوفا،
إيكاتارينا موسكاليفا ،جوليا مارتينافيشني ،إيليونورا بورتيسيفا

تايوان:

جني ماو هو.
تركيا:

آيتل كاسابوغولو ،نيالي شابوك كايا ،غونور إيرتونغ ،يونكا أوداباش ،زينب
بايكال ،جيزم غونار.
أكرانيا:
زفيتالنا خوتكان أولغا كوزوفكينا ،بولينا بايتسيم ،ماريا دوماتشينكو ،غرينا
كليافتسوفا ،داريا كوروتكيه ،ماريا كوتوس ،ليديا كوزمسكا ،آناستازيا ليبينسكا،
يوليا برمياك ،مريولسالفا رومانشوك ،إيرينا شوستاك ،كسينيا شفيتز ،ليودميال
سموليار ،أورينا ستيتسنكو ،بولينا ستونوسكو ،ماريا فوروتيلينا.
مستشارون إعالميون:

آين لني ،خويس ريغريا.

بقلم ماركوس سوبرفيال ( ،)Marcos Supervielleماريال كوينونس ( ،)Mariela Quinonesاألوروغواي
ثورة األوروغواي الزراعية
بقلم دييغو إ .بينريو ( ،)Diego E. Piñeiroاألوروغواي

1٩
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الفورة اليمينية املجرية
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بروز املجتمع املافوي املجري
بقلم غيورغي شيبيل ( ،)György Csepeliاملجر

2٣

قَدَ ر الطّبقة يف املجر املعارص
بقلم إيسرت بارتا ( ،)Eszter Barthaاملجر

2٥

يف (ال)مسؤولية النخب
بقلم اغيورغي لينغييل ( ،)György Lengyelاملجر

2٧

مالحظات ميدانية
جنوب أفريقيا :النساء املنجميات والذات الجوفية السحيقة أفريقيا
بقلم أساندا بينيا ( ،)Asanda Benyaجنوب أفريقيا
رأس مال رمزيا
ساحل العاج :الهاتف الجوار َ
بقلم جوردانا مالتون ( ،)Jordanna Matlonفرنسا

٣١
3٤

تقارير مؤمترات
اجتامع الجمعية األوروبية لعلم االجتامع
بقلم جينيفر بالت ( ،)Jennifer Plattاململكة املتحدة
البيان الختامي املتبنى يف املؤمتر التاسع والعرشين للجمعية األمريكية الالتينية لعلم االجتامع ،الشييل
التغري االجتامعي والعرص ال َب ْص ِم ّي
بقلم إليسا ب .رييس ( ،)Elisa P. Reisالربازيل

3٦
3٨
٤٠

فريق حوار كوين الرويس
بقلم يلينا زدرافيوميسلوفا ( ،)Elena Zdravomyslovaروسياعلم االجتامع و التغريات االجتامعية

مساعد تحرير:

آبيغيل أندروز.
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تعاون ملهم مع علامء
االجتامع الروس

>

حوار مع سيمون كالرك ()Simon Clarke

فالريي :منذ أواخر السنوات  ،1980سافر كثري من علامء
االجتامع الغربيني إىل االتحاد السوفيايت ملعاينة “تجربة عىل الطبيعة”
يف التغري االجتامعي .ولكن عددا قليال من بينهم ،إن مل نقل ما من
أحد منهم ،بعث مؤسسة بحثية .كيف اهتديت إىل هذه الفكرة؟
س.ك :أخدنا أنا وآين فيزاكليا ( )Annie Phizackleaمجموعة
من طالب جامعة وارويك إىل روسيا يف مارس  .1990أخذت عىل
الفور باملعنى الذي اكتنزته العديد من اإلمكانيات التي بدا أنها بصدد
االنفتاح .التقينا لحسن حظنا سفيتلينا ناتالوشكا(  (�Svetlana Nata
 )lushkoالتي بدأت بتسيري “الدروس العلمية االجتامعية املتقدمة”
التي كانت قد أسستها غالينا ميخايلوفا ( )Galina Mikhalyovaيف

سيمون كالرك مع علامء اجتامع من سامرة

معهد الكومسمول العايل ( ،Higher Komsomol Schoolوالذي
أعيدت تسميته باملعهد العايل للشباب) ووضعنا برنامجا إللقاء دروس
لفائدة علامء اجتامع شبان من مختلف املناطق الروسية .يف ظل غياب
انتخابات دميقراطية صارت عمليات سرب الرأي العام وسيلة بديلة بأيدي
التنظيامت االجتامعية التي تكونت يف ظل الربيسرتويكا (وكذا بأيدي
الحزب واملنظامت النقابية التي كانت تسعى للحفاظ عىل السلطة)،
وطمح الكثري من الناشطني إىل تطوير معارفهم العلمية االجتامعية
فأتوا إىل موسكو لدراسة علم االجتامع يف محيط تقدمي إىل حدّ ما .ثم
دعيت ثانية إلشغال أسبوع من املحارضات خالل شهر ديسمرب وكان
ُ
من بني الطالب فاديم بوريسوف ( )Vadim Borisovوأولغا رودينا
( )Olga Rodinaالذيْن صارا من أعمدة م ب ع ع ت .خالل شهر
مارس الذي أعقب ذلك أخذنا أنا وبيرت فييربوذر ثانية مجموعة من
الطالب والتقينا عددا آخر من علامء االجتامع الشباب كان من بينهم
فالريي يعقوبوفيتش وفالدميري (فولوديا) إيللني(  (�Vladimir (“Vo
 )lodya”) Ilyinوبرت بيزيوكوف ( )Petr Bizyukovوزرنا مواقع
فاتنة وكانت لنا لقاءات باهرة مع نشطاء يف الحركة العاملية البديلة.
قلت ،كان العديد من علامء االجتامع الغربيني
يف ذلك الوقت ،كام َ
آخذين بالبدء يف بحوث حول االتحاد السوفيايت ولكن أغلبهم كانوا
يقرصون ميادين بحوثهم عىل معاهد البحث السوفياتية واملنظامت
>>
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طوال السنوات  ،1980عرف سيمون كالرك ،عامل االجتامع
الربيطاين العامل يف جامعة وارويك ()Warwick
مبساهامته النظرية وعىل الخصوص بتأويله املبتكر ملاركس وبنقده
لألسس الليربالية لعلمي االجتامع واالقتصاد الحديثني .سنة  1990قام
كالرك برحلة حاسمة إىل االتحاد السوفيايت ليبدأ عرشين عاماً من البحث
القائم عىل تعاون دويل نادر .صار املحرك األ ّول لنشأة مدرسة روسية
علمية اجتامعية جديدة تفحصت مجتمعا ينازع التغيرّ  .مبعية زميله
بيرت فييربوذر ( )Peter Fairbrotherبنى شبكة من الباحثني الروس يف
معهد البحوث حول عالقات العمل التعاونية (Comparative Labour
 )Relations Research (ISITOم ب ع ع ت) .يف املعهد أنتج
كالرك وزمالؤه الروس مجموعة من األعامل حللت بعناية أثر اإلصالح
االقتصادي يف مراكز العمل ولدى العائالت وردود العامل ومنظامتهم.
كان ذلك البحث متفردا يف مستواه وبصريته وأصالته ووضع تحديا ملحا
أمام األرثودوكسية النيوليربالية املهيمنة .كانت إيتيقا العمل يف م ب ع ع
ت جديرة بالتنويه هي أيضا ،ففيام كانت التبعية الهرمية صفة أساسية
يف املنظامت السوفياتية اجتهد كالرك يف م ب ع ع ت يف تعزيز إيتيقا
تعاونية عىل أساس الثقة والصداقة وروح التعلم املتبادل .يف ما ييل
الحوار الذي أجراه معه اثنان من طالبه القدامي ساره آشوين (Sarah
 )Ashwinالتي تد ّرس يف معهد العلوم االقتصادية بلندن (London
 )School of Economicsوفالريي يعقوبوفيتش الذي يد ّرس يف
املعهد العايل للعلوم االقتصادية والتجارية واألعامل  ESSECبفرنسا.
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الساهرة عىل تنظيم التحقيقات أو عىل الطلبة الحاملني شهادات الذين
كان بإمكانهم توفري كم هائل من املعطيات الكمية الفقرية (حيث كانت
البحوث الكيفية معتربة غري علمية يف االتحاد السوفيايت) وكانت تقاريرهم
تعيد استخدام بحوثهم القدمية .مل نكن مهتمني بتحليل معطيات من درجة
ثانية مشكوك يف صحتها بل كنا نرغب يف أن نجري تحقيقنا نحن الخاص.
كان الوقت واللغة هام الحاجزان البديهيان ولكن فاديم وفوديايا وأولغا
كانوا قادرين عىل مساعدتنا يف املقابالت مرتجمني ومساعدين وقد كنا قد
جمعنا بعدُ عددا من الباحثني املهتمني القادرين عىل إجراء دراسات الحالة
اإلثنوغرافية .يف السنة املوالية قمنا بأربع رحالت جائلني يف أرجاء روسيا مبعية
فاديم وفولودايا إلجراء دراساتنا الرائدة مجرين املقابالت مع نشطاء الحركة
العاملية وباحثني عن معاونني محتملني .رشحنا ملن التقيناهم أننا كنا مهتمني
بإجراء بحوث إثنوغرافية تعاونية ولكن التمويل كان يعوزنا .كان ذلك كافيا
لتمييز من كانت لهم غايات مادية بحتة من تلك البحوث عمن كانوا يرغبون
بإيجابية يف االشرتاك يف املرشوع ملجرد ما فيه من قيمة ذاتية .وانتهينا إىل
أن ركزنا فرق بحث يف موسكو وسيفتيفكار وسامارا وكيمريوف مبعية قادة
استثنائيني من أمثال فاديم بوريسوف ،وفالدميري إيللني ،وإيرينا كوزينا( (�Iri
 )na Kozinaوبرت بيزيوكوف وفريونيكا كابالينا (.)Veronika Kabalina
الحقا ك ّونا فرق بحث يف بريم ويكاترينربغ وسان بطسربغ وإليانوفسك
وإيفانوفو .وقفنا جميعنا عىل إنجاز الربنامج بفضل الصداقة وااللتزام
الذين سادا الفرق ولدى قادَتهم من دون أي إطار مؤسيس ولكننا كنا
نلح دوما عىل التأكيد ملعاونينا أن الفضاء الذي افتتح للتنظيامت غري
الرسمية عىل أثر تفكك االتحاد السوفيايت ومؤسساته لن يستمر وأنهم يف
حاجة إىل مواطئ قدم مؤسسية يف جهاتهم بالتوازي مع حاجتنا إىل هوية
مؤسسية لتعاوننا .الحقا وبعد تجاوز العديد من العقبات البريوقراطية
ّ
أسسنا معهد البحوث يف عالقات العمل التعاونية(  (�Comparative La
 )bour Relations Research (ISITOم ب ع ع ت) بوصفه منظمة
غري ربحية ذات موارد بنكية ولجنة تسيريية ومدير وحافظ مكتبة
ومنظورية تجاه للسلطات الجبائية .عىل أن املعهد ظل عمليا يشتغل
بوصفه شبكية الشكلية تتأسس عىل الصداقة والتعاون وااللتزام بالبحث.
ساره:كانتالبحوثالكيفية،مثلامأسلفتالقول،تعتربغريعلميةيفاالتحاد
السوفيايت.فهلكانألعضاءفرقاملعهدتجربةإثنوغرافيةأمكانعليكمتدريبهم؟
فالريي ، :عىل الرغم من سمعة البحث الكيفي املوصومة “بالالعلمية”،
تم ،عىل ما أذكر ،تقبله بحامسة يف روسيا يف بداية السنوات  .1990ما
املعارف التي تتصور أنك قد تكون افتقدتها لوال اعتامد املقاربة الكيفية؟
س.ك :عندما كنا بصدد وضع برنامج بحثنا ناقشناه مع العديد من
علامء االجتامع يف موسكو .أكدوا أن ال وجود لعلامء اجتامع يف مناطق
روسيا الداخلية بل “باحثني ميدانيني” فحسب .كان علم االجتامع منشطرا
بني فالسفة اجتامعيني وباحثني اجتامعيني .كان الفالسفة االجتامعيون الذين
كانوا يعتربون أنفسهم علامء االجتامع الحقيقيني الوحيدين قد أجروا نوعا
من االنتقال املمتد من الفلسفة االجتامعية املاركسية اللينينية إىل الفلسفة
االجتامعية الغربية ولكن مل يكن من صالحهم تعيري املصداقية ال ِخبرْ ية ألية
واحدة منهام .كان الباحثون االجتامعيون يلحون عىل أن الطرائق الكمية
(الطرائق “الصلبة”) هي الحقيقة بصفة العلمية فيام ميكن أن يكون للطرائق

الكيفية (الطرائق “الرخوة”) بعض القيمة التفسريية .ولكن علامء االجتامع
األحدث سنا الذين التقيناهم وخاصة منهم من كانوا من املناطق الداخلية
يف روسيا أظهروا اهتامما حقيقيا بالطرائق الكيفية .كان بعض ذلك يعود إىل
اإلمكانيات إذ مل يتوفر إال القليل من املال الذي ميكن أن يخصص للبحث الك ّمي
خارج معاهد موسكو حيث مل يكن أحد قادرا عىل إجراء البحث الكيفي حتى
إذا كان لهم من الوقت ما يكفي .ولكن ذلك كان يعود أيضا إىل أن أملهم كان
قد خاب يف االستخدام السوفيايت الذرائعي واملس ّيس للبحث الكمي .مل يكن
أحد يصدق املعطيات الكمية التي كانت تنرشها الوكاالت الرسمية لدعم
الخط السيايس الحكومي .كشف البحث الكيفي ،أي مالحظة الناس والتحدث
إليهم ،مستويات من الواقع مل تأت عليها املنشورات السوفياتية أبدا .بفعل
ذلك كان األمر مثريا بالنسبة إىل علامء االجتامع األحدث سنا والنقديني.
عندما بدأنا أول مشاريعنا أقمنا ندوة بثالثة أيام حول الطرائق الكيفية
يف اسرتاحة تابعة لوزارة اإلذاعة خارج موسكو حيث مننا يف مقصورات
مثلجة من الخشب .كان محتوى رسالتنا األسايس إىل املتعاونني معنا يلح
عىل أن البحث الكيفي صارم وممنهج .قاد بيرت فييربوذر مناقشة انغرزت يف
ذاكريت حول الوجوه التقنية يف البحث الكيفي :أهمية توفر أدوات مناسبة
ومواتية للتسجيل ،أهمية التسجيل الفوري للمالحظات امليدانية عىل أثر
املقابلة أو املالحظة ،الوجوده التقنية واإليتيقية يف تسجيل املقابالت إلخ...
كان الكل متحمسني ممسكني عىل الفور باملبادئ األساسية للبحث الكيفي.
اعتمد الجزء األكرب من بحثنا عىل حاالت دراسية مقارنة ،حاالت
مؤسسات صناعية عىل األخص .كان عىل كل فريق بحث أن يضطلع بعدد
من دراسات الحالة حسب جدول متفق عليه .أقمنا ندوات ابتدائية شارك
فيها كل الباحثني حددنا فيها من كان علينا أن نستجوب مثل كبار املترصفني
ومسؤويل املتاجر ورؤساء فرق العامل ومجموعة ممثلة من العامل العاديني
من متجر رئيس ومن آخر ثانوي ،كام قررنا أي نوع من املالحظات كان
علينا أن نسجل كأن تكون مركّزة عىل هيئة رئيس املتجر أو رئيس نقابة
عاملية أو عىل رئيس فريق عمل ...عىل أثر ذلك وضعنا دليل مقابلة لكل
فئة من مصادر املعطيات وجهزنا منوذجا للتقرير الذي تتوجب صياغته
لكل مؤسسة .بهذه الطريقة تحققنا ،بأفضل طريقة ممكنة ،من أن كل
دراسة حالة كانت تجرى عىل ذات األسس التي تجرى عليها األخريات.
كان كل تقرير عن كل دراسة حالة يوزع ،مصحوبا بتفريغ للمقابالت
ومبالحظات ميدانية ،عىل كل فرق البحث فيناقشوه خالل اجتامعاتهم.
أقمنا كل ثالثية اجتامعات برؤساء الفرق ملراجعة مدى التقدم كام كانت
تجمعنا كل سنة ندوة تضم كل املشاركني نصوغ فيها الفرضيات ونعيرّ ها
مبقارعتها بتقارير دراسات الحالة .وخالل الندوة الختامية لكل مرشوع
كان عىل واحد أن يقدم ورقة تحليلية تشمل كل تقارير دراسات الحالة
بحيث صارت تلك التقارير أساسا ملشاريع منشورات بالروسية واإلنجليزية.
أشك يف احتامل توصلنا إىل أية معرفة كانت من دون اعتامد املقاربة
الكيفية .فرادى ،كان كل الناس يعلمون ما الذي كان يجري يف املؤسسات
واملنظامت السوفياتية والروسية ولكن تلك املعرفة مل تكن أبدا مرتّبة
وال مصنفة بطريقة ممنهجة .من دون املقاربة الكيفية مل نكن نعلم
البتة أي األسئلة كان علينا أن نضع يف التحقيق وال الطريقة التي كان
علينا بها أن نؤ ّول األجوبة .مل يكن متيرسا االعتامد عىل البحث الكمي
إال يف املرحلة األخرية من املرشوع حني البحث عن قاعدة نؤسس عليها
>>
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االستنتاجات التي نكون توصلنا إليها انطالقا من الدراسات الكيفية .مل
نكن معارضني للطرائق الكمية ولكنا كنا مشكاكني حيال املعطيات الكمية
الروسية املتوفرة خاصة وأن العديد من املتعاونني معنا كانوا قد اشتغلوا
محققني يف تلك الدراسات وكانوا عىل علم بحيل السحب التي كانوا
يعتمدون .كام عرثنا عىل تضاربات ضخمة يف تلك املعطيات التي فكرنا
يف االستفادة منها يف بحثنا مبا يف ذلك أكرث التحقيقات مجلبة لالحرتام.
حملنا عدم رضانا عىل مصادر املعطيات املتوفرة عىل
البحث عن متويالت لتحقيقنا الخاص بسوق العمل الذي أجريناه
يف مناطق كربى أربعة سنة  1998وأداره فالريي يعقوبوفيتش
باعتامد النمذجة الصارمة وباإلرشاف عىل إجراء املقابالت وبإجراء
االختبارات الرضورية عىل مصداقية املعطيات التي توفرت لدينا.
ساره :كنت أنت و م ب ع ع ت غزيري اإلنتاج بطريقة خارقة حيث
نرشتم مثانية عرش كتابا و 55مقاال محكام باإلنقليزية وكذا عددا ال يحىص من
املنشورات باللغة الروسية .ما كانت النتائج األكرث إثارة يف ما توصلتم إليه؟

6

س.ك :يف البدء كنا ننظر إىل الحركة العاملية الجديدة عىل أنها هي منبع
القيادة خالل االنتقال وكنا من خالل بحثنا نطمح إىل مساندة تطور نقابة
عاملية وحركة عاملية دميقراطيتني وفاعلتني يف روسيا .اعتقد أن أغلب النتائج
التي توصلنا إليها كانت محبطة أكرث مام كانت مثرية .عىل أثر إشارة البدء
التي أعقبت انهيار االتحاد السوفيايت حينام بدا كل يشء ممكنا كان علينا أن
نواجه سذاجتنا حيث كانت النيوليربالية تسارع إىل اكتساح كل يشء ومل تكن
مقاومة “اإلصالحات” التي دمرت حياة الناس وأمالهم أكرث من مقاومة رمزية
إال يف حاالت نادرة ومن دون قيادة فعلية من قبل النقابات العاملية التقليدية
فيام كانت النقابات “البديلة” تنغمس يف مستنقع الفساد .كان هناك بالطبع
أفراد ومجموعات صغرية قاومت ولكنهم رسعان ما كانوا عرضة لنسف القمع
و أو الالمباالة .لقد جسدت بحوثنا بطريقة حاسمة ما كنا نتوجس منه عىل
قاعدة مايض التجارب واملعاينات وإن كانت بعض املفاجآت قد حصلت .يف
واحد من أول مشاريعنا تساءلنا عام ميكن أن ميثل دافعا للعامل الرويس.
اقرتح سريغي آليشيف ( )Sergei Alasheevفرضيته القائلة أن “العامل
الروس يحبون العمل” وهو ما بدا يف البداية مضحكا ولكن الورقة البحثية
التي أنتجها (ونرشت يف “الترصف والصناعة يف روسيا :العالقات الشكلية
والالشكلية خالل الحقبة االنتقالية )1995 ،كانت عرضا مبهرا لربهنته.
من منظور علمي ،أظن أن أكرث النتائج إثارة لالهتامم كانت تحديد املدى
الذي بلغته إعادة إنتاج الثقافة والعقلية واملامرسات السوفياتية يف اتجاه
أفضل أو أسوأ مام كان يف مجموعة من املؤسسات .يف بحثنا أمكن لنا أن نرى
ذلك بوجه خاص يف الثقافة السارية يف النقابات والترصف الصناعي واملتاجر
ولكن الظاهرة كانت قابلة للمعاينة بوضوح كذلك بفي إعادة بناء هياكل
الدولة التقليدية .واحدة من أكرث النتائج صدما تولدت عن التحقيق الذي
أجريناه عىل الحياة العائلية سنة  1998والذي وفر لنا معطيات كيفية فائقة
القيمة بنينا عليها فرضيات متنوعة واحدة منها اقرتحتها لينا فارشافسكايا
( )Lena Varshavskayaمن كريميوف ومفادها أن الفالحة العائلية مل
تكن وسيلة مساعدة للفقراء مثلام زعم العديد من املحللني ألن مقادير
اإلنفاق فيها وقتا وماال كانت تتجاوز بكثري عائداتها ،بل هي ،وانسجاما مع
الربهان القائل بالتواصل ،أفضل نشاط مللء وقت الفراغ من أجل حال أفضل
يجسد إيتيقا العمل السوفياتية ،والتقدير املثايل للطبيعة وتقاليد التبادل.
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تعلقت واحدة أخرى من النتائج بهيمنة املحددات املؤسسية
لتاميز املرتبات عىل السوق وهو ما يدعم بقوة ذلك الربهان التقليدي
املهمل الذي يستند عىل تقديرات اختصاصيي العالقات الصناعية مقابل
اقتصاديي العمل ومن شابههم والقائل بعدم قدرة اقتصاديات العمل
عىل تفسري التقسيم العائيل بني العمل املأجور والعمل غري املأجور.
بالنسبة إ ّيل ،وبصفتي اقتصاديا سابقا ،كانت تلك واحدة من أكرث النتائج
التي توصلنا إليها مجلبة للرضا ألنني أعتقد أن املسؤولية الرئيسة للعلوم
االجتامعية اليوم هي تحدي ادّعاءات العلوم االقتصادية النيوكالسيكية
ونسفها من أجل إظهارها عىل حقيقة إيديولوجيتها التافهة والخبيثة.
فالريي :كيف حال م ب ع ع ت اآلن؟
س.ك :م ب ع ع ت مؤسسة بصدد التصفية اآلن أساسا ألن اإلجراءات
اإلدارية واملالية التي تطلبها الدولة الروسية باهظة التكاليف وقتا وماال
ولكن االرتباطات الالشكلية ال تزال قامئة .يف معنى ما م ب ع ع ت ضحية
نجاحها .صار أعضاؤها مرغوبا فيهم بشدة يف أرقى مواقع البحث والتدريس
يف الجامعات الروسية وقد ضمن أغلبهم مواقع أكادميية ميكن لهم من خاللها
مواصلة عملهم .سننظم آخر ندوات م ب ع ع ت خالل شهر مارس آذار
 2014يف مرص عىل األرجح وسندعو لها كل أصدقائنا ورفاقنا .ميكن الحصول
عىل منشورات املؤسسة عىل الرابط.www.warwick.ac.uk/russia :

علم اإلجتامع بوصفه نذراً

تجاوز علم االجتامع

>

بقلم آالن توران ( ،)Alain Touraineمعهد الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية ،باريس ،فرنسا،
ونائب رئيس ج د ع اج السابق1978-1974 ،

عىل امتداد أربعة عقود ظل آالن توران وجها بارزا يف عامل علم االجتامع .بعد بدايته عامل اجتامع يف املجال الصناعي نحت لنفسه اسام بوصفه منظرا
للحركات االجتامعية وهو ما قاده إىل صياغة االبتداع الذايت للمجتمع وهو ما ألهم باملقابل منهجية جديدة يف التدخل االجتامعي .هو عامل اجتامع ذو
إشعاع كوين نادر باحثا عىل الدوام عن الحركات االجتامعية الساعية إىل نرش الحرية والكرامة يف مختلف أرجاء العامل .جرى قلمه بسلسلة من األعامل
التي باتت عالمات مرجعية ومنها حركة أيار/مايو الشيوعية اليوتوبية ( ،),)1968( The May Movement of Utopian Communismاملجتمع ما
بعد الصناعي ( ،))1969( The Postindustrial Societyانتاج املجتمع ( ،))1973( The Production of Societyالصوت والعني (The Voice and
 ،))1978( the Eyeتضامن :تحليل حركة اجتامعية :بولونيا  ،1981 -1980باالشرتاك مع فرانسوا دويب ( )François Dubetوميشال فييفيوركا (Michel
 )Wieviorkaويان سرتزليك ( ،))1983( 1981-1980 Jan Strzelecki) (Solidarity: The Analysis of a Social Movement: Polandعودة الفاعل
أسس آالن توران «مركز التحليل والتدخل السوسيولوجي» يف معهد الدراسات العليا
( ،))1984( The Return of the Actorومؤخرا نهاية املجتمعاتّ .
يف باريس حيث درب أعدادا من الطالب من كل أرجاء العامل.

العام يف دراسة تفاصيل العمل وأشكال التنظيم الصناعي عىل مختلف
مستويات تلك الرشكة العمالقة .نرشت نتائج ذلك املرشوع فائق الرتكيز
سنة  1955يف كتايب األ ّول .يف األثناء كنت قد فزت يف “مسابقة” ثانية
رصت بها أستاذ تاريخ ولكن بالتوازي مع ذلك ،وبفضل فريدمان ،تم
اختياري باحثا سوسيولوجيا بدوام كامل مع ضامن حريتي الكاملة
يف اختيار فريق العمل الخاص يب .قال يل فريدمان بكل طيبة :إذا ما
حصلت لك عىل موقع باحث وإن
نجحت يف هذه املسابقة العسرية
ُ
فشلت فعلت اليشء نفسه ألننا يف حاجة إىل جيل جديد من الباحثني.

آالن تورين

بداية توجهي األوىل والثابتة نحو علم االجتامع من
تولّدة
معارضتي لنظام تعليمي كان أكرث اهتامما بالدفاع عن
معايريه هو الخاصة من االستجابة إىل مختلف احتياجات الشباب .جسدت
حالة تلمذة غريبة من افتقاد االبتهاج وعدم النجاح انتهى إىل التميز يف
واحد من أعىل “االمتحانات التنافسية” رفعة يف البلد بحيث رصت طالبا يف
مدرسة ترشيح املعلّمني العليا ( )École Normale Supérieureالشهرية.
بعد سنتني غادرت ذلك املوقع الرائع وأمضيت عاما شطره يف السفر
عرب أوروبا الوسطى وشطره الثاين عامال شبه مختص يف منجم للفحم.
دعاين جورج فريدمان ( )Georges Friedmannالذي كان
املحرك الرئيس لعلم االجتامع األورويب الوليد إىل االلتحاق مبجموعة
كانت تدرس تغيرّ مواقع التشغيل الذي أدخلته التكنولوجيات الجديدة
يف صناعات مختلفة .كلفني بدراسة أكرب رشكات صناعة السيارات
الفرنسية وهي رشكة رونو املؤممة ( .)Renaultأمضيت عاما ونصف

إثر ذلك بسنوات قليلة قضيتها يف املركز الوطني للبحث العلمي
أمضيت عاما يف الواليات املتحدة ،هارفارد ،كولومبيا وشيكاغو وسنة
أخرى يف الصني حيث بعثت مركزا لعلم االجتامع الصناعي وكذا
فعلت ما هو أكرث أهمية وهو الزواج من عاملة حياة شيلية شابة.
أنذاك ،وعندما كنت يف الرابعة والثالثني ،وبعد أن انتخبت أستاذ
تعليم عال يف معهد الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية (وقد
سمي تسميات متعددة) ،قضيت باقي حيايت يف املهنة باستثناء
ّ
عدد من السنوات يف أمريكا الالتينية وسداسيات مختلفة يف لجنة
الدراسات األمريكية الالتينية وبركيل و  New Schoolبنيويورك.
سنة  1966حملتني مناهضتي الثابتة للنظام االكادميي الرسمي إىل
االلتحاق بجامعة نانتار الجديدة التي تم تأسيسها عىل مقربة من باريس.
مل أكن أدرك أنني كنت عىل وشك قضاء عدد من السنوات يف مركز الحركة
الطالبية يف أوروبا التي كانت تنساق برسعة نحو التحول إىل دراما ثقافية
>>

العدد  ١من السلسلة - ٤آذار 201٤

7

علم اإلجتامع بوصفه نذراً
سياسية هائلة .من بني الكتب التي كتبت عن ذلك أعتقد أن كتايب كان
األكرث منارصة يف العمق مبا أنني كنت رأيت فيها املثال األكرث أهمية ،بعد
“حركة القول الح ّر” يف بركيل سنة  ،1964للحركة “الثقافية” أكرث مام هي
للحركة “االجتامعية” .كنت يف اآلن ذاته أؤكد عىل التناقضات بني الحركة
الثقافية واإليديولوجيات القدمية املاركسية ،وعىل األخص منها الرتوتسكية
واملاوية ،التي أ ّولتها إىل معان سياسية .كنت كمن يسكب نبيذا طازجا
يف قنان عتيقة .وانتهى ذلك يب إىل خوض رصاع مع األساتذة املحافظني
ومع املجموعات السياسية “اليسارية” يف آن معا .ولكنني عىل اتفاق
عميق مع دانيال كوهن بانديت ( ،)Daniel Cohn-Benditالفوضوي
واملناهض للشيوعية ،الذي كان األعمق أثرا يف نانتار حيث كنت أد ّرس.

8

رسيعا ما انتهيت إىل االقتناع بأن أغلب أشكال السلوك الجامعي غري
قابلة للتعريف عىل أساس التوافق مع القوانني والعادات والقيم السائدة
أو التفارق معها .وقد قادين ذلك إىل تطوير مبادرتني متثلت األوىل يف
دراسة السلوك الجامعي من خالل املشاركة ،وقد أمضيت يف العديد
من الحاالت سنة كاملة مع أعضاء حركة اجتامعية أو سياسية من دون
مترير استييانات بل ،وبدال من ذلك ،منظام مناقشات بني النشطاء
ومنارصيهم وكذا مع خصومهم .تلك كانت الطريقة التي درست بها
الحركة الطالبية يف نانتار بعد ذلك بعرش سنوات والحركة املناهضة
لالستخدام النووي ،تلك الحركة الوطنية ذات األسس الجهوية ،وكذا
العامل املتحدين يف قطاعات مختلفة من االقتصاد ثم ما صار مصدر
غبطتنا األكرب حركة تضامن البولونية لسنتي  1980و ،1981والعامل
املتحدين يف مناجم الفحم ومصانع الفوالذ الشيلية .مؤخرا نذرت
زمنا أطول أنا وصديق يف دراسة حركة الزاباتيستا يف إقليم شياباس يف
جنوب رشق املكسيك .يف كل واحدة من هذه الحاالت حاولت أن أجعل
املشاركني يف الحركات واعني بأرقى معنى كان ميكن لنزاعاتهم أن تختزنه.
كانت تلك املقاربة مناقضة برصاحة للدراسات الوظيفية التي كانت
تعترب الفاعلني واألنساق وجهني للعملة الواحدة .عىل النقيض من ذلك،
وهو ما مثل مبادريت النظرية الثانية ،رصت أكرث فأكرث اقتناعا بأن منطق
النسق االجتامعي ومنطق الفاعلني االجتامعيني ،أو منطق من بلغ منهم
فعله أعىل درجات التدخل املجدد والناقد عىل األقل ،معارضا برصاحة
لكال الجانبني معا .تبحث االنساق عن انسجامها الداخيل الخاص وعن
التعديالت املوامئة للتغري الخارجي والداخيل فيام يسعى الفاعلون إىل
توسيع حرية حركتهم ،واستقالليتهم وكرامتهم ومسؤوليتهم .ميكن
وال شك أن يتوافق املنطقان يف االنقياد إىل ذات النوع من الخيارات
ولكن يف املجتمعات التي تكون فيها أنساق الضبط الداخلية ضعيفة
إىل حد ما وتكون البيئة املحيطة فيها يف تغري مستمر كثريا ما يشتبك
املنطقان يف تناقض عىل الرغم من االبتداع الدائم ألشكال جديدة
من التالعب بالرأي العام .وتزيد العوملة ذاتها من التعقيد وبالتايل
من وجود النزاعات املتعددة يف أي قطاع من الحياة االجتامعية.
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جميعنا نعلم أن علم االجتامع وجد يف املجتمعات الصناعية أي
يف املجتمعات ذات القدرة الضخمة عىل تحويل محيطها وأدواتها
من خالل تخليق أشكال جديدة من اإلنتاج والتنظيم والتوزيع
واالستهالك وباستخدام موارد وطرائق اجتامعية واقتصادية .واآلن
تر ى املجتمعات يف نفسها ألول مرة القدرة عىل انتاج ذاتها
وتحويلها وهو ما كان قد عبرّ عنه تعبريا رائعا املبدأ الدروكاميي
األساس القائل بتفسري الظواهر االجتامعية بالظواهر االجتامعية.
يحيل صنف ثان من التحوالت مساوية األهمية إىل العقلنة
وسلعنة السوق التي ال تهمني اآلن عىل إنتاج الخريات فحسب بل
تفرض منطقها عىل التواصالت والتمثالت بحيث يتم إقصاء الفاعلني
االجتامعيني واالقتصاديني من هذه الحقول الجديدة الضخمة .تتناقص
قدرة الفاعلني إىل الحد الذي يفقدهم كل يشء ما عدا العقالنية األداتية.
مهمتنا األساس اليوم هي فهم األوضاع االجتامعية والفاعلني
االجتامعيني املختلفني متام االختالف عمن كان يوازيهم يف املجتمعات
الصناعية .فمن ناحية نالحظ صعود األنظمة التسلطية ومن الناحية
األخرى نالحظ أن الرأساملية الغربية الصناعية ت ّم تعويضها سنة
 1929وثانية خالل  2008-2007برأساملية مالية ال وظيفة اقتصادية
لها سوى تحصيل الربح بأية طريقة ممكنة .ال ميكن للفاعلني أن
يقاوموا رأس املال املضارب فائق القوة وال اللهاث وراء الربح الخالص
إال عرب تحديد قيم إيتيقية كونية .ويف حني مل تتمكن فكرة حقوق
اإلنسان من التوطن يف الخيال عىل امتداد فرتة ما بعد الحرب ،نرى
اآلن أن حقوق اإلنسان والدميقراطية هي القيم الوحيدة التي تبدو
قادرة عىل تجنيد ما يكفي من القوى االجتامعية والسياسية ملناهضة
األنظمة املعادية للدميقراطية واالستبدادية وللرأساملية املضاربة.
نحن أبعد ما يكون عىل التوصيف املميز للمجتمع الصناعي الذي
يضع الفاعلني يف مواجهة األنساق .بدأ القرن الواحد والعرشون سنة
 1989بسقوط جدار برلني وبالتظاهرة الجامهريية يف تيان آن مني والحقا
بالربيع العريب .تتلقى الروح الدميقراطية يف كل مكان دعم قوى جديدة.
وقد حاولت مؤخرا تحليل هذا التغري العام يف املقاربة يف كتاب مطول
عنوانه نهاية املجتمعات يحيل عىل نهاية املجتمعات التي تفكر يف نفسها
وتفعل فيها .عىل علامء االجتامع ذواتهم أن يعرتفوا أن مفهوم املجتمع مل
يعد مناسبا للعامل الذي نعيش .وعليه ومبا أنه ميكن بتامم التوفيق إعادة
تسمية علم االجتامع “إيتيقا سياسية” فلن تختفي العلوم االجتامعية.

علم اإلجتامع بوصفه نذراً

مجادلة بني علم
القانون وعلم االجتامع

>

بقلم كالبانا كانابريان ( ،)Kalpana Kannabiranمجلس التنمية االجتامعية ،حيدر آباد ،الهند ،عضو
لجنة برنامج ج د ع اج ملؤمتر يوكوهاما الدويل ،2014 ،وعضو لجنة البحث حول املرأة واملجتمع
صلب ج د ع اج ()RC32

كالبانا كانابريان أستاذة علم اجتامع ومديرة مجلس التنمية االجتامعية يف حيدر آباد وهو معهد بحث مستقل مدعوم من املجلس الهندي
للبحث يف العلوم االجتامعية .حصلت عىل جائزة  VKRV Rao Prizeللبحث يف العلوم االجتامعية يف حقل الوجوه االجتامعية للقانون لسنة
 .2003كانت طرفا مشاركا يف الكلية املؤسسة لجامعة نالسار للقانون ( )NALSAR University of Lawحيث د ّرست علم االجتامع والقانون
مؤسسة مشاركة يف مركز موارد املرأة ( )Asmitaالذي بعث سنة  .1991تركز عملها عىل فهم
طوال عرشية امتدت من  1999إىل  2009وهي ِّ
األسس االجتامعية لعدم التمييز ،والعنف املوجه ضدّ املرأة واملسائل الدستورية والعدالة االجتامعية يف الهند .كتابها األخري بعنوان» أدوات
للعدالة :عدم التمييز والدستور الهندي» (Tools of Justice: Non-Discrimination and the Indian Constitution (Routledge,
 ،).)2012 ,New Delhiسنة  2012حصلت كالبانا كانابريان عىل جائزة أمارتيا سن للعلامء االجتامعيني املتميزين لعملها يف اختصاص القانون.
إيزابيال بارلينسكا و نائبة رئيس األبحاث لل( -ج د ع اج)،
مارجرت ابراهيم ،تتحاورا حول مسألة ذات أهمية يف منتدى
بوينس آيرس ،آب٢٠١٢ ،
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بدأت بدراسة علم االجتامع يف مستوى اإلجازة يف حيدر آباد يف
ُ
أواخر السنوات  1970ولكن ذلك مل يكن اختيارا مبينا عىل املعرفة.
بدا يل املزج بني مواضيع االقتصاديات وعلم االجتامع والجغرافيا
مثريا لالهتامم بطريقة مبهمة ومختلفا عن األدب وعلم النفس
والفلسفة التي كنت أكيدة من عدم رغبتي يف دراستها .يف معنى
ما كان ذلك خيارا بالسلب .زاولت تعليمي يف معهد تابع لجامعة
حكومية ( )Nizam College in Osmania Universityومن هناك
انتقلت إىل جامعة حيدر آباد لدراسة املاجستري وإنجاز مذكرة بحثية
فيها وأخريا إىل جامعة جواهر الل نهرو إلنجاز رسالة دكتورا يف علم
االجتامع .كان التعليم يف مستوى اإلجازة غري خالق بطريقة ال ميكن
تخيلها إذا ما كان يف الجامعات الحكومية ولكن برنامج املاجستري كان
كذلك هو أيضا.

أشعت تجربة الشهادة املبارشة عىل آثار عنف الدولة ومقاومته
من جديد عىل فهمي لعلم االجتامع بوصفه اقتناصا إلمكانية فهم
املجتمع بطريقة مختلفة .ومنذ تلك اللحظة بدأت بالنظر إىل علم
االجتامع بجدية وكان ذلك عىل عالقة بفهم القانون واالنخراط يف
السياسات املتجذرة .ال علم القانون بل علم االجتامع والقانون
بوصفهام اختصاصني كاملني يتوجب عليهام التواصل فيام بينهام
بطرق متكن من فهم أكرث متييزا للعدالة .ولسخرية املنقلب صار
هذا الربط أكرث قوة بالنسبة إ ّيل من خالل موت األستاذة املرشفة
عىل مذكرة املاجستري التي كنت أعد (ومل تكن قد تجاوزت الثالثني
سنة من العمر) هي وزوجها (وكان كذلك أستاذا يف نفس القسم) يف
حريق مبنزلهام شهده ابنهام ذو السنتني .كنت الطالبة األوىل واألخرية
التي أرشفت عىل بحثها وصديقتها .كان الخالف العائيل معلوما عىل
نطاق فيام كانت أستاذيت املرشفة تعيش أعتى درجات األىس .مل
يكن يف كل دروس علم اجتامع العائلة ما ميكنه أن يجعلني متهيئة
لفهم مثل هذا .مل يكن تجاوزي لذلك ممكنا إال بفضل انخراطي يف
النضاالت خارج الجامعة عىل الرغم من سخط أساتذيت الدائم بسبب
«حرك ّيتي».

بالطبع مل أكن راضية عىل ما كنت أنظر به إىل القانون بوصفي
عاملة اجتامع ألنني كنت مؤسسة مشاركة ملجموعة نسوية تحمل اسم
آسميتا سنة  1991بحيث كنت أسدي إرشادا مجانيا للنساء الناجيات
من العنف األرسي واالغتصاب .حتى الدكتوراه يف علم االجتامع وفهم
القانون مل يسعفاين بالعثور عىل أجوبة ألسئلة املحامني املوكّلني يف
قضايا .ومن أجل تجاوز العجز الذي سببه االحتكار الوظيفي درست
القانون وحصلت عىل شهادات رسمية ،بكالوريوس ثم ماجستري يف
الترشيع .رفضت أن أمارس املحاماة ولكن صار بإمكاين أن أدخل
قاعات املحاكم الستكشاف حس مشرتك (دستوري) مختلف مبعية
املحامني والقضاة وطالب القانون مبا أنني وسعت فهم الحقوق
األساسية بتجاوز جمود القانون الدستوري ال��ذي ك��ان ميارس
واختزاليته .بدال من ذلك ركزت عىل التقليل من املعاناة والرضر الذي
كان يلحق باألشخاص وبالجامعات الهشة خاصة.
من ناحية ثانية كنت مصدومة ملدى ضعف فهم علامء االجتامع
للقانون ،عىل الرغم من القرب الشديد بني االهتاممات العلمية
االجتامعية ومجال القانون الشكيل والعريف .وعىل الرغم من كون
بدايات اإلناسة و علم االجتامع الغربيني اقرتبت من دراسة العالقة بني
القانون واملجتمع وتحوالتهام ،باعتبار مالنوسيك ودروكايم وفيرب أكرث
األمثلة وضوحا عىل ذلك ،ظل علم االجتامع يف الهند مجاال مستغلقا
عىل مستويات عدة حيال تربيتي وحيال أوىل مغامرايت يف البحث
والكتابة .ركز جزء هام من مامرسة علم االجتامع يف الهند مثال عىل
«الكاست» وقد أعاد الكثري من هذه األعامل إنتاج إيديولوجيات
الهيمنة وبناها عرب توجيه النظرية إىل سياق مناسب لتجربة املهيمنني
فاستخراج منطقها انطالقا من هذه القاعدة .امتد العمل عىل قلب
هذا املنطق زمنا طويال وها نحن اليوم أخريا نشهد ظهور برهنة
>>
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لحسن الحظ ،يف سنتي الثانية من البكالوريوس ،التزمت بالنشاط
مع مجموعة نسوية اسمها  Stree Shakti Sanghatanaوشاركت
يف حمالت ضد العنف واالغتصاب األرسيني .كام كنت قد بدأت دراسة
حركات الحريات املدنية التي شنت حمالت ضد إفالت الحكومة من
العقاب يف الفرتة التي أعقبت الطوارئ ما بني سنتي  1977و .1985
كنت محظوظة كذلك إذ كنت يف موقع سمح يل باإلطالل عىل كامل
حركة الحريات الدنية ألن والدي كان محاميا ورئيسا للجنة أندرا
براديش ( )Andhra Pradeshللحريات املدنية وصار الحقا الرئيس
الوطني لالتحاد الشعبي للحريات املدنية وكانت أمي الكاتبة النسوية
والشاعرة ناقدة مفوهة لحركة الحريات املدنية حتى عندما كانت
متنح دعام حاسام للناجني وللمعارضني السياسيني الذي استمروا يف
الحلول مبنزلنا .وكانت كذلك عضوا يف Stree Shakti Sanghatana
ومحررة مشاركة لكتاب «نحن نصنع التاريخ :سري حياة نساء يف كفاح
شعب تيالنغانا» .

رسعان ما حملني انخراطي يف العمل السيايس املنظم ومتريس
بالقانون بفعل التصاقي مب��داوالت قاعة املحكمة واسرتاتيجيات
التأويل إىل النظر يف األحكام القضائية ويف الدستور ومحاورات
املجلس التأسييس واملجادالت الترشيعية .ولكنني كنت كذلك مهتمة
باستكشاف إمكانيات وجود تحرك دستوري شعبي وإصالحي :كيف
تتمثل الحركات السياسية واالجتامعية الدستور داخل املحاكم
وخارجها؟ كيف تنتظم الحركات من حول الدستور؟ ما هي املسارات
الترشيعية التي تفتحها الحركات وما الكيفية التي يشكل بها هو
تلك الحركات باملقابل؟ يعترب القانون الخاص بالقبائل املسجلة وباقي
سكان الغابات التقليديني (االعرتاف بالحقوق الغابية) لسنة 2006
مثال عىل ذلك .العالقة ثنائية االتجاه التي من خاللها تفرض الحركات
التمسك بالدستور عىل الضد من دولة ال مبالية وحاجة الدولة إىل
الحركات من أجل التبرص الحكيم يف العالقة بالترشيع والحكم املسؤول
عنارص تولّد إمكانيات مهمة للغاية للبحث يف مثل تلك الجهود التي
ذكرت بعد ديسمرب  2012حول قانون جديد يخص االعتداء الجنيس.
إذا ما استخدمنا قوال آخر أمكن لنا أن نؤكد أننا إذا ما وضعنا العدالة
يف املركز من املعالجة السوسيولوجية أكسبنا دراسة القانون قدرة عىل
توليد الظروف املالمئة للمرشوع السوسيولوجي.
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علم اإلجتامع بوصفه نذراً

جديدة يف فصول التدريس ويف املجالت العلمية.
انطلق عميل أنا الخاص من هذه االعتبارات .وعليه ركز
جزء منه عىل الظهور التاريخي للترشيع القضايئ الجنايئ وعىل
الكيفية التي أدت بها تطوراته طوال الحقبة االستعامرية إىل
املجادالت املعارصة حول االعتداءات الجنسية والجنس االجرتايف
وعقوبة املوت وتجريم املثلية الجنسية واألشخاص متقاطعي
النوع .ميكن لعلم اجتامع متناسب املعايري مع القانون أن ييرس
استكشاف سياسات الترشيع واألعراف واالسرتاتيجيات التأويلية
ويدفع بفهم متعمق لآلليات املتناغمة التي من خاللها ترشح
إيديولوجيات الهيمنة عرب نفاذ القانون اإلج��رايئ إىل صلب
الترشيع القضايئ خارقا للحقوق األساسية حتى يف الحاالت
التي يبدو أنه يدفع بها كام يفحص بالطبع العالقة بني املوقع
االجتامعي والنفاذ إىل العدالة.

ضمن العلوم االجتامعية؟ إن مجرد استدعاء فكرة آمبيدكار
يؤكد أهمية نسج ترابطات مستحيلة أو غري متخيلة يف سياق
استكشافنا للعدالة .نقطة الرتكيز الثانية التي أجدها فاتنة تتمثل
يف استخدام فكرة التمرد ،أي عدم االمتثال والنقدية واالنعكاسية،
يف إغناء حقل األخالقية الدستورية وأخالقية العدالة بصفة أكرث
عمومية .تلك هي الفكرة التي تقود حركات التغيري االجتامعي
وتؤمن أطرا للكفاح املتجذر عىل جبهات مختلفة .إنها تحوي
مخزونا قابال لالستخدام يف تأويالت تنضوي ضمن تيار االستتباع
من قبل جامعات تواجه العدالة تاريخية ومنارصيهم وهي
تأويالت مناوئة ملا هو قائم بالرضورة.

مسارا ثانيا ذا صلة بعلمي كان اهتاممي بالبحث يف العنف.
فيام كنت أستكشف النوع والكاست ( )Castوفقدان املقدرات
واألقليات (الجنسية والدينية) حام عميل حول فهم العالقة بني
التمييز واالفتقار إىل الحرية والعنف .اهتممت بشكل خاص
باالسرتاتيجيات النظرية التي ميكن أن تيسرّ تح ّوال يف التأويل
الدستوري الذي تعتمده املحاكم وذلك بالنظر عىل سبيل املثال
يف األشكال املختلفة التي يتجسد فيها االفتقار إىل الحرية لدى
مختلف الجامعات املكابدة للتمييز مثل النبذ (الكاست = نظام
مغلق وتراتبي للطبقات غري قائم عىل خصوصيات اقتصادية
فحسب= املرتجم) والرقابة الجنسية (النساء) والتهجري القرسي
(القبائل) والعنف اإلبادي والعزل الغيتوي (األقليات الدينية)،
واالمتناع عن فرض حرية النفاذ املحدودة بوصفها معيارا (ذوي
اإلعاقات) .كيف واءمت فكرة التغيري االجتامعي يف اآلن ذاته بني
أطر العنف الثوري ،والالعنف الغاندي ،ومقاومة الكاست عىل
طريقة آمبدكاريت ( ،Ambedkariteاسم أول وزير للعدل يف
الهند عرفت به حركة اإلحياء البوذية املناهضة لالنغالق الكاستي
يف الهند والذي كان يضعها يف أدىن سلم مراتبه = املرتجم)؟ كان
آمبدكاريت مهندس الدستور وفيلسوف مناهضة نظام الكاست
تم تهميشه من قبل التيار اآلكادميي الرئيس.
وجها بالغ التأثري ّ
كيف يتيرس لنا أن نعيد إحياء تاريخ ثقايف من بني طيات
االنشغاالت الدستورية؟

11

تثري مسألة العدالة مؤطرة ضمن علم االجتامع و القانون
بوصفهام متحاورين فكرتني بالغتي األهمية :األوىل هي فكرة
آمبدكاريت حول رضورة مبادرة األخالقية الدستورية إىل إعادة
اعتبار لألخالقية العمومية وهو املفهوم الذي تم طمسه طوال
ستة عقود حتى إعادة إحيائه من طرف محكة دلهي العليا سنة
 2009يف دفاعها عن حقوق األقليات الجنسية يف حالة مؤسسة
ناآز ( .)Naazمل يتول آمبيدكار إال وضعه ،فام هي حدوده
وكيف ميكن لهذه الفكرة أن تتطور بحيث تدفع مبوقع العدالة
>>
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أربعون سنة بعد
االنقالب الشييل

>

حوار مع مانوال أنطونيو غاريتون
الجزء الثاين :تحديات االنتقال الدميقراطي
مانويل انطونيو غاريتون يقدم بيان من أجل
دستور جديد للجمهور ،يونيو 2013
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يتواصل الحوار مع مانوال أنطونيو غاريتون بالرتكيز عىل مرياث
الديكتاتورية من وجهة السياسات الدميقراطية .بالتوازي مع
أنشطته األكادميية املتنوعة عاش األستاذ غاريتون حياة سياسية
مكثفة بدءا بانتخابه رئيسا لالتحاد الطاليب الكاثولييك يف الجامعة
سنة  .1964طوال الحكم الدكتاتوري كتب ود ّرس خارج الجامعة
مدربا األجيال الجديدة التي مل تتح لها إال إمكانيات محدودة
للنفاذ إىل تعليم وإعالم تعدديني .وقد انخرط بنشاط يف إعادة بناء
املرشوع االشرتايك الدميقراطي حيث صار عضوا يف اللجنة املركزية
للحزب االش�ترايك .يف ما بعد الدكتاتورية شارك يف مناقشات
عمومية حول االنتقال إىل الدميقراطية وكان مستشارا أوال لوزير
للرتبية ومنسقا للجنة الثقافة وعضوا يف لجنة التعليم العايل .خالل
السنوات األخرية انخرط يف تطوير دستور جديد .كانت حياته
السياسية عىل الدوام موجهة حسب اآلفاق الفكرية التي يتبنى
بوصفه عاملا اجتامعيا.

مايكل بوروواي (م .ب) :كنت يف الجزء السابق من الحوار
(حوار كوين  )5.3حدثتنا عن أخطاء سلفادور أليندي واالتحاد
الشعبي وعىل الخصوص األخطاء النظرية التي ساهمت يف
سقوطهام .لنلتفت اآلن إىل سقوط الدكتاتورية .كيف أمكن لذلك
أن يحدث؟ كيف حدث؟
مانوال أنطونيو غاريتون (م .أ.غ) :لنبدأ بتوضيح :مل تكن
أخطاء االتحاد الشعبي أو مشاكله هي التي أسقطته بل تآمر اليمني
املدين والتدخل العسكري مبساندة الواليات املتحدة األمريكية.
سنة  1980أدرجت الدكتاتورية دستورا جديدا متاما أنتج نظامني
مدنيني اثنني :واحد من  80إىل  88واآلخر من  88فصاعدا .كان
األول تجسيدا للدكتاتورية ،ولكن مع وجود دستور ُقصد من الثاين
أن يكون نظاما مدنيا استبداديا خالصا يحكمه النقض العسكري
وهو ما سمي بالدميقراطية املحدودة ،أو الدميقراطية املحمية،
أو ما شئت .ولكن املرور من األول إىل الثاين والحفاظ عىل نفس
القائد يف السلطة وهو بينويش كان يف حاجة إىل بعض اآلليات.
تم فيه االستفتاء ،صحيح؟
م.ب :ذاك كان السياق الذي ّ
>>
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م .أ.غ :نعم .اختاروا آلية االستفتاء ولكن ذلك وضع إشكاال.
كانت املعارضة قد ط ّورت ُقدرات تنظيمية هائلة وذلك عرب الحفاظ
عىل املنظامت وعىل التزام الناس أوال وثانيا عرب الربط بني مختلف
قطاعات املعارضة وبني القطاعات االجتامعية يف سياق متسارع
من التغري البنيوي ومن إضعاف االتحادات وما إىل ذلك .أطلقت
أزمة  83-1982االقتصادية دورة من التجنيد كان لها من األثر ما
جمع الناس مع بعضهم البعض وتجاوزهم خوفهم وبناءهم تحالفا
سياسيا ولكن من دون أية فكرة عن الكيفية التي بها ميكن التخلص
من الدكتاتورية .يف نفس الوقت كان الشيوعيون غري املنضوين يف
املعارضة االشرتاكية يرغبون يف التخلص منها عن طريق االنتفاضة
املسلحة .فشلت محاولتهم الغتيال بينويش ،ووصوال إىل حني دعوة
الدكتاتورية إىل االستفتاء مل يكن للمعارضة اسرتاتيجية واضحة.
وعىل ما اعرتف واحد من أنصار الدكتاتورية املدنيني اليمينيني
كان االستفتاء غلطة النظام الكربى التي صارت أداة بني أيادي
املعارضة .مل يكونوا يحسنون إال الفوز يف االنتخابات.
عىل الرغم من كل حيل النظام وموارده كانت الغلبة للمعارضة
وبذا ثبت أن اآللية التي اختارها النظام من أجل تأبيد ذاته غري
صالحة .وبالنسبة إىل املعارضة وطاملا مل يكن األمر يتطلب سوى
االقرتاع بال فلم يكن من املهم أال يكون لهم برنامج للمستقبل.
م.ب :هذه كيفية غريبة لنهاية الدكتاتورية ،النتحارها .ما
كانت آثار االستفتاء يف الطريق إىل الدميقراطية؟
م.أ.غ :واحدة من اآلثار كانت التخلص من الدكتاتورية ولكن
من دون التخلص من إطارها املؤسيس ومن منوالها االقتصادي.
ذلك أمر مهم .كنا البلد الوحيد يف العامل الذي مل يضع دستوره
الخاص بعد حقبة طويلة من الدكتاتورية ومع وجود دستور وضعته
الدكتاتورية .لقد كانت تلك هي الحالة الفريدة من االنتقال إىل
الدميقراطية التي مل يكن فيها مجلس تأسييس.
ولكن ذلك مل يكن محتام .بعد االنتصار يف االستفتاء ثم يف
االنتخابات أمكن للتحالف الحاكم «الوفاق» أن مييض قدما نحو
تغيري النظام السيايس من دون خشية االرتداد إىل االستبداد.
م.ب :ومن مثل هذا التغيري يف النظام السيايس كان ميكن
امليض نحو تغيري املنوال االقتصادي النيوليربايل؟
م .أ .غ :ليس بإمكانك أن تغري املنوال االقتصادي من دون
البدء بتغيري املنوال السيايس .مل يكن مبستطاعك مثال أن تبعث
مؤسسة حكومية يف ظل الدستور القائم .تذكر أن تلك هي
النيولربالية األكرث نقاء ،أكرث نقاء من ثاترش ،ألنها كانت تنجز يف ظل
الدكتاتورية .اآلن وبعد  20عاما أنت إزاء ما أسميه فخ الطريق
نحو النجاح الذي اعرتض الوفاق الذي فاز ب 19دورة انتخاب
ونقل البالد من دخل يساوي  5آالف دوالر للفرد الواحد إىل 15
ألف دوالر مع عالمة أخرى للتقدم تتمثل يف كون  70يف املائة
من طلبة الجامعات اليوم ذوي آباء مل يتعلموا تعليام جامعيا.

نقلنا ذلك إىل تغري هائل .عىل ذلك يقول الوفاق ،أنظر ،مل يكن
آداؤنا سيئا ،كان ذاك نجاحا باهرا ،فلِ َم يتوجب علينا أن نسعى إىل
إحداث تغيريات أساسية؟ ملَ يتوجب علينا أن نغيرّ الدستور؟ لقد
أنجزنا تجويل الشييل إىل الدميقراطية وكان ذلك تغيريا بالغ األهمية
فعال .بل هم زعموا أنهم صححوا النيوليربالية ولكنهم بتصحيحهم
إياها هم جعلوها أكرث صالبة وأعادوا تأسيس رشعيتها .بقول آخر
هم فشلوا يف كرس الروابط التي تجمع بني هذا املجتمع املتغري
وبينويش ،واملنوال االجتامعي االقتصادي للدكتاتورية ونظامها غري
الدميقراطي .من املحتمل أن تكون الحكومة دميقراطية ،وأن تكون
السياسات دميقراطية ولكن النظام ليس دميقراطيا.
م.ب :ما الذي تقصده بذلك؟ ما معنى القول بوجود سياسات
دميقراطية يف ظل نظام ال دميقراطي؟ هذه صيغة شبيهة بالصيغ
اللينينية.
م .أ.غ :أعني أوال أن املصادقة عىل الدستور دميقراطيا مل تتم
أبدا ،وذلك يعني أنه غري رشعي أصال .ولكن ،ثانيا ،الدستور أرىس
نظاما تكون فيه لألقلية التي ساندت الدكتاتورية قوة انتخابية
مساوية لألغلبية املخاصمة لها .من الوجهة التأسيسية ،جعل
النظام االنتخايب عس ًريا انتخاب مرشحني من ذات الحزب حتى
يف حالة فوزه بغالبية األصوات .بذا يكون أعضاء املؤمتر (الربملان)
دامئي االنقسام بني كتلتني ولكن الحاجة إىل أغلبية من  75باملائة
قامئة يف حال الرغبة يف تغيري الدستور ،وبذا يصري ذلك مستحيال.
ما الهدف من الدستور يف نهاية املطاف؟ إنه الحفاظ عىل املنوال
االقتصادي إذ فيه نجد سطرا واحدا حول الحق يف الحياة وثالث
صفحات حول حقوق امللكية.
م.ب :ما السيئ فيام يخص النظام االجتامعي االقتصادي؟ كل
هذه املؤرشات تدل عىل أنه ناجح؟
م .أ.غ :أنا أعتقد أنه يجسد فشال ذريعا .ليس من فضل ميكن
أن نَ ْع ُز َو ُه إىل املنوال االقتصادي .ذاك يعود إىل أسعار النحاس
حل األزمة
وإىل سياسات الوفاق يف مكافحة الفقر .ليس مكمن ّ
االقتصادية يف املنوال بل يف سياسات الحكومة املكافحة لدوريتها.
م.ب :ليس املنوال سيئا إذا ،إنه من غري آثار؟
م.أ.غ :ال ،ال .كان للشييل يف السنوات  1970ثاين أعدل توزيع
للمداخيل يف أمريكا الالتينية ،ويف السنوات  2000صار لها ثاين
توزيع غري عادل بعد الربازيل باعتبار التوزيع األوروغواين أكرث
أنظمة التوزيع عدال .توزيع املداخيل يف السويد ،قبل اقتطاع
الرضائب ،أكرث اتساما بالالمساواة من مقابله يف الشييل ولكن،
وبعد اقتطاع الرضائب ،يصري توزيع املداخيل الشييل واحدا من
أسوأ األنظمة يف العامل فيام يصري السويدي واحدا من أفضلها.
ثانيا ليس يوجد نظام تربوي أكرث متييزا من النظام الشييل سواء
أكان االحتساب عىل أساس مناطق السكن أو الطبقة أو الدخل أو
أي مؤرش آخر .سنة  ،1970كان الطلبة أقل عددا بالتأكيد ولكن
>>
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 75باملائة منهم كانوا يف النظام العمومي يف حني ال ميثل منظورو
هذا النظام اآلن إال  35باملائة من مجموع الطلبة .نحن لسنا إزاء
مجتمع إذا بل إزاء سوق مع بعض تصحيحات تدخلها الدولة عليه.
يوجد رشخ خطر بني السياسات واملجتمع .لو اختفى الصينيون
والنحاس الختفت البالد .املنوال مبني عىل الصادرات وعىل السلع
وعىل التداين ،وهو محكوم بأسوأ قانون منظم لعالقات العمل
يف العامل ،نحن إزاء  8باملائة من قوة العمل تستخدم بعقود عمل
جامعية .الشييل هي البلد الوحيد يف العامل الذي يفتقر إىل سياسة
تجاه أبنائه األصليني ،املابويش وهو بلد يعشق التداوي بالحبوب
املهدئة لألعصاب.
م.ب :ولكن أمل تكن منذ حني تقول إنه تم القضاء عىل الفقر؟
م.أ.غ :إذا ما استخدمنا مؤرشات االحتساب املتفق عليها ،يكون
الفقر قد انخفض من  50باملائة يف ظل الدكتاتورية إىل  15باملائة.
ولكنك تعلم أن الناس الذين يكون يف أعىل خط الفقر اليوم قد
يكونون أسفله غدا .ليس يوجد نظام عمومي للحامية االجتامعية.
م.ب :حسنا لقد أثبت دعواك .علينا اآلن االلتفات إىل الحركة
أي مدى هي تعكس مظاهر التفاوت هذه؟ وإىل أي
الطالبية .إىل ّ
خاصا بهم؟
مدى ميتلك الطالب مرشوعا سياسيا ّ
14

م.أ.غ :للحركة الطالبية تأويالت مختلفة .من مؤوليها من يقول
إنها حركة طبقة وسطى منوذجية .الطلبة غري راضني ألن لهم الكثري
وأكرث ما يرغبون به هو املزيد .عدم الرضا هو البعد الحاسم يف أية
حركة اجتامعية ولكنه ال يفرس أي يشء .إذا ما تعلق األمر بعدم
الرضا فإن األولياء هم أكرث من ال يسعدون ألن عليهم االستدانة
حتى يتمكنوا من تسديد معاليم تسجيل أبنائهم.
كان املطلب األساس للطلبة هو التعليم العمومي وهو ما
يشمل عنارص ثالث .أولها أن يكون نظام التعليم العمومي غالبا
ومهيمنا .ميكن فسح املجال للتعليم الخاص ولكن برشط تقنينه.
ثانيا عىل القانون أن يحجر وجود مدارس ربحية وكذا النظام
الحايل الذي تدعم الدولة فيه الربح الخاص الذي يسعى وراءه
املستثمرون يف النظام التعليمي وحتى يف التعليم العايل .املطلب
الثالث يتمثل يف مجانية التعليم العايل واإلحجام عن دعم التعليم
العايل الخاص.
ولكن ليس مبستطاعك جعل التعليم مجانيا لجميع الناس من
دون إصالح جبايئ عميق .إذا ما تيسرّ ألبناء الربجوازية أن يتلقوا
تعليام جامعيا من دون مقابل مثلهم مثل أي شخص آخر فإن ذلك
ال يكون ممكنا إال بفضل ما يدفعونه من رضائب مرتفعة .ذلك
يعني تغيري املنوال االقتصادي وهو ما يتطلب باملقابل تغيري النظام
السيايس.
م.ب :أنت تقول إذا إن هذا مطلب ثوري؟
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م.أ.غ :أنا أسمي ذلك مطلبا أساسيا مختلفا عن املطالبة
بظروف أفضل .يبدو يل أن الحركة الطالبية يف الشييل تضطلع بنفس
الدور من دون أن يكون لها نفاذ إىل الحكومة أو إىل األحزاب مثلام
هو عليه الحال لدى الحركات الطالبية يف فينزويال وبوليفيا أي كرس
ما متت وراثته عن الدكتاتوريات من عالقة بني الدولة واملجتمع .يف
هذا املعنى هي إذا «ثورية» ولكنها ليست ثورية يف معنى املنهج.
املظهر األساس اآلخر يف الحركة الطالبية يتمثل يف كونها ،يف نظري،
أول حركة اجتامعية يف التاريخ الشييل املعارص ال تستند إىل ذلك
التداخل التاريخي مع النظام السيايس الذي أرشت إليه أعاله.
م.ب :التعليم املخوصص مبني إذا عىل منوال اقتصادي ال
ميكن تغيريه من دون تغيري الدستور والنظام السيايس املرتبط به
ومثل هذا التغيري يتطلب باملقابل إعادة بناء العالقة بني السياسات
واملجتمع .ولكن قل يل مانوال أنطونيو من يكون مبستطاعه أن
يضطلع بإحداث هذا الكرس الذي تم بعد يف الربازيل وفنيزويال
وبوليفيا والذي سيحملنا من مجتمع سوق ملا بعد بنويش إىل
مجتمع أكرث دميقراطية؟
م.أ.غ :يف الشييل متّت صياغة كل املشاريع االجتامعية عرب
الربط بني النقابات والحركات« :التصنيع» كان من صنع الجبهة
الشعبية (شيوعيون ،اشرتاكيون وراديكاليون)« ،اإلصالح الزراعي»
كان من صنع الدميقراطية املسيحية (الكنيسة وحركة الفالحني)،
و»االشرتاكية» كانت من صنع «االتحاد الشعبي» (اشرتاكيون،
شيوعيون ،وأح��زاب أخ��رى) .كان الكفاح ضد الدكتاتورية من
صنع الوفاق والحزب الشيوعي ولكن هذا التحالف ليس كافيا
اليوم لبلوغ الدميقراطية الذي يتطلب إعادة تأسيس الروابط مع
الحركات .وجدت لحظات بدا فيها ذلك ممكنا ولكنها فشلت.
افتتحت اآلن إمكانية جديدة مع االنتخابات الرئاسية األخرية.
انتخبت ميشال باشليت ( )Michelle Bacheletبأغلبية واسعة
وأول نقطة يف برنامجها هي دستور جديد .ميكن للمزج بني
وعدها وتجنيد اجتامعي أن يطلق العنان ملسار دميقراطي تشاريك
مؤسسايت وتأسييس ميكن أن يبدأ باستفتاء .ميكن لدستور جديد
وملجلس تأسييس أن يوجدا الروابط بني السياسات واملجتمع مام
يبعث أحزابا جديدة وما إىل ذلك.
م.ب :مانوال أنطونيو كان ذلك مذهال .غطيت كل األعوام
األربعني التي انقضت منذ أن حدث االنقالب .كان ذلك مبثابة
الدرس ،يل أنا شخصيا كام سيكون لقرائنا .شكرا جزيال.

األوروغواي يف طليعة
أمريكا الالتينية

>

بقلم فيليبي آروثينا ( ،)Felipe Arocenaجامعة الحمهورية ،منتيفيديو ،األوروغواي

مظاهرة إلضفاء الرشعية عىل املاريجوانا خارج
القرص الترشيعي يف مونتيفيدي
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استنادا إىل الفصل األول من القانون
األوروغواين للزواج املتامثل «الزواج املدين
اتحاد دائم بالقانون بني شخصني من جنسني
مختلفني أو من الجنس ذاته» .يف آب أوت
 2013ويف ظل هذا القانون شهدنا أول
زواج بني رجلني متبوعا بزيجات أخرى بني
رجال وكذا بني نساء .فضال عن األوروغواي
لبلدين جنوب أمريكيني آخرين قانون
مامثل هام جارتانا الربازيل واألرجنتني.

متت املصادقة عىل القانون املقرتح
لترشيع املاريخوانا يف ديسمرب .2013
استنادا إىل هذا القانون « تتحمل الدولة

>>

فاجأ األروغ��واي ،البلد الصغري ذو
الثالثة ماليني نسمة ،العامل
بقوانينه التي صادق عليها سنة :2013
يسمح األول منها باالقرتان بني زوج من
�شرع استهالك
نفس الجنس وال��ث��اين ي ّ
املارخوانا .فإذا ما أضفنا قانونا ثالثا متت
املصادقة عليها سنة  2012ينزع الصبغة
اإلجرامية عن اإلجهاض مل يعد من غري
املناسب القول أن البلد اآلن يف طليعة
الغرب.

فيام عدا ذلك ال يقبل إال  12بلدا آخر يف
العامل قبوال رسميا زواج املثليني :السويد،
الرنويج ،فرنسا ،إسبانيا ،إيسلندا ،بلجيكا،
اللوكسمبورغ ،هوالندا ،الدامنارك ،الربتغال،
كندا وجنوب أفريقيا (وأغلبية هذه البلدان
الساحقة موجودة يف أوروبا الغربية) .يف
املكسيك ويف الواليات املتحدة االمريكية
واململكة املتحدة ال تراعى هذه الحقوق
إال يف بعض املناطق .إذا ما قبلنا جريا عىل
تصنيف خويس غويلهرمي مريكيور (José
 )Guilherme Merquiorالقول بأن
أمريكا الالتينية هي «الغرب اآلخر» بدا
لنا من املمكن اعتبار الزواج املثيل غربيا
محضا وهو ما يعود بالتأكيد إىل أن املنطقة
شهدت مظاهر بارزة للعلمنة ومسارا من
التحديث والتوسع يف الحقوق.

مسؤولية مراقبة وترشيع أنشطة توريد
القنب ومشتقاته وتصديرها وزراعتها
وقطفها وجمعها وإنتاجها واقتنائها
وتخزينها وتسويقها وتوزيعها» كام ستكون
نوادي زارعي املاريخوانا وزراعتها يف املنازل
إىل حد ستة شتالت للمنزل الواحد قانونية.
ما من بلد آخر يف العامل أسند للدولة
املراقبة العمومية لإلنتاج والتوزيع واالتجار
يف املاريخوانا .اآلثار املحتملة مضاعفة:
أوال إبعاد مستهليك املاريخوانا عن مهريب
امل��خ��درات وع��ن معاناتهم وتعنيفهم،
وثانيا افتتاح اسرتاتيجية غري مسبوقة يف
مكافحة تهريب املخدرات ذاتها .يعترب
الرئيس األوروغ��واين خويس موخيكا أن
الوقت قد حان لتجريب حلول جديدة
مبا أن عقود من القمع مل تؤد إىل تحسني
الوضع اإلشكايل .وإذا ما أظهر «املخترب»
األوروغواين نتائج إيجابية ستعمد بلدان
أخرى يف منظمة الدول األمريكية كانت قد
بدأت بعد يف البحث عن بدائل إىل تبني
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سنة  2012صادقت األوروغواي كذلك
عىل قانون اإليقاف الطوعي للحمل الذي
ينص فصله الثاين عىل أن «اإليقاف الطوعي
للحمل غري موجب للعقاب ...خالل اإلثني
عرش أسبوعا األوىل منه» .يف هذا النطاق،
تعترب األوروغواي كذلك واحدا من املواقع
القليلة يف أمريكا الالتينية التي يعرتف
فيها بحق النساء يف اإلجهاض (مبعية كوبا
وغويانا وبويرتو ريكو ومدينة مكسيكو).
متثل مجرد رغبة املرأة لوحدها أساسا كافيا
إللزام أية مؤسسة صحية يف البلد بتوفري
هذه الخدمة .وكان الربملان قد صادق عىل
هذا القانون منذ خمس سنني خلت ولكن
الرئيس السابق تاباري فاثكيث (Tabaré
 )Vázquezطبيب األم��راض الرسطانية
بحكم املهنة رفع يف وجهه نقضا .من بني
الرباهني املساندة للقانون يعترب اثنان
مركزيني :حق النساء يف أن يحدّ دن مصائر
حملهن أوال وثانيا مامرسة ذلك بعيدا
عن شبكة املصحات الرسية التي مارست
اإلجهاض وعرضت للخطر حياة النساء
ذوات الدخل املتدين غري القادرات عىل
دفع أمثان إجراءات أعىل قيمة.
متت املصادقة عىل ه��ذه القوانني
الثالثة ألن حزب الجبهة املوسعة (Frente
 )Amplioيتمتع بأغلبية مطلقة رسمية يف
الربملان الحايل .تم بناء هذا الحزب الحاكم
الذي ميثل يف الحقيقة تحالفا بني أحزاب
ومجموعات ت��راوح بني الوسط واليسار
سنة  1971وصعد إىل سدة الحكم ألول
مرة سنة  2005وانترص ثانية يف االنتخابات
سنة  .2010خالل ذلك اختلفت منارصة
أحزاب املعارضة لهذه القوانني ففيام حظي
ال��زواج املتامثل بسند واس��ع يف صفوف
رجال القانون كان القانونان اآلخران محل
مجادالت أكرب وعارضهام ما يقارب نصف
املرشعني .وتعكس هذه االختالفات مناذج
مختلفة من السكان عامة.
تعكس هذه القوانني بوضوح سياسة
حكومة البلد اليسارية التي حكمته طوال
الثامين سنوات األخ�يرة بفضل أغلبية
ترشيعية مكنتها من مترير مثل هذه

املبادرات يف الكنغرس .ولكن ذلك ال يعدو
أن يكون تفسريا سطحيا .يف مستوى أكرث
سمكا ،مستوى سوسيولوجي ،ما القوى
العميقة يف املجتمع األروغواين التي تجد
لذاتها تعبريا يف هذه القوانني؟ كيف ميكن
لنا أن نفهمها يف بلد لطاملا صنف نفسه
بوصفه محافظا ثقافيا بساكنة من أقدم
ساكنات القارة؟
ميكن أن نحيص أربعة عوامل مهمة
عىل األق��ل .أولها أن املجتمع األوغ��واين
واحد من أكرث املجتمعات علمنة يف القارة
ورمبا عىل مستوى كل العامل ،فمثلام كتب
املؤرخ كارلوس ريال دي آثوا (Carlos
 )Real de Azuaتعترب االوروغ���واي
النجمة األقل بريقا يف السامء الكاثوليكية
التي تغطي أمريكا الالتينية ،وثانيها أن
البلد كان قد شهد بعدُ فرتة يف بداية القرن
العرشين صادق فيها عىل تشاريع اعتربت
طليعية يف تلك الفرتة ومنها إلغاء عقوبة
اإلع��دام ( ،)1907وقبول الطالق الذي
تبادر بطلبه املرأة ( )1913وترشيع يوم
للعمل بثامين ساعات ( )1915وإسناد حق
التصويت للمرأة ( .)1927تقدم املجتمع
خطوات مديدة خالل العرشيات األوىل
من القرن املايض إىل الحد الذي أطلقت
فيه التحذيرات من أن يصري اشرتاكيا .ثالثا
وحتى إذا ما كانت الساكنة متقدمة السن
مقارنة بأخريات فإن قطاعا واسعا ذا عمر
عاين خالله ثورة السنوات الستني الثقافية
والجنسية والسياسية .رابعا مير البلد بفرتة
من أزه��ى ال��ف�ترات ط��وال عقود حيث
اكتملت دميقراطيته السياسية (استنادا
إىل كل امل��ؤرشات الدولية للدميقراطيات
املعارصة) ،ومنا االقتصاد مبا يعادل نسبة 5
باملائة خالل العرش سنوات األخرية وصار
املجتمع أكرث مساواة وأقل فقرا بفضل
السياسات االجتامعية القوية التي أعادت
توزيع الثورة .متر األوروغ��واي بفرتة ال
متكن مقارنتها إال ببدايات القرن العرشين
حني اعتربت بلدا به رشوط حياة من أفضل
ما وجد عىل األرض لياقة.
يبدو أن العديد من البلدان الغربية
ستصادق يف القريب العاجل عىل إجراءات
شبيهة مبا وصفنا وسوف لن يكون من
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غري املناسب عندها القول أن األوروغواي
لتوسع أكرث شموال
بصدد تعبيد الطريق ّ
يف الحقوق .بالتوازي مع ذلك ،ميكن ملثل
هذه القوانني أن تكون عرضة لعراقيل
شديدة مثلام كان عليه األمر يف العديد
من البلدان التي يحتمل بفعل تقاليدها
الثقافية املختلفة أن ترى فيها شناعة.

ما مدى عمومية
التعليم العمومي يف
األوروغواي

>

بقلم أدريانا ماريرو ( )Adriana Marreroجامعة الجمهورية مونيفيديو ،األوروغواي ،وعضو ج د ع اج لجنة
البحث يف علم اجتمع الرتبية (ل ب  ،)04ولجنة البحث النظرية العلمية االجتامعية (ل ب  )16ولجنة البحث
يف املرأة واملجتمع (ل ب  ،)32ولياندرو بريرا ،جامعة الجمهورية ،منتيفيديو ،األوروغواي

املرشوع «طلبة من أجل القورود» جمع
مرسح حواري يف ايار  ٢٠١٠يف البارالمنت
الربتغالية .اجتمعا أكرث من  ٢٠٠طالب من
كل أنواح البلد للبحث عن حلول ملشاكلهم

يف األوروغ��واي يزاول ما بني  80إىل  90باملائة من الطالب
من مختلف املستويات التعليم يف املدرسة العمومية .ميثل
التعليم الخاص ما ال يتجاوز  15باملائة وهي النسبة التي مل تتغري إال
قليال عىل مر التاريخ .التعليم العمومي مجاين بالكامل من ما قبل
الدراسة إىل الجامعة مبا يف ذلك مستويي املاجستري والدكتوراه .وفضال
عن مجانيته تعترب مزاولة التعليم الجامعي مفتوحة للجميع من دون
إقصاء من االمتحانات أو مراعاة للحصص بحيث ميكن ألي حاصل عىل
الشهادة املخولة أن يسجل فيها .وزيادة عىل ذلك وعىل الرغم من
التد ّين األمرييك الالتيني ،تَ َعلْ َم َن التعليم العمومي األوروغواين منذ
 1917وحتى يف القرن التاسع عرش كان التعليم الديني خيارا ميكن
لألولياء رفضه .وفضال عن ذلك فاقت النساء األوروغوانيات الرجال
األوروغوانيني يف التحصيل الدرايس منذ بداية القرن العرشين وهن
اليوم عىل درجة أعىل من الرجال من حيث نسبة التعلم ،كام متثل
النساء ما يقارب ثالثة أرباع املنتدبني يف الجامعة ويف القطاع الثالث
ولهن النسبة األعىل من الخريجات .هذه «الجنة» التعليمية كانت البلد
تحصل
األول يف العامل الذي تبنى برنامج «حاسوب محمول لكل طفل» ّ
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وكل مدرس يف كل مدرسة وحاليا يف كل
كل تلميذ ّ
من خالله من الدولة ّ
مؤسسة للتعليم الثانوي عىل حاسوب محمول مع نفاذ إىل اإلنرتنت.
وتكرميا للزهرة الوطنية السيبو ميكّن الربنامج ملوضوع باسمها األكرث
فقرا من التالميذ من ح ْمل الحواسيب إىل منازلهم حيث ميكنهم أن
يستخدموها للتعلم واملقاسمة واللعب.
ميكن لنا أن نفرتض أن نظاما مبثل هذه الخصوصيات ،العمومية
والحرية واالنفتاح ،يف بلد ذي مناء سكاين ضعيف (صفر فاصل تسعة
باملائة سنويا) عمر  22باملائة من ساكنته أقل من  15سنة ويف منطقة
ذات مناخ معتدل من دون حواجز جغرافية وال ثقافية قادر عىل توفري
تعليم إدماجي وعىل تقديم نتائج دراسية منصفة .ولكن األمر عىل غري
ذلك.استنادا إىل تقرير الربنامج الدويل لتقييم الطالب (ب د ت ط)
الخاص باألوروغواي لسنة  « 2012يواصل األوروغواي الربهنة عىل
وجود مظاهر صارخة النعدام املساواة يف التطور االجتامعي الثقايف.
فيام يقبع  89باملائة من الطالب الذين يزاولون تعلمهم يف مؤسسات
ذات سياق اجتامعي ثقايف «غري موات بصفة حادة» تحت املستوى
>>
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 ،2ال ينزل تحت هذا املستوى إال  13باملائة من الطلبة الذين يزاولون
تعليمهم يف سياقات «أكرث مناسبة» .الهوة الفاصلة بني املستويني
سحيقة مبا أنها تساوي  170درجة فيام يخص فصول الرياضيات مبا
يضع األوروغواي يف مرتبة البلد ذي الالمساواة الرتبوية الحادة .ظلت
هذه النتيجة ثابتة طوال الدورات األربع التي شاركت فيها األوروغواي
يف ب د ت ط».
ميكن التعبري عن ذلك بطريقة أكرث بساطة بالقول إن األطفال
املحضوضني يسجلون يف املعدل نتائج أعىل من نتائج أطفال الرنويج
( )489والواليات املتحدة ( )481يف حني يسجل األكرث فقرا نتائج أدىن
من نتائج أطفال قطر ( )376وأندونيسيا ( )375والبريو ( ،)368وما هو
أنيك من ذلك هو أن من بني الطلبة الذين سجلوا أعىل النتائج يتعلم
 75باملائة يف مدارس خاصة.
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إذا ما كانت نتائج امتحان ب د ت ط غري مقنعة للقارئ ،والحقيقة
أن من االعرتاضات عىل املقارنات الدولية ما قد يكون وجيها وإن كان
عدد املعرتضني عىل املقارنات الداخلية التي تسمح بها النتائج أقل من
األولني ،فيمكن لنا أن نعرض معلومة تم التوصل إليها هنا يف داخل
البلد .يف األوروغواي ،يف مستوى التعليم الجامعي ،يُلفظ الطلبة األكرث
فقرا تدريجيا بداية بسبب املعدالت العالية للهدر املدريس ولإلخفاق.
واستنادا إىل معطيات رسمية مستقاة من التعداد العام للمساكن الذي
أنجزه املعهد الوطني لإلحصاء ( )2012يزاول  95,3باملائة من األطفال
ذوي  6إىل  11سنة تعليمهم باملدارس االبتدائية و 73.8باملائة من ذوي
األعامر ما بني  12إىل  14سنة باملدارس اإلعدادية فيام ال يتجاوز الذين
يزاولون دراستهم باملدارس الثانوية  51.4باملائة م ّمن أعامرهم تراوح
بني  15و  17سنة .وأخريا ال يتعلم بالجامعة إال  23.7باملائة من الشباب
الذين تراوح أعامرهم بني  18و  24سنة .تتجه الالمساواة بني األصناف
املبنية عىل أساس الدخل العائيل نفس االتجاه :يف سن الثالثة وضمن
أعىل صنف ،يكون تسعة من كل عرشة أطفال مسجلني باملدرسة يف
حني ال ميثل املعدل يف أدىن صنف إال واحدا من كل طفلني .ويف حدود
السنة  22من العمر يكون  57باملائة من الشباب ضمن الصنف األعىل
مسجلني بالجامعة فيام ال يكون كذلك إال  9باملائة ضمن الصنف األدىن.
أين يكمن املشكل إذا؟ كيف يعقل أن ينتج نظام تعليمي مبني
عىل مبادئ تطمح إىل تأمني االندماج واملساواة مثل نتائج الالمساوة
واإلقصاء هذه؟
نحن نعتقد أن املشكل يكمن يف املعنى الذي نضفيه عىل اللفظ
«عمومي» .إن التعليم الذي تسميه األوروغواي «عموميا» ذو صلة
بالغة الضعف مبفهوم العمومية باملعنى الذي تفهم به يف املجتمعات
الدميقراطية والتعددية :كل التعليم الشكيل من ما قبل الدراسة إىل
الجامعة تحت ترصف كيانني مستقلني :اإلدارة الوطنية للتعليم العمومي
(إ و ت ع) وجامعة الجمهورية وكالهام منفصل عن دائرة السياسة
الرسمية .عىل الرغم من وجود وزارة للتعليم مبا يف ذلك فرعها التنفيذي
فليس لها عمليا أي قول يف الشؤون الرتبوية .وعىل الرغم من إقرار
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الدستور بأن «السيادة للشعب» مثلام تعبرّ عن ذلك أوراق االقرتاع يف
االنتخابات اإللزامية التي تنتظم كل خمس سنوات فإن إرادة الشعب
األوروغواين فيام يهم التعليم غري معرب عنها ال عرب الترشيع ثنايئ الغرفة
وال عرب الفرع التنفيذي حيث تغل أيادي وزارة الرتبية.
بالتوازي مع ذلك آلت الغلبة ملصالح الرشكات لدى الكيانني
املتحكمني يف الرتبية ،واللذان يتمتعان باستقاللية واسعة مكنهام منها
الدستور .إ و ت ع املسؤولة عن التعليم اإللزامي وعن تدريب املدرسني
محكومة بآليات تتسبب مجتمعة يف التخفيض من جودة التدريس،
حبسته يف قوقعة من املرجعية الذاتية والرضا عن النفس .فمن جهة ال
يزال تدريب املدرسني يتبع منوال املدرسة التقليدية من دون االسرتشاد
بالبحث ،ومن جهة ثانية تعتمد الرتقيات عىل مجرد التقدم يف سنوات
املهنة من دون أي تقييم لتطوير املدرس قدراته وتنافسيته .ال يزال
التشغيل مغلقا يف وجه املدرسني الشباب من قبل نفس من يسريون إ
و ت ع والذين يعمدون إىل إقصاء املدرسني الذين تؤهلهم الجامعة،
وكام لو كان كل ذلك غري كاف يكاد يكون من املستحيل طرد املدرسني.
يف التعليم اإلعدادي ،عنق الزجاجة الحقيقي يف النظام الرتبوي ،ال
ينجز أكرث من ثلث الدروس بفعل تغ ّيب األساتذة وينتهي ما يعادل
 40باملائة من الطالب إىل الرسوب .ويف التعليم االبتدايئ حيث تغ ّيب
املدرسني أقل استفحاال تظل معدالت الرسوب عالية هي أيضا .سنة
 2013كان من آثار الرصاع من أجل جرايات أرفع ،ذاك الرصاع الذي
تصاعد بحدة منذ تويل الحكومة اليسارية سنة  2005إىل الحد الذي
جعل اليوم أدىن جراية ملدرس أعىل من ضعف جراية أستاذ جامعي ،أن
ترك التالميذ األكرث فقرا من دون دراسة ألكرث من شهر يف الجملة .وال
يشمل ذلك إرضابات أخرى تصدت ملحاوالت إصالح اقرتحتها حكومات
متعاقبة يف حقبة ما بعد الدكتاتورية مبا يف ذلك الحكومات اليسارية.
مل تعان املدارس الخاصة ،ذات التسامح األدىن مع غيابات األساتذة وإن
كانت تدفع جرايات أقل مام تدفعه املدارس العمومية ،من مثل هذا
الهجوم االنقضايض املهني الضيق .من هذه الوجهة ال نجد إال القليل
مام هو عمومي يف التعليم األوروغواين.
ساهمت االتحادات املهنية للمدرسني يف ما نسميه «إعادة إضفاء
الصبغة اإلقطاعية» منتبه ًة إىل التعلق األوروغواين بالصبغة العمومية
بوصفها مجاال للوساطة بني املجتمع والدولة وباألهمية الكربى للتعليم
العمومي يف تشكيل الهوية األوروغوانية وكذا بنبذ املواطنني آلليات
السوق .أطلقت نفري الحرب ،ورفعت يافطة «التعليم العمومي»
وطالبت بالحق يف الحفاظ من دون تنازل عىل حقوق رشكاتهم املتجسدة
يف امتيازات وفوائد تعزز الالمسؤولية تجاه الالمساواة الدراسية وتخرق
الحق يف الدراسة الذي يحتاجه األطفال بشدة .طالبوا ألنفسهم بالحق
يف وضع القرارات من دون تنازل وحيد فيام تنكر االتحادات النقابية
عىل املواطنني اآلخرين الحق يف النقد والنقاش وتقديم االقرتحات.
وعليه ميكن لألوروغواي أن يدّ عي لنفسه أن تعليمه عمومي ولكن
عالمات العمومية التي يزعمها ال تبدو عليه.

املعجزة األوروغوانية :إعادة
التوزيع وتنامي االتحادية
النقابية

>

بقلم ماركوس سوبرفيال ( ،)Marcos Supervielleجامعة الجمهورية ،مونتيفيديو ،األوروغواي وعضو هيئة تسيري يف لجنة البحث حول العمل (ل ب  )30بالج
د ع اج ،ومارييال كوينونس ( ،)Mariela Quinonesجامعة الجمهورية ،مونتيفديو ،األوروغواي

مثلام أرشنا إىل ذلك كانت اآللية االجتامعية التي اضطلعت بدور
مركزي يف هذه السريورة هي مجالس األجور ذات التاريخ املمتد يف
األوروغواي والتي متت إعادة ابتداعها من قبل الحكومة اليسارية
األوىل فصارت سياسة مرتسخة خالل عهدتها الثانية .ساهم التزايد
املتصاعد ملعدالت انخراط العامل يف االتحادات النقابية يف جعل
هذه التغيريات فعلية .وبالفعل تزايدت معدالت «االنخراط النقايب»
مبا يقارب  300باملائة منذ  2005بالغة ما مجموعه  350ألف عضو
إىل حد اآلن ،ويتوقع االتحاد املركزي أن يبلغ العدد بحلول منتهى
سنة  380 ، 2013ألفا أي ما يناهز  12باملائة من ساكنة البلد أو
 24باملائة من قوة العمل املأجورة .شهدنا مناءا هائال ال يف العضوية
فحسب بل وأيضا يف بعث اتحادات جديدة يف قطاعات مل تكن فيها
موجودة من قبل مثل املناطق الريفية أو العمل املنزيل.
لهذا النامء االنفجاري يف النشاط النقايب آثار متعددة فهو يولّد
من ناحية أوىل تزايدا مكثفا لإليديولوجيات النقابية التقليدية .ظلت
االتحادات النقابية األوروغوانية تقليديا منفصلة عن الدولة
>>

عمقت ثاين الحكومات اليسارية األوروغوانية املنتخبة سنة
 2009سياساتها املنارصة للعامل من خالل مجالس
األجور ونظام ثاليث األطراف لتحديد األجر األدىن لكل الوظائف يف كل
قطاعات االقتصاد .بفعلها هذا اضطلعت بدور اسرتاتيجي يف الدفع
بإعادة توزيع تدريجية للمداخيل .خالل السنوات األخرية ارتفعت
األجور الفعلية بأربعة يف املائة سنويا وارتفع األجر األدىن مبا قدره
 250باملائة .قبل مجيء الحكومة اليسارية سنة  2004كان معدل
األجور يساوي ستة أضعاف ونصف الضعف األجر األدىن يف حني ال
يقدّ ر حاليا إال بثالث أضعاف .عىل خالف االعتقاد واسع التصديق
الذي يرى أن سياسات إعادة التوزيع تقلل من مستويات التشغيل
انخفضت معدالت البطالة من  13.7باملائة قبل تويل الحكومة
اليسارية األوىل الحكم سنة  2004إىل ما يقارب  6.1باملائة يف
املعدل خالل عهدة حكمها الثانية ،بل إن املراكز املعروضة للتوظيف
خالل هذه لفرتة ظلت تتيح أعامال أكرث فأكرث لياقة .تناقص العمل
الالشكيل دافعا إىل تزايد أعداد املنخرطني يف التأمني االجتامعي
وموسعا من أعداد املنتفعني بكل حقوق العمل القانونية .تزايد
العمل ذو التوقيت الكامل واملنافع أو العمل ذو الجودة املرضية
مام نسبته  55باملائة من املستخدمني سنة  2004إىل ما قدر نسبته
 69باملائة سنة  .2011خالل هذه الفرتة تزايد تشغيل الشباب كذلك
فيام تناقص التشغيل غري املستقر .والحقيقة أن هذا النوع األخري
من التشغيل يواصل املراوحة بني التزايد والتناقص ارتباطا بدورات
تحول عالقات العمل ،ذلك أن ما يهم منها املستخدمني العموميني
مرتبط بالتصويت عىل امليزانيات العمومية وما يهم منها مستخدمي
القطاع الخاص مرتبط مبحتويات ما يتفق عليه من عقود العمل
الجامعية ،ولكن نزاعات العمل قصرية املدى وحتى ذات األمد
الطويل تناقصت.

صار كل هذا ممكنا بفضل الوضعية االقتصادية كثرية املواتاة
التي ساقت البلد ضدا عن األزمة الحادثة يف بلدان أكرث تطورا .كان
مثل هذا الرثاء املتعاظم رضوريا للدفع بإعادة التوزيع االجتامعية
ولكنه لن يكون كافيا بحد ذاته .مل يكن الدفع بالعدالة يف املجتمع
ممكنا لوال سياسة عالية الحزم وعىل األخص سياسات ذات أثر
حاسم من قبيل تخفيض معدالت الفقر مام يناهز  40باملائة من
الساكنة إىل  12باملائة منها ومعدالت الفقر املدقع من  4.5باملائة
إىل  0.5باملائة.

وعن الرشكات ولكن عن األحزاب السياسية سواء بسواء ،يف املعنى
>>
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التنظيمي عىل األقل مبا يف ذلك أحزاب اليسار حيث كانت هذه تعمل عىل التأثري من خالل النزعات اليسارية لدى القادة الذين مل يكن
مبقدورهم الوصول إىل مثل هذه املناصب إال عرب انتخابهم قاعديا .واستنادا إىل تقليد نقايب آخر يكون لكل رشكة أو قطاع إنتاجي نقابته
الخاصة مام حول االتحادات النقابية إىل أنساق سياسية مجهرية تنشغل بالقضايا املحلية وهو ما ميكن أن يكون ذا أثر حاسم عىل املستوى
السيايس األوسع .نتيجة لذلك كان االتحاد النقايب املركزي األوروغواين ( )PIT-CNTعىل الدوام حاضنة لطيف واسع من االتجاهات النقابية
وإن كانت كلها يسارية .للمفارقة ،ومن خالل مثل هذه التقاليد الدميقراطية ،خرست االتحادية النقابية بعضا من انسجامها السيايس
بالتساوق مع عدم اتساق القادة الجدد املنبثقني من األسفل حتام مع النزعة اليسارية التاريخية .عىل املستوى اإليديولوجي ظهرت يف بعض
القطاعات تيارات نقابية راديكالية وط ّورت مواقف قوية يف مناهضتها للحكومة .يف بعض القطاعات غلبت البالغة املهنية قاطعة مع إدراج
املطلبية النقابية ضمن اسرتاتيجية نقابية واسعة تستهدف تحديث البلد وتحسني أوضاع الفئات األدىن يف املجتمع .يبدو أن هذه النزعات
النقابية الجديدة التي أظهرت يف بعض الوضعيات رصامة حازمة بصدد تغيري التنظيامت النقابية الواسعة مولدة تحديات تواجه بها النامذج
القدمية ومهيئة لعالقات جديدة مع الحكومة القادمة .عمليا تطورت مطلبية مهنية جديدة بل وصارت غالبة يف بعض القطاعات وهي ال
تتوجه إال إىل الرتفيع يف املطالب حرصا من دون ربط مطلبيتها تلك بأية نظرة أخرى أوسع للعامل مثلام جرت به التقاليد يف النقابات .رمبا
كنا بصدد شهود ظهور يسار جديد عامل ضمن الهياكل النقابية التقليدية أو ،عىل سبيل وضع البدائل ،باعثا بنى جديدة تؤسس لنظرة
جديدة للمجتمع عىل قاعدة عامل العمل.
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«اإلصالح الزراعي»
األوروغواين

>

بقلم دييغو إ .ينيريو ( ،)Diego E. Piñeiroجامعة الجمهورية ،منيفيدو ،األوروغواي
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من تربية املاشية التقليدية  ...صناعة اللب متعددة الجنسيات .صور من إميليو فرنانديز.

رضبت أزمة اقتصادية حادة األوروغ��واي سنة  2002بعد
عرشين سنة من اإلصالحات النيوليربالية يف ظل
قيادة أح��زاب تقليدية .يف  2005انترصت الجبهة الواسعة يف
االنتخابات ورشعت يف إنجاز مهمة إعادة بناء البلد العسرية .يف
السنوات املوالية منا االقتصاد إىل أعىل مستوى له يف القارة فيام
كانت سياسات إعادة التوزيع تجهد للتقليص من الفقر والعوز إىل
معدالت غري مسبوقة .وتعزى العديد من هذه اإلنجازات إىل النمو
الهائل الذي حققه القطاع الزراعي الذي شهد تحوال بنيويا عميقا
خالل هذه السنوات.
مل تتغري ينية املجتمع الريفي يف األوروغواي إال قليال خالل
القرن العرشين .عىل قمته كان مالكو قطعان املاشية الكبرية إىل
حد ما واملؤسسات الزراعية املتكفلة بإنتاج السلع املعدة للتصدير.
بفضل التشكل املبكر للزراعة الرأساملية جلبت أجور العامل
الزراعيني كثافة إىل قوة العمل الريفية وإن وجد يف اآلن ذاته عدد
ال يستهان به من العائالت املنتجة (مزارعون أكرث مام هم فالحون
فقراء) ذات أصول أوروبية تكفلت بإنتاج الغذاء للسوق الداخلية.
يف بداية القرن كانت كل هذه البنية متجهة إىل التثوير ضمن

مسار أصفه هاهنا .وجد منذ منتهى القرن املايض طلب متنام يف
السوق العاملية عىل الغذاء وعىل املأكوالت ذات األنسجة الليفية
وعىل املواد النيئة بغية إنتاج محروقات طاقية نباتية املصدر .كام
تسبب إدماج أعداد كثيفة من السكان يف االقتصاديات الصاعدة
وكذا مستهلكني جددا يف تصاعد أسعار هذه املنتجات .شهدت
األوروغواي بوصفها منتجة لهذه الخريات املطلوبة بشدة تزايدا يف
كثافة الطلب عىل استخدام األرايض .وزاوج البلد بني استغالل أراض
جديدة لزراعة الحبوب والبذور الزيتية صاحبه وإنتاجية متصاعدة
للامشية مام تسبب يف تزايد إنتاج املواد الزراعية وتصديرها .إىل
أشكال اإلنتاج هذه التي ميكن القول إنها تقليدية علينا إضافة
اإلنتاج الغايب .بفضل الدعم الحكومي الذي انطلق يف العام 1987
مثة اآلن أكرث من مليون هكتار غايب مشجر بنوعني من غراسات
الخشب الناعم بادرت بتطويرها والعمل عليها رشكات متعددة
الجنسيات ،ويعترب بروز املحروقات الطاقية نباتية املصدر الذي
تقوده رشكة الوقود الحكومية عنرصا آخر مؤثرا يف ميزان مختلف
أشكال اإلنتاج الفالحي.
توفر لنا أسعار األرايض مؤرشا واضحا عىل هذه التحوالت
>>
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الوقود الحيوي اليوم ،والجوع غدا؟ تصميم توضيحي الربو.

للملكية وامللكية األجنبية ...وهلم ج ّرا إىل
الحد الذي يبدو فيه العامل الزراعي اليوم
مختلفا عام كان عليه خالل النصف األخري
من القرن العرشين.
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مست العامل ال��زراع��ي ،إذ تصاعد
التي ّ
معدل مثنها خالل العرشية األخرية بسبعة
أضعاف .ولكن وبالنسبة إىل املستغالت
الزراعية األوسع امتدادا (أكرث من 2500
هكتار) كان التصاعد بإثني عرش ضعفا
ُمجربا كال املنتجني الصغار واملتوسطني عىل
بيع أراضيهم .كانت النتيجة متركزا متناميا
للتملك األجنبي لألرايض .وتظهر املعطيات
األولية املستقاة من التعداد الزراعي
األحدث الذي أجري سنة  2011أنه مل يبق
من بني امللكيات الزراعية التي كانت تعد
 57.131وأحصيت سنة  2000إال .44.890
وعىل الرغم من أن  91باملائة من 12.241
ملكية التي اختفت كانت ذات مساحة
أقل من  100هكتار فإن من املؤرشات
ما يظهر أن تح ّول امللكية مل ميس صغار
املالكني فحسب مثلام كان عليه الحال
خالل عرشيتي السنوات  1970و  1980بل
وماليك املوايش املحليني سواء بسواء.
لتع ّزز هذه الرشيحة الجديدة من

مالك األرض أثر ثقايف مح ّتم ال يقترص عىل
ارتباطه بربوز امللكية األجنبية حيث تظهر
املعطيات األولية املستقاة من ذات إحصاء
سنة  2011أنه وفيام كانت حوايل  90يف
املائة من األرايض األوروغوانية سنة 2000
بني أيدي أوروغوانيني يعيشون فعليا يف
األوروغواي فإن هذا الرقم تناقص خالل
اإلحدى عرش عاما املاضية إىل  54باملائة.
بحلول سنة  2011كانت  43باملائة من
األرايض األوروغوانية بني أيدي «أشخاص
معنويني» هم غالبا عبارة عن «رشكات
خفية االس��م» أغلبهم مواطنون وكذا
رشكات من جنسيات األخرى.
بذلك نكون انتقلنا من مشهد تغلب
عليه ملكيات امل��وايش الواسعة إىل آخر
تغلب عليه مستغالت تستخدم يف فالحة
الحبوب واملنتوجات الغابية والوقود النبايت
يف ظل هيمنة الرشكات الكربى وتب ّني
املكننة املكثّفة والنزوح التدريجي للساكنة
الريفية نحو امل��دن والتمركز الكثيف
العدد  ١من السلسلة - ٤آذار 201٤

تولّد التغيرّ الحاد يف املشهد الفالحي
ويف الزراعة عن سريورات متعددة غذت
بعضها البعض ،حيث يسرّ يف املقام األول
اإلطار التنظيمي ترسب رأس املال املايل
من خالل تشكيلة واسعة من املؤسسات
االستثامرية الزراعية ،ويف املقام الثاين
وفرت التحوالت التنظيمية الحادثة يف
الرشكات وع�لى األخ��ص من ذل��ك بعث
«الرشكات املتشابكة» لرأس املال املوارد
التي تسمح له بأن يعمل يف ظل مرونة
تعاقدية خارقة للعادة ،ويف مقام ثالث
مكّن تصاعد املناولة يف العمل الزراعي
من استغالل ع��اريض الخدمات املمكنة
مستخدمني شبكاتهم االجتامعية يف
توظيف فرق العمل وإدارتها فيام ع ّمقت
التغريات التكنولوجية التي صاحبت الزراعة
الدقيقة يف املقام الرابع تبعية املزارعني
للبذور املعدلة جينيا وللمبيدات الزراعية
واآلالت الجديدة .ويشمل ذلك يف مجال
تربية املاشية مامرسة التطعيم واستخدام
منتجاب جديدة للحفاظ عىل صحة املاشية
واسطبالت إيوائها وما إىل ذلك.
يف اآلن ذاته غيرّ وصول تقنيات جديدة
لإلعالم واالتصال ( الحواسيب والنفاذ إىل
اإلنرتنت والهواتف الخليوية )...،بعمق
الترصف يف الرشكات الزراعية .غيرّ ت هذه
التكنولوجيات مصحوبة بتطويرات أحدثت
وتوسع يف استخدام
يف البنية التحتية
ّ
الدراجات النارية تنظيم قوة العمل رابطا
العامل بهذا أو ذاك من املراكز الحرضية
مح ّوال الحدود بني الريف واملدينة .تخلق
إع��ادة تشكيل بنية ال��زراع��ة واملجتمع
الريفي هذين فاعلني ج��دُ ًدا وتحالفات
جديدة وهو ما يستوجب استقصاءات يف
بلد ذي تقليد زراعي ممتد ويطمح إىل
الدفع بالدميقراطية والعدالة واستدامة
التنمية.

ظهور املجتمع
املافيوي املجري

>

بقلم غيورغي شيبيل ( ،)György Csepeliجامعة إيوتفوس لوراند ( ،)Eötvös Lorándبودابست ،املجر

ىل غالف هيتي فيالغازدازغ املقرؤة عىل نطاق
واسع (االقتصاد العاملي األسبوعي )  ،يصور
الحزب الحاكم ( فيدز) عىل انه مافيا.

باستثناء قلة من املثقفني الراديكاليني
واألطر القيادية الشيوعية العليمة مل يكن
ألحد أن يتوقع التحول نحو النظام الجديد.
مل يكن الناس العاديون بالتأكيد منارصين
للتغري ورسعان ما اكتشفوا أن جديد النظام
وخاصة املبادرة االستثامرية والبطالة غري
مستساغ.

كان عىل العديد من املنحدرين من
الطبقة العاملة أو من الطبقة الوسيطة
أو من املواقع القيادية الوسيطة أن يالقوا
مصري البطالة امل��ش��ؤوم .خ�سر مليون
ونصف املليون من املستخدمني السابقني
يف اقتصاد الدولة املفلس أعاملهم عىل
الفور بأثر التحول من «اقتصاد الندرة»
إىل «اقتصاد فائض القيمة» .صارت فروق
>>

انقىض أكرث من عرشين عاما منذ
السنة السعيدة 1989
حينام كفت الدولة االشرتاكية فجأة عن
الحياة وأفسحت يف املجال لنظام جديد
مبني عىل أسس ليربالية .كانت تلك بداية
النقلة نحو اقتصاد السوق والدميقراطية.
وعىل ما كتب مايكل ب��ورواي وكاثرين
ف�ي�رداي ( )Katherine Verderyيف
تقدميهام لكتاب «التحول غري األكيد»
انقسم متابعو هذه السريورة يف تأويلهم
موزعني بني الرسديات الكربى املتنبأة

«بنهاية التاريخ» وبني «ما بعد الحداثة
الجديدة وغري املحددة» ،وانتهت الحقيقة
إىل أن تكون مغايرة.

من بني البلدان التي كانت تحيا
ضمن دول اشرتاكية كانت املجر معروفة
بتسامجها تجاه نوع من املبادرة االستثامرية
يف ال��زراع��ة .استنادا إىل كتاب إيفان
زيليني (« )Ivan Szelenyiمستثمرون
اشرتاكيون» كان ما يقارب  10باملائة من
ساكنة البلد خالل حكم الدولة االشرتاكية
منخرطني يف أنشطة ذات مظهر استثامري.
ولكن امل��ب��ادرة االستثامرية باملعنى
الرأساميل الغريب مل تكن محجرة فحسب
بل كانت تعرب جرمية .أثبتت نظرية زيليني
حول «التربجز املُع ّوق» خطأها ورسعان ما
اكتشف املبادرون االشرتاكيون السابقون
أن املبادرة كانت يف ظل الحكم الجديد
عالية املخاطرة وفشل أغلبهم .كان التوفيق
محالفا للشبكات أكرث مام حالف املوهبة
أو اإلنجاز وينحدر العديد من املبادرين
االستثامريني ما بعد االشرتاكيني الجدد
ال من املبادرين االستثامريني االشرتاكني
السابقني بل من الكوادر العليا السابقني.
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املداخيل واالستهالك بني العائالت األكرث
غنى والعائالت األك�ثر فقرا أك�ثر ب��روزا
وخاصة خالل السنوات األخرية .فقد السكان
املهمشون مبا فيهم الغجر وكبار السن
الذين يحيون يف املناطق الريفية النائية
واملفتقرون إىل منازل تؤويهم كل أمل يف
معاودة االندماج يف املجتمع عامة .تتوازى
مظاهر الالمساواة اإلثنية واملناطقية ناتجة
عن ظهور انتصاب سكني أشبه بالغيتوات
يف شامل املجر .جعل التمييز وانتشار ثقافة
فقر حياة األقلية الغجرية بائسة .وزيادة
عىل الالأمان املادي يوجد إحساس بالالأمان
الفكري تولد عن افتتاح فضاءات تتنافس
فيها النظرات إىل العامل واإليديولوجيات.
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ب�ّي�نّ بائع خ�ض�راوات فاكالف هافل
( )Vaclav Havelالشهري الذي كان يعيش
االشرتاكية أن « عيش األكذوبة يعني عيش
األكذوبة» .ليس يهم إن كانوا يف الحكم
أو أقل متلكا له فقد كان املعتقدون يف
االشرتاكية مثلهم مثل املعارضة مقتنعني أن
الحقيقة والزيف كانا واضحني ومنفصلني
متام االنفصال .مع التح ّول من دولة الحزب
الواحد إىل التعددية السياسية اختفى الحد
بني الحقيقة والزيف ذلك التقسيم الذي
كان يبدو قبل التحول دامئا .ومبا أنهم مل
يتعودوا عىل أن يختاروا ما بني الحقائق
واألكاذيب املتنافسة فقد صار الناس تائهني
وصارت حرية التعبري كابوسا للمواطنني
الذين كانوا يخشونها.
أ ّدى هذان النوعان من الالأمان إىل
انتفاضة دميقراطية ضد الليربالية مع انتصار
التحالف القومي الساحق سنة :2010
التهمت الدميقراطية أبناءها .يف الذكرى
الخامسة والعرشين للتحول كان يبدو
أن املجر يعود إىل اشرتاكية الدولة غري أن
هذه امل��رة كانت عىل شاكلة االشرتاكية
الوطنية .استنادا إىل قول بالينت ماغيار
( )Bálint Magyarميكن وصف املجتمع
املجري اليوم بكونه «دولة املافيا» مقسام
إىل دوائر مغلقة تتكثف داخل كل واحدة
منها الصالت االجتامعية الواصلة ولكن
الصالت بينها تكاد تنعدم ،أو إذا ما أردنا
أن نعرب عن ذلك بطريقة سوسويولوجية
واستعدنا كلامت مارك غرانوفيرت (Mark

 )Granovetterقلنا إن غلبة الصالت الشباب األفضل تعلام القاطن غرب الدانوب
املتينة ولّدت بروز دولة املافيا التي أعاقت (مالصق للنمسا) ومن قلب املركز الصناعي
باملقابل تطور التنظيم االجتامعي املبني لشامل املجر.
عىل صالت واهنة .تبعا لذلك قلّص غياب
منظامت املجتمع املدين املبنية عىل أساس
عىل الرغم من ذلك ،ما مهرب آخر من
الصالت الواهنة التنافسية الوطنية ومنو الوضعية الحالية بالنسبة إىل من بقوا يف
االقتصاد.
املجر إال إعادة ضخ بعض املعنى يف الثقة
االجتامعية أي القدرة عىل تطوير التعاون
من أجل تحصني رشعيتهم ،يركن قادة بني أعضاء املجتمع الغرباء عن بعضهم
«دولة املافيا» بالرضورة إىل اإليديولوجية البعض .يجب أن تكون املهمة بالنسبة إىل
القومية .للناس املوجودين خارج دوائر هؤالء هي كرس انحباس الصالت القريبة
املافيا التي تسيطر عىل آليات إع��ادة وخلق العديد من الجامعات عىل أساس
توزيع الخريات والخدمات نصيبهم من الصالت الواهنة.
إع��ادة توزيع الخريات الرمزية املتمثلة
يف رسالة اإليديولوجية القومية املكرورة
دون انقطاع ومفادها أن املجريني مناضلو
حرية منذ امليالد محاربني لألعداء الداخليني
والخارجيني املتحالفني يف مؤامرة مشرتكة.
ليس العدو الداخيل يف حاجة إىل التعيني مبا
أنه معلوم متاما منذ زمن طويل وهو اليهود.
ولكن العدو الخارجي تغري باعتبار االفتقار
إىل مناسبة الستعداء األتراك والعائلة املالكة
القدمية (آل هابسبورغ) والسوفيات .يستقر
العدو الخارجي الجديد اآلن يف بروكسال
ّ
محط البغض
حيث بات االتحاد األورويب
القومي املجري .للمفارقة أو رمبا للموافقة،
تتظاهر الدعاية املعادية ألوروبا بالتعامي
عن األموال املتدفقة عىل البالد من مختلف
املصادر األوروبية.
ولّدت دولة املافيا ثالث كتل اجتامعية
إحداها هي املوجودة ضمن الدوائر املغلقة
للعائالت السياسية الحاكمة وتتمثل الثانية
يف الراغبني يف االعتقاد بوجاهة الرسالة
الدعائية القومية التي تبثها الحكومة .هم
عىل استعداد للمشاركة يف نظام التعاون
القومي كام يسميه الحزب الحاكم .لهذه
الحامسة أسباب مختلفة :مناهضة حامسية
للشيوعية ،سعي الستقطاب منارصين
جدد ،معاناة للظلم يف ظل حكم اشرتاكية
الدولة السابق أو ببساطة البحث عن
احتالل املواقع .تتمثل كتلة املجريني الثالثة
يف املهاجرين الجدد الذين تصاعد عددهم
يف السنني القليلة األخرية .استنادا إىل دراسة
أجريتها آنياس هارش ()Ágnes Hárs
ينحدر العمود الفقري لهذه الهجرة من
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َق َد َر الطبقة يف
املجر املعارص

>

بقلم إيسرت بارثا ( ،)Eszter Barthaجامعة إيوتفوس لوراند ،بودابست ،املجر

يحوم أول سؤال يتبادر إىل الذهن حول ما إذا كان ملفهوم الطبقة
بعض وجاهة يف املجتمع ما بعد الصناعي أو باألحرى حول
ما تستفيده املناقشة اآلكادميية من إعادة استدعاء مفهوم الطبقة.
كان مسار مفهوم الطبقة يف أوروبا الرشقية شديد االرتباط بتطور
اشرتاكية الدولة التي ادعت أن الطبقة العاملة هي الطبقة الحاكمة.
نزع االنهيار النهايئ الرسيع لألنظمة الشيوعية عىل امتداد املنطقة
رشعة لتواريخ الطبقات العاملة الرسمية.
سنة  1989الرسديات امل ّ
فقد كذبت أحداث تلك السنة كل فكرة حول أدىن تناسب ممكن بني
الوضع الطبقي والوعي الطبقي املوجودة يف التيارات املهيمنة يف الفكر
املاركيس .وفيام كان البعض من مثقفي أوروبا الرشقية حتى سنة 1989
محافظني عىل املحاججة عىل وجود اشرتاكية دميقراطية تستند عىل
حكم العامل ١كانت مجموعات أخرى تشمل العديد من اإلصالحيني
تنادي «بطريق ثالث» ما بني الرأساملية واالشرتاكية والبعض اآلخر
ببعث دميقراطية اشرتاكية مبنية عىل اقتصاد مزدوج ونقابات عاملية
قوية ،كام كان من املنتظر عىل نطاق واسع أن ال تنارص الطبقة العاملة
إعادة تركيز الرأساملية أو حتى بديال جامعي امللكية إصالحيا .تبني أن
ما كان منتظرا خاطئ وأن املقاومة الفعلية التي أبدتها الطبقة العاملة
تجاه إدخال االقتصاد الرأساميل كانت بالغة الضعف .والحقيقة أن
ما من بلد أورويب رشقي واحد نارص فيه العامل أي نوع من البديل
االشرتايك الدميقراطي للنظام القائم ،كام مل يكن املناخ الفكري األورويب
الرشقي مواتيا الستعادة مفهوم الطبقة عىل أثر تغيري النظام إذ كان
ينظر إىل كل أشكال نظرية الطبقة عىل أساس فقدانها ألية قيمة فيام
أنقاض صناعية مهجورة  -حيث كان هناك جيوش من العامل ،واآلن كالب كانت الطبقة العاملة تقرن من دون جهد نقدي إىل مايض اشرتاكية
الدولة بوصفها نخبا فكرية ملتفتة إىل مستقبل من «التربجز» أبطل
متطفلة .الصورة من قبل الالعب باالزس جاردي .
األدوار االجتامعية و السياسية للعامل الصناعيني.
ما الرضورة التي توجب إعادة التفكري يف مفهوم الطبقة يف أوروبا
الرشقية إذا .كان مرشوع التربجز يَ ِعدُ الشعب بالتحاق رسيع مبقاييس
الحياة لدى الطبقات الوسطى يف بلدان الرأساملية الغربية املتقدمة
وبالحفاظ عىل التشغيل الكامل وباألمان االجتامعي الذي كانت تحظي
به يف ظل االشرتاكية .عرشين سنة بعد انهيار اشرتاكية الدولة صار
>>
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فشل هذا املرشوع واضحا لدى الجامهري.
دعمت الخوصصة فقدان الثقة االجتامعية
مبا أن رأساملية ما بعد االشرتاكية خلقت
يف كل مكان مظاهر أكرب من التفاوت
االجتامعي واملادي من تلك التي وجدت يف
ظل اشرتاكية الدولة .نتجت عن التقليص
الحاد من الصناعة الثقيلة بطالة كثيفة فيام
فرض رأس املال األجنبي تنافسا غري عادل
عىل الرشكات الوطنية التي كانت تحتاج
بشدة إىل متويالت تضخها يف رأس املال
والبنية التحتية .وقد انتقد كتاب غربيون
الرأساملية النيوليربالية عىل أنها مرشوع
«استعامر» جديد ألوروبا الرشقية.٢
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ميكن لنا أن نجيب عىل السؤال الباحث
عن تحديد أي نوع من املواقع البنيوية
خلقت الرأساملية ما بعد االشرتاكية
يف املجر بأنها ،ويف اتساق مع التيارات
الغربية ،قلّصت من القطاع الصناعي فيام
ضخمت بوضوح نصيب القطاع الخدمي
من االق��ت��ص��اد ،بل إن املناولة عززت
التفاوتات البنيوية بني الرشق والغرب وهو
ما يفرس نسب الرأسامليني املنخفضة نسبيا
والنسب املرتفعة للعامل غري املختصني
يف املجر مقارنة بأوروبا الغربية .تحاجج
زاالي ( )Szalaiبأننا بحاجة إىل منوال ثنايئ
لوصف املجتمع املجري املعارص وفيه تمُ ّيز
بني عماّ ل الرشكات متعددة الجنسيات
وع�مال القطاع الوطني .ه��ؤالء ضعيفة
أجورهم وفاحش استغاللهم ،ورماقون
(يقومون بأعامل مختلفة) ،مستخدمون
بطريقة غري رسمية ويحيون حياتهم يوما
بيوم فيام ميكن النظر لألولني عىل أنهم
جزء من األرستقراطية العاملية الجديدة.
يف اآلن ذاته تؤكد زاالي عىل خاصية التاميز
لدى الطبقة العاملة املجرية حيث الوعي
الطبقي الضحل (أو حتى املنعدم) ويقظة
النقابات العاملية املحلية وهو ما يعوق
تطور «طبقة عاملية لذاتها» مجرية ومن
ثم متثيل مصالح العامل بطبيعة الحال. ٣
عىل أن أشكال التفاوت الجديدة مل
تكتسب بعدُ الصبغة املؤسسية يف املجتمع
املجري (ناهيك عن تسليط العقاب من

أجلها)« .رأساملية السوق هذه لفظتنا»
ذل��ك ه��و الشعور السائد يف صفوف
٤
مستجو ّيب من املنتمني إىل الطبقة العاملة
 .أصيب هؤالء العامل بخيبة أمل من هذه
ّ
الحط من مهاراتهم
تم
الرأساملية فقد ّ
ومن معرفتهم من قبل النظام الجديد وهم
يقرون ،عىل الرغم من انعدام املساواة يف
ظل نظام الكادار ( ،)Kádárبأن مظاهر
التفاوت االجتامعية املادية تصاعدت
بصفة ملحوظة منذ  .1989اشتىك العديد
من مستجو ّيب من ع��دم ق��درة أبنائهم
عىل التنافس مع أبناء املترصفني واألطباء
واملحامني الذين ينطلقون يف دورة حياتهم
الكهلة بحظوظ أفضل (بفضل الدروس
الخاصة يف اللغات والرياضة الرقص
ومخيامت التزلج.)...
عىل أن انتقاد النظام الجديد هذا مل
يتوفق يف التحول إىل نقد مناهض بأتم
معنى الكلمة للرأساملية .مثلام جرت بذلك
العادة ال يزال العامل ينتظرون من الدولة
أن تحمي املنتجني املحليني من منافسة
الرشكات متعددة الجنسيات غري العادلة
وهم ينظرون إىل الدولة القوية التي
متثل الرأساملية الوطنية ذات «الطريق
الثالث» عىل أنها بديل إيجايب .ميكن أن
نعزو ردة الفعل هذه إىل غياب فضاء
عمومي مناهض للرأساملية قوي وإىل تدين
قيمة لفظة «الطبقة العاملة» سواء بسواء
مع أسباب تاريخية اقتصادية أكرث عمقا
تسببت يف بقاء املنطقة متخلفة.
عىل أنه من املمكن مالحظة النزعات
املجرية من قبيل الفساد السيايس واخرتاق
االنقسامات الطبقية وتضخم الطبقات
الدنيا وضعف النقابات العاملية يف
بلدان غربية متقدمة كذلك مثل الواليات
املتحدة االمريكية .فهل تكون بلدان
ما بعد االشرتاكية رافعة مرايا عاكسة
للغرب مشرية إىل توافق كوين يف املسائل
االجتامعية واالقتصادية بالتوازي مع
اآلثار السياسية لالنحدار الطبقي الذي
يعزز اإليديولوجيات اإلثنية والشعبوية يف
صفوف العامل؟ صار من املألوف املحاججة
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بأن املوهبة واإلنجاز واالجتهاد يف املجتمع
ما بعد الصناعي بثقافته املندمجة هي
التي تحدد من يحرز قصب السبق بحيث
تخلق «املنافسة املتساوية» تفاوتا مقبوال
اجتامعيا عىل املستويني الوظيفي واملادي.
تلك كانت كذلك إيديولوجيا الرأساملية
ما بعد الصناعية التي جلبت الكثري
من خيبات األم��ل مثلها مثل املاركسية
اللينينية الرسمية املبكرة .ليست املنافسة
متساوية أوال وثانيا مل تعد مظاهر التفاوت
االجتامعي وامل��ادي الحاد التي تولّدها
التنافسية الرأساملية عدمية الرحمة مقبولة
من قبل الناس .وبالفعل قد يقبل الكثري
من الناس األوتوقراطية (حكم الفرد
الواحد) بديال يوفر عدالة اجتامعية أكرب يف
حني أننا ها هنا ،ولحسن الحظ ،إزاء غرب
دميقراطي يل ّوح باملرآة العاكسة ملستقبل
الرشق ال الطريق األخرى ثانية.
١يف املجر كانت فكرة اش�تراك��ي��ة دميقراطية م��ن دون ح��زب العامل
االش�ت�رايك امل��ج��ري (ال��ح��زب الشيوعي سابقا) ممثلة رئيسيا باالتحاد
اليساري البديل ( .)Baloldali Alternatíva Egyesületعىل أثر فشل
السيايس ال��ذي رضب م�شروع��ه اتصل امل�ي�راث الفكري لهذه املدرسة
عرب مجلة «ال��وع��ي» ( )Eszméletالتي بعثت سنة  .1989ك��ان مفكر
هذه الحلقة األك�ثر شهرة عامليا هو توماس ك��راوس ().Tamás Krausz
٢ميكن االطالع عىل ما كتب يف A Postsocialist“ )2011( .Swain, N :
.1695-1671.pp ,63:9 ,Capitalism,” Europe-Asia Studies
Szalai, E. (2004) “Tulajdonviszonyok, társadalom� ٣
.szerkezet és munkásság,” Kritika, 33:9, pp.2-6

 ٤ميكن الحصول عىل ملخص لهذا البحث يف مقايل:
(2012) “‘Something went wrong with this capitalism’:
�Illusion and doubt in a Hungarian (post)industrial com
munity,” in: Mathijs Pelkmans (ed.) Ethnographies of

يف (ال)مسؤولية النخب

>

بقلم غيورغي النجيال ( ،)György Lengyelجامعة كورنيفوس ببودابست ،املجر

« ليس ما يعترب أخالقا عامة غري محدد بدقة فحسب بل هو
متغري أيضا»
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(سايال حبيب)2004 ،

رئيس الوزراء الهنغاري لديه ميول للرياضة ...

للوزير األ ّول املجري بعض ميل إىل الرياضات وعىل األخص
لكرة القدم ،وهو كثريا ما ينهي خطاباته بعبارة «إىل
األمام يا مجر» وهي صيغة استعارها من برلسكوين .ليست كرة
القدم املجرية عىل ما يرام هذه األيام و بالتوازي مع ذلك تبدو
النخبة السياسية واهنة .يف الشارع الذي كان أثريا لدى الوزير
األول يف طفولته ،قريبا من منزله الريفي ،يش ّيد ملعب ريايض
تؤدي إليه سكة حديد تنتهي قريبا منه .العديدون ال يحبون ما
يحدث وآخرون يحبونه وهم يقولون «لنكن فخورين مبا توفقنا يف
تركيمه» .يف سياق ما كان يعلنه النائب –الوزير األول عندما كان
سياسيا يف مدينة ريفية « إن كنت معدما فتلك هي قيمتك».
ميكن العثور عىل عالمات وجود هذه العقلية يف مجر الحقبة
األخرية من الدولة االشرتاكية .منذ السبعينات وبعد عقود من
حرمان ما بعد الحرب والتسليم اإلجباري للمحاصيل وامللكية
الجامعية القرسية فتحت الطريق يف وجه األفراد حتى ينموا ريشهم
يف أعشاشهم من خالل أشباه األسواق التكافلية بني التعاضديات
واملستغالت العائلية وإعادة التوزيع ضمن االقتصاد املوازي .نتيجة
لذلك بدأت بعض القصص العائلية يف الحصول يف القرى املجرية
التي صار العديد منها عسري التدفئة وغري موات للعيش ولكنها

كانت ذات قيمة عالية بوصفها من الخريات التي ميكن التبجح بها.
خريات النخبة الحاكمة الحالية التبجحية هي املالعب الرياضية.
ليس من الرضوري امتالكها بل يكفي أن تقرتن بأسامئهم مثل
األهرامات وأقواس النرص واملؤسسات الثقافية يف بلدان أخرى.
عىل أن املشكل األك�بر ل��دى النخبة السياسية املجرية
ليس الصفاقة والطمع وانعدام الذوق .أخىش أن يكون ترسيخ
الدميقراطية املجرية محل مخاطرة ألن مسؤوليته تعود إىل النخب
يعي
السياسية املجرية .ليس املرء بحاجة إىل فهم نخبوي حتى َ
أن ال ّنخب هي التي تضطلع بالدور األساس يف هندسة البدائل
االجتامعية فيام النخبة اآلن وهنا بصدد نوع من التظاهر بخوض
تعديل للمؤسسات الدميقراطية فيام تترصف بطريقة خارقة
للمعايري عىل نحو عميق وخطر.
ميكن الخوض يف استعراض رسيع لنوعني من الخروقات .األوىل
هي شجب الطريقة التي بها تركّزت النخب حيث ساهم الترسيع
يف إعادة تنصيبها قبل التغري الكبري يف إطالق سريورة من التحوالت
السياسية التي جدت برسعة معقولة ومن دون صدمات اجتامعية.
وقد يرس ذلك باملقابل التفاهم بني نخبة الدولة االشرتاكية ونخب
>>
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املعارضة الدميقراطية الصاعدة .مثلت
املوائد الحوارية املستديرة لسنة  1989آلية
تنصيب للنخب بدأ أن هذه استخدمتها
لتطوير مرشوع توافقي .كان هناك وفاق
واس��ع ح��ول تبني ق��واع��د الدميقراطية
الربملانية املعتمدة عىل الحريات األساسية
والنظام التعددي واحرتام امللكية الخاصة.
اعرتف الفاعلون من الجانبني مبرشوعية
بعضهم البعض وبقواعد اللعبة .وقد بدا
أن فصائل النخبة السياسية التي اتبعت
املصالح الحزبية تولت مرارا إعادة صياغة
قواعد عمل النخبة املتحدة بالتوافق أو
أنكرت املرشوعية عىل خصومها ولكن مل
يالحظ من آثار ذلك إال أحداث أو انحرافات
بسيطة.
يحيل مثال الخرق الخطري اآلخر إىل
التربعات التي جمعت خ�لال الحمالت
االنتخابية والتي تجاوزت تحاوزا مهوال
املقادير امل��ح��ددة قانونا .يعترب متويل
األح��زاب وخاصة متويل الحمالت منطقة
عتمة رمادية بني القانونية والالقانونية ميكن
أن تحدّ د مصري النخبة السياسية املجرية.
ومثلام احتسبت املنظمة العاملية للشفافية
( )Transparency Internationalأنفق
الحزبان القياديان ،الفيديز ()Fidesz
الحاكم واملعارضون االشرتاكيون يف آخر
انتخابات ثالثة أضعاف املقادير املسموح
بها عىل األقل .ويقدر خرباء آخرون هذا
اإلنفاق مبا يتجاوز ذلك بكثري .خيضت
العديد من املبادرات من أجل تحوير قانون
متويل األنشطة السياسية بحيث يصري متويل
الحمالت أكرث شفافية ولكن مل تتم املصادقة
عليه .ليست تلك ظاهرة مجرية خالصة
ولكن ترسيخ الدميقراطية اآلن وهنا واقع
يف مأزق بالغ املخاطرة .يبدو أن من مصلحة
النخبة الحاكمة الحفاظ عىل التشويش الذي
يسود تلك املنطقة الرمادية املغلفة لتمويل
األحزاب ،وتدرك النخب مقدار عرس الدفاع
عن مثل هذه األوضاع ولكنها تتغاىض عن
ذلك وللمزيد من التدقيق ميكن القول إنها
ترى ذلك رؤي العني ولكنها تنزع إىل تأويله
تأويال إيديولوجيا.
ملّح وزير اشرتايك أول سابق أسس حزبا

منذ أن كان يف الوزارة األوىل إىل خزعبالت
متويل الحزبني الكبريين املتنافسني ولكنه
أعلن أنه كان ينتظر أن تتم تربئته من
االتهامات التي تعلقت به ليقدّ م املعطيات
امللموسة إىل املحكمة .يبدو واضحا ما
جعله ينأى بنفسه عن اإلصداع بالحقيقة.
وأش��ار الوزير األول الحايل إىل أن قسام
من كبار رج��ال األع�مال عدميي الرحمة
بصدد االنغامس يف العمل السيايس وعىل
األخ��ص يف الحزب املنافس ل��ه ،الحزب
االشرتايك .ويحاجج وزير سابق كان عضوا
يف املعارضة الدميقراطية بأن النخبة الحاكمة
حاليا ش ّيدت دولة مافيا ذلك أن بإمكان
الحكومة أن تتالعب باالقتصاد وأن تعيد
توزيع املداخيل عىل زبائنها بفضل استخدام
القوانني والرتاتيب.
ليست هناك فوىض أو دكتاتورية يف
املجر ولكنهام قابالن للظهور مع أفضلية
للثانية .وضعت الحكومة املحافظة ،معتمدة
عىل حيازتها أغلبية الثلثني يف الربملان
(وهم يف الحقيقة أقلية من منظور عدد
الناخبني) ،ومن خالل دستور جديد قانونا
جديدا للوسائط اإلعالمية وقانونا جديدا
لالنتخابات وقانون شغل جديد ومتكنت
من إنجاز كل ذلك من دون املبادرة بتأمني
مساندة واسعة .وقد منع ذلك التمتع
بالعديد من الحقوق واالستحقاقات إىل
درجة واضحة وقلّص من املراقبة القانونية
وهدد رصيد الدميقراطية وتوازاتها .بدا
تأثري االتحاد األورويب محدودا للغاية كام
ظل صوت املثقفني النقديني خافتا .أسلوب
ترصف الوزير األول استبدادي وسا ٌّم والناس
متخوفون من املفاجآت املتوقعة غري السارة
التي تتسبب فيها األزمة املستمرة ولذلك
ينادون بالرعاية االجتامعية ومبساواة أكرب.
يشجع ذلك الرطانة الشعبوية التي
تقدم نفسها عىل أنها كفاح من أجل
«الحرية االقتصادية» ،وتستعرض نوعا من
الوقاحة يف وجه الرشكاء السياسيني الدوليني
وصارت تعلة ملضاعفة الرضائب مثل تلك
التي فرضت عىل البنوك وفروع اقتصادية
أخرى أغلبها عىل ملكية أجانب .قد ال يكون
ذلك مجرد رطانة أسلوبية ذلك أن النخبة

الحاكمة تعتقد فعال أن عليها أن تكافح
ضد الضغوطات االقتصادية الخارجية بغية
تفادي «تحول البالد إىل مستعمرة» وأن
عليها أن تقلّص من د ْين الدولة الخارجي
املقدر بثامنني ( )80باملائة من الناتج
الداخيل الخام ذلك أن « امل َ ِدي َن ال حرية
له» .عىل أن علامء االجتامع يعرفون جيد
املعرفة تلك التقنية االجتامعية التي تحاول
أن تع ّزز الوحدة عرب اختالق أعداء وهميني
وخارجيني .وكام لو كان ذلك نتيجة محتمة
وصل حزب معاد لألجانب وعنرصي إىل
الربملان املجري يف االنتخابات األخرية.
ال يتحدث أكرث من ثلثي املجريني لغة
أجنبية وتقدم وسائط الدولة اإلعالمية
االنتقادات األجنبية عىل أنها إهانات لكل
األمة املجرية .غالبية اإلعالم املستقل صحف
ورقية صغرية تنزع إىل تأويل العامل عىل أنه
رصاع بني األبطال والشعب املستضعف.
تستحق النخبة السياسية املجرية اليوم
هذا الوصف املتعادي باعتبار انقسامها
املفرط ولكن من الخطأ االعتقاد أن املنوال
التوافقي الذي تراءت عالماته سنة 1989
تم تعويضه ببساطة مبنوال تعددي تنافيس.
ال يخفي الوزير األول نيته يف التغلب
عىل هذا االنقسام عرب بعث «حقل قوى
مركزي» أو ما ميكن التعبري عنه بطريقة
أخ��رى بالقول إن��ه ينوي تعزيز موقعه
الحاكم لعدد من االنتخابات القادمة.
هو يدعي أنه من ال�ضروري بالنسبة إىل
النخبة أن تؤدي واجبها الثقايف املتمثل
يف التجسيد التصاعدي ألمثلة العيش «
الجيد والنبيل ورفيع الذوق» .هذا تلميح
مبارش ملنظّر سيايس سابق ،هو إيستيفان
بيبو ( ،)István Bibóأكّد عىل املسؤولية
االجتامعية للنخبة .إىل حد اآلن ال تقدم
أمثلة سلوك النخبة آفاقا واعدة للمستقبل
ما تالحظه االنتقادات هو أنانية مقيتة
وحيل متالعبة فيام تنخرط النخبة يف التخيل
عن أرايض الدولة وتوزيع التبغ وامتيازات
االتجار لزبائنها .كان بيبو كثري الجدل زمنا
ما و لكنه ،وعىل خالف اإلدانة الحامسية
الصادرة عن غيورغي لوكاتش (György
 ) Lukácsدائم الشباب الدعاء أحد أبطال
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األ ّول املجري بعض ميل إىل الرياضات
وعىل األخص لكرة القدم ،وهو كثريا ما
ينهي خطاباته بعبارة «إىل األمام يا مجر»
وه��ي صيغة استعارها من برلسكوين.
ليست كرة القدم املجرية عىل ما يرام هذه
األيام و بالتوازي مع ذلك تبدو النخبة
السياسية واهنة .يف الشارع الذي كان
أثريا لدى الوزير األول يف طفولته ،قريبا
من منزله الريفي ،يش ّيد ملعب ريايض
تؤدي إليه سكة حديد تنتهي قريبا منه.
العديدون ال يحبون ما يحدث وآخرون
يحبونه وهم يقولون «لنكن فخورين مبا
توفقنا يف تركيمه» .يف سياق ما كان يعلنه
النائب –الوزير األول عندما كان سياسيا
يف مدينة ريفية « إن كنت معدما فتلك
هي قيمتك».
ميكن العثور عىل عالمات وجود
هذه العقلية يف مجر الحقبة األخرية من
الدولة االشرتاكية .منذ السبعينات وبعد
عقود من حرمان ما بعد الحرب والتسليم
اإلجباري للمحاصيل وامللكية الجامعية
القرسية فتحت الطريق يف وجه األفراد
حتى ينموا ريشهم يف أعشاشهم من خالل
أشباه األسواق التكافلية بني التعاضديات
واملستغالت العائلية وإع��ادة التوزيع
ضمن االقتصاد املوازي .نتيجة لذلك بدأت
بعض القصص العائلية يف الحصول يف
القرى املجرية التي صار العديد منها عسري
التدفئة وغري موات للعيش ولكنها كانت
ذات قيمة عالية بوصفها من الخريات التي
ميكن التبجح بها .خريات النخبة الحاكمة
الحالية التبجحية هي املالعب الرياضية.
ليس من الرضوري امتالكها بل يكفي أن
تقرتن بأسامئهم مثل األهرامات وأقواس
النرص واملؤسسات الثقافية يف بلدان أخرى.
عىل أن املشكل األكرب لدى النخبة
السياسية املجرية ليس الصفاقة والطمع
وانعدام الذوق .أخىش أن يكون ترسيخ
الدميقراطية املجرية محل مخاطرة ألن
مسؤوليته تعود إىل النخب السياسية
املجرية .ليس امل��رء بحاجة إىل فهم
يعي أن ال ّنخب هي التي
نخبوي حتى َ
تضطلع ب��ال��دور األس���اس يف هندسة

البدائل االجتامعية فيام النخبة اآلن وهنا
بصدد نوع من التظاهر بخوض تعديل
للمؤسسات الدميقراطية فيام تترصف
بطريقة خارقة للمعايري عىل نحو عميق
وخطر.
ميكن الخوض يف استعراض رسيع
لنوعني م��ن ال��خ��روق��ات .األوىل هي
شجب الطريقة التي بها تركّزت النخب
حيث ساهم الترسيع يف إعادة تنصيبها
قبل التغري الكبري يف إطالق سريورة من
التحوالت السياسية التي جدت برسعة
معقولة ومن دون صدمات اجتامعية.
وق��د يرس ذل��ك باملقابل التفاهم بني
نخبة الدولة االشرتاكية ونخب املعارضة
الدميقراطية الصاعدة .مثلت املوائد
الحوارية املستديرة لسنة  1989آلية
تنصيب للنخب بدأ أن هذه استخدمتها
لتطوير مرشوع توافقي .كان هناك وفاق
واس��ع ح��ول تبني قواعد الدميقراطية
الربملانية املعتمدة عىل الحريات األساسية
والنظام التعددي واحرتام امللكية الخاصة.
اعرتف الفاعلون من الجانبني مبرشوعية
بعضهم البعض وبقواعد اللعبة .وقد بدا
أن فصائل النخبة السياسية التي اتبعت
املصالح الحزبية تولت مرارا إعادة صياغة
قواعد عمل النخبة املتحدة بالتوافق أو
أنكرت املرشوعية عىل خصومها ولكن
مل يالحظ من آث��ار ذلك إال أح��داث أو
انحرافات بسيطة.
يحيل مثال الخرق الخطري اآلخر إىل
التربعات التي جمعت خالل الحمالت
االنتخابية والتي تجاوزت تحاوزا مهوال
املقادير املحددة قانونا .يعترب متويل
األحزاب وخاصة متويل الحمالت منطقة
عتمة رمادية بني القانونية والالقانونية ميكن
أن تحدّ د مصري النخبة السياسية املجرية.
ومثلام احتسبت املنظمة العاملية للشفافية
( )Transparency Internationalأنفق
الحزبان القياديان ،الفيديز ()Fidesz
الحاكم واملعارضون االشرتاكيون يف آخر
انتخابات ثالثة أضعاف املقادير املسموح
بها عىل األقل .ويقدر خرباء آخرون هذا
اإلنفاق مبا يتجاوز ذلك بكثري .خيضت

العديد من املبادرات من أجل تحوير
قانون متويل األنشطة السياسية بحيث
يصري متويل الحمالت أكرث شفافية ولكن
مل تتم املصادقة عليه .ليست تلك ظاهرة
مجرية خالصة ولكن ترسيخ الدميقراطية
اآلن وهنا واقع يف مأزق بالغ املخاطرة.
يبدو أن من مصلحة النخبة الحاكمة
الحفاظ عىل التشويش الذي يسود تلك
املنطقة الرمادية املغلفة لتمويل األحزاب،
وتدرك النخب مقدار عرس الدفاع عن مثل
هذه األوض��اع ولكنها تتغاىض عن ذلك
وللمزيد من التدقيق ميكن القول إنها ترى
ذلك رؤي العني ولكنها تنزع إىل تأويله
تأويال إيديولوجيا.
ملّح وزير اش�ترايك أول سابق أسس
حزبا منذ أن ك��ان يف ال���وزارة األوىل
إىل خزعبالت متويل الحزبني الكبريين
املتنافسني ولكنه أعلن أنه كان ينتظر أن
تتم تربئته من االتهامات التي تعلقت به
ليقدّ م املعطيات امللموسة إىل املحكمة.
يبدو واضحا ما جعله ينأى بنفسه عن
اإلص��داع بالحقيقة .وأشار الوزير األول
الحايل إىل أن قسام من كبار رجال األعامل
عدميي الرحمة بصدد االنغامس يف العمل
السيايس وعىل األخص يف الحزب املنافس
له ،الحزب االشرتايك .ويحاجج وزير سابق
كان عضوا يف املعارضة الدميقراطية بأن
النخبة الحاكمة حاليا ش ّيدت دولة مافيا
ذلك أن بإمكان الحكومة أن تتالعب
باالقتصاد وأن تعيد توزيع املداخيل عىل
زبائنها بفضل استخدام القوانني والرتاتيب.
ليست هناك فوىض أو دكتاتورية يف
املجر ولكنهام قابالن للظهور مع أفضلية
للثانية .وضعت الحكومة املحافظة،
معتمدة عىل حيازتها أغلبية الثلثني يف
ال�برمل��ان (وه��م يف الحقيقة أقلية من
منظور عدد الناخبني) ،ومن خالل دستور
جديد قانونا جديدا للوسائط اإلعالمية
وقانونا جديدا لالنتخابات وقانون شغل
جديد ومتكنت من إنجاز كل ذلك من
دون املبادرة بتأمني مساندة واسعة.
وق��د منع ذل��ك التمتع بالعديد من
الحقوق واالستحقاقات إىل درجة واضحة
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وقلّص من املراقبة القانونية وهدد رصيد
الدميقراطية وتوازاتها .بدا تأثري االتحاد
األورويب محدودا للغاية كام ظل صوت
املثقفني النقديني خافتا .أسلوب ترصف
الوزير األول استبدادي وس��ا ٌّم والناس
متخوفون من املفاجآت املتوقعة غري السارة
التي تتسبب فيها األزمة املستمرة ولذلك
ينادون بالرعاية االجتامعية ومبساواة أكرب.
يشجع ذلك الرطانة الشعبوية التي
تقدم نفسها عىل أنها كفاح من أجل
«الحرية االقتصادية» ،وتستعرض نوعا من
الوقاحة يف وجه الرشكاء السياسيني الدوليني
وصارت تعلة ملضاعفة الرضائب مثل تلك
التي فرضت عىل البنوك وفروع اقتصادية
أخرى أغلبها عىل ملكية أجانب .قد ال يكون
ذلك مجرد رطانة أسلوبية ذلك أن النخبة
الحاكمة تعتقد فعال أن عليها أن تكافح
ضد الضغوطات االقتصادية الخارجية بغية
تفادي «تحول البالد إىل مستعمرة» وأن
عليها أن تقلّص من ديْن الدولة الخارجي
املقدر بثامنني ( )80باملائة من الناتج
الداخيل الخام ذلك أن « امل َ ِدي َن ال حرية
له» .عىل أن علامء االجتامع يعرفون جيد
املعرفة تلك التقنية االجتامعية التي تحاول
أن تع ّزز الوحدة عرب اختالق أعداء وهميني
وخارجيني .وكام لو كان ذلك نتيجة محتمة
وصل حزب معاد لألجانب وعنرصي إىل
الربملان املجري يف االنتخابات األخرية.
ال يتحدث أكرث من ثلثي املجريني لغة
أجنبية وتقدم وسائط الدولة اإلعالمية
االنتقادات األجنبية عىل أنها إهانات لكل
األمة املجرية .غالبية اإلعالم املستقل صحف
ورقية صغرية تنزع إىل تأويل العامل عىل أنه
رصاع بني األبطال والشعب املستضعف.
تستحق النخبة السياسية املجرية اليوم
هذا الوصف املتعادي باعتبار انقسامها
املفرط ولكن من الخطأ االعتقاد أن املنوال
التوافقي الذي تراءت عالماته سنة 1989
تم تعويضه ببساطة مبنوال تعددي تنافيس.
ال يخفي الوزير األول نيته يف التغلب

عىل هذا االنقسام عرب بعث «حقل قوى
مركزي» أو ما ميكن التعبري عنه بطريقة
أخ��رى بالقول إن��ه ينوي تعزيز موقعه
الحاكم لعدد من االنتخابات القادمة.
هو يدعي أنه من ال�ضروري بالنسبة إىل
النخبة أن تؤدي واجبها الثقايف املتمثل
يف التجسيد التصاعدي ألمثلة العيش «
الجيد والنبيل ورفيع الذوق» .هذا تلميح
مبارش ملنظّر سيايس سابق ،هو إيستيفان
بيبو ( ،)István Bibóأكّد عىل املسؤولية
االجتامعية للنخبة .إىل حد اآلن ال تقدم
أمثلة سلوك النخبة آفاقا واعدة للمستقبل
ما تالحظه االنتقادات هو أنانية مقيتة
وحيل متالعبة فيام تنخرط النخبة يف التخيل
عن أرايض الدولة وتوزيع التبغ وامتيازات
االتجار لزبائنها .كان بيبو كثري الجدل زمنا
ما و لكنه ،وعىل خالف اإلدانة الحامسية
الصادرة عن غيورغي لوكاتش (György
 ) Lukácsدائم الشباب الدعاء أحد أبطال
دوستويفسيك ( )Dostoevskyبأن الكذب
يؤدي إىل الحقيقة ،رسعان ما انتقل إىل
االعتقاد يف أن ذلك ميثل حال مقبوال .إىل حد
اآلن تبدو هذه الوصفة فاشلة.
ستنتظم انتخابات يف املجر خالل ربيع
 2014وما من شك يف أنها ستكون انتخابات
حرة ولكن مثة شك يف أن تكون عادلة وما
إذا ستحرتم معايري االمتناع عن املنارصة
الحزبية أي امتناع النخبة الحاكمة عن
استغالل متكنها املفرط يف التالعب بالوسائط
اإلعالمية وبالناخبني.
يحب الوزير األول االستشهاد بغري
املفكرين السياسيني ،ويف واحد من خطاباته
السنوية استشهد بكلمة موفقة لالعب هويك
عىل الجليد كشف فيها أن رس اللعب الج ّيد
هو « أن تتزلج إىل حيث سيكون القرص
ال إىل حيث كان» ،وتلك استعارة مناسبة
مبا أن الوزير األول عرف أن عمل رجل
الدولة هو استكشاف احتياجات الجامهري
وتقدير متطلبات املستقبل وإمكاناته وعدم
االقتصار عىل تلك التي يختزنها الحارض
فحسب .ولكن يبدو أنه مل يخرت أسلوب
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اللعب املناسب للعبة الرجال هذه :ففي
حني يدّ عي رؤية الهدف والطريقة السوية
الوحيدة املؤدية إليه يراجع تقسيم جليد
امللعب مرارا وتكرارا ويعيد صياغة قواعد
اللعب بالكامل بحيث يحتمل أال يجد
الفريقان عند عودتهام إىل امللعب نفسيهام
مشرتكني يف ذات اللعبة.
ليس يكفي للعزاء أن تكون لنا انتخابات
حرة وأن تكون فرصة التفاق النخب وتخيل
األحزاب املتصارعة عن مواقعها من أجل
الوصول إىل الوفاق الذي يعترب رشطا رضوريا
لدميقراطية راسخة .ليس ذلك يكفي للعزاء
ألن هذه السريوة ميكن أن تستغرق العديد
من السنوات ومل يتضح بعد إن كانت
سرتشد النخب إىل املنشود.

مالحظات ميدانية

جنوب أفريقيا:

النساء املنجميات والذات
الجوفية السحيقة

>

أساندا بينيا ( ،)Asanda Benyaجامعة ويتواترساند ،جوهانسبورغ ،جنوب أفريقيا
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عىل
آسندا و عامل حفر صخور أخذ اسرتاحة من الحظر.

يف صناعة املناجم الواسعة االنتشار واملمكننة يف
تعمل
جنوب افريقيا  48.000عاملة يف مواقع متدنية وعىل
األخص يف مناجم البالتني والذهب .متثل هؤالء النسوة جزءا مهام
من قوة العمل ومن املشتغلني يف املناجم أو يف باقي القطاعات
العاملية ،وهن مستخدمات يف وضع الهياكل الداعمة وأنابيب املاء
والتهوية أو يف تشغيل مختلف اآلالت املستعملة تحت األرض.

عىل امتداد ثالثة أشهر من سنة  2008درست منجم بالتني يف
جنوب افريقيا دراسة إثنوغرافية وعملت وعشت مع العامالت يف
جوف األنفاق .كان هديف الرئيس هو فهم التحديات التي تواجهنها
ثم تبعت ذلك فرت ٌة طويلة ما بني  2011و  2012انغمست فيها يف
عامل العمل يف األنفاق أقود الرافعة ،وأنظف الصخور وأحملها إىل
السطح ألربطها بالحبال وأهيئها للجر.
>>
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آسندا تشغل رافعة

مبا أن دوريتي كانت تبدأ مبكّرا يف الرابعة صباحا فقد كان
يل أن أغادر نزل اإلقامة يف الثالثة وأن أقطع طريقي إىل األنفاق.
ع ّ
النساء الاليئ كن يقط ّن يف مناطق أبعد عن املناجم كن يغادرن
منازلهن عند الثانية صباحا .كان عليهن أن يعربن طريقهن يف
وسائل النقل العمومي مستقالت عىل الغالب حافالت من قراهن
إىل املدينة ثم سيارات أجرة من املدينة إىل نزل املناجم حيث
يستقلن حافلة الرشكة إىل أنفاقهن .تلك رحلة طويلة وخطرة
وباهضة الثمن تنتهي بأن تلتهم ثلث أجرة العامل املقدّ رة ما بني
 120و  150دوالر شهريا.
ال ينتهي الكفاح عندما نصل إىل النفق ولكنه يتكثف عندما
نستقل القفص الذي ينقلنا من السطح إىل محطات النزول التي
توجد عىل عمق كيلومرتين إىل  3كيلومرت يف جوف األرض .لقد
لطاملا كان استقالل املصعد املهيأ بحجم قفص استيقاظا خشنا
وتجربة عنيفة حيث نعلق يف الزحام الذي يصل إىل جمع  50عمال
أو أكرث يتكدسون حواليك .يف مثل هذا الفضاء ،وفيام تتدىل ساقا
الواحدة منا يف الهواء ،ال ميكنها أن تتنفس إال إذا ناسبت لحظة
شهيقها وزفريها مع اللحظات التي يفعل فيها الشخص املالصق
لها اليشء ذاته .داخل القفص تطفئ الفوانيس وتلك قاعدة غري

منصوص عليها .يف مثل تلك الظلمة ميكن لبعض العامل أن يعمدوا
إىل استغالل التالصق لتحسس ثديي أية امرأة إذ يعلمون أن ليس
بإمكانها الحركة أو إشعال فانوسها حتى تواجههم وتتعرف عليهم.
حينام تصل إىل النفق تكون يف عامل مختلف :مظلم ووسخ
وحار ورطب تؤثثه الصخور الناتئة وبرك املياه .محطات التوقف
قصرية الطول بامتداد مرت إىل مرتين أحيانا وللتقدم من واحدة إىل
أخرى تزحف وتتعامل مع الصخور التي ميكن أن تكون غري ثابتة.
أحيانا تقيض مثاين ساعات يف هذه املحطات جاثية عىل ركبتيها
واضعة الدعامات تحسبا النهيار الصخور املثقوبة .يف تلك املحطات
تراءى يل املوت محدقا.
راوح عميل يف األنفاق من قيادة الرافعة إىل ضخ املياه وحفر
املعدن الخام ونقل اآلالت إىل ثاقبات الصخور أو مساعدة أعضاء
فريق عميل .كانت قيادة الرافعة مسألة معقدة وحاسمة تقتيض
السيطرة عىل حركة الحبال املتصلة بها بحيث نستخدم رضبات
اليد لنتمكن من تفادي عدم تناسبها فال تنثني .وتعتمد القدرة
عىل استخدام الرافعة عىل معرفة تخمينية أكرث من اعتامدها عىل
تدريب ممنهج.
>>
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عىل أثر ذلك ،يفرتض فيك أن تعود إىل نفق ذاتك وأن تواصل الدفع
فيام يحتل كل العامل مواقع عمل ويضطلعون مبسؤوليات باإلنتاج واملناورة بني الصخور املتداعية.
محددة ينظر للنساء عىل أنهن مساعدات للعامل «الحقيقيني»
واملقصودون هم الرجال .من املعتاد املبتذل أن نرى سائق ثاقبة
كثريا ما فكرت بعد العودة إىل السطح يف تناقضات العمل
الصخور ينادي عاملة بحركة من فانوسه حتى تحفظ توازن رافعته يف األنفاق ،احتامالت املوت بوصفها احتامالت ُمح ّررة وحافظة
منتصب ًة وأن يناديها عامل ذكر آخر لتساعده عىل تثبيت مزالج للكرامة ،ويف ذا ّيت االثنتني ،ذات النفق التي تركب املخاطر وتتفادى
السطح لدعم الجدار املتداعي .ما من واحد من هذه األفعال يعترب الصخور املتقلقلة وذات السطح الحذرة .وفيام كنت أقوم بذلك من
عمال ،هي فقط مجرد مساعدة وهي ال تعترب أعامال حقيقية إال أجل البحث كان آخرون يقومون به من أجل إطعام أبنائهم ،لوضع
إذا قام بها عامل حقيقييون أي رجالُ .دعينا نحن النساء أحيانا إىل سقف أعىل رؤوسهم والذهاب بهم إىل املدرسة .عندها استنتجت
تنظيف مواقع العامل الرجال الخاصة وجلب املاء إىل فرق العامل أن املكافأة املحتملة التي تحررك وتحفظ كرامتك فيمكن أن تساوي
منهم .عند نهاية كل دورية بعد ثقب الصخور نتوىل تعمريها وضع حياتك موضع مخاطرة هي قدرتك عىل أن تذهب بأبنائك إىل
باملتفجرات ونربط أسالك التفجري.
املدرسة.
رسعان ما تعلمت أن بقايئ عىل قيد الحياة بوصفي امرأة يتطلب
يل أن أتعلم كيفية
مني أن أكون خشنة ،ولكن مع ذلك كان ع ّ
«الحياة» يف جوف النفق .إىل جانب القواعد الرسمية التي تعلمت
عىل السطح ويف مركز التدريب كانت هناك قواعد غري رسمية،
منطق مختلف وطريقة عمل يف النفق وضعها الرجال .بغية حيازة
القبول بصفة عامل منجم وليك يتم النظر إ ّيل عىل هذا األساس
يل أن أتعلم امليش والتكلم والعمل وحمل اآلالت واستخدام
كان ع ّ
الفانوس مثل عامل منجمي .من عميل ضمن فرق تعلمت الكثري
من «اللغات» املستخدمة للتواصل داخل األنفاق ،ففضال عن لهجة
يل أن أتعلم «لغات» أخرى كانت
الفاناكالو املستخدمة فيها كان ع ّ
تستخدم حني يطغى صوت الحفر عىل محطاتنا ،لغة الفانوس
والقفاز.
يبدو أن العنف يف القفص والظروف الخطرة يف املحطات
تتطلب كلها اسرتاتيجيات مخصوصة للتغلب عليها مل أكن يف البداية
قادرة عىل إتقانها .عندما أرشت إىل ذلك قال يل العامل إن الحفاظ
«تنيس نفسك»
عىل النفس عىل قيد الحياة يف األنفاق يتطلب أن
ْ
فيام قال آخرون «إذا ما اصطحبت نفسك معك إىل األنفاق فتوقعي
أن تتسببي يف حوادث» .تساءلت كيف يل أن ال أصطحب نفيس
معي؟ ورسعان ما تعلمت أن نسيان النفس يعني تبني هوية
أخرى ،أو ،عىل األقل ،مفاوضة النفس وإتيان الفعل بطريقة أخرى.
ذات تركب املخاطر
يس ّمي العامل ذلك «الذات الجوفية السحيقة»ٌ ،
وتقاوم التفكري يف احتامالت انهيار الصخور أو أحوال العائلة ،ذات
ترى يف عنف القفص والتحرش الجنيس واألحداث املزلزلة جزءا
من الثقافة .جزء آخر من هذه الثقافة يجعلك تعتقد أن  120ميتة
سنويا يف القطاع ليست «سيئة إىل هذا القدر» ،إىل حني يصيب ذلك
واحدا ممن تعرف أو واحدا اشتغلت معه .حتى يف تلك اللحظة
ليس بإمكانك االهتزاز إال ليومني ،اليوم الذي ترى فيه عامل
الطوارئ يتجهون نحو الجثة لرفعها واليوم الذي يليه ،يوم الحداد.
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ساحل العاج:
الهاتف الخليوي
رأس مال رمزي

>

بقلم جوردانا مالتون ( ،)Jordanna Matlonمعهد الدراسات املتقدمة ،تولوز ،فرنسا

الهاتف املحمول باعتباره رمزا للمكانة
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خالل بحثي يف أمناط وأساليب عيش
العاطلني من اآلبيدجانيني من  2008إىل
 2009وجدت م��وارد هامة ضمن ثقافة
املدينة خاصة بالهواتف النقالة .عىل امتداد
املدينة تعرض اللوحات اإلشهارية ألكرب
رشكات الهاتف لقطات شبيهة بلقطات
أرشطة الفيديو الغنائية عارضة مغنى الهيب
وهو يداعب بحنان مغنية حامال هواتف.
>>

الجزء املثري للشفقة من سوق آدجامي
السوداء ١هو القسم الذي تجد
فيه الهواتف النقالة املستعملة واملرسوقة.
عىل كال جانبي الشارع الرئيس يقف مئات
من الرجال يف صف وحيد كل واحد منهم
يحمل هاتفا أو أكرث يومض به للامرة يائسا
من إمكانية الوقوف بعيدا عن الجمهرة.
يهمسون ،يصفرون ،أو يصيحون والبعض
منهم ينادون يف صمت مستخدمني مالمح
وجوههم أو أياديهم ويسارع البعض اآلخر
باتباعك خطوتني مخفضا من السعر الذي
قرر قبل سؤاله .تتفاوت أعامر هؤالء الباعة

املتحولني ممن يرتدون مثل املراهقني
قمصانا وسخة من دون أكامم ،بوجوههم
املرتعبة ،مرورا بذوي العرشين الهادئني
والعارفني وصوال إىل ذوي الثالثني وبضع
أعوام إىل رجال باديي اإلرهاق متقدمني يف
السن يف رساويلهم الفضفاضة وقمصانهم
غري الرسمية مثل تلك التي يرتدونها
باحرتام أيام الجمعة .يعرضون هواتف
تضاهي رفات الديناصور وأخرى من النوع
الذيك الحقيقي ذات تكنولوجيا ال ميكن إال
لقسم من ساكنة آبيدجان استخدامها .إذا
ما كان العرض داال عىل الطلب فإن سوق

الهواتف النقالة يف آبيدجان ساحل العاج
دال عىل من ميكن أن يكون صيد الباعة
فيه.

العدد  ١من السلسلة - ٤آذار 201٤

مالحظات ميدانية

هذه الصور املوحية حقيقية :عىل امتداد
البالد يوجد أكرث من  17مليون مسجل
عىل قامئة مقتني الهواتف النقالة من
بني  22.4مليون يف حني يعيش  42باملائة
من اإليفواريني تحت عتبة الفقر .تُعرض
الهواتف بكثافة مراوحة بني أمثان متباعدة
وهي موجودة عىل األغلب لدى الساكنة
األحياء الطرفية يستعملها أفرادها رمزيا
أكرث من استخدامهم لها يف خدمة وظيفية
حقيقية .حتى الهواتف بخسة الثمن تهب
مظهرا مبهرجا عىل الرغم من محدودية
استخداماتها وهو ما مل تخطئه عني الباعة
الذين يزينون األنواع أساسية االستخدام
مستعملني األل��وان الزاهية والواجهات
املعدنية .ميكن للهاتف املستعمل أن يصل
إىل  5آالف فرنك يف األدين.٢
عندما التقيت كاليس ،بائع العصري
ذي الثالثة وعرشين عاما تقريبا كانت
السامعات يف أذنيه تشبه ما رأيته يف إشهار
للهاتف من نوع آي فون .مل يكن ذلك
سوى مظهر :كان هاتفه من دون بطارية
منذ بعض الوقت وهو مل يتمكن من توفري
مثن بطارية جديدة .ومع ذلك فقد ك ّبده
املك ّمل (األكسسوار)  27ألف فرنك فضال
عام كان يدفعه من أجل تسديد  40ألف
فرنك مثن الرتكيب .الهاتف من املك ّمالت
الرضورية وخاصة بالنسبة إىل الرجال .يف
البارات املفتوحة توضع الهواتف بجالء
عىل الطاوالت صامتة أو منبعثة منها
موسيقى فيام يعاقر مالكوها مرشوباتهم.
بوصفها عالمة عىل الوضع االجتامعي تعترب
الهواتف وسائل دميقراطية إىل حد ما يف
حيازة املنظورية والنفاذ إىل عامل تكنولوحيا
االتصال الحديثة بحيث انتهت إىل أن
تضطلع بدور هام يف بناء االجتامعية بني
اآلبيدجانيني.
تعاكس الهواتف خفاء االسم يف حياة
الناس الهامشيني حيث ميكن أن يكفي
اسم ورقم هاتف أو حتى رقم الهاتف
مبفرده ليكون موضوع رس��م غرافيتي
حوايل آبيدجان .ترسم األرقام عىل مواقف
السيارات يف الشوارع وعىل خلفية سيارات

األج��رة وعىل ط��اوالت الحانات رمبا مع
أمل غائم يف أن يكون أحد ما يف مكان ما
بصدد انتظار لحظة سعادة .عاد صديق يل
موظف يف إحدى السفارات األجنبية يف
آبيدجان من آخر يوم له يف العمل ال بتحايا
الوداع عىل قميصه بل بأرقام هواتف .هذه
األرقام واحدة من أشكال التوثيق بالنسبة
إىل أناس يحيون يف ظل نوع من الالشكلية:
غري مسجلني وغري موثقني وغري مرئيني.
هم يسجلون مشاركتهم يف الحداثة وكذا
يف الشبكات االجتامعية املحلية والبعيدة
عاملني أن «ص�لات��ك» ت��دل عىل وضعك
االجتامعي .خالل محادثة من محادثايت
االستجوابية أخرج موسيقي محليّ اسمه
دوغ ماك يس مجلة عليها ص��ورة فنان
إيفواري ينشط يف مدينة نيويورك وأراين
سجل هاتفه وتباهى بأن صديقه
رقمه عىل ّ
كثريا ما يهاتفه .بل إن تلقي مكاملة يدل
عىل أن شخصا ما بالغ االهتامم بك إىل
الحد الذي يجعله ينفق املال يف مهاتفتك.
عندما يحدث ذلك عىل م��رأى ومسمع
يشاهد الجميع كيف تكون الهواتف
خالل األعراس ويف فصول الدراسة وخالل
اللقاءات الرصينة ويف مراكز الوظيفة
الرسمية مغلقة مع تعديل وضع األجراس
دامئا عىل درجة تجعلها ترن بصوت مرتفع.
حسب النموذج األورويب املعتاد
يحتاج الرجل سيارة ليوقع بامرأة ،ويف
آبيدجان هو يحتاج إىل هاتف (وإذا ما
توفق يف أن يحوزها يكون عليه عىل األرجح
حينها أن يبتاع لها هاتفا برصيده).مثلام
الحظ صديق يل تكون تلك نعمة ونقمة يف
آن معا :إذ ال يشرتي الرجل هاتفا لحبيبته
ال إلبهارها فحسب بل لتظل عينه عليها
إذ هو يفعل ذلك مؤ ّمال أن تجيب عىل
مكاملاته يف كل آن وحني .تحدد الهواتف
مدى القدرات االستهالكية التي يتوفر
عليها الفقري وحتى يف صفوف أكرث السكان
تهميشا لدى أغلب الرجال هاتف واحد
عىل األقل ،وحدهم من هم يف حال العوز
املدقع ال ميلكون .امتالك الهاتف يعني
حيازة االحرتام .عندما سألت إيريك إن كان
يرغب يف استبدال هاتفه ذي الخمسة آالف
فرنك بآخر أغىل مثنا أجاب «بالطبع أريد
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أن أغري .أنا برش ،كل الناس طموحون».
وفرس صامويل ذلك بالقول إن لإلنسان
«حاجات بيولوجية ،وعاطفية واجتامعية»
عليه «أن يحققها» .وأضاف «لكل ملذاته
الخاصة .أنا مثال أمتلك هاتفا من نوع سوين
إيريكسون» .وكلام كرث عدد الهواتف كان
ذلك أفضل :ليس من الغريب أن يحمل
الشخص هاتفني أو ثالثة مبا أن التربير
يتمثل يف كون كل واحد منها يناسب شبكة
اتصاالت مختلفة بحيث ميكنك أن تهاتف
أصدقائك من مختلف الشبكات بأرخص
األمثان.
ولكن مهام كانت الهواتف جيدة
االستخدام يف التزين والرتفيه أو يف استقبال
املكاملات فنادرا ما يستخدم ساكنو أطراف
آبيدجان هواتفهم إلج��راء املكاملات.
وحدهم مهاتفوهم من يدفعون وقليال ما
يكون لديهم رصيد .املكاملات التي تلقي ُتها
كانت يف أغلبها من مقصورات املكاملات
وهي عبارة عن أكشاك صغرية ليس فيها
إال مقعد خشبي وطاولة وعادة ما يديرها
شابة أو تديرها شابة باستخدام هاتف
جوال وقدر من الرصيد من كل شبكة.
يتوفر الرصيد مبا يتجاوز  100ألف فرنك
وبقدر ما تشرتي يكون لك من األرصدة
املجانية .يف املقابل يسارع من يهاتفني
إىل إغالق الخط (منتظرا مني أن أعاود
االتصال) ،أو أتلقى رنة تأيت برسالة من
دون مقابل تطلب مني أن أعيد االتصال.
وإذا ما ك��ان شخص يف انتظار مكاملة
فبإمكان الصديق أو الرشيك إرسال قدر
من الرصيد إىل املخاطب عرب املقصورة.
ولكن هوية املخاطب وهوية املخاطب
تدل عىل الرتاتب الهرمي القائم بينهام.
من يتوفرون عىل مال أوفر يكلمون من ال
يتوفرون إال عىل القليل منه بنفس الطريقة
التي يحافظ بها «الشخص املهم» األفريقي
عىل وضعه تجاه عالقاته مبن يرشف عليهم،
وينجر عن الدّ عم ملايل والودي ال الهيمنة
فحسب بل وكذلك الدَّ ْين االجتامعي.
 ١معروفة تحت اسم السوداء ،وهي الكلمة اإلنجليزية التي تستخدمها
الكاتبة هنا ،وبكونها سوداء مبا أن ما يباع فيها من املرسوقات غالبا.
 ٢زمن قيامي بالتحقيق كان الدوالر األمرييك يساوي  500فرنك
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اللجنة التنفيذية لوكالة الفضاء األوروبية ESAو اللجنة املنظمة املحلية تتمتعان بتورينو.

للجنة املنشورات يف ج د ع اج سياسة تتمثل يف إيفاد أعضاء
منها لحضور املؤمترات الهامة بغية التقرير عام يحدث
فيها وإعالم محررينا ،وهذا واحد من هذه التقارير .ولكن كيف
السبيل للتقرير عن اجتامع بأكلمه؟ اجتمع مثة  2600مشارك عىل
األقل وأرسل  4000ملخّص للمشاركة قبل منها  .3200يستحيل
حضور الشخص الواحد كل النشاطات عندما ينتظم العديد منها
بالتوازي .متثلت اسرتاتيجيتي يف الحضور قدر املستطاع يف أكرب عدد
ممكن من األنشطة املتنوعة التي تتناول مواضيع مختلفة برصف
النظر عن اهتاممايت الشخصية أو بالنسبة إليها مع البحث عن
الجدة والغرابة يف املقاربة .لست أكيدة من أن هذه االسرتاتيجية
هي التي جعلتني أرى أن الحضور أكرث مام اعتدت لقياهم يف مثل
هذه املؤمترات التي تشتغل عىل السيايس أكرث مام تفعل عىل
األسس اآلكادميية .مهام كان السبب أعتقد أن ذلك أنتج منظورا
مهماّ يف البعض من القضايا ونفاذا إىل املعطيات غري املتوفرة لكل

باحث .وقد عنى ذلك أيضا أن علامء االجتامع اآلكادمييني يتوفرون
عىل فرص أكرب من املعتاد إلنفاذ بحوثهم إىل عامل السياسة.
وزّع��ت الجلسات بحساب الساعة ونصف الساعة
للواحدة وكانت غري العمومية منها تعدّ ثالث إىل أربع ورقات وهو
ما يعني أنه كان عىل كل واحدة منها أن تقدّ م بطريقة شديدة
االختصار وأنتج تبجيال للنظرية من دون معطيات أو للمعطيات
من دون نظرية .توفّرت الفرصة للعدد األكرب من املشاركني يك
يقدموا ورقاتهم ولكن ذلك مل يكن يف صالح املستمع تحديدا فكان
املوسعة من الورقات
من العسري الحكم عىل قدر مالءمة الصيغ ّ
للنرش .ولكن البنية الهيكلية أوضحت عددا من النقاط املحورية،
وهذه بعض األمثلة:١
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• ال يجب النظر إىل العلامنية عىل
أنها جزء أساس من الحداثة

• علم اجتامع العائلة أهمل من
يعيشون ضمن األرس وحيدة العائل.

• ميكن توصيف البلدان الشيوعية
السابقة توصيفا مفيدا يصنفها بلدانا ما
بعد استعامرية

• يشتغل العديد من الباحثني
(وخاصة يف أملانيا وسويرسا) عىل مظاهر
من املوضة.

• ميكن التوصل إىل فهم أعمق
للرتاتب الثقايف إذا ما ُدرست املامرسات
املتعلقة بصناعة الرتفيه

• يتحدد مستوى نجاح أح��زاب
اليمني الراديكايل بعوامل من قبيل أنظمة
التصويت (اإلجباري ،التصويت عن بعد،
إرشاك العازفني عن السياسة) ووجود
يجسده حزب مييني معتدل أو عدم
بديل ّ
وجوده.

• ميكن لألزمة أن تؤدي إىل فرص
لإلبداع مبا أنها تهب للخيارات الذاتية
للشباب وضوحا يف الرؤية أكرب
• للردود الحكومية عىل األزمة
املالية آثار يف املستخدمني عىل مستوى
أنظمة الرعاية الصحية التي يتوجب أخذها
بنظر االعتبار يف علم اجتامع املهن
• من املحتمل أال تكون الطرائق
املبنية عىل أساس ِسري الفنانني واملبدعني
الذاتية املمتازة يف حد ذاتها يف متناول
عموم الجمهور ،حيث أدت مقاربة عىل
أساس النظرية املستنبتة استخدمت يف
دراس��ة شاملة للهويات األوروب��ي��ة إىل
اكتشاف مثانية أنواع من اإلحساس بالهوية
األوروبية.
• ي��ؤس��س املتقدمون يف السن
صالت واهنة مع آخرين يف محيط دوائرهم
االجتامعية بوصفها صالت مهمة للدعم
أقل من تلك التي
ألنها تستوجب التزامات ّ
تستوجبها الصالت مع الناس األقرب صلة
مثل األقارب.

 )Sociologyوتنرشهام دار Routledge
وبرمج العدد األول ملارس  .2014املحررون
هم بول دي غاي ( )Paul du Gayوريكا
إيدمونسون ( )Ricca Edmondsonوإيفا
لوهتاكاليو ( )Eeva Luhtakallioوشارلز
تورنر ( ،)Charles Turnerوضمن هيئة
التحرير ذات التسعة عرش عضوا سبعة
أعضاء يعيشون خارج أوروبا وليس فيهم
للمفاجأة أي واحد من أوروبا الرشقية.

• ح�� ّول��ت األح����زاب اليمينية
املعارصة اهتاممها إىل الثقافة اإلثنية بدال
عن «العرق» ،مع تعدد أكباش الفداء أو
املرشحني للوصم الهويايت يف العديد من
أنحاء أوروبا مثل اإلسالم يف الغرب واملايض
الشيوعي يف الرشق.
أوحى عدد من العروض التي اعتمدت
معطيات مستقاة من تحقيقات ثانوية
ووفرت عروضا افتقرت إىل التفسري أنه من
املفيد الخوض يف مقارنات منهجية مفتوحة
مع املقاربات «الكيفية» التي تستخدم
أمثلة أقل اتساعا وأقل متثيلية شكلية.
أطلقت الجمعية األوروب��ي��ة لعلم
االجتامع للتو مجلّة جديدة فضال عن
( European Societiesمجتمعات
أوروب��ي��ة) وكال املجلتان مجانيتان عىل
اإلنرتنت لفائدة املنخرطني .الجديدة تحمل
عنوان «املجلة األوروبية لعلم االجتامعي
ال��ث��ق��ايف وال��س��ي��ايس» (European
Journal of Cultural and Political
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١للمزيد من املعلومات:

http://www.europeansociology.org/conferences/11thesa-conference.html

البيان النهايئ الذي تبنته
الجلسة العامة للمؤمتر التاسع
والعرشين للجمعية األمريكية
الالتينية لعلم االجتامع

>
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«األزمات و حاالت الطوارئ االجتامعية يف أمريكا الالتينية «  -موضوع املؤمتر  29من  ALASيف سانتياغو.

اجتمع يف سانتياغو عاصمة الشييل ،من  29سبتمرب إىل 4
أكتوبر  4168 ،2013عامل اجتامع من  30بلدا يف
أمريكا الالتينية والكاراييبي وغريهام وشاركوا يف  33مجموعة عمل
و 79جلسة علمية و 5جلسات عمومية .ساعد  12نشاطا ملا قبل املؤمتر
مساعدة كبرية يف نرش أهدافه املؤمتر وشجع عىل املشاركة الفعالة
يف أعامل منظمتنا .كان إرشاك املئات من الطلبة واملهنيني الشباب
وتكوين شبكات تبادل للمعلومات والتجارب عالمة فارقة يف الرتاث
الذي سيرتكه مؤمتر الجمعية األمريكية الالتينية لعلم االجتامع.
يوافق ه��ذا العام الذكرى  40النقالب الشييل وم��ا من
مشارك فرط يف النقاش املكثف واألفكار النقدية التي أطلقت
يف املؤمتر كام يف البلد حول آثار مثل هذه األح��داث الرببرية
وك��ذا مثل ه��ذا الصمت الطويل ع��ن الصدمة ال��ذي رع��اه
املثقفون املحافظون والحكومات واملنظامت الدولية وكذا

عن إعادة تأسيس الشييل الرأساملية وأمريكا الالتينية ككل.
اليوم تتآلف رصام��ة دراساتنا بطرق مبدعة مع توسع
القدرة النقدية ولكن بالتوازي مع حركات اجتامعية وسياسية
عىل امتداد القارة ذات حركية عالية وقدرة تغيريية كبرية .وقد
بني العديد من مثل هذه الحركات خالل السنوات األخرية عىل:
• كفاح املهاجرين األمريكان الالتني من أجل إصالحات
حقيقية يف الواليات املتحدة األمريكية تعرتف بالحق يف العمل
والصحة والتعليم والحامية االجتامعية وبالطبع يف متكّن الجامعات
والعائالت األمريكية الالتينية من العيش يف هذا البلد من دون مالحقة.
• كفاح نقابات مدريس املكسيك الدميقراطية التي تطالب
بإصالح حقيقي للتعليم وإنهاء االغتياالت املخطط لها للمدرسني
>>

العدد  ١من السلسلة - ٤آذار 201٤

الذين ينتمون إىل أكرب نقابة يف القارة ( 1200000مدرس).
• كفاح كل القارة ضد نزع امللكيات غري القانوين واالستغالل
الوحيش للموارد الطبيعية واالسرتاتيجية يف املنطقة مثل النفط والغاز
واملوارد املنجمية والزراعية والسمكية والغابية والساحلية واملائية.
• انتشار مطالب الخوض يف مفاوضات سلم حقيقية
يف كولومبيا تضع حدا ألط��ول نزاعات القارة وأكرثها إيالما.
• ك��ف��اح ال��ش��ع��ب ال���ك���ويب امل��س��ت��م��ر وال��ب��ط��ويل
م���ن أج����ل اح���ت��رام س��ي��ادت��ه ووض�����ع ح���د ل��ل��ح��ص��ار.
• الكفاح من أج��ل اع�تراف مقرتيف االع��ت��داءات عىل
الحكومات املنتخبة دميقراطيا وإنهائها يف كل من فينيزويال
وبوليفيا واألرجنتني وال�برازي��ل واألوروغ����واي واإلك���وادور.
• ال���ك���ف���اح م����ن أج�����ل ت���غ���ي�ي�ر دمي���ق���راط���ي
ح��ق��ي��ق��ي وع���م���ي���ق يف ك����ل ب����ل����دان امل��ن��ط��ق��ة.
• الكفاح ضد االقتطاعات النيوليربالية من مخصصات
الصحة والتعليم والحامية االجتامعية وامل��ن��ح العائلية.
• ال��ك��ف��اح ض���د ال��ع��ن��ف واإلره������اب وال��ح��ض��ور
امل��ت��ن��ام��ي ل�لأج��ه��زة يف ح��ي��اة ج�ماع��ات��ن��ا و ش��ع��وب��ن��ا.
• الكفاح ضد الفساد واإلن��ف��اق املفرط للحكومات
واملسؤولني واملوظفني فاحيش الرثاء يف حني يتزايد فقر شعوبهم.
• الكفاح من أجل أن اسرتداد السيادة الحقيقية ألممنا
وتقرير مصري أقلياتنا وذوي األصول األفريقية وسكان الجزر.
يتطلب هذا عمال ممنهجا من قبل علامء االجتامع يف القارة.
تقع علينا مسؤولية مقاسمة معرفتنا ونرش نتائج أعاملنا التي
تتعلق بأكرث املشكالت االجتامعية إلحاحا :خطر تدمري األرض
والفقر واإلقصاء وانعدام األمان والعنف وهشاشة األغلبية من
الساكنة تجاه الكوارث واألزمات االقتصادية .علينا أن نسعى إىل
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تحقيق حرية كاملة للتعبري والتنظم والنقد لكل قاطني منطقتنا،
وملأسسة السياسات التي تدفع برفاهة السكان تضمنها دول تحرتم
مسؤولياتها االجتامعية يف توافق مع حقوق كل األفراد والشعوب مبا
ينهي كل أشكال استعامرية املعرفة والقوة مع استقاللية آكادميية
واندماج جامعي حقيقيينْ من دون مقاييس تقييم مفروضة من
قبل املنظامت الدولية ومع نفاذ مجاين إلنتاج املعرفة وتبادلها.
متثل هذه األهداف أساس التزامنا ووعودا ملستقبل جمعيتنا.
عىل جامعاتنا ومؤسسات التعليم العايل لدينا العمومية منها
والخاصة أن تبذل قصارى الجهد حتى تجدّ د عىل الدوام بحوثها من
أجل مد مجتمعاتنا ودولنا باألسس التي عليها تبني التزامات صلبة
لفائدة املحتاجني ومن أجل الدفاع عن العدالة والحرية والتنوع.
تجسد الجمعية األمريكية الالتينية لعلم االجتامع هذه
ّ
الطموحات وتتحمل مسؤولية املواصلة عىل نفس الدرب الذي سلكته
إىل حد اآلن فيام تبذل كل جهد ممكن من أجل إدماج عدد أكرب
من علامء االجتامع مع احرتام تعدد مناظريهم النظرية وتجاربهم
العملية وهوياتهم واالع�تراف بها يف اتجاه العاملية التي نريد.
عاشت الجمعية األمريكية الالتينية لعلم االجتامع
عاشت أمريكا لنا
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التغري االجتامعي يف العرص ال َب ْص ِم ّي

>

بقلم إيليزا رييس ،جامعة ريو دي جانيور الفيدرالية ،الربازيل ،عضو سابق يف اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم االجتامع  2010-2006وممثلة الجمعية
١
لدى املجلس الدويل للعلوم االجتامعية
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ألبريتو مارتينيليل  ،الرئيس الجديد ل.ISSC

«ك��ان التغري االجتامعي يف العرص
البصمي» ( )Digital Ageموضوع
املنتدى العاملي للعلوم االجتامعية الذي
نظمه املجلس الدويل للعلوم االجتامعية يف
مونرتيال من  13إىل  15أكتوبر  .2013أكرث
من  1000عامل اجتامعي ومترصف وخبري
يف املسائل البصمية أتوا من  60بلدا شاركوا
يف املنتدى الذي ضم ما يناهز  750عرضا
فضال عن العديد من األنشطة الجانبية
نظمها رشكاء املجلس.
جلبت الجلسات العامة التي ركزت
عىل قضايا بالغة األهمية للمجتمع املعارص
جمهورا واسعا ومكنت من فرص مناقشات
حية مزجت ما بني االختصاصات العلمية
االجتامعية .دعا املجلس مجموعة نشطة
من زم�لاء البحث الشباب فلم يكتفوا
بتقديم أعاملهم هم الخاصة فحسب
بل وضعوا أسئلة محرجة أثارت املناقشة
وشجعونا عىل خوض بحوث مشاركة.

إليسا ريس ،نائب الرئيس الجديد ل .ISSC

أرشف���ت الجمعية ال��دول��ي��ة لعلم
االجتامع عىل جلسة انعقدت حول أهم
مواضيع علم االجتامع الكندي الراهن بغية
التأسيس للنظر يف ما يغنم وما يطمح
إليه وكذا يف اآلثار السلبية واستتباعات
العرص البصمي يف توليد املعرفة ووضع
سياسات التدخل .تحت عنوان « فهم
التغري االجتامعي يف العرص البصمي ،كندا
 -2013علم االجتامع الكندي يف الطريق
إىل مؤمتر ج د ع اج العاملي »2018
رضبت مداخالت أربعة مثاال جيدا من
علم االجتامع الكندي .وضعت باترسزيا
ألبانيزي ( )Patrizia Albaneseالرئيسة
املنتخبة للجمعية الكندية لعلم االجتامع
ورئيسة اللجنة التنظيمية املحلية للمؤمتر
التاسع عرش العاملي للج د ع اج الذي
يزمع عقده يف تورنتو سنة  2018وزمالؤها
ه���وارد رام���وس ()Howard Ramos
ورميا وايلكس ( )Rima Wilkesوشرييل

تيالكساينغ ()Cheryl Teelucksingh
مشهدا استباقيا مثريا للمؤمتر الذي سيعقب
مؤمتر يوكوهاما.
شاركت ج د ع اج كذلك يف الجلسة
التي حملت عنوان « تغريات املشهد
السيايس يف القرن الواحد والعرشين :حقوق
اإلنسان واإليتيقا» التي نظمها ساثس كوبر
( )Saths Cooperرئيس الجمعية الدولية
لعلم النفس وقد استبقت هذه الجلسة
املنتدى القادم الذي ينظّمه املجلس الدويل
للعلوم االجتامعية حول موضوع «تغيري
العالقات الكونية من أجل عامل عادل».
سينعقد املؤمتر الثالث للمجلس الدويل
للعلوم االجتامعية يف دورب��ان بجنوب
أفريقيا خالل شهر سبتمرب  2015حيث
نأمل مشاركة قوية من ج د ع اج وعىل
الخصوص من أعضائها الشباب.
١

يهنئ املحرر إيليزا رايس التي انتخبت نائبة رئيس للمجلس وألربتو مارتينييل

الرئيس السابق للج د ع اج  2004-2000الذي انتخب رئيسا للمجلس يف لقاء
مونرتيال
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فريق التحرير الرويس

>

بقلم إيلينا زدرافوميسلوفا
للج د ع اج2014-2010 ،

(Zdravomyslova

)Elena

،

الجامعة

األوروبية

يف

سان

بطرسبورغ

وعضو

اللجنة

التنفيذية

فريقنا مرن .مجموعة املرتجمني الرئيسة متكونة من إلينا نيكيفوروفا وأنا كادنيكوفا وآسيا فورونكوفا .يساهم آخرون يف املرشوع
بطريقة منتظمة إىل هذا الحد أو ذاك ونحن نتوقع التحاق أعضاء جددا بالفريق وكذا نوعا من التناوب .نحن ننتمي إىل مؤسسات
علمية اجتامعية مختلفة .حاليا تتوىل جمعية سان بطرسبورغ لعلم االجتامع ،الفرع الجهوي للجمعية الروسية لعلم االجتامع ،نرش
النتائج .جعلنا العمل عىل النسخة الروسية من املجلة منتبهني إىل املناقشات الراهنة ضمن الجامعة العلمية الكونية وساعدنا عىل
توسيع أفقنا السوسيولوجي .نحن نتعلم الكثري كام نجتهد يف التوصل إىل مرادفات لغوية روسية لأللفاظ واملقوالت .نحن يف الحقيقة
نتعلم من خالل العمل عىل الرتجامت السوسيولوجية ونتمنى أن تستمر مجلة «حوار كوين» وأن تغطي تنوع االهتاممات واملناظري
السوسيولوجية ،ونتمنى لها أن تكتسب شهرة كونية.
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آسيا فورونكوفا موسيقية وهي مؤسسة
مجموعة موسيقى ال��روك (Patience
 )Airwaysح��ص��ل��ت ع�ل�ى ش��ه��ادة
الباكالوريوس يف معهد سلومني التايع
لجامعة س��ان بطرسبورغ الحكومية
ومعهد بارد بالواليات املتحدة االمريكية.
ن�شرت ك��ت��اب��ات ع��ن موسيقى ال��روك
ومجال اهتاممها السوسيولوجي الخاص
هي املوسيقى املعدنية القصوى بوصفها
ظاهرة شبابية .تعمل مرتجمة يف املجلة
السويولوجية ..Laboratorium

آنا كادنيكوفا حاصلة عىل شهادة ماجستري
يف علم االجتامع ،تخرجت من الجامعة
األوروبية يف سان بطرسبورغ واهتامماتها
اآلكادميية تنصب عىل التجند من أجل
الدفاع عن الحياة يف روسيا طوال العقد
االخري.
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إيلينا زدرافوميسلوفا دكتورة يف علم
االجتامع ،هي أستاذة يف الجامعة األوروبية
يف سان بطرسبورغ وهي املديرة املشاركة
لربنامج الجندر بالجامعة ،ومنسقة مبركز
البحث االجتامعي املستقل .تتضمن حقول
بحثها وتدريسها ال��دراس��ات الجندرية
والحركات النسوية وطرائق البحث الكيفية.
ك�ما تشمل م��ج��االت خربتها العالقات
الجندرية يف روسيا والنظرية النسوية وعلم
اجتامع الرعاية والبحث البيوغرايف.
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إيلينا نيكيفوروفا زميلة بحث يف مركز البحث
االجتامعي املستقل يف سان بطرسبورغ.
حصلت عىل شهادة تخرجها من قسم علم
االجتامع بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية
ود ّرس��ت يف معهد الدراسات الدولية يف
جامعة سان بطرسبورغ الحكومية ويف
قسم الدراسات الدولية يف جامعة ليمريك
يف إيرلندا .اهتامماتها اآلكادميية الحالية
ذات صلة مبجال ال ِحراك والفضاء وهي
اهتاممات بالغة التأثر بالجدال حول
املحلية الكونية والعبور ما بني القوميات
ودراسات «الحدود .إىل حد اآلن ركز بحثها
عىل التحوالت الحادثة يف األفضية والهويات
ومسارات الحياة يف ارتباطها بإعادة تشكل
الفضاء السيايس الجارية يف االمرباطورية
الروسية السابقة مبا يف ذلك دول البلطيق
ولكن من دون االقتصار عليها وخاصة منها
إيستونيا ولتفيا وروسيا الشاملية الغربية
والشامل األقىص ال��رويس.إىل املناقشات
الراهنة ضمن الجامعة العلمية الكونية
وساعدنا عىل توسيع أفقنا السوسيولوجي.
نحن نتعلم الكثري كام نجتهد يف التوصل إىل
مرادفات لغوية روسية لأللفاظ واملقوالت.
نحن يف الحقيقة نتعلم من خالل العمل
عىل الرتجامت السوسيولوجية ونتمنى
أن تستمر مجلة «حوار كوين» وأن تغطي
تنوع االهتاممات واملناظري السوسيولوجية،
ونتمنى لها أن تكتسب شهرة كونية.

ألكسندر كونداكوف حاصل عىل املاجستري
وهو زميل بحث يف مركز البحث االجتامعي
املستقل يف س��ان بطرسبورغ .تخ ّرج
من املعهد الدويل لعلم اجتامع القانون
واهتامماته اآلكادميية هي علم اجتامع
القانون ودراس��ات اللواطيني .مرشوعه
الحايل مركز عىل املجادالت القامئة حول
املواطنة الجنسية يف روسيا.

يوليا مارتينافيتشيني عضو جامعي يف
قسم امليديا واإلنسانيات األوروب��ي��ة
(فيلنوس ،ليتوانيا) ومرشحة للدكتوراه يف
قسم الفلسفة .اهتامماتها البحثية تشمل
السيميائيات البرصية وإشهار الخدمة
العامة وفلسفة الهويات الجامعية وعلم
اجتامعها .كانت مذكرة املاجستري التي
أنجزتها حول إشهار الخدمة العامة يف
بيالروسيا ومميزاته الخطابية

إيكاتارينا موسكاليفا خريجة علم اجتامع من جامعة
سان بطرسيورغ الحكومية .اهتامماتها البحثية ذات
عالقة مبجال العالقات العمومية والفن من خالل
انخراطها يف مرشوعني ضخمني وهام International
 Franchise Festival, Geek Picnicحيث كانت
مترصفة يف املرشوع و 2013 Critical Massبوصفها
باحثة ومترصفة  .حاليا تشتغل مترصفة يف فرع سان
بطرسبورغ للمدرسة العليا للدراسات االقتصادية يف
روسيا.
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