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مستقبل علم االجتماع، علم اجتماع المستقبل: 

يفتتح هذا العدد سلسلة جديدة من املقاالت حول مستقبل علم االجتامع. وفيه يعرض 
عامل االجتامع املجري الشهري إيفان زيليني )Ivan Szelenyi( تشخيصا لألزمة الثالثية التي 
املتحدة االمريكية، سياسيا ومنهجيا ونظريا. وهو يبني  الواليات  يعيشها علم االجتامع يف 
أن علم االجتامع يف الواليات املتحدة يفتقد مراسيه التي جذبت طلبة السنوات 60 و70 
وحفزتهم، وخرس سبقه املنهجي لعجزه عن مجاراة التحاليل السببية التي توفرها تجارب 
امليدان التي تزدهر اآلن يف العلوم السياسية واالقتصادية كام خرس خياله النظري الذي تولد 
عن االلتزام برؤى املفكرين الكالسيكيني. ظل علم االجتامع األمرييك سبيله فلم يعد موحيا 

لألجيال الجديدة من الطلبة. أميكن أن يكون ذلك صحيحا؟

تتخذ غورميندر بهابرا )Gurminder Bhambra( التي تكتب من اململكة املتحدة، موقفا 
ناقدا تجاه كل تركيز منغلق عىل الشامل مثل ذاك الذي يتبعه زيليني، ولكن موقفها ناقد 
أيضا لعلم االجتامع »األهيل« وللكوسموبوليتانية الكونية ولنظرية التحديث سواء أن اتخذت 
املركزية األوروبية نقطة انطالق أم مرجعا لها. ليست أليّة واحدة من هذه االتجاهات قدرة 
عىل املساعدة عىل بلوغ ما يسعى إليه علم االجتامع الكوين الذي يقرتح، أي وبالتحديد 
استعادة التجارب االستعامرية وما بعد االستعامرية التي نحتتها الرتابطات العابرة للقوميات.  
ولكن، أمن املمكن أن يكون مثة علم اجتامع كوين من دون مشاركة للجنوب؟ يصف عاملا 
 )Hassan Javid( وحسن جويد )Laila Bushra( االجتامع الشابان الباكستانيان ليىل برشى
العراقيل التي تقف يف وجه وجود علم االجتامع ذاته )ناهيك عن علم اجتامع كوين( يف 
العديد من بلدان الجنوب عىل الرغم من وجود جمعية وطنية لعلم االجتامع يف باكستان 

و19 منخرطا باكستانيا يف الجمعية الدولية لعلم االجتامع.

وفضال عن ذلك، ليس لنا أن ننىس الحضور املتعاظم للجنوب يف الشامل. ويف هذا الصدد 
  )Stéphane Beaud( وعقب حادثة االغتياالت يف شاريل إإيبدو، يعرض علينا ستيفان بو
صورة عن املناقشات الدائرة بني صفوف علامء االجتامع الفرنسيني فيام تصف مابيل برييزين 
)Mabel Berezin( مترد السياسات اليمينية عىل امتداد أوروبا. واستنادا إىل أعاملها امليدانية 
 )Elisabeth Becker( بيكر  إليزابث  تجعلنا  املتحدة  واملمكلة  وإسبانيا  أملانيا  يف مساجد 

نلمس الخوف الشديد الذي يخيم عىل الجامعات املسلمة يف أوروبا.

ينتقل بنا ماركوس شولز )Markus Schulz(، نائب رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتامع 
)ج د ع اج(، من مستقبل علم االجتامع إىل علم اجتامع املستقبل، وهو موضوع منتدى 
ج د ع اج الذي سيلتئم يف فيينا من 10 إىل 14 جويلية متوز 2016. هو يفتح أعيننا عىل 
أهمية تشخيص مستقبلنا ويحذرنا من مخاطره معتربا أن املستقبل يبدو يف متناول قبضة 
اإلنسان وأن عىل علم االجتامع أن يعرتف مبوقعه من سريورة تشكيله. نظرة شولز مستوحاة 
من أولرايش بيك )Ulrich Beck( الذي تويف يف األول من جانفي يناير 2015  يف خسارة 
فاجعة لعلم االجتامع ولجامعته الدولية. لقد كان عامل اجتامع ذا تأثري وإيحاء يتجاوز حدود 
اختصاصنا تجاوزا بعيدا، ونحن يف هذا العدد نحيي مساهامته الرائدة بأفكار متعاكسة من 

أملانيا واألرجنتني وكوريا الجنوبية وكندا.

أخريا، نواصل سلسلة مقاالتنا حول علوم االجتامع الوطنية وهي ترد علينا هذه املرة من 
إيرلندا حيث تعكس مقاالت أربعة التغري الكوين الذي مس هذا البلد من حيث أثر األزمة 
االقتصادية معوملة األسباب، وإجابة مجال عمومي يستعيد الحياة وامليزة العابرة للقوميات 

للعائلة اإليرلندية وتبعات املساندة األوروبية لحركة النساء اإليرلنديات.

االجتامع  لعلم  الدولية  الجمعية  موقع  عىل  لغة   15 يف  كوين  حوار  عىل  االطالع  ميكن    >
.ISA website

burawoy@berkeley.edu :ترسل كل املساهامت مبارشة إىل العنوان >

االفتتاحية

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

ايفان سزيلينيي ،عامل اجتامعي هنغاري معروف 
يعكس تجربته الطويلة واملتنوعة حول علم 

االجتامع االمرييك و يتنبئ لزواله.

جورميندر بهامربا،باحثة اجتامعية رائدة من انكلرتا 
تنتقد االساليب التقليدية لعلم االجتامع العاملي و 

تقدم منهجها حول “ترابط السوسيولوجيا”

ماركوس سزسكولز،نائب رئيس الجمعية الدولية 
لعلم االجتامع،يقدم موضوعه ل منتدى الجمعية 
يف فيينا،متوز 10 2016:املستقبل الذي نريد:علمم 

اجتامع عاملي و نضال من أجل عامل أفضل.

http://www.isa-sociology.org/
mailto:burawoy%40berkeley.edu%20?subject=
mailto:burawoy%40berkeley.edu%20?subject=
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املحرر: مايكل بورواي.
محرر مشارك: غاي سايدمان.

محررون مترصفون: لوال بوسوتيل، أوغست باغا.

محررون مسشتارون: مارغرت أبراهام، ماركوس شولز، ، إيزابيال 
بارلنسكا، ديالك سيندوغلو، ساري حنفي، روزماري باربرت، فيلومن 

غوتريز، جون هوملوود، غريمينا جاسو، ساميون مابادمينغ، فينيتا 
سينها، بينيامني تيجريينا، شينشون يي، كالبانا كانابريان، مارينا 

كوركيشيان، عبد املؤمن سعد، عائشة ساكتانبري، سييل سكالون، 
ساواكو شرياز، غرازينا سكابسكا، إيفانجلينا تاتسوغولو، إيلينا 

زدرافوميسلوفا.

محررون أقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين.

الربازيل: غوستافو تانيغويت، أندريزا غاليل، ريناتا باريتو بريتورالن، 
أنجيلو مارتنز جونيور، لوكاس أمارال، رافييل دو سوزا، بينو ألفيس.

كولومبيا: ماريا خوزي ألفاراز ريفادوال، سيباستيان فيالمرياز 
سانتاماريا، أندريس كاسرتو آروخو، كاترين غايتان سانتاماريا.

الهند: إيشوار مودي، راجيف غوبتا، راشمن حاين، ديويت سيدانا، 
نيذي بانسال، عدي سينغ.

إيران: ريحانة جافادي، زهرة سوروشفار، عبد الكريم بستاين، نيايش 
دواليت، ميرتا دانشفار، فائزة خاجزادة.

اليابان: كازوهيسا نيشيهارا، ماري شيبا، كوسويك هيمونو، توموهريو 
تاكامي، يوتاكا إيوادايت، كازوهريو إيكيدا، يو فوكودا، كيشيكو 

سامبي، يوكو هوتا، يوسويك كوزوكا، شوهي ناكا، كيواكو كازي، ميزا 
أوموري، كازوهريو كيزوكا.

بولونيا: كريستوف غوبانسيك، كينغا جاكييال، كامل ليبنسيك، 
برمييسالو ماركووسيك، ميكوالي ميريجوسيك، كارولينا ميكوالويسكا، 

آدام موللر، باتريسيا بيندراكووسكا، صوفيا بينزا .

رومانيا: كوزميا روغينيسن إيللينا سينزيانا سوردو، تيليغدي باالز، 
آدريانا بوندور، رومانا كانتاراجيو، مرييام سيهوداريو، مياهي بوغدان 

ماريان، آلينا ستان، إيلينا تودور، كريستيان كونستونتان فرييس.

روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، آنا كادنيكوفا، آسيا فورونكا .

تايوان: جينغ ماو هو .

تركيا: يونكا أوباداش، غوننور إيرتونغ آتار، إيكري أورلو، زينب تيكني 
بابوش، حسني أوداباش.

مستشارون إعالميون: غوستافو تانيغيتي، خوزي ريغيريا.
مستشار التحرير: آنا فيالريال.

٣

٢ االفتتاحية: مستقبل علم االجتماع، علم اجتماع المستقبل 

أزمة علم االجتماع الثالثية في الواليات المتحدة األمريكية
٤ بقلم إيفان زيليني، المجر  

علم االجتماع الكوني محّط سؤال
بقلم غورمندر بهامبارا، الممكلة المتحدة                                                                                                                              ٨       

 المستقبالت التي نريد
١١ بقلم ماركوس شولز، الواليات المتحدة األمريكية                          

 <ما بعد شارلي إيبدو
 

مناقشات علماء االجتماع الفرنسيين حول االغتياالت في شارلي إيبدو
١٣ بقلم ستفان بو، فرنسا 

السياسات المتطرفة قبل شارلي إيبدو وبعدها
بقلم مابيل بيريزين، الواليات المتحدة االمريكية                                                                                                            ١٦

مالحظات من الميدان: حصاد الخوف في أوروبا
١٩ بقلم إليزابث بيكر، ألمانيا 

<علم االجتماع في باكستان

في البحث عن علم االجتماع في باكستان
بقلم ليلى بشرى، باكستان                                                                                                                                                         ٢٢

احتماالت لمستقبل علم االجتماع في باكستان
بقلم حسن جويد، باكستان                                                                                                                                                          ٢٤

<احتفاءًا باولرايش بيك

أولرايش بيك، عالم اجتماع أوروبي بمقاصد كوسموبوليتانية
٢٦  بقلم كالوس دور، ألمانيا  

أولرايش بيك في أمريكا الالتينية
٢٨  بقلم أنا ماريا فاران، األرجنتين 

تأثير أولرايش بيك في شرقي آسيا
٣٠ بقلم سانغ جين هان، كريا الجنوبية  

تأثيرات أولرايش بيك المتباينة في أمريكا الشمالية
٣٢  بقلم فويوكي كورازاوا، كندا  

<علم االجتماع في إيرلندا

رحلة إيرلندا نحو الكارثة االقتصادية
٣٤ بقلم سيان أو ريان، إيرلندا  

دفاعا عن المجال العمومي
٣٦ بقلم ماري ب. كوركوران، إيرلندا 

حركة النساء اإليرلنديات
٣٨ بقلم بولين كوللين، إيرلندا 

ترابطات سلتية- عائالت إيرلندا الكونية
٤٠ بقلم ريبيكا شيوكو كينغ أو ريان، إيرلن 
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>>

أزمة علم االجتماع الثالثية في 

الواليات المتحدة األمريكية

>

بقلم إيفان زيليني )Ivan Szelenyi(، جامعة نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

آلفني غولدنار )Alvin Gouldner( منذ 45 سنة مضت، يف كتابه »أزمة  تنبأ 

 )The Coming Crisis of Western Sociology( »علم االجتامع الغريب املقبلة

بأفول البنيوية الوظيفية البارسونية وانبثاق علم اجتامع أكرث انعكاسية وهو الوعي 

ودخول   1970 حوايل  البارسوين  االجتامع  علم  وفاة  منذ  مفتقدا  اآلن  يبدو  الذي 

أمثال  إثارة. إىل جانب غولدنار كان علامء اجتامع من  علم االجتامع أكرث عصوره 

 C. Wright( ويس. رايت ميلز )Seymour Martin Lipset( سيمور مارتن لبست

Mills( وآس. آم ميلر )S.M. Miller( ويل رينووتر )Lee Rainwater( وبيار بورديو 

ميليباند  ورالف   )David Lockwood( لوكوود   وديفيد   )Pierre Bourdieu(

 Ralf( داهرندوف  ورالف   )Claus Offe( أوف  وكالوس   )Ralph Miliband(

Dahrendorf( باإلضافة إىل آخرين من أوروبا الرشقية التي كانت حينذاك اشرتاكية 

 Leszek( وليزيك كوالكوسيك )Zygmunt Bauman( مبن يف ذلك زيغمونت باومن

ناقد  اجتامع  علم  يقدمون  يوغسالفيا  يف  براكسيس  ومجموعة   )Kolakowski

منعش. لسخرية القدر بدا أن األزمة التي تنبأ بها غولدنار وجدت طرقها إىل الحل 

حيث كان االختصاص يضع قدميه عىل سبيله خارج الطريق البنيوي الوظيفي متجها 

نحو حتفه يف حني يزدهر يف مكة حاضنة للطالب الراديكاليني وبالغي الذكاء. وبعيدا 

عن قامئة مملة من املفاهيم غري القابلة للفهم وغري القابلة لالختبار أمبرييقيا صارت 

الدروس التقدميية لعلم االجتامع ميدانا مثريا للتعبئة السياسية واالحتجاج الفكري.  

العلوم  أن  ذلك  نافذة  بصرية  ذات  اليوم  تبدو  القدمية  غولدنار  نبوءة  ولكن 

النيوكالسيكية  االقتصادية  العلوم  تبدو  أساسية.  بتغريات  مرت  االجتامعية 

ال  املنترص يف حني  موقع  يف  التجريبي  البحث  وتصاميم  العقالين  االختيار  ونظرية 

إيفان زيليني عامل اجتامعي مرموق وشهري يدفع علم االجتامع إىل تحمل مسؤولية معالجة قضايا زمننا الهامة. بدأ مساره املهني يف املجر خالل السنوات 1960 عامال 

 George( يف املكتب اإلحصايئ املجري ثم يف آكادميية العلوم حتى إجباره عىل املنفى جراء أعامله النقدية وعىل األخص الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه مع جورج كونراد

Konrad( »مثقفون عىل طريق الطبقة الحاكمة« )Intellectuals on the Road to Class Power( )1979( أحد أهم ما صدر عن أوروبا الرشقية من املعالجات 

األصيلة حول اشرتاكية الدولة. انتقل إىل اسرتاليا حيث أسس قسم علم االجتامع يف جامعة فليندرز )Flinders University( ثم انتقل إىل الواليات املتحدة حيث احتل 

مناصب تدريس مرموقة يف جامعة ويسكنسون ماديسون ويف مركز الخريجني يف جامعة مدينة نيويورك ويف جامعتي كاليفورنيا ولوس انجلوس ثم جامعة ييل. صار 

مؤخرا العميد املؤسس فرع أيب ظبي الجامعي للعلوم االجتامعية التابع لجامعة نيويورك. إىل حدود يومنا هذا، ال يزال بحثه حول آثار األسواق املُعيدة لتوزيع الرثوة يف 

ظل اشرتاكية الدولة ودراسته ملسار الباعثني االشرتاكيني عملني رائدي التجديد. هو أحد علامء االجتامع القالئل الذين متكنوا من معالجة تحليلية لالنتقال من اشرتاكية 

الدولة إىل الرأساملية مزاوجا بني التحاليل التاريخية والتحاليل املقارنة حيث ألّف مع طالبيه  جيل آيل )Gil Eyal( وإليانور تاونسيل )Eleanor Townsley( »صناعة 

الرأساملية من دون رأسامليني« )Making Capitalism without Capitalists()1998(. نرش بحوثا حول أكرث النخب ثراء وكذا أكرث السكان إقصاًء يف مجر ما بعد 

الشيوعية. هو محبوب كثريا ومبجل لدى طلبته العديدين املنترشين عىل امتداد العامل وهو مشهور بقراءاته يف تاريخ النظرية االجتامعية. ليس مثة إال القليل ممن 

َيُْفضلُونه للحكم عىل مصري علم االجتامع يف الواليات املتحدة األمريكية من منطلق يجمع بني الداخل والخارج.

إيفان زيليني
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أكرث  اليوم  يبدون  الذين  الطالب،  افتقد  يبحثون عن جواب.  االجتامع  علامء  يزال 

اهتاممهم  املمولة،  وباملنح  املهنية  مبساراتهم  ومنشغلني  عليه  كانوا  مام  محافظة 

الحصول عىل عدد  أقسام علم االجتامع من أجل  الراديكالية، وتصارع  بالنظريات 

كاف من الدروس األساس من أجل تربير أحجام الكليات عارضة دروسا »مغرية« 

)وعىل الغالب غري متطلبة لجهد درايس( بغاية الرتفيع يف أعداد املسجلني ال غري1 .

قدرته  أوال  االجتامع  علم  فَقَد  فقد  ثالثية.  أزمة  مواجهة  يف  اختصاصنا  يبدو 

مناسبا  جوابا  بعُد  يجد  مل  هو  ثم  الراديكالية(،  )ورسالته  الجاذبة  السياسية 

العقالين  الخيار  علم  أو  االقتصاد  علوم  وجهه  يف  رفعتها  التي  املنهجية  للتحديات 

جوهر  لديه  كان  إذا  ما  بني  متاما  محتارا  ثالثا  االجتامع  علم  ويبدو  السيايس. 

عامل  كل  عىل  يتوجب  التي  العظيمة‹  ›الكتب  تلك  يف  )مجسدا  مشرتك  نظري 

أصال.  وجوده  يف  مرغوب  الجوهر  ذلك  أن  أو  بها(  أليفا  يكون  أن  اجتامع 

<األزمة السياسية

جلب  الذي  االختصاص  ذلك  االجتامع  علم  كان  خلت،  سنة  ألربعني 

فعله«  يتوجب  »ما  هو  كان  املتجذرة.  العقول  ذوي  الكليات  طالب  شباب 

منتهى  يف  بالثورة.  حتى  أو  املتجذر  باإلصالح  مهتام  ما  أحد  كان  ما  إذا 

)وعىل  االجتامع  علم  كليات  نزعت   1070 السنوات  بدايات  أو   1960 السنوات 

متجذرين.  يساريني  كانوا  طالبها  ولكن  املحافظة  إىل  منها(  القدمية  األخص 

طالبنا  ولكن  التوجه  جذرية  كليات  مثة  تزال  ال  إذ  مناقضة  اليوم  حالة 

هو  فام  جمهوريا  كنت  ما  وإذا  جمهوريني«.  »شبابا  يكونوا  أن  إىل  ينزعون 

االقتصادية  العلوم  عن  بدال  االجتامع  علم  رئيسيا  تدرس  سيجعلك  الذي  السبب 

إلينا  بالنسبة  املشكل  يعد  مل  مفاجأة  بصفة  السيايس؟  العقالين  الخيار  علم  أو 

املحارضات. قاعات  ملء  عىل  القدرة  عدم  بل  املقاعد  من  يكفي  ما  وجود  عدم 

مظهرين:  تقاطع  يف  تقع  وهي  السياسية«  »أزمتنا  أسميها  ما  هي  تلك 

قدرة  وتضاؤل  الطالب  من  كاف  عدد  استقطاب  عىل  قدرتنا  عدم 

املتجذر. االجتامعي  لإلصالح  سيناريوهات  توفري  عىل  االجتامع  علم 

<األزمة املنهجية 

منهجية«.  »ثورة  االجتامع  علم  أزمة  تعكس  ذلك،  عن  وفضال  ولكن، 

يتوجب  أنه  عىل  أكد  الذي   )Auguste Comte( كونت  أوغست  غرار  فعىل 

يراعيها  التي  املنهجية  الرصامة  بنفس  يتحىل  أن  املجتمع‹  ›علم  عىل 

تربير  إىل  طويال  االجتامع  علامء  طمح  الطبيعة،  يدرسون  الذين  »العلامء« 

»املتغريات«.  بني  سببية«  »عالقات  بيان  خالل  من  االختصاص  »علمية« 

يجعلوا  أن  )واالقتصادية(  االجتامعية  الظواهر  يدرسون  من  بوسع  أيكون 

دعاواهم حول السببية قابلة للتصديق؟ الرتيابه يف ذلك، اختار ماكس فيرب »العلوم 

االجتامعية التأويلية«. ولنئ كان علامء االجتامع يحرزون نجاحا مدهشا باعتامدهم 

البحوث التي تستند إىل التحقيقات املستخدمة للعينات العشوائية، متنبئني بنتائج 

االنتخابات باالعتامد عىل عينات من بضع مئات من السكان الذين يعدون باملاليني، 

سببية.  فرضيات  اختبار  إمكانية  من  أمنلة  لقيد  وال  يقربنا  مل  النجاح  ذلك  فإن 

يجعل  أن  عىل  قادرا  يكون  أن  سببية  فرضيات  يخترب  أن  يريد  من  عىل 

)›معالجة‹(  ما  محّفز  إىل  تتعرض  اختبار«  »مجموعة  السكان  من  جزء  من 

املحفز. ذلك  أثر  عن  معزل  يف  املراقبة«  »مجموعة  موقع  يف  البقية  تاركا 

عىل النقيض من التجريب، يشكو البحث التحقيقي )survey research( عىل 

الدوام من »مشكل االختيار«، غري قادٍر عىل أن يحدد يف رصامة علمية ما إذا كانت 

النتيجة الحاصلة لدى السكان ألف مختلفة عن النتيجة الحاصلة لدى السكان باء 

بسبب أن ألف كانت بعُد مختلفة عن باء أم ألنها تلقت »معالجة« مختلفة عن تلك 

التي تلقتها ألف. لنرضب مثاال بسيطا عىل ذلك: نحن نعلم أن املتزوجني يعيشون 

أطول مام يعيشه غري املتزوجني ولكن كيف لنا أن نقول إن كان األولون يعيشون 

أطول من غريهم ألنهم متزوجون أم ألن الناس األكرث متتعا بالصحة يكونون أقرب 

عىل  قادرا  كنت  لو  حال(؟  كل  عىل  أطول  عمرا  يعيشون  )وأنهم  يتزوجوا  أن  إىل 

جعل عدد من ذوي األربعة عرش عاما مجموعة اختبار يتزوجون الحقا وعددا آخرا 

ال يتزوجون أبدا، وراجعت حالتهم الصحية بعد أعوام لتمكنُت من تقديم إجابة 

علمية صارمة عىل سؤال السببية ولكن مثل هذا التقدير العشوايئ مستحيل بالطبع.  

تصوير أربو
>>
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البعض إىل  إذ  الورطة،  بأنفسهم عن هذه  ينأوا  العلامء االجتامعيون أن  حاول 

تسبب  أن  ميكن  سني  بأن  توحي  »رسديات«  وصاغوا  سببية«  آليات   « يعينوا  أن 

يعيشون  وإذا  غريهم  من  أكرث  والرشاب  األكل  يف  املتزوجون  ينتظم  )حيث  صاد 

ولكنه  بحويث  يف  املرات  من  عددا  جّربته  وقد  مرموق  جهد  هذا  أطول(.  عمرا 

ضعيف اإلقناع »للعلامء العاديني«. وجرب علامء التحقيقات تقنيات أخرى ولكن 

املشكل  حل  من  متكنت  الحياة  سري  مقابالت  وال  للفئات  املتتابعة  الدراسات  ال 

األساس ذلك أن الدراسات املتتابعة للفئات تفقد الصلة بأعداد من السكان عىل مر 

الدوام من ذاكرات املستجوبني االنتقائية. الحياة عىل  الزمن وتشكو دراسات سري 

توفر  املخربية.  التجارب  نحو  والسياسة  االقتصاد  علامء  من  عدد  استدار 

التقدير  يهم  ما  يف  عظيام  حال  املراقبة  تامة  بيئات  إىل  املستندة  التجارب  هذه 

إذا  للنتائج  الخارجية  باملصداقية  تتعلق  باهظة  كلفة  ذات  ولكنها  العشوايئ 

عىل  الدوام  عىل  املخربية  التجارب  تخفق  التجريبية.  الوضعية  من  سحبت  ما 

نتائج  من  فيها  إليه  نتوصل  ما  تعميم  ميكننا  ال  حيث  العشوايئ  االنتقاء  محك 

من  جامعيني  طالبا  الدوام  عىل  التجريبي  االختبار  قيد  املَْوُضوُعوَن  يكون  حيث 

حيث  الحقلية«  »التجربة  يسمى  ما  يعتمد  آخر  »حل«  )مثة  الوسطى  الطبقة 

عشوايئ(. تقدير  عىل  ذلك  يرتكز  ما  قليال  ولكن  العشوايئ  االنتقاء  تطبيق  ميكن 

وعىل الرغم من ذلك، توفر العلوم االقتصادية والسياسية حال منطقي االنسجام )وإن 

كان مثلام بلورت ذلك أعاله إشكاليا عىل املستوى اإلمبرييقي( ملشكل السببية. عىل أن 

علم االجتامع بقي يف موقع دفاعي حيال ذلك، وعليه فإنه يلفى نفسه يف أزمة منهجية.

<األزمة النظرية

ليس علم االجتامع أفضل حاال نظريا، إذ من الواضح أنه يف انحدار منذ السنوات 

1980. ال شك أين لسُت من ذوي الحنني ألرثودوكسية نظرية موحدة من قبيل تلك 

الوظيفية  البنيوية  أنه متت االستعاضة عن  التي كانت لدى مورتن- بارسونز ذلك 

بحوار نظري صحي ساد فيه رئيسيا الجدل املاركيس – الفيربي، ولكن مع فسح املجال 

.)ethnomethodology( لبدائل كان من بينها التفاعلية الرمزية واملنهجية اإلثنية

و1970   1960 السنوات  خالل  وحتى  االجتامع،  علم  كليات  أن  االعرتاف  عيّل 

الذهبية، كثريا ما خاضت رصاعا حول من يجدر به أن يكون من ضمن الكتاب الذين 

ليس  واليوم  االجتامعية.  العلمية  النظرية  إلقاؤه من دروس  يدرجون يف ما يجب 

االتفاق أوسع وعىل األخص يف تلك الحاالت التي حاول فيها علم االجتامع، يف محاولة 

يائسة لالحتفاظ بجمهوره، أن يدعو إىل اعتامد برامج متداخلة االختصاص من قبيل 

األمريكية،  اآلسياوية-  والدراسات  أمريكية  األفرو-  والدراسات  النسوية  الدراسات 

ودراسات الشيكانو )إحدى طرق نطق االسم األصيل للمكسيكيني، ويقصد بها يف هذه 

الحالة األمريكيون أو قاطنو الواليات املتحدة األمريكية من ذوي األصول املكسيكسة، 

املرتجم(، والدراسات الثقافية، إلخ. هذه كلها حقول مرشوعة للتدريس والتحقيقات 

االختصاصات.  بني  الحدود  يرفع  االجتامع  علم  ضمن  إدراجها  ولكن  العلمية 

املقارنة مع العلوم االقتصادية والسياسية دالة يف هذا املضامر. يبدو االقتصاديون 

أعرفهم منهم فهم  النظرية الختصاصهم وألغلب من  األسس  اتفاق عام عىل  عىل 

امليكرواقتصاديات  مبادئ  يف  دروسا  يتلقون  الطلبة  يجعل  الذي  للسبب  مشرتك 

ومبادئ املاكرواقتصاديات قبل املرور إىل دروس أكرث تقدما. وليس مثة بينهم إال عدم 

اتفاق طفيف حول ما يتوجب تلقينه ضمن هذه الدروس حيث تكون املحتويات 

محّددة إىل الحد الذي يجعل أي اقتصادي حامل لشهادة الدكتورا قادرا عىل تدريس 

العجيب  اإلهامل  إىل  اإلشارة  أهمية  من  الرغم  عىل  املواد  هذه  من  واحدة  أية 

للمنظرين »الكالسيكيني«، وهو ما يعني أنه قليال ما يواجه الطالب مجادالت ممتدة 

يف الزمن. ويحتمل أن تعود املجادالت النظرية الكالسيكية إىل إسهام ذوي االختصاص 

مثلام كانت الحال مع ماركس وكينيز خالل األزمة املالية الكونية لسنة 2009-2008.

ولكن، وعىل خالف ذلك، إما أن يعرس عىل غالب أقسام علم االجتامع االتفاق 

عىل ما يتوجب أن يكون عليه درس متهيدي )مستعيضني عن ذلك بتقديم مجموعة 

درسا  تعرض  أو  هي  واإليبستيمولوجي(  النظري  التنوع  مذهلة  االختياريات  من 

مغرية  مواضيع  بني  مازجة  آخر  يشء  أي  من  الفواكه  بسلطة  شبها  أكرث  متهيديا 

العلوم  وما يشبه دليل هاتف ممل حاٍو »ملفاهيم أساسية«. هل أن ما يجري يف 

االقتصادية هو الطريق السليمة أم أن علم االجتامع بصدد حل إشكال »املقدمة« 

إىل االختصاص بطريقة أكرث معقولية؟ سوف أعود إىل هذا السؤال يف القسم األخري 

العلوم  التقدميية يف  الدروس  تؤسس  أنه وفيام  الواضح  ولكن من  املقال  من هذا 

الفوىض. شفا  عىل  بها  االجتامع  علم  يقف  االختصاص  داخل  وفاقا  االقتصادية 

حقلنا  »كالسيكيات«  نختلف حول  ما  وبقدر  إذ  للحرية،  إثارة  أكرث  هو  ما  مثة 

علامء  كان  إثارتها.  اختصاصنا  عىل  يتوجب  التي  األسئلة  من  وثوقا  أقل  نكون 

الالمساواة  مظاهر  »بحوزتهم«:  التي  املسائل  حول  االتفاق  متام  عىل  االجتامع 

والجندر(،  والعرق  الطبقة  أساس  عىل  الحياة  وفرص  والدخل،  السلطة،   )يف 

يف  يرسا  نجد  ال  اآلن  ولكننا  االجتامعي.  والحراك  والعمل،  التعليم  إىل  النفاذ 

االقتصاد  علامء  يتملك  إحراجنا،  من  وللمزيد  بل  فحسب  ال  بحثنا،  أسئلة  تحديد 

أهمية  الكتب  آخر  أكرث  تكون  أن  املؤمل  من  أليس  مجالنا.  من  كان  ما  والسياسة 

 Thomas( بيكيتي  ثوماس  أمثال  من  اقتصاديني  بأقالم  مكتوبة  الالمساواة  حول 

تجاوزونا؟ قد  الزمن  أيكون  )Joseph Stiglitz(؟  ستيغليتس  وجوزيف   )Piketty

<طريق إىل خارج األزمة؟

العلمية  املقاربة  بفضائل  بالتذكري  املتشامئة  الرسالة  هذه  أختْم  دعوين 

يكونوا  بأن  زماليئ  وبتحسيس  قوتها  ونقاط  االجتامعي  للواقع  االجتامعية 

السياسة. وعلم  االقتصادية  العلوم  يف  الجديدة  التيارات  تقليد  تجاه  متيقظني 

كانت نقطة قوة املقاربة العلمية االجتامعية هي االنعكاسية. مثة تقليد مديد 

يف علم االجتامع يسرتسل من كارل ماركس )»أفكار الطبقة السائدة هي يف كل عرص 

األفكار السائدة«( وكارل مانهايم )Karl Mannheim( )» يتم تأويل اآلراء واألحكام 

والقضايا وأنظمة الفكر يف األوضاع الحياتية التي يحياها من يعرّبون عنها( وصوال 

إىل آلفني غولدنار )كتابه »مستقبل املثقفني وصعود الطبقة الجديدة«( يسأل عّمن 

حافظ  وما  االجتامع.  عامل  به  يضطلع  الذي  )السيايس(  الدور  هو  وما  القائل  هو 

علامء االجتامع عىل البحث عن »صوت من ال صوت لهم« فسيظل لهم جمهورهم.

صحيح أن الطلبة صاروا أكرث محافظة ولكن ويف ما بعد 2008-2009 تصاعد التذمر 

من مظاهر الالمساواة الناشئة عن الرأساملية الكونية. وما إذا عاد علم االجتامع إىل 

انشغاالت األغلبية، عنيُت الالمساواة الطبقية والعرقية والجندرية والسلطة والقهر 

والقمع واالستغالل واالنحياز فإن األيام الذهبية الخوايل حيث كان الطلبة يفرتشون 

درجات السلم بدال من مغادرة املقاعد الشاغرة يف قاعات املحارضات سوف تعود. 

دعوة مايكل بورواي إىل »علم اجتامع عمومي« دعوة موافقة متاما لهذا الهدف، ومن 

املهم أن نشري إىل أن قسم علم االجتامع يف جامعة بركيل يبيل حسنا يف ذلك مالئا 

قاعات الدرس ومكّونا طالب دراسات عليا من الطراز الرفيع. إذا ما متسك علم االجتامع 

القضايا  تقيص  االقتصاديني  يستعيد من  أن  له  املمكن  يصري من  السياسية  مبهمته 

االجتامعية الكربى وكذا النظرة النقدية التي لطاملا كانت مميزة لعلم اجتامع ماركس وفيرب.

يحاول العديد من زمالئنا فض أزمة اختصاصنا املنهجية من خالل تحويل علم 

االجتامع إىل ›علم عادي‹ شبيه باالقتصاديات وبعلم الخيار العقالين السيايس ُمَنْمِذجني 

السلوك )عىل قاعدة تجارب مخربية( بدل محاولة وصف الواقع بأكرث ما أمكن من 

>>
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الدقة. ولكن ومثلام أبرزت ذلك، فيام تسمح لنا التجارب املخربية باختبار الفرضيات 

السببية، ميكن لوضعيتها اإلشكالية تجاه املصداقية الخارجية أن تفرس سبب انتهاء 

العديد من »النبوءات العلمية« الصادرة عن االقتصاديات النيوكالسيكية إىل الخطأ.

العزيز  صديقي  ُسئل  ظبي  بأيب  نيويورك  جامعة  يف  أقيمت  ندوة  خالل 

 Paris( لالقتصاد  باريس  معهد  من   )Gilles Saint-Paul( بول  سان  جيل 

كيف  مقنعة:  إجابته  كانت  علم؟  االقتصاد  هل   )School of Economics

ال  ومناذج  الداللة  فقرية  معطيات  استخدمت  ما  إذا  كذلك  تكون  أن  لها 

»نشاطا  االقتصاد  اعتبار  جيل  اقرتح  ذلك  عن  بدال  للّدحض؟  بالقابلية  تتسم 

للدحض. قابلة  توقعات  يعطي  مام  أكرث  املناقشة  لعنارص  إطارا  يضع  ثقافيا« 

السؤال »ملاذا؟« أكرث مجازاة من سؤال »كيف؟« وأنني أجد  أنني أجد  أعرتف 

اجتامعي  علمي  بحث  أنه  عىل  للدحض  قابال  يكون  ال  أي يشء  قبول  يف  صعوبة 

إىل  »موضوعية«،  املوضوعية  سمى  الذي  فيرب  خطى  عىل  أنزع،  ولكني  جيد. 

االجتامعية  العلوم  من  واحد  من  ما  »علوم«.  أنها  عىل  االجتامعية  العلوم  وصف 

اختبار  ضمنها  ميكن  االقرتاحات  من  جسام  يعني  هذا  كان  ما  إذا  »علام«  يكون 

عالقات سببية. الفعل االجتامعي »تلقايئ« يف املعنى الهوبزي )نسبة إىل الفيلسوف 

القدرة  له  »فاعال«  يفرتض  بارسونز(  االجتامع  عامل  إىل  )نسبة  والبارسوين  هوبز( 

النافذة  ببصريته  ماركس  رأى  ما  وعىل  معينة(.  ظروف  ضمن  )وإن  االختيار  عىل 

من  متحدرون  محددة(  ظروف  ظل  )يف  ولكنهم  الخاص  تاريخهم  البرش  »يصنع 

الناس خياراتهم وتلك الخيارات ال تكون إال ضمن عالقة عشوائية  املايض«، يصنع 

ال حتمية مع وجودهم. لقد كان فيرب عىل حق: لنا أن نؤول ما يفعله الناس ولكن 

عقالنيا  نتوقع  أن  وال  »عقالنية«  أعاملهم  كانت  إن  نقول  أن  أبدا  مبقدورنا  ليس 

التأوييل منري  االجتامع  املنظور، علم  فعله. من هذا  يعتزمون  أو  الذي ميكنهم  ما 

يف  االجتامع  علامء  ويخطئ  السيايس(  للعلم  )أو  العقالين  الخيار  القتصاديات 

السيايس. العلم  يف  أو  االقتصاديات  يف  »علمية«  األكرث  زمالئهم  تقليد  إىل  سعيهم 

ينزع  حيث  االجتامعية«  »العلوم  باقي  عىل  إضافية  مزية  االجتامع  لعلم 

انتهاج انعكاسية نقدية تجاه املعطيات. ويصح ذلك أكرث عىل  علامء االجتامع إىل 

الباحثني الكيفيني من »آكادمييي الكم«. يعلم األثنوغرافيون الذين تربوا عىل أيدي 

يف  »ينغمس«  أن  املرء  عىل  العلم:  أفضل  ذلك   )Howard Becker( بيكر  هوارد 

القابلة  الصحيحة  األسئلة  ما  معرفة  بإمكانه  يصري  أن  قبل  االجتامعية  الظروف 

التحقيقات  باحثي  من  البعض  وكذا  املتيقظون،  اإلثنوغرافيون  يبني  للوضع. 

االجتامعي. الواقع  اقتناص  يتم  حتى  العناية  من  يتوجب  ما  مدى  بالطبع، 

علام  يكون  أن  عىل  »علام«  بوصفه  هويته  االجتامع  علم  يقبل  أن  يستحسن 

نظل  أن  علينا  يكون  ولكن  »ملاذا«  نسأل  أن  بإمكاننا  نعم  الكلمة.  معنى  بتامم 

يستحسن  املعنى  بهذا  السؤال.  هذا  عىل  إجابتنا  توفق  مقدار  حيال  متشككني 

االجتامع. علم  تواضع  من  البعض  السيايس  والعلم  االقتصاديات  تتعلم  أن 

ما الحصيلة التي انتهينا إليها من كل هذا؟ يقع علم االجتامع حقا يف أزمة ثالثية، 

االقتصاديات  من  يأتيه  الذي  »العلمي«  التحدي  عىل  خاطئة  إجابة  يجيب  وهو 

النيوكالسيكية وعلم الخيار العقالين السيايس، وهو كذلك يقلدهام أو هو ينتقل نحو 

حقول متداخلة االختصاصات خاضعة »للموضة« أو »مغرية« بغية استعادة جمهوره 

الذي فقد ال غري. وبدال عن ذلك، أنا أقرتح أن نعود إىل التقليد الكالسييك ملاركس 

لالقتصاديات  قضايا كربى. ميكن  مواجهة  االجتامع يف  علم  فيه  كان  وفيرب يف زمن 

النيوكالسيكية ولعلم الخيار العقالين السيايس أن يدعيا العلمية، ولكن سيكون من 

يتخىل عن  أن  وكذا  آخر  عاديا«  »علام  يصري  أن  االجتامع  علم  يحاول  أن  الرعونة 

التعبري سياسيا. بدال عن ذلك، مل ال نعود إىل  الرصامة حتى يصري رسدية منضبطة 

التقليد الكالسييك عندما كان علم االجتامع يضع األسئلة الكربى ويرفع، عىل طريقته 

االنعكاسية والتأويلية، تحديا جديا يف وجه االقتصاديات )ويف وجه العلوم السياسية 

اليسار؟ صوب  النيوكالسييك  النقدي  االجتامع  علم  نوّجُه  ال  ملَ  آنذاك(.  الوليدة 

>ivan.szelenyi@nyu.edu< يراسل إيفان زيليني مبارشة عىل العنوان

  1يتفق كل املعلقني عىل وجود قفزة يف التحاق الطالب بدروس علم االجتامع بوصفها مساقا رئيسيا ما 

 David Fabianic, ”Declining( 1980 بني سنة 1965 و1975 وعىل تسجيل انحدار حاد خالل السنوات

 Bronwen :1991 Enrollments of Sociology Majors,“ The American Sociologist, Spring

and http://www.asanet. ,3.2 Lichtenstein, ”Is US Sociology in Decline?“ Global Dialogue

org/research/stats/degrees/degrees_level.cfm(. وفيام يشهد عدد خريجي باكالوريوس الفنون )اللغات 

واإلنسانيات( وبكالوريوس العلوم ارتفاعا مطردا بعد انحدارات السنوات 1980 ال تزال أعداد امللتحقني بعلم 

االجتامع وخريجيه تحت مستوى ذروتها خالل أواسط السنوات 1970. 

   

mailto:ivan.szelenyi%40nyu.edu?subject=
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>>
علم االجتماع الكوني محّط 

سؤال

>

بقلم غورمندر ك. بهامبرا )Gurminder K. Bhambra(، جامعة وارويك، الممكلة المتحدة، وعضو مكتب لجنة البحث 
)RCفي التحاليل المفهومية واالصطالحية ضمن ج د ع اج )٣٥

تّم اقرتاح »علم االجتامع الكوين« بوصفه طريقا إىل تقويم اإلهامل السابق الذي 

البناءات  يف  »آخرون«  أنهم  االجتامع، عىل  علم  متثيلهم، يف  تم  الذين  أولئك  طال 

»املركزية األوروبية« للحداثة، وبوصفه سبيال إىل علم اجتامع متجدد مناسب للعرص 

الكوين الوليد. يتضمن ذلك السبيل ثالث مكونات رئيسة: 1- االنتقال نحو باراديغم 

متعدد الحداثات،2- الدعوة إىل علم اجتامع كوين متعدد الثقافات، و3- محاججة 

تأخذ  املقاربات  هذه  كانت  ولنئ  الكونية.  الكوسموبوليتانية  املقاربة  عن  تدافع 

مليا بنظر االعتبار »بقية العامل« فإين أرى أنها تفعل ذلك باصطالحات غري مناسبة.

يف مقابل ذلك أنا أدافع عن مقاربة يكون أساسها »علوم اجتامع مرتابطة« مبنية 

األوروبية،  املركزية  طال  الذي  لالستعامر  والناقض  االستعامري  بعد  ما  النقد  عىل 

املركزي  االنشغال  نتقاسمه.  كوين  لفهم حارض  أفضل  طريقا  املقاربة  تلك  بوصف 

التفكري يف علم االجتامع بوضع تواريخ االنتزاع  لعلم االجتامع املرتابطة هو إعادة 

واالستعامر واالستعباد والتملك يف قلب علم االجتامع التاريخي واالختصاص عاّمة. 

أنا أحاجج بأن ليس مبقدورنا، من دون فهم داللة »الكوين االستعامري« يف تأسيس 

علم االجتامع، فهم ومعالجة الحارض ما بعد االستعامري والناقض لالستعامر ذاك 

معناه. متام  يف  النقدي  الكوين«  االجتامع  »علم  حقل  يكون  أن  به  يفرتض  الذي 

متساوقني  التكّون،  متعاضدا  أنهام  عىل  منطيا  والحداثة  االجتامع  عىل  يقدم 

متطلبا  السياسية  إىل  االقتصادية  الثورات  جمع  الذي  الحديث  العامل  انبثاق  مع 

الحداثة  يسند  الذي  الفهم  هذا  مع  بالتوازي  التفسري.  من  »حديثا«  جديدا  نوعا 

إىل أوروبا تكون الفكرة القائلة بأن بقية العامل كان خارج سريورة العامل التاريخية 

بالنسبة  داللة  ذات  غري  أنها  االستعامرية عىل  والسريورات  الرتابطات  تفهم  هذه. 

إىل الحداثة يف مواقعها األصلية املفرتضة متاما مثلام هو إنكار الحداثة أو تحويرها 

أينام كان. وفيام مل تظل رسديات تلك الثورات ومن ثم رسديات الحداثة هي ذاتها 

عىل امتداد الزمن استمر اعتامد األطر التأريخية لألصول املستقلة واألهلية ملا كان 

تلك  األحداث.  ترجع هذه  إليها  التي  املواقع  تعيني  يف  كونيا  الحداثة  انتشار  بعَد 

هي الحالة حتى يف املواقع التي ترتفع فيها الدعوة إىل »علم اجتامع كوين« جديد.  

بعد  ما  االجتامع  علم  تطوير  يف  قيادية  شخصية  بهامربا  ك.  غورمندر 

االستعامري )ما بعد الكولونيايل(. هي تواجه ضيق األفق السوسيولوجي من 

خالل بيان الكيفية التي متت بها رسقة تجربة املستعَمر ودرف مساهامته إىل 

 Connected( اجتامع مرتابطة«  »علوم  الصادر حديثا  كتابها  التاريخ.  خارج 

Sociologies )2014(( يبلور الحجج املعروضة هاهنا، عنيت نقد املقاربات 

األوروبيني يف  »اآلخرين« غري  مركزية  تخفي  التي  للعوملة  األوروبية  املركزية 

نحت العامل الذي نعرف اليوم. كتبت حول تهميش علم االجتامع األفروأمرييك 

بعيدا عن الجسم الرئيس لالختصاص يف الواليات املتحدة وحول الكيفية التي 

تتجاهل بها املفاهيم املعارصة للمواطنة أساسها التاريخي أي عالقاتها الوطيدة 

بالكولونيالية والعبودية. وهي مرشفة عىل تحرير سلسلة جديدة من الكتب 

.)Theory for a Global Age( »تصدر تحت عنوان »نظرية من اجل عرص كوين

جرميندر بهمرا



9

 العدد 2 من السلسلة 5 - حزيران 2015    

>>
<حداثات متعددة 

تحليلية  باراديغام  بصفها  التحديث  نظرية  مثال  املتعددة  الحداثات  عّوضت 

نظرية  كانت   .1990 السنوات  أواخر  يف  التاريخي  االجتامع  علم  ضمن  متميزة 

التحديث قد صارت بعُد، موضعا للنقد الجاد للمقاربات املاركسية وكذا اآليت من 

عند منظري التبعية والتخلف. يف دفاعهم عن الحداثات املتعددة عمل اآلكادمييون 

عىل تفادي مغالطتني، أوالهام أن مثة حداثة واحدة ال غري، هي تلك التي تنسب 

النظر من  التقاء اآلخرين وثانيتهام فكرة أن  اتجاهها يتحتّم أن يكون  للغرب ويف 

هؤالء  ويحاجج  األوروبية.  املركزية  من  شكال  بالرضورة  ميثل  الرشق  إىل  الغرب 

فكرة  عىل  التأكيد  أن  ترى  كان  وإن  البديلة،  الحداثات  نظريات  بأن  اآلكادمييون 

وجود حداثة واحدة ال غري وعىل األخص تلك التي تعترب منتهية اإلنجاز يف أوروبا 

النظر يف  أنها مرجع  أوروبا عىل  باملركزية األوروبية، تتخذ  هو من قبيل االتصاف 

املهيمنة  املقاربة  الطريقة هم يدافعون حقا عن  البديلة. بهذه  الحداثات  تفحص 

لإلنكار.  قابلة  غري  للحداثة  األوروبية  األصول  »واقعة«  بأن  إيحائهم  خالل  من 

إنكاره  يجب  ما  بالضبط  هي  »الواقعة«  تلك  بأن  أحاجج  انا  ذلك،  نقيض  عىل 

املناسبني.  والفهم  االعرتاف  وفهمها،  املتداخلة  الكونية  بالرتابطات  االعرتاف  مبجرد 

<علم االجتامع األهيل

متعدد  كوين  اجتامع  »علم  عن  الدفاع  يف  استخداما  األحدث  الحجج  تنصّب 

الثقافات« عىل مواضيع تتحّدر من االلتزام القديم »بإضفاء الصبغة األهلية« عىل 

العلوم االجتامعية داعية إىل تنظري تقاليد مستقلة أو بديلة يف العلم االجتامعي. مل 

تكن هذه الحجج مديدة العمر يف دفاعها عن »علم االجتامع الكوين« مؤثّرة عىل 

الدوام يف املجادالت العلمية االجتامعية الرئيسة يف الغرب ولكنها أثارت مناقشات 

يف  املفتاحية  النقاط  من  وسابقاتها.  كوين  حوار  صفحات  عىل  هاهنا  كثافة  أكرث 

هذه املجادلة الدعوة إىل تطوير أو استعادة التقاليد العلمية االجتامعية املستقلة 

املتغذية من التجارب واملامرسات املحلية والجهوية. ولكن ويف ما يخص الحداثات 

هذه  توفره  أن  ميكن  ما  حول  املناقشات  من  القليل  إال  مثة  يكن  مل  املتعددة 

املوجودة  املقاربات  حدود  إىل  نظر  ما  إذا  كوين.  اجتامع  لعلم  املستقلة  التقاليد 

من  ومفكرون  آكادمييون  به  يقوم  ما  يف  االنخراط  يف  الفشل  تبعات  من  أنه  عىل 

وإقصاء. تهميش  مشكل  بوصفه  هنا  ميثُل  الرئيس  املشكل  فإن  الغرب  خارج 

االعرتاف  خالل  من  تتم  مفرتضة  مساواة  إىل  دعوُة  املشكل  ذاك  حل  يصري 

غري  املفكرين  »لغياب  تقوميية  معالجة  اتجاه  يف  جهد  خالل  ومن  باالختالف 

أهميتها  إىل  شك  يرقى  ال  قضية  هذه  كانت  ولنئ  االختصاص.  داخل  األوروبيني« 

وقادرة عىل منح القدرة عىل ابتداع علم اجتامع )أكرث( تعددية ثقافية يف املستقبل، 

فإنها ال تفعل إال القليل من أجل معالجة تقوميية تجاه البناء اإلشكايل املتخصص لعلم 

االجتامع يف املايض أو  تجاه االمتدادات املتشعبة املستمرة لهذا البناء يف الحارض.

<علم االجتامع الكوسموبوليتاين

عنيُت  أعاله،  حّددتها  التي  الثالثة  املقاربة  إىل  عجالة  يف  ألتفت  أن  اآلن  أود 

الدعوة إىل كونية جديدة متمركزة حول علم اجتامع كوسموبوليتاين كوين جديد. 

فيه  ميكن  معياري  وجوب  أنها  عىل  السياق  هذا  يف  الكوسموبيولتانية  تقدم 

لنظرة تتجه نحو مستقبل كوسموبوليتاين أن تهندس سياسات الحارض. يف املقابل 

بارايغم  خالل  من  االجتامع  علم  بناء  إعادة  أجل  من  بجهود  ذلك  معاضدة  تتم 

»احتاملية«  الشمول  قضية  تظل  محتمل.  كوين  شمول  عىل  يرتكز  كوسموبيولتاين 

ولكنها تبقى  يف اعتبار أغلب منظري الكوسموبوليتانية مرتهنة مبا إذا كانوا »هم« 

مشمولني مبا نضعه »نحن«. تعترب الكونية رضورية من أجل تفادي نسبية املعارف 

التي  الكيفية  الغريب ولكن ما من مناقشة حول  املحلية مبا يف ذلك علم االجتامع 

ميكن بها للكسموبوليتانية أن تستخدم بوصفها منظورا عىل أساسه يتم اعتبار ما 

يغيب يف التواريخ النمطية لالختصاص من ترابطات كوسموبوليتانية. ميكن لالعرتاف 

مبثل هذه التواريخ أن يسمح لنا بإعادة التفكري يف مفاهيم علم االجتامع ومقوالته 

انطالقا من اعتبار اآلخر بدال من النظر إليه عىل أنه مشكل يتوجب توظيب وجوده.

الكوين  املفهومية عىل  الصبغة  أعاله  مناقشتها  التي متت  املقاربات  تضفي كل 

للثقافات واألصوات من دون  بتعددية معارصة  تحتفي  إضافية  مقاربة  من خالل 

الثالث  املقاربات  للكون. كل  الحارض  للتشكل  التاريخية  الجذور)والسبل(  معالجة 

تنظر إىل الكوين عىل أساس تكونه من خالل الرتابطات املعارصة بني ما كان يقدم 

االستعامر  تواريخ  بأن  االعرتاف  بدال من  أنه سياقات حضارية معزولة  سابقا عىل 

واالستعباد مركزية يف تطور »الكوين«. إن ما تسعى إليه إعادة البناء السوسيولوجي 

التي تستوجبها هذه املقاربات هو أن تكون قابلة للتطبيق عىل املستقبل، ال مقاربة 

»الكوين« عىل أنه ظاهرة حديثة العهد فحسب وهو ما يقتيض مناسبة التأويالت 

املاضية وطرق االستيعاب املفهومية. وأنا أرى أن هذا يحافظ عىل هرمية االختصاص 

أن  املركز  مجادالت  يف  للدخول  الهامش  من  أصوات  دعوة  مجرد  تعني  الحالية. 

أن  اإلدراك،  يف  تفشل  ولكنها  املستقبل  يف  مختلفا  يكون  أن  ميكن  االجتامع  علم 

من أجل حدوث ذلك، سيكون عىل علم االجتامع كذلك أن يكون مرتبطا بطريقة 

مختلفة مباضيه  الخاص )ومبواضيه التي يعتربها دالة بالنسبة إىل فهم االختصاص(.

<علوم اجتامع مرتابطة

هذا  قويل  به  أختتم  أن  أود  الذي  املرتابطة«  االجتامع  »علوم  منظور  ينطلق 

االنتقاءات  من  أوسع  هي  سريورات  من  تتكون  األحداث  بأن  االعرتاف  من 

»وصفيات«  بوصفها  ال  املمكنة  واالنتقاءات  التأويالت  بتعدد  يعرتف  إنه  الحادثة. 

لألحداث والسريورات بل بوصفها مناسبة إلعادة النظر يف ما كنا نظن أننا نعرفه. 

الزمان  يف  ذاتها  هي  متعيّنة  الرتابط  إىل  تحتاج  التي  املختلفة  االجتامع  علوم  إن 

ويف املكان مبا يف ذلك أزمنة االستعامر واإلمرباطورية وما بعد االستعامر وأمكنتها. 

عىل غالب الظن، ستظهر علوم االجتامع الجديدة هذه متنافرة ومتبادلة التحدي 

الرتاتب  أكرث  سييرسها  )مقاومة  األساس  هذا  عىل  مقاومة  تبدي  أن  املمكن  ومن 

الجغرايف املجايل لآلكادمييا(. ولكن عىل األثر املتوفر يف مختلف املناظري أن ينفتح 

فهام  مختلفا يف  بها  تفهم  التي  الصيغة  السريورات عىل  و  األحداث  تفحص  عىل 

ما  إىل  بنا  ينتقل  أن  مختلفة  بأصوات  اإللتزام  آخر، عىل  بقول  اإللتزام.  هذا  ضوء 

وراء مجرد التعددية من أجل التباين مع ما كان مفكرا فيه بدايًة ال بحيث نفكر 

التزامنا. قبل  فيه  نفكر  كنا  عاّم  باالختالف  نفكر  بحيث  بل  الطريقة  بذات  كلنا 

مركزية  مثال  قوميا  سياسيا  نظاما  بوصفها  السياسية  الجامعة  فكرة  كانت  لقد 

األورويب.  التاريخي  االجتامع  علم  إىل  وبالنسبة  األورويب  الذايت  الفهم  إىل  بالنسبة 

ولكن العديد من الدول األوروبية كانت عىل قدر كبري من اإلمرباطورية مثلام كانت 

دوال أمام، قبل أن تصري دوال أمام أو حتى بالتوازي مع ذلك، وعىل هذا كانت الجامعة 

الدوام مام اعتيد عىل االعرتاف به.  السياسية للدولة أوسع بكثري وأكرث تراتبا عىل 

ولنئ كانت الجامعة السياسية لإلمرباطورية الربيطانية مثال جامعة متعددة الثقافات 

تاريخيا فإن هذا الفهم قليال ما يدخل ضمن الخطاب السيايس املعارص حيث تتصور 

حدود الجامعة السياسية يف تطابق مع الحدود السياسية للدولة مأخوذة يف معناها 

القومي. من خالل إسكات املايض االستعامري يتم تقليم حارض أوروبا )والغرب( ما بعد 

االستعامري. ميكن لتبعات مثل هذه األفهام االنتقائية أن تُرى بوضوح يف املجادالت 

الوطنية يف أوروبا. االنتخابات  الشائهة غالب  بآثارها  التي متس  الهجرة تلك  حول 

متثل االنتخابات فرتة تكون فيها مقومات العقود السياسية التي ترص الناس إىل 

بعضهم البعض ناضجة للتفاوض حولها. ولنئ كانت هذه العقود عىل الدوام مثرية 

للتفاوض حول ظروف الحارض فإنها تحدث يف سياق رسديات تاريخية مخصوصة 
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فهمه  يف  مأخوذا  الدول  تاريخ  من  تعريفا  »املهاجرون«  يقىص  إذ  االنتامء،  حول 

القومي. وفضال عن إقصائهم من تاريخ الجامعة السياسية يجد »املهاجرون« أنفسهم 

مقصيني من الحقوق التي تضمنها الدولة مدفوعني أكرث فأكرث إىل مغادرتها. ولكن إذا 

ما فهمنا تواريخ الدول األمم بأوسع مام يكّونه تعداد نشاطات من يفرتض أنهم سكان 

»أهليون« يتضح بجالء أن االختزال االعتباطي للتاريخ يف الحدود القومية املعارصة 

يخطئ متييز من يشرتكون يف تاريخ أكرث اتساعا بوصفهم مهاجرين بدال من النظر 

إليهم نظرة أكرث مناسبة عىل أنهم مواطنون. الهجرة جزء ال يتجزأ من رسدية الهوية 

القومية واألوروبية، وميثل فهم الهجرة بوصفها مركزية ومكونة لتواريخ الدول فهام 

لكون املهاجرين هم أيضا مواطنون تاريخيا ال مجرد مواطنني محتملني يف حالة انتظار. 

وعليه فإن وجود »علوم اجتامع مرتابطة« يتطلب االنطالق من منظور العامل من 

خالل تحديد موقع كل واحد ضمن السريورة التي يرست انبثاقه. باالنطالق من موقع 

ما من العامل نبدأ بالرضورة من تاريخ يصل ذلك املوقع بالعامل، وهو ما ييرس تعيني 

وتفسري الرتابطات التي متّكن األفهام عىل الدوام من أن تكون أكرث اتساعا من الهويات 

أو األحداث التي تسعى إىل تفسريها. أغلب املقاربات املعروفة لعلم االجتامع الكوين 

التي ناقشناها أعاله تتجنب قضية تاريخ الكوين بحيث ال تعترب دالة إال تلك الرتابطات 

التي يعتقد أنها جلبت الحداثة األوروبية إىل مجتمعات أخرى. عىل النقيض من ذلك 

تتطلب مقاربة »علوم االجتامع املرتابطة« منا أن منوقع أوروبا ضمن سريورة أوسع 

ثم  واالستعباد ومن  االستعامر  مواريث  أوروبا  بها خلقت  التي  الطرق  نعالج  وأن 

استفادت منها، وأن نفحص ما الذي تحتاج أوروبا أن تتعلمه من أولئك الذين نزعت 

اآلن. نواجه  التي  املشاكل  معالجة  من  نتمكن  بحيث  أياديهم  بني  من  مواريثهم 

يف  نحن  الذي  العمل  إىل  املرتابطة  االجتامع«  »علوم  تشري 

سوسيولوجي  بخيال  بالوعد  اإليفاء  أجل  من  به  القيام  إىل  حاجة 

كوين. عامل  يف  االجتامعية  العدالة  خدمة  يف  الحيوية  متجدد 

>G.K.Bhambra@warwick.ac.uk<  تراسل غورمندر بهابرا مبارشة عىل العنوان

mailto:G.K.Bhambra%40warwick.ac.uk?subject=
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>>
المستقبالت التي نريد

>

بقلم ماركوس آس شولز )Markus S. Schulz(، جامعة إيللينوي في أوربانا شامباين، الواليات المتحدة األمريكية 
ونائب رئيس ج د ع اج لشؤون البحث ٢٠١٤-٢٠١٨

تتعرض الكرة األرضية إىل التلف جراء املظامل التي ال تنتهي، والنزاعات الزاحفة 

والدمار البيئي، ولكن اآلمال من أجل عامل أفضل ال تزال قامئة. تتغذى األحالم من 

النضاالت التي متتد من أدغال شياباس إىل حدود جوهانسبريغ ومن شوارع العواصم 

العربية إىل أحياء شيكاغو، ومن أساليب عيش املهاجرين إىل فضاءات وسائل االتصال 

االفرتاضية الجديدة. مل تنضب الطاقات اليوتوبية ولكن ميكنها أن تلهم تجديدات 

آكادميية، ذلك أن املخاطر والفرص غري املسبوقة تتطلب طرائق جديدة يف التفكري. 

لقد أطلقت العوملة العنان ملرابيح إنتاجية ضخمة وخلقت ثروة هائلة، ولكنها 

واملجتمعات  والدول  األسواق  تبد  والفقر.  والهامشية  الالمساواة  مظاهر  عمقت 

اعتبار ربط  العميقة عىل  الهيكلة  إعادة  الدوائر يف حالة من  والعالقات بني هذه 

مىض.  وقت  أي  من  كثافة  أكرث  وبطرق  متعددة  اجتامعية  مستويات  بني  العوملة 

»املستقبالت  شولز  ماركوس  حدد  البحث،  لشؤون  للرئيس  نائبا  بصفته 

موضوعا  أفضل«  عامل  أجل  من  والنضاالت  االجتامع  علم  نريد:  التي 

 14 إىل   10 من  فيينا  يف  عقده  املزمع  الثالث  اج  ع  د  ج  ملنتدى 

املوضوع. وراء  كان  الذي  اإللهام  أدناه  لنا  يروي  وهو   ،2016 يوليو، 

من أجل املزيد حول املنتدى ترجى زيارة املوقع

 .http://www.isa-sociology.org/forum-2016 

توقع بزوغ فجر يوم جديد. المحجين ، متسلقي الجبال، والسياح من جميع أنحاء العالم امضوا ليلتهم في تسلق  المنحدرات الشديدة إلى قمة 

جبل فوجي في اليابان لمشاهدة شروق الشمس في األفق. هذه الصورة - التي اخذها ماركوس شولز بعد  المؤتمر العالمي لعلم االجتماع ٢٠١٤ 

في يوكوهاما بعنوان  »مواجهة عالم غير متساو«  الذي يتحدث عن المنتدى للجمعية الدولية لعلم االجتماع التي تستمر في هذا الحوار و لكن 

تركز أيضا على كيفية تجاوز هذا العالم الغير متكافئ، مدى اختالف الفاعلين االجتماعيين، النضال بطرق متنوعة في عدد ال يحصى من األمكنة 

و كيف يمكن لعلم االجتماع أن يساهم في هذا المشروع. 

http://www.isa-sociology.org/forum-2016
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مل تظل أمة أو مدينة أو حي أو جامعة من دون أن ميسسها من ذلك أثر. اآلثار 

والتجارب غري متجانسة باملرة بل ومتضاربة. مل يشهد التاريخ قبل اآلن قط تنقل 

من  ستزيد  املحدقة  املناخية  التغريات  أن  ويبدو  املهاجرين  من  العدد  هذا  مثل 

تصاعد هذا التيار. زادت الفضاءات العابرة للقوميات من التنوع الثقايف فيام صار 

الحراك محورا ملحوظا لالمساواة. وقد ساعدت تقنيات اإلعالم والتواصل الجديدة 

الحر  التبادل  وتيرس  تفرق  ما  بقدر  توحد  ولكنها  العوملة  وترية  من  الترسيع  عىل 

بقدر ما تعرقله. ونحن نشهد انبثاق أشكال جديدة من الضبط واملراقبة والتحارب.

وارتفاع  العسكرية،  اإلجابة  ومنطق  التحديدية  النامذج  محدودية  تبينت 

األكرث  الحلول  تتطلب  واألمن.  السلم  مع  التعارض  إىل  وانتهاءها  كلفتها 

ليست  األساسية.  املشاكل  عل  منهجيا  وانفتاحا  عمقا  أكرث  تحاليل  دميومة 

هي  بل  محتومة  لقوى  نتيجة  للقوميات  العابرة  الجديدة  الديناميات  مخرجات 

انعكاسيا،  كان  وإن  مؤسسيا  مرشوط  برشي  فعل  خالل  من  اجتامعيا  مصنوعة 

مقصودة.  غري  أم  مقصودة  أكانت  سواء  وخيارات  قرارات  نتيجة  أنها  أي 

يف العديد من العلوم االجتامعية الراهنة يبدو املستقبل اليوم واضح اإلهامل. 

ملَ كان األمر كذلك؟ من بني األسباب املتبدلة محليا تبدو نظرة ما منترشة عىل نحو 

مخصوص، وهي تحاجج ضدا عن التعامل مع املستقبل بسبب كوننا عاجزين عن أن 

نعرف شيئا عنه ومبا أنه علينا أال نتحدث يف ما ال نعرف، فيحسن بنا أن نصمت تجاهه.   

يقوم هذا املوقف عىل النقيض من كوننا نقيم كلنا حيواتنا اليومية عىل أساس 

والواسعة.  الضيقة  أمدائه  ويف  والبعيد،  القريب  املستقبل،  عن  تحىص  ال  توقعات 

أم  فيه  مرغوبا  مستبعدا  أم  متوقعا  مستحيال،  أم  ممكنا  ما  أمرا  اعتربنا  أن  وسواء 

والتخطيط  والتخيل  واألمل  والرتجي  والتطلع  االستباق  آثارا.  لذلك  فإن  مكروها 

املستقبل.  نحو  املتجه  البرشي  الفعل  صلب  من  مظاهر  والرؤية  واإلسقاط 

إذا ما أقررنا بحاجة علم اجتامع إىل أن يكون أكرث اتجاها بالنظر إىل أمام فإن 

العديد من األسئلة املعقدة تبدأ باالنبثاق. كيف لنا أن منفهم املستقبل؟ ما الطرق 

األكرث نجاعة يف ذلك وكيف نعرّي مناويل االلتزام املتنافسة؟ إن العثور عىل أجوبة 

عىل هذه األسئلة مهّمة ميكن أن تكون موضعا ملساهمة عدد من املقاربات النظرية. 

التقدير والتحديد، أو منقادا،  سابقا، كثريا ما كان املستقبل يعترب مصريا سابق 

املناسبة.  املقاربة  باعتامد  للتوقع  قابال  يكون  ثم  ومن  معني  اتجاه  يف  األقل  عىل 

الغايات  بعض  يف  الدينية  املعتقدات  أن  بدا  االجتامع  علم  تأسيس  فرتة  خالل 

التي  املعرفة  وهي  اجتامعية  قوانني  عن  الوضعي  البحث  إىل  مؤدية  املستقبلية 

املمتد من أوغست كونت )Comte( إىل  التقليد  اعتقد علامء االجتامع من ذوي 

دوركايم )Durkheim( أنها بالغة اإلفادة يف إدارة املجتمع. كان ماركس يقاسمهام 

نفس االعتبارات عندما رصح بقوانني التاريخ املتجهة رضورة إىل انتصار الربوليتاريا 

املضطهدة عىل حساب الربجوازية وإن كان اعرتف يف كتاباته األكرث اتساما بالتجريبية 

والتاريخية أن ال وجود لصيغة آلية بل متسع لجملة من األفعال متعاضدة التحديد.

كان آكادمييو الجنوب الكوين أو امللتزمون معه )مثل )سمري( أمني، وكاردوزو، ودوسال 

 Nederveen( ونيدرفني بيرتس )Quijano( وآنيبال كيخانو )Guha( وجحا )Dussel(

قد   ))Spivak( سبيفاك  وغاياتري   )Santos( وسانتوس  سعيد  وإدوارد   )Pieterse

تحدوا مناذج التحديث املهيمنة والتي تعترب أن ما يسمى العامل الثالث كان متخلفا يف 

منوه وأن ليس  بإمكانه تدارك تخلفه املزعوم إال من خالل اتباع طريق الشامل الكوين.

النظري  للتجديد  العنان  واالنتظارات  االجتامعية  التجربة  بني  الفصل  يطلق 

مختلفا.  يكون  أن  كان  ملا  ميكن  كان  الجذري.  الاليقني  أشباح  مع  بالتوازي 

اإلنساين  الفعل  خالل  من  مختلفة  بطريقة  يصنع  أن  املاثل  للواقع  ميكن  كان 

الوعي  هذا  يجد  تعاونا.  أكرث  أو  وأقل  انعكاسية  أقل  أو  أكرث  بطرق  املحدد  غري 

املعارصة  االجتامعية  النظرية  يف  األهمية  متصاعد  موضعا  له  التحديد  بانعدام 

املتعددة،  التاريخية  واملسارات  االجتامعية  لألفعال  الرصيح  اإلدماج  خالل  من 

والرؤيا. والخيال  واإلبداع  الذايت  االبتداع  التأكيد عىل  يف  تعبريا  اليوم  له  يجد  كام 

وعليه ميكن إلعادة توجيه علم االجتامع نحو املستقبل أن تفيد من مجموعة 

استكشاف  خالل  من  واملعيارية  والتحليلية  اإلمبرييقية  املقاربات  من  كاملة 

كامل  يف  تأثريا  األكرب  للتيارات  مبثل  ومثال  املجهري،  للتفاعل  الدقيقة  العوامل 

الوضعية  االختزاالت  مثال  الفعل  نظرية  يف  الحديث  التقدم  تجاوز  فقد  الكوكب. 

االجتامعية  والحركات  الجامعي  الفعل  لنظريات  ميكن  بحيث  الضيقة  واألداتية 

الحصول  ويف  األساس  من  صياغتها  تتم  بديلة  رؤى  عىل  التعرف  عىل  تساعد  أن 

أن  الزمني  التشخيص  ملقاربات  وميكن  السيايس.  لالحتجاج  أفضل  فهم  عىل 

للنظريات  ميكن  كام  املوضوع،  يف  االنغراس  أصيلة  اتجاهات  متييز  عىل  تساعد 

الكشف  وعىل  القيمية  القرارات  ملخاطر  دقيق  تحديد  عىل  تساعد  أن  النقدية 

املجتمع.  قطاعات  ملختلف  املتفارقة  اآلثار  وتعيني  املكتسبة  الحقوق  فعل  عىل 

حقوق  وانتهاكات  االجتامعية  الالمساواة  لتزايد  امللحة  للمشاكل  ميكن  عندها 

اإلنسان والتغري املناخي والتدهور البيئي ومظاهر الفشل الذريع يف عدالة التوزيع 

الفئوية  واملصالح  لألعامل  الضيقة  املناظري  بعيدا  تتجاوز  أن  والحوكمة  واالعرتاف 

األزمة  أن  يبدو  دميومة.  ذات  بدائل  عن  البحث  يف  الحدود  يخرتق  ما  فتبلغ 

االقتصادية الحالية قد زعزعت مصداقية املقاربات االقتصادية التي كانت مهيمنة 

الفراغ بعُد.  منذ السنوات 1980 ولكن منظورا علميا اجتامعيا أكرث اتساعا مل ميأل 

البحث يف  أجل  من  منهجية جديدة  وأدوات  مفهومية  مناظري  إىل  نحن يف حاجة 

املستقبالت املمكنة واملحتملة والقابلة لإلبطال واملحبذة. فإذا ما كان علم االجتامع 

األمام  إىل  التفاتا  أكرث  توجها  يتبنى  أن  عليه  فإن  املناسبة  من  املزيد  نحو  سائرا 

االجتامعيني.  الفاعلني  ملختلف  ترتاءى  التي  املتنوعة  املستقبالت  يف  ينخرط  وأن 

>markus.s.schulz@gmail.com< يراسل ماركوس شولز مبارشة عىل العنوان

mailto:markus.s.schulz%40gmail.com?subject=
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>>

ما بعد شارلي إيبدو

علماء االجتماع الفرنسيون 
يناقشون االعتداءات على 

شارلي إيبدو

>

ستيفان بو)Beaud(، معهد الدراسات العليا في العلوم االجتماعية، فرنسا

ما الذي ميكن أن تقوله العلوم االجتامعية 1 حول 

أحداث السابع إىل التاسع من جانفي 2015  )االعتداء 

القاتل عىل شاريل إيبدو يف باريس واملجزرة املعادية 

االستهالك  لتعليم  )مراع  كاشري  متجر  يف  للسامية 

الغذايئ اليهودية- املرتجم( يف فانسان(؟ أهي مسلحة 

مبا يكفي للتعليق عليها »عىل الفور«، أم يفضل بها أن 

تحجم عن ذلك فاسحة يف املجال ل«مثقفي الوسائط 

الفرنسية  خالص  االجتامعي  الجنس  ذلك  اإلعالمية« 

العلمي؟ االجتامع  علم  الخاصة ملرشوع  العداوة  ذي 

تلك  عقب  عسريا  بالصمت  االحتفاظ  لنا  يبدو 

دافعة  بعمق  الفرنيس  املجتمع  هزت  التي  األحداث 

أظهرته  مثلام  جديد  من  التحرك  إىل  ما  بطريقة  به 

 11 ليوم  الضخمة  املواطنية  املسرية  )بالتباساتها( 

جانفي. اقرتح جريار موجي )Gérard Mauger( ورشة 

تجاه  اتخاذه  تم  ما  موضعة  موضوعها  للبحث  أوىل 

هذه األحداث من مواقف من لدن علامء االجتامع. 

للوسائط  املتزايد  االنفتاح  ترجمة  فقد متت  وبالفعل 

جانفي  أحداث  عقب  االجتامع  علامء  عىل  االتصالية 

الصادرة  املكتوبة  الصحفية  للمقاالت  بتعدد   2015

عن علامء اجتامع مختلفة اتجاهاتهم النظرية بحيث 

قبل  من  املتخذة  العلنية  للمواقف  حدودا  وضعت 

الفرنسيني والتي تالزم فيها بال فكاك  علامء االجتامع 

التعاليق  من  الدفق  هذا  أهمية  والسيايس.  النظري 

املكتوبة عىل الفور هي إثارته خالفا علميا يخرتق علم 

السببية  بنوعية  ويتعلق  تقريبا  والدته  منذ  االجتامع 

التي يتوجب تفضيلها يف تحليل مثل هذه األحداث؟ 

الفردية  للسلوكات  أن يسند  يتوجب  الذي  املوقع  ما 

األحداث  هذه  نعزو  أن  أيكفي  االجتامعية؟  وأسسها 

شاملة  اجتامعية  ما  بقدر  وهي  اجتامعية  ألسباب 

وبنيوية بالرضورة حتى نستغرق كل ما فيها من معنى 

مخاطرين، يف اعتبار البعض، بتخليص الفاعلني املورطني 

من أية مسؤولية أخالقية؟ وعىل النقيض من ذلك، أال 

يعني التأكيد آحاديا عىل املنطق الفردي البحت الذي 

لدى الفاعلني استقالة من احتالل موقع عامل االجتامع؟ 

ميترو  باريس .الصورة ل فابيين ترونغ

في كانون الثاني ،٢٠١٥
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 .)controversy( للجدل  الناظم  الخيط  لنستعد 

الغرانج  هوغ  الجدال  يف  املتدخلني  أوائل  أحد  كان 

)Hugues Lagrange( )الباحث يف العلوم السياسية 

يف املركز القومي للبحث العلمي(، صاحب كتاب حول 

انحراف األحداث صادر سنة 2013 تحت عنوان »إنكار 

الثقافات«، ساعيا إىل الحسم مع التفاسري ذات »اللياقة 

يف  تتمثل  التي   )Politically correct( السياسية« 

ذايت  ذاته،  متغريا يف حد  الثقايف  اإلثني  األصل  اعتبار 

التأثري وال تقترص عىل اعتباره نتاجا ألشكال من التمييز 

سكني.  أو  اجتامعي  اقتصادي  موقع  آلثار  توليفا  أو 

االجتامعي  للملمح  الشديدة  املناسبة  اعتبار  وعىل 

لألخوين كوايش وأحمد كوليبايل )أبناء الهجرة ما بعد 

والذين  ما،  حد  إىل  مدرسيا  الفاشلني  االستعامرية، 

املنحرفني ذوي  أحياء وضمن عائالت هشة،  تربوا يف 

التجارب السجنية، إلخ( ملالمح« مستجوبيه« السابقني 

من  يزيد  االعتداءات،  هذه  ومبناسبة  الغرانج،  فإن 

 Le( تعميق الجرح يف مقال ظهر عىل صفحات لوموند

الغاية  Monde، 14-01-2015( تحت عنوان مزدوج 

النقائص األخالقية لدى أقلية  النظر إىل  لنْجُرأ عىل   «

غري مندمجة اجتامعيا )desocialized(«. فمن ناحية، 

يعني ذلك اإلقرار من دون زيف بوجود أقلية داخل 

ووقعت  فقرية  أحياء  يف  ترعرعت  الفرنسية  الشبيبة 

تحت التمييز )»الضاحية«، »األحياء«( وانفصلت بعُد 

اجتامعيا  مندمجة  غري  تكون  وقد  املجتمع  بقية  عن 

بالكامل أي من دون آفاق اندماج وال أمل يف مجتمع 

ومعادية  حاسمة  فرعية  ثقافة  سجينة  االستقبال، 

ديني  مبعروض  االلتقاء  خالل  من  االستقبال.  لبلدان 

الجذري(  اإلسالم  من  أخرى  وأمناط  )السلفية  جديد 

للذات  »تقدير  بناء  إعادة  إىل  الشبان  هؤالء  يسعى 

أترابه  الغرانج  يحرض  ثانية  ناحية  ومن  املكلومة«. 

عن  التعامي  من  نوع  مع  القطع  عىل  املثقفني  من 

الذكوري،  )االستعالء  وخطرية  متعددة  انزالقات 

التي  الالسامية،...(  املثليني،  رهاب  الجنيس،  التمييز 

الفرنسية.  الشبيبة  من  »الضائع«  القسم  هذا  تسم 

الفرنسيني  االجتامع  املثقفني وعلامء  تعامي  ما سبب 

من  بنوع  »مكبلني  أساسا،  اعتبارهم،  عىل  هذا؟ 

الذنب مرتبط باالستعامر، هم ال يجرؤون عىل تناول 

تكون  عندما  الخطرية  والسلوكات  األخالقية  النقائص 

البلدان املستعمرة«. املتحدرة من  األقليات  من فعل 

فاسان  اإلناسة ديديي  أجاب عامل  التايل،  اليوم  يف 

العلوم  يف  العليا  الدراسات  معهد   ،Didier Fassin(

رافعا  برنستون(  وجامعة   EHESS االجتامعية 

التحدي ومعيدا التأكيد من دون مواربة عىل واجب 

االجتامعية«  »األسباب  تناول  يف  اجتامع  عامل  كل 

موضوعيا. واملقصود بذلك التمييز االجتامعي واملجايل 

يف  والهشاشة  الفقر  لنسبة  االرتفاع  كثري  واملستوى 

وأشكال  الوصم  وثقل  الحساسة  الحرضية  املناطق 

لدى  أو  واإلسكان  التشغيل،  )يف  اإلثنية  التمييز 

من  ضحاياها  يكون  التي  للوجوه(  البوليس  تفحص 

العلوم  يف  الباحثني  فاسان  يذكّر  األحياء.  هذه  شبان 

فرتات  يف  مركزيا  يكون  الذي  دورهم  أن  االجتامعية 

إلقاء  عادُة   « مقاومة  يف  يتمثل  التاريخي  الجيشان 

مارك  املؤرخ  وقتها  يف  أدانها  التي  السيئُة«  األحكام 

لقد   « قائال:  يختم  أن  قبل   )Marc Bloch( بلوك 

كريه«. وحش  وكأنه  اليوم  يلفظه  ما  مجتمعنا  أنتج 

 ،)Laurent Mucchielli( موشيليل  لوران  يقرتح 

العلمي  للبحث  القومي  باملعهد  األبحاث  مدير 

هذه  موضعة  إعادة  األحداث،  انحراف  يف  واملختص 

الفرنيس  للمجتمع  ممتد  تاريخ  ضمن  األحداث 

 Mediapart, January( )2015 ميديا بارت، جانفي(

2015(. هو يربز بشكل أدق عدم قدرة هذا املجتمع 

عىل تحمل وزر ماضيه، مايض بلد الهجرة الذي كان 

مكثفة  وبصفة   ،1980-1960 السنوات  خالل  انتدب 

القدمية  مستعمراته  داخل  من  عاملة  يدا  العدد، 

)أفريقيا الشاملية وما تحت الصحراء(. تولد عن ذلك 

أثران رئيسان أولهام أن الهجرة مل تكن موضوع سياسة 

الفرنيس  للمجتمع  أن  وثانيهام  مخصوصة  إدماج 

بوصفه  اليوم  نفسه  عىل  التعرف  يف  بالغة  صعوبات 

الثقافات  ومتعدد  بالكامل  األعراق  متعدد  »مجتمعا 

جزئيا«. والحال أنه لو كان األمر عىل غري ذلك، لكان 

مكونا  »جزءا  اإلسالمية  الديانة  اعتبار  املمكن  من 

لتلك العنارص األساس التي علينا أن نكّون بها أنفسنا، 

هي  ووضعها  منها  الخوف  عن  الكف  يتم  وبحيث 

لوحدها  هي  خصها  عن  والكف  سؤال  موضع  ذاتها 

آذار 2004  قانون مارس  املضاد )عىل غرار  بالترشيع 

املدرسة واملقصود  الدينية« يف  »العالمات  لبس  حول 

لفائدة  مرافعة  ضمنيا،  ذلك،  يف  »اإلشارب«(«.  هو 

املواطنة  يصنع  حاسم  بنايئ  »ملوقف  فرنيس  تبني 

الجامعية«.  والهوية  االجتامعي  واالنسجام  املشرتكة 

من  املسائل  هذه  عىل  اشتغلت  أنني  إىل  وبالنظر 

وأفرس  املوقف  هذا  مع  أتفق  فإين  قريب  منظور 

هذه الوقائع بالتفقري االقتصادي واالجتامعي والوصم 

)stigmatization( الديني والتمييز اإلثني. هذا تفسري 

مفيد بل ورضوري ولكنه يبدو اليوم غري كاف باملرة.

يف  التقدم  يف  طريقتان  مثة  أن  لنا  يبدو  وعليه،   

أن  وميكن  تتخذ  التي  الهيئة  تلك  أوال  مثة  املسألة. 

بأفضل  يجسدها  التي  وهي  »تنظريية«،  تسمى 

جريدة  االجتامع«،  علم  )»توعك  مقال  أمكن  ما 

 Cyril( لسرييل لوميو )ليبرياسيون، 30 جانفي 2015

العليا  الدراسات  الدراسات مبعهد  Lemieux(  مدير 

صاعد  تيار  يف  األبرز  والوجه  االجتامعية  العلوم  يف 

بكونه  نفسه  يسم  الشاب  الفرنيس  االجتامع  علم  يف 

لدى  التفسريية  النامذج  حدود  يربز  هو  »براغاميت«. 

هم  املقصودين  أن  )يبدو  االجتامع«  علامء  »بعض 

إىل  ينهلون  الذي  النقدي«  االجتامع  »علم  أصحاب 

)نسبة إىل  البورديوي  التحليل  أو ذاك من  الحد  هذا 

أن  يتوجب  ما  ينسون  الذين  املرتجم((  بورديو-  بيار 

ادعاء  »أخذ  الرئيسة:  العلمية  غايتهم  عليه  تكون 

يصريوا  أن  يف  رغبتهم  الشباب(  الجهاديني  )هؤالء 

يستهدف  كام  الجد«.  محمل  عىل  مثاليني،  مسلمني 

أرادوا  الذين  االجتامع  أخرى علامء  ناحية  لوميو من 

أن يهّونوا من ضخامة املسرية املواطنية ووقعها )3.5 

شاريل«  أنا   « بشعارها  الشوارع(  يف  شخص  ماليني 

واختزلوها يف مجرد تالعب سيايس أو رمزي من صنع 

السلطات القامئة. مفاد اعرتاضه أنه إذا ما كان هؤالء 

املواطنون قد تجندوا بتلك القوة البالغة يومها فذلك 

ألنهم كانوا »يشعرون بالحاجة املاسة إليها يف تربيتهم 

األخالقية والسياسية« وهو يختتم بإعادة التأكيد عىل 

مواطنيه،  لدى  واالنعكساية  النقدية  بالقدرات  إميانه 

اللتني يجتهد »علامء االجتامع« النقديون يف إنكارها.

أخرى  طريقة  هاهنا  نفضل  أن  املمكن  من 

معاينة  من  باالنطالق  إمبرييقية،  أكرث  التفسري،  يف 

البناءات  عىل  تنطبق«  »ال  التي  الوقائع  من  عدد 

التفتنا،  ما  إذا  البنيوية.  أو  الشاملة  السوسيولوجية 

مناص  الثالث، ال  القتلة  إىل مسارات  األول،  املقام  يف 

لنا من املالحظة أنهم، وعىل الرغم من طفولة فقرية 

يف  تيتام  الذين  كوايش  )األخوان  عصيبة  أو  )كولبايل( 

مساعدة  مؤسسات  يف  ووضعا  مراهقتهام  بدايات 

فإن  كوراز(  منطقة  يف  باألطفال  مهتمة  اجتامعية 

هؤالء مل يكونوا محل إهامل تام من قبل املؤسسات 

كوليبايل  أحمد  استفاد  فقد  بالغ.  لتمييز  ضحايا  أو 

مثال من عقد مناوبة لدى رشكة بيبيس كوال )والتقى 

بهذه املناسبة نيكوال ساركوزي يف قرص اإليليزي(، أما 

موقع  يف  باريس  بلدية  يف  عمل  فقد  كوايش  سعيد 

 )2009 )سنة  رفته  يتم  أن  قبل  )للفضالت(  »فارز« 

شديدة  الدينية  مامرساته  عىل  العائد  سلوكه  بسبب 

النساء، إقامة الصالة خمس  الحرْفية )رفض مصافحة 

مرات يف اليوم( التي كانت تعزله عن مجموعة العمل.

مجال  اختزال  الثاين  املقام  يف  املمكن  من  ليس 

استقطاب الجهاديني الفرنسيني يف الضواحي لوحدها 

االستعامرية  بعد  ما  الهجرة  املنحدرين من  أبناء  ويف 

شهائد،  عىل  الشباب  الحاصلني  من  إذ  لوحدهم 

وكذا  للجهاد  يجند  من  أحيانا  اجتامعيا  واملندمجني 

وترعرعوا  اإلسالم(  إىل  )دينيا  املتحولني  الشباب  من 

أخريا  عائلية.  مساكن  ويف  األحياء  خارج  أحيانا 

بوضوح  تختلف  بلدان  هناك  أن  نفرس  أن  لنا  كيف 

ماض  لها  وليس  »أقلياتها«  معاملة  يف  فرنسا  عن 

ما  درجة  نفس  يف  تكون  الدامنارك(  )مثل  استعامري 

يتهدد فرنسا؟ أليست مثة خطورة ماثلة يف »اختزال« 

تحليل االعتداءات يف مثل هذه العوامل ذات املستوى 

السوسيولوجي الشامل )الضاحية، الشباب غري املؤهل 

املؤسسة،...(  العنرصية  التمييز،  املهاجر،  األصل  ذو 

)األفكار  نحاربه  أننا  نعتقد  ما  تعزيز  يف  يساهم  مبا 

وموازاتها  الشبيبة  هذه  حول  الحامئة  املسبقة 

علم  إىل  االلتفات  شك  وال  يتوجب  »بالخطر«(؟  

>>
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اإللتزام  قوة  مدى  فهم  عىل  والعمل  األديان  اجتامع 

الديني لدى هؤالء الشباب بحيث نتمكن من إعادة 

التحول نحو حركة طائفية  الكامن يف  املنطق  تركيب 

من  النوع  هذا  مثل  عىل  املعبئني.  وتحديد خصائص 

عىل  متمفصال  يكون  أن  االجتامعي  العلمي  التفسري 

لهذه  الخاص  املنطق  بناء  يعيد  للتعبئة  اجتامع  علم 

أن  ميكن  التي  االرتكاز  نقاط  وكذا  املتطرفة  الحركة 

يجدها يف بعض هوامش الرشعية يف مامرسة الدينية. 

تتوجب العودة كذلك إىل سياق االعتداء عىل شاريل 

تجاه  املوجودة  الحساسية  أخذ  عىل  والعمل  إيبدو 

وفهمها  إيبدو  شاريل  لدي  للدين  املناهضة  الفكاهة 

بتنا  ممن  به  يستهان  ال  عدد  لدى  تصورها  ضوء  يف 

شديدة  تلك حساسية  الشباب«.  »املسلمني  نسميهم 

املميزة  الثقافة  يف  سبحوا  من  كل  لدى  الفهم  سوء 

كانت  التي  الباريسية(  الطالبية  )الثورة   1968 لسنة 

»صحيفة  نفسها  تعترب  والتي  إيبدو  شاريل  تجسدها 

بليدة الذهن وقاسية«، ويجدون عرسا يف فهم الطريقة 

التي بها تسخر من اإلسالم )وكذا من كل األديان( وهو 

دين  عىل  التهجم  ما  وبطريقة  النهاية  يف  يعني  ما 

مهيمن ميثل بالنسبة إىل شباب األحياء األقل تحصيال 

ميكنهم  الذي  الوحيد  اإليجايب  االنتامء  للشهادات 

التعلق به )جويل باجيس )Julie Pagis(، ليرباسيون، 

االستعامرية  الذاكرة  أن  ذلك   .)2015 جانفي   -1

والعاملية التي لدى آبائهم هي ذاكرة اإلهانة. ختاما 

كل  تتضمنه  الذي  فيه  الالمفكر  عن  التساؤل  ميكننا 

وعن  االجتامع  علامء  اتخذها  التي  املواقف  هذه 

الحقل  يف  الرمزية  سلطتهم  تصنع  بها  التي  الطريقة 

االتصايل. السؤال الذي يلح هاهنا هو اآليت: من يتكلم، 

ومن ال يتكلم يف كل هذه الحكاية؟ لقد عاينا مبناسبة 

للكلمة جامعي  تناول  بداية تشكل  االعتداءات  هذه 

انبثقت عن منحدرين يف مهاجرين مغاربيني أو أفارقة 

من  ولكن  الرياضة  أو  الثقافة  أو  األعامل  يف  نجحوا 

الجامعيني أيضا وعىل األخص من استعاد منهم السؤال 

ما بعد شارلي إيبدو

 William( بوا  دي  إدوارد  وليام  وضعه  كان  الذي 

Edward Burghardt Du Bois )1868-1963(، عامل 

املدنية  الحقوق  أجل  واملناضل من  االجتامع واملؤرخ 

الواليات  يف  األمريكان  للسود  األفروأميكية  والثقافية 

»بم  األمريكان:  السود  بخصوص  املرتجم(  املتحدة- 

أخريا،  لنا  ميكن  مشكال؟«.  ميثل  عندما  املرء  يشعر 

التي  املتزايدة  املصاعب  إثارة  اجتامع،  بوصفنا علامء 

التي  االجتامعية  العوامل  يف  معمقا  للتحقيق  نلقاها 

اآلن  نحن  وكوليبايل.  كوايش  األخوان  ينحدر  منها 

وتحلل  إليها  ينظر  ثرية،  إثنوغرافية  تقارير  نفتقد 

عىل أنها من الداخل يف هذا العامل الذي يشهد تحوال 

بغية سد هذا  تقريبا.  السنوات  عميقا منذ عقد من 

علامء  تكوين  رهانات  من  واحدا  سيكون  النقص، 

الدراسية  املنح  وتأمني  الشبان،  الفرنسيني  االجتامع 

واملنح لرسائل الدكتوراه الجامعية ودعم مسار علامء 

الجغرافية(. )األماكن  األفق  هذا  من  اآلتني  االجتامع 

توجه املراسالت مبارشة إىل العنوان:

stephane.beaud@ens.fr 
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األحزاب المتطرفة قبل 
شارلي إيبدو وبعدها 

>

مابال بيريزين )Mabel Berezin(، جامعة كونال، إيثاكا )الواليات المتحدة(، 
وعضوة الهيئة المديرة للبحث في النظرية العلمية االجتماعية )م ب ١٦(، ج د ع اج

األوسع  والجمهور  السياسيون  القادة  نظر  العامل،  كل  امتداد  وعىل  البدء،  يف 

املبدأ  ذاك  التعبري،  حرية  عىل  اعتداءات  أنها  عىل  إيبدو  شاريل  اغتياالت  إىل 

داللة  ذات  االغتياالت  تلك  أن  اتضح  ما  رسعان  أنه  عىل  الجوهري.  الدميقراطي 

لألكلة  متجر  يف  يهود  أربعة  اغتيال  كان  حيث  اتساعا  أكرث  واجتامعية  سياسية 

الرسيعة خالل اليوم التايل دافعا للصحافيني أن يكتبوا عن عودة السنوات 1930.

بلحظة  شبيهة  لحظة  إيبدو  شاريل  كانت  أوروبا،  كل  وإىل  فرنسا  إىل  بالنسبة 

حزيران   28 يف  مرسحا  حاليا،  البوسنة  عاصمة  املدينة،  كانت   ( ساراييفو  اغتيال 

فرانسوا  املجرية  النمساوية  اإلمرباطورية  عرش  وريث  الغتيال   1914 جوان 

فرديناند عىل يد مناضل فوضوي رسيب منارص ليوغسالفيا. ويعترب االغتيال الحادثة 

أن  ميكن  االعتداءات  أن  يعني  مبا  املرتجم(.  األوىل–  العاملية  للحرب  القادحة 

املتصاعدة،  الثقة  أزمة  كل ظواهر  عداها.  وما  فرنسا  يف  سياسية  أزمة  يف  تتسبب 

والنسب  املستويات  متعددة  الالجئني  وأزمة  الحادة  التقشفية  والسياسات 

عىل  للسامية  املعادية  والهجومات  خاصة  الشباب  يف صفوف  البطالة  من  العالية 

امتداد أوروبا. اليمينية عىل  اليهودية قد عززت من قوة األحزاب  املعابد واملقابر 

 )Marine Le Pen( لوبان  ماري  وزعيمتها  الفرنسية  القومية  الجبهة  كانت 

عىل الخط األمامي من هذا الصعود. ورثت ماري لوبان، سنة 2011 قيادة الحزب 

الحزب  للمهاجرين  املعادية  رطانته  وسمت  الذي  االستفزازي  ذلك  والدها  من 

حزب  ال  سلطة  حزب  الحزب  جعل  هو  لوبان  ماري  هدف  كان  متتالية.  لعقود 

اليورو والبطالة. وكثريا ما يعلق القراء  استفزاز وركزت عىل قضايا التقشف وأزمة 

»الحساسة«  مواقفها  إثارة  يفهمون سبب  ال  بأنهم  الحزب  تاريخ  مع  األليفني  غري 

ما بعد شارلي إيبدو

ماري لوبان

المرشحة المستقبلية للرئاسة.

أن  تاميز  النيويورك  يف  مؤخرا  كتبت  التي  لوبان  ماري  املناطق.  بعض  يف  الخوف 

من  جزء  املسلمني«  »مواطنينا  يهدد  إسالمي«  »رسطان  اإلسالمية«  »األصولية 

أنها هامشية.   يعتقد  التي  األحزاب  أورويب طبيعيا وجود  يرى ضمنه جمهور  تيار 

<رسعة التغيري السيايس املتفجر

هذه  غري  يف  توجد  الراسخة  األوروبية  للدميقراطية  األعمق  التهديدات  ولكن 

والحساسية  األورويب  السيايس  املشهد  تغري  بها  التي  الرسعة  هي  أولها  املواضع. 

السلبي  التعاضد  وثانيتها هي  الناخب وعواطفه،  بها خيارات  تتسم  التي  املفرطة 

إيبدو. شاريل  قبيل  من  أحداث  ترسيه  الذي  واالقتصادية  السياسية  األزمتني  بني 

كان ربيع سنة 2012 منعرجا حاسام وهو الذي أظهر ما نستعري له تسمية من إيريك 

هوبزباوم )Eric Hobsbawm( بتعبريه عن »ربيع غضب الشعوب«. تبدو السياسات 

األوروبية رسيعة التبدل حيث يتلو انهيار انتخايب انهيارا آخر. املتطرفون اليساريون 

واليمينيون هم الذين يتقدمون الحركة. ولنئ فاز فارنسوا هوالند باالنتخابات الرئاسية 

يف فرنسا فقد جاءت ماري لوبان يف الرتبة الثالثة. وجلب اليمني واليسار املتطرفان 

االشرتايك.  منافسه  أو  حينها  القائم  الرئيس  ساركوزي  من  أكرث  أصواتا  مجتمعني 

بعد ذلك مبدة قصرية أزاح الحزب النازي اليوناين الجديد املعلن »الفجر الذهبي« 

عنيف املناهضة للمهاجرين حزبا ميينيا تقليديا فيام أزاح ائتالف يساري غري معروف 

اليونان  إيبدو نظمت  اغتياالت شاريل  أسابيع من  بعد  االشرتاكيني.  يتزعمه سرييزا 

االنتخابات من جديد واليوم يحكم سرييزا اليونان فيام حل »الفجر الذهبي« قوة 
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سياسية ثالثة يف البالد. حل الالستقرار االنتخايب بالسويد أيضا، البلد غري العضو يف 

االتحاد االقتصادي والنقدي األورويب وليس مشموال باإلجراءات التقشفية التي فرضها 

االتحاد األورويب. يف االنتخابات الربملانية السويدية األخرية تصاعد الحجم االنتخايب 

لليمني السويدي »الدميقراطيون« من 6 باملائة سنة 2010 إىل 13 باملائة سنة 2014.

يف  األوىل  املرتبة  يف  اإليطالية  الخمس«  »النجوم  حركة  جاءت  املدة،  نفس  يف 

ذلك«-  عىل  القدرة  »لنا  )معناها  بودميوس  حركة  أحرزت  فيام   2013 انتخابات 

املرتجم( اليسارية ترسخا ملحوظا. وعىل الرغم من كون الحركة األملانية املناهضة 

لألملان بيجيدا )مجموع االختصارات األوىل لأللفاظ املكونة السم الحركة وترجمته 

»القوميون األوروبيون املناهضون ألسلمة الغرب« - املرتجم( ضعيفة فبإمكانها أن 

 Thilo( تكسب أصوات الناخبني وعىل األخص يف سياق حقق فيه كتاب تيلو سارازان

Sarrazin( الصادر سنة 2010 تحت عنوان »أملانيا تنفي وجودها« أعىل املبيعات.  

<تعاضد سلبي ومزاج سيايس

والحركات  األحزاب  هذه  تتقاسم  بال  ذات  اختالفات  من  الرغم  عىل 

يف  الوثوق  وعدم  تتبعها،  التي  األمم  بالدول  االلتزام  هي  مشرتكة  مالمح 

تنارص  ما  وغالبا  لليورو  مناهضة  كلها  العوملة.  ومعاداة  االورويب  االندماج 

التقشف.   لسياسات  شديد  كره  يف  تشرتك  وهي  املستخدمة  الوطنية  العملة 

ما بعد شارلي إيبدو

واالندماج.  الهجرة  حول  للمجادالت  اإللحاح  من  املزيد  إيبدو  شاريل  جلب 

لسياسيني  األورويب  االتحاد  قبل  من  املفروض  الشديد  التقشف  سمح  ما  وإذا 

فإن  خطرة  بكونها  والكونية  النيوليربالية  األجندا  تصف  بأن  لوبان  مثل  من 

اإلسالمية  األصولية  بأن  القائلة  الدعاوى  إىل  وزنا  أضافت  إيبدو  شاريل  اغتياالت 

ذلك  أن  الرغم من  الهجرة متثل مشكال. وعىل  بأن  أو  وأنها متثل خطرا  موجودة 

الفرنيس  األول  الوزير  فإن  مدة طويلة  منذ  األورويب  اليمني  يستعملها  كان حجة 

تبناها بعد الهجومات عندما تحدث عن » التمييز اإلثني واالجتامعي يف فرنسا«.

سنة 1919 كتب جون ماينارد كينيز )John Maynard Keynes( »لن تكون 

الدول بل من قبل  التداول بني رجال  السنوات مصنوعة من خالل  قادم  أحداث 

التاريخ السيايس وال ميكن ألحذ  الدوام من تحت سطح  تيارات خفية تعمل عل 

أن يتنبأ بنتائجها )التشديد من عند الكاتبة(«(. وكأن تعليق كينيس عىل العرشية 

الحالية.  أوروبا  مرعب  نحو  عىل  يشري  أوروبا  يف  الحرب  تلت  التي  االقتصادية 

هل نشهد إعادًة للسنوات الثالثني يف أوروبا وعودًة للفاشية؟ عىل الرغم من 

تبني »الفجر الذهبي« النازية بشكل معلن فإن أهداف كال من الجبهة الوطنية 

الخلط  يتم  أن  استبدادية وال يجب  السويديني قومية ال  والدميقراطيني  الفرنسية 

بني أشخاص مضطربني مثل الرنويجي أندارز بريفيك )Anders Breivik( والربامج 

السياسية املتجانسة. سيكون من السذاجة توقع عودة ديكتاتوريات من قبيل ما 

حركة النازيين الجدد »الفجر 

الذهبي« في البرلمان اليوناني.
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كان يف السنوات 1920 و1930  مثله كمثل توقع عودة اآللة الكاتبة اليديوية ذلك أن 

الدول األمم األوروبية اليوم دميقراطية إجرائيا وحتى اعتناق الرئيس املجري فيكتور 

أوربان )Viktor Orban( »للدميقراطية الالليربالية« يخدم يف الترصيح الدميقراطية.

ال يعني هذا مطلقا أن ال سبب لالنشغال ألن »التيارات الخفية« األوروبية اليوم 

مظلمة واألمزجة الجامعية توحي بتوازيات تاريخية. يف مذكراته املنشورة بعد وفاته 

حول أملانيا السنوات 1930 يعرف سيباستيان هافرن )Sebastian Haffner( األمل 

واليأس والخوف والغضب املضلل بوصفها مقدمات ال تخطئ لصعود هتلر. أمزجة 

مظلمة شبيهة تسود يف أوروبا اليوم. يف فرنسا ويف استطالع وطني للرأي أجري مؤخرا 

حّدد املستجوبون التعابري »انعدام الثقة« و«االنهيار« و«الخمول« بوصفها الخصائص 

التي تصف بأفضل ما أمكن ما يشعرون به. جاء »الحامس« يف املرتبة األخرية وهي 

 Éric( نتائج غري مفاجئة إذا ما علمنا أن كتاب الصحفي الفرنيس املحافظ إيريك زمور

اليوم.  فرنسا  يف  مبيعا  الكتب  أكرث  هو  الفرنيس«  »االنتحار  املعنون   )Zemmour

لو مل تكن األزمة االقتصادية والسياسات التقشفية لكان من املستبعد أن تحرز 

األحزاب املتطرفة عىل اليمني وعىل اليسار هذه الجاذبية. ولكن منذ السنوات 1970 

مل تشتغل السياسات االقتصادية والرؤى التبادلية عىل نحو جيد ومثال مبثل يتوجب 

إعادة تصور الهجرة والسياسات اإلدماجية التي تعود مرجعيتها لقومية القرن التاسع 

أو مثالية التعددية الثقافية. بغية تجاوز الحظة الراهنة يحتاج القادة األوروبيون إىل 

تصور أشكال جديدة من التضامن االجتامعي وتركيزها، أشكال تستدمج كل املواطنني 

وترشكهم، كام يحتاجون إىل إعادة بناء حس باألمل الجامعي وقدرة عىل تخيل املستقبل. 

ميكن البدء بإعادة التقويم االقتصادي ولكن السياسات االقتصادية لوحدها لن تكون 

كافية. يحتاج القادة األوروبيون إىل التفكري بطريقة واقعية حول معنى الجامعة يف 

املجاالت السياسية التي ال تزال ذات مدى قومي وهم يف حاجة إىل السباحة ضد 

التيارات غري الخافية كثريا وإال أخذوا عىل حني غرة بأحداث من قبيل شاريل إيبدو.  

mmb39@cornell.edu :توجه كل املراسالت إىل العنوان

mailto:mmb39%40cornell.edu?subject=
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>>>>

مالحظات من الميدان: 
حصاد الخوف األوروبي

>

بقلم إليزابث بيكر )Elisabeth Becker(، جامعة ييل، الواليات المتحدة األمريكية

من  اآلخرين  عوامل  إىل  باملرء  اإلثنوغرافيا  تدفع 

وعىل  اليومية.  حياتهم  يف  واملشاركة  املالحظة  خالل 

والتحقيق  الوثائق،  عىل  املعتمد  العمل  خالف 

اإلثنوغرافيا  تظل  التجريبية،  والطرائق  امليداين، 

ميكن  التي  الواقعية  الحياة  وقائع  تجاه  حساسة 

به.  تطيح  أو  توجيهه  تعيد  أو  البحث  توقف  أن  لها 

كانت تلك هي الحالة مع دراستي للمساجد يف ثالث 

إيبدو. شاريل  صحفيي  اغتيال  عقب  أوروبية  بلدان 

بغية  اإلثنوغرايف  لبحثي  موقعا  املساجد  اخرتت 

الدخول إىل العوامل الثقافية والروحية ملسلمي أوروبا 

إنكاره  ميكن  ال  ما  يواجهون  بها  التي  الكيفية  وفهم 

من الوصم الذي تتعرض له هويتهم. كنت أرغب يف 

املزيد من التعرف عىل الحياة اليومية للمسلمني من 

فضاءات  داخل  ومن  منظورهم  من  وانطالقا  داخلها 

تعبدهم، وكنت أرغب يف التعرف عىل حياتهم اليومية 

الوضعية  تحليل  بدال من  إياها  من خالل مشاركتهم 

يف  باإلسالم  تحيط  التي  األشمل  املعقدة  السياسية 

ما بعد شارلي إيبدو

ايليزابيث بيكير في المسجد،ضمن 

وقت االحتفاالت

برلني  مساجد  وهو  امليدان،  إىل  الدخول  كان  زمننا. 

وباعتباري يف  تغيريا شخصيا.  يتطلب  ومدريد  ولندن 

آن معا مولعة باملوضة ونسوية كان عيّل أن أتصارع 

نفس  يف  محرتمة  هيئة  عىل  أكون  أن  يعنيه  ما  مع 

أوال  لذايت.  احرتامي  عىل  فيه  أحافظ  الذي  الوقت 

التي  )الحجاب(  الرأس  أغطية  مع  التعامل  أربكني 

كانت تسقط من عىل رأيس أو عىل األرض، ثم رسعان 

ما وجدت نفيس ملفوفة بحرير تلك األغطية، مرتدية 

حجابا فضفاضا مستقلة حافالت وسط برلني وهو ما 

نفيس  وجدت  شزرا.  املسافرين  من  نظرات  كلفني 

بلندن  إيست  الغايت  يف  الكاري  من  صحنا  أطلب 

أو خارجة من مسجد حي سكني يف مدريد وهو ما 

أعيش  أن  عيل  كان  وعندما  غاضبة.  نظرات  كلفني 

املختلفة.  أشكاله  يف  الخوف  متلكني  املسلم  حياة 

دراجته  عن  سقط  الذي  األملاين  الرجل  أخش  مل 

رأيس،  عىل  غطاء  وضعي  من  متعجبا  استدار  عندما 

 )Pro-Köln( كولن  برو  اليمينية  الحركة  من  وال 
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ما بعد شارلي إيبدو

)حركة نرصة املواطنني األملان«، ميينة متطرفة تأسست 

تلك  املرتجم(   -2005 سنة  األملانية  كولن  مدينة  يف 

التي  املرتفع  الصوت  وذات  العدد  ضئيلة  املجموعة 

كبري يف مدينة كولن  مبنى مسجد  تحارص  أن  أرادت 

الخوف  املساجد.  من  أخاف  أكن  ومل  الكاثوليكية. 

الوحيد الذي عانيته كان عند الخطوات األوىل يف بحثي 

وهو حكم النساء املسلامت املتقدمات يف السن الاليت 

مل يقدرن عىل فهم ما كنت أعمله يف مساجدهن. مل 

أكن يف الداخل كام مل أكن يف الخارج. كنت يف لباس 

التخفي وكنت متزوجة من  مناسب ولكن بيشء من 

النسوة تسوية غطاء رأيس مرات  رجل مسلم. وآلت 

وأضفن إليه طيّة أخرى )من خالل إسدال وشاح إضايف 

أكرث سمكا عىل كتفي(، وطولن رسوايل ورفعن جواريب 

عىل  ملساعديت  تغطيتي  إىل  يسعني  كن  أعىل.  إىل 

االنتامء إىل املكان الذي نادرا ما يديم فيه الخارجون 

العربية.  الحروف  تعليمي  فيه، فضال عن  البقاء  عنه 

مل  ألنهن  فاطمة  باسم  ينادينني  أن  مني  طلنب  بل 

واحدة  تبتغيه  أن  ميكن  الذي  ما  البداية  يف  يفهمن 

اسمها إليزابث من املشاركة يف حياة املسجد اليومية. 

فضاءاتهن  يحمني  وأن  تسميتي  يعدن  أن  يردن  كن 

يَُحزْن  بأن  مطالبتهن  من  متأكدات  يكن  وأن  اآلمنة 

هذه  ولكن  لهن.  ملك  أنه  أعرف  بعُد  كنت  ما  عىل 

عىل  تخوفات  ويسرية،  تظل صغرية  األوىل  التخوفات 

إىل  باحثة تسعى  امليداين وعىل نفيس بوصفي  عميل 

املنشطرة.  برلني  يف  عاملني  حافة  عىل  توازن  إيجاد 

بتعدديتها  يحتفى  التي  لندن  قلب  يف »مكة« يف 

الثقافية، مجال بحثي امليداين الثاين، شعرت بذايت بقوة 

أكرب. بدت يل الخطوط أكرث متايزا بيني وبني النساء الاليئ 

آذان  ينظمن كل حياتهم عىل وقع  والاليئ  صادقتهن 

الصلوات. ولكن ذلك التمييز كان يسمح، وياملفارقة، 

لنفس تلك الخطوط بأن تنطمس. أمكن يل بيرس أن 

أنظر إىل ما وراء هذه املجموعة نحو مجموعة أخرى 

بحيث، ومن خالل مقاسمتي لهن حياتهن، متكنت من 

التعرف عىل القلق حيال أبنائنا وطعم الكاري الحار، 

وعىل الرغم من أساليبنا املختلفة بشدة، اشرتكنا كثريا 

يف نوع من النظرة الجاملية. وتساءلت نفس النسوة 

املسجد  يف  لوجودي  »الحقيقي«  الدافع  عن  كذلك 

اآلكادميية  أهدايف  أن  مقتنعات  أغلبهن  يف  وكن 

ثانوية بالنسبة إىل الطفل الذي كان ينمو يف رحمي. 

شاريل  عىل  الهجوم  قبل  أسبوعا  مدريد  وصلت 

إيبدو، واستمتعت بالقهوة مع الحليب وبجوالت عىل 

بحثي  ينطلق  مل  روتريو.  حديقة  يف  طويلة  القدمني 

السكان  سألت  حينام  شديد.  ببطء  إال  املسجد  عن 

املحليني عن املساجد نظر أغلبهم إيّل بأعني متسائلة، 

يف  هنا  مساجد  »أتوجد  يجيبونني  ما  كثريا  وكانوا 

معربين  قرطبة؟«  يف  املساجد  تعنني  هل  مدريد؟ 

الواقعية  الحياة  عوامل  مثل  عن  كيل  انقطاع  عن 

عالمات  عليهن  يل  بدت  نساء  سألت  وعندما  هذه. 

االنتامء املسلم ضحكن قائالت: » ال ميكن للمساجد 

أن توجد يف مركز املدينة وال ميكنها أن تكون مطلقا 

مديد  تجربتي ملست خوفا  من خالل  العاصمة«.  يف 

يكن  مل  إسبانيا.  يف  املسلمة  الجامعة  لدى  الوجود 

من  كانت صّعدت  وإن  باريس  وليد هجومات  ذلك 

درجته. قبل شاريل إيبدو، يف املسجد األول الذي زرته 

شامل مدريد طردتني النسوة. طلبت منهن املشاركة 

يف أنشطة جامعية فكذبن عيل مدعيات أن ال وجود 

لها. يف املسجد الثاين جنويب املدينة سألني رجل عىل 

الباب إن كنت متأكدة أنني قصدت املكان الصحيح. 

حينام أومأت باإليجاب قادين طِربا إىل مجموعة من 

النسوة الاليئ كن يراقنب أطفالهن ينشطون، أطفالهن 

العريضة  بابتساماتهم  ابني  خدي  احتضنوا  الذين 

متسائلة. بأعني  إيّل  تنظرن  أمهاتهم  كانت  ما  يف 

ولكن وبعد الهجومات كفت املساجد عن االمتالء 

الذي تال  املرتابة، بل فرغت. خالل االسبوع  بالوجوه 

ال  صغري  حي  مسجد  يف  وحيدة  جلست  الهجومات 

يفتح إال للمصلني منتظرة مواعيدي مع أطياف نساء 

من  أقفر  األكرب  املدينة  مسجد  حتى  أبدا.  يأتني  مل 

الصلوات.  أوقات  خارج  الرئيس  مصالّه  وأقفل  الناس 

ومل أتوصل أنا وابني الذي كنت أحمل إال إىل مالقاة 

عدد قليل من النساء اثنتنان منهام تتحادثان واثنتان 

ردت  منهن  واحدة  من  وما  نامئة  وواحدة  تصليان 

عىل تحيايت. كان شعور الخوف يخرتق عظامي زاحفا 

قيامي  خالل  مرة  ألول  املسجد.  مبغادرة  وأرسعت 

بالبحث شعرت أن شيئا ما مل يكن، باملرة، عىل ما يرام. 

أثر  تزايد عىل  الخوف يف مدريد، خوف  صادفت 

ويف  املفاجئ  الفراغ  ذلك  يف  إيبدو  شاريل  هجومات 

حل  وداخلها.  املساجد  حول  املتزايد  األمن  إجراءات 

رجال الرشطة مسلحني برشاشات الكالشنيكوف بساحة 

أصوات  كانت  وفيام  املدينة  مركز  الشمس«،  »باب 

صفارات اإلنذار تخرتق الفضاء كنت أهدهد ابني لينام. 

الفرع  الذين كان يقودهم  حل املحتجون املشاغبون 

اإلسباين من حركة بيجيدا اليمينية )قوميون أوروبيون 

يف  التقيتهم  كنت  الذين  الغرب(  ألسلمة  مناهضون 

 )2015( املنقيض  أكتوبر  شهر  خالل  )أملانيا(  درسدن 

بجوار املساجد عىل الرغم من اعتبارهم خارجني عن 

كانت  إيبدو  شاريل  أثر  عىل  محيل.  بحكم  القانون 

جدران املساجد عىل امتداد البالد وكل القارة مطلية 

البخاخات لتقول«عودوا إىل  بشعارات كتبت بأدهان 

بلدانكم« أو حتى »املوت لإلسالم«. ثم التقيت آخرين 

أخافوين عندما دخلت مساجد فصاروا يتفادون اللقاء 

كام  املدريدية  جدرانهم  داخل  مسافات  خالقني  يب 

خارجها. كانوا يتساءلون حول وجودي متيقنني فجأة 

أن أهدايف ال ميكن أن تكون بريئة وأن وجودي هناك 

بالذات.  أنا  يل  وال  البني  وال  بحثي  ألهداف  يكن  مل 

مل أفكر يف إيقاف بحثي إال بعد هجومات باريس 

تقديري  من  كثريا  هّونت  قد  أكون  أن  من  لخشيتي 

للوضعية السياسية التي كنت أواجه. كانت فكريت أن 

أعزل بني قوسني السيايس عن عاملي مرتادي الجامع، 

عامليهام االجتامعي والثقايف. والحقيقة أن السيايس هز 

هذين العاملني االجتامعي والثقايف وهزين أنا داخلهام. 

محل  خلفيتها  عن  النظر  وبرصف  املساجد  كانت 

وجودي  من  بالخوف  شعرت  مرة  وألول  تهديدات، 

داخلها. عقب هجومات شاريل إيبدو كتب إيل أصدقاء 

من الواليات املتحدة عن التجاوزات الحادثة يف العربية 

السعودية وتلك التي كانت تقرتفها الدولة اإلسالمية يف 

العراق والشام )داعش( متسائلني عن الكيفية التي بها 

أخجل؟  أكن  أمل  االجتامع مبسلمني.  يف  أنغمس  كنت 

أمل أكن أشعر بالخوف؟ ترّددت أصداء املحادثة التي 

اإلسبان  املسلمني  الشباب  من  مجموعة  مع  أجريتها 

الدوام  يف رأيس وقد فرسوا يل خاللها أن عليهم عىل 

كان  التي  الفضاعات  ضد  أنفسهم  عن  يدافعوا  أن 

األرض. أرجاء  كل  امتداد  عىل  متطرفون  يقرتفها 

الحقني  أن  وكان  مدريد  يف  الخوف  صادفت 

عندما عدت إىل برلني. حدثتني صديقات ممن يغطني 

هجومات  عقب  بيوتهن  يف  مكوثهن  عن  رؤوسهن 

املبهمة  االبتسامات  عن  حدثنني  كام  إيبدو  شاريل 

الاليت كن يلقينها يف عربات امليرتو وحول تفكريهن يف 

االنتقال إىل خارج أوروبا، ورأيت شيوخا أتراكا يف برلني 

يحتسون الشاي متحدثني عن عودتهم إىل تركيا التي 

كانوا يعرفون. حدثني شاب مسلم يف برلني عن التهديد 

املحلية  الحافلة  يف  حجابا  الالبسة  أخته  تلقته  الذي 

امرأة  ساعدت  عندما  باريس  هجومات  بعد  أسابيع 

عاجزة غري مسلمة عىل الصعود إىل الحافلة، حيث رفض 

الداخل  من  رجل  وقال  الطريق  يخلوا  أن  املسافرون 

»عىل أحدنا أن يطعنها بسكني«، وكان صوته عاليا ال 

هامسا وال وجال. وبعد شهر سألني نفس الطفل عن 

سبب اغتيال ثالثة شبان مسلمني يف كارولينا الشاملية. 

والدموع  قائال »أمن دون سبب؟« يف بساطة  سألني 

هذا  عرشة  الحادية  طفل  حتى  عينيه.  يف  ترتقرق 

 )rubix cube( البارع يف لعبة املكعب متعدد األلوان

والذي ال يهوى إال شوكوالطة فرييرو رويش كان خائفا.   

هشة  كائنات  منا  يجعل  الكوين  عاملنا  وجه 

القومي  اليمني  حركات  وتسعى  بالخوف،  ومسكونة 

أننا  منكرة  اآلخرين  من  الخوف  هذا  استغالل  إىل 

>>
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نعيش كلنا عىل حواف عوامل مختلفة. هاهنا يف أملانيا، 

متسلحة  درسدن  شوارع  إىل  بيجيدا  حركة  دفعت 

إىل  يسعى  جمهور  من  فرد  ألف   18 متجددة  بقوة 

أن  ترى  كراهية  إىل  مستندين  االسلمة«  »مقاومة 

املسلمني موجودون بأكرث بكثري مام ميكن أن يحتمل. 

من املحتمل أن تكون املستشارة االملانية أنغيال مريكل 

تعترب أن املسلمني ينتمون إىل أملانيا وأنا ال أنكر األهمية 

الرمزية لكلامتها ولكن الوجوه التي رأيت والتهديدات 

التي تطال مساجد األحياء توحي بأن اآلخرية ال تزال 

تعرّف أوروبا اليوم، علام وأن اللوحة مشوشة إىل حد 

هجومات  قادوا  الذين  القتلة  من  املتعصبني  بأعامل 

يف  اإلسالمية  الدولة  مقاتيل  إىل  وصوال  إيبدو  شاريل 

العراق والشام الذين يواصلون اقرتاف القتل الصادم.  

نعرف  ال  نحن  مواطنني،  أم  باحثني  أكنا  سواء 

متخالف  الوجوه  متعدد  الخوف  هذا  نواجه  كيف 

األمن  إجراءات  جلودنا.  تحت  يزحف  عندما  الوقع 

املتصاعدة والريبة املتزايدة هي كل ما يعوق قضيتنا. 

إىل  أيدينا  ضم  عىل  قادرين  نكون  أن  علينا  يجب 

املختلفة  واملعتقدات  األعراق  من  جرياننا  ايادي 

التطرف  محاربة  بصدد  نكون  عندما  عليه  نحن  عام 

نحاول  الذي  اإلنيس  التقليد  ذات  خالل  من  مدنيا 

أن نحميه. بوصفي من داخل ومن خارج، وبوصفي 

انتقلت  باحثة يف املساجد تراوح بني عاملني مختلفني 

هجومات  عقب  الوجودي  إىل  اليومي  من  مخاويف 

بتلك  محارصة  أتراجع  نفيس  ووجدت  إيبدو،  شاريل 

ال  تجاوزها، حدود  إىل  بصدق  التي طمحت  الحدود 

عنها. نظري  إشاحة  قادرة عىل  ولكني غري  بها  أومن 

توجه كل املراسالت إىل العنوان

becker.elisabeth@gmail.com

ما بعد شارلي إيبدو
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علم االجتماع في باكستان

في البحث عن علم 
االجتماع في باكستان

>

بقلم ليلى بشرى، جامعة الهور لعلوم اإلدارة، باكستان

باكستان.  يف  بالكاد  مؤسس  الغريب  باملعنى  االجتامع  علم  أن  نعترب  أن  ميكن 

السنوات  خالل  الهامة  أعامله  نرشت  التي   )Hamza Alavi( آاليف  حمزة  كان 

يصدر  مل  ومّذاك  عامليا،  اعرتافا  حاز  الذي  الوحيد  سوسيولوجينا   1970 و   1960

مساهامت  صدرت  باكستان.  عن  واحد  جاد  اجتامعي  علمي  عمل  يكتب  أو 

من  حديث  طوفان  مع  وأنرتوبولوجيني  سياسة  وعلامء  مؤرخني  عن  مهمة 

والجيوسيايس  العسكري  بالشأنني  عالقة  يف  اإلسالمية  النضالية  حول  الكتابات 

غائبة،  الوعي  وذاتية  النظرية  السوسيولوجية  املناظري  ولكن  الباكستانيني. 

املحلية.    السوسيولوجية  واملجالت  الجمعيات  إىل  تفتقر  باكستان  أن  كام 

يشمل  الذي  ذاك  هو  الوحيد  الفعيل«  »الوجود  ذو  الباكستاين  االجتامع  علم 

خمسا من علامء االجتامع )ثالثة منهم تدربوا يف الواليات املتحدة واثنان يف أنكلرتا( 

لعلوم  الهور  جامعة  إحراج،  ذلك  يف  كان  وإن  اسمها،  خاصة  جامعة  يف  يدرسون 

اإلدارة )ج ل ع أ(. من بني الخمسة حّول اثنان مواضيع تدريسهام وبحثهام واحد 

تاريخنا  انطالقا من  منقطع حاليا.  السياسية وواحد  العلوم  إىل  الفلسفة وآخر  إىل 

القريب.  املستقبل  يف  أكرب  تحسن  انتظار  يربر  الذي  القليل  إال  مثة  ليس  وسياقنا 

األعىل  الخاص  األعامل  معهد  أ،  ع  ل  ج  أطلقت   1990 السنوات  منتصف  يف 

قبل  ما  الجامعي  للتعليم  السنوات  رباعي  وطني  برنامج  أول  باكستان،  يف  صيتا 

اإلجازة يلقيه أساتذة مدربون يف أوروبا أو أمريكا الشاملية حرصا. وبناء عىل ذلك 

ذات  التكاليف  وباهظة  وإقصائية  الصغر  بالغة  جامعي  تعليم  جزيرة  انبثقت 

العمومي  التعليم  عليه  ميتد  الذي  الشاسع  الباكستاين  املحيط  أمرييك ضمن  طراز 

الباكستاين الالوظيفي. ويف حني ال تقدم برامج ج ل ع أ، حاليا، دروسا رئيسة إال يف 

االقتصاديات وعلوم الكمبيوتر فإن الربنامج الدرايس ال يشتمل إال عىل دروس قليلة 

يف اإلنسانيات وأو العلوم االجتامعية. ولكن وعىل خالف الدرسني الرئيسني اللذين 

يشمل كل واحد منهام مجموعة من الدروس مقننة املعايري تقدم دروس اإلنسانيات 

مهنيون  أو  مدرسون  ويدرسها  الطلب  تلبية  صيغة  عىل  االجتامعية  والعلوم 

محليا.  متوفرين  يكونوا  أن  يصادف  النفس(  وعلامء  الدبلوماسيني  )مثل  ملحقون 

املعايري  )ضمن  متاما  جديدة  مقاربة  مع  بإيجابية  الطالب  تفاعل  البداية  منذ 

الباكستانية( لتدريس العلم االجتامعي وإن كانوا أتوا أصال إىل ج ل ع أ مجذوبني 

بدروسها الرئيسة عالية الصيت والواعدة مهنيا. عىل مر الزمن تطورت العلوم االجتامعية 

من كونها مكمال إىل درس رئيس مستقل كان قرر يف البداية للتأقلم مع العدد املتزايد 

من الطلبة غري القادرين عىل االستجابة إىل املتطلبات الصارمة لالقتصاديات وعلوم 

الكومبيوتر ولكنهم يرغبون يف الحصول عىل شهادة ج ل ع أ املرموقة  ويقدرون 

الجامعي.   الحرم  القسم ليتمكن من احتضان عدد متزايد من طلبة  عليه. وتوسع 

>>

بلغ برنامج ج ل ع أ لإلجازة اآلن العرشين عاما وقطع قسم اإلنسانيات والعلوم 

خارقا  جهدا  الجامعيني  املدرسني  من  صلبة  نواة  وبذلت  كبريا.  شوطا  االجتامعية 

لتجويد الربنامج الدرايس وتحديد مواقعهم هم الخاصة يف الجامعة من خالل تعزيز 

الفرق املختصة بدال من التشغيل األعمى للحاصلني عىل شهادات غربية. وباعتباري 

عاملة االجتامع الوحيدة ذات التوقيت الكامل فقد تبنتني مجموعة األنرتوبولوجيني 

تعويض  يف  أنرتوبولوجي،  وهو  مؤخرا،  القسم  رئيس  توفق  وقد  حينها.  الواسعة 

الدرس الرئيس للعلوم االجتامعية العامة بعدد من الدروس الرئيسة يف االختصاصات 

الدقيقة مثل السياسات واالقتصاد والعلوم السياسية، وعلم االجتامع واألنرتوبولوجيا، 

نظمنا  والفلسفة.   النفس  علم  يف  ثانوية  دروس  عن  فضال  واإلنكليزية  والتاريخ، 

مؤمترا دوليا متعدد االختصاصات مرة واحدة يف السنة عىل األقل وتعاونا مع عدد 

العرضيني  للمدرسني  املزمنة  باملشاكل  محارصون  ولكننا  الدوليني،  اآلكادمييني  من 

إدارية.   عدوانية  بينها  من  جديدة  تحديات  مع  بالتوازي  الطاليب  وبالطلب 

يف  يقيمون  الواحدة  اليد  أصابع  عىل  يعدون  اآلكادمييني  من  عدد  باستثناء 

باكستان ألسباب شخصية وبحثية، ينظر أغلب أعضاء فريقنا إىل التدريس يف ج ل ع 

أ عىل أنه واجب مؤقت فيام يبحثون عن فرص أفضل يف أوروبا أو أمريكا الشاملية 

ويغادر  االوسط.  والرشق  الرشقية  آسيا  يف  مؤخرا،  األمر  عليه  صار  ما  وعىل  أو، 

العديد منهم إىل الخارج للعمل ملحقني ملدد قصرية عىل أمل العثور عىل عمل قار. 

والحقيقة أن اإلدارة العليا ال تعترب تبدل املدرسني الجامعيني مشكال جديا، ذلك 

أن منوذجهم املحبذ هو درس رئيس واسع يف العلوم االجتامعية من دون هيكلة ال 

يرتبط بتخصصات محددة وال مبكلفني بالتدريس معينني وميكن أن يكون كليا عىل 

عاتق مدرسني ملحقني أو زائرين. وبالفعل قاومت إدارة ج ل ع أ املركزية إدخال 

تعلامت رئيسة جديدة عىل امتداد أكرث من عامني وال يزال احتقارهم الختصاصنا 

يلقى التعزيز بتأثري تيارات ضمن الطلب الطاليب. نحن ال نعدم أبدا طالبا مهتمني 

ولكن القليل منهم راغبون يف تحويل ذلك االهتامم إىل التزام يتم اختياره بدال من 

أن يكون إجبارا. سنة بعد أخرى ترسل لنا اإلدارة معطيات عن الدروس الرئيسة التي 

يرغب فيها الطلبة عند القبول تقبع فيها اختصاصاتنا يف أسفل قامئة الخانات التي 

ال ييل فيها علم االجتامع واألنرتوبولوجيا إال التاريخ. ال تزال دروسنا تجلب الكثري 

من املنتسبني ولكن الدروس الرئيسة التي نقدم ال تزال متثل خيارا متخلف املرتبة. 

النجاح الذي ميكن لنا أن ندعيه هو أن العديد من الطالب ينتقلون إىل اختصاصاتنا 

تتزايد  قبولهم  معدالت  وأن  العليا  املدارس  إىل  االنتساب  طلبات  يقدمون  عندما 

باستمرار، ولكن حتى يف هذا يختار أغلبهم الربامج التطبيقية آملني يف أن يضمن لهم 

ذلك الحصول عىل شغل يف املؤسسات اإلعالمية وصناعة األفكار أو منظامت املانحني 
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محليا ودوليا وهو ما يتجسد يف اختصاصات دراسات التنمية والدراسات اإلعالمية 

والسياسات العمومية والدراسات الحرضية التي التحقت مؤخرا بالركب. وباعتبار 

الخيارات  هذه  اعتامد  سيواصلون  فإنهم  وطموحني  ومتحمسني  أذكياء  طالبنا 

اختيارا  اثنني  أو  واحد  طالب  يقرر  أن  الحاالت  أفضل  يف  وأتوقع  النفعية  العملية 

آكادمييا خالصا، وإن كنت ال أرى أن هذا االحتامل سيكون لفائدة علم االجتامع. 

إن مل تكن باكستان مقبلة عىل الذهاب إىل علم االجتامع فقد يكون من املمكن 

يعمد عدد  أن  أتوقع  أنا ال  إليها.  للمجيء  بذل جهد  االجتامع عىل  يقدر علم  أن 

كبري من علامء االجتامع ذوي التكوين الغريب، مبن يف ذلك الباكستانيني، إىل اختيار 

توظيف  العسري  من  كان  ولقد  أفضل.  خيارات  لهم  توفرت  ما  إذا  هنا  االستقرار 

علامء اجتامع يف باكستان حتى بصفة مؤقتة. ففي ما بني 2008 و 2011 نسقُت 

سلسلة من مداخالت محارضين دوليني داعية آكادمييني لزيارات قصرية تلهم كال 

النجاح مع املؤرخني  التدريس وتوجههم، وحققنا بعض  من الطالب وأعضاء هيئة 

وعلامء السياسة ولكن ما من واحد من علامء االجتامع املرموقني الذين فاتحتهم 

االجتامع  علامء  املستقبل  يف  يستجيب  أن  يف  يأمل  أن  املرء  عىل  الدعوة.  قبل 

نحتاج  نحن  ناحيتنا  من  آكادميية.  ملناسبات  لدعواتنا  واملرموقون  املبتدئون 

كذلك إىل االنخراط يف مبادرات ج د ع اج مبا يف ذلك الفصول الدراسية الكونية. 

ولكن قد يكون األمل األكرث وعدا بني يدي خريجي علم االجتامع من كل أرجاء 

تعرضا  البلدان  أكرث  هو  بل  فحسب  العامل  يف  بلد  »أخطر«  باكستان  ليس  العامل. 

لسوء الفهم. مل يتم تناول إال القليل من مظاهر دولته ومجتمعه بالتحليل املعمق. 

وقد يحسن بالخريجني الباحثني عىل مواضيع رسائل مثرية للتحديات أن يفكروا يف 

االشتغال عىل باكستان. كام ميكن للحاصلني الجدد عىل درجة الدكتورا أن يفكروا 

يف املنافع التي ميكن أن يحصلوا عليها بفضل العمل يف محيط تدرييس مصغر مثل 

يتوفر يف جامعتنا من طلبة متحمسني واستقاللية تدريس معتربة وواجبات  الذي 

بلد  نحن  أخرى.  اختصاصات  من  زمالء  مع  التعاون  يف  وفرص  معقولة  تدريسية 

العلمي االجتامعي. التحليل  من دون علم اجتامع ولكننا بلد يف حاجة أكيدة إىل 

>laila@lums.edu.pk<  توجه كل املراسالت إىل العنوان

علم االجتماع في باكستان

“نحن بلد دون 
علم االجتماع، 
ولكن في حاجة 
ماسة للتحليل 
السوسيولوجي”
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علم االجتماع في باكستان

>>

احتماالت لمستقبل علم 
االجتماع في باكستان

>

بقلم حسن جاويد، جامعة الهور لعلم اإلدارة، باكستان

عندما بدأت البحث عن عمل يف باكستان كنت أعلم أن الفرص املتاحة لعلامء 

االجتامع قليلة ومتباعدة التوفر. مثلها كمثل مناطق أخرى من العامل وضع تأكيد 

موقع  يف  واإلنسانيات  االجتامعية  العلوم  والهندسة  العلم  عىل  تاريخي  حكومي 

التي وجد  املواقع  باكستان. حتى يف  البالد يف  طريف إىل حد ما يف أغلب جامعات 

فيه قسم لعلم االجتامع كثريا ما كانت اإللزامات املؤسسية تحد من املجال املتاح. 

الدراسية  الربامج  تسطري  يف  الحكومي  التدخل  تعاضد  مثال  الحكومي  القطاع  يف 

وتحجيم الحرية اآلكادميية مع الحزازات املهنية املؤسسة عىل التنافس عىل مواقع 

البتة عىل  تساعد  ال  بيئة  لينتجا  متحزبة(  الغالب  )وعىل  عمل حكومية مضمونة 

نحو  كبريا  الجامعات سعيا  الخاص، سعت  القطاع  البحث. يف  أو  الفعيل  التدريس 

املعلومات  وتكنولوجيا  واألعامل  االقتصاديات  يف  الشهادات  عىل  الطلب  استغالل 

الخاص  العام   القطاعني  للمتخرجني. يف كال  التي تشرتك كلها يف ضامن عائد كبري 

أقل. فيه ودعم مؤسيس  لالنخراط  املبادرة  القليل من  ليس مثة بحث حقيقة مع 

اإلدارة  لعلوم  الهور  جامعة  يف  لوظيفة  ترشحي  قدمت  السياق  هذا  مثل  يف 

جامعات  أعىل  من  واحدة  تعترب  التي  تلك  الخاص  القطاع  مؤسسة  أ(  ع  ل  )ج 

يف  الفعيل  االنخراط  ذات  البلد  يف  القليلة  األماكن  من  وواحدة  مرتبة  باكستان 

كان  للجامعة  بالرتشح  تقدمت  وعندما  واإلنسانيات.  االجتامعية  العلوم  دعم 

كانت  أن  فبعد  بناء.  إعادة  فرتة  يف  واإلنسانيات  االجتامعية  للعلوم  معهدها 

الجامعة متنح شهادة تخرج يف العلوم االجتامعية ضمنها كان الطالب يتلقون عددا 

تخصصا  أكرث  شهادات  متنح  حينها  االختصاصات صارت  مختلف  من  الدروس  من 

وأكرث قربا من االختصاص الدقيق. وعىل هذا ولنئ كنت قد قدمت ترشحي لخطة 

العهد.   حديث  السياسية  العلوم  بقسم  ألتحق  أن  مني  طلب  فقد  اجتامع  عامل 

وباعتبار حيازيت تكوينا يف علم االجتامع لسيايس والتاريخي واهتاممي مبواضيع 

يف  السياسية  الحياة  عىل  الدميقراطية  الصبغة  وإضفاء  والطبقة  بالدولة  تتعلق 

كان  إشكاليا.  أمرا  السياسية  للعلوم  قسم  يف  العمل  احتامل  أعترب  مل  آسيا  جنوب 

للقسم املجال والطلب الرضوريني للتوسع يف انتداب إطار التدريس. يف مرتبة تيل 

األكرث شعبية  الربنامج  السياسية  العلوم  برنامج  يعترب  واملالية  االقتصاديات  مرتبتْي 

لربنامج  النقيض  وهو  سنة  كل  جديد  مسجل  طالب  وخمسني  مبائة  أ  ع  ل  ج  يف 

املواد  طالبا يف  إىل 20  يستقطب 10  ما  عادة  الذي  االجتامع  األنرتوبولوجيا وعلم 

صائبا(  يكن  مل  )وإن  بانتشار  ذلك  تفسري  املمكن  من  كان  ولنئ  عام.  كل  الرئيسة 

االعتقاد بأن العلوم السياسية أكرث قابلية لالندماج يف السوق من شهادات العلوم 

الجامعة واضح. من دون تصاعد  االنتداب يف  أثر ذلك يف  االجتامعية األخرى فإن 

تبدو  االجتامع  علم  مثل  شعبية  األقل  االختصاصات  فإن  عليها  الطاليب  الطلب 

التمويل. وضعيفة  التدريس  لإلطار  التوظيف  وقليلة  هامشية  تظل  أن  إىل  آيلة 

إكراهاته، فحتى يف موقع ذي أفضلية نسبية مثل ج ل ع  باكستان  للعمل يف 

الرضوري  من  يكون  والنقاش  التعبري  حرية  عن  للدفاع  رائع  بعمل  قامت  التي  أ 

التعامل مع ندرة املوارد اآلكادميية والتجهيزات غري املناسبة وقلة الدعم املؤسيس 

مع  الصعوبات  هذه  تتضاعف  التخرج.  بعد  ما  وبرامج  الخريجني  وغياب  للبحث 

انعدام جامعة أتراب وزمالء كثيفة العدد يعملون من خالل إطار تخصيص متامثل.

باكستان بلد متعدد اإلثنيات واألديان ذو 200 مليون ساكن تقريبا مثقل مبرياث 

الدميقراطية  نحو  منتقال  اقتصاديا رسيعني  وتغريا  استعامري، ويشهد تحرضا  حكم 

ذو ثقافة مصنوعة من الفوران والنزاعات السياسية وانبثاق أشكال جديدة وأحيانا 

تفجريات  عقب  األخص  وعىل  ولكن،  والسياسية.  االجتامعية  التعبئة  من  قدمية 

املسلح.  والتمرد  اإلسالم  حول  باكستان  وعن  باكستان  يف  البحوث  دارت   ،  11-9

من  الخصوص  )وعىل  تلك  التساؤل  مناطق  من  املتأتية  التمويالت  تزايد  وباعتبار 

والطاقة يف  الوقت  بذل  إىل  الباحثني  أعداد متزايدة من  انرصاف  وباعتبار  الغرب( 

البحث والتدريس  انحدارا يف مجاالت  باملوازة  االشتغال عىل هذه املسائل، سجلنا 

العالقات  نحو  األقسام  توجه  مزيد  ذلك  عنى  السياسية  العلوم  مجال  يف  األخرى. 

الطرائق  عىل  التأكيد  بني  التوافق  تم  الوقت  ذات  يف  األمنية.  والدراسات  الدولية 

واملخططات  األجنبية  التمويل  منظامت  واهتاممات  جهة  من  الكمية  والبحوث 

»ذات  مسائل  حول  باكستان  يف  االجتامعي  البحث  متحور  من  واملزيد  الحكومية 

أهمية سياسية« تبدو ظاهريا غري قابلة للتناول إال من قبل االقتصاديني القادرين 

وما  التعقيد  من  فيها  ما  بكل  مقارنة  الكمية.  االقتصادية  النامذج  استخدام  عىل 

لها من التنوع ال يزال ينظر إىل باكستان عىل أنها ال تزيد كثريا عن بؤرة للتطرف 

الديني العنيف وأن مشاكل حوكمتها قابلة للحل من خالل معادالت تظهر نجاعة 

غالب  عىل  منعكسة  هذه   االختزال  زاوية  تبدو  مخصوصة.  سياسية  مخططات 

السياسات  حول  الصادرة  الكتب  وحتى  باكستان  حول  مؤخرا  املنشورة  األعامل 

ورسدياتها. عناوينها  يف  اإلسالم  تُقحم  الزراعي  السيايس  واالقتصاد  اليسارية 

أكرث  أالحظ  السياسية  للعلوم  أعمل يف قسم  باكستان  اجتامع يف  عامل  بوصفي 

ضمن  إال  مكانا  لها  تجد  ال  والنظرية  واملجتمع  البحث  حول  النقاشات  أن  فأكرث 

الدولة  بني  العالقة  استكشفت  الخاصة  أعاميل  يف  أنني  عىل  املؤرشات.  هذه 

أثّرت  بها  التي  الطريقة  عىل  مركزا  الجذور  راسخة  الجنوبية  اآلسيوية  والنخب 

الفالحي،  االقتصاد  يف  األخص  وعىل  وتدخالتها،  االستعامرية  الحقبة  مؤسسات 

الزمن.  مر  عىل  عليها  والحفاظ  مصالحها  معالجة  عىل  املالكة  الطبقات  قدرة  يف 

الدميقراطية  السياسات  عىل  النموذج  هذا  تبعات  بتفحص  االهتامم  أوايل  أزال  ال 

تشكيل  أعيد  بها  التي  الطريقة  الستكشاف  أتحمس  كام  املعارصة  الباكستانية 

املتصل. واالجتامعي  والسيايس  االقتصادي  التغري  مر  عىل  وإنتاجها  الحكم  نخبة 
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بهذه  االهتامم  يظل  السياسة،  مع  أو  اإلسالم  مع  واضح  ربط  غياب  يف  ولكن، 

اإلثنية  مثل  أخرى  قضايا  خصوص  يف  ذاته  اليشء  قول  وميكن  محدودا  املسائل 

املسائل  ما غابت  إذا  يظلون متشككني  االجتامع  إن علامء  بل  والتحرض.  والجندر 

املسائل  من  به  أهتم  ما  مبثل  مهتمني  وزمالء  متعاونني  عن  بحثي  خالل  األوىل. 

بارعني  كانوا  وإن  الذين،  والسياسة  االقتصاد  علامء  مع  أشتغل  نفيس  وجدت 

عىل  وكذا  اختصاصاتهم   مناظري  عىل  النظر  مقصوري  يظلون  به،  يقومون  ما 

العالقة  ذات  اإلكراهات  وعىل  املمولني  من  املطلوبة  للبحوث  األعم  املقتضيات 

التاريخ  يف  األصدقاء  يروي  عليها.  واإلجابة  فيها  والبحث  األسئلة  تشكيل  بكيفية 

باكستان  يف  والتدريس  للبحث  آخران  رئيسان  مجاالن  وهام  واألنرتوبولوجيا 

الفاصلة  الهوة  فإن  كذلك  األمر  كان  وإن  ولكن  مامثلة،  مشاكل  عن  أحاديث 

مفهوميا ونظريا بني هذين االختصاصني واختصايص أنا تظل سحيقة إىل حد محبط.  

املجال  عن  متخليا  وجوده  تأكيد  أجل  من  باكستان  يف  االجتامع  علم  كافح 

الصالت  ذات  السياسية  والعلوم  االقتصاديات  قبيل  من  اختصاصات  لفائدة 

عىل  للتغيري  قابال  هذا  ليس  الحكومة.  ومع  املانحني  مع  األقوى  املؤسسية 

السياسات  وأهواء  السوق  قوى  ذات  أن  ذلك  القريب  املستقبل  يف  يبدو  ما 

أيضا  اآلن  تقود  التي  باكستان هي  االجتامع يف  علم  أسس  التي خلخلت  املعوملة 

مسارات  متابعة  إىل  وخارجها،  باكستان  داخل  الواعدين،  الخريجني  من  العديد 

علامء  إلنجاب  خصبة  أرضا  تظل  باكستان  ولكن  بديلة.  اختصاصات  يف  مهنية 

للتحديات.   وطارحة  أهمية  ذات  بأسئلة  االهتامم  مواصلة  إىل  يسعون  اجتامع 

>hassan.javid@lums.edu.pk< توجه كل املراسالت إىل العنوان

علم االجتماع في باكستان

“في كال 
القطاعين العام  
الخاص ليس ثمة 
بحث حقيقة”

mailto:hassan.javid%40lums.edu.pk?subject=
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>>

احتفاءًا باولرايش بيك

أولرايش بيك،
 عالم اجتماع أوروبي بمقاصد 

كوسموبوليتانية

>

بقلم كالوس دور )Klaus Dörre(، جامعة فريدريش شيللر، يينا، ألمانيا، وعضو لجان البحث في ج د ع اج، حول 
النظرية العلمية االجتماعية )ل ب ١٦(، وعلم اجتماع العمل )ل ب ٣٠(، والحركات العمالية )ل ب ٤٤(، والطبقات 

االجتماعية والحركات االجتماعية )ل ب ٤7(

 )Ulrich Beck( بيك  أولرايش  كتاب  أحدث 

نرشه  عند  أملانيا  يف  فكريا  زلزاال  املخاطرة«  »مجتمع 

ألول مرة. أكد بيك املوقف الخاليف القائل بأن الواقع 

االجتامع  علم  اصطالحات  يناسب  يعد  مل  االجتامعي 

محاججا بأن تحوال شبه ثوري نحو تنويعة جديدة من 

الحداثة قد حدث ضمن ما يبدو صدفة مؤّسسية مل 

التغيري منذ الحداثة الصناعية. عىل من أراد  ميسسها 

أن يفهم هذا التحول أن يقطع مع »التوافق املاركيس 

الخطية  املهيمن وافرتاضاته  التحديث«  الفيربي حول 

آحادية االتجاه. اعترب بيك أن النظريات السوسيولوجية 

التي  تلك  األخص  وعىل  التحديث  حول  الرئيسة 

الخطي  النمو  أو  )ماركس(  املال  رأس  تراكم  تناولت 

للعقلنة والبقرطة )إضفاء الصبغة البريوقراطية( )فيرب( 

االجتامعني  الفاعلني  تلزم  ذاتية«  فوق  ما  »إكراهات 

األنشطة  كل  معه  تتامثل  أن  ينتظر  للفعل  ما  بنحو 

الحداثة  يف  لنظرية  ميكن  أنه  يرى  كان  االجتامعية. 

اآلحادية  الخطية  ادعاءات  مع  تقطع  أن  االنعكاسية 

معوضا إياها بحجة تعتمد عىل االلتزام الذايت، ذلك أن 

التحديث اآليت بصدد محو الحدود املرسومة للمجتمع 

تحديث  سريورة  ضمن  التقدم  خالل  من  الصناعي«. 

»بصدد  الصناعي  املجتمع  كان  استقالليتها  حازت 

أولريخ بيك في ٢٠١٤،يستلم جائزة االنجازمدى 

الحياة لمساهمته المتميزة في البحوث 

المستقبلية من لجنة الجمعية الدولية 

لعلم االجتماع حول االبحاث المستقبلية

التجاوز بل ›املحو‹  متاما مثلام كان تحديث املجتمع 

الصناعي فكك املجتمع اإلقطاعي وأعاد تركيب نفسه«.

حدد بيك ثالث مظاهر للتطور بوصفها مؤرشات 

عىل االنتقال نحو حداثة مختلفة. يتعلق األول باآلثار 

صارت  التي  الصناعي  لإلنتاج  املتوقعة  غري  الجانبية 

املخاطر  للتاريخ.  الحقيقية  الدافعة  القوة  بيك  بنظر 

متثل  ولدتها  التي  للتاليف  القابلة  غري  واآلثار  البيئية 

 )Allbetroffenheit( »إرعابا  حقيقا،  كونيا  تهديدا 

دميقراطي التوزيع«، تهديدا يحدق بنا جميعا ال يفرق 

العامل والرأسامليني. متجاوزا تدريجيا  النهاية بني  يف 

التوزيع  أن »منطق  بيك  يرى  الرثوة«  توزيع  »منطق 

الدميقراطي للمخاطرة« غري قابل للفهم بعد اآلن من 

والتقسيم  والعقلنة  الطبقي  الرصاع  مفردات  خالل 

وضعها  التي  الصيغة  وعىل  للوظائف.  املتخالف 

نقول قوله: الفقر هرمي وضباب األدخنة دميقراطي.

يرتافق هذا النزاع البيئي االجتامعي، ثانيا مع إضفاء 

للصبغة الفردانية عىل مظاهر الالتساوي االجتامعي. 

االجتامعية  املجموعات  بني  الهوة  تزد  مل  فلنئ 

إىل  ارتفعت  فإنها  الحرب  بعد  ما  عقود  خالل  عمقا 

»أثر  من  نوع  يف  أعىل  مستويات،  رمبا  أو  مستوى، 

الفقراء  أفقر  حتى   .)  elevator effect( املصعد« 

السابقة  األجيال  لدى  كان  مام  أكرث  ميلكون  صاروا 

الفردية. الخيارات  وبإمكانهم االختيار بني طيف من 

تدريجيا ضعفت الفروق بني األوساط االجتامعية 

يف  معيشني  والتنضيد  الطبقية  تعد  مل  إذ  التقليدية 

إحصائية.  معطيات  إال  ميثالن  ال  ثم هام  ومن  عاملنا 

ضمن  لالجتامعي  األخرية  اإلنتاج  وحدة  الفرد  يظل 

مركز  إىل  التحول  عىل  مجربة  معيش  عامل  تجربة 

تخطيط لحياته املرّمقة وإال سيقع يف خطر أن يكون 

الفردية  الذوات  البؤس. صارت  يف حالة مستمرة من 

لألدوار  املولدة  االجتامعية  األشكال  من  »منزوعة« 

عن   بدال  و«أطلقتها«  والصنفية   والجندرية  الطبقية 

ذلك يف خضم اإلكراهات العملية للتنظيم االجتامعي.

ذاك هو املوقع الذي يرى بيك ثالثا أن السياسات 

الفرعية للمجتمع املدين تنبجس منه باعتبار تذويب 

آثار اإلنتاج الصناعي الجانبية غري املتوقعة للحدود بني 

السيايس والالسيايس. يصري التقدم العلمي التكنولوجي 

مشرتكا مرهونا باملقوالت االجتامعية للتربير والترشيع. 
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احتفاءًا باولرايش بيك

النووية  القوة  املوضوع  كان  إذا  عام  النظر  وبرصف 

يكونوا  أن  الخرباء  عىل  يكون  الوراثية  الهندسة  أو 

البديلة  املعرفة  يسمى  ما  لتدخل  االستعداد  دامئني 

غري العاملة يف املناقشات. يف هذا املعنى يغرّي الرصاع 

برمته،  املتناسق  السيايس  النظام  االجتامعي  البيئي 

ويصري التمييز متقادم العهد بني اليمني واليسار هشا. 

غري  السوق  وقوى  الطامعني  الجديد  اليمني  يحفز 

يسار  يتبنى  فيام  التقني  والتقدم  للمراقبة  القابلة 

مطبقا  للحامية  محافظة  مبادئ  متنّور  جديد  بيئي 

موضوع  الدوام  عىل  كانت  طبيعية  بيئة  عىل  إياها 

تأثري سريورات اجتامعية. ميثل ظهور الحركات البيئية 

العالقة  ذات  التغيريات  مع  بالتوازي  الخرض  وأحزاب 

حد  إىل  حدثت  تطورات  أخرى  سياسية  قوى  لدى 

والالسيايس. السيايس  بني  الحدود  تحول  بفعل  ما 

بيك  أولرايش  أدخل  املهني  مساره  امتداد  عىل 

من حني إىل آخر تغيريات عىل أطروحاته األساس يف 

يف  مستمرا  يدققها  كان  ولكنه  املخاطرة«  »مجتمع 

أملانيا  كتابا  املخاطرة  مجتمع  كان  ولنئ  عنها.  الدفاع 

بإضفاء  املتعلق  قسمه  يف  األخص  وعىل  باألحرى 

بيك  فإن  االجتامعية  املخاطر  عىل  الفردانية  الصبغة 

املخاطرة  مجتمع  إىل  توجه  أن  إىل  انتهى  ما  رسعان 

البيئية.  التهديدات  العاملي الذي انبثق نتيجة لعوملة 

لقد كان بيك يحاجج عىل الدوام ضدا عن »املنهجية 

االنتشار  واسعة  اعتربها  التي  القومي«  األساس  ذات 

منظور  عن  يدافع  كان  منها  بدال  االجتامع.  علم  يف 

كوسموبوليتاين قادر عىل االتساع عىل امتداد املجاالت 

العابرة للقوميات والسياسات الفرعية الخارقة للحدود 

ملجتمع  معقدة  تقطعات  ذلك ضمن  كان  وإن  حتى 

خالل  من  بيك،  وجد  ما  ورسعان  العاملي.  املخاطرة 

جهوده لصياغة نظرية يف التحديث االنعكايس مناسبة 

لتنظري املجتمعات املعارصة، حلفاء مرموقني من أمثال 

الش  وسكوت   )Anthony Giddens( غيدنز  أنثوين 

 .  )Bruno Latour( التور  وبرونو   )Scott Lash(

تفحصنا  لدى  يحصل  الذي  األول  االنطباع 

للنزاع  السوسيولوجية  قراءته  أن  بيك هو  ملساهامت 

إن  إقناعا.  عمله  مظاهر  أكرث  االجتامعي هي  البيئي 

مجادلته لتعريف املخاطر البيئية وللمعرفة بها وكذا 

مناقشته » لقوة الخطر متعادلة األثر« ال تزاالن ذايت 

مناسبة عالية. وبالفعل تقع املخاطر مقرونة إىل التغري 

املفاوضات  اليوم ومن  القلب من معارك  املناخي يف 

الثاين  الصف  يف  تكون  أن  الطبيعي  من  السياسية. 

سياق  يف  الحال  عليه  هو  )مثلام  مؤقتا  األهمية  من 

األزمة األوروبية( ولكنها ستعود عىل الغالب بقوة أكرب 

العارمة.  االجتامعي  الغضب  عىل صيغة موجات من 

الواقع  هذا  تحديده  هو  الباقي  بيك  إنجاز 

وترجمته له يف اصطالحات سوسيولوجية. صحيح أن 

محط  الطبقات«  من  الخالية  »للرأساملية  تشخيصه 

وباعتبار  للطبقات«   »عودة  خالل  من  اليوم  سؤال 

وإن  الدول  داخل  الطبقية  الفروق  بروز  تفاقم 

التوازنات االقتصادية بني الدول يف تقلص عىل  كانت 

وتقلص  االجتامعية  التمزقات  حولت  العامل.  امتداد 

البيئية »منطق توزيع الرثوة«  النمو والكوارث  نسب 

متعاضدي  دافعني  إىل  املخاطرة«  توزيع  و«منطق 

التعزيز، عىل شاكلة الكالبة، لألزمة االقتصادية البيئية. 

األعىل  إىل  املتجه  املصعد  عن  االستعاضة  ومتت 

واحدة  مجموعة  املنقذ  الرباين  الخالص  من  بنوع 

املنحدر.  بالضبط ألنه يدفع باملجموعات األخرى إىل 

التطورات  هذه  بوضوح  رأى  قد  بيك  كان  ولنئ 

)التي تناسب حاليا، وباملصادفة، عنارص من النظريات 

قادرا  يكن  مل  فإنه  للرأساملية(  املحللة  الكالسيكية 

التقليدي.  غري  الطبقي  التشكل  تحليل  يف  راغبا  أو 

 )Zeitgeist( العرص  بروح  خارقا  حسا  لبيك  أن  عىل 

املتوقعة.  غري  الجديدة  التطورات  ببعض  عالقة  يف 

أوروبيا  ودميقراطيا  كوسموبوليتانيا  وباعتباره  مؤخرا، 

من  )تركيب  »املاركيافيلية  ضد  صوته  بيك  رفع 

وفيلسوف  ماركل  أنغيال  األملانية  املستشارة  اسم 

الرباغاميت  للتكتيك  املنظر  ماكيافال  اإليطايل  السياسة 

األوضاع  تقلبات  تفادي  خالل  من  الفضيلة  الحافظ 

ما  فهم  إىل  يشري  هاهنا  التعبري  ولكن  السياسية 

تلخصه  قد  التي  صائب،  وغري  اختزايل  للامكيافيلية، 

زجت  التي  املرتجم(  الوسيلة«-  تربر  »الغاية  عبارة 

ثم  ومن  ملزم  أزيل  استعباد  يف  الجنوبية  بأوروبا 

التأسيس.  التي ال تزال هشة  مهدد للفكرة األوروبية 

كنت  ما  دونه،  ومن  فكريا مذهال،  أثرا  بيك  ترك 

مبكرا  تويف  لقد  األول.  املقام  يف  اجتامع  عامل  ألصري 

ممكنا  تالفيه  يكون  لن  خرسانا  فقدانه  فخلف  جدا 

أبدا. سوف ينقيض زمن مديد من عمر علم االجتامع 

األملاين وكذا األورويب حتى يتفطنا إىل ما نفتقده بوفاة 

إال  االنعكايس  التحديث  بيك. ليست نظرية  أولرايش 

جزءا بسيطا من ذلك، ومن أجل توكيد ما تختزنه من 

أصالة لتجديد التفكري رمبا كانت إحدى السبل تناول 

مرياث أولرايش بيك الفكري بالدراسة ومن ثم تطويره.  

توجه كل املراسالت إىل كالوس دوري عىل العنوان 

>Klaus.Doerre@uni-jena.de<
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أولرايش بيك في أمريكا 
الالتينية

>

بقلم آنا مريا فارا )Ana María Vara(، جامعة سان مارتان الوطنية، االرجنتين، وعضو مكتب لجنة البحث حول البيئة و 
المجتمع ) ل ب ٢٤( بج د ع اج

الالتينية؟  أمريكا  يف  بيك  أولرايش  عمل  وقع  نقّدر  أن  لنا  كيف 

واملعرفة  والبيئة  البرش  والشمول  التدقيق  فائقة   بطريقة  يجمع  عمل 

يف  االجتامعيني  والعلامء  املواطنني  به  يفيد  ما  الكثري  له  العلمية  التقنية 

التصنيع. إىل  الدائم  وسعيها  بطبيعتها  تعرف  ما  غالبا  التي  القارة  شبه 

طوره  الذي  النحو  عىل  املخاطرة«  »مجتمع  مفهوم  بني  عميق  تعالق  مثة 

املوقع  والتفكري حول  ثالثة عقود  أكرث من  امتدت عىل  التي  كتاباته  بيك يف  عليه 

العقود  خالل  بلورته  يف  املنطقة  ومثّقفو  كتّاب  بدأ  الذي  الالتينية  ألمريكا  التابع 

الالتينية  أمريكا  بلدان  وضعية  عرض  إىل  سعيه  يف  العرشين.  القرن  من  األوىل 

االستعامرية الجديدة عقب االستقالل ندد هذا الخطاب باالستغالل الجشع للموارد 

النخب  مع  بتواطؤ  أجانب  فاعلني  أيدي  عىل  التقدم  اسم  تحت  املقّنع  الطبيعية 

»نظرية  قبيل  من  لتنظريات  وأساسا  املشرتك  الحس  قبيل  من  ذلك  صار  املحلية. 

التبعية« التي ظهرت يف السنوات 1970 واملناقشات الحالية حول »االستخراجية« 

تناسب  عن  الحديث  بإمكاننا  ليس  الجديدة«.  »االستخراجية  و   )extractivism(

فيه  ينري  حوار  عن  ولكن  الخطاب  وهذا  بيك  أولرايش  تنظريات  بني  مبارش 

املقال. هذا  يف  استعادته  أود  ما  هي  الرئيسة  الحوار  ذلك  حجج  اآلخر.  أحدهام 

التقني  »للتطور  محتم  نتاج  بوصفها  للمخاطر  األساس  بيك  أولرايش  وسُم 

وطبيعتها  السريورة  هذه  ازدواجية  إىل  االنتباه  يلفت   )1992،20( االقتصادي« 

»السيئة«  النتيجة  عن  تتحدث  التي  بيك  كلامت  استخدمنا  ما  إذا  الوجه.  ثنائية 

أمريكا  أرايض  عىل  باألحرى  للمالحظة  قابل  ذلك  إن  قلنا  التصنيع  ل«خريات« 

أولريخ بيك و أنا فارا

 و سانغ-جين هان

السريورة  هذه  نار  عىل  الزيت  تصب  التي  الطبيعية  املوارد  متنح  التي  الالتينية 

قابلية  أكرث  املخاطر  توزيع  مشكل  أن  كام  وبيئية.  اجتامعية  آثار  من  لها  مبا 

متثل  املعنى  هذا  يف  بالالتساوي.  موسومة  منطقة  يف  أخالقيا  وضغطا  للمالحظة 

املنطقة.   يف  العمر  مديدة  ظاهرة  فهم  يف  عنها  غنى  ال  مساهمة  بيك  تنظريات 

زيادة عىل ذلك، كان كتاب بيك »مجتمع املخاطرة« مقروءا يف أوروبا والواليات 

مؤكدا  للمخاطر  »الدميقراطية«  الصبغة  يتناول  عمال  بوصفه  األمريكية  املتحدة 

عىل أن ال حدود بإمكانها أن تقام للتمكن من محارصة املطر الحميض أو الغاممة 

بالعالقة  البداية  اللتان كانتا يف تشارنوبيل. عىل أن بيك كان واعيا منذ  اإلشعاعية 

القامئة بني املخاطر والسلطة وبالتوزيع غري املتعادل للمخاطر داخل الدول ويف ما 

بينها. مستحرضا كارثة بوفال يف الهند ومدينة فيال باريزي الربازيلية شديدة التلوث 

كتب بيك: »ال يجب عىل تعادل املواقع من املخاطر عىل امتداد العامل أن يحجب 

عنا الالتساوي االجتامعي يف مصابها؟ يظهر ذلك عىل األخص حيث تكون املواقع من 

املخاطر واملواقع الطبقية  متطابقة، وعىل املستوى الدويل كذلك. تقيم بروليتاريا 

مجتمع املخاطر الكوين تحت املداخن وإىل جوار مصانع التكرير واملواد الكيمياوية 

األصيل(.  النص  يف  التشديد   41  ،1992( الثالث  العامل  لدول  الصناعية  املراكز  يف 

كانت  املفروضة  املخاطر  أن  يف  بدايًة  معتقد  غري  بدا  بيك  أن  عىل 

الذي  الثمن  بوصفها  النامية  البلدان  مواطني  قبل  من  متييز  دون  من  تُتقبل 

املواد  مصانع  تركيز  يبدو  هؤالء  إىل  »بالنسبة  التنمية  أجل  من  دفعه  يتوجب 

 ،1992( للنجاح«  الكلفة  باهظة  رموزا  الهائلة  وخزاناتها  بقنواتها  الكيمياوية 

>>
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امتداد  عىل  الالتينية  أمريكا  يف  تطويره  تم  الذي  الخطاب  دراسة  ولكن   .)42

األوىل.  بواكريها  منذ  املشاريع  هذه  مثل  ضد  احتجاجات  تربز  العرشين  القرن 

مبكرا جدا يف عام 1930 كتب نيكوالس غيللن )Nicolás Guillén( الذي سينتهي 

ييل:  ما  السكر«  الكوبية، يف قصيدته »قصب  للثورة  الرسمي  الشاعر  أن يصري  إىل 

الرجل الزنجي

يقف إىل جانب حقل القصب

واليانيك

منتصب عىل حقل القصب

واألرض

تحت حقل القصب 

دمنا الذي يسيل بعيدا عنا

كان يندد بالطريقة الهدامة اجتامعيا وبيئيا التي بها كانت الرشكات األمريكية 

تنتج السكر يف كوبا تلك األيام. 

التعريف  ولكن  وتوزيعها  املخاطر  إنتاج  عن  تحدثنا  املستوى،  هذا  حد  إىل 

الحقيقي للمخاطر إسهام أساس آخر من إسهامات بيك يف فهم هذه السريورات يف 

أمريكا الالتينية. من له سلطة تحديد ما ميثل خطرا؟ من يكونون يف موقع السيطرة 

املستفيد من سلطتهم.  موقع  يكونون يف  ذاتهم من  التحديد« هم  عىل »عالقات 

يف مناقشته »لالتساوي املخاطر الكونية« كتب بيك: » عىل من يرغب يف الكشف 

املخاطر.  مفهوم  نَْحَو  يبنّي  أن  االجتامعي  والتفاوت  املخاطر  عامل  بني  العالقة  عن 

لعملة واحدة.  املخاطرة والسلطة وجهان  االجتامعي وباألحرى  والتفاوت  املخاطر 

تقتيض املخاطر وجود قرار ومن ثم صانعا للقرار وهي تنتج حالة التناظر جذرية 

وأولئك  منها  وينتفعون  املخاطر  ويحددون  )القرارات(  يتخذون  الذين  أولئك  بني 

لقرارات  املتوقعة  غري  الجانبية  اآلثار  يكابدوا  أن  وعليهم  عليها،  يجربون  الذين 

اآلخرين بل رمبا يدفعون حياتهم بدال عنهم من دون أن أن تتوفر لهم الفرصة يف 

أن يكونوا من ضمن سريورة اتخاذ القرار« )2014، 115، التشديد يف النص األصيل(.

ملن  االستامع  يتم  أن  املمكن  أمن  الوضعية؟  هذه  تتغري  أن  املمكن  أمن 

الظروف  تجاوز  من  الالتينية  أمريكا  تتمكن  وأن  ما،  يوما  السلطة  إىل  يفتقرون 

يف  الحدوث؟  يف  مستمرة  سريوراتها  بعض  تزال  ال  التي  الجديدة  االستعامرية 

 Metamorphosis( للعامل«  الجذرية  »التحوالت  أن  بيك  زعم  األخرية  مقاالته 

السيئة«.  اآلثار  من  الخرّي  الجانب   « بوصفها  اليوم  تجري   )of the world

للتغري  نتيجة  الغالب  عىل  وهو  خيالنا«  يتجاوز  للتغري  »سلاّم  ذلك  يقتيض 

العامل،  يف  وجودنا  كيفية   « بالتغيري  ومسه  بالتغيري  إيانا  مسه  ولكيفية  املناخي 

 )76-75  :2015a( ورسمها«  السياسات  تخيل  ويف  العامل  حول  تفكرينا  وطريقة 

إضفاء  ونظرية  التبعية«  »نظرية  بني  االختالفات  عىل  تأكيده  من  الرغم  عىل 

الصبغة الكوسموبوليتانية، فقد نبه بيك إىل أن »تحوالت األوضاع، مبدئيا، مل تبلغ 

منتهاها، وأنها ال نهائية، وذات نهايات مفتوحة وميكن أن تشهد الرتاجع. وحتى إذا 

ما انفتحت عالقات القوة عىل املشاركة، وحتى إذا ما كان مثة املزيد من )التحسب 

يف اتجاه( التساوي والتناظر يف توزيع التبعات، فهل يعني ذلك أن ال تكون العالقات 

الكوسموبوليتانية قابلة لالستخدام من جديد ضمن االسرتاتيجيات اإلمربيالية الجديدة؟ 

كال بالتأكيد؟ ليس إضفاء الصبغة الكوسموبولتانية آحادي االتجاه، وعليه فإنه يشتمل 

عىل إمكانية تعزيز بنى السلطة اإلمربيالية )2015b: 122 ، التشديد يف النص األصيل(. 

أقر بيك بأن أفكاره حول »تحوالت ما بعد االستعامر« كام كان يسميها ظلت 

ومهام  تفكريه.  املفاجئ  موته  قطع  وقد   ،)121 )نفسه،  التطوير«  اىل  »بحاجة 

أمريكا  يف  العاديون  واملواطنون  االجتامعيون  العلامء  فسيواصل  أمر،  من  يكن 

املخاطرة  )»مجتمع  مثل  كتبه  العديد من  أن  الدال  منه، ومن  التعلم  الالتينية يف 

غرينشايم بيك  إليزابث  مع  باالشرتاك  كتبه  الذي  بعد«  عن  و«الحب  العاملي«، 

   Weltrisikogesellschaft, Fernliebe, with Elisabeth Beck-Gernsheim

أن  قبل  اإلسبانية  إىل  ترجمت  قد    )Das deutsche Europa األملانية   وأوروبا 

العمومية،  املناقشات  يف  ناشطا  ومثقفا  آكادمييا  كان  اإلنكليزية.  إىل  ترتجم 

إلعجابنا. مضاعف  سبب  وذاك  منطقتنا  يف  املحبوبة  الوجوه  أكرث  من  وواحدا 

>amvara@yahoo.com.ar< توجه كل املراسالت إىل آنا مايا فارا عىل العنوان
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تأثير أولرايش بيك في  
شرقي آسيا١  

>

بقلم سانغ جين هان، جامعة سيول الوطنية، كوريا الجنوبية، والعضو السابق لمكتب لجنة البحث في 
الطبقات االجتماعية والحركات االجتماعية )ل ب ٤7(

يتنزل االهتامم العمومي ضمن مشهد التشكيالت 

التاريخية  السريورات  مشهد  مع  بالتوازي  الخطابية 

للتغري االجتامعي. أفضل ما يبني أثر أوارايش بيك يف 

رشقي آسيان أي وعىل األخص يف الصني واليابان وكوريا 

وتحديد مشاكلها  اليوم  املنطقة  الجنوبية هو وصف 

العمومي  اإلدراك  حول  ال  النقاش  وكذا  وإمكانياتها 

املعارص للمخاطر بل وكذا حول السبب الذي يجعل 

اليوم. املنطقة  يف  عالية  املستقبل  تجاه  الحساسية 

ميثل رشقي آسيا أكرث قصص العامل نجاحا لحداثة 

ما بعد الحرب العاملية الثانية، وهو النجاح الذي كان 

مساعدا  مدهش  نحو  عىل  وتغيرييا  ومتتابعا  مكثفا 

والثقة  بالفخر  إحساسهم  استعادة  عىل  املواطنني 

املقصودة  غري  الجانبية  النتائج  ولكن  النفس.  يف 

بريوقراطية  دول  قادته  الذي  الرسيع  للتحديث 

مظاهر  من  العديد  أعامق  يف  أثّر  تنموية  استبدادية 

فوائد  تبدو  ما  كثريا  لذلك  نتيجة  املواطنني.  حياة 

كارثية  عليه  تبدو  ما  ضخامة  مبثل  املكثفة  الحداثة 

عشوائية  بطريقة  االهتامم  ينزاح  ما  وكثريا  املخاطر 

املظلمة. مظاهرها  إىل  للتنمية  املنرية  املظاهر  من 

مثل  املعيارية  آسيا  رشقي  تقاليد  تزال  ال 

في محاولة لوضع الوجه الشجاع على 

مأساة سويل في كوريا الجنوبية،«بيك« 

اقترح ان الشيء »السيئ« أحياًنا يكون 

لديه تأثيرات »جيدة«-االنتباه الدقيق لقضايا 

السالمة و الجدل حول تنظيم عدم مسؤولية 

الحكومة.

حالها  عل  والبوذية  والداوية  الكونفوشيوسية 

من  الغربية.  الثقافية  اإلمربيالية  من  الرغم  عىل 

بالحياة  املاسة  املخاطر  إىل  االنتباه  لفتها  خالل 

هذه  بدأت  الرأساملية  العوملة  عن  املتولدة 

ولسخرية  محافظة،  تكون  ما  عادة  التي  التقاليد، 

املخاطرة  ملجتمع  النقد  رشارة  إشعال  يف  األقدار، 

وبالتعايش  اإلنسانية  بالكرامة  خطريا  مسا  بوصفه 

اإلنسان(.   عىل  )املركزة  اإلنسانية  وبالسياسات 

مثة أسباب ملتبسة ثالثة لشعبية بيك يف املنطقة. 

أولها تقبل تصور بيك ملجتمع املخاطر عىل أنه تصور 

الواقعية وجد تصديقا له يف كوارث من قبيل  عميق 

 )2011( اليابان  يف  النووية  داييش  فاوكوشيام  نكبة 

سحابة  أو   )2014( كوريا  يف  سييول  العبارة  ومأساة 

وتلوث  األغربة  وعواصف  بيجني،  يف  األصفر  الغبار 

الهواء. ثانيا، وفضال عن وصفه للمخاطر قدم بيك رؤية 

التحديث االنعكايس أو  جديدة للمستقبل، ما أسامه 

الحداثة الثانية. تتناسب هذه الرؤية مع بحث رشقي 

ال  أفضل  مستقبل  وعن  الخاصة  هويتها  عن  آسيا 

الغربية.  للحداثة  تقريبا  مطابقا  يكون  بأن  يكتفي 

لحوكمة  تشاركية  مقاربة  عن  بيك  دفاع  كان  ثالثا 

املخاطر محفزا، مبا أنه قطع مع كال النموذج املعتاد 

فيها.  للترصف  التكنولوجية  واملقاربة  الدولة  لحوكمة 

جويلية  شهر  خالل  لسيول  بيك  زيارة  ضاعفت 

يوليو من سنة 2014 من درجة االعرتاف العمومي به 

ومن مدى اتساع تأثريه. كان البلد ما يزال مصدوما من 

غرق العبارة سييول خالل شهر نيسان أفريل السابق، 

الوضع  معالجة  يف  للكفاءة  الحكومة  افتقار  وأطلق 

املئات،  فقدان  عىل  والغضب  الحزن  من  اهتزازات 

فيهم العديد من التالميذ اليافعني خالل رحلة ذهابهم 

محارضة  بيك  ألقى  ذلك  خلفية  عىل  املدرسة.  إىل 

املؤمترات  قاعة  مألوا  الناس  من  حشد  يف  عمومية 

الدولية مبركز كوريا للصحافة. وعىل الرغم من تركيزه 

مربزا  مواسية  كلامت  وجه  فقد  املناخي  التغري  عىل 

وعىل  للتغيري.  محفزا  عمال  بوصفه  املواطنني  صوت 

آثارا  أحيانا  السيئ  تضمن  إمكان  من  يراه  ما  أساس 

مأساة سييول  أن  أكد عىل  فقد  حسنة غري مقصودة 

الفاجعة  حثت عىل االنتباه إىل قضايا السالمة وعىل 

النقاش حول انعدام املسؤولية املنظم لدى الحكومة.   

بعد ذلك التحق بيك باملنتدى االفتتاحي لتحالف 

 Seoul’s Megacity( للتفكري  الكربى  سيول  مدينة 

Think Tank Alliance )MeTTA(( يف موضوع »ما 
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التليفيزيون،  يف  آمنة«.  مدينة  أجل  من  الخطر،  بعد 

 Seoul’s الهواء من قاعة مدينة سيول أكد بيك عىل 

 « جديدة:  لسياسات  تؤسس  نظرة  عىل   City Hall

رشقي  منها  يعاين  التي  املشرتكة  املشاكل  كل  صارت 

آسيا تحت الضوء الكاشف بعُد. األمم يف حالة ترابط... 

أساس  عىل  األخرى  تواجه  منها  واحدة  كل  ولكن 

توليد  يف  فشلت  قد  كانت  ولنئ  تاريخية.  مشاكل 

)اآلسيوية(  املدن  مينع  سبب  من  فليس  آسيا  وحدة 

مثل سيول  املشعل.... ميكن ملدن  عنها  تأخذ  أن  من 

أن تتحرك يف اتجاه منوذج من »اتحاد املدن« بدال عن 

فيام  كوسموبوليتانية  اآلن  تصري  األمم  األمم.  اتحاد 

أكرث  كسموبوليتانية  »الكونية«  الضخمة  املدن  تصري 

املدن«. بني  ما  للتعاون  انطالق  نقطة  هذه  وأكرث... 

الكوري  املجتمع  املفاجئة  بيك  وفاة  فجعت 

املحافظة  اإلعالمية  الوسائط  إصدارات  وأظهرت 

والليربالية سواء بسواء احرتامها له. توسع عمدة مدينة 

سيول مارك وون سون )Park Won-Soon( يف التعازي 

التي أصدرها بشأنه قائال: »سوف أبذل ما يف وسعى 

تتغلب  أن  ميكنها  منوذجا  مدينة  سيول  من  ألجعل 

عىل املخاطر العديدة التي حذر منها الربوفيسور بيك 

بني  ما  والتعاون  املواطنية  املشاركة  من خالل  وذلك 

مون  كيم  الكوري  الجامعي  االستاذ  وكتب  املدن«. 

جو )Kim Mun-Jo( شهادة تقدير له عىل صفحات  

The Joongang Ilbo فيام كتبت الربوفيسور الباحثة 

هونغ شان سوك )Hong Chan-Sook( من جامعة 

 The سيول الوطنية نصا تذكريا ودودا عىل صفحات

الطالبية  تجربتها  واصفة   Kyunghang Shinmun

عىل  املساعدة  يبذل  كان  »لقد  ميونيخ:  يف  معه 

لتلميذته  الحنون  توفريالدفئ  عىل  ويعمل  الدوام 

.« ألفة  بعيد وغري ذي  الرشق  بلد يف  أتت من  التي 

بيك  وصفُت   The Hankyoreh صفحات  عىل 

التقيته  ومحبة  ودا  األكرث  الغريب  اآلكادميي  أنه  عىل 

أن  بيك عىل  وافق  العمدة  من  بطلب  اإلطالق.  عىل 

التشاركية  الحوكمة  حول  سيول«  »مرشوع  يطلق 

الكثري  مظهرا   2015 جانفي  يف  ليبدأ  للمخاطر 

عرب  محادثاتنا  آخر  خالل  للمرشوع  التحمس  من 

اقرتح  بل  األول،  كانون  ديسمرب   22 يف  السكايب 

رشقي  يف  باملخاطر  العالقة  ذوي  للفاعلني  »برملانا 

 Bruno( آسيا« وهي فكرة وجدها لدى برونو التور

Latour( بعد مدة قصرية من ورشة عمل كانت قد 

انعقدت أوائل نفس الشهر يف باريس. ويف شهر آذار 

مرشوع  إطالق  مؤمتر  عقد  ولدى  املنقيض،  مارس 

جني  ميونغ  الشهري  الراهب  قداسة  أقام  سيول، 

وزوجته  التقاه  قد  بيك  كان  الذي   )Myoung Jin(

لذكراه.  قداسا   2008 سنة  لسيول  زيارتهام  خالل 

اليابان  يف  االعرتاف  عىل  بيك  حاز  ما  أول  كان 

 2000 السنوات  بداية  ويف  البيئة  اجتامع  علم  يف 

ولكن  الشعبية.  متزايد  لديه  الفردنة  مفهوم  صار 

فوكوشيام  نكبة  بعد  خاصة  بصفة  معروفا  صار  بيك 

له  صدر  حديث  يف  بلور  حيث  النووية  دايييش 

حث  ولكنه  املخاطر  طبيعة  حول  أفكارا   2011 سنة 

بااللتزام  اإلرساع  عىل  كذلك  اليابانيني  املواطنني 

القرارات.  احتكار  من  واملحرتفني  الصناعيني  ومبنع 

يف  املخاطر  مجتمع  عن  بيك  نظرية  وقع  توازى 

عىل  العامل  عىل  بوقعها  فوكوشيام  أثر  عىل  اليابان 

عىل  مرثياته  أبرزت  وفاته  ولدى  تشارنوبيل.  أثر 

 Asahi Shimbun, مثل   الوطنية  الصحف  كربى 

 Nihon Keizai Shimbun, Mainichi Shimbun,

وكذا    ,Yomuiri Shimbun, Sankei Shimbun

ووصفه  إنجازاته،  املحلية  الصحف  من  العديد  عىل 

سوزويك  مونينوري  الربوفيسور  األقرب  رشيكه 

بأنه  هويس   جامعة  من   )Munenori Suzuki(

الخطر«. تفحص  كبري  عقل  ذو  عمالق  مثقف   «

الصيني  الجمهور  لدى  شهرة  أقل  بيك  كان  رمبا 

الصينية  اآلكادمييا  يف  خارق  حضور  له  كان  ولكن 

األقل  عىل  صينية  علمية  مقالة  آالف   8 تستشهد  إذ 

ببيك وب«مجتمع املخاطر«. وعىل الرغم من حضوره 

الجامهريي الضعيف يف الصني أوردت كربى الصحف 

والوسائط اإلعالمية أخبار وفاته. وعىل امتداد صفحة 

عنوان  تحت   ،Wenhui Daily جريدة  من  كاملة 

»كلامت مفاتيح أربعة حول نظرية بيك عن مجتمع 

 Sun( غوودونغ  سان  الربوفيسور  لخص  املخاطر« 

Guodong( من جامعة فودان مساهمته من خالل 

السياسات  االنعكاسية،  الثانية،  »الحداثة  الكلامت 

وو  الربوفيسور  وكتب  الكوسموبوليتانية«،  الفرعية، 

مقاال  تسنغهوا  جامعة  من   )Wu Qiang( كيانغ 

 New Century Magazine حول بيك عىل صفحات

عىل  كتابات  اآلكادمييني  من  العديد  له  خصص  كام 

يف  الحال  عليه  كان  ومثلام  اإللكرتونية.  مدوناتهم 

اليابان وكوريا، كان موت أولرايش بيك يف الصني فاجعا.   

توجه كل املراسالت إىل سانغ جني هان عىل العنوان 

>hansjin@snu.ac.kr<

 Sae-Seul Park,  1يود الكاتب أن يشكر كال من األساتذة

 Midori Ito, Mikako Suzuki, Yulin Chen and Zhifei

Mao ملساعدتهم يف تجميع املعلومات الرضورية من كوريا 

واليابان والصني.

mailto:hansjin%40snu.ac.kr?subject=
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تأثيرات أولرايش بيك 
المتخالفة

 في أمريكا الشمالية

>

بقلم هويوكي كوروزاوا، قسم علم االجتماع، جامعة يورك، تورنتو، وعضو مكتب لجنة البحث في نظرية علم 
االجتماع بج د ع اج )ل ب ١٦(

مل  ما  وهو  بالكوسموبوليتانية،  يلن  مل  الذي  بيك  أولرايش  التزام  اعتربنا  ما  إذا 

يكتف بتنظريه بل عاشه وشعر به بكثري من العمق، يكون من املناسب، رمبا، أن 

يكتب مقالة تذكارية عن دوره يف علم االجتامع األمرييك الشاميل عامل اجتامع ياباين 

التقيته ألول مرة لدى  فرنيس كندي. ولنئ كنت ذا ألفة قدمية مع عمل بيك فإين 

زيارته مدينة تورنتو يف أوساط السنوات 2000. أذكر اآلن بجالء افتتانه بتبني املدينة 

املعامري  املهندس  صممها  التي   City Hall إليها  ترمز  )التي  املعامرية  للحداثة 

إذ  الثقافية  اإلثنية  لتعدديتها  وتحمسه   ))Viljo Revell( ريفل  فيليو  الفنلندي 

كانت  لقد  التنوع.  لدراسة  االجتامعية  العامل  مخابر  أغنى  واحدا من  تورنتو  تعترب 

امتداد  الجوهرية وعىل  الفكرية  بيك  اهتاممات  بالطبع من ضمن  املواضيع  هذه 

وزيادة  والكوسموبوليتانية،  االنعكايس  التحديث  أن  اكتشفت  وأحاديثنا  جوالتنا 

إليه.  بالنسبة  يومييتان  وحياتيتان  عمليتان  مسألتان  منه،  الفكري  قربهام  عىل 

  

التمييز  إىل  حاجة  يف  نحن  الشاملية  أمريكا  يف  املهم  بيك  لوقع  تقديرنا  يف 

يف  األكرب  أثره  كان  رمبا  فكرية.  مجالية  وشائج  ذات  اجتامعية  علمية  عوامل  بني 

لعالقاته  اعتبارا  يستغرب  ال  ما  وهو  بالفرنسية  الناطق  الكيبييك  االجتامع  علم 

بيك  مفاهيم  من  العديد  استخدمت  األورويب.  االجتامعي  العلمي  التفكري  مع 

املركزية وبناءاته الحجاجية مرجعا لكبار علامء االجتامع الكيبيكيني الذي كانوا يف 

كتاباتهم  االنعكايس ضمن  والتحديث  املخاطر  مجتمع  مفاهيم  مع  وطيدة  عالقة 

وجوزيف   )Michel Freitag( فرايتاغ  )ميشال  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  حول 

داجني  )دانيال  الفردنة  وتصاعد   ،))Joseph Yvon Thériault( تريو  إيفون 

يف  التفكري  لدى  للكوسموبوليتانية  بيك  مفهوم  مع  وكذا   ))Daniel Dagenais(

Jean-( كويت  فرانسوا  )جون  أمريكا  كل  امتداد  عىل  للثقافات  العابرة  املامرسات 

رسوخا  األكرث  الكيبيكية  االجتامع  علم  مجلة  أن  العلم  مع   .))François Côté

أوليرخ بيك في المؤتمر العالمي الجمعية 

الدولية لعلم االجتماع في يوكاهاما.

عددا  أفردت  كانت  واملجتمعات‹  االجتامع  ›علم   Sociologie et sociétés

مرجعية. نقطة  بيك  كتابات  مستخدمة   2012 سنة  بالكوسموبوليتانية  خاصا 

االجتامع  علم  من  متكون  الثاين  الشاميل  األمرييك  االجتامعي  العلمي  العامل 

القطب  بني  املتقاطع  ملوقعه  وفقا  يتميز،  الذي  اإلنكليزي  اللسان  ذي  الكندي 

وسيطة  بدرجة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وقطب  األورويب  االجتامعي  العلمي 

ذات  كندا  يف  حضوره  قلة  من  يبدو  مام  الرغم  وعىل  بيك.  أثر  مع  التعالق  من 

اختصاصات  األقل من  ثالثا عىل  كتاباته  بالكيبيك مست  اإلنكليزي مقارنة  اللسان 

علم االجتامع الفرعية: علم اجتامع األمن واملراقبة وعىل األخص يف عالقة بالعالقات 

وسني   )David Lyon( ليون  )دافيد  املخاطر  وتقدير  الجديدة  األمن  أنظمة  بني 

االجتامعي  بيالند )Daniel Béland((، وعلم  )Sean P. Hier( ودانيال  ب. هيري 

البيئي وذلك من خالل دراسة حاالت الترصف العمومي املؤسيس يف مشاكل املخاطر 

ومواقعها ذات األساس املحيل )هاريس آيل )Harris Ali(( وعلم االقتصاد السيايس 

.))Leah Vosko( فوسكو  )لياه  الهش  بالتشغيل  عالقة  يف  األخص  وعىل  الكندي 

علم االجتامع يف الواليات املتحدة األمريكية هو أكرث املناطق األمريكية الشاملية 

االستثناء  يكون  حيث  إنارة  األكرث  البصمة  بيك  عمل  فيها  ترك  التي  اإلطالق  عىل 

الفتا إذا ما قورن بأثر أوروبا وآسيا أو امريكا الجنوبية )وهو ما تشهد عليه مقاالت 

إىل  مجددا  االستناد  املغري  من  يكون  قد  كوين(.  حوار  من  العدد  هذا  يف  أخرى 

ذلك التقابل البايل واليسري أكرث من غريه بني النزعة التجريبية يف الواليات املتحدة 

والنزعة التنظريية األوروبية لتفسري هذه الوضعية الشاذة، ولكن عنارص جوهرية 

الواليات  يف  ارتكاز  ذات  شبكة  مثة  تكن  مل  مؤسيس  منظور  من  دورها.  لها  أخرى 

املتحدة من املتعاونني أو املريدين لبيك تنرش أفكاره من خالل قيادة أقسام علم 
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االجتامع فيها )ميشيغان، ويسكنسون، شيكاغون بريكيل، هارفارد، إلخ(، أو مجالته 

)American Journal of Sociology, American Sociological Review, إلخ(. 

بل إن بيك ، وبدال من أن يسعى إىل إطار تحلييل موحد، خرّي أن يكتب مقاالت 

عىل صيغة تحارير متّكن من خاللها من أن يطور جهازا مفهوميا متحوال استجابة 

للظروف االجتامعية رسيعة التغري. وعليه مل تكن مفاهيمه قابلة لالستخدام بصفة 

يف  والدقيقة  املفصلة  اإلمبرييقية  االستقصاءات  تناولتها  التي  املواضيع  يف  إجرائية 

مختلف مجاالت الحياة االجتامعية. اعتبارا لذلك كان حضوره املتحول ضمن دوائر 

 Zygmunt( باومن  زيغمونت  بحضور  شبيها  املتحدة  الواليات  يف  االجتامع  علم 

Bauman( حيث ميثُل أثر كال املفكرين املحدود يف تقابل تام مع حضور بورديو 

بورواي  مايكل  لتسميات  واستخداما  ذلك،  عن  فضال  الكنيس.  شبه   )Bourdieu(

مع  متاما  عمله  يتناسب  ال  تقليدي  عمومي  اجتامع  عامل  بيك  كان  األثر،  واسعة 

قيود علم االجتامع املحرتف يف الواليات املتحدة. مل يكن نشاطه الفكري العمومي، 

وآخرها نقده للمستشارة األملانية أنغيال مريكل، أو كام أسامها بيك »املريكيافيلية« 

املتحدة  الواليات  يف  واسع  نطاق  معروفا عىل  املركز،  أملانية  أوربا  بناء  وملرشوعها 

به  ينادي  كان  الذي  واملدين  العمومي  االجتامع  علم  من  النوع  ذلك  عكس  وإن 

علامء اجتامع مرموقون مقيمون يف الواليات املتحدة من أمثال بورواي، وأورالندو 

)Michèle Lamont( وآخرون. باترسون )Orlando Patterson( وميشال المون 

ولكن، وبالتوازي مع ذلك، ميكن العثور عىل أثر لبيك يف العديد من أقسام علم 

املرموقني مبن  االجتامع  العديد من علامء  كان  لقد  املتحدة.  الواليات  االجتامع يف 

 Craig( كالهون  وكرايغ   )Jeffrey C. Alexander( آلكسندر  ذلك جيفري يس  يف 

Calhoun( وساسكيا ساسني )Saskia Sassen( قريبي االرتباط بكتاباته فيام صار 

مفهوم مجتمع املخاطر فكرة راسخة يف علم االجتامع البيئي ويف بعض مقاطع علم 

اجتامع العلم والتكنولوجيا يف الواليات املتحدة )وعىل األخص منها تلك التي تعالج 

اإلدارة التنظيمية يف املخاطر وسياسات املخاطر التقنية العلمية(. ومن املثري لالنتباه 

أن مناداة بيك بالكوسموبوليتانية املنهجية كان توجها موجودا، قبل ميالد العبارة، 

عالجت  التي  تلك  املتحدة  الواليات  يف  النسوية  االجتامعية  العلمية  التحاليل  يف 

أمناط الهيمية املتقاطعة، ولدى منظري العامل- األنظمة، وعلامء االجتامع الدارسني 

الكونيني  واإلثنوغرافيني  مقارن،  تاريخي  منظور  من  اإلمرباطوريات  أو  للحضارات 

»للسياسات  املستكشفني  السياسة  اجتامع  وعلامء  الدراسية،  املواقع  متعددي 

غري  التآلف،  من  نوعا  أن  إذا  ذلك  يعني  وآخرين.  للقوميات،  العابرة  النزاعية« 

متوقع عىل الغالب، كان يعتمل عىل امتداد سنني بني نقد بيك للمنهجية القومية 

والبعض من أكرث تيارات علم االجتامع حيوية يف علم االجتامع يف الواليات املتحدة.  

احتفاءًا باولرايش بيك

عىل طريق مواصلة مرياثه أقرتُح أربعة مواضيع بحثية تبنى عىل أساس انشغاالته. 

ميكن لألول أن يتفحص اآلثار االجتامعية السياسية لدورات املخاطر الكونية الصاعدة 

متزايدة الرسعة. ميكن لذلك أن يشمل سريورات فائقة االنتقائية متثل فيها، رمزيا 

وسياسيا، منظامت أنجزت أفعاال محددة صارت مخاطر ملحة )مثل اإلرهاب( فيام 

تكون أخرى محل إهامل )مثل الفقر املعمم والعنف البنيوي(. علينا ثانيا أن نبادر 

إىل تناول أثر القوى الكونية يف الظواهر االجتامعية مهام كان مقياسها التحلييل ومن 

ثم إستشكال خاصية »االجتامعي« بوصفه موضوع دراستنا بدال عن تناوله وكأنه 

أمر مفروغ منه. علينا ثالثا أن نحاول أن نفهم فهام أفضل طريقة اشتغال الفاعلني 

واملؤسسات التي يجعلها حارض املشاريع الجامعية ذات الصبغة التعددية الثقافية 

للقوى  تجعل  األهمية،  وبذات  ولكنها،  الكوسموبوليتانية  مع  متوافقة  واملساواتية 

املدين  املجتمع  يف  لحضورها  معنى  القومية  وحامسية  للكوسموبوليتانية  املضادة 

الكوين. ميكن لنا رابعا أن نطور تجميعا للمعطيات وأدوات منهجية ال تقترص عىل أو 

تفرتض أخذ الدولة األمة وحدة تحليل وحيدة وذلك بغية مقارنة ومقابلة الظواهر 

والفاعلني واملؤسسات ما فوق وما تحت القومية )من قبيل املدن، واملناطق أو الرشكات 

العابرة للقوميات(. وبالفعل، فقد وضع بيك أجندا وإطارا ملعالجة قضايا زمننا امللحة.  

باريسية  أنا وبيك آلخر مرة يف ديسمرب كانون األول )2014( يف ورشة  التقينا، 

عن  كبري  بحامس  تحدث  حيث  الكوسموبوليتية  البحث  وطرائق  املعطيات  حول 

كتابه الالحق  The Metamorphosis of the World ›تحوالت العامل‹. كان ينظر 

له عىل أنه رائعته، ودفاع عن رؤية علمية اجتامعية جديدة وإطار مرجعي  ميكنه أن 

يحلل ما يطرأ من تحوالت التي نشهدها اليوم. مل تكن تلك آخر أفكاره الرؤيوية وال 

دليال إضافيا عىل إبداعيته الفكرية ›ذات املدى الواسع‹. خالل آخر ليلة يف الورشة، 

كان يل عشاء مع صديق يف مطعم تقليدي صغري من ذلك النوع رسيع االختفاء من 

دوائر باريس املركزية. وبينام كنا نغادر املطعم، اكتشفنا أن بيك وزوجته، إيليزابث 

بيك غرينشهايم، عاملة االجتامع من الطراز الرفيع، كانا يسبقاننا وأنهام كانا والشك 

قد تناوال عشاءها يف نفس املطعم. مل نرغب يف إزعاجهام بينام كانا يبتعدان ولكننا 

التقطنا منهام قبسا حيث كانا ميشيان يدا بيد قبل أن يلفهام، رويدا رويدا، هواء تلك 

الليلة الباريسية البارد الضبايب. سيكون ذلك املنظر هو آخر ما أذكر عن أولرايش 

بيك، رجل الفكر الكبري الطيب األصيل، الذي جال يف شوارع عاملنا االجتامعي. وفاته 

خسارة كربى يل أنا عىل املستوى الشخيص ولعلم االجتامع وللعلوم االجتامعية كافة.

>kurasawa@yorku.ca< توجه كل املراسالت إىل فويويك كوروزاوا عىل العنوان

mailto:kurasawa%40yorku.ca?subject=


 

34

 العدد 2 من السلسلة 5 - حزيران 2015    

>>

»النمر  أنها  عىل  العامل  أرجاء  كل  ويف   1990 السنوات  خالل  إيرلندا  ُعرفت 

االستثامرات  تديرها  التي  الصادرات  ازدهار  كان  النمو.  رسيع  السلتي« 

تناميا  كانت  الحقيقية  القصة  ولكن  الكربى  العناوين  اهتامم  يحوز  األجنبية 

منتهى  يف  مرتفعتني.  وهجرة  ببطالة  تاريخيا  موسوم  بلد  يف  للبطالة  كبريا 

ثروات  تشمل  خيالية  موارد  اإليرلندي  للمجتمع  تتوفر  كانت   1990 السنوات 

ذات  تنمية  ومتّت  اإليرلندي  االقتصاد  استقر  وثقافية.  ومؤسسية  اقتصادية 

السداد. بصدد   1980 السنوات  مخلفات  من  ضخم  وطني  دين  وزر  وكان  بال 

تفتتت  أنها  ويبدو  املوارد  هذه  تبخرت   ،2008 حلول  ومع  ولكن 

الكوين  االقتصاد  لوليد  البهية  الصورة  وصارت  املالية.  األزمة  بفعل  شظايا 

طيشها. مظاهر  أجىل  يف  للرأساملية  مثاال  قصة   1990 للسنوات  الليربايل 

ما الذي قادنا إىل هذا التغري املأساوي؟ تعاضدت ثالث من خصائص الرأساملية 

املعارصة، هي الرسملة، واالندماج الدويل، والسياسات االقتصادية« الليربالية«، لتصنع 

أزمة إيرلندا الراهنة حادة املأساوية. أوال، كان ازدهار السنوات 1990 قد بني عىل استثامر 

إنتاجي يف صناعات جديدة تعززها وكاالت تنمية نشطة عىل ملك الدولة ولكن السنة 

2000 شهدت تزايد املضاربة يف امللكية بفوائد زهيدة، مضاربة أينعت بفعلها البناءات 

السكنية والتجارية من خالل »فقاعة عقارية« حقيقة )الفقاعة العقارية هي مستوى 

من املضاربة عال عىل كل السوق العقارية يتميز بتعاظم الفارق بني القيمة الحقيقية 

للعقارات واملساكن عىل وجه أخص ومرجعيات االتجار فيها مثل األجور - املرتجم (. 

وانتهى ذلك إىل أن قاد نحو انهيار بنيك وديون بنكية كبرية أثقلت كاهل الجمهور.

ثانيا، بلغت رسملة إيرلندا مستويات خطرة بسبب الديناميات املتحولة لالندماج 

األووريب. فقد كانت الصناديق العمومية األروبية قد ساعدت خالل السنوات 1990 

نسبة هامة من االستثامر اإليرلندي، ولكن، وخالل السنوات 2000 هيمنت أدفاق 

من التداين الخاص عىل االقتصاد وصارت البنوك اإليرلندية شديدة املديونية تجاه 

من  املزيد  اتجاه  يف  دفعت  األورويب  االتحاد  سياسات  إن  بل  الدوليني.  املقرضني 

االندماج املايل مبا يف ذلك ما كان من خالل تركيز اليورو عملة موحدة حتى أن العديد 

االجتامعي  االستثامر  من  قلصت  األوروبية  اللجنة  وكذا  األوروبية  الحكومات  من 

ورأس املايل. وفيام كانت أوروبا تستثمر بكثافة يف املستقبل صارت اآلن تضارب فيه.   

ثالثا، ساعدت سياسات إيرلندا الوطنية ذاتها عىل تحويل ضغوط الرسملة الدولية 

إىل كارثة داخلية. جمعت حكومة أواخر السنوات 1990 الشعبوية بالنيوليربالية يف 

خليط خطر قاطعة كل الرضائب بحيث صارت أكرث تبعية تجاه الرضائب املوظفة عىل 

املبيعات لتمويل اإلنفاق املتزايد. وعندما مس االنفجار القروض واملضاربات العقارية 

العمومية وجوابا عىل ذلك  أزمة 2008 تخلف إليرلندا نقص حاد يف ماليتها  خالل 

سارعت البالد باالنتقال إىل اعتامد رضائب جنونية التزايد واقتطاعات قاسية يف اإلنفاق.

تلقن القصة اإليرلندية بعض الدروس املهمة حول الليربالية االقتصادية الراهنة. 

كثريا ما صنف االقتصاد اإليرلندي يف نفس خانة عائلة الرأسامليات األنكلو- أمريكية 

»الليربالية« وعىل ذلك يبدو الكثري من مالمح التجربة اإليرلندية أليفا. كل مظاهر »آليات 

السوق« الجوهرية واملعتادة من قبيل اقتطاع الرضائب من مرابيح رؤوس األموال 

وتخصيصها لدفع االستثامر واالعتامد عىل مخزون السوق لتأمني التوجيه والتأكيد عىل 

»اللمسة الخفيفة« للبنوك لتحقيق التعديل والحد من قدرة الدولة حتى عىل تجميع 

املعلومات حول النشاطات البنكية، ساهمت مساهمة مبارشة يف انهيار إيرلندا الكاريث. 

التمركز سلطة  نظام حكومي شديد  منح  فقد  أخرى والشك.  عنارص  كانت مثة 

ضخمة ملجموعة صغرية من الوزراء املهمينني مام يرس استتباب نظرة ضيقة ومنغلقة 

السياسات  وأجربت  تضعف.  الدميقراطية  الحوكمة  كانت  فيام  االقتصادية  للتنمية 

النقدية التي أوصلت املضاربة العقارية إىل مستوى غري مسبوق بالتوازي مع إضعاف 

القاعدة الوطنية القتطاع الرضيبة عىل اعتامد التقشف الحقا. ونسفت دولة الرعاية 

االجتامعية التي ركزت عىل الدفوعات السائلة بدال من الخدمات العمومية املعمم 

الدعم الشعبي لحامية الخدمات االجتامعية. كانت كل هذه عنارص سياسية ذات وقع 

كبري. تنزع االقتصاديات األنكلو-أمريكية الليربالية إىل االعتامد عىل منظامت عمومية 

إىل  تنزع  الحاكمة وهي  األحزاب  إىل  الهرمية وإىل منح سلطة كبرية  عالية  وخاصة 

الترصف يف عجز امليزانيات مؤكدة عىل الفوائد يف ارتباطها بالدخل بدال عن الخدمات 

املعممة. قد ال تكون هذه املالمح من مظاهر »األسواق« ولكنها مشرتكة عىل الغالب 

القامئة.  االيربالية  ضمن  مشرتكة  عنارص  فهي  ثم  ومن  الليربالية  الرأسامليات  بني 

بعد أكرث من ست سنوات من انهياره، يبدي االقتصاد اإليرلندي اآلن عالمات تعاف 

هشة وغري متكافئة. متكن اإلشارة عىل األخص إىل أن التشغيل متزايد وأن عائدات 

الرضائب تتصاعد فيام يتقلص حجم عجز امليزانيات. ولكن قدرة إيرلندا عىل امليض 

قدما مهددة بفعل نفس التيارات الثالث التي تسببت يف انهيارها. فلنئ كانت البنوك ال 

تقرض بنفس التسيب الذي كانت تترصف به سابقا فإنها ال متنح إال القليل من القروض 

لألعامل اإلنتاجية ومل تعمد الحكومة إال مؤخرا إىل بعث بنك متويل حكومي طال 

انتظار اإليفاء بوعده. وعاد كال قطاعا املالية وامللكية إىل االندفاع بوصفهام قطاعي منو 

بحيث ارتفعت اإليجارات واألمثان مبا سلط ضغوطا عىل العائلني واألعامل الصغرية. 

 علم االجتماع في إيرلندا

رحلة إيرلندا في اتجاه <
النكبة االقتصادية
بقلم سيان أو ريان )Seán Ó Riain(، جامعة ماينوث الوطنية اإليرلندية، إيرلندا
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اليورو  منطقة  سياسة  عىل  اإلجابة  كانت  هذه  الرسملة  إعادة  مع  بالتوازي 

يف  األوروبيون  الزعامء  يستمر  أن  املفاجئ  من  يكون  ال  قد  البتة.  مناسبة  غري 

األوروبية  االجتامعية  للدميقراطيات  التاريخي  الرتدد  باعتبار  »التقشف«  اعتامد 

العاملية.  املالية  األسواق  إىل  بعروضها  الخروج  ويف  ميزانياتها  يف  عجز  تسجيل  يف 

جوهريا  رفضت  االجتامعية  الدميقراطيات  هذه  نفس  أن  املفاجئ  من  ولكن 

هامة  متويل  مبخططات  الحالية  اإلنفاقية  االقتطاعات  لتعديل  جادة  محاوالت 

لالستثامر،  الحايل  املخطط  ويشهد  العيش.  تحسني ظروف  أو  النمو  دفع  أجل  من 

جولة  خالل  من  الحجب  من  نوعا  العمومية،  الوكاالت  من  مجموعة  تتواله  الذي 

الخاص. التمويل  نحو  التمويالت  تجرف  التي  النوعية«  »التسهيالت  من  جديدة 

نحو  فأكرب  أكرب  برسعة  مهرولة  الحالية  اإليرلندية  الحكومة  تسري  أخريا 

يركز  محارصة.  ساكنة  نظر  يف  شك  وال  شعبي  تحول  وهو  الرضيبية،  االقتطاعات 

األوروبية  التقشف  سياسات  تعارض  التي  القوى  يواجه  تحد  عىل  األنظار  ذلك 

تكتيكا  امليزانيات  تعديل  الراهنة. عىل خالف تصورات مشرتكة مل يكن  واإليرلندية 

االتحاد  يف  االجتامعيني  للدميقراطيني  تكتيكا  بل  االورويب  االقتصاد  بليرباليي  خاصا 

نسب  ينبني عىل  اجتامعي  عقد  يضمنه  اجتامعي  تضامن  إىل  لقد سعوا  األورويب. 

يف  ذلك  كل  حامية  مع  متعادلة  وأجور  قوية  اجتامعية  وخدمات  عالية  تشغيل 

اليوم  واألوروبية  اإليرلندية  املقاربات  تؤكد  ال  الحذر.  املايل  الرصف  من  رشنقة 

إعادة  هذه  النادرة.  االجتامعية  الحامية  من  القليل  ذلك  يف  مبا  الرشنقة  عىل  إال 

والنشاط  والحامية  الحذر  يعتمد  قديم  اجتامعي  دميقراطي  ملرشوع  اكتشاف 

للتهميش  عرضة  كانت  ما  كثريا  التي  املقاربة  تلك  واجتامعيا،  اقتصاديا  اإلنتاجي 

التأخر.    بالغة  اكتشاف  إعادة  ولكنها  األورويب،  االتحاد  سياسات  مناقشات  ضمن 

>Sean.ORiain@nuim.ie< توجه كل املراسالت إىل سيان أو ريان عىل العنوان

 علم االجتماع في إيرلندا

“فيما كانت أوروبا 
تستثمر بكثافة في 
المستقبل صارت 
اآلن تضارب فيه”

mailto:Sean.ORiain%40nuim.ie?subject=
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>>

دميقراطيات  يف  الحال  عليه  هو  مثلام  إيرلندا،  يف 

املؤسس، ممثال  العمومي  املجال  أخرى، شهد  ليربالية 

يف الخريات والخدمات العمومية يف التعليم وخدمات 

اإلعالم العمومي، حالة تراجع. يف ذات الوقت يجعل 

يوضع  ما  أي  الوسيط«،  العمومي  »املجال  أسميه  ما 

تحت الرادار من تلك األحداث واألنشطة واملامرسات 

حضوره  املندفعة،  والعمومية  العمومية  تؤثث  التي 

محسوسا يف سياق خروج إيرلندا من سنوات التقشف. 

من املمكن أن نرى جمهورية أنجزت إصالحها تنبث 

الوسيط  العمومي  املجال  تكرس  التي  القيم  فيها 

إعادة  نحو  دافعة  املؤسيس  العمومي  املجال  نحو 

تعديل للعالقات بني السوق والدولة واملجتمع املدين.

من  سلسلة  كان،  الذي  العمومي  املجال  عاىن 

وتعرضه  املالية  املوارد  من  حرمانه  مع  النكسات 

لنقد ال يلني. تلك هي نتيجة 30 سنة من »البحبوحة 

الخاصة واإلمالق العمومي« بعبارة جي. ك. غلربايث 

)J.K. Galbraith(. مسدو الخدمات الصحية واملربون 

من  تظهر  التي  الرؤوس  هم  العموميون  والخَدمة 

وقادة  السياسيني  الزعامء  من  ميتدح  ما  سطح  تحت 

كاويل  أنثوين  تحليل  يعلمنا  واإلعالم.  الخاص  <<القطاع 

دفاعا عن المجال <
العمومي

بقلم ماري بي كوركوران )Mary P. Corcoran(، جامعة ماينوث الوطنية اإليرلندية، إيرلندا

مظهر من مظاهر التجمع المدني-
مخصصات للضواحي الخارجية 

لدبلن.
الصورة لماري كوركان

 علم االجتماع في إيرلندا

للقطاع  اإلعالم  لتأطري    )Anthony Cawley(

الكثري   2010 إىل   2008 من  إيرلندا  يف  العمومي 

القطاع  يقدم  اإلعالم  أن  بني  لقد  املنظور.  هذا  من 

العمومي يف مواجهة القطاع الخاص  مع قرن القطاع 

و«األعباء«  ب«الكلفة«  الغالب  عىل  العمومي 

العموم  عىل  الخاص  القطاع  يقرن  فيام  و«اإلنفاق« 

ب«التمويل« و«خلق الرثورة«. لقد ألفنا هذا التقسيم 

ذكر.  دون  من  مير  ما  غالبا  الذي  الحد  إىل  القطبي 

األزمة  إىل  تقودنا  كانت  التي  السنوات  خالل 

خالل  من  التشكيل  إعادة  إىل  تخضع  إيرلندا  كانت 

الرسملة واإلخضاع إىل آليات السوق. مل تكن الخريات 

تصفيتها  متت  التي  هي  العمومية  والخدمات 

صعوبات  العموميون  املثقفون  وجد  بل  فحسب 

من  اعتربوه  )أو  نقدي  موقع  احتالل  يف  فأكرث  أكرث 

البعض  ادعى  لقد  الحاالت(.  بعض  يف  املناسب  غري 

الكفاية  فيه  مبا  يحتجوا  مل  العموميني  املثقفني  أن 

ترضب  كانت  التي  الزاحفة  السوق  أصولية  ضد 

املثقفون  ووجد  إيرلندا،  يف  والثقافة  السياسية  الحياة 

العموميون أنفسهم من دون أثر إزاء التقنوقراط ذوي 

سدى.  تكلموا  من  أصوات  وضاعت  اللذقة،  األلسن 
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الكنيسة  به  تضطلع  الذي  الهيمني  الدور  باعتبار 

عىل  )ومنكفئة  ثيوقراطية  دولة  يف  الكاثوليكية 

الدوام  عىل  املدين  املجتمع  كان  بعيد(  حد  إىل  ذاتها 

إذا  األقل  عىل  ما،  حد  إىل  والتمويل  التطور  ضعيف 

من  القليل  للبلد  أخرى.  أوروبية  ببلدان  قورن  ما 

بحيث  الدولة  حدود  خارج   السياسية  املؤسسات 

عنها  والدفاع  »العمومي«  قيمة  لبلورة  أرضية  تتوفر 

سواء أطبقت عىل خرياتنا وخدماتنا العمومية أم عىل 

مثقفينا العموميني أم عىل املجال العمومي يف مدننا.

عىل أنه من املمكن النظر إىل ذلك عىل أنه فرصة 

االقتصادي  الرتاجع  من  مرحلة  إيرلندا  تجتاز  كذلك. 

االجتامعي.  النفيس  التأمل  ومن  السيايس  واالهتزاز 

أنفسنا« كام خرسنا  البوصلة« و«فقدنا حكم  »أضعنا 

أكرث قدرة عىل  بتنا  ولكننا كذلك  االقتصادية.  سيادتنا 

املوارد وأكرث  احتكاما عىل  املشاكل وأكرث  التغلب عل 

حضورا يف املجال العمومي الوسيط يف مدننا وأحيائنا. 

اعتبار  عىل  والتجدد  النشاط  عىل  دالئل  نجد  هاهنا 

متلك الناس لذواتهم العمومية واملدنية واالجتامعية من 

خالل جملة من املامرسات اليومية يف اإلنتاج والتبادل 

واملبارشة  الدميقراطية  الفعل  وأشكال  واملشاركة 

مجرد  وافرتاضية.  بينية  فضاءات  يف  يقيمونها  التي 

تظهر وجود  اليومية  الحياة  نلقيها عىل  نظرة رسيعة 

الوسيط يف  العمومي  فضائنا  لالحتامل« يف  »فضاءات 

الغالب مصنوعة من تحت، مغذاة من قبل مواطنني 

املدين. للتفاعل  اإلنسانية  للحاجة  يستجيبون  نشطني 

الفضاءات  صارت  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 

وفضاءات  الحرضية  املساحات  قبيل  من  اإلنتاجية 

املدن  يف  مذدهرة  الضيعات  أسواق  مثل  التبادل 

معيدة  الجامهريي  االستهالك  منط  متحدية  ومحيطها 

البيئة  بقضايا  الوعي  ومثرية  بالطبيعة  الناس  ربط  

تعيد  وكأنها  العمومية  املكتبات  وبدت  واالستدامة. 

مثاال  مقدمة  والعرشين  الواحد  للقرن  نفسها  ابتداع 

رائعا عن توفري الخدمة يف املحليات مستجيبة لحاجة 

الوافدين سواء أكانوا إيرلنديني أم مهاجرين. وقد أرّس 

يل  ضابط رشطة ساٍم أن أكرث املناطق اندماجا يف دبلن 

هي املكتبة العمومية يف أحدث الضواحي غرب املدينة.

مثة العديد من األمثلة عن األنشطة التي تجد لها 

املجال  تنشيط  عىل  تساعد  حيث  املحتمل  يف  موقعا 

Liffey  العمومي من تحت إىل فوق، حيث يكون يوم

حامم  موقع  أو  دبلن  وماراثون  للسباحة،  السنوي 

»األقدام األربعني« العمومي يف جنوب دبلن مفتوحة 

لكل الناس تجذبهم من كل حدب وصوب. ال حواجز 

عن  عمومية  تعبريات  وهي  الدخول  متنع  فيها  عالية 

أكرث  ينتظم  الذات.  بجلد  )اإليرلندي(  الخاص  متتعنا 

طول  عىل  ممرسح  سنوي  وحدث  مهرجان   700 من 

هذه  املحتمل  »مرسحة«  فضاءات  وعرضها.  إيرلندا 

من  وخرّية  جبارة  تطوعية  جهودا  عامة  تعتمد  التي 

نستقيها  التي  باملتع  تذكرنا  املحلية  الجامعات  قبل 

من الفن واألكل والتاريخ واملوسيقى واألدب والشعر.  

الفن  معارض  تشمل  البينية  املحتمل  فضاءات 

مباين  يف  تكون  ما  )كثريا  وعروضا  وتجارة  الشعبي 

وأحداثا  امللكيات(،  انهيار  أثر  عىل  تركت  مهجورة 

الجديدة.  املخازن«  إفراغ  و«مبيعات  متحركة  شعبية 

مثل هذه األحداث املرتجلة تنشط فضاءاتنا العمومية 

النظر يف مسبقات تفكرينا )عىل اعتبار  وتجعلنا نعيد 

 علم االجتماع في إيرلندا

تزايد  شعبية صنع األشياء وتحويرها وإعادة صنعها(. 

فضاءات املحتمل االفرتاضية تعمل من خالل االتصال 

الوسائطي عرب الحاسوب ومتنح الفرص للتنظم السيايس، 

الحي.     الخالق  املشرتك  والعمل  التربعات  وتجميع 

 ،Gaelic Athletic Association عمل   يضطلع 

من  دعم  يف  عادة  األوىل  هي  تطوعية  منظمة  وهي 

يرغبون يف بناء جامعات يف املدن اإلقليمية وضواحي 

اإلحساس  تعزيز  يف  مهم  بدور  الخرضاء،  الحقول 

بالهوية واالنتامء والعمل التطوعي والعمومي. تشمل 

متنوعة  مبادرات  والتشاركية  الدميقراطية  الفضاءات 

 Claiming our( مبستقبلنا«  ننادي   « تنوع  بقدر 

مدين  مجتمع  مجموعات  فيدرالية  وهي   )Future

اجتمعت من أجل استكشاف أفضل طرق بناء إيرلندا 

 Men’s Shed أكرث مساواة وإدماجا ودميومة، ومرشوع

الذي مينح فضاءا لفائدة املتقدمني يف السن حتى يلتقوا 

ويستمتعوا بأنشطة صنع يدوي ومتضية أوقات الفراغ، 

والحملة القوية ضد الرتفيع يف األداءات عىل املاء التي 

متثل  هذه  املمكن  فضاءات  كل  الشوارع.  اجتاحت 

مواقع لاللتزام املدين متكنت بالفعل من إعادة تنشيط 

يرى  بحيث  األسفل  من  اإليرلندي  العمومي  املجال 

أكرث مام  العمومية  الحياة  يتوفر يف  بأن ما  املواطنون 

هو موجود يف االقتصاد. يتعلق األمر باملجتمع كذلك. 

فبقدر ما ينمو املجال العمومي الوسيط وميتد تكون 

له القدرة االحتاملية عىل إعادة متلك الفضاء العمومي 

املؤسيس بوصفها جزءا من مرشوع تجديد الجمهورية. 

توجه كل املراسالت إىل ماري كوركوران عىل العنوان

 >Mary.Corcoran@nuim.ie<  

mailto:Mary.Corcoran%40nuim.ie?subject=
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نسائها.  لحركات  املتصل  التطور  مع  املمتد  البطريريك  إيرلندا  تاريخ  يتناسب 

نسوية اليوم املركبة والعابرة للقومية تجد لها جذورا يف الحقبة االستعامرية. تعود 

التاسع عرش ثم مع حق  املوجة األوىل لحركة النساء اإليرلنديات إىل أواسط القرن 

الحكم  تحت  تزال  ما  إيرلندا  كانت  سنة 1918 حني  للنساء  الذي ضمن  االنتخاب 

الوطنية  الحركة  يف  بدور  اضطلعن  األوىل  املوجة  نسويات  الربيطاين.  االستعامري 

ولكن مطالبهن تركت جانبا، عىل امتداد بناء الدولة اإليرلندية ما بعد االستعامرية 

دقيقة  الثانية مرحلة  املوجة  السنوات 1970، وسمت  الكاثوليكية. خالل  املحافظة 

النساء وحقوق  انتصارات مهمة يف قضايا العنف ضد  الراديكالية والتعزيز مع  من 

النساء اإلنجابية. مقابل ذلك، كانت السنوات 1970 سنوات من املحافظة االجتامعية 

صنعتها  التي  االنتصارات  عىل  خطرة  ردة  وسمتها  والهجرة  املرتفعة  والبطالة 

الطالق واإلجهاض. النساء، مبا يف ذلك موانع دستورية عىل  املدافعات عن حقوق 

رمكزية  ال  وسمته  النسوية  الحريك  النشاط  يف  هدوءا   1990 السنوات  جلبت 

جامعاتية.  ركائز  ذات  متطوعة  مجموعات  من  شبكة  يف  النساء  لحركة  وتشظ  

مشاركة  وتزايد  الجنسية  املثلية  عن  اإلجرامية  الصفة  ونزع  الطالق  تقنني  ولكن 

تحول يف  وعىل  النسوي  الحريك  النشاط  دالئل عىل  أعطت  النسائية  العاملة  القوة 

النسويات  الحركيات  الناشطات  نرشت  الفرتة،  هذه  خالل  املجتمعية.  املواقف 

يف  موصومة  قبل  كانت  التي  القضايا  من  العديد  بنجاح  العمومية  الساحة  عىل 

العديد من  الدولة للمساواة وترشيع اإلنجاب ومتويل  العمل عىل تأمني دعم  فرتة 

القانونية  اإلجراءات  كذلك   1990 السنوات  تخللت  كام  للنساء.  املوجهة  الخدمات 

من  التي متكنت  االسرتاتيجية  تلك  األوروبية  املحاكم  لدى  اإلنجابية  الحقوق  حول 

الحركة  هذه  توجت  الدستوري.  التغيري  مستوى  عىل  متفاوتة  نتائج  عىل  الحصول 

الثالثة بحركة تصاعدت حرفيتها وارتكازها عىل تيار رئيس عىل صيغة نسوية الدولة.

الكاثولييك  الحق  وعودة  االقتصادي،  االنكامش  عىل  فعل  رد  ويف  مؤخرا، 

ظهرت  الدولة  تقوده  الذي  والتقشف  الحريك  النشاط  إىل   )Catholic Right(
حركة النساء اإليرلنديات<

بقلم بولين كولن )Pauline Cullen(، جامعة مانوث الوطنية اإليرلندية، إيرلندا

الموجة االولى التي تشمل الحركة االيرلندية النسائية 
و التي تضمنت كومانن نام بان-و هي منظمة شبه 

عسكرية كانت قد حاربت في انتفاضة الفصح عام ١٩١٦ 
ضد الحكم البريطاني 

>>

 علم االجتماع في إيرلندا
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النسوية  الشبكة  تسعى  اإليرلندي.  السياق  بالنسبة  جديدة  معارصة  مجموعات 

اإليرلندية )ش ن إ( التي تأسست سنة 2010 إىل تعبئة النساء الشابات، يف ما تواصل 

التي  القضية  وهي  اإلنجابية  الحقوق  دعم  حول  التعبئة   Pro-choice مجموعات 

البنية  كذلك  بآثارها  األزمة  ومست  النسويات.  من  متعاقبة  أجياال  تسيّس  تزال  ال 

من  سالسل  ذلك  عىل  تشهد  كام  الحركة  عىل  والقدرة  النسائية  الجامعية  التحتية 

وكذا  العمومية  والخدمات  الجندرية  املساواة  وكاالت  ميزانيات  عىل  االقتطاعات 

سلبي  أثر  للتقشف  أن  هو  باملالحظة  ما هو جدير  والعائالت.  النساء  دعم  برامج 

غري متكافئ عىل املساواة الجندرية يتوازى مع جهود سياسية نسوية قوية إىل حد 

شديدة. احتجاجات  ذلك  يف  مبا  الجندرية  العدالة  يف  االنكامش  آثار  عىل  للرد  ما 

املتصاعد  النيوليربايل  واالتجاه  الكبري  االنكامش  مثل  املعوملة  للقوى  مبا  ارتباطا 

الذي يتبعه منوال التنمية اإليرلندي من آثار مبارشة ال شك فيها يف النساء اإليرلنديات 

النساء اإليرلنديات محل  الدولية داخل حركة  القوى  والنسوية اإليرلندية كان دور 

جدل، إذ وفيام ينظر البعض من الكتّاب إىل الحركة عىل أنها ذات مناء داخيل خاص 

يرى البعض اآلخر أنها مستندة إىل املوارد الدولية. وكثريا ما تتم اإلشارة إىل االتحاد 

الجندرية.  العدالة  حول  اإليرلندية  املناقشات  ضمن  مهم  عامل  أنه  عىل  األورويب 

لالتحاد  التحديثي«  »لألثر  املحافظة  للمقاومة  كان  و1990   1980 السنوات  خالل 

التعبئة النسوية فيام  األورويب يف قوانني الطالق واإلجهاض اإليرلندية دور مؤثر يف 

مؤخرا  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة  يف  الرئيس  األورويب  االتحاد  تيار  توىل 

السياسات  يف  الجندرية.  واملساواة  النسوية  عن  الدفاع  مبنوال  للدفع  فرص  توفري 

الجندرية اإليرلندية توفر املقارنات مع أوروبا رشعية أكرب للنسويات الاليئ يتحدين 

وال  اإليرلندي  النسوي  الحريك  النشاط  كان  الثانية،  الناحية  من  الوطنية.  السياسة 

إحراز  وتم  الجندرية  املساواة  يف  إيرلندا  سياسة  أوربة  متت  حيث  جوهريا  شك 

 ،2014 سنة  والتقايض.  الضغط  مجموعات  وعمل  االحتجاج  خالل  من  مهم  تقدم 

ترتبط  أصول  ذا  الجندرية  باملساواة  عالقة  ذي  إيرلندي  ترشيع   30 من  أكرث  كان 

الفرصة  النسوية  للمجموعات  كذلك  االتحاد  وفر  كام  األورويب.  االتحاد  بعضوية 

األوروبية  النساء  منظامت  يف  عضوات  بوصفهن  للقوميات  عابرة  بطريقة  للعمل 

.)European Women’s Lobby( األوروبيات  للنساء  الضغط  مجموعة  مثل 

 

الجندرية  الالمساواة  ملعالجة  صالحا  ترياقا  يعطي  ال  االورويب  االتحاد  ولكن 

عميقة الجذور والراسخة يف املجتمع اإليرلندي ذلك أن سياسات املساواة الجندرية 

الدخل. ميكن  املواطنات األوروبيات ذوات  عىل املستوى األورويب تظل مركزة عىل 

الجندرية يف  باملساواة  للدفع  أقل  اليوم فرصا  االتحاد األورويب يوفر  بأن  املحاججة 

السياق اإليرلندي مام كان عليه األمر يف السابق عىل اعتبار الضغوط الفاعلة من أجل 

نزع الصفة الجندرية عن القضايا املشرتكة بني املستوى الوطني ومستوى االتحاد. مثال 

مبثل تتوافق االنشغاالت النيوليربالية بحقوق األفراد وبنجاعة املنظامت واألسواق مع 

دعم اسرتاتيجية »تكافؤ الفرص« وهو ما ميكن أن يجرف كل االنقسامات الجندرية 

أحيانا حواجز جديدة يف وجه  الجندرية ويخلق  العالقات  تشكيل  يعيد  قد  ولكنه 

»لرأس  النساء  إحراز  يف  الحاصل  التقدم  إىل  ينظر  اإليرلندية،  الحالة  يف  النساء. 

تقدم  عالمات  أنها  عىل  األجر  مدفوع  العمل  يف  مشاركتهن  ويف  االجتامعي«  املال 

ولكن عىل أنها كذلك، ويف الكثري من األحيان، إعادة إنتاج اجتامعي ترعى التمييز 

مقبول.  هو  ما  إطار  خارج  باقيا  والرجال  النساء  بني  الالتوازن  تبقي  أو  البنيوي 

يف ما يتجاوز االتحاد األورويب، كثريا ما سعت املجموعات النسوية اإليرلندية إىل 

الضغط عىل الدولة اإليرلندية من خالل سريورة مدعومة من معاهدات األمم املتحدة 

مبا يف ذلك املعاهدة الدولية إلنهاء التمييز ضد النساء )سيداو( وأرضية بيجني. وقد 

شدد تقرير اللجنة الدولية حول الحقوق املدنية والسياسية حول إيرلندا لسنة 2014 

للنساء. أوسع  الجندرية ومشاركة  املساواة  اتجاه  اعتامد حركة يف  إىل  الدعوة  عىل 

ال تزال مرتبة إيرلندا متدنية يف ما يهم متثيل النساء يف الحياة العمومية االقتصادية 

والسياسية وتظل الحجج املدافعة عن شمول املرأة بأدوار يف صنع القرارات السياسية 

واالقتصادية الكربى ذات أهمية خاصة كام تتمتع بذات األهمية النداءات املوجهة من 

أجل تغيري الثقافة السياسية البطريركية اإليرلندية. عىل أن نجاح االقتصاد اإليرلندي 

خالل حقبة »النمر السلتي« ونجاح حركة النساء فتحا الطريق نحو إمكانات جديدة. 

تفهم النضاالت النسويات اإليرلندية اليوم عىل نحو أفضل مبا هي معقدة متأقلمة 

ومتخالفة تسمها قدرة عىل االنخراط يف طيف اجتامعي وثقايف وسيايس وعىل أنها 

متشابكة مع حركات متنوعة محلية ووطنية وعابرة للقوميات. حتى عىل هذا القدر من 

التعقيد تظل الحركة السياسية النسوية جوهرية من أجل تحقيق املساواة الجندرية.

>Pauline.Cullen@nuim.ie<   توجه كل املراسالت إىل بولني كولن عىل العنوان

 علم االجتماع في إيرلندا
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ترابطات سلتية <
 العائالت اإليرلندية 

المعولمة
،)Rebecca Chiyoko King-O’Riain( بقلم ريبيكا شيوكو كينغ أو ريان

 جامعة ماينوث اإليرلندية الوطنية، إيرلندا

ايرلندا تغمر الحب العالمي 

نتيجة  أكرث عوملًة،  أمة  اليوم  بهجرتها، وهي  إيرلندا مشهورة  يف ما مىض كانت 

العديد  و2000. عىل خالف   1990 السنوات  ازدهار  الهجرات خالل  من  وصلها  ملا 

إىل  االزدهار  فرتة  بإيرلندا خالل  الذين حلوا  املهاجرين  كل  يعد  مل  االنتظارات  من 

بيوتهم يف بولونيا وغريها من البلدان عندما حل تدهور سنة 2008. وبالفعل بقي 

وفيام  أنفسهم،  اإليرلنديني  إىل  بالنسبة  عائالت.  تشكيل  يف  وبدأوا  منهم  العديد 

االزدهار  الكثريون كذلك خالل فرتة  السنوات 1980 عاد  العديد منهم خالل  غادر 

ومرافقني  كونية  تجارب  معهم  جالبني  عاليا  تعليام  منهم  تابع  من  األخص  وعىل 

)مرافقات( غري إيرلنديني يف العديد من الحاالت، وأطفاال وشبكات عابرة للقوميات. 

كانت تلك عنارص ساعدت كلها عىل جعل إيرلندا مركزا لالتصال أكرث فأكرث عوملة.

سنة 2011 أحىص التعداد اإليرلندي 17 باملائة من ساكنة إيرلندا ممن رصحوا 

سنة  عليه  كانوا  عام  باملائة   25 بنسبة  تزايدا  ميثل  ما  وهو  فيها  يولدوا  مل  أنهم 

اإليرلندية.  الجنسية  لهم  ليست  أن  باملائة   12 السنة،  نفس  ويف  أشار،  كام   .2006

 87 بنسبة  تزايد  سجل  وإيرلنديون  بيض  أنهم  السكان  من  باملائة   85 أشار  وفيام 

اآلسيوية  اإلثنية  األصول  ذات  غري  السكان  لدى  و2011   2006 بني  ما  يف  باملائة 

هم  ممن  أغلبهم  وكان  والفيليبنيون(  والباكستانيون  الهنود  رئيسيا  )وهم  الصينية 

 4.5 من    )514,068( املليون  نصف  يتجاوز  ما   ،2011 سنة  وكان،   .40 عمر  دون 

كانت  مفاجأة  دون  ومن  املنزل،  يف  أجنبية  لغة  يتكلمون  إيرلندي  مقيم  مليون 
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وعىل  فاألملانية.  فالليتوانية  الفرنسية  بكثري  تفوق  وبنسبة  اللغات  أوىل  البولونية 

مامرسات  ممكنة  أيضا  هي  التكنولوجيا  جعلت  الدميغرافية  التحوالت  هذه  رأس 

عابرة للقوميات. فقد كان التوسع الرسيع إلمكانات إيرلندا االتصالية غري السلكية 

يف  الناس  من  باملائة   81  ،2012 سنة  جعل،  أن  وخارجا  داخال  النطاق  عريضة 

.2008 سنة  باملائة   61 كانوا  أن  بعد  اإلنرتنت  خالل  من  بالعامل  مرتبطني  إيرلندا 

وتصاعد  االتصاالت  من  املتزايد  الحجم  هذا  يعنيه  الذي  ما 

وغري  اإليرلنديني  بني  للقوميات  العابرة  الحميمية  الرتابطات 

وخارجه؟   اإليرلندي  املجتمع  داخل  العالقات  إىل  بالنسبة  اإليرلنديني 

أفهاما  تهندس  متقاطعة  مؤسسات  ملتقى  هي  أشكالها  مختلف  يف  العائالت 

أنه  عىل  والحميميات  الحب  أنواع  يف  يُرى  ما  محددة  والحميمية،  للحب  ثقافية 

السلوكات  من  األفهام شكل سجل  هذه  تتخذ  ما  كثريا  ذلك.  غري  هو  وما  مرشوع 

العاطفية. وقد صارت هذه العائالت العابرة للقارات واملامرسات العاطفية مركزية 

يف الحياة اليومية اإليرلندية أكرث من أي وقت مىض. نحن نعلم بفضل تعداد 2011 

أن مثة أرسا »مختلطة بني اإليرلندي وغري اإليرلندي« وهذه ميكن أن تكون عائالت 

ذات أفراد من جنسيات مختلفة مثل أوالد مولودين يف إيرلندا لوالديهم املولودين 

يف نيجرييا ويعيشون مع بعضهم البعض، أو تكون مجموعة من األصدقاء من أمم 
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مختلفة يعيشون جامعيا ضمن أرسة واحدة. لبعض املجموعات اإلثنية نسب عالية 

جدا ممن يعيشون ضمن مثل هذه العائالت »املختلطة« مبن ذلك أصييل الواليات 

املتحدة األمريكية )72 باملائة( واملمكلة املتحدة )64 باملائة( ونيجرييا )77 باملائة(.

وغري  اإليرلنديني  بني  املختلطة  واألرس  العرقي،  اإلثني  التنوع  تزايد  عىل  زيادة 

التعددية  تنامي  البلد  شهد  إيرلندا،  يف  العائالت  أشكال  يف  والتنوع  اإليرلنديني 

الكونية  »العائالت  بيك  أولرايش  يسميه  ما  وهو  العائيل  األساس  ذات  الثقافية 

واالعتقادات  والثقافات  األعراق  بينية  العائالت  هذه  تكون  ما  كثريا  )املعوملة(«. 

إيرلندا وعىل  بآخرين موجودين خارج  اإللكرتونية،  الوسائط  واللغات مرتبطة، عرب 

اتساع العامل. فقد ذكر 29 باملائة من مستخدمي اإلنرتنت يف إيرلندا سنة 2012 أنهم 

تأمني محادثات  أجل  بالشبكة من  امللحقة  الرقمية  الكامريا  تكنولوجيا  يستخدمون 

عليها. ويحافظون  للقوميات  عابرة  عاطفي  دعم  شبكات  يخلقون  بذلك  وأنهم 

كيف تساعد هذه العائالت متزايدة التنوع التي تعترب مواقع ارتباط للشبكات 

االجتامعية عىل ربط إيرلندا بالعامل؟ مثلام أرشت إىل ذلك منذ حني، أحد أهم ناقالت 

متزايدة  وثقافية  عاطفية  عالقات  بل  اقتصادي،  غري  للقوميات  العابرة  الرتابطات 

تكنولوجيا  استخدام  ميكن  الرقمية.  التكنولوجيا  استخدام  إىل  دميومتها  يف  االستناد 

عابرة  لالرتباط  »قابلية  خلق  من  إيرلندا  يف  العائالت  بالشبكة  املرتبطة  الكامريا 

للحدود« بالتوازي مع مامرسة االنتامء عىل امتداد مسافات جغرافية وزمنية شاسعة 

»يقوم«  بها  التي  الطريقة  بهندسة  خفية  بطريقة  ذلك  يسمح  باملقابل،  االمتداد. 

الناس بأفعالهم العاطفية مستخدمني أرضيات متعددة  للتكنولوجيا الرقمية )تعددية 

وسائطية(. يرى إليوت وآّري )Elliott and Urry( أن االستخدام املتزايد للتكنولوجيا 

قاد الناس نحو »إيداع« مشاعرهم لدى أجهزة تكنولوجية )من قبيل الكتابات النصية 

الفرد  املرسلة والصور املنشورة عىل الخط( لسحبها يف وقت آخر »ميكن القول إن 
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منخرط يف فعل من »اإليداع العاطفي« مستودعا املشاعر واألمزجة واالستعدادات يف 

عامل االشياء، مدخرا مثل هذه املظاهر من التجربة الذاتية إىل حني تسحب يف أشكال 

أخرى من الرتكيز والتفكري )Elliott and Urry, Mobile Lives, 2010: 39(«. وفضال 

عن اإليداع العاطفي، تنخرط هذه العائالت كذلك يف مامرسة ما أسميه » االسرتسال 

العاطفي« من خالل التفاعل املستمر واملتصل باستخدام الكامريا املرتبطة بالشبكة.

ال تستخدم الكامريا بوصفها مخاطبة صوتية ومظهرا برصيا صغريا يتموقع عىل شاشة 

الحاسوب يف تصوير متواجه. عىل غري هذا املعنى يشبه االستخدام املستمر للكامريا 

املرتبطة بالشبكة أكرث ما يشبه »االسرتسال« يف فيديو أو رشيط مبثوث عىل الخط 

وهي مستخدمة عىل أنها »نافذة« تطل عىل داخل حركة الحياة اليومية وضجيجها 

وفوضاها لساعات ال لدقائق. إن استعامل السكايب، أحيانا بشكل يومي وملدد طويلة 

من الوقت، للبقاء عىل اتصال مع األحبة ييرس للمستخدمني تعزيز عالقاتهم العاطفية 

وخلق نوع من اإلحساس باالنتامء عرب املكان والزمان. يساعد استخدام الكامريا عىل 

الربط بني العائالت عبورا للقوميات بحيث تتمكن من التعامل مع ظروف التكثف 

الزمانية واملكانية واالستجابة لها، ويتم نزع التكثيف عن التفاعل العاطفي عرب ترك 

الكامريا يف حالة استخدام عىل امتداد اليوم والتفاعل املستمر عىل مسافات مديدة. 

الدميغرافية  املجتمع  بنية  مستوى  عىل  ال  إيرلندا  يف  الجديدة  األرس  تتغري 

هذه  بفضل  ذاتها.  للعائلة  الجغرايف  االمتداد  مستوى  عىل  وكذلك  بل  فحسب 

اإليرلنديون،  يعيش  بها  التي  الطريقة  من  العائالت  تغري  الجديدة  التكنولوجيات 

الحميمية.  وحيواتهم  عواطفهم  يرتبطون،  بها  التي  الشعوب  من  املتزايد  والعدد 

>Rebecca.king-oriain@nuim.ie< توجه كل املراسالت إىل ريبيكا كينغ أو ريان عىل العنوان
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