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سلطة إحداث االضطراب
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فرانسيس فوكس بيفن

نداء الدولة اإلسالمية

<الواليات المتحدة وكوبا

< عن العنصرية والثورة

< عملة التنظيف الكوبيون في زمن متحول

فرنسوا برغا

ربيع محمصاني
منير السعيداني ترجمة: 

تصميم: 

علم االجتماع 
 يان بيرمانواألنثروبولوجيا 

كوبا المتحولة

علم االجتماع 
رودولف ريشترالعمومي في النمسا

<حركة عباد الشمس

< الحركة العمالية والحركة البيئية

< وضع الوالدين الضاغط

< صناعة االنهيار في تايوان

< تطور علم االجتماع التايواني

< علم اجتماع الشارع

علم االجتماع في تايوان

<يوغن هاتمان ١9٤٤-٢٠١٥
تذكار
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>

تداخل االختصاصات والتخصصات العلمية

نفتتح هذا العدد بحوارين. األول مع فرانسيس فوكس بيفن )Frances Fox Piven( وهي 
واحدة من أبرز اكادمييي تاريخ علم االجتامع يف الواليات املتحدة األمريكية. إن انقطاعها 
إىل البحث يف قضايا من قبيل حقوق الرعاية االجتامعية وتسجيل الناخبني ومؤخرا حركة 
احتلوا )Occupy Movement( بنّي فرادة تحليلها للحركات االجتامعية مسرتعية االنتباه إىل 
قوة التمرد. عىل امتداد مسريتها املهنية الطويلة خاضت من دون خوف يف مجادالت مع 
وجوه من حجم ميلتون فريدمان )Milton Friedman( وأظهرت شدة يف معارضة الوجوه 
اليمينية. االستجواب الثاين مع فرانسوا بورغا )François Burgat( الخبري الفرنيس يف العامل 
العريب الذي يفرس لنا النداء الذي وجهته الدولة اإلسالمية إىل املسلمني األوروبيني ضحايا 
اإلقصاء العنرصي يف بلدانهم. بعد ذلك يأيت مقال يان بريمان )Jan Breman( عامل االجتامع 
العالقة املعقدة بني  الرسمي والذي يفصل ها هنا  الشهري املهتم باالقتصاد غري  الهولندي 
األنرثوبولوجيا وعلم االجتامع. كل العلامء الثالثة لهم موطئ قدم يف علم االجتامع ولكنهم 
يف تعاملهم مع القضايا العمومية يظهرون أن حدود اختصاصهم ليس هاما وذلك باإلطالل 

عىل العلوم السياسية واألنرثوبولوجيا والتاريخ سواء بسواء مع علم االجتامع.  

يصح األمر كذلك عىل من ساهموا معنا بالقسم الخاص بكوبا. يعود كل من لويس رامبوت 
التاريخي بني كوبا  االتفاق  )Luis Rumbaut( وروبن رامبوت )Rubén Rumbaut( إىل 
والواليات املتحدة ليلفتوا االنتباه إىل تراكم الضغوط الجيوسياسية واالقتصادية التي أدت 
إىل التقارب بينهام، فيام تقدر لويسا ستور )Luisa Steur( داللة ذلك االتفاق من زاوية 
نظر العاملني يف قطاع التنظيف ذوي األجور الزهيدة. بفضل اطالعها الواسع عىل االنتقال 
نحو اقتصاد السوق ترى الكيفية التي بها يعمق تحول مامثل يف كوبا مظاهر الالتساوي 
التي كانت قبل تحت السيطرة. يف املقال املوايل تستجوب لويسا ستور ناشطا أفريكويب هو 
نوربارتو كاربونال )Norberto Carbonell( املخلص للحزب ولكنه يتحدث بشكل مفتوح 

عن العنرصية يف كوبا. ولرمبا ما كان نرش مثل هذا املقال ممكنا حتى إىل عام مىض.  
ولكن تداخل االختصاصات يتطلب التخصص وقد تطّور علم االجتامع يف أطر قومية وإن 
كان واقعا تحت أثر حقول كونية وهي النقطة التي أكدت عليها املقاالت الست التي صدرت 
من تايوان. لقد أنجبت هذه الجزيرة الصغرية املعلقة بني الصني والواليات املتحدة بتاريخ 
حركاتها االجتامعية املتوترة واحدا من علوم االجتامع األكرث حيوية يف آسيا.  لقد حفزت 
هذه األمة الحساسة تجاه القضايا الجيوسياسية وتجاه تاريخ القمع املمتد فيها مقاربات 
جديدة يف علم االجتامع الكوين. بل إن العديد من املساهمني التايوانيني املشاركني معنا يف 
هذا العدد شاركوا يف الحركة الدميقراطية ألواخر السنوات 1990 فطّوروا آفاقا متميزة حول 
الحركات االجتامعية. ومثلام تظهر ذلك املقاالت، دفعت »حركة عباد الشمس األخرية« بعلم 
االجتامع وبنظراته النقدية إىل حيث يكون يف محط األضواء الوطنية ميرّسة التزام الجمهور 

خلف االكادمييني. 

علم االجتامع العمومي هو موضوع مراجعة رودولف ريشرت )Rudolf Richter( لتاريخ 
علم االجتامع يف النمسا. مقاله هو األول من سلسلة ستمكن من تقديم أعضاء الجمعية 
الدولية لعلم االجتامع )ج د ع اج( املشاركني يف املنتدى الثالث لعلم االجتامع الذي سينتظم 
التنظيمية  اللجنة  تعد  )يوليو( 2016.  الرابع عرش من شهر متوز  إىل  العارش  فيينا من  يف 

املحلية بنشاط حدثا احتفاليا منساويا مستخدمة مدونتها الخاص ورابطها هو:
http://isaforum2016.univie.ac.at/blog/

.ISA website ميكن االطالع عىل حوار كوين يف 16 عرش لغة عىل موقع ج د ع اج
burawoy@berkeley.edu :ترسل كل املساهامت مبارشة إىل العنوان

االفتتاحية

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

فرانسيس فوكس بيفن،باحثة اجتامعية،لها يف 
املجال املهنيي سرية طويلة ومميزة، تقدم هنا 

نظريتها حول الحركات االجتامعية يف مقابلة مع 
لوريان مينيه.

فرانسيس بورغا،باحث متخصص يف شؤون الرشق 
االوسط يفرس االجتذاب اىل الدولة االسالمية يف 

مقابلة أجراها ساري حنفي

جان برميان،عامل اجتامع هولندي شهرييتحدث عن 
العالقية الغريبة بني علم االجتامع واالنرثوبولوجيا.

رودولف ريشرت،رئيس اللجنة املحلية ملنتدى علم 
االجتامع الدويل للعام 2006،يتكلم عن مرياث علم 

االجتامع العمومي يف النمسا. 

http://isaforum2016.univie.ac.at/blog/
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، ساري حنفي، 
فينيتا سينها، بنيامني تيجريينا، روزماري بابرت، إيزابيال بارلينسكا، 

ديالك سيندوغولو، فيلومني غوتيريز، جون هلموود، غييارمينا 
جاشو، كالبانا كانبريان، مارينا كوركيشيان، سيمون مابادميينغ، عبد 
املؤمن سعد، عائشة ساكتنبار، سييل سكالون، ساواكو شرياهايس، 

غرازينا سكابسكا، إيفانجيال تاستسوغولو، شني شون يي، إيلينا 
زدرافوميسلوفا.

محررون أقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين، محمد اإلدرييس.

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أندريزا غاليل، أنجيلو مارتينس 
جدونيور، لوكاس آمارال، رافائيل دو سوزا، بوينو آلفيس، خوليو 

دافيس.

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

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

أندونيسا: كامنتو يونارتو، هاري نوغروهو، لوسيا راتيه كوسوماديوي، 
فينا إتريايت، إنديرا راتنا إيراوايت باتيناساراين، بينيديكتوس هاري 

جوليفان، محمد شهاب الدين، دومينغوس إيلسيد يل، أنطونيوس 
أريو سيتو هاردجانا.

إيران: ريحانة جافادي، عبد الكريم بستاين، نياييش دواليت، محسن 
رجبي، وحيد النجنزاد.

اليابان: ساتومي ياماموتو، فوما سيكيغويش، شينشا كاميو، كاناكو 
ماتايك، كاهو مياهارا، يويك ناكانو، يوترو شيموكاوا، ساكيي يوشيكو.

كازخستان: آيغول زابريوفا، بيان سامغنبيت، دورنبيك كوليمينوف، 
عادل رودينوف، غاين مادي، آملاش تليسباييفا.

بولونيا: آدم موللر، آنا وانزيل، جاكوب بارزيويسيك، جوستينا 
كوشينسكا، جوستينا زيلينسكا، كاميل ليبينسيك، كارولينا 

ميخايلويسكا، كريستوف غوبانسيك، ماريوس فيكيلزتيان، مارتينا 
ماشيوش، ميخوالي ميريجويسيك، باتريسيا بينداراكويسكا، فريونيكا 

غاويرسكا، صوفيا بينزا.

رومانيا: كوزميا روغينيش، كورينا براغورا، أندريا آكاساندري، رومانا 
كانتاراجيو، ألكسندرو دوتو، ركساندرا يورداش ميهاي بوغدان 
ماريان، أنجليكا مارينسكو، آانكا ميهاي، مونيكا نادراغ، باالز 

تليغدي، إيليزابيتا توما، إيلينا تودور.

روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، آنا كادنيكوفا، آسيا فورونكوفا.

تايوان: جينغ ماو هو.

تركيا: غول تسوبارسيو غولو، إيرماك إيفرين.

مستشار إعالمي: غوستافو تانيغويت.
مستشار التحرير: آنا فيالريال.

٣

٢ االفتتاحية: مزيدا من العمومية مزيدا من المقارنة 

سلطة إحداث االضطراب: حوار مع فرانسيس فوكس بيفن
٤ بقم لوران سي. مينيت، الواليات المتحدة 

نداء الدولة اإلسالمية
مقابلة مع فرنسوا برغا قام بها ساري حنفي، لبنان                                                                                                        ٧       

التاريخ الغريب لعلم االجتماع واألنثروبولوجيا 
بقلم يان بيرمان، هوالندا                                                                                                                                                                    ١٠

ميراث علم االجتماع العمومي في النمسا
بقلم رودولف ريشتر                                                                                                                                                                              ١٣       

 <كوبا المتحولة  
 

الواليات المتحدة وكوبا: التركيب العسير
١٥ بقلم لويس إ. رامبوت وروبن ج. رامبوت، الواليات المتحدة 

عن العنصرية والثورة: حوار مع نوربارتو ميسا كوربونال
بقلم لويسا ستور، الدانمارك                                                                                                                                                         ١٨

أخبار صادمة من هافانا: عملة التنظيف الكوبيون في زمن متحول
٢١ بقلم لويسا ستور، الدانمارك  

<علم االجتماع في تايوان

حركة عباد الشمس وورطة علم االجتماع التايواني
بقلم مينغ شو هو، تايوان                                                                                                                                                               ٢٣

ما األْولى؟ الحركة العمالية أم الحركة البيئية؟ 
بقلم هوا جين ليو، تايوان                                                                                                                                                               ٢٥

وضع الوالدين الضاغط
٢٨ بقلم بيي شيا الن، تايوان 

صناعة االنهيار: تايوان في القرن الواحد والعشرين
٣٠ بقلم ثانغ هونغ لين، تايوان 

العمومية والخصوصية في تطور علم االجتماع التايواني
٣٢ بقلم ماو كوي شانغ، تايوان 

علم اجتماع الشارع
٣٤ بقلم هونغ زان وانغ، تايوان 

<تذكار

يوغن هاتمان ١9٤٤-٢٠١٥: أممي مخلص
٣٦ ليودميال نورس المملكة المتحدة وسيلفيا ترونكا، المجر 
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سلطة إحداث االضطراب:
)Frances Fox Piven( حوار مع فرانسيس فوكس بيفن 

>

فرانسيس فوكس بيفن عاملة اجتامع ذات شهرة عاملية ومدرسة محبوبة كثريا. هي دميقراطية راديكالية وناشطة اكادميية موحية هيمن دفاعها 

 Regulating the Poor: The  االجتامعية الرعاية  وظائف  الفقري:  حال  تقنني  األول  كتابها  والشجاعة.  الساطعة  مسريتها  الفقراء عىل  عن 

Functions of Social Welfare )1971(, الذي كتبته باالشرتاك مع ريتشارد أ. كلووارد )Richard A. Cloward( ألهب نقاشا اكادمييا أعاد 

هندسة حقل سياسات الرعاية االجتامعية. أعاملها التالية حللت الظروف التي ضمنها تكون األفعال التي تدخل االضطراب عىل حال الفقري 

 )19٧٧ ,Poor People’s Movements مؤثرة يف وضع أسس دولة الرعاية االجتامعية الحديثة يف الواليات املتحدة األمريكية )حركات الفقراء

وكانت رضورية للدفع بالسياسات االجتامعية التقدمية واإلصالحات السياسية )كرس الرتاض االجتامعي األمرييك 199٧ وتحدي السلطة 2006 

The Breaking of the American Social Compact,; Challenging Authority,(. كام جمعت بني البحث االكادميي وااللتزام السيايس 

رائدة يف حركات من قبيل حملة حقوق الرعاية ثم تسجيل الناخبني وكذا الدعم املفتوح لحركة “احتلوا” )Occupy Movement(. مل ترتدد أبدا 

يف الدفاع عن أفكارها من خالل الوسائط اإلعالمية مواجهة خصوما من حجم االقتصادي الليربايل ميلتون فريدمان )Milton Friedman( يف 

مجادلة تليفزيونية شهرية. تلقت العديد من أوسمة الرشف والجوائز مبا يف ذلك ترؤسها للجمعية العلمية االجتامعية األمريكية سنة 200٧. يف 

املحادثة التالية تبلور نظريتها يف “السلطة متداخلة التبعية” التي متثل قلب عملها. استجوبت لوران يس. مينيت )Lorraine C. Minnite(  عاملة 

السياسة واكادميية السياسات يف جامعة روتجرز يف الواليات املتحدة األمريكية بيفن يف ميللرتون، نيويورك، يف الثالثني )30( من أيار )ماي( 201٥.

فرانسيس فوكس بيفن

لوران مينيت )ل.م.(: أود أن أسألك عن سياسات إدخال االضطراب، املوضوع 

الدخول  ذوو   « عنوان  تحت  املنشورة  مقاالتك  أول  إىل  عائدة  عملك  يف  املتواتر 

الذي نرش يف  الشهري  مقالك  الفقري«  السياسية« وكذا »وزن  السريورة  الضعيفة يف 

كام  كثريا   .1966 سنة  كلووارد  ريشارد  مع  باالشرتاك  كتبته  والذي   The Nation

يتلون  التقدم  فائقة  التقنيات  مقاولو  هذه.  أيامنا  يف  االضطراب  هذا  عن  نسمع 

علينا ابتهاالت مبرشة »بإدخال االضطراب« عىل صناعات اللهو والربح األخرى، كام 

أن  ومبا  للفظ.  متكاثر  استخدام  إىل  أيضا  هم  االجتامعية  الحركات  محللو  يعمد 

تحدثينا  أن  لك  هل  املمتد،  الزمن  هذا  كل  خالل  لديك  مركزيا  مشغال  كان  هذا 

االجتامعية؟  النظرية  يف  تستخدمينه  مفهوما  بوصفه  باالضطراب  تقصدينه  عام 

ال  استعامله  كثافة  تزايد  من  الرغم  عىل  )ف.ب.(:  بيفن  فرانسيس 

يعني  التقنية،  الصناعات  يف  الكافية.  بالعناية  مستخدم  اللفظ  أن  أعتقد 

االكادمييون  به  ويعني  األسواق  عىل  االضطراب  يدخل  الذي  التجديد  اللفظ 

النظام  وانعدام  بالجلبة  املتسم  الجامعي  الفعل  االجتامعية  بالحركة  املعتنون 

الذي  السبب  لتفسري  كافية  ليست  والفوىض  الجلبة  لكن  رمبا.  والعنف 

السلطة.  بعض  عن  التنازل  عىل  األعىل  يف  هم  ملن  جابرا  االضطراب  يجعل 

لقد أرشت إىل أعاميل املبكرة التي كتبت بينام كانت احتجاجات فقراء السود )يف 

نيويروك ويف بويرتو ريكو( بصدد االندالع. بالفعل كانت االحتجاجات عالية الجلبة 
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وفوضوية. تساءلت ملاذا؟ يف بواكري السنوات 1960 كانت أعداد غفرية من الناس قد 

هاجرت إىل املدن املركزية يف الواليات املتحدة األمريكية آتني من الجنوب الريفي 

ومن بويرتو ريكو. ما من شك أنهم كانوا يأملون يف حياة أفضل ومن املؤكد أنهم 

كانوا فقراء إىل حد ميئوس منه. لقد صادفوا أسواق عمل حرضية مل تهب لهم أعامال 

الئقة وأنكرت عليهم إدارات البلديات الخدمات. عىل ذلك اجتمع الناس إىل بعضهم 

البعض ونظموا املسريات ورصخوا وألقوا بالفضالت يف حدائق مباين البلديات. جوابا 

عىل ذلك قال العديد من اللرباليني البيض وحتى من مهنيي حقل الرعاية االجتامعية 

: »نحن نوافقكم عىل أهدافكم ولكننا نعرتض عىل طرائقكم. لكم حقا أن تحصلوا 

الصحية  الرعاية  تحصلوا عىل خدمات  وأن  مورد دخل  لكم  يكون  وأن  عىل عمل 

الجلبة  إحداث  ولكن  ساخنة.  ومياه  تدفئة  منازلكم  يف  يكون  أن  حقكم  من  كام 

وتعمد اإلزعاج ليسا الطريق التي بها تحل مشاكلكم. ما عليكم فعله هو التجمهر 

سويا والتصويت ورفع العرائض املوقعة عن طريق ممثليكم« ويعني ذلك أنه كان 

الدميقراطية.   واملعيارية  السوية  السياسات  من  املكرور  املعتاد  يتبعوا  أن  عليهم 

يفعلون  ما  يفعلون  كانوا  الناس  أن  استنتاج  إىل  وانتهيت  ذلك،  حيال  احرتت 

والواقع  نصوحة.  تكن  مل  اللرباليني  حلفائهم  من  يتلقونها  كانوا  التي  النصيحة  ألن 

أن العديد منهم جربوا استخدام اإلجراءات االعتيادية يف تقويم أوضاعهم وحاول 

العديد منهم أن يكون لهم شيئ من التأثري يف مبنى بلدية املدينة. قدموا طلبات 

الرعاية أو خدمات اجتامعية أخرى فلم تالق طلباتهم إال اإلهامل. للحصول عىل 

إحداث  تكتيكات  إىل  يلجأون  الناس  يجعل  الذي  السبب  أن  إىل  وانتهيت 

إليهم  بالنسبة  التي كان ميكن أن تكون فعالة  التكيتيكات  االضطراب هو أن تلك 

سؤال  فيها  عالجت  التي  األوىل  املناسبة  هي  تلك  كانت  جدوى.  بال  أصبحت 

السبب الذي يجعل ذوي الدخول املتدنية يكونون من صانعي االضطرابات أحيانا. 

ال غري،  أناس هادئون  الغالب  الفقراء هم عىل  أن  الحال هي  بطبيعة  والحقيقة  

ولكنهم عندما ينفذون إىل املستوى السيايس فإن ذلك كثريا ما يكون بطرق فوضوية. 

عىل مر الزمن الالحق طورت أنا ورتسارك كلوارد ما أعتقد أنه فهم أكرث تحليلية 

وأكرث غنى باملعطيات لألفعال التي تسمى اضطرابا. بغية تقدير ما سأحاجج عليه 

عليك أن تستندي إىل السلوكات املخصوصة ملن هم تحت املعاينة املتفحصة فتسأيل 

السؤال التايل: ما الدور الذي يضطلع به هؤالء الفقراء يف الهندسة العامة للعالقات 

املبتدلة التبعية التي تكون املجتمع، يف الشبكات املعقدة للعالقات التعاونية التي 

تكون املجتمع. أو، وبتعبري آخر ما الدور الذي يضطلعون به ضمن تقسيم العمل.  

ل. م: عىل هدي فكرة دروكايم؟

يرفض  عندما  تجّد  التي  التبعات  ما  دوركاميي.  أثر  شك  وال  مثة  نعم  ب:  ف. 

متولدا  االضطراب  يكون  ال  قد  االضطراب.  إدخال  إىل  ويعمدون  أدوارهم  الناس 

عن اليأس فحسب بحيث يكون يف الحقيقة مصدرا للسلطة. إذاً برهاين هو التايل: 

بهدف  إدراجهم  يتم  ما  وكثريا  حقيقة  وتلك  مقصيني  الفقراء  إن  يقال  ما  كثريا 

منزليني  أعوانا  بوصفهم  مهمة  بأدوار  يضطلعون  هم  واستغاللهم.  إخضاعهم 

وعامال  وبوابني  بيوت  ومستخدمي  البيوت  يف  صحيني  ومساعدين  أطفال  ومريب 

تنظيف  وأعوان  التفضيل  تجارات  يف  ومستخدمني  الرسيعة  األكالت  مطاعم  يف 

وجامعي قاممة. يف العقود األخرية صارت هذه األعامل أقل فأقل أمانا نتيجة انتشار 

تتدىن.  األجور  كانت  فيام  والتعاقدي  الطلب  تحت  والعمل  جزيئ  لوقت  العمل 

املنزليني  األعوان  تذكري  فعال؟  سلطة  دون  من  العامل  هؤالء  أيكون  ولكن 

هم  بوسطن.  أو  فرانسيسكو  سان  أو  ولندن  نيويورك  قبيل  من  الكونية  املدن  يف 

العشاء أفضل مام تفعل  الشقق وقد يطبخون وجبات  باألطفال وينزفون  يعتنون 

توقفت  ما  إذا  مترصفات.  أو  مستخدمات  اآلن  يشتغلن  الاليئ  املتعلامت  النساء 

>>
املعينات املنزليات ومربيات األطفال فإن تبعات ذلك ستنترش يف صفوف املحامني 

النقد. عىل  اعتامدا  فأكرث  أكرث  اقتصادا  يديرون  الذين  واملترصفني  واملحاسبني 

عن  تغيبوا  ما  إذا  أنهم  مبا  السلطة  من  نوع  املنازل  ملستخدمي  آخر  بتعبري 

أعاملهم قد ال يتمكن مستخدموهم من االلتحاق بأعاملهم هم. رفض مستخدمي 

املنازل يكون مبثابة الرمل يف دواليب اشتغال نسق التبادل. هذا هو نوع االضطراب 

املتبادلة.  التبعية  من  نسق  ضمن  التعاون  عن  اإلمساك  وهو  عنه  أتحدث  الذي 

التعاون عطبا يف  اإلمساك عن  نتيجة  تكون  الحقيقة إرضابا، حيث  ذلك يف  يكون 

القدرة  إن  جيدا.  االشتغال  قادرا عىل  يكون  لن  ولكنه  كليا  يتوقف  ال  قد  النسق. 

من  إىل  بالنسبة  للسلطة  مصدرا  التاريخ  مر  عىل  كانت  تتوقف  أشياء  جعل  عىل 

لالضطراب.   ومدخلة  املتبادلة  التبعية  عىل  مبنية  سلطة  وتلك  األسفل،  يف  هم 

تحاججني   Poor People’s Movements الفقراء«   »حركات  كتابك  يف  ل.م: 

مبعية رتشارك كلووارد بأن دور التمرد الجامعي مركزي يف تفسري كيفية تأسيس دولة 

الرعاية االجتامعية، ويف كيفية ميالد اإلصالح االجتامعي. ما تقديرك ملا هو حادث اآلن 

عىل ضوء نظريتك يف االضطراب والسلطة املتوفرة لفقراء الناس بأن يحسنوا حياتهم؟

املجال  هو  االنتخايب  التمثيل  نظام  أن  الناس  يعتقد  الوقت،  غالب  ف.ب: 

أعتقد  أين ال  تتحقق. عىل  أن  لها  ما قدر  إذا  فيه أحالمهم  تتحقق  أن  الذي ميكن 

أعتقد  لفائدة من هم يف األسفل.  وبت  أن تعمل  االنتخابية ميكن  السياسات  أن 

باعتبار  املتحدة  الواليات  الناس يف  أغلب  لفائدة  أن يعمل  أنه ال ميكن  أكرث فأكرث 

تنامي فساد السياسات االنتخابية ويف أوروبا بسبب أن املؤسسات ما فوق القومية 

االنتخايب  النظام  أن  يعني  ال  ذلك  ولكن  الوطنية.  القرارات  راهنا  تقود  التي  هي 

السياسات  عىل  االجتامعية  للحركات  االرتدادية  املوجات  إن  للتجاهل.  قابل 

إخفاقها. أو  السياسات  تلك  نجاح  بعيد  مدى  إىل  تحدد  التي  هي  االنتخابية 

إذ  رائع  مؤسيس  بناء  التمثيلية  االنتخابية  الدميقراطية  أن  والحقيقة 

الساكنة  من  واسعة  ألقسام  مجاال  النسبية،  للمساواة  مجاال  تخلق  هي 

أصحاب  فيها  يكون  دورية  انتخابات  خالل  التصويت  يف  ضمنه  الحق 

تضمن  كام  ناخبيهم.  تجاه  هشاشة  وضع  يف  الحكومة  ويف  الدولة  يف  القرار 

بعض  مثة  يكون  بحيث  التنظيم  حقوق  بعض  االنتخابية  التمثيلية  الدميقراطية 

جامعي.  صوت  بناء  عىل  العديدين  املترضرين  الناخبني  هؤالء  لدى  القدرة 

من  الكثري  هذه  األساس  التمثيلية  االنتخابية  الدميقراطية  ألشكال 

خلق  هو  االبتداع  هذا  يخلقه  ما  أساس  ولكن  موجودة.  وهي  التنويعات 

من  يرتهن  إليه  مورد  تقريبا  واحد  لكل  فيه  يكون  االجتامعية  للحياة  مجال 

ذاك. أو  الحد  هذا  إىل  الجميع  بني  التوزيع  متساوي  مورد  وهو  األعىل  يف  هم 

باقي  تجاه  منغلق  غري  هذا  التساوي  مجال  أن  وأساسها  جلية  املشكلة 

حتام  لها  مظاهر  وهي  أقصاها،  املساواة  مظاهر  فيه  تبلغ  الذي  املجتمع 

يف  سوءا  يزداد  واألمر  ولَيِِّه.  االنتخابية  املجاالت  يف  يحدث  ما  إغراق  عىل  القدرة 

عقودا  تجاوز  الذي   Citizens United العليا   املحكمة  بقرار  املتحدة  الواليات 

الحمالت  يف  املتدخلة  املجموعات  ملساهامت  املقلص  األمرييك  الترشيع  من 

االنتخايب  النظام  إن هذا  بل  الحمالت.  املنفقة خالل  الدوالرات  وباليني  االنتخابية 

من  بأَثٍَر  جزئيا  خطري  عنق  يل  إىل  تعرض  متثيل  يف  لألصوات  وترجمته  التمثييل 

يحتل مكونو  اليوم حيث  بلغه  ما  أبدا  يبلغ  أن  األمرييك ولكن من دون  الدستور 

اللوبيات مقاعد يف لجان املناقشات الترشيعية ويشرتون بانتظام ذمم السياسيني. 

للدميقراطية  النرية  الفكرة  قلب  يف  أن  الحظي  مختلفة.  اآلن  نظريت  أن  عىل 

النخب  بني  مبنية  متبادلة  تبعية  عىل  االعتامد  ذلك  مثة  التمثيلية  االنتخابية 
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الكثري  يوجد  حركات  تندلع  عندما  متكرر،  منط  عىل  الناخبني.  وجموع  السياسية 

إىل  العمد  من  بدال  عليهم  أن  إىل  الناشطني  إلرشاد  االستعداد  ذوي  الناس  من 

ال  الحاالت،  من  العديد  ويف  حني،  يف  املرتشحني  إصالح  عىل  يعملوا  أن  اإلزعاج 

وال  االزدراء.  إال  الحركات  ناشطي  لدى  االنتخابية  السياسات  جميع  تصادف 

يف  وإن  االنتخابية  السياسات  بها  تدار  التي  الطرق  الجهتني  من  واحدة  أية  تقدر 

وميكن  االضطراب  إحداث  آثار  تتفاعل  الواقع  عامل  يف  األعناق،  امللوية  أشكالها 

سلطة. إلكسابها  مصدرا  تكون  بحيث  بالحركات  تدفع  أن  األحيان  بعض  يف  لها 

عن  االنتخابات  يف  تفوز  أن  املرتشحني  ومنظامت  السياسية  األحزاب  تحاول 

التي  القضايا  ميحوا  أن  عليهم  يكون  ذلك  تحقيق  بغية  األغلبيات.  بناء  طريق 

الحركات  تندلع  عندما  املحتملني.  املاليني  الرشكاء  تزعج  أو  املجموعات  تقسم 

حاجة  يف  هم  الذين  السياسيون  ويسعى  بالذات.  القضايا  تلك  هو  يثار  ما  يكون 

منهم  املرء  ميل  حيث  الجديدة  املطالب  تفادي  إىل  الحركات  أنصار  أصوات  إىل 

وكثريا  بالتدريج«،  إال  يكون  لن  ذلك  ولكن  العرقي  باإلدماج  مؤمن  بالتأكيد  »أنا 

أبدا.  تكون  لن  أنها  أو  األبد  إىل  املسألة  تأجيل  الحال  بطبيعة  بالتدريج  تعني  ما 

املطالب هي عالمة عىل أن رصخة  السياسيني تهدئة  الحقيقة هي أن محاولة  إن 

األمل أو اليأس التي تطلقها الحركة لها بعض األثر يف السياسات االنتخابية. وإذا ما 

اكتسبت الحركة قوة وفرق أنصار من هذا التشجيع مثلام اكتسبت حركة الحقوق 

إصدار رجع صدى  الدميقراطي رشعت يف  الحزب  أرضيات  القوة من كون  املدنية 

تصبح  ذلك  لها  تم  ما  فإذا  االجتامعية.  الحركة  فعليات  تتصاعد  الحركة،  مطالب 

الحفاظ  إىل  حاجة  يف  يكونون  الذين  السياسيني  للمرتشحني  تهديدا  أكرث  الحركة 

وكذا  االنتخايب  الفوز  تحقيق  بغية  التصويت  كتل  تجمع  عىل  بأخرى  أو  بطريقة 

الحركات  نجحت  ما  وإذا  بسواء.  سواء  الحمالت  متول  التي  املالية  املصالح  عىل 

االنقسامات.   إخامد  بهدف  تنازالت  عىل  يقدمون  السياسيني  أن  بسبب  ذلك  فإن 

 ل.م: كان تطوريك نظرياتك يف االضطراب أو يف السلطة متبادلة التبعية أو يف 

الظروف االنتخابية التي يف ظلها ميكن للحركات أن تحقق اإلصالح عىل قاعدة التزام 

عميق بتسلسل تاريخ الواليات املتحدة وعىل قاعدة نشاطك الحريك أنت ذاتك وعىل 

الرعاية يف مدينة نيويورك خالل السنوات 1960.  األخص عملك مع حركة حقوق 

إىل أي مدى ميكن لهذه النظريات أن تفرس التطورات السياسية يف بلدان أخرى؟

ف. ب: بعض ما قلته يصح عىل بلدان أخرى وإن كان نظام الثنائية الحزبية البحتة يف 

الواليات املتحدة ذا هشاشة خاصة تجاه الحركات. لقد ساعدت االحتجاجات يف اليونان 

عىل كرس تحالف الباسوك )PASOK( ويرست فوز سرييزا، تحالف اليسار املتجذر.

أوباما،  باراك  انتخاب  املعارصة  االنتخاب  الحركة-  ديناميات  تفرس  كيف  ل.م: 

التقدمي؟ االجتامعي  اإلصالح  إىل  بالنسبة  يعنيه  ما  حدود  الوقت  نفس  ويف 

تسلم  لقد  األقليات.  ومن  الشبابا  من  أوال  االنتخايب  أوباما  دعم  صدر  ف.ب: 

قد  تكن  مل  الحركات  ولكن  حاالته  أسوأ  يف  النقدي  االنكامش  كان  بينام  املقاليد 

برزت عىل أي سلّم. اسرتجاعيا، يبدو يل أن رئاسة أوباما أفضل من رئاسة هربرت 

مخزونات  انهيار  أطلق  عندما   1929 سنة  رئيسا  كان  الذي  الجمهوري  هوفر 

بخلف  أوباما  مقارنة  يف  يرغبون  املتحمسون  كان  وإن  الكبري،  االنكامش  األسواق 

مثة  كان   .)New Deal( الجديد  العقد  مهندس  روزفلت  ديالنو  فرانكلني  هوفر 

الوقت  من  الكثرُي  الناَس  يلزم  قليلني.  كانوا  ولكنهم   1931-1930 يف  محتجون 

حياله. يفعلوه  كانوا  الذي  وما  بالضبط  حدث  الذي  ما  ولريوا  ليستكشفوا 

بدأت االحتجاجات الكربى يف االتساع خالل بواكري السنوات 1930 عىل امتداد سنوات 

عديدة من االنكامش الكبري وعىل امتداد سنوات مديدة من جهود هوفر يف الحفاظ 

عىل األشياء متامسكة من خالل الرتديد الذي ال يكل بأن التعايف يف منعطف الطريق. 

 Move-on كان األمر شبيها سنة 2008 إذ كان يف الحقيقة نشطاء شباب من قبيل

folks يعملون يف الحملة، ولكنها مل تكن حركات احتجاج. ولزم الكثرَي من الوقت أمُر 

 )Occupy( »تطور احتجاجات الطالب والعامل يف ويسكنسون ثم حركات »احتلوا

 )Hands Up( أيديكم«  و«ارفعوا   )Fight for Fifteen(  »1٥ أجل  من  و«كافح 

و«ال تطلق النار« )Don’t Shoot(. أن ال شك عندي يف أنها لو كانت انبعثت يف 

2008 لكان أوباما أفضل يف رئاسته. اآلن يف 201٥، تتصاعد الحركات حقا مبا يف ذلك 

االحتجاجات عىل تدين األجور وسياسات األمن. علينا أن نأمل أن تزدهر الحركات 

تجاهلها. عىل  قادرة  كلينتون  رئاسة  تكون  ال  بحيث  وجزئيا  املتحدة  الواليات  يف 

>fpiven@hotmail.com<  توجه كل املراسالت إىل فرانسيس فوكس بيفن عىل العنوان

>lminnite@gmail.com< وإىل لورين مينيت عىل العنوان

mailto:fpiven%40hotmail.com?subject=
mailto:lminnite%40gmail.com?subject=
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>>

نداء الدولة اإلسالمية
)François Burgat( حوار مع فرانسوا بورغا 

>

حاوره ساري حنفي نائب رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع

رئيس  وباحث  سيايس  اجتامع  عامل  بورغات  فرانسوا 

باملركز القومي للبحث العلمي نذر كل مساره املهني 

العامل  السياسية واملجتمعات املدنية يف  النظم  لتحليل 

القادرين  القالئل  االكادمييني  من  واحد  هو  العريب. 

الصبغة  إضفاء  دون  من  اإلسالمية  الحركات  فهم  عىل 

متحديا  قدرها،  من  الحظ  أو  عليها  الرومنطيقية 

السائدة. هو اآلن باحث رئيس يف  التأويالت  بشجاعة 

تسقط  »عندما  األورويب حول  البحث  مرشوع مجلس 

املنشور  األخري  وعمله  العريب«  العامل  يف  االستبداد 

فاعيل  فهم  مفاتيح  سوريا:  يف  ربيع  من  »ما  هو 

 Pas de printemps  2013-2011 وتحدياتها،  األزمة 

 pour la Syrie : Les clés pour comprendre

-2011  ,les acteurs et les défis de la crise

بالجامعة  يدرس  الذي  حنفي  ساري  حاوره   .   2013

الدولية  الجمعية  رئيس  نائب  وهو  ببريوت  األمريكية 

الوطنية. الجمعيات  بشؤون  مكلفا  االجتامع  لعلم 

فرنسوا بورغ
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وتتمدد«  »باقية  أنها  إ(  )د  اإلسالمية  الدولة  ادعاء  كان   2014 سبتمرب  منذ 

ولألسف عاكسا لحقيقة األوضاع يف العراق وسوريا عىل الرغم من حملة القصف 

السني«  »الوطن  للسلطة.  تعزيزا  بالرضورة  التمدد  هذا  يعني  ال  الدولية.  الجوي 

الذي تسعى د إ إىل إقامته ال يزال محل تشكيك ال يف املنطقة فحسب بل وكذلك 

من قبل قطاعات من سكان املناطق التي تسيطر عليها.. قدرت وكالة االستخبارات 

يراوحون بني  إ  د  يدافعون عن  الذين  املقاتلني  أن  األمريكية، سنة 2014  املركزية 

ألفا.   200 يقدرونهم ب  آخرين  ولكن  وسوريا  العراق  يف  ألفا   31.٥00 و  ألفا   20

وكذا  املنطقة  هذه  يف  االستبدادية  الدول  انهيار  بسياق  التمدد  هذا  ربط  علينا 

بلدان مختلفة  إ ووكالءها يعملون يف  أن د  اإليديولوجية. ما من شك  االختالفات 

بحيث صارت ظاهرة كونية إىل الحد الذي يجعل أكرث من 6 أالف أورويب من بينهم 

1.٥00 فرنيس يهاجرون للقتال يف سوريا. العديد من هؤالء املنتدبني األوروبيني من 

أصول مسلمة ولكن عددا منهم من املتحولني إىل اإلسالم. يف الحوار املوايل يعرض 

علينا فرانسوا بورغات أفكاره حول الدوافع التي تقود أوروبيني إىل االنضامم إىل د إ.

ساري حنفي )س ح(: أتت الدولة اإلسالمية )د إ( بخيال سيايس جديد إىل املنطقة: إزالة 

الحدود، تكوين إمرباطورية،... إلخ. هل تعتقد أن ذلك ميكن أن يكون جّذابا يف أعني الشباب؟

فرانسوا بورغا )ف ب(: نعم بكل تأكيد. عىل أقل تقدير، ميثل هذا بعدا من 

أبعاد جاذبية د إ. ومن دون أن نبخس تقدير تنّوع الدوافع )يف الحدود املوضوعة 

لهذا الحوار والتي تفرض املُِضّ نحو ما هو َجْوهري...( ما من يشء مينع تحديد ما 

ميكن أن نعتربه منها مكّونا للطراز املشرتك ملسارات التجّذر الجهادي. أّول ما ينبع 

الوالء املُعرّب عنه تُجاه مجموعة ينظر إليها يف وسط االنتامء العائيل والقومي عىل 

أنها العدو املطلق ينبع من اللّفظ الجذري لذلك الوسط. وعىل ذلك هو يتّخذ قبل 

أيّة قيمة أخرى قيمة »تأكيد مضاد« هويّايت وسيايس جذري. وبغية تحديد طيف 

مسبباته أنا أقرتح تعيني صنفني من الدوافع، »السلبية« من جهة وهي التي فيها 

قّوة  تُنبئ عن  التي  تلك  أعني  وبها  و«اإليجابية«  االنطالق  بيئة  لفظ  منبع  يكون 

الجذب التي لدى العامل الذي يلتحق به نصري د إ. قبل تعداد تلك الدوافع، أقرتح 

الحالة »دينية » تحديدا، وهي  اإلشارة إىل متغريات »إيديولوجية« وهي يف هذه 

متغريات شديدة املركزية ضمن االتجاه العام لألدبيات التفسريية ولكني ال أعتقد 

أنه من املناسب أن نرى فيها عوامل حقيقية »قادحة«، وعليه أنا أَُحدُّ َدْورَها إًذا يف 

كَْونِها مجرد »عامل مساعد«. نعني بالطبع ذلك »اإلسالم الجذري« العارم الذي عليه 

تنَصّب التفاسري الرسمية للظاهرة من ألفها إىل يائها. يحتل »اإلسالم الجذري« موقعه 

إذا ما صادف وقرأوا صفحة من كتابات  ُشبّانا  من األمر عندما ترضب »العدوى« 

سيد قطب، أو التقوا أحد األمئة »املتجذرين« يف أعامق ضاحية أو، وهو أكرث تواترا، 

يف أجواف الشبكة املمتدة. من وجهة نظري، أنا أكيد أن هذه املفردات )اإلسالمية( 

املعربة عن التجذر تزيد من رسعة املرور إىل الفعل وذلك ب«تربيره«، سواء أكان يف 

معنى القطيعة مع العامل القديم أو يف معنى االنخراط يف الجديد. ولكن ذلك ال ميثل 

العامل القادح للتحول. مثل هذا املنطق اإلسالموي املعياري، الذي يعلن عن »معيار« 

إسالمي مفرتض ليعنّي الحقا »مخالفيه« يحمل يف ذاته الكثري من الحدود يف ما أرى. 

وبالفعل لقد بنّي تاريخ مسارات التجذر العاملي بجالء ]SD2[  أن مفردات املتمرد 

ليست قابلة للدغم مع مصدر مترده. يجد املرشح للثورة دامئا، ومهام كانت ديانته أو 

معتقده، والذي ميكن أن يكون ال دينيا أصال، املوارد الرمزية الرضورية للتعبري عن 

طريقة تفكريه أو تربيرها. ولكن، إذا كان املستهدفون املحتملون بالعنف الجهادي 

مغرمون إىل حد بالغ بالتأويالت »اإلسالموية« لدوافع خصومهم ]SD3[ فذلك يف 

الحقيقة ألن مثل هذه املقاربة، ومن خالل قرصها تعيني املذنبني عىل معتنقي هذه 

الديانة، تعفيهم عمليا من كل مسؤولية.  ]SD4[لكأن مثل هذا »الوهم الرتبوي« 

)القائل بأن الجهاديني صاروا كذلك ألنهم، رمبا، مل يقرؤوا »السورة املناسبة« أو مل 

تجويد  يكفي  قد  أنه  يعني  يفقهوا معناها(  رمبا، مل  أو ألنهم،  »بتاممها«  يقرءوها 

التي متزق  الجذريات  من  نخلص  املسلمني حتى  من  ماليني  لبضع  الدينية  الرتبية 

الساحات اإلسالمية أو العاملية. من اليسري أن ترتاءى لنا حدود مثل هذه املقاربة.

س.ح: ما هي السببيات »السلبية«؟

ف.ب: هي كل ما يفرس الكيفية التي بها يحيل »اللفظ الشامل« الذي يعرب عنه 

الجهاديون عىل حقيقة كونهم هم أنفسهم يشعرون أنهم، إىل هذا الحد أو ذاك، 

األقلية  االقتصادي يف مسار  االجتامعي  اإلخفاق  يتبنّي  ما  »مرفوضون كونيا«. كثريا 

مصاعب  تعقد  يزداد  عندما  األخص  عىل  ذلك  يكون  ما  وأكرث  جهة،  من  املتحولة 

االندماج يف مجتمع الكهول أو يف املجتمع عاّمة )حيث أن عددا من املرشحني كانوا يف 

املنطلق يف سّن تتجاوز الثالثني( جراء ثقل القيود ذات االرتباط املخصوص باملنحدر 

املغاريب أو »املسلم«. من املعقول أن نلحظ أن عددا ال يستهان به من الجهاديني 

املستقبليني الفرنسيني يسافرون إىل سوريا يف ردة فعل أوال وبالذات عىل ما تعرضوا 

التشغيل.  يف  متييز  وبالطبع  أو  الدراسة،  يف  متييز  أو جامعي:  فردي  وصم  من  له 

ولكن، وهو ما يرتدد قوله أقل مام يرتّدد القول األول، تعود مظاهر التمييز هذه 

التمثيل السيايس. يتمظهر ذلك يف مستويني  سواء بسواء، وبصفة أعم، إىل انعدام 

اثنني: فضال عن التمثيل االنتخايب حيث تبدو معايب النظام بجالء يف اإلحصائيات، 

التعبري العمومي  النفاذ إىل  الحادة من  النسقية  التضييقات  ميكن أن نرى بوضوح 

وهي أشد رضرا. ومع ذلك، وزيادة عليه تشتد تلك التضييقات مبا يقابلها ويردفها 

من الدفع إىل مقدمة املشهد ب«شخصيات« مسلمة »رسمية« ميزتها أنها محدودة 

سة عىل هيمنة  التمثيلية. لقد كان هذان املستويان املزدوجان لآللية الضارة املُؤسَّ

الّصمت  عليها  يُفرض  كان  حيث  االستعامرية،  الفرتة  منذ  قامئنْي  األّمة  عىل  أقليّة 

أفرادها، كانت  القومي لدى  باالنتامء  بالشعور  آثارا أكرث مسا  أّوال ثم، ومبا يحمل 

تشهد خديعة الدفع مبمثلني مزيّفني يصنعون من داخلها ليقبلوا مبهمة التعبري عن 

تبنيهم ألسس وقوعهم ضحايا للهيمنة. من دون شك، يف هذه النقطة بالضبط يقع، 

بالنسبة إيّل، أََحُد أَّوُل محركات التجذر يف فرنسا. ما من شك يف أن كربى الوسائط 

حميدة،  »جمهورية«  قناعًة  تفيض  التي  العمومية،  البرصية  السمعية  اإلعالمية 

والتي تُؤْثِر املناظرات التلفزية والعناوين امللفتة حول »الجهاديني«، هي ذاتها من 

الداعمني لهذه  »املصنوعات« التي يحتفون بها. منذ عرشين سنة خلت، يف العام 

الجزائرية، لّخص شبان فرنسيون مسلمون كنُت  الحرب األهلية  199٥، ويف سياق 

يكابدونه  كانوا  الذي  املشرتك«  »املعيش  يف  الفاغر  الرشخ  هذا  مصدر  أستجوبهم 

عىل النحو التايل: »عىل التلفيزيون الفرنيس، عندما يدور الحديث عن الجزائر، وعن 

التحكم  فلسطني أو عن اإلسالم، نجد أنفسنا مجربين عىل الضغط )عىل زر جهاز 

أكرث  الضغط«. مثة وصامت  فرط  من  اإلصبُع  يَأْلَُم  القناة(. صدقني سيدي،  لتغيري 

زوج  تكابده  الذي  االعتداء  من  آخر  شكٍل  ألّي  أو  للبصاق  التعرّض  )مثل  مبارشة 

املرُبمج هذا.    اإِلبَْعاد  النقاب( وهي متثّل جزءا من سجّل  ارتدائها  أو أخت بسبب 

س.ح: مثة دوافع أخرى تصفها عىل أنها »إيجابية«؟

الوجودية  التطلّعات  يناقض  عامل  القطع مع  إىل  الحاجة  أن  ذلك  نعم،  ف.ب: 

للبعض من املواطنني ال بد أن »تُستكمل« بدوافع أخرى أكرث إيجابية. هذه تنضاف، 

االندماج  مكتميل  أفراد  ولدى  أحيانا،  هي  ذلك،  نقول  أن  الجوهري  ومن  ولكن، 

اجتامعيا واقتصاديا، تعّوض الدوافع السلبية بحيث تقدح مبجرد أثرها هي لوحدها 

تاريخيا،  الدولية الحقا.  امتداداته  بدايًة، ويف  السوري  النزاع  التزام جذري يف  زناد 

كان االلتزام الجهادي، يف معناه البسيط، طريقة يف التعبري عن تضامن إيديولوجي 

أو طائفي عابر للقوميات.  إن الدوافع األوىل التي تعلنها أغلبية من املنخرطني يف 

هذا االلتزام هي الرغبة يف نَْجَدة إخوانهم يف الدين الذين يتغاىض الغرب، حسب 

ما يرون، عن إبادتهم تحت براميل املواد الكيمياوية التي تلقي بها مروحيات نظام 

يَِّتي الهولندية  األسد. يشهد جندي هولندي شاب من أصل تريك قائال: » لو كانت رَسِ

أنجدت السوريني لكنت حاربت يف صفوفها«. ليست أشكال تضامن ما تحت الدولة 
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العابرة للقوميات هذه بجديدة باملرة يف التاريخ األورويب. معلومة هي تلك الهبّة 

اإلسبان  للجمهوريني  نرُْصًَة   1936 سنة  عنها  التعبري  تم  التي  النشطة  التضامنية 

والتي غّذت صفوف »األلوية األممية« حيث برزت العديد من الشخصيات وعىل 

دوبري يف صفوف حرب  ريجيس  الفرنيس  انخراط  كََمثَل  َمثَلها  الفرنسية،  األخص 

الغوار البوليفية. ما هو معلوم يف دوائر أضيق أن الحرب األهلية اللبنانية شهدت 

تجنيد مئات من املواطنني، وعىل األخص من الفرنسيني، من ذوي الديانة املسيحية، 

أولئك  مسار  ذكر  نغفل  أن  طبعا  مبستطاعنا  وليس  الكتائب.  صفوف  يف  قاتلوا 

الفرنسيني من ذوي الديانة اليهودية الذين يتجّندون يف صفوف الجيش اإلرسائييل 

بها.  املعرتف  الدولية  الرشعية  أطر  املحتلة خارج  األرايض  يعمل يف  كان هذا  وإن 

تستمد  إ  د  أن  يل  يبدو  الطابع،  إنساين  التضامن  عن  التعبري  يتجاوز  ما  يف 

متثله  كانت  ملا  ردع صدى  تجسيدها، وعىل شاكلة  واقع  أساسا من  قوة جاذبيتها 

»األرايض  من  لنوع  يوتوبيا  الشيعة،  إىل  بالنسبة   19٧9 سنة  الخمينية  إيران 

إمكانية  املسلم  يََهُب  أنّه  عىل  وبالّذات  أّوال  إليه  ينظر  مجال  املحررة،  السنية« 

موطن  يف  املوجودة  املوانع  من  واحدة  أيّة  دون  من  له  مَتَثّلُِه  دينه حسب  عيش 

والدفاع  الضحايا  عن  الدفاع  تفعيل  فيه  ميكن  عامل  أنها  ذلك  إىل  أضف  انطالقه. 

، عىل أعامل  ِبَعنْيٍ ِبِسنٍّ وَعيًْنا  ا  ِسنًّ للرّد،  الذات كذلك، وبالسالح إن لزم األمر،  عن 

وإىل  الكاريكاتورية  الرسوم  كيْل  إىل  تعمد  التي  الرمزية  أو  العسكرية  العنف 

معه. التباين  قّررت  التي  املعسكر  يقرتفها  التي  تلك  بسواء،  سواء  القنابل  إلقاء 

دوافع  تعداد  يقترص  الرسمية.  اإلدراكات  عن  يفلت  التفكري  من  طراز  هذا 

عىل  النسقية،  يف  مغرقة  بطريقة  الباريسيني،  جانفي  يناير  من  السابع  مهاجمي 

مكايّن  َمًدى  ضمن  املواجهة  يضع  هو  وبذلك  سواهم.  دون  الكالشنيكوف  ضحايا 

)وزمايّن( فرنيس- فرنيس بالغ املحدوديّة. والحال أن »تركيزا بؤريا اسرتجاعيا« هاّما 

هو الكفيل وحده بأن يجعلنا نعترب املََدينَْيِ املكايّن والزمايّن »الواسعني« للمواجهة 

َوْحَده  ومعالجتها.  قراءتها  مفاتيح  مالمح  استكشاف  فرصة  من  التمكن  ثم  ومن 

ترجمتها  تتم  ال  السلبية  الدوافع  أّن  نفهم  أن  من  ميّكننا  َويل  الدُّ املكايّن  املََدى 

يف  انحفر  ُدَويل،  عميق،  سيايسٍّ  ٍخ  رَشْ ُعْمق  يف  صًدى  لها  تجد  ألنّها  إال  أفعال  إىل 

سياسات  آحادية  خالل  من  القديم  االستعامري  للرّشخ  املبارش  التاريخي  املحيط 

أو  العراق(  يف  أو  مايل  )يف  مبارشة  بصفة  اإلسالمي،  العامل  يف  وحلفائها  فرنسا 

يشء  من  ما  اليمن(.  )يف  األمرييك  أو  غزة(  )يف  اإلرسائييل  ُمبّجل،  حليف  بتوّسط 

عىل  تفلت  التي  الحربية  التدخالت  هذه  لوال  ليحدث  كان  بباريس  وقع  ماّم 

عىل  تركز  التي  »التحليالت«  تلك  عن  مطلقة  تكون  تكاد  بصفة  ذلك  من  الرغم 

املتغريات السوسيولوجية ليس إال. أْخِتُم مبثال: ما كانت، عىل طريق فهم الرسالة 

التي صدرت عن اعتداءات الحادي عرش من سبتمرب 2001 ، إضافة »علم اجتامع« 

ًفر. حول القامئني بالهجومات؟ أجُد نَْفيِسَ اليوم أَِميُل إىل اإلجابة بأنها قريبٍة من الصِّ

>francoisburgat73@gmail.com< توجه كل املراسالت إىل فرانسوا بورغات عىل العنوان

.>sh41@aub.edu.lb< وإىل ساري حنفي عىل العنوان

mailto:francoisburgat73%40gmail.com?subject=
mailto:sh41%40aub.edu.lb?subject=
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>>

التاريخ الغريب لعلمي
 االجتماع واألنثروبولوجيا

>

بقلم يان بريمان )Jan Breman( جامعة أمستردام، هوالندا

الهوالندي خطا  االجتامع  لعلم  املؤسس  األب  العرشين رسم  القرن  بدايات  يف 

عىل  يكون  وفيام  بحيث،  األنرثوبولوجيااألنرثوبولوجيا،  و  االجتامع  علم  بني  ما 

علم  عىل  يكون  تقدما«  »األقل  الشعوب  تدرس  أن  األنرثوبولوجيااألنرثوبولوجيا 

التي  التنظيم االجتامعي للمجتمعات »األكرث تقدما« وهي  االجتامع أن يركز عىل 

تقع كلها يف الغرب. عىل أن هذا التقسيم الواضح رسعان ما تبني أنه مفرط التبسيط.

منذ القرن السابع عرش فصاعدا بنت هوالندا إمرباطورية استعامرية وكان حكم 

أرايض ما وراء البحار يتطلب معرفة بالبنى االجتامعية و الثقافية لساكنتها. الذين 

كانوا يعيشون يف مجتمعات ممتدة ومرتاكبة التنضيد وذات كتابة من قبيل الهند 

الرشقية، كانوا يلقبون باألهليني أكرث من تلقيبهم باألصليني )وهو اللفظ الذي خصص 

للعشائر القبلية الصغرية غري ذات الدولة التي كانت تحوم حول مساكنها بعيدة املنال 

والخرقاء مثلام كان أسالفنا البدائيون(. كانت الفكرة األصلية القائلة بأن املستعمرات 

فيها إىل خارجها  استكشافه  أي فائض ميكن  نقل  امليرتوبول مبا يربر  تكون لخدمة 

الدكتور ج.ف. بروين، متخصص يف أنرثوبولوجيا الحكومة الهولندية يف غينيا 

الجديدة.

صورة من متحف االنثولوجيا الوطني، اليدن، هولندا.
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مدعوة إلعادة الصياغة. وانتهى األمر إىل أن صّور االستعامر عىل أنه مهمة متدينية.

ومساعدة  حامية  بأنها  تربر  األجنبية  الهيمنة  كانت  العرشين  القرن  بداية  يف 

ب«الحامية«  القائلة  الشهرية  األطروحة  ذريعة  تحت  التقدم  عىل  للمستعمرات 

االجتامع  عامل  دور  وصار  غائبة.  كانت  حيث  إىل  القيمة  بجلب  تعد  كانت  التي 

الربيطاين  األنرثوبولوجيااألنرثوبولوجيا  عامل  لدور  مامثال  االستعامري  الهوالندي 

أو  السياسات  أثر  يخص  ما  يف  السلطات  نصح  االستعامرية:  أفريقيا  يف 

الحركة  بحامسة  اإلخفاق  إلحاق  ميكن  بها  التي  الكيفية  حول  النصح  منح 

التمردات  وراء  كامنا  يكون  ما  يكتشف  بها  التي  الكيفية  أو  الصاعدة  اإلسالمية 

صناع  مهجة  كل  عىل  استحوذت  التي  املسألة  تلك  حول  أو  االجتامعية 

الرأساملية.  الروح  يترشبون  جافا  فالحي  جعل  وهي  االستعامرية  السياسة 

كنا  ما  هو  اآلن  األهليون  عليهم  هم  ما   « أن  تعلن  التمدينية  املهمة  كانت 

عليه نحن فيام ما مىض وما نحن عليه اآلن هو ما هم مشدودون إليه بوصفهم 

املستعمرة  الجموع  عىل  كان  املقلد  بالتغيري  التعهد  هذا  إنجاز  بغية  مصريهم«. 

تاريخ.  دون  من  شعبا  يصريوا  وأن  وهويتهم  تاريخهم  عن  بالكلية  ينقطعوا  أن 

نهاية  التحريري  الكفاح  وضع  عندما  وزره  من  األبيض  الرجل  تخلص  هل 

العلمية  الحكمة  بأن  باملحاججة  العرشين؟  القرن  أواسط  يف  االستعامري  للحكم 

التي تم تجميعها حول األعراف واملعارف األهلية يف العديد من املجاالت ما كان 

ليدن  األخص  وعىل  الجامعات  لبعض  الهولنديون  السياسيون  سمح  تهدر،  أن  لها 

وأمسرتدام بتأسيس كرايس ودروس يف ما كان يسمى علم »غري الغريب« الذي يعالج 

املجتمعات املعقدة يف املستعمرات السابقة. كانت تلك تسمية غريبة حيث كانت 

تعلن ما ليست عليه هذه املجتمعات ولكنها ستصري عليه مجتازة طريقا مرسومة 

املجتمعات  اجتامع  »علم  كان  منفصل،  اختصاص  أنها  عىل  إليها  بالنظر  سلفا. 

باملجتمعات  )املوكولة  األنرثوبولوجيااألنرثوبولوجيا  بني  مصنفا  الغربية«  غري 

القبلية يف مواقع من قبيل بابوا غينيا الجديدة وسورنام( من جهة وعلم )الغريب( 

الحقيقة  يف  وهي  بهولندا  خاصة  فريدة  خصيصة  تلك  كانت  أخرى.  جهة  من 

قدما  السائر  االكادميي  للربنامج  الكوين  الطابع  منكرة  املحلية  من  نوع  عن  تعبري 

دوركايم. وإمييل  تونيز  وفرديناند  فيرب  ماكس  مثل  مفكرون  عليه  وضعه  ما  عىل 

بأن  االجتامع  علم  ملامريس  تسمح  األوروبية  املركزية  النظر  زاوية  كانت 

يحرصوا  أن  لهم  أمكن  حيث  ثالث  عامل  أنه  عىل  يأخذ  صار  ملا  ظهورهم  يديروا 

>>

يف أول بعثة إىل غينيا الجديدة يف عام 1906،هولندي يريد مصافحة امرأة 

»بابوا« الذي يبدو عليها االرتباك. صورة من متحف اإلثنولوجيا الوطني، ليدن، 

هولندا.
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املهمة  وزر  كان  الكوين.  الشامل  يف  »الحديث«  املجتمع  دراسة  يف  صناعتهم 

شكيل  التزام  إىل  تحولت  االستعامر  بعد  ما  حقبة  يف  ولكنها  أبدية  التمدينية 

تم  حينها  »الرائدة«.  باألمم  اللحاق  محاولتها  يف  »متأخرة«  بلدان  مبساعدة 

واحد  عنوان  تحت  تضع  كانت  والتي  الحرجة  غربية«  »غري  اإلشارة  استبدال 

بالتنمية  يدفع  أن  يبتغي  كان  وضوحا  أكرث  مبانيفستو  متنوعة  وثقافات  شعوبا 

حيثام فشلت يف الظهور يف الجنوب الكوين وهو ما ولد علم اجتامع تنمية ملتزمة 

برسم الطريق التي عىل بقية العامل الذي يؤوي غالبية الجنس البرشي أن تسلكه 

حرضي.  صناعي  عيش  منط  إىل  ريفي  زراعي-  عيش  منط  من  تطورا  يعترب  ما  يف 

اختفى  أيضا.  هو  تغري  قد  األنرثوبولوجيااألنرثوبولوجيا  مجال  كان  األثناء  يف 

و  اسرتاليا  يف  البعيدة  املآوي  يف  إنهاؤهم  يتّم  مل  فإن  الحياة«،  قيد  عىل  »أسالفنا 

التقدم،  مسرية  ضمن  املناطق  هذه  فتح  يتم  عندما  واألمريكيتني  أفريقيا  آسيا  

كانوا يدمجون يف تشكيالت دولوية أوسع فاقدين بذلك أية استقاللية مهام كانت 

شدة محاوالتهم يف الحفاظ عليها. ولكن باعتامدهم منهج بحث مختلف عن علم 

أخرى  مواقع  موجدين  قدما  األنرثوبولوجيااألنرثوبولوجيا  علامء  تحرك  االجتامع، 

ملامرسة ما أسموه »عمال ميدانيا« مقرتبني من الناس الذين كانوا يضعونهم تحت 

عدسات مالحظتهم ساعني إىل مرافقتهم بحيث صاروا أليفني مع ما كانوا يتناولونه.  

ولكن كيف السبيل إىل رسم حدود علم االجتامع؟ رأى أستاذ األنرثوبولوجيا يف 

أن   ،19٥0 السنوات  أواخر  يف  األسيوية  الدراسات  اخرتت  أمسرتدام، حيث  جامعة 

عليها أن تركز عىل التقليد يف حني تكون الحداثة مشغل علم االجتامع. تبني أن خط 

الفصل هذا غري صالح منذ البداية ألنه كان من املستحيل تثبيت خصائص مميزة يف 

كال طريف الفصل. يظل املبحث الجوهري لكال االختصاصني مركز عىل السبب الذي 

بني  العالقة  االختصاصان  يناقش  وآثارها.  التغري وكيفياتها  تتبلور مبوجبه سريورات 

املايض و الحارض من دون تشييء التقابل الذي يتعارض فيه التقليدي مع الحديث.

عندما سميت أستاذا لعلم االجتامع املقارن يف الجامعة التي درست فيها سنة 

198٧  ومل أكن أرغب يف كريس يقوم تحت مسمى »دراسات املجتمعات غري الغربية 

» أو »دراسات التنمية« أسسنا أنا وزميل قديم معهد أمسرتدام للبحث يف العلوم 

 Amsterdam School for Social Science Research االجتامعية )م أ ب ع اج

و  االجتامع  علم  بني  يجمع  أن  إىل  يسعى  للدكتوراه  برنامجا  ووضعنا   )  ))ASSR

األنرثوبولوجيا والتاريخ االجتامعي و ذلك من أجل دفع البحث يف منظور تاريخي 

حول ديناميات الكوكبة. وعىل الرغم من النجاح التام إلنجازنا االكادميي فإننا عجزنا 

القومية للرعاة وال مكتب جامعة أمسرتدام برضورة توفري  الوكالة  عن أن نقنع ال 

التخيل عىل مراحل عن  تم  للدعم  الفادح  افتقادنا  بفعل  للربنامج.  متويل مناسب 

 Amsterdam( االجتامعي  العلمي  للبحث  أمسرتدام  معهد  لفائدة  اج  ع  أ ب  م 

Institute for Social Science Research(. فريق التدريس يف كليتنا مقسم إىل 

قسمني، علم االجتامع و األنرثوبولوجيا ولكل واحد منهام  ملمحه البحثي الخاص.

هل أعيد تأسيس الثنائية من جديد؟  عىل العموم نعم، مبا أن تركيزهام يكون 

عىل الغرب وما عداه وهو املرادف الحديث للتقسيم بني »األكرث« تقدما و«األقل« 

ألن  رئيسيا  قامئة  ولكنها  صعيد  من  أكرث  عىل  مرتبكة  الفصل  إىل  العودة  تقدما. 

التمييز املجتمعي والجيوسيايس بني الرّواد وامللتحقني أقل داللة يف املعنى مام كان 

عليه سابقا. صار املسار املقدس للتغري الزاعم أن األمم األقل تنمية ستلحق بالتي 

ومن  املسائل  من  العديد  يف  الغرب  البقية  تتبع  ال  االنطامس.  إىل  تنميتها  أنجزت 

االتجاه اآلخر. التغيري ورسعته عىل أن عليها أن تدور إىل  يدري رمبا دللت وجهة 

>J.C.Breman@uva.nl< توجه كل املراسالت باسم يان برميان عىل العنوان

mailto:J.C.Breman%40uva.nl?subject=
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لعلم  الدولية  للجمعية  الثالث  املنتدى  عنوان 

االجتامع الذي صاغه رئيسه يقول » املستقبالت التي 

نريد: علم االجتامع الكوين والكفاحات من أجل عامل 

أفضل«.  موقع املنتدى مناسب ملثل هذا املوضوع إذ 

املوامئة  إىل  النمساوي سعى طويال  االجتامع  علم  أن 

بني األثر العلمي وااللتزام االجتامعي. خالل السنوات 

العرشين  القرن  عرشينات  تضميد  أثر  وعىل   ،1930

املجتمع  االنكامش  األوىل، رضب  العاملية  الحرب  آالم 

 Hans( زيسل  هانس  اإلحصايئ  مبعية  النمساوي. 

 )Marie Jahoda( جاهودا  ماري  قامت   )Zeisel

ب«دراسة   )Paul Lazarsfeld( الزارسفيلد  وبول 

كثيفة  البطالة  أثر  تفحصت  التي  الشهرية  مارينتال« 

األعداد يف قرية ما رينتال بعد إغالق مصنع. يف مقدمة 

الطبعة األملانية األوىل للدراسة رشحت ماري جاهودا 

أوال يف حل مشكل  املساهمة  الباحثني وهي  مقاصد 

تحليل موضوعي  توفري  وثانيا يف  مارينتال  البطالة يف 

الغرض.  ذلك  بلوغ  عىل  تساعد  مجتمعية  لحالة 

النمساوي  االجتامع  علم  تقود  تزال  ال  املقاصد  تلك 

ميراث علم االجتماع
 العمومي النمساوي

>

بقلم رودولف ريشتر )Rudolf Richter(، جامعة فيينا، النمسا، رئيس اللجنة التنظيمية المحلية لمنتدى ج د ع اج 
الثالث، فيينا ٢٠١٦

>>

مصنع الغزل والنسيج،العام 1914 يف مارينثال.أرشيف لتاريخ علم االجتامع يف النمسا.جامعة غراتس.

مجتمعية.  مشاكل  تعالج  علمية  مساع  عنيُت 

يف توطئة لطبعة الحقة، الحظ بول الزارسفيلد أن 

طرائق  يطوروا  أن  حاولوا  سبق  عام  وفضال  الباحثني 

امليش  قاسوا رسعة  مارينتال حيث  دراسة  جديدة يف 

لدى أبناء القرية، ووزعوا رزنامات وطلبوا من التالميذ 

أن يكتبوا تحارير حول أمنياتهم واستعملوا معطيات 

املعارة  الكتب  حول  املكتبة  لدى  متوفرة  إحصائية 

العائالت أن يسجلوا محتويات وجباتهم. وطلبوا من 

أن نالحظ  الجدير  املنتدى من  يف سياق موضوع 

بأي حكم قيمة حول  باحثي مارينتال مل يرصحوا  أن 

املستقبل وال ابتدعوا مستقبالت بديلة. ولكن الدراسة 

أفضل«  عامل  أجل  من  الكفاح  ل«  منوذجا  وفرت 

االجتامعي  للمشكل  أفضل  فهام  لنا  وهبت  حيث 

أوضاع  يف  البطالة  آثار  بإظهارها  حال.  ينتظر  الذي 

القول  الدراسة  بسواء فصلت  والجامعة سواء  األفراد 

إىل  والطريق  اليومية  الحياة  أمناط  تحطيم  كيفية  يف 

التسليم باألمر الواقع. إن الجرد الشارح لهذه القضية 

مؤكدة.  السياسات  صناع  مسؤولية  تجعل  املجتمعية 

موجها  أثرا  كذلك  فيينا  يف  العلمية  اللجنة  تلقت 

من مجموعة أخرى هي »حلقة فيينا«. كان رودولف 

الوضعية  وواضعي   )Rudolf Carnap( كارناب 

نوراث  أوتو  اإلحصايئ  ذلك  اآلخرين مبن يف  املنطقية 

العلمية  املعرفة  نرش  يف  مؤثرين   )Otto Neurath(

معتاد  منوذج  وهو  الجمهور  صفوف  يف  االجتامعية 

جريت  الفنان  مبعية  النمساوي.  االجتامع  علم  يف 

اإلحصائيات  نوراث  ابتدع   )Gert Arntz( أرنتز 

االقتصاد  و  املجتمع  متحف  وأسس  التشكيلية 

 )Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum(

االجتامعية  اإلحصائيات  نرش  أجل  من  فيينا  يف 

اليوم. إىل  موجودا  املتحف  يزال  وال  للجمهور. 

لست  فيينا  لحلقة  املنطقية  الوضعية  ولكن 

النمساوي  االجتامع  لعلم  ناظام  واحدا  خيطا  إال 
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كارل  ابتدعها  التي  النقدية  الواقعية  أضافت  حيث 

كتابه  كان  لقد  آخر.  منظورا   )Karl Popper( بوبر 

 The Open Society( وأعداؤه«  املفتوح  »املجتمع 

and Its Enemies( مجادلة حامسية ضد املجتمعات 

البعض  جانبا  نحينا  ما  وإذا  »املنغلقة«.  الشيوعية 

بوبر  رأينا أن حجة  للكتاب،  املهتاجة  االنتقادات  من 

تظل  أن  املجتمعات  عىل  الوضوح:  بالغة  السياسية 

وسيظل  تاريخا  لكلها  ولكن  املستقبل  عىل  مفتوحة 

تجاه  املجتمعات  غلق  عىل  عمل  كل  تاريخها.  لها 

التأثريات الخارجية وعىل بناء عامل مثايل ومهام كانت 

الكليانية،  إىل  تؤدي  الكامنة يف ذلك  اإلنسانية  النوايا 

نريد«. التي  »املستقبالت  من  واحدا  ذلك  وليس 

القرن  اللتني شهدهام  العاملتني  للحربني  كان  لقد 

أوروبا  ويف  النمسا  يف  العلوم  يف  ممتد  أثر  العرشون 

الوسطى والرشقية. عىل أثر الحرب العاملية الثانية بدأ 

علم االجتامع النمساوي من األساس ومل يتم تأسيس 

قسم لعلم االجتامع يف جامعة فيينا إال خالل السنوات 

1960. يف البداية كانت مجاالت بحث علامء االجتامع 

األساسية هي استكشاف مشاكل اجتامعية من قبيل 

اإلسكان الحرضي ووضعية الشباب والعالقات ما بني 

الحكومة  لفائدة  تقارير  نسقوا  ثم  وبحثوا  الجيلية، 

يصيبه  بدأ  مجتمع  يف  والرعاية  العائلة  أوضاع  حول 

أكرب  توىل عدد  السنوات 19٧0،  منذ  السكاين.  التهرم 

من الباحثني تحليل مشاكل الهجرة باذلني النصح صناع 

تحاليل  وكانت  الجديدة.  املقاربات  حول  السياسات 

والتنضيد  بالالتساوي  املتعلقة  االجتامعية  البني 

واستمرت  البحث.  إىل  بالنسبة  جوهرية  االجتامعي 

الدراسات العلمية االجتامعية يف تلقي اهتامم عمومي 

الجرائد.  صفحات  عىل  تناقش  كانت  ما  وكثريا  كبري 

رمبا كانت الحصيلة املميزة لعلم االجتامع النمساوي 

املشاكل  بدراسة  أوثق  التزاما  األخرية  العقود  خالل 

الطرائق  تطبيق  يف  نسقي  تجديد  مع  االجتامعية 

املنهجية االعلمية االجتامعية. وأنا آمل أن يستمر علم 

عىل  تدل  مثلام  التقليد  هذا  يف  النمساوي  االجتامع 

االجتامع   لعلم  الدولية  الجمعية  منتدى  مدونة  ذلك 

  /univie.ac.at/blog .http://isaforum2016

االجتامع  علم  يربط  أن  ميكن  الذي  االندماج  إن 

عالقة  ال  قوية  أسئلة  يثري  االجتامعية  باملشاكل 

هي  ما  الثالث:  اج  ع  د  ج  منتدى  مبوضوع  لها 

املستقبالت التي نريد؟ وكيف لنا أن نكافح من أجلها؟

نكافح؟  كيف  الثاين:  السؤال  عىل  باإلجابة  أبدأ 

االجتامع  علامء  أن عىل  الشخصية هي  نظري  وجهة 

متحف مارينثال بشيع ماري جاهودا،هانس 

زيسل،بول الزرفلد،و لوت شنك دانزينغر.أرشيف 

لتاريخ علم االجتامع يف النمسا.جامعة غراتس.

أن يكافحوا بوصفهم علامء اجتامع أي نسقيا وعلميا 

قال  مثلام  مصلحية  ارتهانات  أي  دون  من  وتحليليا 

يوغن هابرماس )Jürgen Habermas(. بالنسبة إىل 

أفضل  عامل  أجل  من  كفاحهم  عىل  االجتامع  علامء 

النظريات  الطرائق و  يثري كفاحا من أجل تطوير  أن 

االجتامعية. املشاكل  فهم  بغية  االجتامعية  العلمية 

يقودنا ذلك إىل السؤال الثاين: ما املستقبالت التي 

نريد؟ لنئ كان مبستطاعنا أن نسمي املشاكل االجتامعية 

ملجتمعنا الراهن من قبيل الالمساوة السائدة والفروق 

أو النفاذ املتخالف للموارد إذا ما اقترصنا عىل هذين 

ملستقبل  وصفة  وضع  الخطري  من  فإنه  املشكلني 

املثالية  املجتمعات  املشاكل.  هذه  من  خال  مثايل 

كليانية دامئا وعىل األخص عندما تدعي مجموعة من 

الناس، ولنئ كانوا علامء اجتامع، أنها تعرف الحقيقة.

التساؤل عن مستقبالت مخصوصة رمبا  بدال عن 

كان عىل علامء االجتامع أن يعلنوا مثلام كان كارل بوبر 

ليفعل يف مثل هذا السياق ، » نحن نرغب يف مستقبالت 

متصل«. تاريخ  لها  ومجتمعات  التغيري  عل  مفتوحة 

توجه كل املراسالت إىل رودولف ريشرت عىل العنوان

>rudolf.richter@univie.ac.at< 

mailto:rudolf.richter%40univie.ac.at?subject=
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يف خطاب من ثالثة عرش دقيقة ألقاه باراك أوباما خالل شهر ديسمرب املايض، 

التي امتدت ٥3 سنة باءت بالفشل. كانت  اعترب أن سياسة خنق االقتصاد الكويب 

الواليات املتحدة، أو عىل األقل ذراعها التنفيذي، مستعدة لتجريب مقاربة جديدة 

اقتصادية.  جوار ورشاكة  عالقة حسن  عني عىل  مع  الدبلوماسية  العالقات  معيدة 

الكويب  القومي  البطل   )José Martí( ماريت  خويس  عبارات  استعدنا  ما  إذا 

ومثقف القرن التاسع عرش الكبري  كان عىل املفاوضات أن تخاض يف صمت إذ أن 

تبدأ.  أن  قبل  من  حتى  السالم  محادثات  تفشل  أن  ميكن  كان  املتخندقة  املصالح 

يكن  مل  النفع.  وذاتية  محلية  أنها  عىل  املصالح  هذه  قدمت  فجايئ  نحو  عىل 

األمريكية  الرشكات  متثله  الذي  بالتهديد  مقارنة  شيئا  املضادة  الثورة  خطر 

وعىل  كوبا  يف  لتستقر  العامل  أرجاء  كل  من  وافدة  مثيالتها  ترى  كانت  التي 

زراعة  من  املزيد  يف  الخوض  املمكن  من  صار  السياحة.  مجال  يف  األخص 

واإلسكان  والبناء  االستهالكية  والسلع  وأدوات  خفيفة  وصناعة  ماشية  وتربية 

التقدم. فائقة  الحيوي  الطب  تكنولوجيا  قطاع  يف  املغامرة  إىل  وصوال  والنقل 

يساند قطاع األعامل الكبرية و الصغرية الرئيس اليوم ويسافر املزيد واملزيد من 

الناس يف ظل قوانني أكرث مرونة كام يعترب املزيد و املزيد من الكوبيني املهاجرين 

والزائرين حرية التنقل بني ميامي وهافانا تحصيل حاصل. املتشددون تجاه ميامي يف 

>>

الواليات المتحدة وكوبا: 
التركيب العسير

>

لويس إ. رامبوت )Luis E. Rumbaut(، التحالف الكوبي األمريكي، واشنطن دي سي، الواليات المتحدة وروبن 
جي رامبوت )Rubén G. Rumbaut(، جامعة كالفورنيا، إيرفين، الويات المتحدة األمريكية

ماذا تبقى من الثورة الكوبية؟متثال جوزيه ماريت يحدق بصورة ليش غيفارا حول 

ساحة الثورة يف هافانا.
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>>

أغلبهم يف نفس تقدم سن فيدال وراوول فيام يخلفهم وافدون جدد مل يخربوا خرسان 

الثورة يف بدايات الثورة. تبدو السياسة الجديدة اليوم وكأنها موجة غري قابلة للتوقيف.

عىل  الهول  بنفس  التعقيدات  تبدو  هائلة  اإلمكانيات  تبدو  فيام  و  ولكن 

فيها. األوىل  الخطوة  إالّ  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  وليست  التطبيع،  طريق 

<النموذج الكويب املُحنّي

اقتصادية  مقاربة  تطارح  يف  كوبا  بدأت  أوباما،  إعالن  وقبل  سنوات،  منذ 

لنقل  متفهمة  عامة  توجيهية  خطوط  إىل  املناقشات  أدت  ورضورية.  جديدة 

جديدة  وصيغ  الصغرى  األعامل  وتقنني  املستخدمة،  غري  األرايض  ملكيات 

الزراعية. غري  و  الزراعية  للتعاونيات  وتشجيعات  الدولة  منشآت  الستقالل 

بتعويض  الغذاء  من  املزيد  توفري  يف  تنجح  أن  شك  دون  من  كوبا  عىل 

والتعاونيات  املزارعني  منتجة محليا، ولصغار  الخارج مبنتجات  الغذاء من  رشاءات 

الصناعات  لدى  طلبا  خالقة  أعىل،  مداخليهم  تكون  أن  األهمية  شديدة  الصغرى 

سيكون  االرتفاع  متزايدة  وأجور  محسنة  خدمات  وبفضل  الجديدة.  الحرضية 

راهنا.  الحال  عليه  هو  مام  بكثري  أفضل  مادية  بظروف  يتمتع  أن  للشعب 

حاصلة.  تكون  أن  عن  بعيدة  النتائج  فإن  النزور  هو  هذا  كان  ولنئ 

املدخالت  توفر  ذلك  يف  مبا  الصورة  مفردات  العوامل  من  مجموعة  عقدت 

والعدد  املنتجات  وتربيد  املدن  و  األرياف  بني  ما  والنقل  األساسية  الزراعية 

والعديد  ووقودها  الفالحية  واآلالت  واألكياس  الحاوية  الصناديق  من  الكايف 

مالمئة.  غري  املتقادمة  التحتية  بنيته  لنظام  التحسني  مستلزمات  من  اآلخر 

املقاولون الكوبيون غري فعالني عىل الغالب ومفتقرون إىل املهارات املناسبة لتدبر 

مثل هذه األعامل الصغرية ومعالجتها تعاقديا وإمساك حساباتها وهو األمر املهم ال 

الزدهار الجباية بل و كذلك لجمع األتاوات وهو مشغل جديد إىل حد ما منذ أن بدأت 

مجال تدخل الدولة ينحرس والقطاع الخاص ميتد. وعىل قطاع الدولة الذي سيظل 

مهيمنا وعىل األخص يف مجاالت السكر والسياحة واملناجم والنفط والتكرير والصحة 

والطب الحيوي والتعليم والنقل الحديدي والجوي وأن يطور من إنتاجيته هو أيضا.  

تعزيز  إىل  الحاجة  إليها هام  بالنسبة  معهودين  اثنني غري  تحديني  كوبا  تواجه 

األول  كان  ساكنتها.  وتهرم  للتحويل(  القابل  والبيسو  )البيسو  الجارية  العمالت 

أن  معرتفة  تدريجيا  تتحرك  الحكومة  العمر.  مديد  شعبيا  مطلبا  التحديني  من 

يجدون  للتحويل  القابل  غري  البيسو  يستخدمون  اآلن  إىل  ظلوا  الذي  املواطنني 

تدفق  يؤثر  فيام  منالهم  نطاق  خارج  للتحويل  القابلة  وهي  األقوى  العملة  أن 

يف  الجنوبية  فلوريدا  من  األخص  عىل  و  الخارج  من  الوافدة  والسلع  الدوالرات 

يساعدونهم. البالد  خارج  لهم  أقارب  وجود  حسب  مختلفة  بطرق  العائالت 

ليس تهرم ساكنة كوبا حالة فريدة ولكن التحدي الذي يضعه هو الفريد. يعني 

منذ عرشيات  يحصل  ما  أطول وهو  يعيش عمرا  أن شعبها  الكويب  الطبي  التقدم 

طويلة ولكن هجرة الشبان ذوي املهارات تعقد الصورة العامة وكذا يفعل التحرض. 

األرايض  استخدام  مخططات  تنفيذ  األخص  عىل  الشبان  العامل  نسب  تدين  يعقد 

املوضوعة حديثا حيث تحتاج الفالحة إىل الشباب مبن يف ذلك الذي تلقوا تعليام يف 

العلوم الزراعية والتدبر املترصف يف األرض والتسويق والحقول ذات الصلة. سجلت 

تعدادت ساكنة كوبا يف ما بني 2002 و2012 ألول مرة منذ حرب التحرير الكوبية يف 

القرن التاسع عرش تراجعا، وكان عائدا غىل الخصوبة البطيئة و الهجرة. وخالل هذه 

العرشية حصل أكرث من 330.000 كويب عىل إقامة دامئة قانونية يف الواليات املتحدة. 

أجل  من  جهودا  الجديدة  الكويب  االقتصاد  مخططات  تستوجب  وفيام 

الصغرية  األعامل  عىل  بسواء  سواء  يتوجب  الفالحية  االنتجاية  من  الرفع 

والسياحة  الجديد  ماريال  وميناء  الدولة  منشآت  يف  املحسن  املترصف  والتدبر 

والتجارة  املتحدة  واليات  من  الوافدة  مكثفة(  صارت  )ورمبا  املفتوحة 

الجديد. االزدهار  يف  أيضا  هي  تساهم  أن  البلدان  كل  مع  التحرر  متزايدة 

<مصالح الواليات املتحدة الدامئة

ملشاغل  اعتبارا  ولكن  طيبة  ال  سياستها  ارتكاز  أساس  املتحدة  الواليات  غريت 

أوضع. حدثت الكثري من التغريات يف املنطقة مبا يف ذلك نجاح منظامت من قبيل 

)املعروفة  الشعوب«  تجارة  معاهدة  أمريكيتنا-  لشعوب  البوليفاري  »التحالف 

 ALBA - TCP( )» Alianza Bolivariana para los Pueblos( بـ  باإلسبانية 

de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos(  و«اتحاد 

 Unión de Naciones بـ  باإلسبانية  )املعروف  الجنوبية«  األمريكية  األمم 

Suramericanas - UNASUR ( و«مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاراييب« 

 Comunidad de Estados Latinoamericanos y بـ   باإلسبانية  )املعروفة 

Caribeños CELAC,( التي ال ترشك أية واحدة منها الواليات املتحدة األمريكية 

وهو تغري حاد كام كان عليه األمر ماضيا حيث مل يكن من املمكن ألية منظمة ما بني 

أمريكية أن تتفادى منح الواليات املتحدة موقع الرشف. يف األثناء أمكن لروسيا وعىل 

الحلفاء  الالتينية والكاراييب. ميتعض  لها يف أمريكا  األخص للصني أن تشق طريقا 

الرئيسان راوول كاسرتو وباراك أوباما يصافحان 

بعضهام يف قمة األمريكيتني يف نيسان 201٥. 
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رسوم كارتونية كوبية من م.ويركير 

بوليتيكو.

مل  كوبا حيث  تجاه  تبني سياستها  إلحاحها عىل  من  املتحدة  للواليات  التقليديون 

تصّوت خالل السنة املاضية يف األمم املتحدة إال إرسائيل لفائدة الحصار. مل تتمكن 

عدة  من  واالثنان  االحرتام  هذه  غنمت  يف حني  كوبا  إزاحة  من  املتحدة  الواليات 

بلدان كثرية عىل امتداد العامل. لقد كسبت كوبا املعركة وإن مل تكن السلم مضمونة. 

من املحتمل أن تستمر الواليات املتحدة يف السعي إىل تحويل كوبا إىل جزيرة 

الحزب  عن  النظر  برصف  قائم  تقدير  وهو  بأخرى  أو  بطريقة  تابعة  نيوليربالية 

األمريكية  الرشكات  صارت  إن  و  وحتى  واشنطن  يف  بالسلطة  املاسك  الرئيس  أو 

الخارجية.  السياسة  هذه  مثل  دون  من  مربحة  تجارة  فص  عىل  العثور  إىل 

<انتخابات 2016 و 2018

ويحتمل   2016 سنة  أوباما  رئاسة  تنتهي  املنظور؟  املستقبل  يف  املنتظر  ما 

يحصل  قد  الكونغرس.  غرفتي  وبكال  األبيض  بالبيت  الجمهوريون  ميسك  أن 

تغيري  أن  يعتربون  الحاليني  مرشحيهم  وأغلب  األبيض  البيت  عىل  الجمهوريون 

الكونغرس  للدميقراطيني متشددوهم يف  اإلنجاز.  قيد  تزال  ال  الكويب مهمة  النظام 

املحبذة  امللتزمة  النيوليربالية  وهي  الرئيسة  الرئاسية  مرشحتهم  رصحت  وقد 

زمن  عليه  كانت  ما  إىل  والكاراييب  الالتينية  أمريكا  ستعيد  أنها  الناعمة«  »للقوة 

إنهاء  ميكن  وال  فنزويال.  يف  تشافيس  غوغة  انتخاب  قبل  الرئاسة  يف  زوجها  عهدة 

الترشيع الفيدرايل املخول للحصار إال بتصويت األغلبية يف غرفتي النواب والشيوخ.

الغالب  عىل  يبدو   2018 سنة  جديد  برئيس  تكون  أن  كوبا  يف  يفرتض 

Miguel Díaz-( كانل  دياس-  ميغال  الحايل  الرئيس  نائب  سيكون  أنه 

وقد  الجديد.  املجتمع  وكذا  الجديد  االقتصاد  مقاليد  يستلم  وسوف   )Canel

السوق  لقوى  املجال  يف  أفسحت  إن  و  اشرتاكيتها  يف  ستستمر  كوبا  بأن  رصح 

مواقعها. تعزيز  إىل  املقاولني  من  جديدة  طبقة  وصارت  العمل  أجل  من 

تأمل العديد من البلدان يف تصالح القوة العظمى والجزيرة العنيدة، وذلك ممكن. 

تحفز السياسات الجديدة السياسية يف الواليات املتحدة و القتصادية يف كوبا التأسيس 

لحقبة من العالقات متبادلة النفع ولكن ٥٥ سنة من الخالفات غري قابلة للنسيان رسيعا.

إىل حد اآلن نحن عىل يقني من يشء واحد: ستظل الواليات املتحدة و كوبا 

متباعدتني بتسعني ميال.

>rrumbaut@uci.edu< توجه كل املراسالت إىل روبن رامبوت عىل العنوان التايل

>lucho10@earthlink.net< :وإىل لويس رامبوت عىل العنوان التايل 

mailto:rrumbaut%40uci.edu?subject=
mailto:lucho10%40earthlink.net?subject=
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ل س: نوربارتو، حدثنا قليال عن نفسك.

ن م ك: من الناحية السياسية، أعد حالة معقدة. يف سنة 1961، نُظمت واحدة 

من أوىل الحمالت الثورية الكربى ملحو األمية، كنت حينها ال أزال يف العارشة من 

عمري، حينام كنت أُعلم اآلخرين القراءة والكتابة ! ويف سنة 1963، وهي السنة 

التي رضب فيها إعصار فلورا )Flora( الجزيرة، كنت حينها يف الثالثة عرش من عمري 

والتحقت بلواء لجمع محصول القهوة من محافظة الرشق. يف ماي 1963، كانت 

هناك تعبئة عسكرية كبرية، وكنت قد بلغت السادسة عرش من عمري حينام وجدت 

نفيس خلف املدافع، يف انتظار وصول السفن األمريكية ! ميكنني أن أقول لكم أنني 

كربت مع الثورة، وقرأت كثريا. كنت قائد فريق عميل، وأنشئت خلية عن الحزب.

احتلت الثورة مكانة خاصة يف حيايت. لكن خالل سنة 1980 حدث أمر جعلني 

والسود  الفقراء  الكثري من  ترك   )l’exode de Mariel( الحزب. خالل حقبة  أترك 

كوبا هربا من الفقر. كان من املفرتض أن نعتربهم خونة، ونرميهم بالبيض. وجدت 

>>

عن العنصرية والثورة
)Norberto Mesa Carbonell( حوار مع الناشط الكويب نوربارتو ميسا كوربونال

>

حاورته  لويسا ستور )Luisa Steur(، الدانمارك

العرقية.  املساواة  تعزيز  إىل  الكوبية  الثورة  سعت   ،19٥9 سنة  منذ 

الفرصة  الثورة  أعطت   ،1886 سنة  يف  إال  العبودية  فيه  تلغى  مل  بلد  يف 

والتعليم،  األرض  عىل  مرة  ألول  للحصول  السود  الكوبيني  من  كبري  لعدد 

عىل  بالقضاء  رصيح  والتزام  الكلية  املساواة  عىل  قامئة  سياسة  بفضل 

بعيدة  كوبا  كانت  وإن  حتى  بأنه  النقاد  يجادل  العنرصي.  التمييز 

يف  ما  كل  بدل  قد  البلد  أن  إال  عنرصية،  غري  دميقراطية  كونها  عن 

العرقية. الالمساواة  عىل  للقضاء  أخرى،  مجتمعات  مع  مقارنة  جهده، 

القرن  تسعينيات  من  مبكر  وقت  يف  الطوارئ  حالة  إعالن  ومنذ  لكن، 

اقتصاد  اتجاه  املوارد إىل حد كبري. أقيمت اإلصالحات يف  املايض، انخفضت 

البرشة،  بلون  اقرتنت  الالمساواة، والتي غالبا ما  السوق عىل حساب زيادة 

الوضع،  هذا  ملواجهة  ملحوظ.  بشكل  العرقية  التوترات  حدة  وارتفعت 

طور الفنانون واملثقفون السود املنخرطون يف املجال العام جامعة دينامية 

ل  الكويب  بالفرع  منها  جزء  يف  مرتبطة  للعنرصية،  املناهضني  النشطاء  من 

والكاريبي  الالتينية  األفرو-أمريكا  ألحفاد  الجهوية  الرابطة   »ARAAC«

 Regional Afro-descendant Articulation of Latin America(

الحكومة. من  بدعم   ،)and the Caribbean, Cuban Chapter

مبناسبة واحدة من الفعاليات املنظمة من طرف »ARAAC«، تعرفت 

ويحافظ  سنة،  الستني  يجاوز  –أسود  كوربونال  ميسا  بنوربارتو  ستور  لوسا 

عىل شغفه بالسياسة. يعترب هذا الحوار عبارة عن مقتطف من عدة مقابالت 

لوسا  من طرف   201٥ سنة  وبداية   2014 سنة  نهاية  أنجزت خالل  طويلة 

ستور، التي تجري أبحاثا حول كوبا تابعة لجامعة كوبنهاكن. تجدون نسخة 

:)Global Express( مطولة من هذا الحور متاحة يف موقع غلوبال اكسربس

http://isa-global-dialogue.net/?p=4222

نوربريتو ميسا كاروبنل

http://isa-global-dialogue.net/%3Fp%3D4222
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>>>>
نفيس وجها لوجه مع أحد الرفاق الشباب الذي تعرض للنقد بسبب رفضه املشاركة 

يف هذا االضطهاد...وتم استبعاده ! بعد أن تركت االجتامع فكرت: ماذا لو كان أخي 

واحدا من هؤالء الذي يستقلون القوارب، والناس ينظرون له عىل أساس أنه خائن 

للمجتمع!  وبالتايل سيهاجمونني أنا. لذلك قررت أن أقدم استقالتي. إنها مسألة ضمري.

مسألة  ذلك  يف  مبا  الجيدة،  األشياء  من  مجموعة  عىل  الثورة  قامت 

وعىل  الحكومية؛  املؤسسات  ومناشدة  مراسلة  واصلت  السبب  لهذا  السود. 

بخصوص  ايجايب  رأي  لدي  زالت  ال  اآلخرين،  السياسيني  املعارضني  عكس 

إن   .)Fidel Castro( كاسرتو  فيديل  بلغة  ثوريا  ومازالت  املؤسسات،  هذه 

قد  الثورة  أن  منطلق  من  منطقي-  أمر  –وهو  للثورة  مساندون  السود  غالبة 

لألبد. »ممتنني«  نظل  أن  علينا  أنه  يعني  ال  هذا  لكن،  السود.  ملساندة  جاءت 

بدءا من تسعينيات القرن املايض، حيث أضحت الالمساواة تحظى بأهمية متزايدة، 

 )Cofradía de la Negritud( »مبا يف ذلك الالمساواة العرقية، أنشأنا »أخوية الزنوج

أعضائها  تسمية  نستطع  مل  ألننا  نظرا  تزعج،  األخوية  إن  العنرصي.  امليز  ملكافحة 

باملنشقني سياسيا. تقوم أفكار أخويتنا يف جزء كبري منها عىل الخطاب االشرتايك، حتى 

لو تبنينا موقف نقدي: ببساطة، نريد اشرتاكية خالية من امليز العنرصي ! من خالل 

نضالنا طالبنا الحزب الشيوعي مبواجهة مشكلة العنرصية بكوبا، طاملا أن الحزب مل 

يبدي اهتامم واضح بهذه املسألة واملؤسسات األخرى مل تحرك ساكنا يف هذا الصدد.

ل س: ما املشاكل الرئيسية املتعلقة بالعنرصية، والتي تطرح اليوم بكوبا؟ نعلم 

أنك خربت األمر؟

ن م ك: قُمعت املنظامت املدافعة عن السود بحجة أنها »عنرصية«. مل يكن 

للسود سوى فرص نادرة لتشكيل هوية ايجابية. عىل سبيل املثال، يستخدم مصطلح » 

adelantar« )املض قدما( لإلشارة إىل الزواج املختلط بني السود والبيض: أي أن الشخص 

األسود قد تخلص من سواده ! حقيقة، ينظر إىل اللون األبيض كلون مثايل يحد من 

مستوى تعريف السود مع رشطهم العرقي. وبالتايل، من الصعب جدا مواجهة مشاكل 

عرقية كربى، فالسود ال زالوا اليوم مستبعدين من الوظائف ذات األجور املجزية.

هيمينجواي  مبيناء  طويلة  لسنوات  عملت  جيدا.  األمر  خربت  شخصيا 

أحد  عن  مسئوال  جرياين  أحد  أصحب   ،199٧ سنة  يف   .)Marina Hemingway(

قبل   – عمال  يل  يوفر  أن  باستطاعته  كان  إذا  عام  سألته  لذلك  امليناء.  محالت 

يف  طويلة  خربة  ويل  املايض،  يف  معا  واشتغلنا  القرية  نفس  أبناء  فنحن  يشء،  كل 

فقال  بطالقة.  االنجليزية  وأتحدث  دولية،  بفنادق  الفندقي  االستقبال  خدمة 

ممكن.  غري  أمر  هذا  واملتاجر؟  االستقبال  قصة  ما  لكن  سأساعدك،  »نوربارتو،  يل، 

اتصال  يف  العمل  ميكنهم  ال  فالسود  املستودعات،  أحد  يف  عمل  عن  لك  سأبحث 

حزبيا!  زعيام  كان  أن  الشخص  لهذا  وسبق  هيمينجواي«.  مبيناء  الجمهور  مع 

ال...«. املستودع...ملا  نعم،  »آه،  له:  فقلت  العمل  إىل  ماسة  بحاجة  كنت  حينها 

عمل  عىل  وحصلت  أمن،  حراس  عن  يبحثون  أنهم  علمت  وجيزة،  فرتة  بعد 

اآلخرين  والعاملني  أنا  بينا  عليا،  توصيات  لهم  –اثنان  عامل  خمسة  كنا  جديد. 

إلعادة  استعداد  عىل  من  لكن  االنجليزية.  اللغة  يتقنون  الذين  ومن  سود،  كنا 

ثالثة  لدينا  بالطبع،  األمن؟  حراس  إىل  حاجة  يف  الفندق  يصبح  لن  حينام  تكوينه 

أتذكر  أمن.  حارس  أصبح  يك  للتدريب  إرسايل  تم   ! باالنجليزية  يتحدثون  سود 

هذا  يف  لكن  السياحة،  مجال  يف  قليال  السود  عدد  كان  املكان،  إىل  األول  قدومي 

! السود  من   60% من  أكرث  كبرية:  فأعدادهم  التكوين  بإعادة  الخاص  املكان 

لكن الوضع ازداد سوءا: تم رفض بصورة غري قانونية. قدمت شكوى إىل النقابة، 

لكن مل يحدث يشء. لذلك قررت تقديم شكوى انتهاك حق املساواة، كام هو منصوص 

عليه يف القانون الجنايئ. توجهت نحو مكتب املحاماة، الذي وجهنني نحو املكتب 

تعبريات  أتذكر بوضوح  الرشطة.  أعاد توجيهي نحو  العام، والذي  للمدعي  البلدي 

املوظف الذي استلم مني شكوى انتهاك الحق يف املساواة، والذي نظر إيل مصعوقا: 

»انتهاك الحق يف املساواة؟« »أجل، صديقي، أنا أتهم مدير الفندق بامليز العنرصي !« 

وتوقف عن الكالم. سجل رئيسه الشكوى، بعد أن فتح تحقيق يف األمر ! أصبح الفندق 

يف حالة استنفار: أخذ الضابط املسئول عن التحقيق مهمته بجدية، وتم نقل املدير إىل 

فندق أخر. لكن يف نهاية املطاف، وصلتني رسالة من النائب يخربين فيها بأن موضوع 

الضنني. وانتهى األمر هنا. شكواي ال يعترب جرمية جنائية، وال ميكن بذلك متابعة 

سياحيني،  مرشدين  إىل  حاجة  يف   )Cubatur( وكالة  أن  علِْمت  حينام 

االنجليزية،  للغة  واتقاين  الفندقي  االستقبال  يف  خربيت  بفضل  املهنة:  إىل  تقدمت 

ولن  هنا،  ليس  املسئول  بأن  أخربوين  لكنهم   ! للوظيفة  كفئ  أنني  أعتقد  كنت 

املسئول،  ألقابل  دوري  أنتظر  كنت  وبينام  الثالث،  اليوم  يف  غد.  يوم  قبل  يعود 

وفجأة  إليه.  أتطلع  كنت  الذي  املنصب  عن  يتحدثان  أبيضان،  شابان  ظهر 

امتألت. قد  املناصب  بأن  أخربين  صوبه،  أتوجه  أن  أردت  وحينام  املدير،  ظهر 

تطرح هذه املشكلة بالنسبة لجميع الوظائف بكوبا. عملت معظم حيايت كعامل 

وراثة يف الكثري من رشكات األلبان األكرث تطورا بكوبا، والتي كانت تستورد األبقار 

املستوى،  رفيعة  اجتامعات  حرضت  حينام  البداية،  يف   .)Hosltein( فصيلة  من 

الحظت أن معظم الحارضين هم من البيض، ومل أكن أويل املوضوع أهمية بالشكل 

الذي أوليها له اليوم. كثريا ما كنت أرى أشخاص سود، أكفاء للعمل، يتم تعويضهم 

التي  املرموقة  البيولوجية  الصيدالنية  الرشكة  يف  حدث  ما  وهذا  بيض.  بأشخاص 

–األكفاء  السود  العامل  كل  من  التخلص  يحاولون  كانوا  مؤخرا:  بها  أشتغل  كنت 

طبعاً- ناهيك عن شخص مثيل بنشاطه السيايس والحقوقي. إن العديد من زماليئ 

الذين تعرضوا ملضايقات يف العمل، قد غادروا. أما أنا فقط اخرتت التقاعد مبكرا.

 CTC[ اتحاد عامل كوبا  املايض، وّجهت جمعيتنا رسالة مفتوحة إىل  العام  يف 

إننا  يشء.  ال  فعلوا؟  وماذا  بالعنرصية،  التنديد  عىل  لحثه  الوحيدة[  النقابة 

أن  كام  املشكل.  بوجود  ويعرتف  املبادرة  زمام  طرف  كل  يتخذ  أن  إىل  حاجة  يف 

عن  تتحدث  مل  املدين  املجتمع  منظامت  من  فأي  معزولة،  حالة  ليس  األمر  هذا 

أجل،  الحايل؛  النظام  شعار  هو  ومستدامة«  مزدهرة  اشرتاكية  »بناء  إن  املشكل. 

مزدهرة ومستدامة، لكن ماذا عن العنرصية؟ إن كل هذه اإلصالحات االقتصادية 

 »cuentapropismo« تنمية  وتعزيز  األجانب  املستثمرين  وجذب  الجديدة، 

البالد. يف  العرقية  الالمساواة  تكرس  أن  فقط  شأنها  من  الذايت(،  )التشغيل 

ل س: هل ميس املشكل االقتصادي للعنرصية بكوبا، أساسا، العامل السود 

األكرث كفاءة وتكوينا؟ 

الشباب  من  العديد  الفقر.  هو  بكوبا  للعنرصية  الرئييس  املشكل  إن  ك:  م  ن 

السود ال يستطيع الذهاب إىل الجامعة. وبدال من الدراسة، يشتغل العديد منهم يف 

مهن بسيطة من أجل إعالة أرسهم. كيف يحدث هذا يف بلد يأيت إليه ما يقرب من 

ألف شاب باكستاين إلمتام دراسته يف الطب، عىل نفقة الحكومة، يف حني أن أالف 

الكوبيني ال يستطيعون توفري تكاليف دراستهم وال يحصلون عىل أي  من الشباب 

مساعدة؟ كان من املفرتض أن يكون قيام الثورة »للفقراء ومن اجل الفقراء«، لكن 

للدراسة؟  أبنائها  التي ترسل  النفقات هي  التي مبقدورها تحمل  اليوم فقط األرس 

تعلمون، هناك أالف الهكتارات من األرايض الكوبية يتم التخيل عنها نظرا لكون 

الناس مل تعد تريد العمل يف الزراعة. ويف نفس الوقت، لدينا كل هؤالء الناس الذين 

يهاجرون إىل املدينة وال يستطيعون الحصول عىل سكن الئق. أود أن أبحث عن أرس 

الحال، ستحتاج  بطبيعة  فالحي.  وإقامة مجتمع  بالبادية  لالستقرار  سود مستعدة 
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املنظامت  من  نطلب  ال  ملاذا  جرارات..الخ.  لإلنتاج،  ووسائل  ودعم  مساعدة  إىل 

الدولة أن  أولية؟ طبعا، يتطلب هذا األمر من  الحكومية أن تقدم مساعدات  غري 

ال؟  ملا  إذا،  وهناك،  هنا  األرايض  بيع  يتم  اليوم،  األرايض.  هذه  ملكية  عن  تتنازل 

خاصة  األحرار،  السود  املزارعني  من  كبري  عدد  بكوبا  كان  عرش،  التاسع  القرن  يف 

باملقاطعة الرشقية. شارك العديد من األحرار السود يف حرب االستقالل ]ضد اسبانيا[ 

وتخلوا عن مزارعهم لينضموا إىل صفوف جيش التحرير، لكن الرشكات األمريكية-

الشاملية اشرتت أراضيهم نظرا لكون ملكية األرايض مل تكن محفظة بشكل رسمي. 

العديد منهم  للتمرد. شارك  بالطبع كانوا عىل استعداد  السود؟  ماذا حدث لهؤالء 

أراضيهم، وتحت  املطالبة باسرتجاع  باملنطقة الرشقية، من أجل  انتفاضة 1912  يف 

ذلك. أعقبت  التي  الحملة  يف  منهم  العديد  مات  االستقالل  حزب  ألوان  قيادة 

هذا هو السبب الذي جعل من مسألة إعادة التوطني اليوم قضية عدالة تاريخية 

سيكون  الناس.  هؤالء  عىل  األرايض  وزعت  لو  للحكومة  ايجابية  التفاتة  –ستكون 

األمر متوقع من لدن أولئك الذين يرغبون يف برنامج للعدالة التاريخية ألرسهم من 

السود، لكن ملا ال تفتح الفرصة يف وجه البيض الراغبني يف املشاركة. لكن بالنسبة 

للسود، ستكون واحدة من الفرص النادرة لتحسني أوضاعهم املادية عىل الخصوص.

تعليق غامض عىل مكان العنرصية يف كوبا اليوم. »أغو بالنكا، أغوا نيغرا »و 

املقصود بها)املياه البيضاء، املياه السوداء[ .هذه العبارة مكتوبة عىل براميل املياه 

فوق كاليخون دي هامل يف وسط هافانا. هذا الفعل يأيت  كجزء من مبادرة فنية 

اجتامعية للتعريف بالثقافة األفرو-الكوبية. صور لويزا

ل س: بالنسبة لك، كيف تنظم أمورك اآلن؟ وأين تجد املوارد الالزمة لتنظيم 

أنشطة )The Cofradía(؟

ن م ك: حصلت عىل معاش يدفع يل بالبيزوز )pesos(، بضع دوالرات، لكن األمر 

ليس سهال. أعمل كحارس لييل لدى أحد األثرياء مقابل 30 دوالر يف الشهر. من الصعب 

تنظيم الصفوف يف ظل غياب املوارد –أكرث ما ميكننا تقدميه هو وجبة طعام ألولئك 

الذين يأتوننا من بعيد. أحيانا، نؤجل اجتامعاتنا بسبب عدم توفر املال الالزم، ونحن 

مشغولون أيضا ب luchar  )الكفاح من أجل تغطية نفقاتنا الخاصة(. لكن عىل األقل 

الناس عىل دراية بأن ما نقوم به نابع من قناعة، وليس له أي دوافع أخرى. سنواصل 

وسنكافح بدون أدىن شك. إنني ال أتصور أن أحفادي سيعيشون نفس املشاكل التي 

الثورة. قبل  كانت  التي  الوضعية  إىل  بالعودة  أسوء،  ليكون  كان  ما  وهو  عشتها، 

>luisasteur@yahoo.co.uk<   توجه كل املراسالت إىل لويسا ستور عىل العنوان

>nmesacarbonell@gmail.com<  وإىل نوربارتو ميسا كوربونال عىل العنوان

      

mailto:luisasteur%40yahoo.co.uk?subject=
mailto:nmesacarbonell%40gmail.com?subject=
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أخبار صادمة من هافانا: 
عملة التنظيف الكوبيون في زمن متحول١ 

>

بقلم لويسا ستور )Luisa Steur(، الدانمارك

>>

حيث  لهافانا،  بالنسبة  تاريخي  حدث   ،2014 دسمرب  من  عرش  السابع  يعترب 

تسريان  وكوبا  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  أوباما  باراك  األمرييك  الرئيس  أعلن 

عامل  إىل  سابق  مالكم  من  تحول  خوان،  البلدين.  بني  العالقات  تعزيز  اتجاه  يف 

نظافة بأحد األحياء، مخلص لكاسرتو )muy fi delista(، سمع األخبار عىل تلفازه 

مكتب صغري  يف  حاليا  يقيم  القاممة،  يف  املرات  إحدى  يف  عليه  عرث  الذي  القديم 

لخدمة الطريق الرسيع بأحد أحياء مركز مدينة هافانا )عاصمة كوبا(. يف اللحظة 

بأن   ،)Raúl Castro( كاسرتو  راؤول  لخطاب  شذرات  من خالل  فيها،  سمع  التي 

املتحدة  بالواليات  املؤبد  بالسجن  عليهم  حكم  ]عمالء  كوبيني  أبطال«   »خمسة 

األمريكية[ قد أطلق رساحهم تغلب عليه العاطفة: كل املطالب، التي تم الرتويج 

لها منذ سنوات طويلة بالجزيرة من خالل املظاهرات والجداريات، أخريا تم الوفاء 

بها. لكن ما إن حل املساء، ووجد نفسه أمام lucha ]كفاحه اليومي من أجل لقمة 

العيش[، والبحث يف القاممة عن ما ميكن بيعه مقابل بعض النقود، حتى ارتفعت 

بعد عودتهم  »األبطال«  العمل: سوف يحصل  رفاقه يف  بينه وبني  النقاشات  حدة 

التي قضوها يف  السنوات  لجميع  املتأخرة  الرواتب  كل  تعويض عن  كوبا عىل  إىل 

السجن؟ وحتى سيارة ومنزل؟ يشدد خوان بنربة مصطنعة عىل أنه ما من مبلغ مايل 

ميكن أن يعوض هؤالء الرجال عن كل تلك السنوات التي قضوها يف سجن يانكيس 

العمل. يف  رفاقه  طرف  من  محري  صمت  سوى  يجد  مل  تعليقه  لكن   ،)yankees(

القنوات  بت  يلتقط  الذي  املسطح  تلفازها  تشاهد  خوان،  جارة  ماري، 

أسقط  أمرييك  طيار  ابنة  معاناة  تتابعه  الذي  الربنامج  يقدم  مليامي.  املحظورة 

الكوبية  السلطات  الخمسة«  »األبطال  أحد  أخرب  بعدما  الكويب  الجيش  طرف  من 

»هجوما  كوبا  اعتربته  الذي  األمر  وهو  اإلنساين«  ل«التدخل  مؤهلة  الفتاة  بأن 

يف  ماري  تشتغل  حيث  للسياح،  يستأجر  منزل  ماري  مشغلة  متلك  إرهابيا«. 

تحلم   «  »chica  « الفتاة  متدمرة: هذه  العمل  إىل  العودة  إىل  تدعوها  التنظيف. 

العمل حقا، يف ظل  –ليس لها أدىن فكرة عام هو عليه  بالعمل يف املكسيك  فقط 

الرأساملية«. عندما تغادر ربة العمل، تتذمر ماري هي األخرى »هذه املرأة قذرة 

شاحنة لجمع القاممة يف وسط هافانا.الصورة للويزا ستوير.
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يأتون  السياح  كان  إذا  بها عندما تستغني عن خدمايت:  ما سيحل  أرى  أن  –أحب 

هذه  ظل  ويف  بأنه  متفائلة،  تضيف،  أن  قبل   ! أنا  بفضيل  فذلك  املنزل،  هذا  إىل 

فاالقتصاد  تأكيد،  بكل  املكسيك:  إىل  الذهاب  إىل  بحاجة  ليس  فهي  املستجدات، 

! أفضل  وفرص  السياح  من  املزيد  هناك  وسيكون  جديد،  من  ينمو  الكويب 

لكن هل الحياة كانت ستكون حقا أفضل للناس أمثال خوان وماري؟ مثل الكثري 

من الكوبيني، فهم يعتقدون أن التغيري سيكون مفيد. بالنسبة لهم، االنفتاح االقتصادي، 

يعني أن الدوالر سوف يبدأ بالتدفق؛ ترى الساكنة أن مستويات املعيشة قبل سنة 

1989، كانت أفضل ! حيث ضمنت بطاقات التموين امتدادات كافية للجميع وكان 

بإمكان الكوبيني الحصول عىل التطبيب والرعاية الصحية وفرص للتعليم. قلة هم 

كوبا  ملسار  جديدة  بداية   2014 دسمرب   1٧ يعطي  أن  إمكانية  إىل  سينظرون  من 

ما بعد االشرتاكية، تتميز بالخصخصة والسوقنة وتحول الدولة وتعزيز الالمساواة.

فلنأخذ خوان عىل سبيل املثال: يكسب من عمله يف جمع القاممة حوايل 800 

بيزوز )ما يقارب 32 دوالر( –إضافة إىل كونه  مسئول يف نفس الرشكة. لكن كثري من 

زمالئه استثمروا يف رشاء العقارات لتحوليها إىل شقق تستأجر للسياح ) مبا يقارب 

الثالثني دوالر لليلة(، وميلكون شبكاتهم الخاصة للتواصل الخارجي وتحويل ودائعهم 

ضمن بنية الفرص التي ميكن استغاللها عىل مستوى السوق. بالنسبة لخوان، األمل 

جمع  هو  الشهرية  ومتطلباته  حاجاته  وسد  اإلضايف  املال  بعض  لكسب  الوحيد 

العلب القدمية عىل شاحنته واستخالص بعض املال من الجريان لقاء عمله معهم يف 

مناسبات خاصة. ال تغطي بطاقته التموينية سوى احتياجاته األساسية –ليس بحاجة 

إىل الخرضوات وال اللحوم وال الحليب نظرا لكونه يعاين من قرحة مزمنة يف املعدة. 

عىل الرغم من كونه يعيش ألزيد من عرش سنوات بهافانا، إال أنه غري محىص. دون 

وصفة طبية، اضطر إىل رشاء )omeprazole( من السوق السوداء. يعيش يف قلق 

دائم، يف ظل انتشار إشاعات مفادها أن املصالح البلدية التي تديرها الدولة ستتحول 

إىل »تعاونيات« )cooperatives(، وهي العملية التي من شأنها أن تؤدي إىل زيادة 

يف األجور لكن فصل مجموعة من العامل –من املمكن أن يكون خوان واحد منهم. 

عىل عكس خوان، تم إحصاء ماري رسميا، ولها سيولة كافية متكنها من العمل 

 cuentapropista أنها  مبا  لكن  عائلتها.  لفائدة  االشرتاكية  الخدمات  مختلف  يف 

تتجاوز  ال  فإيراداتها  كوبا-  يف  بكرثة  تنترش  –فئة  الخاص(  لحسابها  )تشتغل 

األربعني دوالر يف الشهر وال متتلك الحق يف األمن االجتامعي، وال يف العالوات وال 

الشغل  ملفتيش  رشاوى  وتدفع  قانونيا،  بها  ترصح  أن  مشغلتها  ترفض  التقاعد.  يف 

وتخفضها من راتب ماري، ليصل إىل الصفر، ما يجعلها تعتمد كليا عىل البقشيش 

الذي يقدمه السياح. ال تتفق ماري ومشغلتها حول من يجذب السياح إىل املنزل، 

ال  بقشيش،  من  عليه  تحصل  ما  رغم  املساواة:  قدم  عىل  تسري  ال  النقاشات  لكن 

أن مشغلتها تكسب  األسبوع، يف حني  توفر سوى 2٥ دوالر يف  أن  ماري  تستطيع 

مع  مستمر،  وخوف  قلق  يف  ماري  تعيش  الواحدة.  الليلة  يف  دوالر   ٥0 حوايل 

تقدمها يف السن، دون أن تتمكن من ضامن ال معاش الئق وال مدخرات شخصية.

سقوط  فرتة  خالل  الرشقية  أوروبا  سكان  بتجارب  الحكايات  هذه  تذكرنا 

االشرتاكية، فحينام تُركت »التعاونيات« الحديثة النشأة دون موارد غادرها العديد 

من العامل، يف حني طالب املسئولون السابقون من جهاز الدولة، املدافع واملتحمس 

كوبا،  يف  امللكية.  )شبه(  حقوق  هيكلة  إطار  يف  صالحياتهم  تحويل  للخصخصة، 

شكلت  التوسع-  يف  أخذت  التي   )koulaks( ل  الحرضية  الطبقة  أن  املرجع  من 

وستعمل  والعقار-  السياحة  عائدات  من  يستفيدون  الذين  املالكني  طرف  من 

من  ما  الرضائب،  وتخفيض  الخاصة  امللكية  سندات  وضامنات  القيود  رفع  عىل 

االشرتاكية. األمان  شبكات  ويفكك  والفقراء  العامل  عىل  سلبا  ينعكس  أن  شأنه 

انطالقا  الكوبية  االشرتاكية  بنيت  الرشقية.  أوروبا  هي  ليست  كوبا  ذلك،  مع 

أنقاض  انتظاره وأعد لها بصرب، ومل تقم عىل  من ثورة حقيقة، بدعم شعبي، طال 

االحتالل السوفيتي. إن االشرتاكية والثورة حقائق أهلية )autochthonous( بكوبا، 

يعكسان الشعور بالفخر من قبل العامل فضال عن كونهام طريقة يف العيش االشرتايك 

والشعبي اللذان مييزان قلب مدينة هافانا. يف سياق وضع دويل متغري ميكن لكوبا 

بعد  ما  من  بدال   )new-socialist( الجديدة  االشرتاكية  مسلسل  يف  تنخرط  أن 

االشرتاكية )post-socialist( – يف انتظار أن يحدث هذا، ينبغي االعرتاف باملخاطر 

التي من املحتمل أن تهدد املسار العام ملا بعد االشرتاكية، يف إطار النقاش العام. 

> luisasteur@yahoo.co.uk <  توجه كل املراسالت إىل لويسا ستور عىل العنوان

1- أجريت بني شتنرب 2014 ويناير 201٥ بهافانا بحث ميداين، برشاكة مع "مركز خوان مارينيلو للبحوث الثقافية 

)Juan Marinello Center for Cultural Research(. أود بهذه املناسبة أن أتقدم بشكر خاص إىل املشاركني 

أشكر  وكذلك   ،201٥ يناير   12 و   9 بني  عقدت  التي  والثقافية"  االجتامعية  لألنرثوبولوجيا  الدولية  "الندوة  يف 

واإلثنولوجية  األنرثوبولوجية  للعلوم  الدويل  لالتحاد  املاركسية  واالنرثوبولوجيا  العاملية  التحوالت  لجنة  ضيوف 

التي  معلوماتهم  عىل   )International Union of Anthropological and Ethnological Sciences(

استخدمتها يف هذا املقال. إن األسامء التي أعطيت للعامل الواردين يف املقال هي أسامء مستعارة ومن نسج الخيال.

mailto:luisasteur%40yahoo.co.uk?subject=
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حركة عباد الشمس
 وورطة علم االجتماع التايواني

>

بقلم مينغ شو هو )Ming-sho Ho(، تايوان

احتجاجا عىل اتفاقية التبادل الحر املوقعة مع الصني، اقتحم الطلبة التايوانيون 

مبنى الربملان يف مساء 18 مارس 201٥، متهيدا لحركة احتالل من شأنها أن تؤدي 

 Sunflower( الشمس«  عباد  »حركة  ب  عليه  يطلق  كان  ما  سياسية.  أزمة  إىل 

املظالت«  »ثورة  حركة  مع  موازاة  يف  منها  جزء  يف  استلهمت   ،)Movement

ذلك.  قبل  أشهر  ستة  حدثت  التي  بهونغ-كونغ،   )Umbrella Revolution(

تايوان،  تاريخ  يف  حلقة  وأطول  أهم  هي  الجامعية  املعارضة  أن  فيه  شك  ال  مام 

حزب  أنتخب  أن  منذ  والحقوقيني  السياسيني  النشطاء  أصوات  ارتفعت  حيث 

)Kuomintang( عىل رأس الدولة سنة 2008. مرة أخرى، انتهت حركة عباد الشمس 

بسالم، مع انقطاع العملية الترشيعية املؤدية التفاقية التبادل الحر املثرية للجدل.

السياسية  وثقافتها  املدين،  العصيان  يف  تاريخي  تقليد  أي  تايوان  متلك  ال 

عباد  حركة  حظيت  الراديكالية.  لالحتجاجات  خصبة  تربة  ليست  املحافظة 

عن  للدفاع  سعت  ألنها  أوال،  رئيسية:  أسباب  لثالثة  كبري  شعبي  بدعم  الشمس 

النهج الدميقراطي، وطالبت مبزيد من الشفافية وتنظيم املفاوضات الدولية؛ ثانيا، 

الحر؛ وثالثا، ألنها سعت نحو تعبئة شعبية يف مواجهة  التبادل  ألنها احتجت ضد 

النظام، عنارص  العادي ضد  االحتجاج غري  أيضا ضمن هذا  نرصد  أن  الصني. ميكن 

اإلقليمية  الطموحات   أن  منطلق  من  البوالنية،  الشاكلة  عىل  اجتامعي  احتجاج 

وتبادالت  »تشجيعات  شكل  يف  اليوم  تصاغ  تايوان  يف  الشعبية  الصني  لجمهورية 

التبادل  هذا  إىل  -ينظر  أخرى«   جهة  من  الخناق  وتضيق  جهة  من  اقتصادية 

والدميقراطية. املوظفني  حساب  عىل  الرشكات  لكربى  خاصة  كمصالح  عام  بشكل 

شارك املجتمع السوسيولوجي –متمثال يف املدرسني والطلبة- بقوة يف الحركات 

االحتجاجية بشكل غري مسبوق. استجابة لدعوة قادة الحركة ملقاطعة الدروس يف البالد، 

 )Taipei( و تايبيه ،)Tsing Hua( علقت شعب علم االجتامع بجامعة تسينغ هوا

و صن يات صن )Sun Yat-sen( دروسها يف تحدي صارخ إلدارات الجامعة ولوزارة 

أمام  العديد من أساتذة علم االجتامع يف تقديم دروسهم  الوطنية. استمر  الرتبية 

الربملان املحارص وأمام الجامعات. شارك العديد من الطلبة واألساتذة، يف إطار تجربة 

الدميقراطية التشاركية مع املتظاهرين، يف حلقات نقاشية مشرتكة حول مجموعة من 

املواضيع مثل التبادل الحر أو تشغيل الشباب. ينتمي العديد من طلبة علم االجتامع 

 )Chen Wei-ting( تينغ  واين  بينهم تشني  الربملان، من  احتالل  الذين شاركوا يف 

تحرك دوار الشمس في تايوان الذي ساهم في تطوير دور علم 

االجتماعي العمومي.

>>

علم االجتماع في تايوان 



 

24

 العدد ٤ من السلسلة 5 - كانون االول  2015    

القائد الكارزمي لحركة عباد الشمس، إىل جامعة تسينغ هوا، إضافة إىل مجموعة من 

املتطوعني واملشاركني املجهولني. بعد أن نظمت »TSA« الجمعية التايوانية لعلم 

االجتامع )Taiwanese Sociological Association( عملية تصويت عرب االنرتنيت، 

والذي جاءت نتائجه باإلجامع، نرشت يف 2٥ مارس 201٥  بيان دعم لحركة عباد 

الشمس. ويف شهر نوفمرب، واعرتافا بالنشاط الطاليب، دعت »TSA« الطالب واين 

تينغ، الذي لعب دور مركزي يف الحركة، ليلقي كلمة افتتاحية يف مؤمترها السنوي.

بالتأكيد، هناك أقلية من علامء االجتامع التايوانيني يعارضون فكرة توريط املدرسني 

يف الحركة. يف الوقت الذي نرش فيه نص يعارض فكرة املشاركة السياسية بذريعة 

املشاركة  مؤيدو  رد   ،»TSA»ل اإلخبارية  النرشة  ضمن   ،»neutrality« »الحياد« 

بتنظيم حلقة نقاشية حول أهمية هذا املفهوم الفيربي يف عرصنا. لكن هذا النقاش حول 

املهمة والدور العمومي لعلم االجتامع قد أثبت من جديد صحة وحيوية تخصصنا.

التايوانية  السوسيولوجية  للجامعة  النطاق  الواسعة  اإلعالمية  املشاركة  تسببت 

اتهم عضو من حزب  املحافظني.  –وطبيعية- من طرف  يف ردود فعل جد عدائية 

بأي يشء سوى  يقومون  »ال  بأنهم  االجتامع  علامء   »Kuomintang« الكومينتانغ 

مبراقبة  الوطنية  الرتبية  وزير  مطالبا  الشارع«،  إىل  النزول  عىل  الطلبة  تحريض 

فعل  ردود  املبارش  التشهري  هذا  أثار  العمومية.  بالجامعات  االجتامع  علم  أقسام 

الدفاع  اجل  مفتوحة من  منتديات  واملدرسني  الطلبة  العديد من  فقد عقد  قوية، 

هذا  أهمية  عىل  للتأكيد  نادرة  مناسبة  –كانت  االجتامع  لعلم  النقدية  الروح  عن 

استهدفت شعب  التي  الهاتفية  االحتجاجات  موجة  تعترب  العموم.  أمام  التخصص 

عن  الكشف  رفضوا  املتصلني  معظم  لكون  نظرا  سارة،  غري  تجربة  االجتامع  علم 

بأنهم  يشعرون  املوظفني  جعل  ما  عدوانية،  لغة  استخدمهم  إىل  إضافة  هويتهم 

اتصال  صن«  يات  »صن  بجامعة  االجتامع  علم  قسم  تلقى  للمضايقة.  يتعرضون 

هاتفي من أحد اآلباء الذي عرف عن نفسه وأدان قرار املدرسني بتعليق الدراسة 

عىل  أشهر  ثالثة  بعد  تحصل  أن  املفرتض  من  التي  ابنته  مستقبل  يهدد  بكونه 

يات  »صن  بجامعة  االجتامع  علم  قسم  ينشأ  مل  الواقع  )يف  املاجستري.  شهادة 

صن« إال مؤخرا ومل يكن يضم بعد طلبة السنة الرابعة إبان حركة االحتجاجات(.

مفيد.  جد  التايواين  االجتامع  علم  عىل  الشمس  عباد  حركة  تأثري  كان  عموما، 

اكتسب  املفتوحة  ومنتدياتنا  التشاركية،  ودميقراطيتنا  التكوينية،  دوراتنا  بفضل 

شيئا  االحتجاج  املشاركني يف حركة  الطلبة  اهتامم  تحول  الفريدة.  رؤيته  تخصصنا 

لدراسة  ومناسبة  فعالة  مفاهيمية  عدة  ميتلك  والذي  االجتامع،  علم  نحو  فشيئا 

كيفية الحفاظ عىل السلطة، مامرستها والتنازع حولها يف املجتمعات املعارصة. يف 

سنة 201٥، تضاعف عدد الطلبة الذين وضعوا ملفات التسجيل يف سلك املاجستري 

املرشحني خربة  من  العديد  واكتسب  بتايوان،  الوطنية  بالجامعة  االجتامع  علم  يف 

معيشة من خالل حلقات حركة عباد الشمس ما دفعهم نحو اختيار علم االجتامع.

عىل الرغم من أننا ال نستطيع معرفة التأثري الطويل املدى لحركة عباد الشمس، 

نجحت   ،1990 سنة  يف  املؤرشات.  ببعض  متدنا  أن  املايض  لتجربة  ميكن  أنه  إال 

»حركة الزنبق الربي« )The Wild Lily Movement( يف إرشاك الطلبة يف مسعى 

النشطاء  الطلبة  من  العديد  لتخصصنا.  جديدة  دماء  وأعطت  الدميقراطية،  تعزيز 

اجتامع مهنيني، وعملهم كمدرسني وباحثني هو  اليوم علامء  السابقني قد أصبحوا 

الذي أعطى للسوسيولوجيا التايوانية سمة االلتزام. لقد حان الوقت، ليحمل جيل 

عباد الشمس مشعل علم االجتامع التايواين ويعيدوا تشكيل مالمح هذا التخصص.

 > mingshoho@gmail.com <  توجه كل املراسالت إىل مينغ شو هو عىل العنوان

علم االجتماع في تايوان 

mailto:mingshoho%40gmail.com?subject=
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ما األْولى؟ الحركة العمالية 
أم الحركة البيئية؟

>

بقلم هوا جين ليو )Hwa-Jen Liu(، الجامعة الوطنية بتايوان، ومسئول لجنة البحث ب)ISA( حول الحركات 
)RCالعمالية )٤٤

Jeon Tae-( يف 12 نونرب 19٧0، نظم جيون تاي ايل

للنسيج-   الجنوبية  الكورية  املصانع  بأحد  –عامل   )il

عىل  احتجاجا  العامل  من  العرشات  ضمت  مظاهرة 

ساعات  بتقليص  واملطالبة«  املزرية  العمل  ظروف 

اليومي إىل تسع ساعات واالستفادة من أربع  العمل 

تأججت  وحينام  ذلك،  بعد  الشهر«.  يف  عطل  أيام 

»نحن  مرددا  نفسه  يف  النار  جيون  أرضم  املواجهات، 

لسنا آالت ! طبقوا القانون !«. أطلقت هذه األحداث 

التي  واألحداث  جون  طرف  من  بالنفس  –التضحية 

أعقبت ذلك- الرشارة األوىل لحركة نقابية دميقراطية يف 

مسيرة في تايوان ضد األسلحة النووية بعد كارثة فوكشيما. 

٣٠ نيسان ٢٠١١

البالد أبانت عن الرصاع العميق بني الرأساملية والعامل 

يف سياق خطة التنمية التي قادها املجلس العسكري.

قبل أربعة أشهر، دعا 9٥ مزارع إىل رضورة توزيع 

النفايات  املترضرين من رصف  مالية عىل  تعويضات 

السائلة السامة يف نظام الري املحيل من طرف مصنع 

جسيمة  أرضار  ألحقت  والتي  الغذائية،  للصناعات 

مبحاصيلهم الزراعية خالل السنتني األخريتني. شكل هذا 

الحدث، إضافة إىل 64 ملتمس مامثل، الحلقة األوىل 

من مسلسل االحتجاجات واملواجهات التي وقعت يف 

للتعبئة  األوىل  االنطالقة  أعطت  والتي  نفسه،  العام 

التوسع  الحد من  إىل  بتايوان،  وهدفت  التلوث  ضد 

الصناعي غري املنظم والذي تروج له الدولة التنموية.

املزارعني  مطالب  أو  جيون  احتجاج  يستطع  مل 

التايوانيني ، وال أي من الحوادث املعزولة، أن يقودنا 

إىل صياغة القضية التالية: كان ملجموعة من األسباب 

االستبدادي  والنظام  االستعامري،  –اإلرث  املامثلة 

البيئي  التدهور  يف  أسايس  دور  الرسيع-  والتصنيع 

وصعوبة ظروف العمل التي عرفها البلدان. مع ذلك، 
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>>
تشييع لعامالن قاما باالنتحاركجزء من 

مظاهرة العمال الوطنية.١٣تشرين الثاني 

٢٠٠٣

واستمدت  االحتجاجية  الحركات  خاللها  من  تطورت 

العامل  حركة  أن  من  الرغم  عىل  مختلفة.  اتجاهات 

متت  قد  تايوان  يف  البيئية  حامية  وحركة  الكوريني 

قد  األمر  إن  إال  الوقت،  نفس  يف  أشكالهام  بلورت 

استغرق عرشات السنني قبل أن يؤدي التدهور البيئي 

اهتامم  حشد  إىل  تايوان  يف  العامل  ومعاناة  بكوريا 

الساكنة. انطالقا من التشابه البنيوي بني كوريا وتايوان، 

واملدافعني  العاملية  الحركات  ملسلسل  أمكن  كيف 

البلدين؟ كال  املنحي يف  نفس  يسري يف  أال  البيئة  عن 

مل  وما  تحقيقه  تم  ما  يف  الجواب  نجد  أن  ميكن 

القوة  من  النوعني  هادين  طرف  من  تحقيقه  يتم 

الحركية – والذي حدد لكل حركة قدرتها عىل التأثري 

يف العامل –يف سياق دولة تنموية واقتصاديات مهيمن 

النقابات عىل  تأثري  عليها من طرف الرشكات. يستند 

وتقديم  اإلنتاج  نظام  يف  للعاملني  األسايس  الدور 

العاملية،  قوتهم  توفري  عدم  خالل  من  الخدمات. 

األرباح.  تحقيق  من  الرأساملية  القوة  العامل  منع 

للدرع  البيئة  حامية  حركة  افتقاد  ورغم  املقابل،  يف 

قدرتها  عىل  االعتامد  استطاعت  أنها  إال  التنظيمي، 

يف حشد الرأي العام نحو إيديولوجيا جديدة، تستند 

والعاملي. العام  الخري  بتحقيق  العامل  مطالب  عىل 

إىل  كانتا  قد  وتايوان  كوريا  أن  من  الرغم  عىل 

استبداديني،  نظامني  املايض  القرن  مثانينيات  حدود 

مع  للتعامل  مختلفة  إسرتاتيجية  نهج  بلد  كل  أن  إال 

الكورية  الحكومية  نهجت  االجتامعية:  الحركات 

حملة قمع وحشية، يف حني تبنت الحكومة التايوانية 

سياسة إدماج إسرتاتيجية. متكنت هذه االسرتاتيجيات 

املختلفة من احتواء الحركة البيئية يف كوريا والحركة 

كوريا  يف  العاملية  الحركة  لكن  تايوان،  يف  العاملية 

املزارعني  أن  كام  القمع  ملواجهة  وسيلة  وجدت 

الحشد. محاوالت  مختلف  قاوموا  قد  التايوانيني 

تام  تجاهل  يف  الكوريون،  العامل  قمع  عندما 

ملطالبهم، وجدت النقابات ثغرات تسمح لهم بتعزيز 

بني  قوي  تضامن  وإقامة  التنظيمية  التحتية  البنيات 

مامرسة  يف  االستمرار  يف  القمع  مينعهم  مل  العامل. 

نفوذهم. باملثل، حينام أظهرت الحكومة التايوانية عدم 

قدرتها عىل حل املشاكل املتعلقة بالتلوث غري املنظم، 

مطالبهم  البيئة  عن  واملدافعون  التلوث  ضحايا  وجه 

إىل الهيئات اإلدارية العليا، يف سعي نحو تعزيز الفعل 

الدعايئ والدفاع عن قضيتهم أمام الجميع، مبا يف ذلك 

وسائل اإلعالم، وساعدهم هذا األمر عىل نرش أفكارهم 

حول البيئة عىل نطاق واسع والبناء التدريجي لقوتهم 

اإليديولوجية. ومن املفارقات، أنه عىل الرغم من كون 

السياق السيايس قد منع الحركات االجتامعية، خاصة 

يف املرحلة األوىل، من تحقق نتائج ايجابية، إال أنه عزز 

العديد من االسرتاتيجيات املتنوعة. هكذا، فإن حركة 

حني  يف  التدخلية،  قوتها  عززت  قد  الكوريني  العامل 

التأثري  عىل  قدرتها  التايوانية  البيئية  الحركة  طورت 

اإليديولوجي، وبالتايل، الظهور الرسيع لحركات مختلفة.

مبجرد أن عززت هاتني الحركتني من أنفسهن كقوة 

معارضة ومهيمنة، وضعت نصب عينيها تعزيز الهياكل 

الوطنية التي توفر السلطة لهذه الحركات. تركت الحركة 

العاملية بكوريا إرث –من حيث الشكل-ال هوادة فيه 

استمر  تايوان،  يف  بينام  الذايت،  والتنظيم  النضال  من 

املدافعون عن البيئة يف إعطاء األولوية السرتاتيجيات 

والحلول  السياسية  واملفاوضات  النفعية،  عىل  قامئة 

وقت  يف  ظهرت  التي  الحركات  استعارت  الوسطية. 

الحق –حركة لحامية البيئة عىل غرار الحركة العاملية 

يف كوريا، وحركة عاملية عىل غرار حركة حامية البيئة 

»للقوالب  تابعة  فعل  ردود  وانتهجت  تايوان-  يف 

األصلية« يف تطوير اسرتاتيجياتها التنظيمية والثقافية.

تربز لنا هذه املقارنة مسارين مختلفني للحركات 

االجتامعية يف إطار جهودها الرامية نحو تعزيز قوتها 

الحركات  عززت  البلدين،  كىل  يف  تأثريها.  وزيادة 

الصناعات  عامل  تعبئة  طرق  عن  نفوذها  العاملية 

اإلسرتاتيجية، مثل صناعة السيارات، والبيرتوكيامويات، 

كىل  يف  السفن.  وصناعة  الربيدية  والخدمات 

قوتها  البيئة  حامية  حركات  عززت  البلدين، 

العالقات  تنظيم  لفن  إتقانها  اإليديولوجية من خالل 

الجرائد.   عناوين  ضمن  لها  صوت  وضامن  العامة 

كان  االجتامعية  الحركات  سلطة  تعزيز  لكن 

بتمثيل  النقابية  الحركة  اتهمتها  حيث  مثن،  له 

»األرستقراطية العاملية« )labor aristocracy(، األمر 

الدعم الشعبي. إضافة إىل تراجع قاعدة  الذي كلفها 

الدعم، خصوصا بعد نقل املصانع بالعاصمة، وحذف 

ضامنات الوظائف الطويلة األمد وتشجيع التوظيف، 

النقابيني«.   »غري  املهاجرين  للعامل  الحاجة،  حسب 

حامية  قضية  دخلت  عندما  نفسه،  الوقت  يف 

كال  منافسون جدد يف  العام، ظهر  النقاش  إىل  البيئة 

البيئة،  لحامية  الحكومية  الوكاالت  دخلت  البلدين. 
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أزمة العمال الوطنية في كوريا الجنوبية.١٣ 

تشرين الثاني ٢٠٠٣.تصوير هوا جين ليو

ورشكات االستشارات البيئية، ومؤسسات الفكر والرأي 

الخاص، عىل خط النقاش حول البيئة ملعارضة احتكار 

تراجعت  القضايا.  هذه  ملثل  االجتامعية  الحركات 

نضاالت حركات حامية البيئة، يف تايوان كام يف كوريا، 

يدمجوا ضمن  مل  وأنهم  خاصة  الرشكات،  سلطة  ضد 

الفقراء. اقتصاد  إحياء  مشكل  اإليكولوجي  تصورهم 

يف فرتة األزمات، سعت الحركات العاملية وحركات 

بغية  لقوتها  أخر  مصدر  عىل  للحصول  البيئة  حامية 

الحركات  سعت  وهكذا،  األصلية.  قوتها  تعويض 

الرأي  تهم  كرهانات  مطالبها  تقديم  نحو  العاملية 

البحث  البيئة  حامية  حركات  حاولت  حني  يف  العام، 

الرشكات. تفوق  ملواجهة  أكرب  ضغط  وسائل  عن 

من املثري لالهتامم أن نجد أن فرتات األزمات قد 

طورت إمكانية تحالف حقيقي بني الحركات العاملية 

نحو  حركة  كل  سعت  حيث  البيئة،  حامية  وحركات 

فهم وقياس تحديات وتجارب الحركة األخرى. يف كىل 

البلدين، أثبتت الحركات العاملية قدرتها عىل تنظيم 

التواصيل،  املستوى  عىل  ضعفها  مع  موازاتا  صفوفها 

أكرب  قدرة  البيئة  عن  الدفاع  حركة  أثبتت  حني  يف 

تنظيم  مستوى  عىل  كبري  ضعف  لكن  التواصل  عىل 

املهارات  من  مجموعة  حركة  كل  متتلك  الصفوف. 

املحددة والخاصة لكن املفقودة لدى الحركة األخرى.

تسلط لنا هذه املقارنة الضوء عىل التكامل املتبادل 

للحركات العاملية وحركات حامية البيئة. انطالقا من 

الحركة« )movement power( كمبدأ  مفهوم »قوة 

وتطور  ظهور،  حول  النقاش  تركيز  إلعادة  توجيهي 

ومسارات الحركات االجتامعية. تتيح لنا مناذج كوريا 

وتايوان فرصة للتعرف عىل أسس التحالف بني الحركة 

املقارنة  لهذه  ينبغي  البيئة.  حامية  وحركة  العاملية 

يف  النظر  إعادة  عىل  والنشطاء  الباحثني  تشجع  أن 

حامية  وحركات  العاملية  الحركات  ومستقبل  مايض 

االجتامعية  الحياة  يف  كبري  تأثري  لهام  –كقوتني  البيئة 
خالل الفرتة املعارصة، وأيضا عىل رؤيتنا املستقبلية.1

توجه كل املراسالت إىل هوا جني ليو عىل العنوان 

 >hjliu@ntu.edu.tw<

1تجدون تحليل وايف ضمن: 

Leverage of the Weak: Labor and Environmental Move-
ments in Taiwan and South Korea, 2015, University of Min-
nesota Press.

mailto:hjliu%40ntu.edu.tw?subject=
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علم االجتماع في تايوان 

وضع الوالدين الضاغط

>

بقلم بيي شيا الن )Pei-Chia Lan(، الجامعة الوطنية بتايوان )تايوان(، عضو لجنة البحوث في )ISA( حول 
.)RC( والحركات العمالية )٤٤RCاألسرة )٠٦

الجسم التايواني الذي تزداد فيه النصيحة األبوية يفترض أن األسرة 

النواتية التي تعود للطبقة الوسطى هي القاعدة المثالية.هنا 

صورة لغالف كتيب ١٢٣عن العائلة السعيدة الذي نشرته حكومة 

مدينة تايبيه.

>>

العامل.  يف  للخصوبة  معدل  أدىن  تسجل  التي  الدول  من  واحدة  تايوان  تعترب 

وحساس،  مدلل  بشكل  أبنائهم  تربية  عن  املسئولون  التايوانيون،  اآلباء  يلجأ 

لتلبية  الغربية-  الخربة  إىل  يلجئون  وأحيانا  مستمر-  بشكل  الخرباء  استشارة  إىل 

تحت  اليوم  اآلباء  يعيش  كيف  أفضل.  بشكل  ألبنائهم  الوجدانية  االحتياجات 

وطأة الضغوط املتزايدة، بشكل أكرث حرصا، عىل الرغم من أنهم ال يحصلون أبدا 

أبحايث  تستند  اللغز،  هذا  حل  ملحاولة  التجارية؟  والخدمات  الثقافية  املوارد  عىل 

اآلباء  مع  املعمقة  واملقابالت  الخطابات  وتحليل  العينية،  املالحظة  محاولة  عىل 

السوسيو-اقتصادية. الفئات  مختلف  من  أرسة  خمسني  من  أكرث  أمور  وأولياء 

لطاملا كان الرابط بني كيفية تربية األبناء والالمساواة االجتامعية موضوع أسايس 

ومير«  »أندريا  تسميه  ما  من  عموما  تعاين  التحليالت  لكن  االجتامع،  علم  ضمن 

)Andréa Wimmer( و«نينا جليك شيلر« )Nina Glick Schiller( ب«القومية 

تحليل  نحو  املتخصصني  مييل   .)methodological nationalism( املنهجية« 

أن  متجاهلني حقيقة  منغلقة،  تحليل  الطبقية يف مجتمع معني كوحدة  التاميزات 

املجتمعات قامئة عىل عالقات تبادل تنطوي يف جوهرها عىل تأثري أحدها يف األخر. 

تقدم تايوان حقل اسرتاتيجي للبحث بالنسبة لعلم االجتامع العاملي، وتصور لعلم 

االجتامع حيث يعترب الفضاء الجغرايف عنرص أسايس لتكوين املعرفة، وحيث مفاهيم 

ونظريات علم االجتامع األورو-مركزي تظل ذات بعد إقليمي. إنني أستخدم عنرص 

» تربية األبناء« كمثال إمربيقي لكيفية تأثري العوملة عىل املجاالت الصغرى للحياة 

العامة حول تربية األطفال بشكل  األرسية والالمساواة الطبقية. تغريت الخطابات 

ملحوظ بتايوان خالل فرتة ما بعد الحرب، يف الوقت الذي تغري فيه وضع الطفولة: 

وفقا  عملة،  إىل  الحاجة  عند  معروضة،  عاملة  كيد  إليهم  ينظر  كان  السابق،  يف 

الحتياجات القومية العسكرية، وبدأ ينظر إىل األطفال كجسم سليم يخضع لحكم 

بيو-سيايس. تغري دور اآلباء أيضا، وانتقلوا تدريجيا من أولياء لألمور، يكمن دورهم 

يف الحرص عىل انضباط األطفال، إىل مستفيدين بدورهم من النصائح املقدمة لآلباء. 

معدالت  وانخفاض  والتحرض  التصنيع،  أن  املحللني  من  العديد  يعتقد 

بالطفولة  املرتبطة  الجديدة،  للمفاهيم  األسايس  املصدر  هي  الخصوبة 

تعترب  مقاربة  –وهي   )modern( »حديثة«  أنها  عىل  إليها  ينظر  التي  واألبوة، 

الالمساواة  وتتجاهل  العاملي،  األمنوذج  هي  األوروبية  الحداثة  تجربة  أن 

العامل. أنحاء  جميع  يف  تنرش  التي  الثقافية  والخصوصيات  السلطة  يف 

بني  التقارب  اعتبار  ميكن  فإنه  عام،  بشكل  مقبولة  أخرى  لتصورات  وفقا 

»باملاكدوناليانية«  ب  أشبه  العاملي  املستوى  عىل  األطفال  ووضع  اآلباء  وضع 

نتيجة  أو  العاملية،  الرأساملية  تأثري  سياق  يف  أُنتجت  التي   )McDonaldization(

لجولة يف عامل املعرفة العلمية املرتبطة بالتنمية والتعليم املبكر لألطفال. إن هادين 

التفسريين معرضان لخطر خفض العوملة إىل متغري خارجي فقط، وتجاهل جهود 

العاملية. الظواهر  هذه  تهجني  أو  وتوطني  لتملك،  واألصلية  األهلية  املجتمعات 
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 Chang( كيونغ-تسوب«  »تشانغ  الجنويب  الكوري  االجتامع  عامل  يستخدم 

Kyung-Sup( مفهوم »الحداثة املضغوطة« )compressed modernity( لوصف 

تنتج  والثقافية  االقتصادية، والسياسية، واالجتامعية  التغريات  واقع حضاري حيث 

املجتمعات  هذه  مثل  يف  تتعايش  واملكان.  الزمان  حدود  وتتجاوز  رسيع،  بشكل 

– عنارص تقليدية، حديثة وما بعد  مكونات مختلفة تنتمي إىل حضارات مختلفة 

حديثة مع عنارص محلية، أجنبية أو عاملية- تتنافس وتأثر يف بعضها البعض. أقرتح 

املعقد  التطور  مفهوم »األبوة املضغوطة« )compressed parenthood( لوصف 

وأحيانا املتناقض للمامرسات األبوية يف سياق الحداثة املضغوطة –ميكن تطبيق هذا 

.)Sud global األمنوذج بتايوان كام يف العديد من دول جنوب أسيا )الجنوب العاملي

التنمية  اعتبار  ميكن  أوال،  أساسية:  أبعاد  ثالثة  عىل  املفهوم  هذا  يشمل 

والدميقراطية-  الرسيع  التصنيع  ذلك  يف  –مبا  بتايوان  والسياسية  االقتصادية 

إىل  املنتمني  اآلباء  يستنكر  حيوي.  مدين  ومجتمع  األجيال  بني  حركية  مصدر 

يعيشه  كان  الذي  واالستبداد  الفقر  الضائعة« يف ظل  الوسطى »طفولتهم  الطبقة 

التقليدية  الرتبية  أساليب  كرس  عىل  مصممون  إنهم  الفرتة.  تلك  يف  البلد  هذا 

بحكم  الرتبية،  أمناط  تغيري  يصبح  واالستقاللية.  السعادة  من  مزيدا  أبنائهم  ومنح 

للعديد  تسمح  التي  االجتامعية،  الهوية  عىل  عالمة  األمريكية،  بالثقافة  تأثرها 

العاملية. نحو  والتزامهم  االجتامعي  االرتقاء  عىل  قدراتهم  بتعزيز  اآلباء  من 

الوسطى  الطبقة  إىل  ينتمون  الذين  التايوانيني  اآلباء  يعتمد  ذلك،  مع 

ألبنائهم.  يتصورونه  الذي  املعومل  للمستقبل  التوجيهية  املبادئ  بعض  عىل 

 cultivate global( العاملية«  التنافسية  »زراعة  إىل  منهم  العديد  يسعى 

إىل  أبنائهم  إرسال  خالل  من  إسرتاتيجية،  بطريقة   ،)competitiveness

صيفية  مخيامت  أو  نخبوية  ومدارس  باالنجليزية،  باللغة  ابتدائية  مدارس 

العاملي. الثقايف  رأساملهم  تنمية  أمل  عىل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

السرتاتيجيات  مزايدة  أهمية  اآلباء  من  العديد  يويل  أخرى،  ناحية  من 

 orchestrate natural( الطبيعي«  »للنمو  األولوية  إعطاء  خالل  من  معاكسة، 

اآلباء  طرف  من  ضارة  تدخالت  يعتربونه  ما  مواجهة  يف  ألطفالهم   )growth

التدريس  طرق  من  العديد  اختار  من  بينهم  من  التعليمية.  واملؤسسات 

واالمتحانات. املدرسية  الكتب  عن  وتخلوا  غربية  وبيداغوجيات  البديلة، 

هذه  أن  صحيحا  كان  إذا  املضغوطة.  لألبوة  الثاين  البعد  عىل  اآلن  ننفتح 

إال  جديدة،  عاملية  تأثريات  عىل  تدل  اآلباء  لوظيفة  الثقافية  السيناريوهات 

يكون  ما  غالبا  املثال،  سبيل  عىل  التايواين.  الواقع  مع  يف رصاع  تقع  ما  غالبا  أنها 

أطفالهم،  مع  والتفاعل  التواصل  يف  الوقت  بعض  قضاء  لآلباء  املستحسن  من 

تشجع  ال  تايوان  يف  العمل  أماكن  معظم  واملؤسسايت،  الثقايف  املستوى  عىل  لكن 

عىل  االعتامد  عليهم  سيكون  الوالدين،  كال  يعمل  عندما  األرسية.  الحياة 

املدرسة.  بعد  ألطفالهم  رعاية  لتوفري  العائلية  الشبكات  أو  الالصفية  األنشطة 

إىل  اآلباء  هؤالء  يضطر  السابقة،  األجيال  مع  القطيع  خطاب  من  الرغم  عىل 

أطفالهم. لرعاية  منهم  بالقرب  أو  معهم  يعيشون  الذين  األجداد  عىل  االعتامد 

بني  واضح  تناقض  أمام  أنفسهم  اآلباء  يجد  ما  عادة  ذلك،  إىل  باإلضافة 

يسعون  كانوا  لو  حتى  العاملي.  املؤسسايت  والسياق  عنها  يدافعون  التي  القيم 

عىل  التغلب  عىل  أبنائهم  قدرة  بشأن  قلقون  فإنهم  أطفالهم،  سعادة  نحو 

والجامعية  الثانوية  املؤسسات  يف  لالندماج  يواجهونها  التي  الرشسة  املنافسة 

الجديد،  الجيل  أطفال  كان  إذا  ما  حول  قلقني  يكونون  ما  غالبا  حظوة.  األكرث 

العلم  مع  العمل،  عامل  مع  يتكيفون  السديدة،  وأرائهم  خطابهم  رصاحة  مع 

الهرمية. والسلطة  الجامعية  بالثقافة  تتميز  تايوان  يف  الرشكات  معظم  أن 

يف األخري، تقدم األبوة املضغوطة أشكال مخلفة لعمل الطبقة االجتامعية: خرب 

اآلباء العوملة والحداثة املضغوطة بشكل غري متساوي ضمن طبقتهم االجتامعية. توفر 

العوملة مزيدا من الفرص واإلمكانيات لألرس التي متلك رأسامل اقتصادي وثقايف كايف، 

وبالنسبة ألولئك الذين ال ميلكون وسائل التغيري فمحكوم عليهم  بالحرمان والتهميش.

العاملة  اليد  وتدفق  التايوانية،  الرساميل  تراجع  أثر  األخرية،  العقود  خالل 

الكثري  تسعى  العاملة.  الطبقة  ونساء  لرجال  الوظيفي   األمن  عىل  خاص،  بشكل 

أسيا  رشق  بجنوب  أجنبية،  زيجات  عن  البحث  نحو  املحليات  غري  النساء  من 

تطورت  ذلك،  إىل  باإلضافة  العاملية.  األرس  من  جديد  نوع  وتشكيل  والصني، 

تدخل  وتراجع  املنزيل  البدين  العقاب  حظر  السيام   – جديدة  أبوية  سيناريوهات 

وقدرة  مرن  زمني  لهم جدول  اآلباء  أن  تفرتض ضمنيا  املدرسية-  الحياة  يف  األهل 

األمهات  العاملة،  الطبقة  إىل  املنتمني  اآلباء  أصبح  أبنائهم.  مع  التواصل  عىل 

النقد  إىل  يتعرضون  اجتامعيا،  املحرومني  اآلباء  من  مجموعة  فضال  املهاجرات، 

 .)high-risk families( للخطر«  معرضة  »أرس  بوصفهم  أليهم  وينظر  االجتامعي 

يساعد الضغط الزمني واملجايل عىل تفسري ملا أصبحت األبوة اليوم بتايوان مرشوع 

شاق، متطلب وحتى صعب. انطالقا من وجهة نظر تحليالت علم االجتامع العاملي، متيل 

املنشورات الغربية نحو الحد من تحوالت خطابات األبوة وفق مؤرش داخيل يفشل يف 

تحليل بناء األرسة من منظور تاريخي متصل بالثقافة. من الرضوري لعلامء االجتامع 

الرأسامل، والالمساواة  األبوة ملراكمة  العوملة عىل اسرتاتيجيات  تأثري سياق  تحديد 

التي تؤدي إىل ترسيخ الطفولة بني مختلف الطبقات االجتامعية وبني مختلف الدول.

> pclan@ntu.edu.tw < توجه كل املراسالت إىل بيي شيا الن عىل العنوان
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>>

صناعة االنهيار:
 تايوان في القرن الواحد والعشرين

>

بقلم ثانغ هونغ لين )Thung-hong Lin(، اكاديمية سينيكا، تايوان،عضو لجنة البحث ب )ISA( حول التراتبية 
 .)RC٣9( وعلم اجتماع النكبات )RCاالجتماعية )٢٨

املستوى  عىل  هامة  تغريات  األخرية  سنة  الثالثني  مدى  عىل  تايوان  عرفت 

االقتصادي، والسياسية واالجتامعي. مع ذلك، فإن معظم الدراسات السوسيولوجية 

نحو:   االهتامم  إثارة  خالل  من  التنمية،  نجاح  قصة  عىل  تركز  البلد  حول 

عليها  املهيمن  والعقالنية  القوية،  التنموية«  »الدولة   •

التي   ،)KMT( للكومينتاج  االستبدادية  التكنوقراطية  طرف  من 

الناجحني؛ انتقاء  سياسة  خالل  من  صناعي  تحديث  نهجت 

لألرايض،  الفعال  اإلصالح  أساس  عىل  واملنفتح  )املعومل(  االقتصاد   •

)SMEs(؛ واملتوسطة  الصغرى  الرشكات  عليها  تهيمن  صناعية  وبنية 

الرتفاع  كنتيجة  التصاعدية،  الحركية  معدل  ارتفاع   •

الوسطى.   الطبقة  وتنمية  العمل  ووفرة  الصغرى،  الرشكات  أعداد 

 )patriarchal( من الناحية السلبية، يعرف املجتمع التايواين بأنه مجتمع بطريريك

يف   ، التقليدية  الكونفوشيوسية  تأثري  تحت  الجنسني،  بني  الصارخ  التمييز  حيث 

األرس، يف التعليم وسوق الشغل. وغالبا ما ينتهي هذا الوصف عندما نتحدث عن 

االنتقال الدميقراطي الذي تقوده الطبقة الوسطى املعتدلة )أنظر الجدول أدناه.(.

 Taiwanese( »لكن منذ سنة 200٧، تم التشكيك يف حكاية »املعجزة التايوانية

نخب  عودة  فبعد  العظيم.  والكساد  األسيوية  املالية  األزمة  أعقاب  يف   )miracle

حزب الكومينتانغ االستبدادي السابق إىل السلطة يف عام 2008، عزز التقنوقراطيون 

من حدة االضطرابات السياسية بالنسبة للدميقراطية والسياسة املستقلة للحكومة 

الكومينتانغ  حكومة  واصلت   .)DPP( التقدمي  الدميقراطي  الحزب  يقودها  التي 

تنمية  تشجيع  عرب  النيوليربايل،  التوجه  ذات  التنموية  السياسية  أجنداتها  خدمة 

املبادالت التجارية مع الصني. منذ مارس 2014، عندما ارتفعت حدة القلق العام 

حول اتفاقية التبادل الحر مع الصني -من خالل أقوى حركة طالبية منذ تسعينيات 

علم االجتماع في تايوان

تغيري براديغم التنمية يف تايوان

براديغم »االنهيار«براديغم »املعجزة«

الدولة

االقتصاد 

الرتاتبية والحركية 

االجتامعية

النوع، واألرسة 

والدميوغرافيا

الديناميات 

واالنقسامات 

السياسية

دولة استبدادية، ومستقلة وتنموية.

اقتصاد موجه نحو التصدير تهيمن عليه الرشكات 

الصغرى واملتوسطة املحلية.

إنشاء الرشكات الصغرى واملتوسطة، وتعزيز منو الطبقة 

املتوسطة، قوة الحركية االجتامعية وانخفاض البطالة.

األرسة الكونفوشيوسية البطريركية، التمييز بني الجنسني 

يف الرتبية، وسوق الشغل، الزواج املبكر، انخفاض 

معدالت الطالق ونجاح تنظيم النسل.    

املعارضة القوية بني حزب الكومينتانغ واملجتمع 

املدين األهيل، انشقاق كبري بني االنتامء اإلثني والهوية 

الوطنية.

دولة مفرتسة وفاسدة، دون تغافل تربير أفعالها تحت 

ذريعة الدميقراطية.

متيل الرشكات الصغرى واملتوسطة نحو االختفاء، بروز 

رأسامل احتكاري منفتح نحو الصني واستغالل العامل 

املهاجرين.

التصنيع وارتفاع حدة الالمساواة الطبقية، إعادة اإلنتاج 

الطبقي بدل االرتقاء الطبقي، ارتفاع معدالت البطالة 

بني الشباب.

الحد من الالمساواة بني الجنسني، والتفكك األرسي: 

ارتفاع معدل الطالق كام هو الحال يف الواليات 

املتحدة األمريكية، وخصوبة منخفضة جدا والشيخوخة 

السكانية الرسيعة. 

تطور القيم الدميقراطية، الوعي الطبقي واإلحساس 

بالظلم الجييل بني الشباب، حركة عباد الشمس ضد 

النفوذ الصيني.
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القرن املايض- تم الطعن يف »براديغم املعجزة« ضمن املناقشات الشعبية.  شكل 

الكومينتانغ  حزب  وتحالف  والصني،  التايوانية  الحكومة  بني  العالقات  تعزيز 

عن  فضال  املحلية،  واملتوسطة  الصغرى  الرشكات  وإهامل  الكربى  الرشكات  مع 

املعجزة«. ل«براديغم  املوجه  الالذع  النقد  عنارص  أهم  الشباب،  تشغيل  إهامل 

ائتالف  أنها  أساس  التايوانية عىل  »التنموية«  الدولة  الحديثة  الدراسات  تنتقد 

ورافض  االستبدادي،  الكومينتانغ  حزب  رهانات  يخدم  وفاسد،  محافظ  سيايس 

لفتت  للتايوانيني.  السياسية  واملشاركة  وللدينامية  واملتوسطة  الصغرية  للمشاريع 

هذه الدراسات االنتباه إىل االنتقادات املامثلة للتنمية االقتصادية الرسيعة بالصني 

الصيني.  الشيوعي  للحزب   )authoritarian resilience( االستبدادية«  و«املرونة 

الصينية  واملحلية  املركزية  السلطات  أن  يبدو  الحايل،  االقتصادي  التباطؤ  سياق  يف 

أن  التايوانية، ميكن  التجربة  استعرضنا  إذا  تنموية.  منها  أكرث  أصبحت مفرتسة  قد 

القوية،  االستبدادية  والدولة  االقتصادي  النمو  بني  العالقة  أفضل  نحو  عىل  نفرس 

بالقول أن األول يعزز الثاين، وليس العكس، يف حني أن برامج الحامية االجتامعية 

الدميقراطي.  االنتقال  بعد  اهتامم سيايس  أصبحت موضع  قد  تايوان  واملواطنة يف 

 

من منطلق أهمية االستثامرات الكبرية التي تقوم بها الرشكات الكربى يف الصني 

جذري.  بشكل  التايوانية  الصناعية  البنية  تحولت  املايض،  القرن  تسعينيات  منذ 

من   82% اليوم،   .18% إىل   ٧6% من  واملتوسطة  الصغرى  الرشكات  انخفضت حصة 

الصادرات التايوانية مرتبطة بالرشكات الكربى. تم استبدال هيمنة الرشكات الصغرى 

إجاميل  املثال،  سبيل  الجنسيات. عىل  املتعددة  االحتكارية  بالرأساملية  واملتوسطة 

 -)Hon-Hai« )Foxconn« هاي  هون  –مجموعة  البالد  يف  رشكة  أكرب  مبيعات 

تعادل %21 من الناتج املحيل واإلجاميل لتايوان خالل سنة 2013، إضافة إىل كون 

الرأسامل  تركيز  كون  يف  نفكر  تجعلنا   )Foxconn( لدى  االجتامعية  املنازعات 

الصني  داخل  املهاجرين  العامل  استغالل  من  االستفادة  من  مكنها  قد  التايواين 

ومصادرة األرايض املطروحة مبوجب الحكم االستبدادي للحزب الشيوعي الصيني.

سنوات  أيضا. يف  االجتامعية  الطبقات  التايوانية عىل  الصناعية  البنية  تغري  أثر 

التسعينيات، ضمت الطبقة الوسطى الحرضية عامل الرشكات الصغرى، واملتوسطة 

التباطؤ  مع  لكن  لذلك.  نتيجة  االجتامعية  الحركية  قوة  وكانت  املؤهلني  والعامل 

انخفاض فرض  إىل  إضافة  والدخل،  الرثوة  الالمساواة يف  ارتفعت حدة  االقتصادي، 

الصناعية،  بعد  ما  املجتمعات  من  مجموعة  يف  الحال  هو  كام  الطبقي.  االرتقاء 

الفقراء. العامل  عدد  وارتفع  ثابت  غري  العمل  وأصبح  الوظيفي  األمن  قُوض 

ميكن أن نسجل خرب سار واحد ووحيد، مرتبط بالتخفيف من حدة الالمساواة 

بني الجنسني. تم تخفيض الفروق بني الرجال/النساء يف التعليم والدخل، بشكل أعىل 

من ما هي عليه يف دول جنوب رشق أسيا املجاورة. مع ذلك، ال يبدو أن التمييز 

الزواج  فإن  البحوث،  من  ملجموعة  وفقا  كثريا.  تغري  قد  الشغل  وسوق  األرسة  يف 

تجنب  نحو  التايوانيات  املوظفات  متيل  الواقع،  يف  أقل سعادة.  النساء  من  يجعل 

الزواج والحمل للحفاظ عىل وظائفهن، واستقالليتهن الذاتية وأجرتهن الخاصة، األمر 

الذي يؤدي إىل انخفاض معدالت الزواج وارتفاع معدالت الطالق، كام هو الحال يف 

الواليات املتحدة األمريكية، وتدين معدالت الخصوبة إىل أدىن املستويات العاملية.

 

السيايس  املشهد  تشكيل  واالجتامعية،  االقتصادية  التغريات  هذه  أعادت 

الكومينتانغ  حزب  بني  الرصاع  حول  السياسية  العلوم  بحوث  تركزت  التايواين. 

خالل  الدميقراطي  االنتقال  منذ  لكن  األهيل،  املدين  واملجتمع  االستبدادي 

إىل  الجيلية  والالعدالة  االجتامعية  التفاوتات  أدت  املايض،  القرن  تسعينيات 

دعم  فإن  االنتخابية،  الدراسات  لبعض  وفقا  جديدة.  سياسية  انقسامات  بروز 

والفالحني  العامل  من  أساسا  جاء  قد   )DPP( التقدمي  الدميقراطي  الحزب 

التقدمية. القيم  إىل  التواقني  التايوانيني  من  شاب  وجيل  الرجال(  من  )غالبيتهم 

 

خالل  من  االقتصاد  تحفيز  نحو  الكومينتانغ  حكومة  سعت   ،2008 سنة  منذ 

التايوانية  الرشكات  بني  التعاون  وتشجيع  الصيني  الشيوعي  الحزب  مع  التعاون 

»ائتالف   )Jieh-min Wu( وو«  مني  الجيه   « يسميه  ما  إن  الكربى.  والصينية 

تكامل  كونه  يف  يُشتبه  األعامل«  وعامل  الحكومة  بني  االستبدادية  الرأساملية 

شجعت  الحر.  التبادل  برنامج  خالل  من  والصني  تايوان  بني  واقتصادي  سيايس 

لحزب  ضمني  حنني  )يقودها  إيديولوجيا  نرش  طريق  عن  الربنامج  هذا  الحكومة 

الكومينتانغ االستبدادي( نيوليربالية موجهة نحو الفئات املسحوقة – وهو الربنامج 

واألجيال. والطبقات  القدمية،  الوطنية  باالنقسامات  مرتبط  توتر  يحوي  الذي 

 

الصغرى  الرشكات  إن  التنموي.  األمنوذج  صورة  مع  تايوان  يف  التحول  يتناقض 

واملتوسطة، التي ال طاملا اعتربت محرك النمو االقتصادي للبلد، أصبح اليوم مهددة 

باالختفاء. أصبح كبار رجال األعامل والتكنوقراطيني من حزب الكومينتانغ، استنادا 

إىل فوائد قوة الدولة، من املدافعني عن التجارة الحرة واالنفتاح عىل الصني. أصبح 

الشباب التايواين يعاين من انتشار معدالت البطالة، وانحدار طبقي، وانعدام األمن 

مؤلف  ضمن  االجتامعية.  واملساهامت  الرضائب  وتزايد  األجور  وركود  الوظيفي، 

سوسيولوجي خلق ضجة بعد صدوره وأصبح واحد من الكتب األكرث مبيعا، والذي 

ألهم ثورة عباد الشمس، ذُكر أن هذه التغريات االجتامعية هي نتاج رصاع األجيال 

املعجزة  فكرة  عن  بعيدا  الحايل.1  الطبقي  التقسيم  عن  جوهري  بشكل  املسئول 

بارديغمية  نقلة  إىل  حاجة  يف  أننا  عن  الشباب  الباحثون  يتحدث  االقتصادية، 

نوعية يف علم االجتامع التايواين، ملواجهة االنهيار االجتامعي الذي يهدد مستقبلنا.

 >zoo42@gate.sinica.edu.tw<  توجه كل املراسالت إىل بيي شيا الن عىل العنوان

علم االجتماع في تايوان

 3A Generation of Collapse: Crises of Capitalism, Youth )2011(  .Thung-hong Lin et al

.Poverty and the Lowest Fertility Rate in Taiwan. Taipei: Taiwan Labor Front

mailto:zoo42%40gate.sinica.edu.tw?subject=
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>>

العمومية والخصوصية
 في تطور علم االجتماع التايواني

>

بقلم ماو كوي شانغ )Mau-kuei Chang(، تايوان، عضو لجنة البحث ب )ISA( حول العنصرية، والقومية 
والعالقات اإلثنية.

تايوان.  االجتامع يف  علم  كامل عن وضع  تقرير  تقديم  املستحيل  سيكون من 

علامء  عمل  مبوجبها  التي  الكيفية  لتوضيح  األمثلة  بعض  سأقدم  ذلك،  من  بدال 

السنوي  املؤمتر  من  سننطلق  بتايوان.  االجتامع«  علم  »تأسيس  عىل  االجتامع 

 .2014 نوفمرب  يف  عقد  الذي   )TSA( االجتامع  لعلم  التايوانية  للجمعية  األخري 

منذ عرشين سنة، أضحى املؤمتر السنوي للجمعية موعداً رئيسيا ألعضائها، الذين 

الوطنية تسينغ هوا  بالجامعة  يقدر عددهم ب ٥00 عضو. نظمت نسخة 2014 

)Tsing-hua(، أسفرت عن 64 جلسة، وقدمت خاللها 180 ورقة عن موضوعات 

منتديات  عن  فضال  الحداثية،  بعد  ما  الذاتية  إىل  السيايس  االقتصاد  بني  ترتاوح 

أيضا  املؤمتر  حرض  الصني.  يف  املختلفة  والتحوالت  أسيوية  الرشق  املنطقة  حول 

لعلم  الكورية  والجمعية  االجتامع  لعلم  اليابانية  الجمعية  ميثلون  رشف  ضيوف 

.)Hong Kong( االجتامع، فضال عن جامعيني صينيني ميثلون جامعة هونغ كونغ

 

هذه  برنامج  ضمن  حدث  أهم  النسخة  لهذه  االفتتاحية  الكلمة  شكلت 

 Yang( وي  يانغ  الشباب،  الطالب  من  وطلب  التقليد،  تكسري  تم  الدورة. 

احتلت  التي  الحركة  حول  أفكاره  يقدم  وأن  نشاطه  عن  يتحدث  أن   ،)Wei

يف  هو  شو  مينغ  مقال  )أنظر  الشمس  عباد  بحركة  أيضا  واملعروفة  الربملان، 

لعلامء  وجديد  عام  توجه  العادي  غري  الخطاب  هذا  يعكس  العدد(.  هذا  نفس 

يف  التقليدية  الرباديغامت  منهم  الكثري  تحدى  الذين  التايوانيني،  االجتامع 

واملواطنة. والعدالة  والدميقراطية،  الالمساواة،  حول  املعمقة  النقاشات  قلب 

 

الجمعية  أعضاء  عرب  السابقة،  الحاالت  من  الكثري  يف  الحال  هو  كام  لكن، 

القضايا  حول  مختلفة  نظر  ووجهات  مواقف  عن  االجتامع  لعلم  التايوانية 

بعلم  املرتبطة  واملامرسات  األفكار  نفس  يتشاركوا  ومل  والسياسية  االجتامعية 

وجهات  عن  رصيح،  بشكل  األعضاء،  بعض  عرب  املؤمتر،  أروقة  ضمن  االجتامع. 

نظر تعارض ما يفرس بكونه موافقة رسمية عىل حركة االحتالل. وعرب البعض عن 

الوضع  يهدد  ما قد  االجتامعي،  النشاط  الجمعية عرب  إزاء مخاطر تسييس  قلقهم 

تايوان عادة قدمية  بالتأكيد، متلك  املهني للجمعية وميس هويتها كجامعة علمية. 

بالبلد. التخصص  تاريخها إىل نشأة هذا  النقاشات والتي يعود  يف طرح مثل هذه 

تقدم الجمعية التايوانية لعلم االجتامع مجموعة من األنشطة الهامة. عىل سبيل 

لعلم  التايوانية  »املجلة  الجمعية مجلة علمية محكمة تحت عنوان  املثال، تصدر 

ثالث  وتنرش  السنة  يف  مرتني   )Taiwanese Journal of Sociology( االجتامع« 

نرشات إخبارية يف السنة فضال عن مدونة شعبية تحمل اسم »علم اجتامع الشارع« 

)Streetcorner Sociology( )أنظر املقال الالحق هونغ زين وانغ ضمن نفس العدد( 

والتي متثل نقطة عبور نحو الدراسات االمربيقية أو النقاشات حول املواضيع الراهنة.

 

معظم أعضاء الجمعية التايوانية لعلم االجتامع هم يف األصل أعضاء جمعيات 

 Taiwanese Feminist( النسائية  للبحوث  التايوانية  الجمعية  مثل  أخرى،  علمية 

 the Cultural Studies( الثقافية  الدراسات  Scholars Association(، وجمعية 

 the Social Welfare( االجتامعي  للفعل  التايوانية  والجمعية   ،)Association

واملجتمع  والتكنولوجيا  للعلم،  التايوانية  الجمعية  و   ،)Association of Taiwan

هذه  حفزت  )Taiwan’s STS )Science, Technology and Society((..الخ. 

العالقات املتبادلة مع مجاالت معرفة مجاورة وثيامت موضوعاتية متصلة باملجال، 

معا. العمل  عىل  االجتامعية  العلوم  يف  واملتخصصني  االجتامع  علامء  جامعة 

 

العقد  مؤلفات جامعية نرشت خالل  ثالثة  عىل  الرتكيز  أحاول  املقال،  هذا  يف 

تيار  مؤلف  كل  ميثل  اليوم:  التايوانيني  االجتامع  علامء  اهتاممات  إلظهار  املايض، 

خاص1(-  التيار التقليدي أو »املهيمن« )mainstream(، 2(- التيار العابر للوطنية 

أو  العموم  سوسيولوجيا  تيار   -)3  ،)transnational“ or global“( »العاملي«  أو 

لكن  للغاية،  محدود  بجرد  األمر  يتعلق   .)public( العامة  املشاركة  سوسيولوجيا 

ودال. ممثل  اعتباره  ميكن  كبريا،  ترحيبا  لقي  الثالثة  الكتب  هذه  من  واحد  كل 

 

 Mass  :2000-198٥  ,Social Change in Taïwan( مؤلف  ميثل 

 Communications and Political Behavior, edited by M. Chang, V. Lo

and H. Shyu, 2013( ]التغري االجتامعي يف تايوان، 198٥-200٥: التواصل الجامهريي 

والسلوك السيايس[ ما ميكن أن نعته بالتيار املهيمن يف علم االجتامع التايواين، انطالقا 

تايوان خالل  الجامهريي يف  السياسية والتواصل  املشاركة  من مقاالت تحلل تطور 

الفرتة الدميقراطية. تستند هذه الدراسات عىل معطيات وطنية تم تجمعها منذ سنة 

 TSCS( ]Taiwan Social( 1989 يف إطار مرشوع مسح التغري االجتامعي بتايوان

 )snap shots( »تقدم املسوحات املدرجة يف هذا اإلطار »ملحات .]Change Survey

والدين،  الوطنية،  والهوية  للمواطنة،  الكربى  االتجاهات  لتحديد  استخدامها  ميكن 

والنوع، واألرسة، والشغل، والعوملة وغريها من املفاهيم املفتاح ضمن علم االجتامع 

الدويل  املرشوع  من  عنارص  أيضا  املرشوع  هذا  شمل   ،2002 سنة  منذ  التقليدي. 

للمسح االجتامعي )ISSP( ]International Social Survey Program[ ومرشوع 

املسح االجتامعي لرشق أسيا )EASS( ]East Asian Social Survey[. إن كل هذه 

البيانات، املفتوحة أمام الباحثني من جميع أنحاء العامل، مفيدة للدراسات املقارنة.

 

 To Cross or Not to Cross: Transnational Taiwan,( مؤلف  يفرس 

 )2009  ,Taiwan’s Transnationality, edited by H. Wang and P. Guo

الوطنية  الحدود  عبور  للوطنية،  العابرة  تايوان  لالخرتاق:  قابل  غري  أم  ]مخرتق 

لتايوان[ العنارص »العابرة للوطنية« لعلم االجتامع التايواين. يف هذا املؤلف: يشري 

علامء اجتامع، وأنرثوبولوجيني ومؤرخني إىل أن السياق الحايل لقوة الحركية والعوملة 

الرسيعة رضوري لتجاوز إطار »الدولة-القومية« )nation-state(. ميثل هذا املؤلف 

أعامل وبحوث جديدة حول تدفق األشخاص، والتدفق الثقايف وتدفق الرساميل التي 

علم االجتماع في تايوان
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املقاالت  هذه  تدحض  تايوان.  من  انطالقا  والجغرافية  االجتامعية  الحدود  تخرتق 

املسلامت النطاقية واإلقليمية القامئة يف املجتمع. من بني املوضوعات التي شملها 

املؤلف، نجد دراسات حول ظاهرة العامالت املنزليات الناشئة يف جنوب رشق أسيا، 

األزواج  بني  والنوع  الهوية  تايوان، وقضايا  البوذية يف  للجمعيات  العاملي  والتوسع 

وتايوان.    الصني  بني  املوزعني  التايوانيني  األعامل  ونساء  رجال  حول  و  املهاجرين 

 

مُيثل تيار علم االجتامع املشاركة العامة مبؤلف صدر خالل مطلع هذه السنة 

]علم   )201٥  ,Streetcorner Sociology, sous la direction de H. Wang(

الكتاب 34 مقال محرر من طرف 3٧ باحث، طلب منهم  الشارع[. يضم  اجتامع 

ونتائجهم  خالصتهم  لعرض  اللغة،  بسيطة  تعليقات  أو  قصرية  مقاالت  يقدموا  أن 

الحياة  محاور:  خمس  ضمن  املحاوالت  هذه  تنظيم  تم  متخصصني.  غري  لقراء 

واملسار  املجتمع  هامش  عىل  والعيش  النوع،  وقضايا  الصعبة،  والحياة  السياسية، 

األخر املحتمل. معظم هذه املقاالت تم نرشها عىل مدونة »علم اجتامع الشارع« 

نفس  ضمن  وانغ  زين  لهونغ  الالحق  املقال  )أنظر   )Streetcorner Sociology(

أن تجذب  الفايسبوك يف فرباير 2014، واستطاعت  إنشاء صفحة عىل  تم  العدد(. 

أكرث من 3000 زائر يوميا. يف سنة 2014، اجتذب كل مقال ما يقارب 6٧00 زائر 

عىل  عينها.  الفرتة  خالل  األخرى  املدونات  بكثري  يتجاوز  رقيم  وهو  املتوسط،  يف 

الورقي  الكتاب  مبيعات  أن  إال  للعموم،  متاحة  املقاالت  جميع  كون  من  الرغم 

تايوان.  يف  االجتامعية  العلوم  منشورات  ضمن  القياسية  األرقام  كل  كرست  قد 

 

يف املايض، انتقد البعض افتقار علم االجتامع التايواين للطابع الخاص واعتامده 

الكبري عىل السوسيولوجيا الغربية. من حوايل عرشين سنة، كان هذا االنتقاد مربر يف 

رأيي. مع ذلك، وجد علامء اجتامع الجيل الالحق أنفسهم يف مواجهة مجموعة من 

التحديات، مبا يف ذلك مسايرة ضغط الدولة االستبدادية، وعدم ثقة املحافظني يف 

الحقل الثقايف، والنقاشات حول »توطني« العلوم االجتامعية يف مواجهة التأثري الغريب، 

والكفاح من أجل تقديم براديغامت بني الصني وتايوان. اليوم، أصبح علم االجتامع 

جزء ال يتجزأ من املجتمع، وحقق تقدم ملحوظ فيام يتعلق باملعرفة للعموم ومن 

أجل العموم. أصبحت بعض املفاهيم الرئيسية مثل إعادة اإلنتاج الطبقي، والدولة، 

والهيمنة، والسلطة، والحركات االجتامعية، والنوع، واملجتمع املدين واملواطنة والعوملة، 

جزء ال يتجزأ من برنامج التعليم الثانوي ومفردات رئيسية بالنسبة للخطاب اإلعالمي.

 

األفق.  يف  تلوح  التحديات  من  مجموعة  أن  إال  الواضح،  النجاح  هذا  رغم 

الشباب يف سن  وانخفاض معدالت  السكانية  الشيخوخة  نسب  ارتفاع  أوال،  هناك 

الضغط  يتم  الدولية.  واملنافسة  للسوق  األصولية  القوة  وأيضا  الجامعة،  ولوج 

تقييم  لتوحيد  إداراتهم  قبل  من  االجتامع  علم  ومعاهد  االجتامع  علامء  عىل 

يف  األساسية  واإلمكانات  الدعم  لحجب  مربرات  بتقديم  يسمح  ما  البحوث، 

االستخدام  ذات  تعترب  التي  واالجتامعية،  اإلنسانية  العلوم  تخصصات  من  كثري 

ارتفاع  تعرف  فرتة  يف  التحديات  هذه  حدة  تتزايد  ذلك،  عىل  وعالوة  املحدود. 

هذه  يواجه  الذي  الوحيد  ليس  التايواين  االجتامع  علم  لكن  الالمساواة،  نسب 

الدول.  من  العديد  مع  يف  مشرتكة  التحديات  هذه  نجد  حيث  التحديات، 

املستقبل. نحو  بالعامل  يسريوا  أن  االجتامع  علامء  مبقدور  إىل جنب  جنبا  وبالتايل، 

  

> etpower@gmail.com < توجه كل املراسالت إىل ماو كوي شانغ عىل العنوان

علم االجتماع في تايوان
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>>

ليس من السهل اليوم نرش املعرفة املهنية بتايوان يف إطار جامعي: ال تشجع اإلدارات 

األعامل التي يصفونها ب »غري املنتجة« )unproductive(. يواجه علامء االجتامع الساعني 

 .)unacademic( »نحو االستثامر يف الحياة العامة خطر أن يوصفوا ب »الالاكادمييني

يكافحون إلغنائه. الوقت، فهم  الخاص، لكن ونظرا لضيق  له موقعه  البعض منهم 

 

جامعية  مدونة  التايوانيني  األنرثوبولوجيني  من  مجموعة  قاد   ،2009 سنة  يف 

استكامله  ميكن  رسيع  تعليق  أسبوعيا  يقدم   ،»guavanthropology« اسم  تحت 

انخفاض  عرفت  قد  األوىل  السنوات  كانت  إذا  االنرثوبولوجي.  البحث  إطار  يف 

السوسيولوجية. للجامعة  بالنسبة  أمنوذج  يشكل  اليوم  أنه  إال  املوقع،  زوار  عدد 

 

 Streetcorner« مدونة  رأت  التايوانيني،  االجتامع  علامء  دعم  بفضل 

أكرث  املوقع  نرش  فقط،  سنينت  ظرف  يف   .2013 فرباير   13 يف  النور   »Sociology

املوقع  تايواين. وبلغ عدد زوار  من 130 مقال، مبشاركة أكرث من 100 عامل اجتامع 

اإلعالم. وسائل  مختلف  يف  املقاالت  من  مجموعة  ونرشت  مليون،   2,2 من   أكرث 

قبل أن يتم إنشاء »Streetcorner Sociology«، كانت تنشط بتايوان   

أو   »PanSci« مثل  العالية،  املتابعة  نسب  ذات  العلمية  املدونات  من  مجموعة 

»Mapstalk«، الذين استطاعوا حصد ماليني الزيارات خالل سنوات قليلة. أصبحت 

انتبه علامء  السبب،  للبحث عن معلومات محدثة. لهذا  الناس تستعمل االنرتنيت 

االجتامع إىل أنه إن هم أرادوا التأثري عىل الرأي العام والسياسات االجتامعية، يجب 

عليهم املشاركة يف النقاشات عىل االنرتنيت. وعالوة عىل ذلك، مل تعد الناس تفضل 

قراءة املقاالت الطويلة. وفقا للمحرر، يجب أن يكون الحجم األمثل للمقال املنشور 

عىل شبكة االنرتنيت، يف صيغة نص، قابل للقراءة بني 3 إىل ٥ دقائق. منذ البداية، تم 

حث املتعاونيني يف«Streetcorner Sociology« عىل كتابة مقاالت ال تتجاوز ٥000 

كلمة صينية –حوايل 1٥00 كلمة باللغة االنجليزية- وهي بذلك بعيدة عن حجم عمود 

رأي يف صحيفة، لكنها كافية للمشاركة يف النقاش العام مبقال منشور عىل املدونة.

 

الذي  الدعم  هو   »Streetcorner Sociology« تجربة  نجاح  مفاتيح  أهم  من 

حظي به من طرف جامعة علامء االجتامع التايوانيني. تضم الجمعية اليابانية لعلم 

 1000 من  أكرث  االجتامع  لعلم  الكورية  والجمعية  عضو،   3000 من  أكرث  االجتامع 

عضو، يف حني أن الجمعية التايوانية لعلم االجتامع ال تضم سوى 300 عامل اجتامع 

مجموعة  االجتامع  لعلم  الكورية  للجمعية  التابعة  الفرعية  اللجان  تنتج  نشيط. 

النظرية  أو  الهجرة  حول  املثال  سبيل  –عىل  متنوعة  مواضيع  حول  الكتيبات  من 

نرشت  اليابان،  يف  وباملثل،  االجتامع.  علم  يف  املعرفة  نرش  أجل  من  االجتامعية- 

سلسلة من الكتيبات حول املوضوعات السوسيولوجية الكربى. من الواضح أن مثل 

هذه املبادرات تتجاوز قدرات الجامعة الصغرية من علامء اإلجامع التايوانيني. لهذا 

القصرية، املنجزة بشكل جامعي من طرف علامء اجتامع  التعليقات  السبب، تعترب 

مجال  يف  املدرجة  املساهامت  لنرش  فعالة  وسيلة  مختلفة،  مجاالت  إىل  ينتمون 

معروفون  االجتامع  علامء  وجود جامعة صغرية، حيث جل  االجتامع. يف ظل  علم 

سنتني. كل  مقال  لكتابة  استعداد  عىل  منهم  العديد  كان  البعض،  بعضهم  بني 

 

االجتامعية  بالقضايا  املتزايد  العموم  اهتامم  تنامي  األخرية، ساهم  السنوات  يف 

املرتبطة بعوملة  الرضا عىل املشاكل  املوقع. شكل عدم  والسياسية يف زيادة شعبية 

علم االجتماع في تايوان علم اجتماع الشارع<
)RC( حول الهجرة )٣١ISA( تايوان، عضو لجنة البحث في ،)Hong-Zen Wang( بقلم هونغ زان وانغ

تصوير أربو.
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علم االجتماع في تايوان

نطاق  التساع  أسايس  سند  الحالية،  املحافظني  الصيني وحكومة  والتوسع  االقتصاد، 

وحدة االحتجاجات الطالبية يف مارس 2014. خالل ٥0 يوم التي استمر فيها االحتالل، 

للحركة،  مساند  مقال   1٧ من  أكرث   »Streetcorner Sociology« مدونة  نرشت 

وحصدت املدونة أكرث من 10000 زائر يومي، يف مقابل 1٧00 خالل الشهر السابق. 

أصبحت املدونة –بالنسبة ملؤيدي الحركة- محفال هاما ملناقشة القضايا العامة. بل إن 

الكثري من املسئولني السياسيني قد انخرطوا يف النقاش عرب املدونة للدفاع عن سياستهم. 

 

أصبحت مدونة »Streetcorner Sociology« معرضا للمهتمني بعلم االجتامع 

 Streetcorner« اكتسبت  باملنطقة.  والسياسية  االجتامعية  التطورات  أو  التايواين، 

أشمل  فهم  لتكوين  املوقع  زيارة  إىل  الطلبة  دفع  ما  ايجابية،  Sociology« سمعة 

عن هذا التخصص، يف ظل سيادة خلط كبري بني علم االجتامع والعمل االجتامعي. 

املنشورة  املقاالت  إىل  تحيل  التايوانية  اإلعالم  وسائل  أصبحت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

عىل  االجتامع  علامء  نظر  لوجهات  القوي  الحضور  من  عزز  الذي  اليشء  باملوقع، 

لهونغ  تابعة  أو  صينية  مدونات  املقاالت يف  من  مجموعة  نرش  إعادة  تم  الساحة. 

كونغ. ليس مستغربا أن نجد املقاالت التي تتناول مواضيع سياسية أقل حساسية، 

إعادة نرشها  يتم  التي  املحلة، هي  التنمية  أو  السياحة  الفنون،  اجتامع  علم  مثل 

اهتامما  األكرث  هي  كونغ  هونع  مواقع  أن  حني  يف  الصينية،  املدونات  قبل  من 

بالقضايا السياسية، مثل الدولة والطفولة، ذات الشأن بهونغ كونغ، تايوان والصني.

 

أحس  فقط–يف  العلمية  املقاالت  يقرئون  من  هم  أشخاص،  عرش  من  أقل 

إنه  بها.  االستشهاد  يتم  ال  االجتامعية  العلوم  مقاالت  ثلث  وحوايل  األحوال- 

ال  الوقت  من  الكثري  عليها  ننفق  التي  البحوث  نجد  أن  للغاية  محبط  ألمر 

يدل  ذلك،  من  العكس  وعىل  االكادمييني.  الزمالء  من  حتى  –وال  القراء  تجذب 

الجامعي  العمل  أن  عىل   »Streetcorner Sociology« ل  التعاوين  التحرير 

االجتامع  علامء  أن  عىل  أيضا  ويدل  قوي،  اجتامعي  تأثري  له  يكون  أن  ميكن 

ببحوثهم. التضحية  دون  من  العامة  الحياة  يف  بنشاط  يف  يشاركوا  أن  ميكن 

 

>hongren63@gmail.com < توجه كل املراسالت إىل هونغ زان وانغ عىل العنوان

mailto:hongren63%40gmail.com?subject=hongren63%40gmail.com
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>>>>

يورغن هاتمان ١9٤٤-٢٠١٥:<
 أممي مخلص

ليودميال نورس )Lyudmila Nurse(، مديرة وشريكة مؤسسة لمجموعة أوكسفرد للتفكير خالل القرن 
 )RC( حول الشباب )٣٤ISA( وعضو سابق بلجنة إدارة لجنة البحث ب،)الحادي والعشرين )المملكة المتحدة

وسيلفيا ترونكا )Sylvia Trnka(، عضو سابق في لجنة إدارة )RC٣٤(  )المجر( .١

جوغان هارتما،رئيس لجنة البحث 
حول سوسيولوجيا الشباب )١9٨٦-

١99٠( لمنظمة علم االجتماع 
الدولية،و نائب رئيسالموارد 

الممالية في  المنظمة )١99٤-
١99٨( الذي توفى في الثاني من 

آذار، ٢٠١٥

مرحب،  خرّي،  منفتح،  ودود،  مبتسم،  دامئا  كان 

باحث  مبتهج،  ودود،  مفيد،  متعاون،  ايجايب، 

شخص  مذهل،  منظم  الدويل،  الصعيد  عىل  نشط 

عليها  حافظ  التي  الذكريات  هي  –هذه  مرجعي 

 Jürgen( هارمتان«  »يورغن  وزمالء  أصدقاء 

املايض.  مارس   2 يف  تويف  الذي   ،)Hartmann

برميشايد-ينيب-  1944 مارس   18 يف  يورغن  ولد 

أملانيا. تويف والده أثناء الحرب، وتكفلت والدته برتبيته. 

يف طفولته كان ميض أغلب أوقات ما بعد الظهرية مبكتبة 

الحي وكون صداقة قوية مع صاحب املكتبة، الذي كان 

باملكتبة. يعرتف  متأخر  إىل وقت  الكتب  يطالع  يرتكه 

يورغن بأنه كان يقرأ كل يأيت يف متناول يده: اكتشف 

دول وثقافات أخرى، اهتم بالخرائط الجغرافية، وحتى 

مبواعيد القطارات. انطالقا من هذه القراءات ستتولد 

طموحاته العلمية ورغبته يف السفر حول العامل. خالل 

ويتحرك  كبرية  القراءة برسعة  يتعلم  كان  الفرتة  هذه 

أينام كان، كام لو انه بوصلة إنسانية. ومبا أن أمه كانت 

يف  الطبخ  يتعلم  نفسه  فقد وجد  املنزل،  تعلم خارج 

سن مبكرة – وهي املوهبة التي أتقنها طوال حياته.

االقتصاد  يف  املاجيستري  درجة  عىل  يورغن  حصل 
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من جامعة كولونيا سنة 1969. خالل سنوات دراسته، 

كان يعمل خالل فصل الصيف مبدينة ستوكهومل، قبل 

أوبساال،  جامعة  من  دراسية  منحة  عىل  يحصل  أن 

 .)Solveig( »حيث التقى زوجته السويدية »سولفينج

الثورات  حول  دكتوراه  رسالة  قدم   ،19٧3 سنة  يف 

علم  قسم  إىل  ذلك  بعد  لينضم  السويد،  يف  الطالبية 

 1993 سنة  إىل حدود  هناك  بالجامعة. ظل  االجتامع 

أنحاء  جميع  يف  املحارضات  من  مجموعة  وقدم 

مدير  أصبح  سنة 1982،  إىل  السويد. من سنة 1980 

البحوث باملركز األورويب للرعاية االجتامعية والتكوين 

والبحث بفيينا، التابع ملنظمة األمم املتحدة. ومن سنة 

1983 إىل سنة 1986، قاد مرشوع »إدماج الشباب يف 

الدولية. ملسريته  االنطالقة  سيعطي  والذي  املجتمع«، 

لعلم  الدولية  بالجمعية  له  اتصال  أول  يعود 

العاملي  املؤمتر  مبناسبة   ،19٧8 يوليو  إىل  االجتامع 

نظم  والذي  للجمعية  التابع  االجتامع  لعلم  التاسع 

بأوبساال. تتذكر السكرترية التنفيذية الحالية للجمعية 

 Izabela( بارلينسكا«  »ايزابيال  لعلم االجتامع  الدولية 

عضو  كانت  التي  الشابة  الطالبة  تلك   ،)Barlinska

لقائها األول مع يورغن يف  التنظيمية للمؤمتر،  اللجنة 

املدرس  ذلك  يورغن،  ظن  للمؤمتر.  اإلعالمي  املكتب 

يكون  أن  له  املفيد  من  أنه  أوبساال،  بجامعة  الشاب 

ممثال للمجتمع العلمي املحيل. كانت مساعيه مفيدة 

ب  ومستجدين  الخربة  ميلك  يكن  مل  كالهام  للغاية. 

أن  يف  الرغبة  نفس  يتشاركون  كانوا  لكنهم   ،)ISA(

يكونوا مفيدين. ومنذ ذلك الوقت، ظلوا دامئا أصدقاء.

    

بيئة  يف  العمل  جدا  املهم  من  ليورغن،  بالنسبة 

دولية مع زمالء من مختلف أنحاء العامل. أصبح عضو  

الشباب  اجتامع  علم  حول   )ISA( ب  البحث  لجنة 

وبعد  و1986   1982 بني  للصندوق  وأمني   ،)RC34(

سنة  للسوسيولوجيا  الدولية  للجمعية  رئيسا  ذلك 

 Petar-Emil( متيف  بيرت-اميل  سلفه،  أشار   .1986

كانت  الباردة،  الحرب  فرتة  »خالل  انه  إىل   )Mitev

للتعاون  منوذج  تعزيز  يف  أساسية  مساهمة  ليورغن 

 .)RC34( بني الباحثني بأوربا الغربية والرشقية ضمن

اجتامع  علم  املتخصصون يف  األوربيون  الباحثون  كان 

الشباب دامئا قادرين عىل االعتامد عىل دعمه الكريم 

وتفانيه الصادق لتحقيق األهداف العلمية املشرتكة«.

»بفضل موقعه كرئيس ل )RC34( يف لحظة تاريخية 

مالحظة  مهمة  عينيه  نصب  يورغن  وضع  حاسمة، 

الغالسنوست  أحدثتها  التي  الكربى  التغريات  وتفسري 

)glasnost( والبرييسرتويكا )perestroïka( يف أوساط 

بيرن  لجون  املقتطف  هذا  السوفيتي«.  االتحاد  شباب 

)John Bynner(، يتيح لنا فرصة مالمسة القدرة غري 

العادية ليورغن عىل التحليل والتبرص حينام عمل معه 

الجديدة«  يف مرشوع »الشباب األورويب والتكنولوجيا 

 ]European Youth and New Technologies[

أنجزه  مقارن  بحث  مرشوع  وهو   ،)1990-198٧(

العلوم  يف  والتوثيق  األبحاث  لتنسيق  األورويب  املركز 

 European Coordination( فيينا  يف  االجتامعية 

 Centre for Research and Documentation in

كان   ،)RC34( من  بدعم   .)the Social Sciences

للمرشوع قيمة خاصة، نظرا لتزامنه مع سقوط جدار 

»يعد  لبيرن،  بالنسبة  السوفيتي.  االتحاد  وانهيار  برلني 

يورغن أممي حقيقي يعرف كيف يتواصل، واكتسب 

عن  االبتعاد  رضورة  عىل  يؤكد  جعلته  واسعة  خربة 

الرؤية القومية الضيقة من أجل فهم أشمل لالختالفات 

واألوليات  الثقافية  املعطيات  يف  املتجلية  النسبية 

للحكم  –الخاضعة  الرشقية  أوروبا  الوطنية، السيام يف 

العسكري- حيث انتفاع املستهلكني من التكنولوجيات 

الحديثة الزالت محدود. حتى جيل الشباب، ازداد طلبه 

عىل الوسائل املعلوماتية وولوج اإلعالم العابر للحدود 

التغيري.  الوطنية، كجيل جديد، يضع نفسه يف طليعة 

رمبا من الصعب أن نتخيل اليوم كيف أن فكرة يورغن 

أصبحت  التي  املعلوميات،  يف  شهادة  الحصول  حول 

لها قيمة تعادل امتالك رخصة القيادة، قد كان ينظر 

إليها يف تلك الفرتة بأوروبا الرشقية عىل أنها يوتوبيا. يف 

وقت مبكر، كان قادرا عىل قياس إسهام التكنولوجيات 

الحديثة يف االنتقال نحو مرحلة املراهقة، وكدا نتائجها 

عامل  يف  والالمساواة  واالستقطاب  بالفردنة،  املرتبطة 

معومل عىل نحو متزايد. إذا كانت هذه األسئلة توجد يف 

قلب األفعال واالختيارات السياسية املرتبطة بالشباب، 

فذلك يف جزء كبري منه بفضل تأثري يورغن املستمر«.

التعاون  يف  نجح  حقيقي،  أممي  يورغن  كان 

تحت  الشباب،  قضايا  يف  الصينيني  الخرباء  مع 

نجد  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس   .)RC34( قيادة 

نواب  ضمت  قد  رئاسته،  فرتة  تلتا  اللتني  الواليتني 

وقد  أسيا.  منطقة  حول   )RC34( لرئيس  صينني 

الديبلومايس  الصعيد  عىل  رئيسيا  دورا  يورغن  لعب 

حول  بالصني،   )RC34( مؤمتر  مرة  ألول  عقد  حينام 

بآسيا« )شنغهاي، 1993(. موضوع »العوملة والشباب 

إقامة وتنظيم  كان ميلك يورغن موهبة فريدة يف 

»هيلينا  اعتربت  واالكادميية.  االجتامعية  الشبكات 

حول  البحوث  منسقة   ،)Helena Helve( هيلف« 

 )RC34( ورئيسة   ،2004 و   1998 سنة  بني  الشباب 

حول  البحوث  رائد  يورغن  أن   ،2006 و   2002 بني 

أوروبا. وكانت قد أعجبت كثريا  الشباب بدول شامل 

الشباب  حول  يورغن  ألقاه  الذي  الهام  ب«الخطاب 

بأوربا،  املايض  القرن  وسبعينيات  ستينيات  خالل 

عمل  الشباب.  حول  الشامل  بحوث  مؤمتر  خالل 

الباحثني  للتعاون بني  يورغن بجد من أجل خلق جو 

من  واحدا  وكان  الشباب،  حول  أوروبا  شامل  من 

 NYRIS(، ]Nordic Youth Research( مؤسيس 

حول  الشاملية  أوروبا  بحوث  »مؤمتر   ]Symposium

أوروبا  شامل  من  الباحثني  بني  ومنسق  الشباب«، 

املستوى  عىل  مشهورا  باحثا  أصبح  حتى  املجال،  يف 

أوروبا  شامل  من  باحث  نفسه  يعترب  وظل  العاملي، 

الدولية  الصبغة  أخذ  من  عمله  مكنه  الشباب.  حول 

نطاق  عىل  الشباب  حول  أوروبا  شامل  أبحاث  ونرش 

 CYRCE( ]Circle( عضو  أيضا  يورغن  كنا  دويل«. 

 ]for Youth Research Cooperation in Europe

بأوروبا«،  الشباب  بحوث  مجال  يف  التعاون  »شبكة 

»سيبيل  خلفه  قبل  من   1990 سنة  تأسست  التي 

والتي   ،)Sibylle Hübner-Funk( هوبرن-فون« 

الشباب. حول  األوروبية  البحوث  تعزيز  يف  ساهمت 

إن معرفته الواسعة، وتجربته كمدرس وقدرته عىل 

رشح اإلشكاليات املعقدة بشكل واضح، جعلت منه أحد 

هناك يشء خاص  كان  بشغف.  املطلوبني  املحارضين 

يف طريقة محارضته: حتى عندما يتحدث إىل جمهور 

كبري، يرى كل واحد وكأنه كان يحادثه بشكل فردي.

 ،)RC34( انتخابه كرئيس ل بعد فرتة قصرية من 

ل  التنفيذية  اللجنة  عضو  أيضا  يورغن  انتخب 

بني  املالية  لجنة  من  جزء  ذلك  قبل  كان   :)ISA(

للرئيس  نائب  ينتخب  أن  قبل   ،1994 و   1990

الصفة،  بهذه  و1998.   1994 بني  املالية  عن  مسئول 

املؤمتر  نحو  االجتامع  علامء  استقطاب  يف  ساعد 

ببيليفيلد  االجتامع  لعلم  الدولية  للجمعية  العاملي 

.)2002( وبريسبان   )1998( ومونترييال   ،)1994(

يورغن  كان  الشباب،  حول  أبحاثه  إىل  باإلضافة 

إىل  استنادا  الشعوب  بني  التفاهم  ملبادئ  بقوة  يروج 

بالنسبة  السفر  رضورة  أساسا  مثن  املعيشة:  تجربته 

تحتفظ  السياحة.  أو  للتجارة  كان  سواء  للشباب، 

بذكرى حية   )Lyudmila Nurse( نورس«  »ليودمييال 

نظمى مؤمتر دويل  أكتوبر 1992 مبوسكو، حينام  من 

بأوروبا:  االجتامعي  والتغري  »الشباب  موضوع  حول 

 Youth and Social Changes[ »تكامل أم استقطاب

in Europe: Integration or Polarization[. تلقى 

العلوم  الرتبية  وزير  من  دعوة  الشباب  معهد  مدير 

كان  والذي  الفرتة،  تلك  الرويس خالل  والتكنولوجيات 

مسئوال عن وضع سياسة جديدة للشباب بروسيا. أراد 

>>
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الغربيني  املحارضين  من  مجموعة  لقاء  عمله  فريق 

الحارضين. كانت سعادة يورغن تكمن يف كون املؤمتر 

جد  كنا  الروسية.  الحكومة  انتباه  جذب  استطاع  قد 

متحمسني لدعوتنا إىل الكرملني، حيث استقبل فريقنا 

 Gennady( بوربوليس«  »غينادي  قبل  من  الصغري 

والذي  الفيدرالية،  روسيا  خارجية  وزير   ،)Burbulis

قدم كثاين شخصية سياسية مؤثرة بعد الرئيس »بوريس 

يلتسني« )Boris Eltsine(. ركز االجتامع الذي جمعنا 

العملية  يف  الروسية  الشابة  األجيال  إرشاك  سبل  عىل 

الدميقراطية. كان يورغن أول من تدخل مشريا إىل أمر 

السفر  القدرة عىل  الروس  الشباب  ميلك  بديهي: هل 

وهلة  أول  يف  األمر  بدا  العامل؟  واكتشاف  الخارج  إىل 

القيام به، حينام واصل يورغن رشح  يشء من السهل 

تكون  أن  أرادت  إذا  نفسها  تغري  أن  روسيا  عىل  أنه 

النقاش  كان  العودة.  عىل  لحثهم  يكفي  مبا  جذابة 

مثمرا والرسالة املرتبطة بحركية الشباب قد أرسلت إىل 

املسئولني، وهو ما يبعث عىل االرتياح بالنسبة لريوغن.

لعب عمل يورغن حول حركية الشباب دورا رئيسيا 

يف تنمية البحوث حول الشباب بهذه املنطقة من العامل. 

وإنشاء  الهجرة  أسباب  نسقية  بطريقة  يورغن  حلل 

أعامله  ضمن  حاول  املهاجر.  للشباب  خاص  منظور 

يحدد  أن  الغربية،  أوروبا  حول حركية وهجرة شباب 

الرابط بني السياسة واالتحاد األورويب ومفهوم »حركية 

الشباب« )youth mobility( من جهة، وظهور الوعي 

األورويب والتعاون االقتصادي، والسيايس والثقايف املثمر 

من جهة أخرى، بحجة أن االنتقال األورويب نحو األممية 

قد ساهم بشكل كبري يف إعطاء الشباب السويدي شعور 

املؤسساتية  الربامج  مختلف  مثل  »أوروبيني«  بأنهم 

ترتبط  الشباب  لدى  السفر  يف  والرغبة  املتبادلة، 

أجنبية. بلغات  التحدث  عىل  بقدرتهم  وثيقا  ارتباطا 

عندما انخرطت جامعة داالرنا )السويد( يف رشاكة 

وتطوير  لتعزيز  أخرى،  أوروبية  مع  خمس جامعات 

تكوين يف التسيري والسياحة األوروبية، مل يرتك يورغن 

مدير  وأصبح  للسياحة  عشقه  ملامرسة  تفوته  الفرصة 

املسلك السويدي للامجيستري )1994-2008(. كان يحب 

التدريس واستمر يف إلقاء املحارضات حتى بعد تقاعده.

حقيقي،  صديق  يورغن  كان  منا،  للكثري  بالنسبة 

العمل،  يف  مدهش  ومرافق   ،RC34 أعضاء  ولجميع 

النابع  ضحكه  وعناقه،  ابتسامته  لديه،  الفريق  بروح 

من القلب، روحه الجدية، مشورته الحكيمة وتشجيعه 

الذي افتقدناه، إذا استفدنا من الرتاث الذي خلفه لنا، 

سيظل يورغن عىل قيد الحياة يف أعاملنا ويف ذاكرتنا.

توجه كل املراسالت إىل ليودميال نورس عىل العنوان  

>lyudmilanurse@oxford-xxi.org<

> sylvia.trnka@aon.at < وإىل سيلفيا ترونكا عىل العنوان  

mailto:lyudmilanurse%40oxford-xxi.org?subject=
mailto:sylvia.trnka%40aon.at?subject=
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