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هربرت دوسينا

ديمقراطية جنوب
 أفريقيا العنيفة

<أقدم تعاونية عمالية في الهند
<تعاونيات موندراغون

<الحركة المناهضة للوسطاء التجاريين في اليونان
 <المنشآت المستعادة في األرجنتين

<نهاية العالم أم نهاية الراسمالية؟

كارل فون هولت

ربيع محمصاني
منير السعيداني ترجمة: 

تصميم: 

البديل التعاوني

بول سينغراالقتصاد التضامني

<رفض التراكم االستخراجي الجديد
< المنوال االستخراجي مقابل العيش االلالئق في اإلكوادور

< النضاالت من أجل الناس العاديين في المكسيك
< النمط االستخراجي الجديد في األرجنتين

االستخراج الرأسمالي في أمريكا الالتينية

<فالديمير يادوف، 1929-2015
حفظا للذكرى
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المحيط والديمقراطية العنيفة

عندما يناقش العلامء التغري املناخي يفعلون ذلك وهم يطلقون صيحات الفزع اليائسة إزاء 
اآلثار الكارثية الناتجة عن تصاعد درجات حرارة األرض مثل الفيضانات وذوبان جبال الجليد 
والهدم الواسع للجامعات االجتامعية. وعندما يولون انتباههم إىل سياسات التغري املناخي 
الحركات  فشل  عىل  أو  القوة  شديدي  ومنارصيهم  التغري  ذلك  منكري  عىل  العلامء  يركز 
الشعبية. ولكن كثريا ما يتم التغايض عن الرصاعات يف ما بني النخب الكونية. خالل السنوات 
األربع املاضية، دأب هريبرت دوسينا )Herbert Docena( عىل التقرير عىل صفحات حوار 
كوين عن اجتامع إطار االتفاقية األممية حول التغري املناخي. هنا هو يكتب لنا عن اجتامع 
باريس األخري )30 نوفمرب إىل 11 ديسمرب 2015( ليربز التحالفات املتغرية نتيجة كف النخب 
اإلصالحية عن محاولة تليني مواقف القوى املحافظة املهيمنة عىل قاعات املؤمتر. بدال عن 
ذلك ألفت تلك النخب حلفاء محتملني ضمن صفوف الراديكاليني املحتشدين يف الشوارع. 
ولكن ويف ما عدا وعود زاهدة، مل تصدر عن باريس إال القليل من العالمات عن تقدم فعيل 

يذكر نحو إنقاذ العامل. 

أحد قدماء حركة   )Karl von Holdt( كارل فون هولت  العدد نربز حوارا مع  يف هذا 
 )Alf Nilsen( مناهضة التمييز العنرصي وعامل االجتامع الرائد وفيه يقّدم آللف نيلسون
بحثه حول »الدميقراطية العنيفة« يف جنوب أفريقيا والرصاعات املدينية التي تولدت عنها 
حول قضايا إسداء الخدمات. ييل ذلك رسد عن نوع آخر من العنف. تصف ماريستيال سفانبا 
بأمريكا  يعصف  الذي  الجديد  االستخراجي  االقتصاد  وزمالءها   )Maristella Svampa(
باملشاريع  التوسع  متزايد  الصيني  لالقتصاد  املحدودة  غري  الشهية  تدفع  حيث  الالتينية 
الضخمة التي متتد من املناجم إىل إنتاج الصوجا للتصنيع الزراعي، يقودها عطش الرشكات 
املتعددة الجنسيات للمرابيح كام يشجعها جوع الدول للتمويالت. تظهر التقارير الواردة 
مع  املشاريع  هذه  تجابهت  بها  التي  الكيفية  واإلكوادور  واملكسيك  األرجنتني  من  علينا 

املقاومة الشديدة للحركات االجتامعية الساعية إىل الّدفاع عن أرضها ومائها وهوائها. 
عن  واألرجنتني  وإسبانيا  واليونان  الهند  من  مقاالت  ست  كذلك  العدد  هذا  يف  وننرش 
التي دفعتها من أجل ذلك. هل متثل  الحياة واألمثان  بقائها عىل قيد  التعاونيات وكيفية 
 Leslie( التعاونيات بديال عن الرأساملية أم تواؤما متأقلام معها مثلام تحاجج ليسيل سكالير
Sklair(؟ ما من شك يف ذلك حسب واحد من كبار منظري الحركة التعاونية ومامرسيها 
البارزين بول سينغر )Paul Singer( السكرتري الوطني لالقتصاد التضامني لدى الحكومة 
الربازيلية. ومثلام يبدو من الحوار الذي أجرته معه حوار كوين ليس سينغر نبيا مثاليا بحيث 

متثل التعاونيات بالنسبة إليه أدوات تساعد عىل توفري مورد رزق مستدام لفائدة الفقراء.
أخريا، علينا دين نؤديه لفالدميري يادوف )Vladimir Yadov( الذي فارقنا السنة املاضية 
وهو واحد من الرّواد الشجعان لعلم االجتامع السوفييتي الذين حذقوا العمل عىل توسيع 
حدود النظام السوفييتي. ظل يادوف ميثل العبا محوريا يف املناقشات التي دارت حول علم 
االجتامع ما بعد السوفييتي، وقد كان عىل امتداد مسريته أمميا متحمسا لدى اضطالعه 
الدولية لعلم االجتامع )1990-1994(. لقد كان مامته فاجعا جدا  الجمعية  بنيابة رئاسة 

ملحبيه من الطالب والزمالء.  

بداية من هذا العدد يتسلم خوان بيوفاين )Juan Piovani( ترجمة حوار كوين إىل اإلسبانية 
من ماريا خويس ألفاراس )María José Álvarez(. نرحب بخوان ونشكر ماخو وفريقها 

للسنوات األربع التي بذلتها يف خدمة املجلة.

.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

هربرتدوسينا، مراقب عنكثب مفاوضات تغري 
املناخ،يحلل تغيريات التحالفات العامليةالسياسية 

يف قمة باريس

كارل فون هولدت، عامل وناشط، يعطي تحليال عن 
الحركية السياسية لالحتجاج يف جنوب افريقيا

بول سينجر، عامل، سيايس، ومفكر عمومي، يروي 
التاريخ الريادي لنظرية وتطبيق االقتصاد التضامني 

يف الربازيل

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: المحيط والديمقراطية العنيفة 

سياسات التغير المناخي
٤ بقلم هربرت دوسينا، الواليات المتحدة األمريكية 

ديمقراطية جنوب أفريقيا العنيفة
حوار مع كارل فون هولت، بقلم آلف نيلسن، النرويج                                                                                                   ٧       

  <البديل التعاوني  
 

االقتصاد التضامني،حوار مع بول سينغر
١١ بقلم غوستافو تانيغيتي ورينان دياس دي أوليفيرا، البرازيل 

أورانغال: أقدم تعاونية عمالية في الهند 
بقلم ميشال ويليمز، جنوب أفريقيا                                                                                                                                           ١٤

 تعاونيات موندراغون: النجاحات واإلخفاقات 
١٦ بقلم شارين كاسمير، الواليات المتحدة األمريكية  

الحركة المناهضة للوسطاء التجاريين في اليونان
بقلم تيدوروس راكوبولوس، النرويج                                                                                                                                       ١٨

المنشآت المستعادة في األرجنتين
بقلم خوليان ريبون، األرجنتين                                                                                                                                                       ٢٠

 
نهاية العالم أم نهاية الراسمالية؟

بقلم ليسلي سكالير، المملكة المتحدة                                                                                                                           ٢٢ 

<االستخراج الرأسمالي في أمريكا الالتينية

رفض التراكم االستخراجي الجديد في أمريكا الالتينية
بقلم ماريتسال سفانبا، األرجنتين                                                                                                                                               ٢٤

المنوال االستخراجي مقابل العيش االلالئق في اإلكوادور
بقلم وليم ساشر وميشال بايث، األكوادور                                                                                                                        ٢٦

النضاالت من أجل الناس العاديين في المكسيك
٢٨ بقلم مينا لورينا نافارو، المكسيك 

النمط االستخراجي الجديد في األرجنتين
٣٠ بقلم ماريان سوال آلفاريس، األرجنتين 

<حفظا للذكرى: فالديمير يادوف، 1929-2015

حياة منذورة لعلم اجتماع مفتوح
٣٢ بقلم ميخائيل شيرنيش، روسيا 

آكاديمي وإنساني
٣٤ بقلم أندريي آلكسييف، روسيا 

مشرف، زميل وصديق
٣٦ بقلم تاتيانا بروتاسينكو، روسيا 

ذكريات شخصية
٣٨ بقلم فالنتينا أوزنوفا، روسيا 

ذكريات شخصية
٣٩ بقلم فالنتينا أوزنوفا، روسيا 
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سياسات التغير المناخي >

احتجاج يف الشوارع مكان انعقاد قمة باريس للتغري املناخي.

 الصورة لهريبرت دوسينا

يف  النار  خط  ميتّد  املناخية،  العدالة  حركة  إىل  املنتسبني  بعض  إىل  بالنسبة 

املعركة الكونية حول التغري املناخي عىل امتداد شوارع قمة األمم املتحدة حول 

اآلتون من  أو«الناس«  الخارج »الحركة«  األمني: يف  التعزيز  ثقيلة  املناخي  التغري 

بلدان مختلفة للتظاهر يف الشارع للمطالبة »بتغيري النظام ال بتغيري املناخ«، ويف 

اإلبقاء  أجل  من  يصارعون  الذين  الرسميون  والرشكات  الدول  مسؤولو  الداخل 

سولنيت  ريبكا  الرائدة  الحركية  الناشطة  ولكن  عليه.  هو  ما  عىل  النظام  عىل 

املناخي  التغري  حول  املتحدة  لألمم  قمة  آخر  عشية  كتبت   )Rebecca Solnit(

املؤمتر يف  قاعات  الذين يف  »الناس  باريس« عن  الذين يف شوارع  »الناس  فاصلة 

)فندق( لوبورجي«. وهي ترى أن األولني هم اآلن من ميتلكون »قوة تغيري العامل«.

ذاك  و«الشوارع«،  املؤمتر«  »قاعات  بني  الفاصلة  الحدود  هذه  مثل  رسم  إن 

لفهم  أسايس  خارجها،  ومن  الحركة  داخل  من  عديدون  آخرون  وضعه  الذي 

اتجاهات سياسات التغري املناخي. ولكنه يُعمي يف اآلن ذاته عن التغري املتداخل، 

املركب واملتصاعد، للخطوط يف صفوف كال الجانبني ومينعنا من رؤية الكيفية التي 

بها يحاول البعض »ممن يف قاعات املؤمتر« تسجيل انتصار عىل حساب »من هم 

يف الشوارع« من خالل اقرتاح تغيري النظام بدال من االحتفاظ به عىل ما هو عليه. 

بقلم هربرت دوسينا )Herbert Docena(، جامعة كالفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة األمريكية، وعضو لجنة البحث 
حول الحركات العمالية في ج د ع اج )ل ب ٤٤(

<رصاع قاعات املؤمتر

األعامل  ومدراء  الرسميني  الدول  مسؤويل  جل،  نقل  مل  إن  العديد،  مارس 

التنفيذيني والخرباء وفاعلني آخرين يف قاعات املؤمتر تعبئة فعلية من أجل منع التغري 

يف النظام. يف اقتصارهم عىل الدفاع عن تنافسية بلدانهم أو ربحية رشكاتهم داوموا 

عىل معارضة تعديل الرأساملية الكونية بغية معالجة التغري املناخي وميكن اعتبار 

الجزء األكرب مام فعلوه قريبا من »تبييض االنحباس الحراري« أو الرتبح من الكارثة.

هم  القاعات  ممرات  بني  يجولون  كانوا  من  كل  إن  القول  ميكن  ال  ولكن 

وانطالقا  العامل،  نخب  من  معني  قسم  كان  وبالفعل،  إذ،  البصرية،  فاقدي  من 

»تغري  أن  الحقيقة  يف  تحاول  تعبئة  ميارس  و1980،   1970 السنوات  من 

به. املساس  دون  من  الرأساميل  جوهره  عىل  الحفاظ  بغية  ولكن  النظام« 

يف اتجاهه املعارض للمثقفني والعلامء والكتاب أو املنظمني الراديكاليني الذين 

دعوتهم  خالل  من  صفوفهم  ضمن  املنضوين  من  متعاظام  عددا  يجمعون  كانوا 

للتغيري الجذري للنظام أو ملحو الرأساملية من أجل حل املشاكل البيئية الكونية، 
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بدأت شبكة هالمية وغري موحدة باملرة من النخب املنحدرة يف اآلن ذاته من بلدان 

متقدمة وأخرى نامية يف تجميع تحالف يهدف إىل الدفع بالتعديل أو اإلصالحات 

أو التنازالت الكونية للوصول عىل األقل إىل معالجة التناقضات البيئية يف الرأساملية 

وتوفري البعض من املساعدة إىل املترضرين أكرث من غريهم من تزايد حرارة الكون. 

ولكن وباعتبار عملها عىل »الحفاظ عىل النظام من خالل تغيريه« كانت هذه 

النخب اإلصالحية ومن متكنت من ضمهم إىل مشاريعها من الطبقات األدين منها قد 

بدأت ويف اآلن نفسه يف توجيه زمالئها من النخب األكرث محافظة منها إىل التنظم 

خالل  انطالقها  ومنذ  وعليه،  املقرتحة.  والتوافقات  اإلصالحات  وقف  وإىل  املضاد 

السنوات 1980، اتجهت التناقضات بني اإلصالحيني إىل املزيد و املزيد من التعمق. 

وإرصارا  تنظيام  فأكرث  أكرث  ُمحافظة  معارضة  من  يجابهونه  كانوا  ما  إزاء 

مثل  الشعبويني،  باإلصالحيني  سنلقبهم  الذين  اإلصالحيني،  من  البعض  تبنى 

غور  آل  والسيناتور   Fredd Krupp كروب  وفرد   EDF البيئي  الدفاع  صندوق 

الطريقة  بذات  يفكرون  ممن  اآلخرين  وعديد  املتحدة  الواليات  من   Al Gore

الحركيني  والناشطني  والخرباء  املؤسسات  ورؤساء  والتنفيذين  الرسميني  من 

تأمني  عىل  يقدروا  لن  أنهم  ترى  التي  النظرة  أخرى،  ونامية  متقدمة  بلدان  يف 

النخوبيني  زمالئهم  تهدئة  إىل  عمدوا  إذا  إال  املقرتحة  وتوافقاتهم  إصالحاتهم 

اإلعالء من شأن  بدأوا يف  التحالفات  تلك  تحالفات معهم. ومن أجل صنع  وبناء 

عىل  محافظة.  مطالب  إىل  تستند  التي  والكونية  الوطنية  التعديلية  اإلجراءات 

أكرث  استهدافا  فرضت  دولية  اتفاقات  شأن  من  اإلعالء  يف  بدأوا  العامل،  مستوى 

تخفيضا لالنبعاثات عىل الدول املتقدمة التي متكنت »مرونة« أكرب يف بلوغ تلك 

الكربون وآليات سوق أخرى وحررتها من االلتزام  األهداف من خالل االتجار يف 

منها.  منوا  األقل  البلدان  نحو  بال  ذات  وتكنولوجية  مالية  تحويالت  بالعمل عىل 

وفيام كانت هذه التوافقات تفشل يف تهدئة معارضة املحافظني نارص هؤالء القيام 

بتنازالت أكرب دافعني نحو االتفاق األضعف »تعهد مبا تريد« ذي املنطق الصاعد من 

تحت إىل فوق والذي أميض يف كوبنهاغن 2009 ، وهو يف الجوهر نفس النوع من 

االتفاق الذي كان املحافظون يقرتحونه يف بداية السنوات 1990 وكذا نفس النوع من 

االتفاق، مع تعديالت طفيفة، الذي فرغت للتو الحكومات من توقيعه يف باريس.

تدريجيا  صاروا  أو  الدوام  عىل  كانوا  الداخل«  من  آخرين  »خائضني  ولكن 

محاوالتهم  لقيته  الذي  باإلحباط  مدفوعني  االسرتاتيجيا.  هذه  حيال  تشككا  أكرث 

متقدمة  بلدان  حكومات  أعضاء  أو  الرسميني  هؤالء  مثل  تدّرج  النظام  لتغيري 

البيئية نحو تبني النظرة التي ترى  وأخرى نامية ورسميي املؤسسات واملنظامت 

التحالف، ال مع  أن ليس بإمكانهم أن ينقذوا مرشوعهم اإلصالحي إال من خالل 

الشوارع«. يف  كانوا  »من  مع  أو  الشعبية«  »القاعدة  مع  بل  اإلصالحية،  النخب 

عقب متكن املحافظني كرّة أخرى من هزم الترشيع التوافقي حول املناخ الذي 

دفعت به مجموعات من قبيل رشكة كهرباء فرنسا )EDF(، سنة 2010، حاجج بيل 

ماك كينب )Bill McKibben( )مدير 1Sky والحقا مؤسس منظمة org.350( يف 

رسالة مفتوحة قائال« نحن يف حاجة إىل مضاعفة استثامرنا يف تشييد حركة قاعدية... 

نحن نشعر بعمق أن استثامرا متدنيا طويل األمد ومدّمرا يف التنظيم القاعدي أرّض 

بشدة بقدرتنا عىل التقدم بسياستنا... أكيد أن هذا العمل ال ميكن أن يكتمل بني 

عشية وضحاها، إذ يتطلب سنوات من العمل وبذال واسعا وصبورا للوقت واملوارد«.

دراسة  ففي  اإلصالحية،  الدوائر  ضمن  ترديدا  أكرث  الحجج  هذه  مثل  صارت 

سبب  لتشخيص   )Rockefeller Family Fund( روكيفيللر  عائلة  صندق  مّولها 

تيدا  املرموقة  االجتامع  عاملة  رددت  مقرتحاتهم،  مترير  يف  البيئيني  فشل  دميومة 

روح  من  وآخرين  كينب  ماك  لدى  كان  ما  صدى   )Theda Skocpol( سكوكبول 

ظاهرت  وقد   .EDF مثل  مجموعات  اتبعتها  التي  الداخل«  ل«سياسات  نقدية 

اتساعا«. أكرث  شعبية  »حركة  بناء  يف  بديل  باتخاذ  القائلة  التوصية  سكوكبول 

<إصالحيون يف الشوارع

األقل،  عىل   2000 السنوات  نهايات  ومنذ  االسرتاتيجيا،  هذه  خط  نفس  عىل 

املنظامت  »بناء  يف  »استثامرهم«  من  »يضاعفون«  الشعبويون  اإلصالحيون  صار 

القاعدية« من خالل بذل أقدار أكرب من الطاقة واالنتباه واملوارد يف تعبئة نفس 

املجموعات تقريبا التي كان الراديكاليون ينظمونها إلسناد مرشوعهم الراديكايل.

بُغية إقناع هذه املجموعات، ألقى هؤالء اإلصالحيون بثقلهم يف كفة التوافقات 

من  األدىن«  »الحد  من  جزءا  بوصفها  بها  يدفعون  الراديكاليون  كان  لطاملا  التي 

عىل  بالرضورة  مبدئيا  معرتضني  غري  كونهم  من  الرغم  وعىل  وعليه،  برنامجهم. 

الخيارات التعديلية ذات االرتباط بالسوق مثل االتجار يف الكربون، نارص ماك كينب 

 )Greenpeace( »ونشطاء حركيني آخرين شبيهي التفكري يف منظمة »السالم األخرض

من  بالسوق«  ارتباط  ذات  و«غري  مبارشة  أكرث  تعديالت  أخرى،  بيئية  ومنظامت 

قبيل التحجري الرصيح إلنتاج الوقود االصخري مبا سيفيد مبارشة الجامعات املحلية 

األرض«  باطن  يف  الغاز(  الفحم،  )النفط،  تركه  اقرتاح  خالل  من  منه  املترضرة 

للرأساملية.  املناهضون  الراديكاليون  عممه  من  أول  كان  الذي  التعديل  وهو 

تعالج  وطموحا  جرأة  أكرث  دولية  باتفاقات  العموم  عىل  هؤالء  طالب 

عىل  وتعمل  املتقدمة  البلدان  يف  ارتفاعا  األكرث  االنبعاثات  من  الحد  أهداف 

تشددا  أكرث  فيه  قانوين  تدقيق  عىل  أو  الكربون  يف  االتجار  عن  املتزامن  التخيل 

ذات  املجموعات  لفائدة  وزنا  أكرث  وتكنولوجية  مالية  تحويالت  أجل  ومن 

 2009 لسنة  كوبنهاغن  اتفاق  العموم  عىل  عارضوا  األساس،  هذا  عىل  الصلة. 

وصاروا  فوق  إىل  أسفل  من  الصاعدة  تريد«  مبا  »تعّهد  سياسة  باتباع  القايض 

للتو يف باريس. الذي أميض  الشبيه  أكرث نقدا مام كان عليه اإلصالحيون لالتفاق 

خالل  من  تكون  لن  جرأة  األكرث  االتفاقات  هذه  مثل  بأن  ولقناعتهم  ولكن، 

»مجموعات  سياسة  اتباع  خالل  من  وال  الحكومات  أو  الرشكات  مع  »الرشاكة« 

الضغط معها« من أجل »عمل مناخي«، قطعوا مع اإلصالحيني املعتدلني ملتفتني 

بوضوح أكرب نحو التنظم والرشاكة مع مختلف »من هم يف الخارج« مثل الطالب 

من  أنفسهم(  أقصوا  )أو  إقصاؤهم  تم  وآخرين  الريفية  والجامعات  والعامل 

والحكومات. للرشكات  مواجهة  أكرث  أعامل  يف  االنخراط  بغية  الداخلية  الدوائر 

للرأساملية،  مناهضة  مواقف  اتخاذ  نفسه  هو  تحاىش  كونه  من  الرغم  وعىل 

فإن ماك كينبي دعا كاتبا مناهضا لليربالية ومناهضا للرأساملية ثوريا مزمنا شهريا 

ليكون عضوا يف هيئة منظمة org.350. كان نشاطو املنظمة الحركيون املحليون 

ميدون نضاالتهم نحو نزاعات جامعاتية مساندين لها ضدا عن مشاريع استخدام 

بل حتى يف  الشامل فحسب  الكريهة ال يف  الطاقة  الفحم ومثيالتها من مشاريع 

.350 منظمة  مناضيل  من  آخر  وعددا  كينبي  ماك  إن  بل  الفيليبني.  مثل  بلدان 

النفط  رشكة  خاللها  »حاكموا  شعبية«  »محكمة  محاكاة  باريس  يف  نظموا   org

العمالقة إكسن )Exxon( القرتافها متويل »املشككني املناخيني« )الذين يشككون 

مناهضني  وسياسيني  الطاقة(  ملصادر  الحالية  لالستخدامات  سلبية  آثار  وجود  يف 

الفوضويني  مجموعات  مع  قرب  عن  تعاونوا  وقد  املناخ.  قضايا  حول  للتحرك 

املوارد  من  الرفع  أجل  من  املبارش  الحريك  النشاط  ذوي  الرأساملية  مناهيض  أو 

وتنظيمها ومساهمتها يف حركة عصيان مدين جامهريي خالل اليوم األخري من القمة 

عارضتها مجموعات إصالحية أخرى رصاحة أو اكتفت باالمتناع عن االستثامر فيها.  

اآلخرين  اإلصالحيني  من  أكرث  الشعبويون  اإلصالحيون  اندفع  وفيام  ولكن، 
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راديكالية  مجموعات  مع  متحالفني  راديكالية  أكرث  إصالحات  أجل  من  الدفع  يف 

ما  إىل  امليض  عن  ميتنعون  يزالون  ال  هم  مواجهة،  أكرث  تحركات  وخائضني 

رصاحة  أكرث  موقف  إىل  وللنيوليربالية  للرشكات  املناهضة  مواقفهم  يتجاوز 

يف  إكسن  يدين  كينبي  ماك  كان  وفيام  ذلك  وعىل  للرأساملية.  مناهضته  يف 

أيضا  هم  نظموا  آخرين  حركيني  ناشطني  اتباع  عن  أحجم  الشعبية«  »محكمته 

الرشكات  بل كل  إكسن فحسب  ليس فقط  الخاصة إلدانة  الشعبية«  »محكمتهم 

والحكومات التي تساهم يف »التغري املناخي« من خالل استدامة بقاء الرأساملية. 

املدين  العصيان  حركة  نرش  عىل   org.350 منظمة  أعضاء  ساعد  مبثٍل،  مثال 

آخرون  منظمون  كان  وفيام  ولكن،  األخري،  باريس  قمة  يوم  خالل  الجامهريي 

يتوجهون إىل املشاركني بالقول إّن من كانوا يواجهونهم هم الدول والرأسامليون 

املمثلون يف مصالح األعامل املوجودة قوس النرص )معلم يف باريس( وال ديفونس 

 org.350 معلم آخر يف باريس( كانت املواد التي وزعتها منظمة /La Défense(

ترى أن املستهدفني الرئيسيني، إن مل يكونوا الوحيدين، هم رشكات الوقود االصخري 

و«الرشيرين من الرأسامليني«، وفيام كان أعضاء املجموعات الفوضوية واملناهضة 

للرأساملية ضعيفي التنظيم والتمويل، خالل يوم التحرك ذاته، يجلبون معلقاتهم 

الصغرية التي كانوا يصنعونها بأنفسهم قائلة )يف تعبري جنيس( »اقضوا عىل النظام« 

)Unf*ck the system( أو » الرأساملية: كانت قصة وانتهت«، كان أعضاء منظمة 

org.350 األفضل متويال يعرضون يافطتني قياس كل واحدة منهام مرتان عىل مرتين 

قائلتني »أوقفوا جرائم املناخ« و« دعوه يف باطن األرض« مقزّمني معلقات ويافطات 

أخرى حرضت يف التحرك كانت يف القلب منها يافطة » تغيري النظام ال تغيري املناخ«.

<انقسام الشوارع 

اإلصالحية  الكتلة  من  قسم  بها  قام  التي  املحاوالت  هذه  مثل  آثار  من  كان 

حد  إىل  الوصول  دون  من  املحافظة  للنخب  مناهضة  أكرث  تحركات  إىل  للدعوة 

بوجود  الراديكاليني.  صفوف  يف  االنقسامات  عمقت  أن  بالفعل  النظام  تحدي 

املحافظني املعرتضني عىل مجرد إصالحات ميكن أن تحّسن من ظروف الجامعات 

يف  بدوا  الذين  الشعبويني  اإلصالحيني  وبوجود  الكون  حرارة  تزايد  من  املترضرة 

واملنظامت  الشبكات  انقسمت  اإلصالحات  لهم مدافعني عن هذه  املقابل  مظهر 

الراديكالية بني قطبني. ذلك أن البعض اختاروا صنع تحالفات مع اإلصالحيني عامة 

أو مع اإلصالحيني الشعبويني عىل األخص للدفاع أو املطالبة بالحد األدين حتى من 

اتجهوا  ثم هم  يوقفونها.  املحافظون  كان  التي  املحدودة  والتوافقات  اإلصالحات 

نحو التوسيع من دائرة تأثري الخطاب اإلصالحي من خالل ترديد قولهم بأن أزمة 

املناخ متأتية أوال من افتقار الرأساملية آلليات تعديل بحيث ميكن حل تلك األزمة 

من خالل الدفع مبثل هذا التعديل وأن »األعداء« هم أساسا إن مل يكونوا هم حرصا 

رشكات الوقود االصخري أو »رشيرو الرأساملية« أو » النخب الرشيرة« املناهضة 

للتعديل. واختار آخرون أن يرفضوا هذه التحالفات آملني يف الدفاع عن تغيريات 

أكرث أساسية أو الدفاع عنها. ومن دون اإلنكار التام للمنافع املتولدة عن  التغيري 

افتقار  بأن  اإلصالحي مرصحني  الخطاب  ما وراء  إىل  اإلصالحي، أرصوا عىل امليض 

الرأساملية آللية تعديل متجذر هو ذاته من تناقضات الرأساملية بحيث ولنئ كان 

التعديل سيمثل تقدما فإن إنهاء الرأساملية ذاتها ميثل لوحده حال للمشكل وأن 

»النخب  و  الخرّيين«  »الرأسامليني  يسمون  من  عدادهم  يف  يشملون  »األعداء« 

عليه كام هو.  الحفاظ  بغية  النظام«  »تغيري  يعملون عىل  الذين  أولئك  الخرّية«، 

»داخل«  هم  من  بني  موزعة  أبدا،  كانت  وال  إذا،  املعركة  خطوط  ليست 

لتتقاطع  متتد  هي  إذ  »خارجها«  هم  ومن  املناخي  للتغري  املتحدة  األمم  قمم 

بناء  يف  الشوارع«  »أناس  توفق  وسيظل  وشوارعها.  القمة  قاعات  يف  وتتداخل 

توصلهم  وكيفية  املؤمتر«  قاعات  »أناس  عىل  واالنتصار  العامل«  تغيري  »قوة 

الشوارع. معركة  يف  سينترص  من  هوية  بتحديد  يبدو  ما  عىل  مرهونني 

>herbertdocena@gmail.com< توجه املراسالت إىل هربرت دوسينا مبارشة عىل العنوان

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

ديمقراطية جنوب 
أفريقيا العنيفة

)Karl von Holdt(  حوار مع كارل فون هولت 

>

لكارل فون هولت تاريخ طويل مميز من االلتزام السيايس واألداء اآلكادميي. كان محررا يف South African Labor Bulletin يف زمن كان فيه العمل يوجه حركة 

 COSATU )Congress of South African Trade ومعهد جنوب أفريقيا للنقابات العاملية )م ج أ ن ع ،NALEDI  مجتمع جنوب أفريقيا. عمل لفائدة

Unions(,( وعمل منسقا للجنة م ج أ ن ع ملستقبل النقابات العاملية )1996-1997( وعمل مؤخرا ممثال عامليا يف اللجنة الوطنية للتخطيط يف جنوب أفرقيا. هو 

اآلن مدير معهد العمل االجتامعي والتنمية )Society Work and Development Institute( يف جامعة ويتواترزراند )Witwatersrand( بجوهانسربغ. من بني 

مؤلفاته العديدة : Transition From Below: Forging Trade Unionism and Workplace Change in South Africa  االنتقال من تحت: بناء موقع للنقابات 

 Conversations with  وتغريات العمل يف جنوب افريقيا وهو واحد من أهم التحاليل عن انتقال جنوب أفريقيا نحو الدميقراطية. اشرتك مع مايكل بورواي يف كتابة

Bourdieu: The Johannesburg Moment  محادثات مع بورديو: لحظة جوهانسربغ )2012(. تشمل بحوثه الراهنة كيفية اشتغال مؤسسات االدولة والعنف 

الجامعي والحياة الجمعياتية والدميقراطية العنيفة واملواطنة واملجتمع املدين. فون هولت عضو لجنة البحث يف الحركات العاملية يف ج د ع اج )ل ب 44(. حاوره 

آلف غونفالد نيلسن من جامعة برغن )Bergen(. وميكن االطالع عىل صيغة أكرث طوال من هذا الحوار باللغة الرنويجية عىل صفحات مجلة الرنويجية لعلم االجتامع.

-1993: كارل فون هولدت مشاركاً يف مسرية لتحالف املؤمتر الوطني االفريقي أثناء التحول النزاعي يف جنوب أفريقيا. 

الصورة لويليام ماتالال.



8

 العدد 1 من السلسلة ٦ - آذار  201٦    

عندما انتقلت جنوب افريقيا من التميز العنرصي إىل الدميقراطية سنة 1994، 

بدا أن عقود من النضال الشعبي قادت نحو انتصار مجلجل مفعم باألمل. ورصح 

نيلسون مانديال، الرئيس املنتخب بعدها: » من رَِحم تجربة كارثة إنسانية ال مثيل 

لها امتدت زمنا طويال جدا يجب أو يولد مجتمع يكون مفخرة لكل اإلنسانية«. بعد 

أفريقيا  أرض جنوب  االجتامعية عىل  الوقائع  تبدو صور  سنة  العرشين  يقارب  ما 

بالغة التعقيد: فعىل الرغم من الحريات السياسية الجديدة يستمر انغراس التفاوت 

العرقي والفقر. لدى »أمة قوس قزح« أدى عدم الرضا الذي عززته مظاهر الالمساواة 

بلدان  من  املهاجرين  عىل  لألجانب  الكارهة  الهجومات  من  سالسل  إىل  املستمرة 

أفريقية أخرى. ما املعنى الذي يراه عامل اجتامع يف هذا السيناريو املعقد واملتناقض؟

»يف هذا الكثري من املدعاة إىل اإلحساس باملفارقة والحرية« عىل ما يقول كارل 

فون هولت األستاذ املشارك مدير معهد العمل االجتامعي والتنمية يف جامعة ويت 

)Witwatersrand(. ال يتحدث فون هولت بوصفه عامل اجتامع فحسب بل أيضا 

بوصفه واحدا ممن تنقلوا بني النشاط الحريك واآلكادمييا منذ بدايات السنوات 1980.

 )apartheid( العنرصي  التمييز  سياسة  سقوط  بداللة  هولت  فون  يعرتف 

»لقد خلفنا وراءنا كل وزر نوع العامل الذي عشناه تحت الهيمنة العرقية والقمع 

وفظاظة النظام اليومية املأمسسة وإنكار الحقوق« ويف ذات الوقت »بدى أن بنية 

اإلقصاء عسرية املراس ومنغرسة يف األساس ال تزال مستمرة الوجود«. عىل أنه ومن 

بل  بسيط.  هو  تغري  من  كان  ما  بأن  القول  الخطأ  من  يكون  فون هولت  منظور 

املبسطة. »عىل  املفهمة  تتحدى  أفريقيا  اليوم عىل جنوب  التي تطرأ  التغريات  إن 

املستويني السيايس والسوسيولوجي تستبد متثالٌت محددة ملا ينبغي أن يكون عليه 

بوتقة  يف  أصال  لها  تجد  متثالت  وهي  االجتامعية،  النظم  وتنظيم  الدولة  اشتغال 

من  يكون  املفاهيم  هذه  خالل  من  أنفسنا  إىل  ننظر  عندما  الغربية.  الحداثة 

مبا  العنف  بالغ  مجتمعنا  أن  بسبب  دميقراطية  لنا  ليست  أن  نستنتج  أن  اليسري 

ننظر  أن  علينا  أن  أعتقد  ولكنني   .)shortcomings( معايبنا  اليأس من  إىل  يدفع 

متأتية  بوصفها  املفاهيم  هذه  إىل  النظر  مستويي  عىل  مختلفة  نظرة  األشياء  إىل 

أفريقي«. الجنوب  السياق  يف  استخدامها  كيفية  إىل  والنظر  الغريب  التاريخ  من 

تقود محاولة النظر إىل األشياء نظرة مختلفة فون هولت إىل وصف جنوب أفريقيا 

عىل أنها دميقراطية عنيفة. هو يؤكد عىل أن الدميقراطية والعنف ليسا متقاصيني وهو 

زعم يصح عىل تكّون الدولة األوروبية وكذا عىل جنوب أفريقيا املعارصة. »يف سياق 

أورويب من اليسري أن نرى أن الحداثة بوصفها سريورة متتد عىل قرون من السيطرة عىل 

السكان وتركيز الطرق السلمية يف معالجة النزاعات. ولكن إذا ما فكرنا بطريقة أكرث 

كونية يصري من البديهي أن هذه السريورات تزامنت مع الغزو االستعامري والهيمنة 

اللذين كانا جزءا ال يتجزأ من التطور االورويب. يف جنوب أفريقيا تجربتنا التاريخية 

العنف عىل امتداد أربعة قرون«. العنف إذ خربنا  الحداثة هي تجربة مفرطة  يف 

من منظور فون هولت، عنف اليوم مرتبط بالتغريات املهمة التي تتأسس عليها 

من  مرسحا  له  يتخذ  الذي  السوداء  النخب  تشكل  األخص  وعىل  أفريقيا  جنوب 

الجنوب  السيايس  التأسيس  أن  إىل  يشري  وهو  الدولة،  ميدان  عىل  النزاعات  خالل 

أفريقي« يجمع بني الحفاظ عىل الحقوق االجتامعية االقتصادية واإلنسانية يف آن 

الحايل يف جنوب  امللكية  توزيع حقوق  امللكية كذلك.   ولكنه يحمي حقوق  معا. 

العنرصي  والتمييز  االستعامري  االنتزاع  امتداد 360 عاما من  أفريقيا مصنوع عىل 

توزيع  إعادة  احتامالت  من  الدستور  لحّد  العنرصية«.  مفرط  لذلك  تبعا  وهو 

منهجي شاملة لدور الدولة يف اقتصاد البالد معنى أسايس. فون هولت يرى أن » 

لكل  ميزانيات ضخمة  لها  أفريقيا كام  اإلطالق يف جنوب  أكرب مشّغل عىل  الدولة 

هذه  إىل  النفاذ  ويصري  هائلة  مواد  السريورات  هذه  مثل  تؤمن  التعاقدات.  أنواع 

الحكم وللبقاء فيه يحتاج  النخب«. للوصول إىل  بالنسبة إىل تشكل  املوارد حياتيا 

أن  ميكن  التي  واملوارد  الرثوة  إىل  النفاذ  زبونية.  وشبكات  وحلفاء  أنصار  إىل  املرء 

ذلك  مقابل  السيايس.  املال  رأس  بناء  نحو  طريق  املستويات  هذه  كل  عىل  توزع 

تكون  املعنى  هذا  يف  سياسية.  وصالت  إىل  يحتاج  مقاولة  مسرية  يف  املرء  توفق 

الخاصية  وتتزايد  األخرى.  إىل  منهام  الواحدة  االرتباط  شديديت  والسياسية  الرثوة 

شل  والغرماء  املختلفة  األجنحة  حاولت  كلام  تأكدا  السياسية  للرصاعات  العنيفة 

بعضهم البعض » تلك هي النقطة التي تكون فيها املعارك رشسة، وذاك طبيعي«.

الجامعات  لدى  االحتجاجات  بوقع  كذلك  أفريقيا  جنوب  دميقراطية  تتميز 

جرّاء  بالّسخط  منها  الكثري  يرتبط  التي  االحتجاجات  هذه  تقّدم  ما  كثريا  الفقرية. 

الفقراء  مقاومة  عن  مستقل  تعبري  أنها  عىل  العمومية  الخدمات  إىل  النفاذ  عدم 

ولكن فون هولت يحاجج بأن تلك االحتجاجات تندلع كذلك من » دينامية تشكل 

النخب التي تتولد عن تنظيم الزبونية والنفاذ إىل املوارد وتشكيل صالت األجنحة 

وفريقه من  فون هولت  أنجزه  ما  أساس  للفقراء«. عىل  الجامعة  الشبكات  ضمن 

يقول:«  وغوتنغ  مبامالنغا  مقاطعتي  يف  املحلية  الجامعة  الحتجاجات  استقصاء 

تحققنا من أن مثة عالقة شديدة الرتابط بني قيادة أناس يف االحتجاجات والشبكات 

السياسية داخل صفوف املؤمتر الوطني األفريقي )الحزب الحاكم = م و أ(. كثريا 

ساعني  املحلية  أ  و  م  هياكل  يف  محدد  جناح  من  جزء  االحتجاجات  قادة  كان  ما 

التزود بالقوة ضمن فرع م و أ واملجلس املحيل«. ولكن فون هولت ال يعترب  إىل 

أن الفقراء ليسوا إال متالعب بهم من قبل النخب السياسية املحلية. »مثة شكاوى 

حقيقية تنبثق من الجامعة. إذا ما أراد القادة السياسيون املحليون أن يصريوا نخبا 

يستخدم  الطريقة  بهذه  ساخن.  وهو  الفقراء  احتجاج  حديد  يطرقوا  أن  فعليهم 

الفقراء هم أيضا القادة ليظفروا بصوت يعرب عنهم ولينفذوا إىل املوارد الشحيحة. 

الفقراء«. إليه  يسعى  شيئ  أيضا  هي  بل  النخب  متنحه  شيئا  إذا  الزبونية  ليست 

عىل أن تغريات املشهد السيايس يف جنوب أفريقيا تبدو ذات داللة مبا يف ذلك ما 

كان منها منذ 16 أوت/آب 2013 لدى قتل قوات الرشطة 34 عامل منجم مرضب يف 

ماريكانا. باعتبارها عالمة مميزة لدميقراطية جنوب أفريقيا العنيفة وضعت مجزرة 

ماريكانا كذلك أسسا النقطاعات تنظيمية أضعفت قبضة م و أ املحكمة عىل نقابات 

البلد. يف أواخر 2014، تشكلت »الجبهة املتحدة« ذلك التحالف الواسع من الحركات 

االجتامعية التقدمية يف محاولة لتجديد السياسات اليسارية فيام زعزع »املكافحون 

الفصيل  )ذلك   )Economic Freedom Fighters( االقتصادية«  الحرية  أجل  من 

املنشق عن م و أ واملتبني برنامج وطنيٍة مناضلٍة وإعادة توزيع راديكالية( أسس 

م و أ. يقول فون هولت »هيمنة م و أ بصدد التآكل« ولكنه يبدي احرتازه قائال: 

أ  و  م  هيمنة  تشقق  عىل  الدالئل  وضوح  من  الرغم  عىل  مأمون.  غري  »املستقبل 

فإنه ال يزال يسيطر عىل املحيل وعىل الجامعات. إنه ال يزال منظمة بالغة القوة«. 

<بورديو، فانون وعلم اجتامع العنف

االرتباط  العنيفة مرتبط أشد  أفريقيا  تشخيص فون هولت لدميقراطية جنوب 

 Current مبفهمة العنف يف معنى عام أكرث بكثري. يف مقال جامع نرشه عىل صفحات

الجنوب  بالسياسات  املرتبطة  العالية  العنف  مستويات  استكشف   Sociology

أفريقية املتنازعة واضعا لوحة ساهمت يف تشكيل مؤلف مشرتك مع مايكل بورواي 

 Wits University( جوهانسربغ  لحظة  بورديو:  مع  محادثات  عنوان  تحت  نرش 

Press, 2012(. يرشح فون هولت قائال »مساهمتي يف ذلك الكتاب حامت حول 

محاولة قراءة )بيري( بورديو من خالل جنوب أفريقيا بغية تحديد ثقوب مساهامته 

ومواطن الصمت فيها. يف نفس الوقت كان من الهام النظر إىل جنوب أفريقيا من 

خالل بورديو ألن عمله يرتكز عىل معنى دقيق للنظام ولكيفية إعادة إنتاجه نفسه«.  

يف هذا املقال يستكشف فون هولت األصداء املتآلفة )resonances( والنشازات 

فانون  وتوصيف  الرمزي  للعنف  بورديو  مفهوم  بني   )dissonances( املتخالفة  

عىل  الرمزي  العنف  يشتغل  ال  االستعامرية،  الوضعية  يف   « االستعامري.  للعنف 

>>
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جانبه،  إىل  النظام.  اشتغال  لتفسري  بكاف  ذلك  ليس  بورديو.  رآها  التي  الطريقة 

ومثلام أظهر ذلك فانون، مثة حاجة للعنف الفعيل. ولكن ويف اآلن ذاته يساعدنا 

عنرصية  بوصفه  فانون  عنه  تحدث  ما  أن  نفهم  أن  عىل  الرمزي  العنف  مفهوم 

مبِثْل،  ِمثاْل  هام،  بل  فحسب  ومادييني  فيزيائييني  ليسا  وعنفه  االستعامري  النظام 

األخص  فانون وعىل  أن  املفكرين هو  لالهتامم يف هذين  مثري  »ما هو  رمزيان«.  

يف أعامله الناضجة دلف إىل مجال النظام االستعامري وما بعد االستعامري حيث 

يرتافق العنف والحداثة، يًدا ِبيٍَد. ذاك مجال ال يكون فيه الحديث إال عنيفا. ولكن 

بورديو، إذا ما استثنينا تجاربه املبكرة يف الجزائر، يظهر بكليته يف سياق غريب ملجتمع 

العودة مجددا إىل بورديو وسؤاله إن كانت  سلمي. ما وجدته مثريا لالهتامم هو 

ويف  كذلك،  أنها  أكيدا  لست  عرضها.  التي  الطريقة  عىل  تشتغل  الغربية  الحداثة 

سياق أزمة الغرب الراهنة عىل األخص تبدو تلك املزاعم آخذة باالنهيار. ما الذي 

يصيب الفكرة البورديوية عن العنف الرمزي يف سياق البطالة كثيفة العدد؟ من أين 

تسحب الدولة املرابيح؟ أين تتجسد سيطرة البنوك والرشكات؟ هي آخذة باالنهيار«.

هل تشابه هذه القراءة فكرة  )عاملي االجتامع والزوجني الجنوب أفريقيني( جني 

وجون كوماروف )Jean and John Comaroff( أن الجنوب الكوين يوفر إدراكا مميزا 

لكيفية اشتغال العامل الحديث؟ يعارض فون هولت قائال: »أنا متشكك بعض اليشء 

حيال هذا ألن الشامل عالج األحوال عىل الدوام بحيث يحافظ عىل استثنائيته. تظل 

القضية األساس هي الكيفية التي بها يتمكن الشامل من الهيمنة عىل اإلنتاج املعريف 

الهيمنة. ليس األمر كام لو كان  واستخراج الرثوة. ال يبدو أن مثة بديال عن عالقة 

الجنوب بصدد البدء بالهيمنة عىل الشامل«. ولكن ذلك ال مينع فون هولت من التأكيد 

عىل الحاجة إىل معاودة جذرية للتفكري. »بعض اإلدراكات التحليلية والتجديدات 

املفهومية التي ميكن للمرء أن يطورها يف الجنوب وحياله تستوجب يف اآلن ذاته 

إعادة التفكري يف كل الجهاز املفهومي للشامل مبا يف ذلك عالقته بالحقائق الشاملية«.  

 Raewyn( كونيل  راوين  األسرتالية(  االجتامع  )عاملة  مناداة  هذا  يوازي  هل 

Connell( بنظرية جنوبية؟ »أنا أخرّي التفكري يف كيفية صنع النظرية يف الجنوب. 

قد  تفكرينا  أن  بسبب  التفكري  يف  كاملة  بصفة  بديلة  طريقة  تخيّل  يف  عرسا  أجد 

أين لك ذلك؟«.  ُمَغْربًَنا إىل حّد بعيد. كيف ستسرتد معرفة بديلة ومن  بعُد  صار 

أفراد  قبل  من  تطويره  تم  أفريقي  الجنوب  االجتامع  علم  أن  لواقع  أن  يرى  وهو 

داللة  ذات  تشعبات  العاملي  النظام  مبرتوبول  والتاريخ  اللغة  خالل  من  مرتبطني 

وذلك  البيض  املستوطنني  نخبة  أبناء  من  واحد  »أنا  املعرفة  إنتاج  إىل  بالنسبة 

إىل  الغربية  املعرفة  بأشكال  متقيدون  نحن  عليه.  اشتغل  الذي  األساس  إذا  هو 

يستكشفوا  أن  آلخرين  ولكن  وضدها  خاللها  من  بالتفكري  يلزمنا  الذي  الحد 

أهمية«.  ذات  تفاعالت  نحو  يقود  أن  ميكن  الذي  األهيل  التفكري  استعادة 

<علم االجتامع العمومي يف جنوب أفريقيا ما بعد مرحلة التمييز العنرصي

الغريب اتجهت مناقشتنا نحو تحديات علم االجتامع  من حدود علم االجتامع 

فون  يلح  واملتناقضة.  املحرية  العنرصي  التمييز  بعد  ما  أفريقيا  جنوب  سياق  يف 

أن  عىل  )النضايل(  الحريك  والنشاط  اآلكادميية  بني  مسريته  راوحت  الذي  هولت 

علم االجتامع العمومي ال ميكن أن يكون نشاطا معارضا بإطالق. »كثريا ما يتخيل 

التابع  حركات  يف  منخرط)ة(  أنه)ا(  عىل  نفسه)ا(  التقدمي)ة(  االجتامع  عامل)ة( 

ومن  التقدمية  االجتامعية  العلمية  التحاليل  به  متيزه)ا(  موقع  له)ا(  تكون  بحيث 

خاللها ميكن لعلم االجتامع أن يكتسب داللة سياسية«. كانت وحدة البحث التي 

مناقشات  النظرة ضمن  أساس هذه  تأسست عىل   )SWOP( فون هولت أنشأها 

ولكن   .1980 السنوات  خالل   COSATU مناضيل  نقابات  من  القرب  شديدة 

التقدمية يف  الوزارات  مع  بالتعاون   SWOP بدأت الدميقراطية،  إىل  االنتقال  ومع 

الحكومة. قادت هذه التجربة فون هولت إىل التساؤل حول مدى صلوحية التمييز 

كارل فون هولدت، عامل االجتامع، يف مظاهرة محلية يف ناحية تدعى ترابل )مشكلة( . 

الصورة لويليام ماتالال.

>>
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يُفكَّر يف علم اجتامع  العمومي. »  السياسات وعلم االجتامع  البحث يف  الحاد بني 

يرغب  نتائج  إنتاج  أجل  من  أجرا  مقابله  تتسلم  كريه  عمل  أنه  عىل  السياسات 

رجال السلطة يف رؤيتها. فعليا هو يساند الوضع القائم أكرث مام يصطف مع قوى 

ولكن،  النقد  ميدان  يف  يعمل  ما  كثريا  النقابات  مع  املرء  يشتغل  وعندما  التغيري. 

عملية  فائدة  ذات  معرفٌة  النقابات هو  فيه  ترغب  ما  يكون  النهار،  انقضاء  وعند 

سياسية ألنها يف حاجة إىل التفاوض. هي تحتاج إىل حلول ممكنة للمشاكل املوجودة 

وتلك مسألة سياسية. وعليه، فإن الفكرة القائلة إن علم االجتامع العمومي شكٌل 

نقيٌّ من املعرفة التقدمية، وكذا الوجه اآلخر الذي يراها مشوبة وفاسدة إىل هذا 

الحكم«. وعامل  االنتفاض  عامل  بني  ما  تفاعل  مثة  صائبة.  غري  فكرة  ذاك،  أو  الحد 

يف جنوب أفريقيا صار التحدث إىل السلطة بالحقيقة أكرث رضورة من أي وقت 

مىض. »وجدنا أنفسنا ننزاح عن مواقعنا كرّة أخرى. مل تعد املامرسات التي وضعناها 

يف عالقتنا مع النقابات قادرة عىل االستمرار بسبب ظهور التشققات يف صفوفهم. مل 

تعد القواعد القدمية صالحة ولذلك فإن مامرساتنا لعلم االجتامع العمومي يف تحّول 

دائم«. ولكن ذلك ال يستوجب بالرضورة بالنسبة إىل فون هولت االنقالب نحو علم 

اجتامع عمومي معارض بالكامل. » سواٌء أَرغب املرء يف االنخراط يف طريق تُحدث 

فارقا يف الطريقة التي بها تقاد املقاومة أم يف الطريقة التي بها يُحَكم املجتمع فإنه 

واجد نفسه يف وساطة مستمرة مع السلطة. وتلك وضعية غري مريحة عىل الدوام. 

أكيد أن البعض يجدون راحة أكرب يف االكتفاء بتبني موقف نقدي، ولكن التجديد 

املفهومي يتأىت من االشتباك مع حقيقة ال تكف أبدا عن وضع التحديات عىل طريقك«.

 >alfgunvald@gmail.com<  توجه كل املراسالت إىل آلف غونفالد نيلسن عىل العنوان

وإىل كارل فون هولت عىل العنوان >karl@yeoville.org.za<. ئئئ

mailto:alfgunvald%40gmail.com?subject=
mailto:karl%40yeoville.org.za?subject=
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>>

االقتصاد التضامني
)Paul Singer(   حوار مع بول سينغر 

>

الربازيل  يف  املرموقني  التضامني  االقتصاد  مثقفي  أحد  هو  سينغر  بول 

 Desenvolvimento e قبيل  من  عناوين  كتاباته  بني  من  العامل.  ويف 

 Desenvolvimento Econômico eو  ،)1968( واألزمة  التنمية    Crise

 Dinâmicaو  ،)1969( الحرضي  والتطور  التنمية     Evolução Urbana

السكانية  الديناميات     Populacional e Desenvolvimento

 Dominação e desigualdade: estrutura de و   ،)1970( والتنمية 

والالمساواة:  الهيمنة     classes e repartição de renda no Brasil

 Introduçãoو  ،)1981( الربازيل  يف  الدخل  وتوزيع  الطبقية  البنية 

.)2002( التضامني  االقتصاد  يف  مقدمة   à Economia Solidária

ولد بول سينغر يف فيينا بالنمسا وانتقل إىل الربازيل سنة 1940. سنة 1953 

وعندما كان يف عمر الواحدة والعرشين كان يناضل يف صفوف نقابة عامل 

التاريخي الذي دام أكرث من شهر. خالل  الفوالذ يف ساوباولو وقاد اإلرضاب 

السنوات 1960 دمج بني نشاطاته النضالية والفكرية مفتتحا مسريته أستاذا 

الدميغرافيا  بالتوازي  دارسا  باولو  ساو  جامعة  يف  واالقتصاد  االجتامع  لعلم 

يف جامعة برينستون. يف منتهى ذلك العقد تم سلبه حقوقه السياسية من 

 think( التفكري  مجموعة  إنشاء  يف  وساهم  العسكرية  الديكتاتورية  قبل 

 Centro( الشهرية »املركز الربازييل للتحاليل والتخطيط« )م ب ت تtank

Brasileiro de Análise e Planejamento )CEBRAP(.(. عىل أثر عودته 

إىل التدريس، ساهم سينغر يف بعث حزب العامل )ح ع( ثم صار سكرتريا يف 

بلدية ساو باولو مكلفا بالتخطيط ثم سكرتريا وطنيا لالقتصاد التضامني. يف هذا 

الحوار، يصف لنا تجاربه مع االقتصاد التضامني والكيفية التي بها ميكن ملثل 

هذه املبادرات أن تسهم يف إيجاد عامل أكرث مساواة. حاور بول سينغر زميُل 

 Gustavo( دراسات ما بعد الدكتورا يف جامعة ساو باولو غوستافو تانيغويت

 )Renan Dias de Oliveira( أوليفريا  دي  دياس  رينان  وكذا   )Taniguti

الربازيل.  )Fundação Santo André( »أندري األستاذ يف »مؤسسة سانتو 

بول سينغر

ومبعية   ،1969 سنة  أو(:  )ر  أوليفريا  دي  ورينان  ت(  )غ  تانيغويت  غوستافو 

ياين  وأكتافيو   )Fernando Henrique Cardoso( كاردوسو  أنرييك  فرناندو 

)Octávio Ianni( وخويس أرتور جيانويت )José Arthur Giannotti( وخواريث 

 Francisco( وفرانشيسكو دي أوليفريا )Juarez Brandão Lopes( براندو لوبيس

ت(.  ت  ب  )م  والتخطيط«  للتحليل  الربازييل  »املركز  أسستم   ),de Oliveira

سنوات  أكرث  طوال  نقدي  منظور  حافظت عىل  املثقفني  من  مجموعة  تلك  كانت 

النظام العسكري قمعا. ما كانت أهمية تلك املبادرة يف مناقشة الفقر يف الربازيل؟ 

بول سينغر )ب س(: يف ذلك الوقت، أنجزنا بحوثا عن الفقر ألننا اكتشفنا أنه 

كان مشكل البالد الكبري الحقيقي، ولكننا مل نر وجه العملة اآلخر أي الرفاه والرثوة أو 

ما شئت له من التسميات. ولذلك مل نكن قادرين عىل قياس الالمساواة مثلام نقدر 

عىل ذلك اليوم، ومل يكن لنا نفاذ إىل كل املعلومات التي كنا نحتاجها. ميكنني القول 

أن املشكل االجتامعي الرئيس يف الربازيل، يف ذلك الوقت، عىل األقل بالنسبة إلينا يف 

م ب ت ت، كان هو اإلقصاء. واإلقصاء هو عىل الغالب نتيجة دامئة التولّد من الفقر.

غ ت و ر أو: بعد ما يقارب العرش سنوات من املالحقة السياسية عدت سنة 1979 

إىل األنشطة اآلكادميية بعد أن كان النظام العسكري قد فرض عليك تقاعدا إجباريا. 
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ويف سنة 1980 ساهمت يف إطالق حزب العامل )ح ع(. ما الذي أثار يف ذلك الوقت 

القضية؟ هذه  انخرطت يف  كيف  والتعاونيات؟  التضامني  االقتصاد  املناقشة حول 

ب س:  يف الحقيقة مل يكن ألي واحد من م ب ت ت صلة باالقتصاد التضامني 

بوقت طويل  ذلك  بعد  كانت قضية غري معلومة.  تلك  أن  أعتقد  الوقت.  ذلك  يف 

ابتدع  الكاثوليكية.  الكنيسة  من  مستلهام  كان  التضامني  االقتصاد  أن  اكتشفُت 

 )Luiz Razeto( تعبرَي »االقتصاد التضامني« عاملُ االقتصاديات الشييل لويث راثيتو

وكتَب فيه كتبا كثرية. هو اآلن متقاعد ولكنه ال يزال يكتب عن موضوعه بتواتر. 

مل يكن تأسيس حزب العامل سنة 1980، مبارشة بعد عفو 1979، ذا صلة مبناقشة 

كُرْثٍ  كََمثِل  َمثيَل  فردية.  مبادرة  عن  باملوضوع  اهتاممي  تولد  التضامني.  االقتصاد 

آخرين كنت شديد التأثر باالختفاء املفاجئ ملا يسّمى »االشرتاكية الواقعية«. بعد 

السياسية يف  انهارت األنظمة  وقت وجيز جدا من سقوط جدار برلني سنة 1989 

انهيار ما يسمى  البلدان واحدا تلو اآلخر. داخل حزب العامل تسبب  العديد من 

ب‹االشرتاكية الواقعية« يف اندالع أزمة إيديولوجية. كان ذلك تحديا كبريا بالنسبة 

الربازيل.  يف  مغايرا  مجتمعا  نبني  أن  يف  نرغب  كنا  اشرتاكيا  حزبا  وباعتبارنا  إلينا 

لبناء يشء أسميناه » اشرتاكية دميقراطية«.  الُجهد  الوقت ومن  الكثري من  أنفقُت 

الخصوص  عىل  مست  هائلة  أزمة  الربازيل  واجهت   ،1990 السنوات  خالل 

خالل  عمل  موطن  مليون   60 اختفى  وببساطة،  حيث،  البالد،  يف  التشغيل  نظام 

تلك األزمة. كنُت بالغ االنشغال بذلك حيث أن الربازيل مل تشهد مطلقا قبل ذلك 

التاريخ معدل بطالة مثل الذي بلغته آنذاك. عندها، وبصفة فجائية كان املاليني من 

بأتّم  العامل يفتقدون أعاملهم ومنازلهم ومداخيلهم. كانت تلك مأساة اجتامعية 

التعاونيات  من  البعض  لزيارة  الكنيسة  قبل  ُدعيُت من  وقعها  الكلمة عىل  معنى 

التي كانت بصدد البعث يف الربازيل حينها. كاريتاس Caritas التي ميكن اعتبارها 

الذراع االجتامعي للكنيسة الكاثوليكية بعثت ما يقارب 1000 تعاونية عامل أغلبها 

من العاطلني. خالل زياريت للعديد من هذه التعاونيات عرثُت عىل جواب السؤال 

التعاونيات من  تلك  تكوين  بسبب  االشرتاكية.  الدميقراطية  املتعلق مبعنى  العسري 

كان كل  تشهد وجود هرميات.  كانت  أعراف وال  فيها  يكن  مل  عاطلني،  أناس  قبل 

صفحات  عىل  املقاالت  من  البعض  كتبت  وبتساٍو.  جامعية،  بطريقة  ينجز  يشء 

Folha de S.Paulo مبا يف ذلك مقاال كان بعنوان »االقتصاد التضامني: سالح ضد 

البطالة«. مل أكن بصدد ابتداع حركة جديدة إذ الحقيقة أنني كنت بصدد اكتشافها.

غ ت ور أو: يف نفس ذلك السياق، ما كانت توجهاتكم النظرية يف املناقشة 

حول االقتصاد التضامني؟

ابتداًء  تاريخ االشرتاكية  الرئيسة كانت  النقطة املرجعية  إّن  أَقُْل  دعني  ب س: 

الغرابة ألنني كنت معتادا عىل  الطوباويني. كان يف ذلك يشء من  من االشرتاكيني 

أقرأ  أكن  مل  ولكني  آخرين  ماركسيني  وكتاب  لوكسمبورغ  وروزا  ماركس  قراءة 

كنت  التي  الفصول  من  واحد  يف  الطالب  سألني  وعندما  الطوباويني.  لالشرتاكيني 

بقراءة  بدأت  الكتاب  هؤالء  عن  املزيد  لهم  أقدم  أن  ساوباولو  يف  هنا  أدرسها 

مرجعا. وتبنيته  رائعا  كان  أنه  اعتقدت   .)Robert Owen( أوين  روبرت  أعامل 

عهدة  خالل  للتخطيط  باولو  ساو  سكرتري  رصَت  عندما  أو:  ر  و  ت  غ 

سياسات  كانت  هل   ،)1993-1989   Luiza Erundina( إيروندينا  لويثا  العمدة 

فكيف؟ كانت  وإن  التضامني؟  باالقتصاد  ارتباط  ذات  للفقر  املكافحة  املدينة 

ب س: مل تكن كذلك يف البداية ولكنها تطورت يف اتجاهه الحقا. ساو باولو هي 

متساٍو.  وغري  التوسع  ضخم  ميرتوبويل  مركز  وهي  الالتينية  أمريكا  يف  مدينة  أكرب 

لها  كان  التي  مدينة  أدار  الذي  األول  اليساري  الفصيل  الحكومة هي  تلك  وكانت 

أول عمدة من النساء. وفضال عن ذلك، تنحدر لويثا إيروندينا من عائلة فقرية من 

والية يف شامل رشق الربازيل اسمها بارايبا، التحقْت بحزب العامل ورسعان ما صارت 

قائدة. خالل إدارتها كان الفقر بطبيعة الحال هدفنا الرئيس باعتبار تخطينا ألزمة 

الحد  كيفية  ناقشنا  نفيس  وأنا  العامل  ونقابات  العمدة  أن  أذكر   .1980 السنوات 

من معدالت البطالة. الحقا، قال يل لوال )رئيس الربازيل السابق( إن النقابات ليس 

مبقدورها أن تساند العاطلني ألنها مل تكن تعرف ما الذي ميكن أن تصنعه بهم. من 

منظوره، ال ميكن للنقابات أن تساند أعضاء التعاونيات النشطني. كان ذلك رأيا بالغ 

املوضوعية، وقد بذل األعراف من جهتهم معونتهم باقرتاحهم خفض الرسوم وهو 

ما كان مستحيال ألنه كان سيرض مبيزانيات الخدمات األساس مثل التعليم والصحة.

بإجراء  اعتنى  مهامت  فريق  ببعث  أوال  بدأنا  العرس.  بالغ  السياق  كان  وعليه 

تعاونيات  الحقا  بعثنا  ثم  املجاعة.  من  إنقاذهم  بغية  املأوى  لفاقدي  إحصاء  أول 

بداية  هي  تلك  وكانت  )التدوير(.  للرسكلة  القابلة  املواد  من  املهمل  ملتقطي 

الداللة  عىل  عرثنا  األخص  عىل   Caritas من   ومبساعدة  التضامني.  االقتصاد 

كامال،  تبنيا  التعاونية  مبادئ  نتبنى  أن  وقررنا  التضامني.  االقتصاد  يعنيها  التي 

الدميقراطية. االشرتاكية  عن  تعبريا  كان  ذلك  أن  مقتنعا  كنت   1996 وبحلول 

غ ت و ر أو: خالل السنوات 2000 تم بعث فضاءين جديدين ملناقشة التخطيط 

 Fórum Brasileiro( »التضامني الربازييل لالقتصاد  التضامني: »املنتدى  لالقتصاد 

التضامني«  لالقتصاد  الوطنية  و«السكرتارية   )de Economia Solidária

)Secretaria Nacional de Economia Solidária، وهو جهاز تابع لوزارة العمل 

والتشغيل(. هل ميكنك أن تحدثنا عن السياق السيايس الذي تم بعثهام فيه؟ وكيف 

والبلدية. والوالئية  الوطنية  املستويات  عىل  التضامني  االقتصاد  دعم  من  متّكنا 

وإن  البطالة  من  عالية  معدالت  بتسجيل  اتسم  سياقا  ذلك  كان  س:  ب 

حكومة  كانت   .1980 السنوات  خالل  سجلناه  كنا  ما  قساوة  بنفس  تكن  مل 

لديه  يشء  أهم  كان  املناحي.  من  العديد  يف  نيوليربالية  كاردوزو  )إنرييك( 

الفوائد  نسب  يف  الرتفيع  خالل  من  إليه  توصل  ما  وهو  التضخم  مكافحة  هو 

تفاوضية. قوة  إىل  االفتقاد  من  حالة  يف  العامل  جعلت  بطالة  يف  تسبب  مبا 

عند انتخاب لوال )داسيلفا( سنة 2002 كان عىل يقني من أن االقتصاد التضامني 

سيكون من مضامني برنامج الحكومة. تبنى ح ع االقتصاد التضامني وهو ال يزال 

االقتصاد  حركات  بدأت  الرئاسية  عهدته  لوال  بدأ  أن  ومبجرد  أرضيته.  يف  متضمنا 

التضامني يف عقد التجمعات الوطنية دافعة يف اتجاه بعثت سكرتارية ضمن وزارة 

العمل والتشغيل. ورسعان ما صار ذلك واقعا سنة 2003 عىل أثر تويل لوال. استغرق 

الحصول عىل موافقة الربملان بعض الوقت ولكن خالل شهر جوان من تلك السنة 

كان  واقعة.  حقيقة  التضامني«  لالقتصاد  الربازيلية  الوطنية  »السكرتارية  صارت 

التضامني« ذا صلة بالسكرتارية إذ ليس من املنطقي  الربازييل لالقتصاد  »املنتدى 

اتخاذ أية سياسات من دون ارتباط بالحركات االجتامعية. ما كان لذلك أن يكون ذا 

معنى. بوجود املنتدى كانت كل السياسات ناتجة عن تفاعل مع الحركات االجتامعية 

ومطالبه. واحتياجاته  التضامني  االقتصاد  مشاكل  عن  تقارير  توفر  كانت  التي 

إىل  األمازون  من  البالد  طول  عىل  التضامني  االقتصاد  ميتد  واليوم، 

باملقابل  ولكنه  فيه  نرغب  كنا  الذي  االنتشار  بقدر  هو  ليس  الجنوب. 

تم  القانون  نفس  ومبوجب  السكرتارية  عن  وفضال  صغرية.  حركة  ليس 

املنتدى. من  فيه  املشاركني  أغلب  ينحدر  الذي  الوطني«  »املجلس  بعث 

التضامني  االقتصاد  تعاونيات  بعمل  الدفع  يف  ميزانيتها  السكرتارية  تستخدم 

ومساعدتها، ولقد قمنا بذلك عىل األخص طوال عهدة )ديلام( روسيف األوىل باملشاركة 

يف برنامج »برازيل خالية من الفقر« )Brasil sem Miséria(. كانت خمس أو ست 

وزارات تشرتك يف الربنامج وكانت السكرتارية مسؤولة عن اإلدماج اإلنتاجي يف املناطق 

الحرضية موفرة فرص بعث التعاونيات لكل من رغب يف ذلك. يف تقديرنا ساعدت تلك 

>>
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السياسة عىل إخراج ما يقارب النصف مليون عائلة من الفقر. ولكننا لسنا البلد األول 

الذي تتوفر فيه مساعدة مؤسسية لالقتصاد التضامني، إذ كانت فرنسا هي األوىل. 

سنة 2001، خالل املنتدى االجتامعي األول التقينا وزير االقتصاد التضامني الفرنيس. 

 )incubators( غ ت و ر أو: هل لك أن تفرس لنا كيفية انطالق الحاضنات

داخل الجامعة؟

ب س: انطلقت الحاضنات أصال يف الواليات املتحدة. وهي مهمة بقدر تحفيزها 

الجامعي، وهي تشتغل يف ذلك  املحيط  املنشآت يف  للطالب واالساتذة عىل بعث 

بطريقة جيدة للغاية. كان لجامعة ريو دي جانريو الفيدرالية أول حاضنة لالقتصاد 

االجتامعي سنة 1994. حاضناتنا مختلفة من حيث كونُها غري موجهة إىل العلم بل 

إنتاج  إعادة  شهدنا  أيام  ببضعة  ذلك  بعد  االجتامعية.  بالقضايا  رئيسيا  تهتم  هي 

الجامعات  العديد من  تتوفر يف  واليوم  الفقرية،  ريو  أحياء  الشعبية يف  التعاونيات 

لنا  راهنا  الرسكرتارية.  من  مدعومة  بها  الخاصة  حاضناتها  الربازيل  يف  العمومية 

بالغ يف  أثر  كذلك  الشعبية  الحضانات  لهذه  الربازيلية.  الجامعات  110 حاضنة يف 

الجامعات إذ أن الطالب الدين يشتغلون فيها ينحدرون من مجاالت مختلفة مثل 

االقتصاديات والجغرافيا والعلوم االجتامعية والهندسة. ولكنهم عىل األغلب طالب 

من الطبقات الوسطى الذين يعقدون للمرة األوىل يف حياتهم الصلة مع الجامعات 

الجامعي.  املركّب  يف  إيجايب  أثر  ولذلك  معها.  سبلهم  عن  ويبحثون  فقرا  األكرث 

غ ت و ر أو: ما هي، حسب وجهة نظركم، مزايا التنظيم االقتصادي الذي تحكمه 

الجمعيات العاملية. وما هي التحديات التي يواجهها االقتصاد التضامني يف الربازيل اليوم؟

بعضهم  مع  الناس  يعمل  الدميقراطية.  هي  ميزية  أكرب  إن  لَِنُقْل  ب:  س 

تُظهر خريطة  منافسة.  يتواجهوا يف  أن  البعض من دون  بعضهم  البعض محرتمني 

 3 يقارب  ما  بها  نشطة  تعاونية   30.000 يناهز  ما  لنا  أن  التضامني  اقتصادنا 

الكنيسة  مثل  املجتمع  من  مهمة  أقسام  بدعم  نحىض  وأننا  شخص،  ماليني 

 Central Única dos Trabalhadores( للعامل  املركزي  واالتحاد  الكاثوليكية 

للغاية. ومحفزة  جديدة  اجتامعية  تجربة  هذه  والجامعات.   ),))CUT

ما  الربازيل  يف  التضامني  االقتصاد  يواجهها  التي  التحديات  أهم  بني  من 

منها  العديد  تختفي  هشاشة.  من  التضامني  االقتصاد  منشآت  به  تتصف 

ولكن  قصرية  حياة  العموم  عىل  الصغرية  للمنشآت  سنوات.   5 ظرف  يف 

 Fábricas( املستعادة  املصانع  مثال  لنا  الحجم.  هذا  مبثل  منشأتنا  كل  ليست 

Recuperadas( التي توجد عندما تتم االستعاضة عن مصنع مفلس بتعاونية. لنا 

الربازيل 67 مصنعا مستعادا وميكننا أن نجد أكرث من ذلك بكثري يف األرجنتني.  يف 

غ ت و ر أو: كيف ترى االقتصاد التضامني يف الربازيل مقارنًة بتجارب أخرى 

يف أمريكا الالتينية وعىل امتداد العامل؟

ب س:  أنا ال أزال أتعلم الجديد عن االقتصاد التضامني كل يوم تقريبا. عىل 

املستوى املحيل تبدو معالجة هشاشة املنشآت تحديا ضخام كام أن للعنرص الثقايف 

أهميًة كربى. ميكن للنزاعات الدولية ولالختالفات بني املجموعات أن تكون حاسمة 

يف نجاح منشأة ما أو فشلها. يجب علينا أن نتعلم كيفية تفادي النزاعات وأكرث من 

ذلك كيفية فضها. لست أكيدا من مدى مركزية العامل الثقايف يف االقتصاد التضامني 

عىل امتداد العامل ولكن ما من شك يف أن مقارنات مع بلدان أخرى مثل جنوب أفريقيا 

والفيليبني وكوريا الجنوبية وبلدان عديدة أخرى من أوروبا وأمريكا الالتينية ستكون 

من األهمية مبكان يف بناء محيط عمل دميقراطي. علينا أن نتعلم من هذه البلدان.

>gustavotaniguti@gmail.com< توجه كل املراسالت إىل غوستافو تانوغيتي عىل العنوان التايل

mailto:gustavotaniguti%40gmail.com?subject=
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رائعة  تعاونية عاملية  تحّدت  الهند،  يف كرياال، يف 

امتداد  عىل  السائد  االتجاه  اقتصاد  علامء  تنبؤات 

لتعاونية  أورالنغال  تنفذ »جمعية  عاما.   90 من  أكرث 

 Uralungal Labour اإلنشاء العاملية« )ج أ ت إ ع

 ،))Contract Cooperative Society )ULCCS

عضو،  األلفي  وذات  للعامل  اململوكة  التعاونية  تلك 

والجسور  الطرقات  مثل  أساسية  بنية  مشاريع 

اكتسبته من قرية  الذي  باسمها  اإلنشائية.  واملركبات 

كانت  ماالبار،  منطقة  يف  الواقعة  الشاملية  كرياال 

بديل  إنتاج  إيجاد  إىل  سبّاقة  أورالونغال  تعاونية 

عىل املستوى املحيل مقدمة صورة مصغرة عن مزايا 

وتضامن  وعدالة  دميقراطية  من  التضامني  االقتصاد 

وتبادلية وشبكية إدماجية. تنطبع هذه املبادئ يف بنية 

التعاونية ذاتها من خالل اإليطيقا التي توجه أعضاءها 

الغاية  يحدد  الذي  األسايس  القانون  خالل  من  وكذا 

األوىل للتعاونية متمثلًة يف خدمة أعضائها، أي عاملها، 

املجازاة  وحسن  وُمرٍض  آمن  عمل  تأمني  خالل  من 

التعاونية  كانت  ذلك،  بلوغ  طريق  وعىل  لفائدتهم. 

دميقراطي  تنظيم  تركيز  خالل  من  املجال  يف  رائدة 

أورالونغال:
أقدم تعاونية عمالية في الهند

>

بقلم ميشال وليمز )Michelle Williams(، جامعة ويت )Witwatersrand( ، جنوب أفريقيا، وعضو لجنة البحث حول 
»الحركات العمالية« )ل ب ٤٤(

تشييد هّش يف أورالونغال، التعاونية العاملية األقدم يف الهند

وجودها  من  الرغم  عىل  متساوية  توزيع  وإعادة 

ضمن قطاع عايل املنافسة يهمني عليه مقاولون كبار 

األحيان. من  الكثري  يف  وفاسدون  الربح  هو  همهم 

التزام ج أ ت ع ع باملبادئ الدميقراطية واملساواتية 

القرن  بدايات  خالل  األوىل  تكّونها  سنوات  إىل  يعود 

كانت  و1940   1930 السنوات  وخالل  العرشين. 

انتشار  لدى  السياسية  األعاصري  عني  يف  أورالونغال 

الحركات الفالحية والعاملية شديدة البأس يف ماالبار، 

واتخاذ الحركة الوطنية منعرجا جذريا وظهور الحزب 

خالل  املنطقة.  يف  مهيمنة  قوة  بوصفه  الشيوعي 

منطقة  تجّذر  ساهم  تلك  التعاونية  تشكل  سنوات 

أساس  عىل  بديل  اقتصاد  إيطيقا  هندسة  يف  ماالبار 

دميقراطيِة صنع القرار وتجيري الفائض )فائض اإلنتاج 

البيئية  واالستدامة  االجتامعية  للغايات  واملداخيل( 

استخدمت  السنوات،  تعاقب  مع  الجامعي.  واإلنتاج 

صنعها  ودميقراطية  الدميقراطي  تنظيمها  التعاونية 

القائلة بأسبقية البرش عىل  البديلة  للقرار وإيطيقاها 

املرابيح يف تجاوز كل تحد جديد كان يعرتض سبيلها.

بأن  الغالب  االتجاه  اقتصاد  علامء  يتنبأ  ما  كثريا 

التعاونيات العاملية، وإن متكنت من الظهور واالستمرار 

يف الحياة واالزدهار، رسعان ما تتدهور لتصري رشكات 

رأساملية منطية فاقدة ألي مبدأ نبيل للرقابة وامللكية 

العاّمليتني. ضد هذه الحجج، تنتصب حقيقة إنجازات 

العاملية من مثيالت ج أ ت إ ع منارات  التعاونيات 

إلهام وتجربة تََهُب للمامرسة املستقبلية دروسا مثينة.   

التزامها  ميثُل  ع  إ  ت  أ  ج  نجاح  قلب  يف 

التعاونية  داخل  واملبارشة  التشاركية  بالدميقراطية 

أركز  املقال، سوف  املتبقي من هذا  القسم  ذاتها. يف 

النجاح.  هذا  يف  التشاركية  الدميقراطية  دور  عىل 

<صنع القرار ودميقراطية العامل

لصيق  تنسيق  تأمني  يف  التعاونيات  تتوفق  كيف 

اعتامد  دون  من  اإلنتاج  يف  والفعالية  املشاركة  بني 

باالنضباط  القائلة  النمطية  الرأساملية  التقنيات 

العامل  ملكية  تكون  أالّ  يف  تتوفق  كيف  والتحفيز؟ 

>>
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إىل  تقود  أالّ  أو  املرشفني  لسلطات  ناسفة  للتعاونية 

دقّة،  أكرث  وبتحديد  مسؤولياتهم؟  من  العامل  تفّص 

ناجحة  خلطة  أحداث  يف  ع  إ  أ ت  ج  توفقت  كيف 

بني الهرمية واملشاركة؟ بغية اإلجابة عىل هذه األسئلة، 

يتوجب علينا أن ننظر يف تجارب ج أ ت إ ع يف تطوير 

معاً.  آٍن  يف  وتشاركية  فّعالة  تكون  عمل  سريورة 

املدراء  مكتب  العامل  ينتخب  ع  إ  ت  أ  ج  يف 

مفصال  تقريرا  فيه  ويناقشون  عام  سنوي  اجتامع  يف 

االجتامع  هذا  ليس  للتعاونية.  املنقيض  العام  حول 

املدراء  انتخاب مكتب  إعادة  السنوي شكليا وليست 

انتخابه،  بعد  للمكتب،  ولكن  حاصل.  تحصيل 

التكنولوجيا  واختيار  التعاقدات  جلب  استقاللية 

ما  وهو  املختلفة  العمل  مواقع  عىل  العامل  وتوزيع 

العامل  قبَل  من  انتخايبٌّ  املترصف  التدبري  أن  يعني 

يتم  حيث  الرأساملية  الرشكات  مع  بنّيٍ  تعارض  يف 

منتخبة.  غري  قيادة  قبل  من  املترصفني  تنصيب 

من  اختيارهم  يتّم  مدراٌء  التشييد  مواقَع  يقود 

انتخاب  يتم  ال  خاللها  من  سريورة  يف  العاّمل  ضمن 

العاّمل قد برهن عىل قدرة تدبريية  َمْن كان من  إالّ 

والثقة.  االحرتام  من  مِبُتََّسعٍ  متمتعا  وكان  مترصفة 

يتناقش قادة املواقع والعامل عىل الدوام حول تقسيم 

العمل واإلجراءات املتّبعة خالل غداء جامعي )تهيئه 

إىل  املجال  يتسع  وفيام  املثال.  سبيل  عىل  التعاونية( 

اتخاذ  ومبجرد  امرئ،  كل  عىل  يكون  شاملة  مداولة 

القرار، أن يخضع له. وميكن لعصيان توجيهات قادة 

املواقع أو اإلخالل بالواجبات أو إتيان خروقات مالية 

أوالتباطئ املتعمد يف اإلنجاز أن يؤدي إىل فعل عقايب 

العقابية.  األفعال  هذه  مثل  إىل  الحاجة  ندرت  وإن 

من  الدميقراطية  السريورات  عىل  الحفاظ  يتم 

قادة  يحرض  التعاونية.  داخل  منتظم  تواصل  خالل 

ويشارك  املدراء،  مكتب  مع  اجتامعات  يوميا  املواقع 

التقني  والفريق  املكتب  وأعضاء  املواقع  قادة  جميع 

يف  العامل  كافة  يشارك  كام  أسبوعية  اجتامعات  يف 

التطورات  عن  التقرير  فيها  يتم  شهرية  اجتامعات 

االنتقادات.  عن  التعبري  لألعضاء  ميكن  وفيها  األخرية 

مناقشة  تتم  السنوية  العامة  االجتامعات  وخالل 

هذا  مثل  أّن  من  الرغم  وعىل  شافية.  مالية  تقارير 

وُجهدا  وقتا  يستوجب  االجتامعات  من  العدد 

الجامعية  للملكية  ما  ملعنى  منتٌج  باملقابل  فإنه 

باإلنتاج. يدفع  مام  املشرتكة  والرسالة  والتضامن 

<املشاركة وتنافسية السوق:

إ ع يف منافستها  أ ت  يواجه ج  أكرب تحد  يتمثل 

من  التقليل  ميكنها  ال  أنه  يف  الخواص  للمقاولني 

املسنودة  املنح  من  االقتطاع  خالل  من  الكلفة 

تطبيق  يف  التالعب  أو  املواد  يف  الغش  أو  للعامل 

الدوام  عىل  التعاونية  اعتربت  لقد  الرشوط.  كراسات 

ما  وهو  مقدس  مبدأ  الرشوط  كراسات  احرتام  أن 

املشاريع  اشتهار  وباعتبار  الالّفت.  صيتها  يف  ساهم 

هذه  فإن  والتالعب  بالفساد  الهند  يف  العمومية 

الحدود التي تضعها التعاونية متثل عائقا بالغ الجّدية. 

تتأىت األفضلية التنافسية التي تتمتع بها التعاونية 

من إنتاجية العامل العالية املتولدة من كال االستخدام 

أفضلية  وهي  واملهارة  والكفاءة  للتكنولوجيا  الفعال 

حياتية يف مجال اإلنشاءات عايل الكثافة العاملية. ذلك 

أن كلفة طريق معبدة عادية مرتهنة بُسمك مختلف 

وتوازن  الحمراء  الرتبة  تثبيت  ونجاعة  الرتبة  رشائح 

الرشيحة  عىل  نرشه  توقيت  وحسن  القطران  خلط 

والتزاما  وكفاءة  مهارة  مرحلة  كل  تتطلب  املعدنية. 

تحقيُق  يستوجب  التشييد  ولدى  العامل.  جانب  من 

إن  بل  العامل،  من  العديد  من  لصيقا  تعاونا  ذلك 

رضورة احرتام جدول العمل وتفادي أي هدر يعتربان 

املشاريع يف  استكامل  التعاونية يف  نجاح  أساسيني يف 

مهارة  ال  والتزامهم،  العامل  مهارة  فإن  وعليه  وقتها. 

رّس  هام  فحسب،  والتزامهم  واملترصفني  املرشفني 

أفضلية التعاونية األكرث أهمية. لقد منحت ج أ ت إ 

ع األولوية للمشاركة يف صنع القرار فيام تحافظ عىل 

إيجابية.  عمل  وظروف  سخية  مالية  مكافآت  حزمة 

العديد  وصارت  العمل  مواقع  املكننة  غريت  لقد 

أو  رضورية  غري  اإلنشاءات  يف  املتضمنة  األعامل  من 

التحوالت  إن  بل  املاهرة.  العاملة  اليد  عن  مستغنية 

إفساد  تحتمل  املكننة  عن  الناجمة  اإلنجاز  يف رسعة 

بينهم.  التضامن  وروابط  العامل  لدى  االلتزام  معنى 

التعاونية  أجابت  املحتملة  املخاطر  بهذه  منها  ووعيا 

بتعميق الدميقراطية عىل ثالث طرق من خالل االلتزام 

بشفافية أكرب والتداول املفتوح أوال، وإعادة وضع ما 

يأيت من العامل من رجع صدى عىل صدارة األولويات 

ثالثا.   لديها  املهارات  تطوير  برامج  وتجويد  ثانيا 

من املخاطر األخرى التي ترتبص بالتعاونية تآكل 

املايض  حدود  فإىل  اليوم،  عامل  صفوف  يف  االلتزام 

الرائد  الجيل  ذوي  من  العامل  أغلب  كان  القريب 

يفتقرون  اليوم  الجدد  العامل  من  العديد  ولكن 

الكثري  ينشغل  محلية.  روابط  أو  قريب  عالقات  إىل 

تجري  التي  املداوالت  نوعية  حيال  املشاركني  من 

حيال ضعف  كام  العامة  السنوية  االجتامعات  خالل 

من  ليس  أضافية.  بأعامل  للقيام  العامل  استعداد 

حّل يسري يف وجه هذا التيار إال استمرار الرتبية عىل 

تاريخ التعاونية وتقاليدها يف االلتزام والتضحية وعىل 

عليه  ما هي  ع  إ  أ ت  التي صنعت من  ج  املبادئ 

اليوم. وعليه فإن استمرار ج أ ت إ ع عىل قيد الحياة 

بوصفها تعاونية حقيقية هو أمر سيايس إذ عليها أن 

تولّد قيم تعاون يف مجتمع تهيمن عليه قيم السوق.

توجه كل املراسالت إىل ميشال وليامز عىل العنوان  

>michelle.williams@wits.ac.za<

mailto:michelle.williams%40wits.ac.za?subject=
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>>

تعاونيات موندراغون: 
النجاحات والتحديات

>

بقلم شارين كاسمير )Sharryn Kasmir(، جامعة هوفسترا )Hofstra(، الواليات المتحدة االمريكية

إفالس املؤسسة الرائدة موندراغون، صانع جهاز فاجور الضخم

يف  االهتامم  يتصاعد  للتقشف،  املناهضة  واالنتفاضات  املالية  األزمة  غداة 

واالقتصادات  الرأساملية  غري  االجتامعية  الصالت  بتعهد  وأوروبا  املتحدة  الواليات 

للعامل  اململوكة  التعاونيات  بأن  واملنارصون  اآلكادمييون  يحاجج  التضامنية حيث 

تؤّمن الشغل ومتنح للعامل الحق يف الرقابة وتشّجع عىل التضامن. وهم يرون أن 

هذه التغيريات تزرع بذور االشرتاكية أو عىل األقل بذور رأساملية أكرث دميقراطية 

وعدالة وهي الرسالة التي تعترب مدعاة للرتحيب بعد عقود من النيوليربالية القاسية.  

الباسك  مقاطعة  يف  الواقعة   )Mondragon( موندراغون  حالة  مناقشة  تتواتر 

يف  للعامل  مملوكة  تعاونية  مبادرة  أنجح  واسع  نطاق  تعترب عىل  والتي  اإلسبانية، 

السنوات 1950 مرشوعا عمليا  منوذجيا. بعد انطالقها خالل  العامل، بوصفها منواال 

وصناعية  مالية  مؤسسة   257 عىل  اليوم  موندراغون  مجموعة  تشتمل  كاثوليكيا، 

يقارب  ما  مستخدمة  والتنمية  البحث  مجال  يف  وعاملة  بالتفصيل  للبيع  وتجارية 

الصناعية  املطبخ  تجهيزات  من  بدًءا  كل يشء  التعاونيات  تصنع  ألف شخص.   74

عمالق  يتمتع  فيام  الصناعية   الروبوتات  إىل  وصوال   )Fagor عالمة   )تحت 

ويسدي  أوروبا  امتداد  فتحها عىل  متجر  ألفي  بتوفّر   Eroski التفصيلية   التجارة 

لألعضاء  املالية  خدماتهام  االجتامعي  الضامن  وتعاونية   Caja Laboral بنك 

بأناس  صلة  لها  وليست  نقابات  التعاونيات  يف  ليس  املنخرطني.  األعامل  ولرجال 

عضوا  بوصفه  مترصف  أو  عامل  كل  يستثمر  ذلك  من  بدال  خارجها.  يوجدون 

»املؤمتر  يف  متثيل  تعاونية  ولكل  العامة،  جلستها  يف  واحد  صوت  له  الرشكة  يف 

باألعامل.  الخاصة  القرارات  وتصنع  الكربى  املخططات  فيه  توضع  الذي  التعاوين« 

جعل حجم موندراغون ونجاحها منها حالة فريدة ضمن التجارب التعاونية ويف 

األمر ما يتجاوز كونها مثرية لإلعجاب. لقد احتفظت التعاونيات مبواطن شغل أعضائها 

يف إقليم الباسك اإلسباين حتى خالل األزمات االقتصادية، وباتّصافهم بِشيَِم التضامن 

بني  وبتحويالت  إضافية  مقادير  وباستثامر  األجور  عىل  باقتطاعات  األعضاء  يقبل 

التعاونيات كلام لزم األمر. وقد حدت موندراغون من أعىل سقف جراية للمترصفني 

فيها عند ما يناهز تسعة أضعاف أدىن أجر يرصف لواحد من أعضائها وهو سلّم مسطح 

إىل حد الفت مقارنة مبعّدل النسبة اإلسبانية املعادلة ملا قدره1 عىل  127. ويتجىل مبدأ 

موندراغون الجوهري القائل بسيادة العمل عىل رأس املال يف توزيع الفوائض عىل 

أصحاب سندات املساهمة يف رأس مال بنك Caja Laboral  التي تودع فيه بوصفها 

استثامرها. بغية  التعاونية  املجموعة  ذمة  عىل  موضوعة  ولكنها  خاصة  مّدخرات 

بديل  يف  للراغبني  ارتكاز  مرجع  موندراغون  متثل  وفيام  ولكن 

العامل  حول  االنتقادية  األسئلة  تُركن  للرأساملية  حقيقي  عاملي 

ثانوي.  موقع  إىل  والطبقة  العمل  وظروف  التعاونيات  يف  القاعديني 

عىل الرغم من أن تعاونياتها ترتكز يف منطقة الباسك فإن موندراغون تخطتها 

إىل الكونية خالل 1990 وهي تتحكم اليوم يف ما يقارب 100 من الفروع األجنبية 

االشرتاكية  بعد  وما  النامية  البلدان  يف  األخص  وعىل  امللكية  مشرتكة  واملؤسسات 

ذات األجور املنخفضة أو األسواق متزايدة االتساع. ليست هذه الرشكات مملوكة 

للعامل وال يتمتع فيها املستخدمون بنفس الحقوق أو االمتيازات املمنوحة ألعضاء 

تستخدم  إسبانيا  الباسك ويف  منطقة  باألجرة. وحتى يف  بل هم عامل  التعاونيات 

الوقتيني  العامل  التفصيل عددا معتربا من  تجارة  الصناعية وتعاونيات  التعاونيات 

العاملني بعقود محدودة األجل. واليوم، ليس يف عداد رشكات موندراغون من  أو 

التعاونيات إال ما يناهز نصفها وليس يف عداد مستخدميها من األعضاء إال ثلثهم. 

التجهيزات  قسم   ،  Fagor Electrodomésticos أعلنت   2013 سنة 
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اإلسبانية  اإلسكان  سوق  هزت  التي  املالية   2008 ألزمة  ضحية  إفالسها  املنزلية، 

موندراغون  مجموعة  إىل  املنتمية   Fagor كانت  املنزلية.  التجهيزات  وقطاع 

امتداد  عىل  مؤسسة   18 يف  استثامراتها  كلفة  كانت  بينام  سنني  منذ  أفلست  قد 

لواء  تحت  املنضوية  التعاونيات  انتهت  أن  إىل  غالًء  فأكرث  أكرث  تصري  بلدان   6

من   5600 اإلفالس  وهدد  إنقاذها.  عىل  املساعدة  يف  الرغبة  عدم  إىل  منودراغون 

العقارات. لقيمة  العشوايئ  التضخم  قبل  متوفرة  كانت  شغل  موطن   11000 بني 

أعضاء  وانرصف  نسمة،  الـ25000  ذات  باملدينة  قاسية  رضبة  هذا  أوقع 

انتقلوا  أو  مبكر  تقاعد  إىل  املجاورة  املدن  ومن  موندراغون  مدينة  من   Fagor

البالغ   Fagor فروع  وعامل  املحلية  اإلنشاءات  عامل  ولكن  أخرى.  تعاونيات  إىل 

يف  املستخدمني  ظروف  كام  مصريهم  الحامية.  بنفس  يحظوا  مل   3500 عددهم 

الذي هي  القدر  بنفس  موندراغون  حكاية  من  جزء  األخرى هي  التعاونية  فروع 

األعضاء. عىل  الفوائض  وتوزيع  الدميقراطية  والبنى  التعاونيات  مبادئ  عليه 

سنة 2008، ويف وروكالو )بولونيا(، أثار إرضاب محتج عىل تدين األجور والقمع 

العمل يف Fagor وذلك يف ما يخص أعضاء  النقابات أسئلة حول قوة  الواقع عىل 

امتداد إلسبانيا  الوقتيني عىل  العامل  ما يخص  الباسك وكذا  التعاونيات يف منطقة 

املُجزي  واألجر  الشغل  مواطن  أمان  أن  فهل  الفروع.  يف  العامل  بأجور  انتهاًءا 

املواقع؟ تنبني عىل االستغالل يف غريها من  الباسك  العاملية يف منطقة  واملشاركة 

متتلكها  التي  املعامل  بني  قارنت  الصني  يف  موندراغون  لفروع  دراسة  أظهرت 

أدىن  كان  األوىل  يف  األجر  أن  ألجانب  اململوكة  الرأساملية  والرشكات  التعاونية 

وساعات العمل أطول وظروفه أكرث عرسا. َمثَلُها كََمثل منافسيها الرأسامليني كانت 

اليد  أعىل يف  بكثافة  الصني بحيث تصنع مواد  استثمرت يف  تعاونيات موندراغون 

العاملة بخسة األجر وتكون عىل مقربة من األسواق البازغة وهي اسرتاتيجية قبل 

بها أعضاء التعاونية لدى تصويتهم لفائدة استمرارها يف انتهاج اسرتاتيجيتها الدولية.

الحادثة بني األطر  التباينات  الفروع إىل تعاونيات؟ تجعل  أمن املمكن تحويل 

املؤمتر  أن  من  الرغم  عىل  عسريا  األمر  هذا  للعمل  املَُسرّية  الوطنية  القانونية 

يتم  بحيث  االجتامعي«  »التوسع  لصالح  صّوت  قد  كان   2003 لسنة  التعاوين 

الربحية  غري  موندراغون  منظمة  وتأمل  والدميقراطية.  املشاركة  أمداء  توسيع 

نقابات  اتحاد  مساعدة  وإىل  كونية  اجتامعي  اقتصاد  شبكة  تعزيز  إىل  التوصل  يف 

وإىل  املتحدة  الواليات  يف  نقابات  ذات  تعاونيات  تطوير  عىل  الفوالذ  عامل 

موندراغون  فروع  ولكن  بتسبريغ.  يف  حديثا  املنشأة  التجارية  املغاسل  مع  العمل 

أرباح  من  الرتفيع  غايتها  تكن  مل  وإن  مألوفة  رشكات  وكأنها  تعمل  تزال  ال 

الباسك.       منطقة  يف  الشغل  مواطن  وعىل  التعاونيات  عىل  الحفاظ  بل  املشرتكني 

معاملة  تحسن  موندراغون  مجموعة  أن  يف  املحللني  من  العديد  يثق 

مكسيكو  يف  العامل  تعليم  يف  املبذولة  الجهود  إىل  مشريين  األعضاء  غري  العامل 

يرون  آخرين  ولكن  بإسبانيا.  غاليسا  يف  خاصة  مؤسسة  إىل  التعاونية  وتحول 

عل  قادرة  غري  التعاونيات  أن  تثبت  الكونية  موندراغون  اسرتاتيجية  أن 

للمنافسة،  مواجهتها  ويف  إذ،  الرأساميل  البحر  ضمن  الحياة  قيد  عىل  البقاء 

تغرق. أو  رأساملية  رشكات  تصري  بحيث  أيضا   هي  تنحدر  إما   نفسها  تجد 

السنوات  منتهى  ففي  رسده.  سبق  مام  أطول  تاريخ  املشاكل  لهذه  ولكن، 

1980، الحظُت أن ظروف العمل يف الورشات ومشاركة العامل القاعديني يف صنع 

بأفضل  ليست   Fagor ملجمع   تابعة  تعاونية  يف  لذواتهم  العامل  ومتثل  القرارات 

إن  بل  نقابة.   يف  منخرطون  مجاور عامله  رأساميل  معمل  عليه يف  حال مام هي 

أعضاء التعاونية أظهروا حسا تضامنيا متدنيا مع حركة العامل الباسكية التي كانت 

يف ذلك الوقت جزءا من تحالف يساري مناضل. لقد تفادت موندراغون بوضوح، 

التعاونيات  أعضاء  استمر  بحيث  السياسات  تلك  يف  االنخراط  مؤسسة،  بوصفها 

اإلرضاب.  يشنون  املحليون  املعادن  قطاع  عامل  كان  حني  يف  بأعاملهم  القيام  يف 

دروسا  مثّة  ولكن  الرأساملية  من  هربا  إليه  يُلجأ  مالذا  موندراغون  تبدو  قد 

األعضاء  أي  العامل،  وضعنا  ما  إذا  األخص  وعىل  الحية  تجاربها  يف  هامة 

االهتامم.  مركز  يف  العاملية  الحركة  وكذا  بأجر،  والعاملني  املتعاقدين  والعامل 

عريضة،  قاعدة  ذات  واجتامعية  عاملية  حركة  بناء  يف  التعاونيات  دور  هو  ما 

سياسية  رؤية  تعّزز  أن  موندراغون  يف  املساواتية  لالندفاعات  يتسنى  وكيف 

رأساملية  الال-  حول  للتفكري  انطالق  نقطة  موندراغون  توفّر  اتساعا؟  أكرث 

الطبقة  حول  يضعها  التي  األسئلة  يهم  ما  يف  كذلك  باالعتبار  جدير  مثالها  ولكن 

يجّسده. الذي  البديل  األعامل  منوال  حول  يضعها  التي  القدر  بنفس  والسلطة 

توجه كل املراسالت إىل شارين كاسمري عىل العنوان التايل:

>sharryn.m.kasmir@hofstra.edu<
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ملثل  قاعدية  إجابة  التعاونيات  كانت  ما  كثريا 

بصدد  اليونان  كانت  التي  االقتصادية  األزمات 

املاضية موفرة نوعا  السنوات الست  مواجهتها طوال 

من األمان للعامل منقذة مواطن الشغل خالل أزمنة 

 1930 السنوات  كساد  منذ  وذلك  الركود  أو  التحول 

يف   1990 السنوات  بدايات  مأزق  إىل  مرورا  األمريكية 

األزمة  إىل  وصوال  االشرتاكية  بعد  ما  الرشقية  أوروبا 

التي رضبت األرجنتني خالل سنة 2001. ويف سياق ما 

تواجهه اليونان من ركود حاليا، حيث تجاوزت نسب 

حمالت  من  جملة  غّذت   ،2015 سنة   %  27 البطالة 

غري  التعاونيات  من  التسيّس  عالية  شبكة  التعبئة 

الرسمية راسمة لوحة موافقات اجتامعية ضمن مجرى 

السيايس  املجال  ضمن  وكذا  املتأزمة  اليومية  الحياة 

القاعدية  املجموعات  عربت  الخطابات.  متالطم 

من  جديدة  موجة  عن  اليونان  امتداد  عىل  املشتتة 

التجذر من خالل بناء اقتصاد اجتامعي مؤسس عىل 

التبادلية يسمى أحيانا اقتصادا »تضامنيا« أو »بديال«.

هذه  تطور  كان  املاضية  الخمس  السنوات  خالل 

ذا  الرسمية  غري  القاعدية  املجموعات  من  الشبكة 

>>

تسويق البطاطا يف ثيسالونييك

الحركة المناهضة للوسطاء 
التجاريين في اليونان

>

بقلم تيودوروس راكوبولوس )Theodoros Rakopoulos(، جامعة بيرغن )Bergen(، النرويج١  

اليوناين  اليسار  شعبية  تصاعد  مع  لصيق  ارتباط 

والصعود التدريجي إىل السلطة لسرييزا )تحالف اليسار 

بالنسبة  مأزقا  اآلن  أنتج  املزيج  هذا  ولكن  املتجذر(. 

التضامني،  االقتصاد  حركيو  يواجه  إذ  املناضلني  إىل 

األخري  الحزب  وقرار  االنتخابية  سرييزا  نجاحات  بعد 

بقبول إجراءات تقشف جديدة، تحديات مستحدثة.

< الحركة يف خضم الفعل

حول  غالبا  املتشكلة  التجارب  هذه  وفرت 

باملقايضة  تشتغل  رسمية،  غري  تعاونية  مجموعات 

تضامنيا  املنظم  الرعايئ  االجتامعي  واالّدخار  التجارية 

بدائل  االجتامعية،  الصيدليات  أو  املصحات  وكذا 

للتقشف. وجربت األقاليم العاملية وذات الساكنة من 

اليونان  املتوسطة يف مدن  الطبقة  الدنيا من  الرشائح 

أمثلة حية من إضفاء الصبغة التعاونية غري الرسمية عىل 

أنشطة اقتصادية وعىل األخص يف ما بني 2011 و2014.

استفاد  يونانية(  مدينة  أكرب  )ثاين  تيسالونيك  يف 

الضواحي  وبعض  املدينة  مركز  ساكني  من  العديد 

التجاريني«  للوسطاء  »املناهضة  الحركة  من  الشعبية 

بيعها  ليعيدوا  املنتجني  من  املحاصيل  يشرتون   =(

للمستهلكني(. نّسق مشاركون مل يحصلوا عىل أجورهم 

بعث تعاونيات قاعدية من أجل توزيع الغذاء ومساعدة 

املنتجني املزارعني لبيع منتوجاتهم الغذائية مبارشة إىل 

عني  عىل  تشاد  مفتوحة  فالحية  أسواق  يف  املستهلك 

املكان وباإلمكانيات املتاحة. خالل 2012 -2013 عمل 

ما ال يقل عن 80 مجموعة يف اليونان، ويف تيسالونيك 

أجريُت  التي  الفرتة  وخالل  الحركة  أوج  يف  لوحدها، 

فيها عمال ميدانيا سابقا لهذا خالل النصف األخري من 

سنة 2013 ، كانت توجد ما ال يقل عن عرشة أسواق 

اآلالف. يؤّمها  أحد  يوم  كل  تنتظم  كانت  »خاطفة« 

حول  هذه  للوسطاء  املناهضة  الحركة  انتظمت 

املواد  توزيع  عىل  عملت  رسمية  غري  تعاونيات 

متساكني  من  الحركيون  الناشطون  نظم  الغذائية. 

الشعبية  األحياء  يف  فالحية  أسواقا  الحرضية  املناطق 

أو يف  الساحات  منتصبة يف  املتوسطة  الطبقة  وأحياء 

األسواق  هذه  كانت  الحدائق.  أو  السيارات  مواقف 

بحيث  السوق  وسطاء  تفادي  بغاية  تنتظم  املرتجلة 

جعل  إىل  السامرسة  إىل  املؤداة  الرسوم  رفع  سمح 

املنتجات الطازجة يف املتناول. اتصل النشطاء الحركيون 

بفالحي املناطق الريفية القريبة ودعوهم إىل األسواق 

طويل  لتعاون  معهم  ونسقوا  نصبوها  كانوا  التي 

قانونية  صيغة  حسب  يعملون  النشطاء  كان  األمد. 

الطازجة  املنتوجات  وبيعت  رسمية  غري  كانت  وإن 

بنصف الثمن املعتاد يف بيعها بالتفصيل. وصارت هذه 

تنص  تعاقدات  ضمن  شكلية  صبغة  ذات  العالقات 

عىل أن الفالحني لن يصوتوا لصالح »الفجر الذهبي« 

عدد  من حيث  الثالث  اآلن  نازي جديد، هو  )حزب 

املقاعد يف الربملان( ولن يدعموا السياسات العنرصية.

< الحركة يف سبات )نسبي(

املحلية  العائالت  احتياجات  من  العديد  تؤّمن 

غري  الزراعي  التوزيع  هذا  خالل  من  اليوم  األساس 

أواخر  خالل  الذروة  بلوغه  أثر  عىل  ولكن  الرسمي. 

2013  راوح صيت الحركة ومامرستها وحتى هويتها 
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املجموعات  من  العديد  متفاوتة.  مستويات  بني 

أعضاؤها  يلتقي  حاليا،  نامئة  للوسطاء  املناهضة 

السوق. أنشطة  عن  متاما  تخلت  هي  أو  أقل  بتواتر 

تولّد املشكل الرئيس الذي اعرتض حركة مناهضة 

النشطاء  كان  لقد  موات.  غري  سياق  من  الوسطاء 

التعاونيون عرضة للمالحقة البوليسية بعد أن فشلوا 

أسواقهم  انتصاب  لتنظيم  رخص  عىل  الحصول  يف 

»االنتصاب  بتهمة  التغريم  الفالحني  بعض  واجه  كام 

قانونية  تهمة  وهي  عمومية«  ساحة  يف  القانوين  غري 

عادة ما تُفّعل من قبل »جمعية تيسالونيك لألسواق 

مجموعة  كونتها  ضغط  مجموعة  وهي  املفتوحة« 

حيث  دور  الشخص  لإلعياء  كان  كام  الوسطاء.  من 

تردد  تجاه  أمل  بخيبة  النشطاء  من  العديد  أصيب 

األسواق. تنظيم  يف  قيادي  دور  تبوأ  يف  الفالحني 

مثة مشكل أكرث تعقيد ويتمثل يف انشغال النشطاء 

مبا إذا كانت لهذه العمليات غري الرسمية القدرة عىل 

النشطاء  من  العديد  ناقش  املشاكل.  عىل  التغلب 

رسميا  تعاونيا  شكال  به  يوقمون  ما  إكساب  حركة 

ولكن ذلك كان يتطلب إطارا سياسيا وقانونيا تقدميا.

محل  بالطبع  الجهود  هذه  مثل  كانت  لقد 

شهر  خالل  التقدمية.  الحكومة  قبل  من  مساعدة 

سبقت  التي  األشهر  أثناء   ،2015 سنة  من  جانفي 

الدخول يف  الحركة  الحكومة بدأت  إىل  دخول سرييزا 

مرحلة سبات. يف مواجهة إلزام الدولة وبسبب العجز 

بصفة  الحركة  يف  باالنخراط  التام  الفالحني  إقناع  عن 

لفائدة  أفضل   النشطاء يف ظروف  أمل  مبارشة،  أكرث 

تحوال  املتمني  توقعهم  ويف  التضامني«.  »اقتصادهم 

يف الحكومة انسحب النشطاء من الجهود التي كانت 

أثار  الرسمية.  غري  التعاونيات  تعزيز  أجل  من  تبذل 

نظمتها  التي  العامة  الجلسات  يف  املشاركني  بعض 

التمييزي«  »االنتداب  حيال  انشغاالتهم  املجموعات 

مناخا  متنوا  التضامني  االقتصاد  نشطاء  معظم  ولكن 

مختلفا كثريا »مبجرد أن يقود اليسار الدولة« عىل حد 

قول أحد النشطاء. والواقع أن اجتامعات املجموعات 

يتوجب  مبا  نقوم  »إننا  القائلة  الفكرة  انعقدت حول 

عىل الدولة القيام به« فيام أشار ناشط قيادي خالل 

انعقاد جلسة إىل أنه »ميكن للحركة أن تنقلب بيرس إىل 

تعبئة للفالحني مدعومة بدولة ذات طابع اجتامعي«. 

باملشاركة  األخص  عىل  سرييزا  أعضاء  بدا  أن  ومبجرد 

)أو »باالندساس« داخل املجموعات مثلام قال يل أحد 

النشطاء يف شبه مزحة( كان اإلدراك الواضح أن سرييزا 

سوف ميّت » حقبة جديدة من االقتصاد االجتامعي«.  

< سرييزا يف الحكم

شاملة  منظمة  الحزب  بعث  لالنتخابات،  تحسبا 

هدف من ورائها إىل تعزيز الوصالت بني املجموعات 

ذلك  منح  والدولة.  الرسمية  غري  املجموعات  وبني 

البعض من اإلشهار الدويل لفائدة االقتصاد التضامني 

ولكن  ذاته.  سرييزا  شعبية  يف  صدى  له  كان  مام 

عىل  الحركة  تطوير  تستهدف  تكن  مل  الحزب  أرضية 

وضعية  شهدنا  ذلك  عن  وبدال  القاعدي،  املستوى 

مع  التزاما  أكرث  متعددون  نشطاء  فيها  صار  معّقدة 

سرييزا فيام انسحب آخرون من الحركة انسحابا تاّما. 

التضامني  الغذاء  اقتصاد  تناقص  األثناء،  يف 

الرغم  عىل  واإلشعاع  العدد  مستويي  عىل  تدريجيا 

بتنظيم  بدأت  قد  كانت  التقدمية  البلديات  أن  من 

واليوم  للوسطاء.  املناهضة  الخاصة  هي  أسواقها 

توقف  حالة  يف  القاعدية  املجموعات  أغلب  توجد 

ُمراِوحة بني ما يسميه بعض النشطاء »انتدابا متييزيا« 

التغيري  هذا  يف وصف  متتينا«.   « آخرون  يسميه  وما 

لها  الدولة  مبعانقة  الحركة  شهدته  الذي  الجزيئ 

 »anathesi « يستعمل بعض النشطاء املفهوم الشائع

عىل  ومامرسته  »التشاور«  إىل  تقريبيا  يرتجم  والذي 

إن  القائلة  للفكرة  عاكسة  تشاورية  سياسة  أنها 

وإمكنياتها  طاقتها  تجرّي  أن  ميكن  القاعدية  الحركات 

نشاطها.   منابع  يجفف  مبا  القامئة  السياسات  لفائدة 

االجتامعي  االقتصاد  متفصل  عندما  للمفارقة، 

التعاوين عىل األرض مع السياسات التقدمية املنتهجة 

من قبل حكومة يسارية متجذرة، أظهر سرييزا وهو 

تطور  طريق  عىل  متوقعة  غري  عقبة  أنه  السلطة  يف 

أساسا  تجد  التي  الحقيقة  وهي  تضامني  اقتصاد 

غري  واملجموعات  الحزب  بني  القامئة  الروابط  يف  لها 

الرسمية وكذا، وهو األكرث أهمية، يف األمل يف أن يدعم 

القول  بالفعل  كان  )وقد  التضامني  االقتصاد  اليسار 

السائر الرئيس يف انتخابات جانفي هو »األمل آٍت«(.

تجري  التي  الدماء  متثل  التي  السياسية  التعبئة 

من  الرغم  عىل  تبددت  التضامنية  الحركة  عروق  يف 

باديا  الوسطاء  مناهضة  لحركة  بصمة  استمرار وجود 

ال  تيسالونيك.  يف  والسيايس  املدين  املشهد  يف  للعيان 

وقد  نشطة  االجتامعية  والصيدليات  املصحات  تزال 

مغازة  سجلت  فيام  الرسمية  الصبغة  بعض  اكتسبت 

نجاحا  للوسطاء  املناهضة  الحركة  أحدثتها  أغذية 

باهرا.  يف األثناء تسبب ما كابده سرييزا من إخفاق 

الحزب حزمة  اتخاذ  الحقيقة  التقشف، ويف  يف وقف 

نزع  يف  والتقشف،  اإلنقاذ  سياسات  من  جديدة 

من  العديد  أعني  يف  املهيكل  اليسار  عن  الرشعية 

عّمق  يكون  قد  مبا  التضامني،  االقتصاد  يف  املشاركني 

ضوء  يف  والحكومة.  القاعدية  املجموعات  بني  الهوة 

للحكومة  يكون  لن  التقشف  إلقرار  الوشيك  املوعد 

بالكامل  يتبنى  قانوين  إطار  لصياغة  كاف  هامش 

التعاونيات واالقتصاد التضامني ويدفع به. هل ميكن 

عىل  كانت  حركة  إىل  الحياة  يعيد  أن  التحول  لهذا 

حد قول أحد النشطاء قد »انبثقت من الَعَوز املادي 

لرَِنَ ما إذا  والشعور الغاضب«؟ يبقى علينا أن ننتظر 

كانت هذه الديناميات الجديدة سوف تجدد حيوية 

الحركة التضامنية أو تعيد صياغة العالقة غري املريحة 

املهيكل. اليسار  وسياسات  املشاركني  بني  القامئة 

توجه كل املراسالت إىل تيودودروس راكوبولوس عىل العنوان 
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المؤسسات المستعادة 
في األرجنتين

>

بقلم خوليان ريبون )Julián Rebón(، جامعة بيونس آيروس، األرجنيتن

معمل زانون للسرياميك، استوىل عليه العامل عام 2001، واحد من 

أبرز املعامل املسرتّدة يف األرجنتني

يف   2014 سنة  من  آب  أغسطس  شهر  من  عرش  الحادي  صباح  ذلك  كان 

 Donnelley رشكة  يف  عامل   400 وجد  حيث  آيروس  ببيونس  غارين  مقاطعة 

متعددة  الرشكة  أن  تعلن  األمامي  املصنع  باب  عىل  مذكّرة   Graphic

أن  وقرروا  اجتامع  إىل  العامل  تنادى  األرجنتني.  يف  أعاملها  أنهت  الجنسيات 

اإلنتاج.  استأنفوا  ما  رسعان  تعاونية  يف  انتظامهم  أثر  وعىل  املؤسسة،  يستلموا 

استند عامل دوناليل عىل اسرتاتيجية كانت قد استُخدمت من قبل ما يزيد عن 

املستعادة.  املؤسسات  اسرتاتيجية  وهي   2000 سنة  منذ  األرجنتني  يف  رشكة   300

اإلنتاج  إدارة  بغية  عاملية  تعاونيات  يف  املفلسة  الرشكات  عامل  ينتظم  ما  كثريا 

أهم  الدفاعية  االسرتاتيجيات  مواطن شغلهم. وتجسد هذه  والدفاع عن  بانفسهم 

خصائص التعاونية، عنيُت الدميقراطية واالنتظام الطوعي وامللكية الجامعية مؤدية 

إىل إيجاد رشكات أكرث دميقراطية وعدالة مام كانت عليه قبل أن يستلمها العامل.

السنوات 1990  نهاية  العامل ب«استعادة« املؤسسات يف األرجنتني خالل  بدأ 

النيوليربالية  اإلصالحات  دفعت   .2001 لسنة  العامة  األزمة  أثر  عىل  األخص  وعىل 

للسنوات 1990 باالقتصاد إىل طريق من دون منفذ ولكن أزمة األرجنيتني العامة 

انتشار املؤسسات املستعادة عامليا عىل طريقتني. فمن جهة أغلقت  حّفزت عىل 

العديد من املصانع أو انتهت إىل اإلفالس خالل تلك الفرتة مبا أدى إىل مستويات غري 

مسبوقة من البطالة وال استقرار الشغل، ومن جهة أخرى عمقت تلك األزمة السياسية 

الحادة سريوراٍت غري مسبوقة من االضطراب والنضال االجتامعيني وهو السياق الذي 

بالغ  مجتمع  إىل  بالنسبة  اجتامعية.  حركة  عامليا  املؤسسات  استعادة  فيه  صارت 
االنطباع بثقافة العمل صار االحتجاج عىل البطالة مرشوعا واسع االنتشار ورشعيا.1

عىل وقع تراجع األزمة االجتامعية االقتصادية والسياسية اعتقد بعض اآلكادمييني 

أن املؤسسات املستعادة عامليا آيلة إىل االختفاء ولكن ذلك مل يكن. تظهر املعطيات 

املوالية أنه وعىل الرغم من أّن عدد املصانع حديثة االستعادة عامليا بلغت ذروتها 

سنة 2002 فإن استالم العامل للمؤسسات استمر حتى مع تحسن االقتصاد وتراجع 

بإمكانهم  صار  حديثا  اجتامعيا  اعرتافا  حازت  أداة  للعامل  كان  البطالة.  معدالت 

املؤسسات  استعادة  مامرسة  انتشار  وكان  جديدة.  سياقات  يف  يستخدموها  أن 

دالة  حدود  يف  ظلت  تراجعت،  وإن  التي،  البطالة  معدالت  من  أيضا  استفاد  قد 

السياسية  الظروف  من  وكذا  املاضية(  القليلة  السنوات  امتداد  عىل   %  7 )حوايل 

السريورات. لهذه  املناسبة  قليلة  التي مل تكن  األقل(  الفيدرايل عىل  املستوى  )عىل 

يبدو أن املؤسسات املستعادة عامليا وجدت لتبقى، فعىل عهدة برنامج الجامعة 

املفتوحة )Programa Facultad Abierta( يف جامعة بيونس آيروس، كانت 311 

مؤسسة مستعادة عامليا يف األرجنتني تستخدم 13642 عامال سنة 2013. ولنئ كان 

نصف هذه املؤسسات موجودا يف منطقة بيونس آيروس الحرضية الكربى فإن 21 من 

بني 24 إقليام من أقليم األرجننني بها مصانع مستعادة عامليا. أغلب هذه الرشكات 

والغذاء.  والنسيج  والطباعة  املعادن  قطاعات  تنشط يف  ومتوسطة  رشكات صغرى 

>>
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أيرس

أخرى  وبعث  الشغل  مواطن  عىل  الحفاظ  عىل  املستعادة  املؤسسات  عملت 

جديدة ومل يغلق إال القليل منها، ولكنها واجهت تحديات وتوترات مختلفة. حسب 

القانون الجاري مثال يُعترب العامل الذين يستلمون مصنعا عامال مستقلني وهو ما يؤثر 

التعاونيات  التقاعد والتأمني الصحي واالمتيازات لعائلية. وتطالب  سلبا يف مقادير 

العاملية اآلن بأن تعرتف الدولة عىل الخصوص بالترصف العاميل مبا يضمن لهم قانونا 

عامليا  املدارة  املؤسسات  وتواجه  املستخدمون.  يتمتع  بها  التي  االمتيازات  نفس 

استند  اإلنتاجية.  للوحدات  العامل  مللكية  القانونية  الصبغة  تحديد  تحدي  كذلك 

العامل عىل العرف املحيل العمومي وقوانني االنتزاع للحصول عىل ملكية قانونية 

للمصانع ولكن هذه املستندات كانت يف بعض االحيان غري كافية لحل نزاعات حقوق 

امللكية بحيث كانت مآالت الحركة مرتهنة بدعم السلطات املحلية والقضاة املحليني.

سنة 2011، تم تعديل قانون اإلفالس )Ley de Concursos y Quiebras( بحيث 

صار بإمكان العامل املنتظمني يف تعاونيات أن يستخدموا، يف حال اإلفالس، أرصدة 

العمل )acreencias laborales( ملالحقة رشكة مفلسة قضائيا. ولكن هذا القانون ال 

يطبق يف كل الحاالت وهو ليس إال يف بداياته. يف مثل هذا السياق من عدم تحديد 

حقوق امللكية يتعرض العامل إىل مخاطرة الرتحيل عن املصنع املستعاد. وأنا أنهي هذا 

املقال كانت الرشطة ترّحل العامل من مطعم La Robla الذي استعيد مؤخرا فيام 

كان العامل يف نزل Bauen املستعاد هو أيضا يواجهون أمرا بالرتحيل. عىل الرغم من 

أن املؤسسات املستعادة مرشوعة اجتامعيا فإنها ما تزال خارج متام االعرتاف القانوين.

> julianrebon@gmail.com < توجه كل املراسالت إىل خوليان ريبون عىل العنوان

1سنة 2012، أنجز معهد جينو جريماين )Gino Germani( بجامعة بيونس آيروس تحقيقا 

ميدانيا يف منطقة بيونس آيروس الحرضية الكربى. وقد دلت النتائج عىل أن 73 % من الساكنة 

إيجابيا. تطورا  ذلك  اعتربوا  منهم   %  93 وأن  بوجود مؤسسات مستعادة  علم  كانت عىل 

mailto:julianrebon%40gmail.com?subject=
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نهاية العالم
أم نهاية الرأسمالية

>

بقلم ليسلي سكالير، معهد لندن لالقتصاديات )London School of Economics(، المملكة المتحدة

رسم ألربو

>>

حقيقة  وتلك  الرأساملية«  نهاية  تخيل  من  أيرس  العامل  نهاية  تخيل  إن   « قيل 

رشور  عن  كتب  ما  اآلن  حد  إىل  الرأساملية.  العوملة  حقبة  حقائق  من  عميقة 

الرأساملية أكرث مام كتب عام ميكن أن يكون عليه عامل ال رأساميل وعىل األخص يف 

القريب. من أجل  التاريخ  التي شهدها  سياق ما يسمى االشرتاكيات والشيوعيات 

تجاوز ذلك علينا أن نبدأ من جديد. ما أراه هو أن آفاق التغيري التقدمي هي أقرب 

إىل أن تكون سريورة طويلة األمد من نقد االشرتاكية الدميقراطية والرأساملية املعوملة 

وأشكال الدولة التي خلقتها وتفاديها كلها ورمبا اإللقاء بها يف سلة مهمالت التاريخ. 

والسلم  والسعادة  االزدهار  جلب  يف  بالفشل  املعوملة  الرأساملية  ترتبط  ملاذا 

الطبقي  االستقطاب  أزمات  هام  القاتالن  الرأساملية  خلال  البرشية؟  كل  إىل 

الطبقة  لدى  الالأمان  وتصاعد  هم  حيث  الفقراء  وبقاء  غنى  األغنياء  )ازدياد 

كال  لدغامئيات  حتمية  نتيجة  )وتلك  البيئية  الالدميومة  وأزمات  الوسطى( 

ثقافة-إيديولوجيا  أساس  عىل  املطرد  بالنمو  املُوهمتني  واالشرتاكية  الرأساملية 

الرأساملية  الطبقة  إىل  مبارشة  بصفة  األزمات  هذه  نعزو  أن  ميكن  االستهالك(. 

واملهنيني  والسياسيني  الرشكات  أصحاب  فئات  يف  )املتمثلة  للقوميات  العابرة 
االستهالك.1 ثقافة-إيديلوجيا  عنيُت  السائد،  القيمي  ونظامها  واالستهالكيني( 

يف هذا املقال سوف أكتفي باإلشارة إىل عنارص مفتاحية النتقال يكون تقدميا ال 

رأسامليا. األول يتعلّق بالحجم. تقوم الرشكات الضخمة العابرة للقوميات والرشكات 

الحكومية الضخمة التي يسندها عدد هائل من املستخدمني وعدد كبري جدا من 

السلع االستهالكية ومنظامت الخدمة عىل السيطرة عىل حياة الناس يف كل مكان 

وعىل ذلك يبدو بديهيا أن يكون عىل البنى األصغر حجام أن تعمل بطريقة أفضل 

وأن متّكن الناس من أن يعيشوا حياة أكرث إرضاء لهم. ليست هذه هوامات املحلية 

شبكات  عىل  تقوم  وتقدمية  ومتجذرة  بديلة  عوملة  إىل  نظريت  أن  ذلك  املجهرية 

التي تتعاون عىل مستويات مختلفة  املنتجني-املستهلكني )ت م م(  من تعاونيات 

للتأكد يف املقام األول من تأمني معيار العيش الالئق لكل واحد عىل وجه األرض. 

الباين  التحريري  املخزون  تطلق  بحيث  تنتظم  أن  م  م  أسميتُه ت  ملا  ميكن  كيف 

لعوملة توليدية يف عامل ال رأساميل؟ اإلجابة اليسرية واملشجعة هي أن تعمل، خالل 

التي تعمل بها ماليني املجموعات  املراحل املبكرة للتغيري عىل األقل، عىل الصورة 

العامل. أرجاء  امتداد  عىل  الحايل  انعزالها  يف  املنحرصة  الحجم  صغرية  التعاونية 

النضالية  الواردة بعد مقالتي هذه، تروي قصصا عن الحركية  املقاالت األخرى 

شارين  تبني  مفاجأة.  ذلك  يف  وليس  إشكالية  كلها  ولكنها  الوعي  وترقي  التقدمية 

ال  مبا  متورطة  تبدو  التعاونية،  الحركة  آمال  أكرب  أحد  موندراغون،  أن  كاسمري 

درستها  التي  الحالة  يف  الكوين.  املال  رأس  نظام  وضعه  الذي  اإلطار  يف  لها  منقذ 

أورالونغال  يف  اإلنشائية  األعامل  تعاونية  جمعية  عىل  مخصصة  وليامز  ميشال 

ولكن  حقيقة  عاملية  رقابة  ملامرسة  الحقيقية  الرشوط  عن  تكشف  كرياال  مبنطقة 

أن  يبدو  سينغر،  بول  استجواب  يف  آمن.   غري  املستقبل  بأن  توحي  استنتاجاتها 

الناس  نتائج مشجعة يف ما يهم إخراج  الربازيل يهب  التضامني يف  تطور االقتصاد 

كيف  الواضح  من  وليس  اإلنجاز  قيد  تظل  الكربى  املهمة  ولكن  الفقر  بوتقة  من 

يديرها  التي  للمعامل  ريبون  خوليان  تحاليل  تثري  برمته.  املجتمع  يتغري  أن  ميكن 

أو  االزدهار  لها  تيرس  الرأساملية  الدولة  يجعل  الذي  السبب  حول  أسئلة  العامل 

حول  بحثه  يف  راكوبولوس  تيودوروس  يفعل  مثلام  الحياة  قيد  عىل  البقاء  حتى 

اليسار  »إمساك«  أن  يبدو  اليونان حيث  يف  التجاريني  للوسطاء  املناهضة  األسواق 

يدعمها.  مام  أكرث  السبات  نحو  بالحركة  يدفع  سرييزا  حزب  خالل  من  بالدولة 

ما من واحدة من هذه املبادرات تشري إىل طريق إىل خارج االستغالل الرأساميل 

أكانت  الدولة، سواء  البيئية وما من واحدة منها تضع إشكالية دور  الالدميومة  أو 
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االستهالك  تكون عالقتها بسوق  بها  التي  الكيفية  أم وسطية، وال  أم ميينة  يسارية 

الرأساميل. أصُل إىل استنتاج مفاده أن كل الدول تنتهي إىل أن تكون هرمية وأنه 

ال ميكننا، إال يف حالة جامعات الحجم الصغري من قبيل ت م م ، املرتابطة محليا أو 

كونيا من خالل اإلنرتنت، تفادي هذا املنحدر االنزالقي. لقد قال أنطونيو غراميش يف 

»كتابات السجن« إن القديم يف فرتات األزمة يكون بصدد االحتضار يف حني ال يكون 

الجديد قد ُولد بعد. ويف مقابل ما أواله غراميش ألعراض املوت التي تكون يف مثل 

هذه الوضعية )1930( نرى أن أزمتنا مختلفة بحيث أجدين راغبة يف إيالء االهتامم 

إىل أعراض أكرث جلبا لألمل )املنتظر ميالده( ضمن أزمة رأسامليتنا الهيمينة الراهنة.   

إن قدرة املبادرات الساعية إىل تفادي التنافس مع السوق والنجاة من الدولة 

تقول  االفرتاضات  تلك  أول  بعد.  منها  التأكد  يتم  مل  افرتاضات  عىل  تقوم  الهرمية 

إن من يقومون باألسايس من العمل اليومي سيواصلون القيام بعملهم يف ت م م 

مفضلني إياها عىل الرشكات الكربى وفروعها املحلية ذلك أن عددا كبريا من العاملني 

اآلن يف القطاعني الخاص والعام يؤسسون بصفة مبارشة أو غري مبارشة ت م م يف 

املهارات  ونقل  للتعليم  مواقع  مؤسسني  للنقل  منظمني  للغذاء،  منتجني  محالتهم 

باذلني الرعاية الطبية مسريين أنظمة الحكم... إلخ. تضطلع ت م م بعُد بذلك، عىل 

امتداد العامل، يف مستوى بسيط، ولكن مثل هذه املبادرات تصارع ضمن األسواق 

الرأساملية. مُتثل بنى الزراعة الجامعاتية يف العديد من مناطق العامل خطورة أوىل 

عىل طريق طويلة ووعرة نحو االكتفاء الذايت يف هذا النطاق، ويحاجج اإليديولوجيون 

نصدقهم  أن  رفضنا  ما  فإذا  الرأساملية.  العوملة  عن  بديل  ال  بأن  النيوليرباليون 

وبدأنا بخلق البدائل وشهدت هذه البدائل النجاح ضمن النطاق الذي تعمل فيه، 

التجاهل. أو  للنسف  السوق مرفوضا وعرضة  نجعل منطق  أن  فسيكون مبقدورنا 

فيه  أقوله  ما  بتصديق  يرغب  من  ابتسامات  يل  ترتاءى  هذا،  نص  أكتب  وأنا 

ولكنهم يجدونه غري قابل للتصديق. منذ مائة سعام خلت، مل يكن قابال للتصديق 

شاهدين عىل  نكون  وبأننا سوف  بنجاح  للزرع  قابلة  البرشية  األعضاء  بأن  القوُل 

منيش عىل  بإمكاننا أن  العامل وبأنه سيكون  للحياة يف أي بقعة من  أحداث واهبة 

وبأن  سويعات  خالل  تُستوىف  أن  ميكن  للقارات  عابرة  رحلة  وبأن  القمر  سطح 

التواصل املريئ ميكن أن يكون فوريا. مثلام يقول شعار املنتدى االجتامعي العاملي 

»عامل آخر ممكن«. باستثناءات قليلة، يصمت علم االجتامع عن مثل هذه القضايا 

بل إن إثارتها سبب يف التعرض إىل ُسخرية منارصي التصور الفيربي الداعي للتحّرر 

من الِقيم. ليس من املفاجئ أن تحجم الكليات والجهات املانحة عن دعم البحث 

البحوث  من  كبري  قدر  بالطبع  مثة  القدر  ولسخرية  الالّرأساملية.  للخطوط  املتّبع 

يضع  منها  واحد  من  ليس  ولكن  الرأساميل  املجتمع  أوجه  من  للعديد  الناقد 

الرأساملية عمليا محط سؤال أو يثري قضايا حول مجتمع ال رأساميل. وحتى املفكر 

املتقدم والتقدمي الذي كان بالقدر الذي كان عليه إيريك أولن رايت يقرتب كثريا 

  Envisioning Real Utopias  التبني أو قليال من هذا االستنتاج يف كتابه واسع 

رفع  يف  وتقدمي  ومتجذر  جديد  اجتامع  علم  ليبدأ  حان  قد  الوقت  ولكن 

لدوغام  تحديا  ذلك  سيكون  وعمليا.  نظريا  الالرأساميل  املجتمع  يف  البحث  تحدي 

واملاركسية  الدميقراطية  واالشرتاكية  الرأساملية  العوملة  دعامة  املطرد  النمو 

األرثودوكسية. ذلك هو بعُد محط النقاش من خالل فكرة »الالمنو املتوادد«. يعني 

التملك  من حيث  أغني  يصري  الفقري  وأن  غنى  أقل  يصري  الغني  أن  وال شك  ذلك 

املادي وإن كان الجميع سيغنم من حيث الغايات الالمادية. يف ذلك يتم تعويض 

ومسؤولياته  اإلنسان  حقوق  –إيديولوجيا  بثقافة  االستهالك  ثقافة-إيديولوجيا 

إال  ليس  للجميع.  واملستدام  الالئق  للعيش  مبعايري  التزام جدي  منها  الصدارة  ويف 

الرأساملية.  الكوارثية املحتومة للعوملة  التبعات  بتجاهل السوق يكون إنقاذنا من 

ومهام بدا ذلك غري واقعي فإنه لن يكون كذلك إال إذا فشلنا يف التعرف عىل كعب 

املستهلك  سيادة  عىل  انبناؤها  وهو  أال  الكونية  االستهالكية  الرأساملية  يف  أخيل 

البالية  والثقافة  الفاسدة  األطعمة  تناول  عىل  املستهلكني  إجبار  ميكن  ال  حيث 

كام  الرأساميل  االتجار  عليها  يحتكم  التي  القوة  تلك  هائلة  الفاسد.  عىل  واإلدمان 

األولياء  توعية  ما متت  إذا  للدولة والرشكات، ولكن  اإليديولوجي  والجهاز  الدعاية 

ولنئ  فيه.  يعيشون  وملن  للكون  أمل  مثة  يكون  وبأبنائهم  السوق  بهم  يلحقه  مبا 

الالمنو  ورضورة  الهرمية  والدولة  الرأساملية  نهاية  بتخيل  البدء  العسري  من  كان 

ذلك.  نحو  ندفع  أن  علينا  األعرس  من  سيكون  العمر،  بنا  يتقدم  ما  وبقدر  فإنه، 

> l.sklair@lse.ac.uk < توجه كل املراسالت إىل ليسيل سكالير عىل العنوان التايل

 1كتبت عن هذا كتابني هام 
The transnational Capitalist Class )Oxford: Blackwell, 2001( and Globalization: Capi-
talism and its Alternatives )Oxford: Oxford University Press, 2002(.
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>>

االحتجاج على التراكم 
االستخراجي الجديد

في أمريكا الالتينية

>

بقلم ماريتسال سفامبا )Maristella Svampa(، جامعة ال بالتا )La Plata( الوطنية، األرجنيتن

احتجاج مابوش ضد التعدين يف األرجنتني

النشطا   يسائل  الالتينية،  أمريكا  امتداد  عىل 

الطبيعية أخذ نقد املنوال االستخراجي الجديد يتشكل. 

يحيل عىل  الذي  الجديد«  االستخراجي  »املنوال  صار 

منوذج يف الرتاكم يعتمد استغالال عايل الوترية للموارد 

الذي  السيايس  النحو  يف  مفتاحيا  تعبريا  الطبيعية، 

ومنظامت  املجالية  االجتامعية-  الحركات  تعتمده 

التصدير  بالنظر إىل اعتامده عىل  األهليني واملزارعني. 

من  ذلك  كان  وإن  )سلع(،  األولية  للخريات  املكثف 

وتهديده  عمالقة(،  )تجارة  ضخمة  استثامرات  خالل 

يشمل  البيئية،  واألنظمة  باألرايض  سلبي  أثر  بإلحاق 

املنوال االستخراجي الجديد االستخراج املكثف للمواد 

من املناجم املفتوحة واستغالل )الوقود( الفحم املايئ 

والسدود الضخمة املولدة للكهرباء )للقيام باستخراج 

املواد(، والتوسع يف الصيد ونزع الغطاء الغايب وبطبيعة 

جينيا  املهجنة  )املحاصيل  الزراعي  التصنيع  الحال 

الحيوي(.  والوقود  النخيل  والنفط  السوجا  زيت  مثل 

املال  رأس  تراكم  من  املرحلة  هذه  سميُت  كنت 

 commodity consensus””( السلعي«  ب«اإلجامع 

أنه وعىل خالف  2013(( شاهدة   ,2011 ,)Svampa

األمريكية  االقتصاديات  تستفيد   ،1990 السنوات 

دوليا.  السلع  أمثان  يف  طفرة  من  اليوم  الالتينية 

الالتينية  األمريكية  الحكومات  أجابت  أن  وكان 

وكذا  الجديدة  التفاوتات  من  والتقليل  املزايا  بإبراز 

واالجتامعية  واالقتصادية  البيئية  االختالالت  من 

واملجاالت  للعمل  العاملي  التقسيم  يولّدها  التي 

إنتاجية  نظرة  الحكومات  معظم  تدعم  الرتابية. 

أي  إىل  املوجهة  االنتقادات  عن  ُمعرضة  للتنمية 

االجتامعية.   االحتجاجات  ومتجاهلة  سلبي  أثر 

يربز »اإلجامع السلعي« العودة الواسعة يف املنطقة 

إىل األنشطة االستخراجية وهي السريورة التي تعّمقت 

جمهورية  به  اضطلعت  الذي  املتعاظم  الّدور  بأثر 

أمريكا  لسلع  الرئيس  املتسهلك  الشعبية  الصني 

الالتينية. الصني هي الوجهة الرئيسة للصادرات الشيلية 

والربازيلية وكانت ثاين أكرب وجهة لصادرات األرجنيتني 

لصادرات  وجهة  وثالث  وكوبا  وكولومبيا  والبريو 

.)2014  ,Slipak( وفينيزويال  واألوروغواي  املكسيك 

< مراحل »اإلجامع السلعي«

أصوله  وتعود  عدة،  مبراحل  السلعي  اإلجامع  مر 

للسنوات  واشنطن  وإجامع  النيوليربالية  العوملة  إىل 

1990 وهو ما أنتج تغيريا عميقا يف بلدان األمريكية 

الالتينية ومجتمعاتها عىل وقع متييز الدول للرشكات 

متعددة الجنسيات وتعبيد القوانني الجديدة الطريق 

الضخمة  املناجم  قبيل  من  االستخراجية  لألنشطة 

جينيا.  املهجنة  املحاصيل  وزراعة  النفط  واستخراج 

يف منتهى السنوات 1990 ظهرت حركات اجتامعية 

واإلكوادور  بوليفيا  يف  مكثفة  للنيوليربالية  مناهضة 

الحكومات  ولكن  أخرى.  بلدان  بني  من  واألرجنتني 

السريورات واجهت  انبثقت عن هذه  التي  التقدمية 

االتجار  أمثان  تحقيق  لدى  حادة.  ونزاعات  قيودا 

أقلع   2003 سنة  قفزة  األولية  الخريات  يف  الدويل 

واملزايا  العالية  الربحية  بني  مزاوجا  السلعي  االجامع 

التفاضلية. اتسمت هذه املرحلة األوىل بقمع النزاعات 

ذات الصلة باألنشطة االستخراجية فيام طورت أغلب 
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الدول ترابطات جديدة مع رأس املال الخاص متعدد 

الرنانة  الوطنية  الخطب  الرغم من  الجنسيات. وعىل 

االستخراجية  املشاريع  املوايل  العقد  مر  تزايدت عىل 

مواقع  من  عمالقة  للقوميات  عابرة  ومتكنت رشكات 

القومية. االقتصاديات  ضمن  مركزية  أكرث  قدم 

منذ 2009-2010 اتسمت املرحلة الثانية لإلجامع 

السلعي بتوسع أكرب يف املشاريع االستخراجية. ففي حالة 

الربازيل يتوقع برنامج »ترسيع النمو« سدودا عديدة 

 gran salto industrial يف األمازون، ويف بوليفيا تَِعُد

»القفزة الصناعية الكربى« مبشاريع استخراج عديدة 

)غاز، ليثيوم، حديد، صناعات غذائية( وسيتم بالنسبة 

كام  ضخمة،  منجمية  أعامل  تطوير  األكوادور  إىل 

استخراج  لفينيزويال  االسرتاتيجيى  املخطط  سيمدد 

النفط إىل منطقة  Orinoco Belt، ويتوقع املخطط 

االسرتاتيجي األرجنتيني للصناعات الغذائية للسنوات 

وكذا  السوجا  إنتاج  يف   %  60 قدره  منوا   2020-2010

ضخمة. منجمية  وأعامال  الصخري  الوقود  استخراج 

تزايد  الضخمة  املنجمية  األنشطة  عن  تولد  لقد 

يف التوترات االجتامعية حول القضايا البيئية. فقد تم 

املنجمية  للنزاعات  الالتيني  األمرييك  املرصد  حسب 

سنة  الالتينية  أمريكا  امتداد  عىل  نزاعا   120 إحصاء 

سنة  ويف  اجتامعية.  جامعة   150 يف  أثّر  ومبا   2010

 173 تعداده  مبا  صلة  عىل  نزاعا   161 كان   2012

فيام  اجتامعية  جامعة   212 بآثارها  ماسة  مرشوعا 

النزاعات سنة 2014 إىل 198 عىل صلة  تصاعد عدد 

جامعة   296 بآثارها  ماسة  مرشوعا   207 قدره  مبا 

 208 كان   2015 أفريل  شهر  حلول  ومع  اجتامعية. 

218 مرشوعا  بعدد  نشب عىل صلة  قد  موثقا  نزاعا 

املكسيك  وكانت  اجتامعية.  312 جامعة  بآثاره  ماسا 

البريو  تتبعها  نزاعا   36 تعداده  مبا  القامئة  أعىل  عىل 

نزاعا  الشييل مبا تعداده 34  نزاعا ثم  مبا تعداده 35 

مبا  الربازيل  ثم  نزاعا   26 تعداده  مبا  األرجنتني  ثم 

تعداده 20 نزاعا ثم كولومبيا مبا تعداده 13 نزاعا ثم 

بوليفيا مبا تعداده 9 نزاعات ثم األكوادور مبا تعداده 

)http://www.conflictosmineros.net( نزاعات   7

الرصاعات  بعض  تتجاوز  الحالية  املرحلة  يف 

املحلية  السياسات  واملجالية  البيئية  االجتامعية 

مكتسية بعدا وطنيا. ويشمل ذلك الجهود التي تبذل 

واملجال  الوطنية  سيكور  إيزوبورو  حديقة  لحامية 

 Bolivia’s Isiboroأ ت  م  و  س  إ  )ح  األهيل  الرتايب 

 Sécure  National Park and Indigenous

السكان  اعرتض  حيث   )Territory )TIPNIS

جهود  وكذلك  رسيعة  طريق  تشييد  عىل  املحليون 

منع العمل عىل سّد ضخم يف بيلو مونتي يف الربازيل 

يف  الضخمة  املنجمية  املشاريع  من  عدد  ومقاومة 

سنة  النهايئ  واإليقاف  األرجنتني  من  مختلفة  مناطق 

2013 ملبادرة  Yasuní-ITT وعسكرة منطقة إينتاغ 

يف األكوادور تلك املنطقة الرائدة يف مقاومة املشاريع 

املنجمية الضخمة. كام يحرض االضطراب يف بلدان ذات 

حكومات نيوليربالية أو محافظة حيث نسجل مقاومة 

مرشوع منجمي يف البريو يف منطقة كونغا وهو ما أودى 

بحياة 25 شخص يف ما بني 2011 و2013 فيام تستمر 

ضخم  منجمي  مرشوع  ضد  املكسيك  يف  احتجاجات 

والعنف.  القمع  تصاعد  من  الّرغم  عىل  سّد  وتشييد 

االستخراجية  األنشطة  الحكومات  أغلب  تساند 

ُمجرّمة االحتجاجات ومسلطة عليها القمع، حاّدة من 

املشاركة السياسية للساكنة املحلية واألهلية. لقد حّد 

توسع رأس املال يف استغالل املوارد والخريات واملجاالت 

الرتبية الطبيعية بصفة عميقة من الحقوق الجامعية 

األمل يف  بعثت  التي  التحرر  مدّمرا رسديات  والبيئية 

متزايدة  الهوة  وتشري  واألكوادور.  بوليفيا  مثل  بلدان 

االحتجاجات  وتجريم  واملامرسة  الخطاب  بني  العمق 

للدميقراطية  تراجع  إىل  االستخراجية  األنشطة  عىل 

حيث يسّجل تحول الحكومات التقدمية أو الشعبية 

املؤسسة  هيمنتها  يف  تقليدية  أكرث  أنظمة  نحو 

كالسيكية. ووطنية  شعبوية  تنموية  مناويل  عىل 

توجه كل املراسالت إىل ماريستيال سفامبا عىل العنوان 

>maristellasvampa@yahoo.com<

املراجع:
Slipak, A. )2014( “Un análisis del ascenso de China y 
sus vínculos con América Latina a la luz de la Teoría 
de la Dependencia.” Realidad Económica 282: 99-124.

Svampa, M. )2011( “Modelo de Desarrollo y cuestión 
ambiental en América Latina: categorías y escenarios 
en disputa,” in F. Wanderley )ed.(, El desarrollo en 
cuestión. Reflexiones desde América Latina, CIDES, 
OXFAM y Plural, La Paz. 

---------- )2013( “Consenso de los ‘Commodities’ y 
lenguajes de valoración en América Latina” in Nueva 
Sociedad, 244.

http://www.conflictosmineros.net
mailto:maristellasvampa%40yahoo.com?subject=


26

 العدد 1 من السلسلة ٦ - آذار  201٦    

>>

إىل  واسعا  ودوليا  إقليميا  اهتامما  كوريا  رافائيل  الرئيس  لفت   2007 سنة 

ويف   ،)La Revolución Ciudadana( املواطنني«  »ثورة  الرائد  السيايس  مرشوعه 

الطبيعة  يف  بالحقوق  دفع  جديدا  دستورا  التأسيسية  الجمعية   أقرت   2008 سنة 

الوطني  )املخطط  حكومي  تنموي  مخطط  أّول  قلب   2009 سنة  ويف  األمام،  إىل 

للعيش الالئق )Plan Nacional para el Buen Vivir(( املنوال التنموي السائد 

املدّمر   )Extractivism( االستخراجي  الطريق  يف  االستمرار  باستحالة   « معرتفا 

Yasuní-ITT=  Ishpingo-( الرائدة  ياسوين  مبادرة  إن  بل  الجنوب«.  بلدان  يف 

النفط  استخراج  بإيقاف  املنادية  ت(  ت  إ  ياسوين   =   Tambococha-Tiputini

بتحول  وعدت  الدولية  الجامعة  من  هبات  تلقي  مقابل  اإلكوادوري  األمازون  يف 

االنطالق  استخراجي. فام هو، سبع سنوات منذ  بعد  ما  أكوادور  اتجاه  جذري يف 

الصناعات  يف  كوريا  سياسات  أثر  املواطنني«،  »ثورة  املسمى  السيايس  املرشوع  يف 

املنجمية والنفطية. ما الذي بقي من تلك االقرتاحات األوىل واألمل الذي تلبس بها؟

<متدد جبهات االستخراج

عىل امتداد السنوات القليلة املاضية شجع الرئيس كوريا عىل الدوام متدد حدود 

االستخراج. يف قطاع النفط سمحت تراخيص جديدة بفتح أكرث من ثالثة ماليني هكتار 

يف األمازون للتنقيب عىل امتداد جولتي العروض النفطية األخريتني. ويف سنة 2013 

تخلت األكوادور عىل مبادرة إ ت ت معتربة املناطق املوجودة يف محمية ياسوين 

الوطنية، وهي املوطن األصيل للعديد من املجموعات األهلية ومن بينها من انعزل 

المنوال االستخراجي 
مقابل العيش الالئق

في األكوادور

>

بقلم وليم ساشر )William Sacher( وميشال بايث )Michelle Báez( المعهد األمريكي الالتيني للعلوم االجتماعية، 
األكوادور

تشييد معسكر منجم مريادوراملفتوح الستخراج النحاس يف تونداميي، زامورا-

شينشيب، االكوادور. الصورة لعمر أوردونيز.
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الحكومة  دعمت  مبثل،  مثال  االستخراجي.  النشاط  وجه  يف  للفتح  معّدة  اختياريا، 

سنة 2009 العديد من املشاريع املنجمية الضخمة كان عدد عديد منها قد أُطلق 

يتصل  واليوم  بلد منجمي.  إىل  اإلكوادور  تحويل  بهدف  النيوليربالية  الحقبة  خالل 

العمل يف دزينة من مشاريع النحاس والذهب موجودة يف مناطق بالغة الحساسية 

ضخمة.  مياه  ومخزونات  كبري  بيولوجي  تنوع  ومناطق  أهلية  مناطق  ذلك  يف  مبا 

رشكة  متلك  حيث  للقوميات  العابرة  للرشكات  مملوك  املشاريع  هذه  أهم 

فيام  إيتاغ  منطقة  يف  لورمياغوا  مرشوع  الشيلية  للدولة  اململوكة  كوديلكو 

 Lundin Mining, Cornerstone, مثل  صغرى  كندية  منجمية  رشكات  تواصل 

القانوين«  »ملجئها  من  انطالقا  األكوادور  يف  انتصابها  تركيز   Dynasty Metals

و)رشكة   ،  Tongling الصينية  للدولة  اململوكتني  الرشكتني  كمثل  مثلها  كندا  يف 

منجمية  رشكة  بعث  من  الرغم  وعىل   .China Railways الحديدية(   الخطوط 

املؤسسة    =Empresa Nacional Minera= ENAMI( للدولة  مملوكة 

إنتاجها املنجمي املستقبيل. لإلكوادور رقابة عىل  الوطنية م و م( فليس  املنجمية 

من  الدولة  مداخيل  يف  ترفّع  أن  من  الحكومة  متكنت  النفطي  القطاع  يف 

النفط من خالل إعادة التفاوض حول العقود والرتفيع يف نسب مشاركة الرشكات 

الرشكات  إىل  التنقيب  مناطق  أغلب  أن متنح  ذلك مل مينع  ولكن  للدولة.  اململوكة 

باليني   10 تلقى  اإلكوادور  أن  أهمية  أكرث  داللة  يكتسب  مام  إن  بل  األجنبية. 

املاضية  الخمس  السنوات  امتداد  عىل  الصينية  البنوك  من  هبات  أمرييك  دوالر 

ذلك  أن  باعتبار  اإلكوادوري  النفطي  اإلنتاج  وجهة  تحويل  إىل  أدى  ما  وهو 

لذلك  وتبعا  الصينية.  الرشكات  لفائدة  نفط  براميل  هيئة  عىل  للدفع  قابل  الدين 

الدين.  ذلك  خالص  إىل  األكوادوري  النفطي  اإلنتاج  من   %  90 تتجه  أن  يتوقع 

<الرتاكم عن طريق نزع امللكية

يف املجاالت الرتابية التي تتّم فيها األنشطة النفطية واملنجمية تستخدم الرشكات 

ووكاالت الدولة اإلطار القانوين الذي أوجدته »ثورة املواطنني« من أجل نزع ملكية 

الناس ألراضيهم ورفع آالت الرشكات املنجمية متوسطة الحجم بغية توفري الظروف 

املادية املطلوبة النتصاب أنشطة استخراجية واسعة املدى. أدت هذه السريورات 

  )David Harvey( التي تقدم أمثلة شاهدة واضحة عىل ما يسميه دايفيد هاريف

»الرتاكم عن طريق االنتزاع« إىل تشكيل وإعادة تشكيل ما ال يحىص من الحركات 

ملناهضة لألنشطة االستخراجية التي تنتابها الخشية من كوارث بيئية واجتامعية مقبلة 

مثل تلك التي حلت خالل األربعني سنة املاضية باألمازون األكوادوري جراء استغالل 

األمازون  املزارعني والجامعات األهلية يف  الحركات االجتامعية  النفط. تجمع هذه 

 =(  Cordillera del Condor منطقة  يف  وميستيزو  وشوار  سارايوكا  أقوام  مثل 

سلسلة جبال النسور(، وساكنة الغابات املطرية يف إينتاغ وباكتو وقوم املناطق القاحلة 

ومنظامت حرضية مثل Yasunidos وهي تطالب باستفتاء شعبي حول قرارا استغالل 

محمية ياسوين الوطنية وهو االستفتاء الذي وافق عليه املجلس الوطني االنتخايب. 

<التهميش والقمع وتجريم االحتجاج االجتامعي

رفضت الحكومة االنتقادات التي وجهتها هذه الحركات للسياسات االستخراجية، 

 )Sabatinas( ويف البيانات الصحفية الحكومية وكذا يف ما يذيعه الرئيس كوريا كل سبت

بلقب  االستخراجي  املنوال  معاريض  الدولة  تديرها  التي  اإلعالمية  الوسائط  تنعت 

و«التقدم«. »للتنمية«  الوحيدة  الطريق  بكونه  االستخراج  واصفة  »الطفوليني« 

السجن  يف  لالستخراج  املناهضني  باملقاومني  للزج  الجزايئ  القانون  استُخدم 

»اإلرهاب«  قبيل  من  قانونية  توصيفات  استخدام  خالل  من  األخص  وعىل 

 16 القانون  قبيل  من  أخرى  قانونية  أدوات  استخدام  تم  كام  و«التخريب«. 

 )Pachamama( باشاماما  مثل  حكومية  غري  منظامت  نشاط  ملنع   )16  código(

ومؤخرا  النفطية.  الرشكات  ضد  نضاالتهم  يف  األمازون  أقوام  مبساندة  عرفت  التي 

والنفطي  املنجمي  االستخراج  مناطق  يف  والعسكري  األمني  الحضور  تزايد  تسبب 

يف بث الرعب يف صفوف السكان املحليني بل تسبب يف العديد من حاالة الوفاة. 

وتوفق الرتهيب يف إسكات النشطاء الحركيني النقديني واملجتمع املدين عامة جاعال 

االستخراجي. املنوال  مناسبة  مدى  حول  عمومية  مجادلة  إقامة  املستحيل  من 

يف عمل آخر )Sacher, 2010( أسمينا الدول التي تضع أجهزتها يف خدمة تراكم 

رأس املال عرب االستخراج املنجمي الضخم أو النفطي »الدول املنجمية« أو »الدول 

البرتولية«، وباعتامد املرشوع السيايس ل«ثورة املواطنني« تخلق الدولة األكوادورية 

راهنا الرشوط االجتامعية الرضورية لتطوير هذه األنشطة. خالل السنوات القليلة 

والتي  السابقة،  اإلكوادورية  النيوليربالية  الدولة  كوريا  رافائيل  حّول  املاضية، 

وبرتولية.  منجمية  دولة  إىل  الرتابية،  البلد  مجاالت  من  العديد  يف  بالكاد  وجدت 

<ما ذا تبقى »للعيش الالئق«

تتناقض سياسات كوريا وحكومته االستخراجية مع ما يرطنان به يف خطاباتهام. 

البرش  واستغالل  االقتصادي  والنامء  »التنمية«  مبناويل  الرسمية  البالغات  تندد 

الفعلية  املامرسات  ولكن  االستخراجي  باملنوال  العمل  بإنهاء  مطالبة  والطبيعة 

الرشكات  بأن  الحكومة  تحاجج   .2008 دستور  روح  تجسيد  يف  فشلت  للحكومة 

املنجمية والنفطية تراعي ما يتوجب من أجل استغالل »مسؤول« للموارد الطبيعية 

غدا.  عنه  التخيل  طريق  عىل  اليوم  رضورية  خطوة  االستخراجي  املنوال  وأن 

ما يسميه  أن  بنّي   )David Cortez( دايفيد كوتاث  األكوادوري  الفيلسوف  ولكن 

جديد  تنموي  بنموذج  يأت  مل  الالئق(  العيش  )مبعنى    Sumak Kawsay كوريا 

تكتيك سلطوي جديد. بل هو  العدواين  االستخراج  سياسات  لترشيع  أداة  بل هو 

>william.sacher@mail.mcgill.ca<  توجه املراسالت إىل وليام سارش عىل العنوان

>baemic@gmail.com< وإىل ميشال بايث عىل العنوان  

املراجع:
Sacher, W. “The Canadian mineable pattern: institutionalized plundering and impu-

nity.” Acta Sociológica 54, January-April 2010, pp. 49-67

mailto:william.sacher%40mail.mcgill.ca?subject=
mailto:baemic%40gmail.com?subject=
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>>

ضد  املكسيك  يف  النضاالت  تزايدت  املاضية  السنة  عرش  الخمسة  امتداد  عىل 

النفاذ  حول  نزاعات  يف  السلعي«  »االجامع   )2013( سفامبا  ماريستيال  تسميه  ما 

إىل املوارد الطبيعية مشرتكة امللكية والسيطرة عليها والترصف فيها. ميثل يف قلب 

من  االجتامعية  الرثوة  يسلعن  الذي  النوع  من  استخراجي  منوال  النزاعات  هذه 

هي:  )2015  ,Navarro( ثالثة  سريورات  يتّبع  املال  لرأس  تراكم  تحقيق  أجل 

• تطوير قطاع صناعات زراعية عابر للقوميات يقيص املنتجني الريفيني الصغار 

وينسف اقتصاديات املزارعني

• مّد الطرقات الرسيعة واملوانئ واملطارات وخطوط السكك الحديدية 

واملشاريع السياحية الضخمة ذات العالقة باملنوال االستخراجي

نضاالت من أجل 
المشترك 

في المكسيك

>

 Benemérita Universidad Autónoma( الجامعة الشعبية المستقلة بينيميريتا ،)Mina Lorena Navarro( بقلم مينا لورينا نافارو
de Puebla(، المكسيك

أسامك ميتة يف نهر سانتياغو، املكسيك

• تشظي النسيج االجتامعي ناتجا عن مشاريع البنية التحتية الكربى والتمدد 

الحرضي الذي يهدد املناطق املزروعة واملحمية.

متحالفنْي  والدويل  الوطني  الرأساملني  كال  قبل  من  التغريات  بهذه  الدفع  تم 

مع دوائر عدة  يف الحكم والجرمية املنظمة. وتدعم اسرتاتيجيات ترشيعية تعتمد 

الدوائَر  هذه  وتقسيمها  عليها  االنضباط  وفرض  االجتامعية  الجامعات  استقطاب 

اإليقافات  كبري  إىل حد  تزايدت  لذلك  تبعا  واالتجار.  لالستغالل  املامرسة  الجديدة 

ومامرسات العنف تجاه املشاركني يف هذه النضاالت من أجل الدفاع عن املشرتك. 

بني  من  سقطوا  قتيال   44 أن  ب(  ق  م  )م  البيئي  للقانون  املكسييك  املركز  أورد 
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األربعني مليون لرت من الكربيت النحايس التي تساقطت عىل نهر سانورا يف شامل 

املناهضة  املتحدة  »الجبهة  يف  اليوم  ينتظمون  ساكن   23000 أصاب  مبا  املكسيك 

لرشكة  Grupo México«، وفضال عن ذلك سجلت انفجارات وتساقطات ممتدة 

مصدرها أنشطة االستخراج التي تقوم بها رشكة PEMEX البرتولية اململوكة للدولة.

أراضيها  عن  الدفاع  من  الدوام  عىل  االجتامعية  الجامعات  تتمكن  مل  ولنئ 

وقف  عىل  وأحيانا  الضخمة  املشاريع  بعض  تأجيل  عىل  قادرة  كانت  فإنها 

مسبوق  غري  جامعي  ذايت  تنظم  خالل  من  ذلك  أمكن  وقد  منها.  عدد 

شريان  جامعات  متكنت  وقد  الحكم.  من  تقليدية  غري  أشكال  أساس  وعىل 

هدم  إيقاف  من   )Michoacán( ميشواكان  منطقة  يف  األهلية   )Cherán(

مًعا. آن  يف  املنظمة  والجرمية  األشجار  قاطعي  ضد  نفسها  عن  مدافعة  غاباتها 

ما من شك يف أن هذه النضاالت كانت ذات فوائد تعليمية من حيث مواجهتها 

تحمي  أن  ميكن  ممكنة  لبدائل  إبرازها  حيث  من  وكذا  الرأساميل  التطّور  ألخطار 

إعادة إنتاج الحياة البرشية وغري البرشية. للنضاالت من أجل املشرتك أفق سيايس 

ذو غايتني أولهام هي إعادة متلك السيايس من أجل إعادة هندسة جامعاتنا وثانيتهام 

رمزيا  الحياة  إلنتاج  حرة  إعادة  بتحقيق  الكفيلة  والرشوط  القدرات  متلك  إعادة 

وماديا. إن معاودة توليد الخريات املشرتكة وحاميتها هام أساس الوجود البرشي ولكن 

يبقى يف املركز من ذلك السؤاُل املتعلق مبا إذا كان مسموحا للجامعات بأن تقنن 

النفاذ إىل الخريات املشرتكة واستخدامها يف ظل أزمة الحضارة اإلنسانية املعارصة.

>mina.navarro.t@gmail.com <   توجه كل املراسالت عىل مينا نافارو عىل العنوان

املراجع:
Navarro, M. L. )2015( Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capi-
talista de los bienes naturales en México. Mexico: ICSyH BUAP/ bajo tierra ediciones. 

Svampa, M. )2013( “Consenso de los ‘Commodities’ y lenguajes de valoración en Amé-
rica Latina” in Nueva Sociedad, 244. 

البيئييني يف ما بني سنتي 2005 و2013 وأن 16 حالة تجريم سجلت يف نفس الفرتة 

وعىل  قانوين.  غري  إيقاف  حالة   64 و  للقوة  غري مرشوع  استخدام  حالة   14 وكذا 

املكسيك  امتداد  الظهور عىل  يف  املقاومة  استمرت حركات  القمع  هذا  من  الرغم 

قيادة مجموعات  تحت  ومؤخرا  رئيسيا  والفالحية  األهلية  الجامعات  قيادة  تحت 

مقاطعة  بغية  اسرتاتيجية  هجومات  الريفية  الجامعات  أطلقت  مستقلة.  حرضية 

معاشها.  إىل  نفاذها  تهدد  ثم  ومن  بالتهجري  تهددها  كهرمائية  سدود  تشييد 

مجلس  اشتهر  املكسيك(  يف  املستقلة  الواليات  من  )واحدة  غريريرو  والية  ويف 

 )Council of Ejidos and Communities( الجامعية  واألرايض  الجامعات 

.)Parota( باروتا  سد  لبناء  املتصدية  عاما  عرش  اإلثني  حملة  يف  نجاحه  بعد 

يف ذات الوقت، وخالل الخمسة عرش عاما املاضية، أسندت الحكومة املكسيكية 

تقنية  واستخدام  الطلق  الهواء  عىل  مفتوحة  منجمية  أنشطة  لتطوير  ترخيصا   24

املعدلة  العضوية  املواد  انتشار  الصخري. ويعد  الغاز  استخراج  بغية  املايئ  الضغط 

املزارعني  قبل  من  عنيدة  مقاومة  شهدت  التي  الحلبات  من  أخرى  حلبة  جينيا 

بحكم  الفوز  من  مؤخرا  الحركات  هذه  تصميم  متكن  وقد  األهلية.  والجامعات 

بأن  للرشكات  تسمح  التي  بالرتاخيص  العمل  إيقاف  أجل  من  املرفوعة  القضية  يف 

السيارة وسكك  الطرقات  أخرى  نضاالت  استهدفت  تزرع قمحا معّدال جينيا. وقد 

نقل  كلفة  من  التقليل  إىل  هدفت  التي  واملوانئ  املطارات  ومشاريع  الحديد 

دولة  يف  آتينكو  أرايض  عن  للدفاع  الشعبية  »الجبهة  عارضت  وقد  األولية.  املواد 

مكسيكو.  ملدينة  الجديد  الدويل  املطار  تشييد   ،2001 سنة  أخرى،  مرة  املكسيك« 

وكذا  والصيادين  املزارعني  جامعات  الضخمة  السياحية  املشاريع  هددت  لقد 

مناطق التنوع البيئي الغنية، وصار نضال جامعة كابو بوملو ذا أهمية رمزية بعد 

العامل.   يف  املرجانية  الشعاب  أهم  هّدد  هدام  ضخم  مرشوع  صد  من  متكن  أن 

منع  إىل  وبويبال  مكسيكو  قبيل  من  مدن  يف  الحركات  من  العرشات  تسعى 

وتتأثر  الزراعة.  يف  املستخدمة  أو  املحمية  املناطق  يف  األساسية  البنية  مشاريع 

العديد من األحياء سلبا مبصبات الفضالت املفتوحة عىل الهواء الطلق وبالفضالت 

تساقطات ضخمة  تم تسجيل  امللوثة. كام  البحرية  والطرق  باألودية  السامة وكذا 

مثل  الطلق  الهواء  عىل  املفتوحة  االستخراجية  األنشطة  جراء  السامة  املواد  من 

mailto:mina.navarro.t%40gmail.com?subject=
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>>

األنشطة  متدد  عىل  شاهدة  حالة  األرجنيت 

واألنشطة  الزراعية  الصناعات  يف  االستخراجية 

الوقود  استغالل  يف  ومؤخرا  الضخمة  املنجمية 

املايئ  الضغط  خالل  من  التقليدي  غري  الفحمي 

نضاالت  تزايد  إىل  أدت  التي  األنشطة  وهي 

االستخراجي. للمنوال  املناهضة  الحركات 

بظهور الصناعت الزراعية وترسخها بوصفها منواال 

فالحيا دخلت األرجنتني إىل السوق الكونية عىل أنها 

من أكرب منتجي السوجا املهّجنة يف العامل. وقد ساهم 

التصاعد الكبري ألسعار املنتجات األولية من بني عوامل 

عىل  السوجا  لزراعة  املعدة  األرايض  تزايد  يف  أخرى 

نطاق واسع مام قدره 370000 هكتار سنة 1996 إىل 

ما يزيد عن 20,5 مليون هكتار خالل 2015-2014. 

وعىل الرغم من ترسيع اإلنتاج املكثف للسوجا والقمح 

واملعّد أغلبه للتصدير من تركيز ملكية األرض بني أياد 

أجنبية فإن العمل يف الفالحة يعترب مرتسخا يف التقاليد 

الزراعية الوطنية وهو التمثل الذي يحد من الجدال 

ومساوئها. الزراعية  الصناعات  منوال  مزايا  حول 

جوابا  ظهرت  املقاومة  من  متعددة  أنواعا  ولكن 

التبخري«  »أوقوفا  شعار  فتحت  السوجا.  منوال  عىل 

مجموعات  أدانت  عقاقري(  بها  وأدخنة  أبخرة  )إلقاء 

املناطق  تبخري  عمليات  آثار  األحياء  ومن  حرضية 

املجموعات  من  العديد  نظمت  كام  بالسكان  اآلهلة 

احتجاجات عىل الزراعة املقترصة عىل منتوج السوجا 

ناقدة أثرها الضار يف أرايض األهايل ويف التنوع البيئي 

وحاولت جامعات املزارعني واألهليني أن توقف عمليات 

للغابات. الوطني  القانون  بتفعيل  مطالبة  التهجري 

السنوات  خالل  املنجمي  النشاط  أهمية  تزايدت 

اإلنتاج  تضخم   2000 السنوات  وبحلول   ،1990

األرجنتني.  بالغا يف  تضخام  الطلق  الهواء  يف  املنجمي 

ثاين  والنخاس  الذهب  األخص  املعادن وعىل  وصارت 

مناؤه بعد  أرسع قطاع تصديري أرجنتيني من حيث 

الصادرات  تصاعدت  املناجم  وزارة  وحسب  السوجا. 

املنجمية مبا قدره 434 باملائة فيام تزايد عدد املشاريع 

مبا قدره 3,331 باملائة. وقد منحت السلطات املحلية 

مناطق  يف  املنجمي  التنقيب  تراخيص  من  العديد 

ريفية محمية وكذا يف املدن وكربى املناطق الحرضية.

من الواضح أن السياسات النيوليربالية األرجنيتنية 

الضخم  املنجمي  االستخراجي  النشاط  عىل  شجعت 

المنوال االستخراجي 
الجديد في األرجنيتين

>

 Universidad Nacional de General( جامعة جينيرال سارمينو الوطنية ،)Marian Sola Álvarez( بقلم ماريان سوال آلفاراث
Sarmiento(، األرجنيتن

احتجاج ضد التعدين يف ميندوزا، األرجنتني

لقد   .2007 منذ  طفيفة  تغيريات  إال  نشهد  ومل 

متدد  يف  البالد  يف  الساري  القانوين  اإلطار  ساهم 

»األمان  تأمني  من خالل  الجديد  االستخراجي  املنوال 

التنظيم  منح  لقد  العالية.  واملرابيح  الترشيعي« 

الدستورية  واإلصالحات  االرجنتينية  للدولة  الفيدرايل 

لسنة 1994 للواليات دورا مركزيا يف انتصاب املشاريع 

املنجمية  األنشطة  تتنوع  لذلك  نتيجة  الضخمة. 

حكومات  به  تضطلع  الذي  للدور  تبعا  الضخمة 

االقتصاديني  الفاعلني  حضور  لدفع  وتبعا  الواليات 

وكذا  ذلك  عكس  أو  ما  قطاع  تطور  نحو  املحليني 

املحلية.  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  الديناميات 

املنجمية  للمشاريع  املنظمة  املقاومة  تنترش 

من  العديد  ظهرت  األرجنتني.  يف  وآثارها  الجديدة 

املشاريع  تنتصب  فيها  التي  املناطق  يف  الحركات 

التكوين  ذاتية  املجالس  تقودها  ما  وكثريا  املنجمية 

هذه  ولكن   .)asambleas de autoconvocados(

للتعبري  الوسائط  من  القليل  إال  متلك  ال  املجموعات 

االستخراجية  للنشاطات  العمومية  املعارضة  عن 

الوالئية من رقابة ومن  الحكومات  باعتبار ما متارسه 

إن  بل  والبيئية.  االجتامعية  لالحتجاجات  تجريم 
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لهذه املجموعات عرسا يف النفاذ إىل اإلعالم العمومي 

للدولة.  التابعة  البيئية  الوكاالت  إىل  الوصول  ويف 

عىل  باملساعدة  النيوليربالية  السياسات  تكتف  مل 

الضخمة  املنجمية  واملشاريع  السوجا  إنتاج  متدد 

الوقود  استخراج  نحو  الطريق  عبدت  بل  الجديدة 

معقد  نشاط  وهو  املايئ  الضغط  عرب  التقليدي  غري 

جدية.  وبيئية  اجتامعية  مخاطر  ذو  للجدل  ومثري 

قد  التجريبية  التقنية  هذه  كون  من  الرغم  وعىل 

جلبتها رشكات عابرة للقوميات ضخمة فإن الحكومة 

الكهرمايئ  الوقود  عىل  السيادة  مامرسة  بجلت 

 YPF الوطنية   رشكتها  خالل  من  الطاقة  وعىل 

أدىن  وعىل  حقيقيا،  كان  ما  إذا  هام  تحول  وهو 

الرشكة  وعد  اعتبار  عىل  الرمزي  املعنى  يف  تقدير 

الطاقي.  الذايت  االكتفاء  باستعادة  األقل  الوطنية عىل 

شوفرن  YPF ورشكة  بني  اتفاق  أرّش   ،2013 سنة 

استخراج  بداية  عىل  نيكوين  ومقاطعة   )Chevron(

املايئ عىل نطاق واسع يف  الضغط  الوقود عن طريق 

مخازن  اكتشاف  تسبب  التاريخ  ذلك  منذ  االرجنتني. 

 Vaca( الصخر الطيني املكتنز بالوقود يف فاكا مويرتا

استخراج  معاريض  وصم  مع  بالتوازي   )Muerta

يف  حوادث  وجود  وإنكار  املايئ  بالضغط  الوقود 

ولكن  الرافضة.  األصوات  إطالق  مجال  من  التقليل 

ذلك مل مينع املقاومة من أن تنمو يف املقاطعات وعىل 

انخرطت  حيث   )Patagonia( باتاغونيا  يف  األخص 

والجامعات  املتعددة  القطاعات  ومنظامت  املجالس 

يف  الرتابية.  واملجاالت  املاء  حول  نضاالت  يف  األهلية 

ىريوس  بيونس  ذلك  يف  مبا  املقاطعات  من  العديد 

القوانني  تفعيل  تم   )Entre Ríos( ريوس  وأنرتي 

الطبيعية. للموارد  أكرث  استغالل  لتحريم  املحلية 

يرتبط متدد األنشطة االستخراجية كذلك بتأسيس 

وإعادة تشغيل منشآت كهرمائية مركزية ونووية وكذا 

الصناعات  دعم  بغية  التحتية  للبنية  كربى  مشاريع 

واستخراج  الضخمة  املنجمية  واألنشطة  الزراعية 

مبوافقات  الدفع  تم  التقليدي.  غري  املايئ  الوقود 

الستخراج  ترشع  مخصوصة  ومؤسساتية  سياسية 

من  العديد  قبل  من  وسلعنتها  الطبيعية  املوارد 

الفاعلني الهيمنيني مانحة للرشكات العابرة للقوميات 

الرتابية. املجاالت  تلك  عىل  الحياة  هندسة  سلطة 

نواجه  الجديد  االستخراجي  املنوال  نسائل  عندما 

لنا  مينح  يزال  ال  ذلك  ولكن  التحديات  من  العديد 

وعىل  نريد.  الذي  املجتمع  نوع  ملناقشة  الفرصة 

الجامعة  انخراط  فإن  تفاوتات  وجود  من  الرغم 

متس  عميقة  آثار  ذات  قضايا  حول  املجادالت  يف 

والبيئية  واملجالية  واالجتامعية  اإلنسانية  الحقوق 

أكرث دميقراطية. ما رمنا تشييد مجتمعات  إذا  حيوي 

توجه كل املراسالت إىل ماريان سوال آلفاراث عىل العنوان 
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انتمى فالدميري يادوف إىل جيل من الروس الذين 

ولدوا قبل الحرب العاملية الثانية ولكنهم نضجوا عىل 

أثرها. ولد يف لينينغراد تلك املدينة التي كان كل حجر 

بالنفس  والتضحية  البسالة  عن  بذكريات  يزخر  فيها 

وصدمة  الستالينية  التصفيات  وقسوة  والرتاجيديا، 

الحصار ذي 900 يوما. تلك املدينة هي مرسح أعامل فذة 

للروح الخالقة موصولة بأسامء من قبيل )الشاعرة( آنا 

أخامتوفا )Akhmatova( و)املوسيقار وعازف البيانو( 

و)الشاعر   )Shostakovich( شوستاكوفيتش  دمييرتي 

.)Brodsky( برودسيك  أالكساندروفيتش  والكاتب( 

كان  الثانية(  العاملية  الحرب  1945)نهاية  سنة 

يصري  بأن  حاملا  عمره  من  عرش  السادسة  يف  يادوف 

طيارا، وعىل أثر تخرجه من الثانوية انضم إىل دراسة 

من  يتمكن  مل  ولكنه  العسكريني  الطيارين  لفائدة 

الجسدية يف حني  البنية  أقوياء  يبجلون  كانوا  إمتامه. 

٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 

حياة منظورة لعلم 
اجتماع منفتح

>

بقلم ميخائيل شرنيش )Mikhail Chernysh(،آكاديمية العلوم الروسية، موسكو، روسيا، وعضو لجنة البحث ضمن ج 
د ع اج حول الطبقات االجتماعية والحركات االجتماعية )ل ب ٤٧( ومجموعة البحث في موضوع حقوق اإلنسان 

والعدالة االجتماعية )م ب م ٠٣(

فالدميري يادوف

الدراسة  مجال  غرّي  القوة.  ومنهوك  نحيال  هو  كان 

وراء  ما  إىل  مييض  أن  يف  حلمه  عىل  حافظ  ولكنه 

األفق لريى كيف تكون الشمس خلف الغيوم. سجل 

الحكومية  لينينغراد  جامعة  يف  الفلسفة  قسم  يف 

التخرج  بعد  ما  دراسات  وواصل  بتفوق  وتخرج 

حول  رسالته  ناقش  الخمسني  السنوات  بداية  ويف 

الفكري«  الفعل  من  شكال  بوصفها  »اإليديولوجيا 

علم  نحو  توجه  كون  إيغور  مع  اجتامع  أثر  وعىل 
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٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 

قد  كان  الذي  الجديد  البحثي  الحقل  ذلك  االجتامع 

تلك.  الستاليني  بعد  ما  الدفء  حقبة  يف  للتو  فتح 

عىل  حائزا  األيام  تلك  يف  االجتامع  علم  يكن  مل 

اعرتاف رسمي يف االتحاد السوفيايت، وكانت السلطات 

العلمية  للشيوعية  خطري  انتهاك  أنه  عىل  إليه  تنظر 

التفسريية  األدوات  متنح  أن  فيها  يفرتض  كان  التي 

الكاملة لكل ما ميكن أن يحدث يف املجتمع السوفيايت. 

عندما  مرتجرجة  أرض  عىل  يقف  إذا  يادوف  وكان 

يف  األوىل  امليدانية  البحوث  من  بواحد  يقوم  أن  قرر 

حقيقيا  تحديا  املوضوع  كان  لقد  السوفيايت.  التاريخ 

حيث دارت الدراسة حول اختبار الفرضيات املارسكية 

كانت  الجديدة  السوفياتية  الظروف  بأن  القائلة 

عىل  األفراد  من  جديد  نوع  جديد،  إلنسان  مولدة 

أجل  من  الخاصة  هو  برفاهيته  للتضحية  استعداد 

تقدما  مثل  كتابا  الدراسة  نتاج  وكان  املشرتك.  الخري 

وعمله«. اإلنسان  الرويس:«  االجتامع  علم  يف  خارقا 

يف تلك األيام كانت املواقف من االشرتاكية تتأرجح 

الجديد  النظام  ميجدون  منارصوها  كان  أقصيني.  بني 

عىل أنه أكرث املجتمعات تقدما يف تاريخ البرشية فيام 

الرش«  »امرباطورية  أنه  عىل  يصفونه  منتقدوها  كان 

التي عززت أكرث وجوه الطبيعة البرشية سوءا. أظهر 

يادوف أن اإلنسان السوفيايت مل يكن مختلفا عن رجال 

البلدان األخرى ونسائها. كان اإلنسان السوفيايت يريد 

لروسيا أن تكون مزدهرة ولكنه كان يحبذ سلك نهجه 

والتقدم.  الشخصية  السعادة  حلم  يتابع  وأن  الخاص 

عن  مطلقا  يادوف  يتخل  مل  التاريخ  ذلك  ومنذ 

بشدة  عارض  لقد  الجوهرانية.  عىل  الشديد  اعرتاضه 

كل محاوالت ابتداع »علم اجتامع أهيل« ال ميكنه أن 

بالقول  الوطنية. كان يحاجج  الحدود  ينمو إال داخل 

يف  أن  ذلك  كينية  دّراجة  مثة  تكون  أن  ميكن  ال  إنه 

لقد  املشرتكة.  العنارص  من  العديد  كلها  الدراجات 

دافع بشدة عن رضورة اندراج علم االجتامع الرويس 

أجل  ومن  االجتامعيني  للعلامء  العلمية  الجامعة  يف 

أشكالها. كل  يف  الحداثة  الستكشاف  املوارد  توحيد 

تلك  العلامء  مجموعة  من  واحدا  يادوف  كان 

السوفياتية.  اإليديولوجيا  بأولوية  القول  تحدت  التي 

لقد كان إيغور كون )Igor Kon( وتاتيانا زاسالفيكايا 

 Boris( وبوريس غروشن )Tatyana Zaslavskaya(

 Andrei( زدرافوميوسلوف  وأندريي   )Grushin

 Vladimir( شوبكني  وفالدميري   )Zdravomyslov

علامء  من  الشبكة  يشبه  ما  يف  أعضاء   )Shubkin

وحرية  بالنزاهة  دفعوا  الذين  السوفيات  االجتامع 

فالدميري  عزز  وقد  العامل.  عىل  واالنفتاح  النقاش 

عىل  العمل  خالل  من  املجموعة  تقاليد  يادوف 

من  واسرتاتيجياته  االجتامعي  العلم  منهجية 

إىل  ميله  كان  ولذلك  االجتامعي.  التغري  فهم  أجل 

النامذج  متعددة  والرتسيامت  حريك  اجتامع  علم 

تغيريات.   من  يجري  كان  ما  تفسري  يف  التحليلية 

يصري  أن  إىل  الربيسرتويكا  قادته   1988 سنة 

العلوم  آكادميية  ضمن  االجتامع  علم  معهد  مدير 

ليجعلوا  الفرصة  وأصدقاءه  يادوف  وانتهز  الروسية. 

من علم االجتامع فرعا رشعيا من العلوم االجتامعية 

وإلرسال  االجتامع  لعلم  ومدارس  أقسام  ولفتح 

مهاراتهم  لتجويد  الخارج  إىل  شباب  خريجني 

مجتمعهم.  إىل  جديدة  نظرة  اكتساب  أجل  ومن 

كذبت السنوات ما بعد السوفياتية الكثري من اآلمال 

أيامه،  إىل آخر  يادوف ظل متفائال  والتوقعات ولكن 

وإىل تلك اآليام ظل يرغب يف االستمرار يف العمل من 

والدولية.  الروسية  االجتامعية  العلمية  الجامعة  أجل 

لقد تحدى ضعفه وواصل السفر وحافظ عىل انفتاح 

خطوط االتصال لروسيا حتى تكون جزءا من الجامعة 

يبعث  باستمرار  ظل  العاملية.  االجتامعية  العلمية 

بالرسائل للشباب قائال إنه علينا نحن علامء االجتامع 

ومقاسمة  الفهم  إىل  يسعون  الذين  أولئك  نكون  أن 

اآلخرين فهمنا. يف الثاين من شهر متوز جويلية 2015 

انتقل األستاذ يادوف إىل العامل اآلخر. سيظل من عرفوه 

يتزعزع  مل  الذي  ووالءه  وأفكاره  ابتسامته  يذكرون 

به. الدفع  الكثري من أجل  الذي عمل  لعلم االجتامع 

توجه كل املراسالت إىل مخائيل رشنيش عىل العنوان        
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فالدميري  ميالد  بعيد  احتفلنا  سنوات  ست  منذ 

ألكسندروفيتش الثامنني. تويّف يادوف يف عامه 87 ليلة 

الثاين من جويلية من سنة 2015. ميكن للمرء أن يقول 

إنه مات »نتيجة مرض طويل األمد وغري قابل للشفاء« 

ولكن وحتى الدقيقة النهائية كان عقله متقدا أكرث من 

أي وقت مىض بل إنه حافظ عىل قدرته عىل العمل.

تاريخ  من  كاملة  حقبة  تنقيض  يادوف  وفاة  مع 

باقي  أعامر  من  أطول  عمرا  عاش  لقد  اختصاصنا. 

كل  تويف  لقد  إليه.  انتمي  الذي  العمري  الفوج 

الرويس  السوفييتي  االجتامع  لعلم  اآلخرين  املؤسسني 

ملا بعد الحرب من أمثل غروشني وليفادا وزاسالفيكايا 

٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 

يادوف متكلّمًا في ظّل لينين

اآلكاديمي ذو النزعة 
اإلنسانية

>

بقلم أندريي ألكسييف )Andrei Alekseev(، سان بترسبورغ، روسيا

هو.  قبله  وشوبكني  وزدرافوميوسلوف  وغروشن  

ومتتلئ  موته،  عىل  والتعاليق  النعايا  عرشات  قرأُت 

عىل  ودالئل  املهنية  مسريته  حول  مبعطيات  النعايا 

االعرتاف الدويل الذي حازه )وإن مل ينتخب أبدا عضوا 

هذه  النحيازات  نتيجة  الروسية  العلوم  آكادمية  يف 

الشخصية تصف  الذكريات  معظم  وكانت  املؤسسة(. 

حياته.    عن  أخاذة  قصصا  وتروي  الشخصية  خصاله 

مساهامته اآلكادميية وسحره الشخص هام محتوى 

الصورة التي بدا فيها منعكسا باعه اآلكادميي وكاريزماه 

يف هذه الثناءات. كان يادوف والشك مثقفا ولكنه انتمى 

كذلك إىل األنتلجنسيا ولهذين اللفظني معاين أبعد ما 
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٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 

تكون عن الرتادف ولكن يادوف مثال عن الدمج بينهام.

أرغب يف أن أبرز خصلة وحيدة من خصال يادوف 

بالقول إنه كان شخصا منفتح العقل ذا قدرة مذهلة 

اآلكادميي  عمله  يف  كان  فلقد  الحدود.  اخرتاق  عىل 

مناذج  لجمع  يجهد  اآلكادميية  حياته  كل  خالل  ومن 

نظرية تفسريية متنوعة. مل يكن ماركسيا أرثودوكسيا 

وحتى بالعودة إىل السنوان 1960 كان يادوف مدافعا 

صادقا عن املادية التاريخية عىل أنها » نظرية علمية 

النسبية  االستقاللية  عن  دافع  كام  عامة«  اجتامعية 

يكن  مل  االجتامعية«.  العلمية  النظريات  »لخصوصية 

نصريا متعصبا للوضعية كذلك عىل الرغم من أن نرشات 

العديدة  االجتامعي  العلم  البحث  اسرتاتيجيات  كتابه 

اإلمبرييقي  االجتامع  علم  من  أمثلة  عىل  اشتملت 

مبنية  كانت  التي  األمثلة  تلك  العامل،  أرجاء  كل  من 

بصفة رئيسة عىل أساس النموذج التفسريي الوضعي. 

النامذج  متعدد   « عبارة  يادوف  أدخل 

إذ  الرويس  االجتامع  علم  خطاب  إىل  التفسريية« 

مرتهن  األطر  من  ذاك  أو  هذا  اختيار  أن  اعترب 

كانت  بصصدها.  نكون  التي  اإلمبرييقية  باملهمة 

اعتبار  ميكن  وعليه  االجتامع  لعلم  واسعة  نظرة  له 

االجتامعي  السلوك  حول  تكهنات  املعنون  كتابه 

أن  ذلك  سوسيولوجيا  منه  أكرث  علمنفسيا  للشخصية 

الزوال.     واجبة  إليه  بالنسبة  كانت  االختصاص  جدران 

كان يادوف صحفيا بارعا بقدر ما كان بارعا بصفته 

عامل اجتامع آكادميي. لقد كانت له مهارات ال تضاهى 

يف عرض مواد آكادميية معقد لجمهور من املتلقني غري 

املختصني يف لغة يسرية الفهم فيام كان قادرا عىل جعل 

اآلكادميية.  عروضه  خالل  تتدفق  النابضة«  »الحياة 

اآلكادمييني  معارضيه  مع  التسامح  بالغ  يادوف  كان 

وغرمائه النظريني. كان »يغفر« لهم ولكنه يف املقابل 

وكان  منهم.  ليسخر  تتاح  فرصة  أي  يستغل  كان 

نفسه  عىل  وحتى  السلطات  عىل  كذلك  يصدق  ذلك 

)االستهزاء واالستهزاء من الذات(. ولنئ مل يكن يادوف 

عن  بحثه  فإن  للنظام  املفتوحة  املعارضة  داخل  أبدا 

الحقيقة العلمية كان كثريا ما يضعه يف موقع املعارض.

كان يادوف منفتح الفكر وكرميا. مل أسأله مطلقا، 

عدد  عن  يجيب،  أن  مبستطاعه  كان  أنه  أعتقد  وال 

رسائلهم  كتبوا  اللذين  )أولئك  الروحيني«  »أبنائه 

ناقدا خالل  مقّررا  كان  الذين  أولئك  أو  إرشافه  تحت 

بأن  ألهمهم  الذين  أولئك  أو  لرسائلهم  مناقشتهم 

عددهم  بأن  أتكهن  اجتامعيني(.  باحثني  يكونوا 

املئات.   املديدة،  اآلكادميية  حياته  طول  عىل  بلغ، 

املجلس  خاللها  رفض  درامية  حادثة  أذكر 

رسالة  فجائية«  »بصفة  يادوف،  رأسه  الذي  العلمي 

غلب  أسلوب  يف  أفكاره  عن  عرب  شاب  آكادميي 

كام  »غرائبية«  لغة  يف  الفهم،  عىل  االستعصاء  عليه 

من  رسي  تصويت  خالل  من  الرفض  تم  سموها. 

العادة  جرت  وكام  معلن.  نقد  سبقه  يكون  أن  دون 

بأن  املأزق  من  للخروج  مفاجئا  طريقا  يادوف  اقرتح 

املفهومة  غري  األلفاظ  أكرث  فيها  ترجم  مقالة  كتب 

كاتبا  أنقذ  لذلك  نتيجة  معهود.  علمي  أسلوب  يف 

العلمي.  املجلس  سمعة  وكذا  وموهوبا  طموحا  شابا 

دائرتهم  كال  يف  بتأثريهم  األفراد  عيار  يقاس 

ويف  األبعد  االجتامعي  ومحيطهم  املبارشة  االجتامعية 

هذه الحالة املخصوصة كان األثر ممتدا إىل االختصاص 

يكون مبقدور  رائدا ومؤسسا ولن  يادوف  كان  برمته. 

سوى  خيار  من  لهم  ليس  يعوضوه.  أن  اتبعوه  من 

جهودهم  قصارى  يبذلوا  وأن  ممتنني  يتذكروه  أن 

وللعامل. وللناس  للعلم  مقاربته  محاكاة  عىل  للعمل 

توجه كل املراسالت إىل أألندريي ألكسييف عىل العنوان

 >alexeev34@yandex.ru< 
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>>>>

الفلسفة يف  القسم يف كلية  لقاء يل مع فالدميري يادوف خالل اجتامع  كان أول 

الذي  الوقت  نفس  يف  اختزال  كاتبة  اشتغلت  حيث  الحكومية  لينينغراد  جامعة 

عائدا  يادوف  كان  أذكر.  ما  عىل   1965 سنة  بداية  يف  ذلك  كان  طالبة.  فيه  كنت 

كان  الكلية.  أعضاء  إىل  عرضه  يقدم  وكان  أنقلرتا  يف  اآلكادميي  تدريبه  من  لتوه 

العرض غري تقليدي ومسليا إىل الحد الذي جعل مني عىل الفور، أنا املتعودة عىل 

قدمت  االجتامع.  بعلم  مغرمة  الفهم،  واملستعصية عىل  الرتيبة  فالسفتنا  محادثات 

التخصص  إىل  ذلك  يب  ينتهي  أن  يف  آملة  الفلسفة  كلية  يف  وقبلت  التسجيل  طلب 

التاريخية تسيطر عىل االختصاص يف ذلك الوقت.  يف علم االجتامع. وكانت املادية 

صار  فقد   O.I. Skaratan’s خريجة  كوين  من  الرغم  عىل 

ومثاال  وصديقا  مقربا  وزميال  عميل  عىل  مرشفا  إيل  بالنسبة  يادوف 

معه. العمل  يسهل  ممتازا  عمل  رئيس  صار  الحقا  به.  يحتذى 

والحقيقة أنه كان عامل اجتامع يتمتع بربكة الله. كان عامل اجتامع عموميا يسري 

التواصل مع أي إنسان سواء أكان من املسؤولني السامني أو حتى رئيسا أم شخصا 

عاديا من الذين نستطلع آراءهم. مل يكن متغطرسا أبدا، بل دائم القرب من زمالئه 

خالل املؤمترات واملناسبات غري الرسمية. وضمن مساهمته يف العمل الجامعي كان 

يديم زيارة املزرعة الحكومية لونسوفيتوفسيك حيث يزيل األعشاب الضارة ويجمع 

القرنبيط واللفت وهو ما مل يكن ليفعله مدراؤنا اآلخرون إال قليال. كانت العامالت 

العسكري  الضابط  وكان  الصرب،  بفارغ  قدومه  وينتظرن  يادوف  يعشقن  املزرعة  يف 

تريد  هل  الخضار؟  من  واحدا  نوعا  إال  تقطف  ال  ملاذا  »بروفيسور،  بحرارة  يسأله 

الفور  عىل  يجيب  يادوف  وكان  للدواب؟«.  يخصص  عام  الناس  يتناوله  ما  متيز  أن 

بطرفة ويعمد إىل إثارة األسئلة حول ظروف عمل عامل املزرعة وحياتهم وعائالتهم. 

سويا مررنا بأوقات عصيبة وغامئة، ولكنه كان يجتهد يف أن يكون رأسه مرفوعا 

دامئا. مل يخذل أحدا فيام ساعد الكثريين والحقيقة أنه ميكن القول إنه أنقذ أناسا. لقد 

وهبني دعمه يف أوقات جد عصيبة من حيايت. لقد كان هو من اقرتح أن أكون سكرترية 

الحزب يف قسم علم االجتامع الذي به نشتغل وذلك بغية أن تكون لنا عني عىل ما 

يجري وأن ندافع عن أنفسنا ضد الهجامت، فقد كان الحزب الشيوعي يف آخر األمر 

هو الفضاء العمومي املشرتك األكرث استقباال للمعارك واملجادالت حول علم االجتامع.

بالتوازي مع ذلك مل نتوقف أبدا عن القيام باألبحاث مجرين التحقيقات ولكننا 

كنا نحب قراءة الحكايات البوليسية كذلك. كان يادوف محبا لهذا الجنس ألن هذه 

معرفة  لنا  ومتنح  املنطقي  والتفكري  الفهم  تطور  به،  يؤمن  كان  ما  عىل  الحكايات، 

ولودميال  هو  كان  عمله  من  يادوف  طرد  أثر  عىل  بسواء.  سواء  اليومية  بالحياة 

لدي  كانت  إن  لالستفسار  به  يتصالن  زوجته   )Ludmila Nikolaevna( نيكوالفنا 

من  مبجموعات  يحتفظن  صديقايت  كانت  الوقت  ذلك  يف  جديدة.  مفتشني  حكايا 

الكتب تشتمل عىل ترجامت غري رسمية لحكايات مفتشني وروايات كتاب أجانب 

مشرف وزميل وصديق >

بقلم تاتيانا بروتاسنكو )Tatyana Protasenko(، معهد علم االجتماع، آكاديمية العلوم الروسية، سان بترسبورغ، روسيا

يادوف مستمتعًا بالحياة في 

المنزل الريفي

٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 
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شهريين. كانت لهن صديقات وأقارب يف الخارج أيضا كان بإمكانهم أن يهربوا كتبا إىل 

داخل روسيا. عندها كان القادرون عىل النسخ الرسيع مثيل ينجزون نسخا من تلك 

.samizdat الكتب عىل اآللة الكاتبة، وال أزال إىل اآلن أحتفظ بنسخ روايات املفتش

من  بالقرب  ما  مكان  يف  مدفونني  »كنا  هي  املفضلة  يادوف  أغنية  كانت 

احتفال  كل  يف  نغنيها  وكنا   )Alexander Galitch( غاليتش  أللكسندر  نارفا« 

األغنية: أبيات  بعض  عىل  يلح  يادوف  وكان  حاميس.  اجتامع  أو  غيتار  فيه  كان 

تشقى، ألنها  فذلك  أبنائها  من  املوىت  روسيا  نادت  ما  »إذا 

للخسارة،   ويا  خطأ  ذلك  أن  نرى  كنا  ولكننا 

شيئ. ال  أجل  من   1943 العام  يف  كتيبتنا  ذبحت  حيث  الحقول  يف 

واليوم يتلذذ الصيادون بالقتل ويطلقون من القرون التي يحملون الصفري«. 

وحني سألته مرة عن السبب الذي يجعله يحب تلك االغنية بالذات أجاب بأنها 

تتحدث عن ضحايا التضحيات الفاقدة للمعنى التي بذلت تعلقا بهدف مشرتك وهو ما 

جرى عىل امتداد تاريخ روسيا وليس مهام إن كان ذلك خالل أوقات الحرب أو السلم. 

االقتصادية   االجتامعية  البحوث  معهد  بخمسينية  االحتفال  لدى  أننا  أذكر 

إىل  به  نعود  أن  منا  وطلب  السعادة  بالغ  كان  الخمر.  من  برميال  أهديناه 

لتجدين  الباب  تفتح  )زوجته(  ليوكا  تخيلوا   « الربميل.  عىل  جالسا  املنزل 

يادوف.  هو  ذاك  الجوار«.  يف  أحد  من  وما  الربميل  عىل  بالضبط  قبالتها  جالسا 

ذي  البني  بودابست  من  للبلل  مقاومة  رساويل  يل  جلب  أنه  أذكر  كام 

إطعام  يف  تبالغني  »أنت  قائال  فتذمر  ضيقة  الرساويل  أن  وتبني  أشهر  الستة 

ذاك  له.  صديق  مبساعدة  املناسب  باملقاس  تبديلها  أمر  تدبر  ولكنه  الصبي« 

األوقات  بعض  يف  الذكاء.  وبالغ  ومتفهم  وقريب  إنسانية  نزعة  ذو  يادوف:  هو 

التباين.  غريبة  أشياء  بني  جامعا  مفهومة  غري  التفكري  يف  طريقته  تكون 

وأوالغ  كنت  خليتا.  لسنتني  تعود  شخصية  وأخصها  يادوف  مع  ذكريايت  آخر 

بوزكوف )Oleg Bozkov( نعوده يف منزله يف أيستونيا. أوصلنا ألكسيي سيمينوف 

طويل  أمد  منذ  واملقيم  نفسه  إىل  يادوف  طلبة  أحب  أحد   )Alexei Semenov(

االنتخايب  السباق  للمشاركة يف  كان سيمينوف يخطط  الوقت  إيستونيا. يف ذلك  يف 

حدبا  الرعايات  أكرث  الريسا  وزوجته  هو  بذل  تالني.  يف  الترشيعي  املجلس  إىل 

كنا  وحبورا.  غبطة  األكرث  حيايت  أوقات  من  واحدة  تلك  كانت  برصاحة  ليادوف. 

ناقشنا  كام  األحمر  والنبيذ  املارتيني  ونحتيس  النكت  ونروي  ذكرياتنا  يف  نحفر 

التي  والكيفية  فعله  االجتامع  علامء  عىل  وما  اليوم  وموقعه  االجتامع  علم  دور 

يكونون  عندما  األخص  وعىل  الراهن  زمنهم  تحديات  عىل  بها  يجيبوا  أن  عليهم 

ال  الذي  واهتاممه  إنسانيته  كلنا  نذكر  لسوف  السلطات.  قبل  من  محارصين 

البحث. ومواضيع  واالستخالصات  الحدوس  من  لنا  متنحه  ومبا  بالحياة  ينضب 

>tzprot@mail.ru< توجه كل املراسالت إىل تاتيانا بروتاسنكو عىل العنوان

٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 
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االجتامع«  علم  يف  التطبيقي  »البحث  حول  درسا  يادوف  ألقى  مرة  ذات 

عىل  يسقط  جعله  الذي  الحّد  إىل  محارضته  يف  مندمجا  كان  الفلسفة.  كلية  يف 

يتحرك  كان  التي  املصطبة  من  أعرض  كانت  السبورة  أن  ذلك  فجأة  األرضية 

الفور  عىل  استوى  ولكنه  أنفاسنا  حبسنا  بالطبشور.  يكتب  كان  بينام  عليها 

كان  كم  جفن.  له  يرف  مل  السبورة.  عىل  كاتبا  فيه  يحارض  كان  ما  مواصال  واقفا 

الحادث،  لنفس  تعرضه  خشية  الذي،  ذاك  الشاب  الرياضيات  أستاذ  مختلفا 

باملعادالت. السبورة  يغمر  أن  يفرتض  أنه  من  الرغم  عىل  مكانه  يف  متسمرا  كان 

الطائر.  عل   1967 سنة  االجتامع  علم  إىل  الكسندروفيتش  فالدميري  انتدبني 

مناقشته  يف  الستخدامها  يتأهب  كان  التي  مالحظاته  مختزالت  تسجيل  بصدد  كنا 

إحساس  ران  باهرا.  نجاحا  كانت  إنها  للقول  رضورة  من  ليس  الدكتورا.  لرسالة 

بالرتقب عىل القاعة الفسيحة يف كلية التاريخ التي احتضنت املناقشة وعىل األخص 

عندما صارت املنافسة بني منارصيه ومعارضيه أكرث حدة. كان من العسري تسجيل 

بتعاليقهم من  أصواتهم  يعلون  كانوا  الحارضين  أن  مبا  الحدث  ذلك  املالحظات يف 

منربه  وراء  من  يظهر  بالكاد  كان  الذي  يادوف  بتوتر  أحسست  القاعة.  أرجاء  كل 

احرتاما  عليه  تدرب  وأن  سبق  الذي  النص  ليقرأ  نفسه  يجهد  كان  أنه  بدا  العايل. 

للتقاليد الربوتوكولية ولكنه كان يخرّي أن يقنع الحضور من خالل الخطابة واملجادلة. 

بني  مغمورا  اآلكادميي  سلوكه  كان  العراك  إىل  مسارعته  مع  تام  تعارض  يف 

االعتامد  لجنة  إىل  يقدمها  أن  عليه  كان  التي  واألوراق  الوثائق  من  هائلة  قوائم 

عن  بالسؤال  فاجأين  اململة  األوراق  تلك  عىل  سويا  نعمل  كنا  وبينام  الوطنية. 

لعلم  املستقبل  أن  يؤمن  كان  الفلسفة.  كلية  يف  الدراسة  إمكانية  حيال  رأيي 

بني  من  لالهتامم  إثارة  األعامل  أكرث  هو  االجتامع  بعلم  االشتغال  وأن  االجتامع 

خياري.  يف  ظني  يخب  ومل  الوثوق  متام  يراه  مبا  وثقت  كثرية.  أخرى  إمكانيات 

اجتامع  علامء  يظهر  مل   .1970 السنوات  إىل  تعود  قصة  الالحقة  الذكرى 

الدعم  املناسبة من  الدرجة  الشيوعي(  الشباب  لينيغراد )أعضاء رابطة  كوموسمول 

لرأي مكتب الحزب الشيوعي يف ما يخص هجرة اثنني من زمالئنا وأصدقائنا. اآلراء 

التي سجلت يف اجتامعنا مل تتنب القرار املنصوص عليه يف التوصيات الرسمية. كان 

يختار  أن  يف  الحق  للفرد  وأن  خاصة  مسألة  »املغادرة  أن  يرى  الجامعي  موقفنا 

املسؤولة  الحكومية  الهيئات  وانفتاحنا  تضامننا  أخاف  يعيش«.  فيه  الذي  البلد 

برصاحة  يقولون  ما  يقولون  إنهم  املكاتب«  جدران  وراء  من  الصدى  رجع  وجاء 

الحقا  العواقب  وحلت  ذلك«.  خلف  يتوارى  من  مثة  أن  بد  وال  الحد  عن  زائدة 

من  الحر،  الفكر  مثل هذا  مناء  عن  كانوا مسؤولني  من  قامئة  الرؤساء  عندما وضع 

ألكسندورفيتش  فالدميري  وكان  املنبوذين  من  أساتذتنا  وصار  ذلك،  يف  وراءنا  كانوا 

الجوهرية. قيمه  عىل  أبدا  يساوم  مل  الذي  يادوف  هو  ذاك  القامئة.  عىل  األول 

> ymnesterov@gmail.com < توجه كل املراسالت إىل فالنتينا أوزونوفا عىل العنوان

ذكريات شخصية >

فالنتينا أوزونوفا )Valentina Uzunova(، كونسكاميرا )متحف اإلثنوغرافيا واإلناسة(، آكاديمية العلوم الروسية، سان 
بترسبورغ، روسيا

يادوف محتفاًل في المعهد

٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 
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٢٠١5-١٩٢٩ )Vladimir Yadov( حفظا للذاكرة: فالديمير يادوف 

وجه أيقوني من 
وجوه علم االجتماعي 
السوفييتي وما بعد السوفييتي

>

بقلم غيفورك بوغوسيان )Gevork Poghosyan(، مدير معهد الفلسفة وعلم االجتماع والقانون في اآلكاديمية 
الوطنية األرمينية للعلوم، رئيس الجمعية األرمينية لعلم االجتماع وعضو لجنة البحث حول الهجرة )ل ب ٣١( 

ولجنة البحث حول الكوارث )ل ب ٣٩(، ج د ع اج

يادوف محاضرًا في مؤتمر

اختصاص علمي  بل حتى  فكرية  بتكوين مدرسة  اسمه  يقرتن  العلامء من  من 

حيث  السوفييتية  الحقبة  خالل  رائدا  هؤالء  من  يادوف  الربوفيسور  كان  برمته. 

االجتامع.  علم  هندسة  يف  حاسمة  البحثية  وجهوده  اآلكادميية  أعامله  كانت 

العديد  يف  تكويني  أثر  ذات  اآلكادميية  يادوف  أعامل  كانت   1960 السنوات  منذ 

املونوغرافية  دراساته  كانت  والسوفيات.  األرمن  االجتامع  علامء  أجيال  من 

زدرافوميسلوف  أ.ج.  مع  باالشرتاك   ،1967( وعمله  اإلنسان  الشهرية  الثالث 

العلمي  البحث  و   )  )V.P. Rozhin( روزهني  ب.  وف.   )Zdravomyslov(

الذايت  التعديل  املشرتك  ومؤلفه   ،)1972( والطرائق  والربنامج  املنهجية  االجتامعي: 

والتكهن بالسلوك االجتامعي )1979( كتبا مرجعية لعلامء االجتامع السوفييت. لقد 

آكادمييا. اختصاصا  بوصفه  االجتامع  علم  طريق  الشباب  من  للعديد  كتبه  عبدت 

بفضل أعامله النموذجية صار يادوف أيقونة حية لعلم االجتامع السوفييتي. كان 

البعض من علامء االجتامع األرمن الذين كان لهم ما يكفي من الحظ بحيث تواصلوا 

معه واستمعوا إىل محارضاته وخطبه أو حتى ناقشوا قضايا بحثية مختلفة وتجادلوا 

فيها معه يربحونه »وقد أصابتهم عدوى« مزمنة إن مل تكن دامئة بأثٍر من الطريقة 

الخاصة التي كان يحدد بها موقعه من عمله ومن علم االجتامع. كان دائم االنفتاح عىل 

اآلخرين برصف النظر عن أعامرهم ومستوياتهم اآلكادميية وعناوينهم وانتامءاتهم 

االحرتام آلراء محاوريه من  دامئا إلظهار  يجهد  وكان  اإليديولوجية.  اإلثنية ورؤاهم 

دون الحرص عىل الحصول عىل موافقتهم. لقد تركت كلامته انطباعا عميقا: » تتولد 

اللذة القصوى من نجاح املرء يف فهم يشء ما جديد ومن ثم إيصاله إىل اآلخرين«.

واالقتصادية« جهد  االجتامعية  القضايا  لدراسة  لينينغراد  لدى عمله يف »معهد 

مناخ  ران  وتعزيزه.  املوهوبني  االجتامع  علامء  من  مبدع  فريق  لتأسيس  يادوف 

عىل  يخيّم  كان  الذي  األفق  ضيق  مع  تام  تناقض  يف  والنقدي  الحر  التفكري  من 

والعلوم  اإلنسانيات  يف  بالبحث  تقوم  كانت  التي  األخرى  السوفييتية  املؤسسات 

ما  رسعان  املخصوص   املناخ  بذلك  باإلحساس  يترشب  من  كل  كان  االجتامعية. 

االبتداعي.  والتفكري  حر  البحث  روح  من  يادوف  فيه  بثه  عام  ناتج  أنه  يكتشف 

لقد كنا هنا يف أرمينيا عىل األقل نرشئب بأعناقنا إىل أية نسمة تغيري أو نََفس من 

بديهته  بحضور  له،  كان  لقد  يادوف.  بحث  مخترب  من  تنبجس  الجديدة  األفكار 

وبالغ حرصه يف البحث، سحر سخص يجذب الشباب اآلكادميي من كل جمهوريات 

التقدير إلبداع  يادوف عايل  لآلكادمييا كان  ناذرا نفسه  السابق.  السوفييتي  االتحاد 

األرثودوكسية.  تجاه  نقدي  مبوقف  ومحتفظا  وطرافته  اآلكادمييني  من  الشباب 

من دون أن يعي هو ذاته ذلك رمبا، بدأ يادوف بتأسيس مدرسة غري مرئية ضخمة 

ثم صار عامدها املركزي، جامعة افرتاضية بل حتى نوع من »األخوية الفكرية« متيزها 

نظرة للعامل مشابهة. لقد آمن وعىل األخص خالل سني حياته األخرية أن عىل علامء 

االجتامع أن يبذلوا الجهد للتأثري يف »حركة الكواكب االجتامعية« وبنّي ذلك يف واحد 

من أخريات الحورات التي أجراها مع بوريس دوكتوروف )Boris Doctorov(.  كان 

يادوف الذي وضعت دراساته املونوغرافية أسس تشكيل حقل جديد من الدراسات 

اآلكادميية وتطويره يلح عىل القول »إن قرصنا نحن علامء االجتامع عملنا عىل تأليف 

الكتب فلن نكون قد أوفينا بواجباتنا املدنية«. ميكن النظر إىل هذه الفكرة عىل أنها »آخر 

وصايا يادوف اآلكادميية«. سيكون افتقادنا له، نحن العلامء االجتامع األرمن، فادحا.
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