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نهاية اللولية في
البرازيل

منير السعيداني

روي براغا

رودولفو إيلبرت

آرلي هوتشيلد

الجامعة وعلم االجتماع
>ظهور الجامعة-الشركة في المملكة المتحدة
>حروب «علم االجتماع» في كندا
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في الذاكرة
>جون آرريا٢٠١٦ - ١٩٤٦ ،

أعمدة خاصة
>حمالت الطالب ضد العنف الجنسي
>طريق موندراغون الثالثة
>ترجمة حوار كوني إلى الرومانية
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االفتتاحية

>

الشعبوية في القرن الواحد والعشرين:

تغمر العامل ،من االنتفاضات العربية ،إىل حركات ( Occupyاحتلوا) ،و Indignados
(الساخطون) والحركات العاملية والحركات الطالبية وحركات البيئة والنضاالت ضد نزع
امللكيات الريفية .مل يعمر ذلك التفاؤل طويال حيث آلت تلك الحركات إىل تغيريات أدت
إىل موجة من الحركات الشعبوية الرجعية واألنظمة االستبدادية .يقدم هذا العدد تقارير
عن هذا الصعود اليميني حيث تحلل آريل هوتشيلد الرؤية الرتامبية  Trumpismوحركة
حفلة الشاي (حركة رجعية ميينية ذات دور فعال داخل الحزب الجمهوري تعرف أساسا
عىل أنها خليط من الليربالية والشعبوية واملحافظة وكانت انطلقت يف أواخر العرشية األوىل
من القرن الواحد والعرشين احتجاجا عىل السياسات االجتامعية التي اتبعها باراك أوباما-
املرتجم) يف الواليات املتحدة األمريكية ،ويفحص سيهان يوغال االنعطافة االستبدادية للنظام
رشح رودولفو إيلربت االنعطافة
الرتيك ،ويفرس روي براغا االنقالب اليميني يف الربازيل وي ّ
النيوليربالية يف األرجنتني وترسم نانديني سوندار بورتريه رهيبة للعنف املامرس راهنا ضد
حركة ناكسيليت ( )Naxeliteيف الهند .ومثلام حاججنا بذلك يف مناسبات سابقة ميكن لنا أن
نرى يف هذه الحركات ما يعرب عنه كارل بولياين يف تحليله للتوسع الفائق للسوق .تحديدا،
أدى حكم رأس املال املايل اليوم إىل عوملة الهشاشة مبا ص ّعد من املراوحة بني الحركات
الشعبوية اليمينية ومثيالتها اليسارية مشرتكة كلها يف نبذ السياسات الربملانية.
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وميكن لنا كذلك أن نرى تجسد رسملة العمل ضمن أنظمتنا الجامعية .وعىل ذلك يحلل
هيو بايون يف هذا العدد انخرام السياسات التدبريية ( )managerialismالتي يغالب
محاوالت الجامعة الربيطانية عدم الغرق اقتصاديا .وهو يصف الطريقة التي بها ينتج نظا ُم
تقييم «التفوق» البحثي الرداء َة كام يصف الكيفية التي بها ح ّول االرتها ُن لرسوم التسجيل
ِ
والجامعات إىل وكاالت تجارية تتنافس عىل الرتفيع إىل الدرجة األقىص
الطلب َة إىل مستهلكني
من «رضا» الطالب .وال يزال عالقا ذاك التساؤل حول ما إذا كان منوذج اململكة املتحدة
العامل عىل منط الرشكة يقود بقية العامل أو ما إذا االعتدال هو الذي سيسود كام هو الحال
يف كندا عىل ما يصفها نيل ماكلوغلني وأنتوين بادفات وإن كان عىل العامل األكادميي هناك أن
يخترب عاصفة وجود رئيس وزراء محافظ.
وننرش يف هذا العدد أربعة نصوص تحفظ ذكرى جون آرري وأعامله ،هو الذي تويف
فجاءة خالل شهر مارس من هذه السنة .لقد كان جون آرري واحدا من أكرث علامء االجتامع
ابداعا وخصبا عىل مستوى العامل ورائدا يف العديد من املجاالت يف تناوله لتحول الرأساملية
مرورا إىل بحثه يف داللة السياحة مبا أسس لربنامج بحثي يف ال ِحراكات االجتامعية والجغرافية،
ومن معالجته اشتداد درجات الحرارة يف الكون إىل كتابه األخري الصادم Offshoringالذي
عالج توسع االقتصاد الرسي ذاك الذي كثف من مظاهر التفاوت وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ولرمبا كان أفضل ما ستحفظه ذكراه كونه رائدا يف علم اجتامع املستقبل مجرتئا عىل التنبئي
بالكوارث التي يواجهها كوكبنا.
ويف عددنا ثالثة مقاالت أخرى واحد حول ازدهار حركات طُالّبية ضد التحرش الجنيس يف
الواليات املتحدة ،وثان يف الدفاع عن تعاونية موندراغون العظيمة ضد منتقديها وأخريا ثالث
حول الكيفية التي بها يرفع فريق حوار كوين الروماين تحديات الرتجمة .ونأمل يف أن تكتب
فرق أخرى حول تجاربها يف ترجمة علم االجتامع من اإلنكليزية إىل مختلف اللغات الوطنية.
ميكن االطالع عىل حوار كوين يف  16لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع ISA
.website
ترسل كل املساهامت مبارشة إىل العنوانburawoy@berkeley.edu :
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نانديني سوندار عاملة إجتامع رائدة يف مجال
العنف السيايس و مؤلفة “الغابة املحرتقة” ترشح
حرب الهند يف محافظة شهاتيسغاره.

سيهان توغال عامل اجتامع تريك و مؤلف “الثورة
الصامتة  :امتصاص التحدي االسالمي للرأساملية”
يقرتح تركيا كمثال لألنظمة األستبدادية يف القرن
الواحد و العرشين.

روي براغا املعلق املعروف عىل الطبقات املتقلقلة
 precarious classesيف الربازيل وعىل صعود
وأفول حزب العامل يحلل االزمة االخرية يف
السياسة الربازيلية.
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تصدر حوار كوين بفضل الدعم السخي ملنشورات
سايج ()SAGE Publications

املحرر :مايكل بورواي.
محرر مشارك :غاي سايدمان.

االفتتاحية :الشعبوية في القرن الواحد والعشرين

محررون مترصفون :لوال بوسوتيل ،أوغست باغا.

> صعود اليمين

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.

ديمقراطية في حرب مع ذاتها،

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.

بقلم نانديني سوندار ،الهند
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ت أنظا ٍر ثقافي؟
االستبداد التركي:
تأسيس ال ل َ ْف ُ
ٌ
بقلم سيهان توغال ،الواليات النتحدة األمريكية

٧

نهاية اللولية وانقالب القصر في البرازيل
بقلم روي براغا ،البرازيل

١٠

سياسات العمل وعودة النيوليبرالية في األرجنتين
بقلم رودولفو إيلبرت ،األرجنتين

١٣

بقلم آرلي راسل هوتشيلد ،الويات المتحدة األمريكية

١٥

اليمين األمريكي :تاريخه السحيق

> الجامعة وعلم االجتماع
ظهور الجامعة-الشركة في المملكة المتحدة،
بقلم هيو بايون ،المملكة المتحدة

١٨

حروب «علم االجتماع» في كندا،

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

بقلم نيل ماك لوغلين وأنتوني بادفات ،كندا
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٢١

حفظ ذكرى جون آرري وعمله،

إيران :ريحانة جافادي ،عبد الكريم بستاين ،نياييش دواليت ،محسن
رجبي ،وحيد النجنزاد.
جون آرري عالم اجتماع المستقبل،
اليابان :ساتومي ياماموتو ،فوما سيكيغويش ،شينشا كاميو ،كاناكو
بقلم سكون الش ،المملكة المتحدة
ماتايك ،كاهو مياهارا ،يويك ناكانو ،يوترو شيموكاوا ،ساكيي يوشيكو.
كازخستان :آيغول زابريوفا ،بيان سامغنبيت ،دورنبيك كوليمينوف ،اجون آرري ،أكثر من عالم اجتماع علماء االجتماع،
بقلم بوب جيسوب ،المملكة المتحدة
عادل رودينوف ،غاين مادي ،آملاش تليسباييفا.
والحراك :حفظ ذكرى جون آرري،
في القرب
ِ
بولونيا :آدم موللر ،آنا وانزيل ،جاكوب بارزيويسيك ،جوستينا
بقلم ميمي شيللر ،الواليات المتحدة األمريكية
كوشينسكا ،جوستينا زيلينسكا ،كاميل ليبينسيك ،كارولينا
ميخايلويسكا ،كريستوف غوبانسيك ،ماريوس فيكيلزتيان ،مارتينا
ماشيوش ،ميخوالي ميريجويسيك ،باتريسيا بينداراكويسكا ،فريونيكا > أعمدة خاصة
غاويرسكا ،صوفيا بينزا.
حمالت الطالب ضد العنف الجنسي،
رومانيا :كوزميا روغينيش ،كورينا براغورا ،أندريا آكاساندري ،رومانا
بقلم أنا فيدو وتينكا شوبرب ،إسبانيا
كانتاراجيو ،ألكسندرو دوتو ،ركساندرا يورداش ميهاي بوغدان
طريق موندراغون الثالثة :ردا على شارين كاسمير،
ماريان ،أنجليكا مارينسكو ،آانكا ميهاي ،مونيكا نادراغ ،باالز
تليغدي ،إيليزابيتا توما ،إيلينا تودور.
بقلم إيناسيو سانتنا كروز آيو وإيفا ألونسو ،إسبانيا
روسيا :إيلينا زدرافوميسلوفا ،آنا كادنيكوفا ،آسيا فورونكوفا.
ترجمة حوار كوني إلى الرومانية،
بقلم كوتينال أنوتا،كورينا براغارو ،آنكا ميهاي،
تايوان :جينغ ماو هو.
أوانا نغريا ،إيونو دانييل بوبا ودينا تيهان ،رومانيا
تركيا :غول تسوبارسيو غولو ،إيرماك إيفرين.
بقلم أندرو ساير ،المملكة المتحدة

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

ديمقراطية في حرب مع
ذاتها

>

بقلم نانديني سوندار ( ،)Nandini Sundarمعهد العلوم االقتصادية بنيودلهي ،الهند
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سلوى جودوم – الحراس باعتامد حكومي.
من قبل مصور محيل غري معروف.
تشتهر نانديني سوندار بكونها عاملة اجتامع تختص يف العنف .لقد قضت أكرث من  25عاما وهي تدْ رس باستار ( )Bastarمنطقة النزاع املحتدم تلك
التي تقع يف والية شهاتيسغاره ( )Chhattisgarhيف وسط الهند .بدأت باإلقامة هناك عندما كانت تنجز رسالتها لنيل الدكتورا التي نرشتها تحت عنوان
مستلحقون ومتسيدون :تاريخ أنرتوبولوجي ملنطقة باستار Subalterns and Sovereigns: An Anthropological History of Bastar( 1996-1854
 .))1997 ,Oxford University Press( 1996-1854يصف كتابها الجديد الذي طال انتظاره الغابة امللتهبة :الحرب الهندية يف باتسار (The Burning
 ،)2016 ,Forest: India’s War in Bastar (Juggernaut Pressما حل مبنطقة الحرب هذه والكيفية التي بها تم تشكيلها من قبل القوى السياسية
الخارجية ،ولكنه كان أيضا نوعا من جردة الحساب لتجربتها القضائية يف املحكمة العليا ومختلف املراحل التي مر بها وال يزال املسار القضايئ الذي امتد عرش
سنوات تقريبا سعيا إىل إحراز تعطيل احرتازي دستوري ضد آثار حمالت فرض سلطة األمن الذايت وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان .وعىل الرغم من
حصولها هي وزمالؤها عىل حكم مشهود سنة  2011فإن سلطات الوالية تجاهلت توجيهات املحكمة بكل بساطة وواصلت حملتها العسكرية ضد العصيان.
يسعى كتاب الغابة امللتهبة إىل وضع اليد عىل ما ميتزج من الفشل املؤسسايت وإفالت الدولة من العقاب ومقاومة الجمهور خالل بناء الدميقراطية الهندية.
>>
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صعود اليمين

تنزع األعامل األكادميية حول الدميقراطية الهندية ،تلك التي ترتكز يف
العلوم السياسية متناول ًة بتوسع األحزاب السياسية واالنتخابات والهياكل
املؤسساتية ونُظُم التنمية ،إىل تبني مقاربة وسطية .عىل خالف ذلك ،أخوض
يف كتايب الغابة امللتهبة :الحرب الهندية يف باستار يف فحص سوسيولوجي
للحملة العسكرية الراهنة ضد العصيان ضد ما تسميه الحكومة «التطرف
اليساري» وأستكشف ما يدل عليه ذلك حيال الدميقراطية الهندية.
يستمر الهجوم الهندي الحايل ضد حرب الغُوار ( )guerrillasاملاوية املرتبطة
بالحزب الشيوعي الهندي (ماوي-نسبة إىل ماو تيس تونغ-املرتجم) املعروف شعبيا
باسم ناكساليت ( )Naxalitesمنذ عرش سنوات .ولكن ولنئ كانت املرحلة األوىل
من حركة ناكساليت التي كانت انطلقت يف أواخر السنوات  1960وانهارت فُجاءة
خالل السنوات  1970اجتذبت االهتامم األكادميي ،فال وجود اليوم إال للبعض من
املفصلة عن املرحلة املعارصة .سبب ذلك أنه قد يكون من العسري القيام
الكتب ّ
ببحث يف مثل هذا الحقل املتنازع عليه وذي الصبغة األمنية ولكن ذلك قد يكون
أيضا بسبب أن الحركة اآلن متمركزة يف صفوف أهلييني أو قبائل ُم َجدْ َولَ ٍة (موضوعة
عىل جدول التعداد الرسمي الهندي للقبائل والجامعات القومية واإلثنية يف الهند-
املرتجم) أو كاستات ُم َجدْ َولَة تقطن مناطق ريفية وغابية عىل خالف مرحلة حركة
ناكساليت السابقة التي كان لها منارصون ضمن الطبقات املتوسطة وسكان
الحوارض والطالب .واليوم ،تأيت أغلب توصيف النزاع من عند الصحفيني الذين
تنقلوا مع املاويني من جهة ومن تقارير مراكز التفكري األمنية من جهة أخرى.
وعىل الرغم من انتشار الحركة املاوية يف العديد من الواليات فإن بؤرة الحرب
هي منطقة كثيفة الغابات وغنية الرثوات املنجمية تعرف باسم باستار يقطنها عىل
الغالب اآلديفاسيس  adivasisاألهلييني وهي منطقة ذات  39.114كلم مربع
تقع يف والية شهاتيسغاره وسط الهند .بدأ املاويون بالقدوم إىل هذه املنطقة آتني
من والية أندرا براديش ( )Andhra Pradeshاملجاورة بغية إقامة منطقة خلفية
بعيدة عن متناول القمع ولكن السكان املحليني بدأوا بإبراز مطالبهم الخاصة .بداية
من السنوات  1980بدأ املاويون بتأسيس ما يقرب من الدولة املوازية موزعني
األرايض ومؤسسني مجموعات عمل جامعي ،فاضّ ني النزاعات وفارضني الرضاب
عىل املتعاقدين ومتدخلني يف العالقات الحميمية الدقيقة .وباعتبار مساهمة
القرويني يف صنع الدولة املاوية فقد أثروا فيها بتقاليدهم الثقافية الخاصة.
خالل شهر جوان من سنة  ،2005أسست الحكومتان الوطنية الهندية
واملحلية ُمنظّمة غري نظامية َف َرضَ ت ُسلْطَة أ ْمنٍ ذايت غري قانونية ،اسمها سلوا
جودوم ( ،Salwa Judumوتعني حرفيا «املطاردون املُط ِّهرون») يف جنوب
باستار وغربها ،ووصفت الحكومتان املنظمة بأنها «حركة شعبية» عفوية ضد
التشكيل الطبقي األساس يف الجهة
ُ
يجسده
عنف ناكساليت .يُ َو يِات الحمل َة ما ّ

يف ما بني سنتي  2005و 2007أقدم مقاتلو سلوا جودوم بصحبة قوات األمن عىل
إحراق املنازل وإتالف البذور واملؤن ومصادرة األموال واغتصاب القرويني واغتيالهم.
قروي عىل االنتقال
ور ّد املاويون بهجامت عىل قوات األمن .وأُ ْجبرِ ما يقارب ّ 50.000
إىل «مخيامت إغاثة» فيام نزح عدد مامثل إىل الغابات والواليات املجاورة .كان ذلك
َ
الحدث األكرث صدما يف حياتهم .وعىل الرغم
بالنسبة إىل القرويني امل ُ َه ّجرين واملُشتتني
من أن الناس بدأوا بالعودة إىل ديارهم بعد  2007فإن الظروف ال تزال غري مستقرة.
رسميا قتل  2468شخصا من املدنيني وقوات األمن والكوادر املاوية يف شهاتيسغاره
يف ما بني سنتي  2005و .2016العدد الحقيقي أرفع بكل تأكيد مع حاالت وفاة
أكرث يف  2007-2005أو  2001-2009خالل «عملية املطارة الخرضاء» حينام أرسلت
الحكومة قوات الرشطة املركزية املسلحة ،وهي أقل بدرجة من القوات العسكرية،
مصحوبة بطائرات من دون طيار ومروحيات ودبابات مدرعة ضد األلغام.
وباتباع املامرسة املعتادة يف مكافحة العصيان ،انتدبت الحكومة ماويني
استسلموا لها ،يك يساعدوا عىل التعرف عىل رفاقهم السابقني وكذا شبيبة
محلية اعتقدوا أنهم كانوا ميضون عقود عمل مع الرشطة ال غري .باعتبار عدم
قدرتهم عىل العودة إىل قراهم يعيش ضباط الرشطة الخاصة هؤالء اآلن يف
معسكرات للرشطة وإن كانوا محل ازدراء من قبل قوات الرشطة النظامية.
وفيام يشعر البعض من عنارص الرشطة بالسعادة مبتهجني بالقتل لذاته وكذا
من أجل الحصول عىل األوسمة واألموال التي يتلقون ،يشعر آخرون بأنهم
وقعوا يف ورطة ال فكاك لهم منها يف خضم هذا النزاع .ويبدو الساسة وكبار
مسؤويل األمن غري مكرتثني البتة باملآيس اإلنسانية التي متس كال الجانبني.
باستار هي اليوم املنطقة األكرث َع ْسكَ َر ًة يف البالد تتخللها املعسكرات
األمنية املحاطة باألسالك الشائكة عىل امتداد كل  5إىل  10كيلومرتات .وعىل
الرغم من االعرتاف واسع املدى بأنّ االفتقار إىل الصحة األساسية وإىل التعليم
واالستغالل االقتصادي هي املسببات األوىل للدعم الشعبي للامويني فإن
اإلنفاق الحكومي عىل اإلجراءات األمنية يتجاوز بكثري اإلنفاق عىل الرعاية.
وباعتبار التامثالت القامئة بني هذه الحملة وحمالت مامثلة ضد العصيان يكون
من الجدير وضع سؤال حول ما إذا كان مثة اختالف بني الحمالت التي تقاد يف
ظل الدميقراطية وتلك التي تقام يف ظل نظام عسكري أو حكومة استعامرية.
ما هي ،إزاء ذلك ،ردود أفعال مختلف املؤسسات والفاعلني بدءا من األحزاب
السياسية ومنظامت حقوق اإلنسان وصوال إىل الوسائط اإلعالمية والقضاء؟
كانت السياسات الربملانية غري مواتية ملعالجة الحرب عىل اعتبار أن الحزبني
الهنديني الرئيسني ،املؤمتر وبهارتيا ،تعاونا عىل الدفع بها .وفيام اضطلع الحزب
الشيوعي الهندي بدور ممتاز يف الربملان املحيل ،عىل الرغم من القمع الشديد الذي
تسلط عليه يف األثناء ،فإنه ظل من دون نفوذ قومي يذكر .ومل تكن املؤسسات
الرسمية من قبيل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عدمية االكرتاث ملا يحدث فحسب
بل تورطت فيه ،فيام ينظر إىل االنتخابات املنتظمة ووجود مؤسسات تعديلٍ عىل
رشع للدولة برصف النظر عام إذا كانت تلك املؤسسات فاعلة أم دميقراطية.
أنها ت ّ
ولنئ كانت الوسائط اإلعالمية الهندية ُح ّرة ونشطة فقد نتج عن املصالح
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تجتذب الدميقراطية الهندية الكثري من اآلراء شديدة التضارب .املوقف
املهيمن ،الذي يعرب عنه الساسة الهنود ووسائط اإلعالم السائدة ونخب البالد
يتمثل يف االحتفاء بها محتجا بأن للهند ،من ضمن املجتمعات ما بعد االستعامرية،
أن تفخر باالقرتاع العام وبالفيدرالية وبوضع الجيش تحت السلطة املدنية
وبالقضاء املستقل .يف املقابل ينزع النشطاء املناضلون إىل أن يكونوا أكرث ازدرا ًء
لكل ما سبق محتجني بأن الدميقراطية الهندية «وصمة عار» مشريين إىل مظاهر
استمرار االستعامرية يف قوانني «الطوارئ» من قبيل قانون القوات املسلحة الخاصة
يف الشامل الرشقي (Northeast’s Armed Forces Special Powers Act
 ))(AFSPAالذي يسمح للجيش بأن يطلق النار املميتة ملجرد الشبهة ،وتعدد
االغتياالت الخارقة للقانون ،وحاالت الوفاة يف السجون ،والتعذيب واالغتصاب
واإلخفاء القرسي واملجازر املنظمة ذات العالقة بسياسات الحزب الحاكم
مستهدفة األقليات مثل السيخ (دلهي  )1984واملسلمني (غوجارات .)2002

ُمتمثال يف املستوطنني العنرصيني يف مواجهة األهليني ( ،)Indigenousوهو
تشكيل يعضد التوجه التحديثي للدولة ويدعمه مرتكزا عىل تهجري األهليني
ألغراض األعامل املنجمية والصناعية .كان قادة سلوا جودوم عىل الغالب من
املهاجرين غري األهليني أو زبائن ساسة ذوي نفوذ من كال حزب بهارتيا جاناتا
(ح ب ج) الحاكم وحزب املؤمتر ممن يشعرون أنهم محل تهديد من املاويني
باعتبار هؤالء أهم عقبة تجاه املخططات املنجمية واالستثامرية يف املنطقة.
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الربحية لدُ ور اإلعالم ،وعن عدم رغبتها يف أن تضايق الحكومة أبعد من حدّ
معلوم ،وعن وجود املناطق التي تخاض فيها الحمالت العسكرية املناهضة
للعصيان «مبنأى» عن املراكز الحرضية ،وعن عدم وجود مراسلني صحفيني
أهليني أو ينتمون إىل الكاستات املتدنية ،أن مل تكن االنتهاكات الواسعة
لحقوق اإلنسان خالل حمالت مناهضة العصيان شأنا وطنيا رئيسا .وقد
راوحت موجات اإلخبار اإلعالمي يف باستار بني اإلهامل التا ّم والتغطية نسبية
التعاطف ،ولكن حتى هذا مل يؤ ّد إىل اتخاذ الحكومة إجر ِ
اءات محاس َب ٍة كام أن
االختالفات البنيوية بني اإلعالمني اإلنكليزي والهندي حيث يعمل هذا األخري
ضمن ضغوطات اقتصادية وسياسية أكرث رصامة أثرت سلبا يف التغطيات املنجزة.
اضطلعت منظامت حقوق اإلنسان بدور مركزي يف عدم تغطية االنتهاكات،
و خاضت املفاوضات مع املاويني حول الرهائن وأطرت الجدال يف املراوحة بني
عنف الدولة وعنف حرب الغوار .ويف اآلن ذاته يزيد االعتامد املتصاعد لدى
نشطاء حقوق اإلنسان الحرضيني عىل شبكات اإلنرتنت من التعتيم حول قضايا
حساسة عىل األرض .يف شاتيسغاره ،كان دعم الحكومة للحملة املناهضة للعصيان
مصحوبا بتفعيل قانون مضاد لإلرهاب تفعيال من دون أجل محدود .وقد أثار
إيقاف دكتور وناشط مناضل من أجل الحريات املدنية واسع الشهرة مبوجب هذا
القانون انشغاال يف صفوف شبكات الطبقات الوسيطة وإن كانت الحملة من أجل
إطالق رساحه غري مناسبة يف نظر املواطنني األصليني حيث ظلوا هدفا لعنف الحملة
املبارش من دون أي أمل يف الرشوع يف اإلجراءات القانونية التي يستوجبها ذلك.
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الفشل املصريَ الدّ ائم ألعامل املحاكم املحلية مبا أدى إىل معدالت
ُ
ولنئ كان
َس ْجنٍ عالية طالت القرويني العاديني وكذا إىل اكتظاظ سجون شهاتيسغاره ،فقد
اضطلعت املحكمة الهندية العليا بدور هام يف االعرتاف بوجود انتهاكات واسعة
لحقوق اإلنسان يف باستار .ولكن التأخري والتأجيل املتكرر دون انقطاع وقدرة
الدولة عىل تجاهل أحكام املحكمة بكل بساطة مظاهر تدل عىل أن رسالة املحكمة
مل ترتجم إىل عدالة عىل األرض .فعىل الرغم من صدور اعرتاض احرتازي ضد والية

قرويني يسريون ملسافات طويلة احتجاجا ضد سلوى جودوم.
من قبل مصور محيل غري معروف.
شهاتيسغاره سنة  2011يوجب عليها إنهاء وجود منظامت فرض األمن الذايت من
قبيل سلوا جودوم ( ،)Salwa Judumوبإيقاف انتداب املحليني ضمن عمليات
الحملة املناهضة للعصيان وبتعويض ضحايا النزاع ومبعاقبة املُدانني باالنتهاكات،
استم ّرت حكومة الوالية ببساطة يف انتهاكاتها كام لو أن املحكمة مل تَ ْنب ِْس ِب ِب ْن ِت شَ َف ٍة.
منذ أن صعد مودي إىل السلطة سنة  ،2014تم إحياء العديد من
عنارص سلوا جودوم ،وعىل امتداد صار التعهد الذايت بفرض األمن املدعوم
من الدولة بالنسبة إىل حزب بهارتيا النمط السياسات االعتيادي .ولكن
املواطنني يستمرون يف اإلميان مبا يؤمنون به ويف النضال من أجل املرشوع
الدميقراطي حتى وإن كانت الدميقراطية القامئة حاليا ال تفي الب ّتة بالحاجة.
توجه كل املراسالت إىل ناندي سوندار عىل العنوان <>nandinisundar@yahoo.com
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االستبداد التركي:
ثقافي؟
ت أنظا ٍر
تأسيس ال ل َ ْف ُ
ٌّ
ٌ

>

بقلم سيهان توغال ( ،)Cihan Tuğalجامعة كاليفورنيا ،بركلي ،الواليات المتحدة االمريكية

تم انتهاك وقف إطالق النار يف أنقرة ،الذي كان قد
تم التوصل إليه بني السلطات الرتكية وحزب العامل
الكردستاين بشق األنفس يف العام  ،2013يف صيف
عام 2015
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فاجأت االنعطافة االستبدادية الرتكية الحادّة العديد من املالحظني إذ،
وإىل زمن قريب مىض ،كان يُحتفي بالبلد عىل أنه منوذج للليربالية انبثق يف
منطقة يسمها االضطراب .واآلن يبحث املحلّلون عن أسباب هذا التغري يف
شخصية الرئيس أردوغان أو يف خاصيات استثنائية يف الثقافة الرتكية.
مفاتيح فهمٍ أكرث عددا
عىل أن تحليال للنجاح الليربايل ذاته ميكن أن مينح لنا
َ
(وأكرث إنذا ًرا للغرب الدميقراطي) .كانت «الدميقراطية الليربالية» يف ما مىض تقدّم
عىل أنّها اإلنجاز األكرب للبرشية ولكن إذا كانت «الليربالية» تعني متجيد امللكية
الفردية والح ّرية وهو ما ال يكون يف منطقتنا إال يَدًا ِبيَ ٍد مع إضفاء الصبغة
الليربالية الجديدة (خصخصة امللكية ،إعادة تشكيل دولة الرعاية بغية جعل األفراد
مكتفني بذواتهم ،والرسملة) فإن الحالة الرتكية ت ُظهر أن إضفاء الصبغتني الليربالية
والدميقراطية ال ميكن أن يرتافقا إال لفرتة من الزمن وهو ما يرتهن بعوامل من
قبيل الق ّوتني القمعية واإلدماجية للدولة وكذا قدراتها املدنيّة والسياسيّة.
ميكن للتجارب الرتكية األخرية أن تثري التنبيهات لدى باقي دول العامل .لقد كان
املثقفون يعتقدون أن بإمكان الدّول األقل من ّوا أن ترى مستقبلها يف تجارب األمم
الرأساملية األكرث قوة .ولكن وعىل أثر انهيار السنوات  1930أشار العديد إىل أن العكس
ممكن الحدوث حيث انتهى األوروبيون إىل أن ج ّربوا ما كان عاشه السكان األصليون
خالل حقبة االستعامر .لقد شكك التمكني الجامهريي وامللكية-الحرية الفردية يف
بعضهام البعض يف ذلك املنعرج التاريخي الحاسم (يف ما بني الحربني (العامليتني -1914
 1918ثم -)1945-1939املرتجم) .أَفَماَ يَ َزال كال الهدفان يُلْ ِغ ُم ال َو ِ
اح ُد منهام اآلخ َر؟

> جنة ليربالية زائفة
يف ما مىض ،كانت تركيا البلد األكرث علامنية ودميقراطي ًة يف الرشق األوسط.
للصبغة الدميقراطية عىل الحياة
وقد كانت استثنائيته الخادعة مرتكزة عىل إضفاء ّ
السياسية ت َ َولّتْ ُه توليف ٌة من األحزاب الكاملية (نسبة إىل كامل أتاتورك-املرتجم)
املحافظة .بداية من السنوات  1950تولت العديد من أحزاب وسط اليمني إضفاء
الصبغة الليربالية عىل النظام القومي والكوربورايت ( )corporatistوالعلامين الذي
كان بناه مصطفى كامل خالل النصف األول من القرن العرشين .خالل السنوات
 2000زادت منظمة سياسية جديدة هي حزب العدالة والتنمية من دفع شعبية
أجندا ميني الوسط مازجة بني تقاليد املحافظة واإلسالمية يف البالد وهو التح ّول الذي
أطلق حامس ًة شعبية وفكرية مساندة لإلصالحات النيوليربالية التي كانت أثارت
خالل السنوات  1970عدم الرتحيب أو املعارضة الرصيحة عىل امتداد املنطقة.
لقصة النجاح املنرية تلك .تتغاىض الرسدية السائدة،
جانب َحالِ ٌك ّ
ولكن كان مث ّة ٌ
التي ال تزال تقدم إضفاء الصبغة الليربالية عىل تركيا خالل السنوات  2000عىل أنه
«منوذج» ،عن قمع املجموعات التي تحدّت الحكومة ومنها ال َعلَويون ،والعامل
املرضبون واملدافعون عن البيئة واليساريون ،واألكراد يف مناسبات محددة.
اختار كال العامل الغريب والليرباليون األتراك التغايض عن األجند الطائفية
والثقافية لحزب العدالة والتنمية ناظرين إىل القمع عىل أنه مثن زهيد ملا أنجزه
الحزب من معدالت منو عالية وتهميش للعسكر الكاميل الذي كان مهيمنا .ومل
>>
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خالل العهدتني األوىل فالثانية لحزب العدالة والتنمية أطلق إضفاء الليربالية
السياسية واالقتصادية العديد من التشكيات وفتح األبواب يف وجه االحتجاج عليهام.
فخالل صائفة  2013حطّمت الحركات البيئية والحرضية التي كانت تستعر تحت
الرماد حدودها املحلية وعندما التحقت بها التعبئة العفوية النسوية والعلوية
والعلامنية اندلعت أكرث االنتفاضات الحرضية الرتكية جامهريية يف تاريخ تركيا (مت ّرد
جيزي) .ولكن وعىل الرغم من مشاركة املاليني من املواطنني يف ذلك التمرد فإنهم
مل يتمكنوا من وضع أرضية سياسية مشرتكة .ومل يبذل القادة العامليون واألكراد
إال دعام محدودا فيام حاولت املجموعات اليسارية الرئيسة يف أفضل الحاالت
وبحامس فاتر أن تدفع بالتمرد يف ُوجهة أكرث تسيسا .وخالل السنوات الالحقة
دفعت القوى الثالثة مثنا باهظا ملا أظهرته من الرتدد والبلبلة والعجز .يف تلك السنة
ولِ َه ْول ما رأوا من احتداد الجرعات الحكومية اإلسالمية واالستبدادية ،وقف العديد
من الليرباليني مع التم ّرد وحاولوا أن يدفعوا به يف اتجاه ليربايل من دون نجاح
يذكر ذلك أن التمرد أظهر عجزا عن متديد أجنداه إىل ما يتجاوز الهدف األصيل
لالحتجاج وهو إنقاذ جيزي ،أكرب حدائق تركيا املركزية الحرضية ،من الهدم.
> تحول الليربالية إىل استبداد
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عىل الرغم من الطبيعة املجزأة للتمرد فقد تشبثت الحكومة برسديتها التآمرية
وانهالت بالعنف عىل االنتفاضة .وعىل أثر ذلك ،مل يكتف الحزب الحاكم بأن
صار أكرث استبدادا بل بات أكرث كليانية مع ّبئا قواعده ضد األصوات املعارضة.
ملاذا كان هذا التغيرّ ؟ أكرثت الليربالية من نقاط التوتر االجتامعي بدال عن أن
تحتويها يف تعارض مع النزعات التي يتطلّبها نجاح األعامل .ميكن للسياسات قوية
تحتوي التوترات ومتتصها وتقمعها من دون تقويض الليربالية ولكن الدول
البنية أن
َ
األكرث ضعفا ،عىل النقيض من ذلك ،تكون أقل تهيئا وتجهيزا ملعالجة التوترات
املتفجرة ضمن حدود الليربالية .فإذا ما كانت األنظمة ،عىل األخص ،يف مواجهة
معارضة قوية فقد ال تكون املؤسسات القامئة أو القمع كافيني للسيطرة عىل
الحركات االحتجاجية .يف مثل هذه السياقات ،قد تلجأ النخب إىل التعبئة املضادة
قائدة القواعد نحو االستبداد وهي الطريق التي ال تنحتها النخب بنداءاتها للفعل
فحسب بل وكذلك يُحفّزها وجود مجموعات سياسية ومدنية مستعدة للتجاوب.
كانت مثل هذه الشبكات وال شك متوفرة يف متناول أيادي حزب العدالة
والتنمية الرتيك مبنية عىل ما م ّد الحزب من جذور عىل امتداد التعبئة اإلسالمية
منذ السنوات  1960وصوال إىل السنوات  .1990وخالل ما بعد  ،2013ويف استجابة
ملا نُظر إليه عىل أنه تكثف للتهديدات املوجهة ضده ،انتقل النظام الرتيك مام
أُ َس ِّميه «االستبداد الناعم» إىل «االستبداد الخشن» متحركا أوال ضد العلويني
ما ّرا إىل العامل املرضبني فالنشطاء البيئيني فاالشرتاكيني منهيا إىل الليرباليني.
لسخرية األقدار ،طالت أشد حمالت التطهري ملا بعد  2013مجموعة إسالمية
ليربالية ،جامعة غولن ،وهي ذاتها فاعل رئيس يف االستبداد الناعم ،تسلل إىل
املؤسسات واحدة تلو األخرى ،يف صمت ،مفرغا إيّاها من وجوه النظام القديم
والعلويني واليساريني .تعاملت الجامعة مع حمالت التطهري هذه من دون ضجيج يف
تعارض حاد مع ما نشهده اليوم من حمالت الطرد واسعة النرش و ُم ْحكَمة التنظيم
االحتفايئ .وقد اندلعت بعض الرصاعات بني جامعة غولن وكوادر ( )cadresإسالمية
قدمية حول الطريقة التي يتوجب بها تقاسم مغانم السلطة ،ولكن ذلك مل يخرج
عن السيطرة إال عندما تكثفت عالقات أوردغان مع إرسائيل .لقد كان لغولن (رجل

إىل هذه االندفاعة الداخلية نحو االستبداد انضافت دينامية أكرث إقليمية
ولكنها ذات صلة حيث أينعت مع االنتفاضات العربية آمال جديدة لدى دوائر
إسالمية تركية ظلت حتى ذلك الحني ساكنة .يف ما عدا بعض دوائر الليرباليني عىل
اليمني والراديكاليني عىل اليسار ظل اإلسالميون األتراك عىل الدوام يحلمون بإحياء
اإلمرباطورية العثامنية .لقد قلل قادة حزب العدالة والتنمية من حامستهم النضالية
طوال العرشية املنرصمة من خالل مزج بني الرباغامتية السياسية واستكشاف
مغانم اقتصادية وسياسية جديدة ولكن يف ما بني  2011و 2013تعززت املطامح
اإلمرباطورية التي كانت عسرية االحتواء بل قد تكون خرجت عن السيطرة.
أمل منارصو حزب العدالة والتنمية الليرباليون والغربيون يف أن تكون نزعاته
اإلمرباطورية املديدة قابلة لالحتواء املؤسسايت من خالل مقاربة تعتمد «السلطة
الناعمة» وهي املحصلة التي كانت ت َ ِع ُد بها نظريّتا األكادميي السابق ووزير الشؤون
الخارجية ،الذي صار حينها رئيس وزراء ،أحمد داوود أوغلو («صفر مشاكل مع
الجريان» و «العمق االسرتاتيجي») .يف البداية بدا أن االنتفاضات العربية ستزيد
من تعزيز جهود داوود أوغلو ،ولكنه أُقيص سنة  .2016ملاذا؟ أبسبب شخصية
أوردغان؟ يف الحقيقة ال .لو كان مبقدور النظام أن يستثمر يف الربيع العريب
مثلام أمل ملا كان يف حاجة إىل التخيل عن مقاربة السلطة الناعمة .عىل غرار
العديد من القوى الرأساملية التوسعية األخرى ،كانت شبكة ارتباطات الحكومة
ورجال األعامل تسعى إىل تعزيز مشاركاتها يف األسواق الخارجية .ولكن ،وبسبب
عدم استقرار سوق العمل والتفتت السيايس وما استجد أخريا من حروب أهلية
وبسبب التدخالت العسكرية ،مل تعد مرص وال ليبيا وال سوريا ،وهي أسواق
التصدير األكرث مالءمة للرأسامليني األتراك ،تبدو مناسبة لألعامل .لقد كان من
شأن أعناق الزجاجات الجغرافية السياسية واالجتامعية االقتصادية هذه ،مضافة
توسع األعامل .للنظام اآلن سيولة
إىل سوق عمل بصدد التقلّص ،أن ح ّجمت من ّ
أقل مام كان لديه وهو ما خلق مشاكل جديدة
نقدية يعيد توزيعها عىل قواعده ّ
لطبقة رجال األعامل اإلسالميني األتراك التي كانت آخذة بالتوسع وكذا لربامجها
الرعائية التي كانت تجلب لها إذعان فقراء الحرضيني .مع تناقص النفاذ إىل
املغانم االقتصادية زاد النظام من حدة استخدامه ورقات اعتامده اإلسالمية.
يف سوريا ،انحرفت الجهود االقتصادية العقالنية الرتكية األصلية العاملة عىل
إزاح ٍة ناعمة لألسد وفتح الطريق أمام حكومة إسالمية أكرث قربا اقتصاديا نحو
جهد طائفي يبتغي بناء دولة س ّنية بأي مثن .لقد ساهمت الحسابات الرتكية
الخاطئة يف نشأة داعش التي ظهرت يف البداية مبظهر ق ّوة املوازنة الجيّدة ضد
األكراد ولكنها بعد ذلك تسببت يف تقويض االستقرار وأسس السياحة واآلفاق
االقتصادية املستقبلية حتى يف غرب تركيا وجنوبها .بل إن التعاون امللحوظ بني
امل ُجاهدين املناهضني لألسد والدميقراطية اإلسالمية الوحيدة يف الرشق األوسط
عززت من الرسديات الغربية حول عدم التواؤم بني اإلسالم والدميقراطية.
لهذه االنعطافات آثار كونية .لقد دمرت الروح املغامرة الرتكية سوريا وقادت نحو
موجة تاريخية من الهجرة نحو أوروبا ومن ثم نحو أكرب موجة من التعبئة اليمينية يف
القارة منذ الحرب العاملية الثانية .مدفوعا جزئيا بتخوفه من اإلسالمية املكافحة ،أرسل
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يلق هدم البيئة ووفيات العامل وتدين األجور والتحجيم السيايس والتفتيت
وتصعيد الطائفية السنية والعنف البطرييك وتهجري الحرضيني التي تسببت
فيها هذه اإلنجازات (أو عىل األقل رافقتها) إال القليل من االهتامم.

الدين ذو العالقات الراسخة مع لوبيات أمريكية ومراكز قوة غربية أخرى) سابق
ٍّ
شك يف ما كان يتف ّوه به أوردغان ضد إرسائيل .ولكن ما غيرّ قواعد اللعبة هو
محاولة جمعية خريية تركية يدعمها أوردغان كَسرْ َ الحصار عىل غزة .أدىل غولن
بترصيح لصحيفة «واشنطن بوست» نعت فيه تلك الحركة بأنها غري إسالمية عىل
أساس أنها تتحدى سلطة قامئة .عىل أثر ذلك تزايدت بني مكو ْين الرعيل األول من
حزب العدالة والتنمية مظاهر الشقاق وهو التطور الذي تبينّ أنه باهض الثمن
بالنسبة إىل النظام الفتقاره إىل كوادر عالية الكفاءة ميأل بها املؤسسات .ولقد كان من
آثار ذلك أن حفّز نزوع الحزب نحو التعبئة الشعبوية والتعصب وارتهانه بهام.

صعود اليمين

لعب انقالب تركيا الفاشل يف  16يوليو  2016لصالح
أردوغان ،مام أدى إىل تعميق االستبداد.

نهوض اليمني األورويب إشارة شديدة الوضوح لرتكيا :ما عاد من املمكن األمل يف عضوية
كاملة يف االتحاد األورويب .لقد صار ذلك واضحا بعد  2006ولكن التحقق منه مل يُ ِع ْد
هيكلة أجندا الحزب الحاكم جذريا حتى سنوات  2010عندما تفاعل فقدان األمل
يف االنضواء إىل أوروبا مع ديناميات أخرى كانت تق ّوض إضفاء الصبغة الليربالية عىل
األوضاع يف تركيا .وفيام كان العرب يرفعون عقريتهم بصيحات الحرية (وهو التلهف
الذي أ ِملت النخب الرتكية يف أن تتمكن من تحريكه لفائدة األعامل والطموحات
االمرباطورية) كان اإلسالميون األتراك يفقدون اهتاممهم املديد مبغازلة أوروبا.
> كيف ميكن أن ت ُْسلَك الطريق الرتكية يف غري موضعها األصيل؟
عىل الرغم من أن البعض من هذه الديناميات مخصوصة برتكيا ،ميكن للبنى
الشاملة التي تق ّوض الليربالية عىل اتساع الكرة األرضية أن توجد حاالت أخرى
شبيهة برتكيا ،وخصوصا باعتبار أن العديد من هذه الديناميات يستثري تفاعالت بني
(وداخل) املناطق واألمم وكذا تفاعالت بني السريورات الوطنية والسريورات الكونية.
ومام يتسم بأهمية أكرب تجدر اإلشارة إىل أن االنعطافة اليمينية الحادة داخل الدوائر
اإلسالمية عىل اتساع أرجاء العامل تسببت يف موجات ارتدادية عىل امتداد الغرب
ُمحفّزة ،ال تعزيز الصبغة األمنية للحكومات فحسب ،بل وكذلك التعبئة اليمينية،
ال بل إن لهذه الحلقة املفرغة متتالية السريورات أسسا أخرى كونية البنية.

لقد كان للتاريخ الحديث دورتان كبريتان من إضفاء الصبغة الليربالية
دفعت به كالهام إىل مستوى كوين .يف الحقبتني كان التفكك (وهو كذلك
اآلن) كونيا ومحليا .عقب السنوات  1920أدى انهيار الليربالية الكالسيكية إال
ليربالية تجسدت يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية ودول شديدة القمعية أو
كليانيات ذات أسس جامهريية يف الرشق .وبفعل هزال اإلمكانيات االجتامعية
وتزايد النزعات األمنية عىل اتساع الكرة األرضية بدت الليربالية الضمنية
مفتقرة أكرث فأكرث لخصائصها نتيجة االنهيار الوشيك الذي نشهده اليوم.
ما مل يتوفق املثقفون والسياسيون والنشطاء املناضلون يف بناء بديل كوين قوي،
ميكن للتعبئة الجامهريية أن تنتج دوال كليانية أم ّد عمرا خالل األعوام القادمة،
حتى يف الغرب .إن التجارب الرتكية مبثابة التنبيهات التحذيرية لنا جميعا :تؤدي
الثورات الفاشلة عىل الدوام إىل نظم متوحشة .يصح ذلك عىل األخص يف سياقنا
الحايل .وما مل تتكتل األجندات القوية واملنظامت السياسية عىل أثر نسخ جديدة
من حركات جيزي واحتلوا والساخطون يحتمل أن يكون الثمن باهظا لنا جميعا.
توجه كل املراسالت إىل سيهان توغال عىل العنوان<>ctugal@berkeley.edu
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صعود اليمين

نهاية اللولية
وانقالب القصر في البرازيل

>

بقلم روي براغا ( ،)Ruy Bragaجامعة ساو باولو ،البرازيل ،وعضو لجنة البحث في الجمعية الدولية لعلم االجتماع
حول الحركات العمالية (ل ب )44

عامل القطاع الخاص بصفة ملحوظة منذ سنة .2012
سنة  2013مثلت إرضابات القطاع العام 45
باملائة من مجموعها العام ،ومن الجدير باملالحظة
هاهنا أن انفجارا حصل يف األنشطة العاملية يف قطاع
الخدمات الذي يستخدم عامال غري َم َه َرة وأنصاف
مهرة والعديد منهم من غري القادرين عىل تأمني
مواردهم الذاتية ومن متدين األجور ومن املعرضني
إىل التشغيل الهش ومن املفتقرين إىل حقوق العمل
املتعارف عليها .وباإلضافة إىل مثاين إرضابات وطنية
خاضها مستخدمو البنوك ،كان عامل القطاع الخاص
يف السياحة والتنظيف والصحة والسالمة والرتبية
واالتصال نشطني بشكل خاص عىل غرار عامل النقل.

10

انقالب برملاين يف الربازيل عندما صوت مجلس النواب
لحجب الثقة عن الرئيس روسيف.

> دورات اإلرضابات

باعتبار حجم هذه الدورة اإلرضابية يبدو أن
التفسري األقل تقديرا لألزمة السياسية الراهنة هو
ذاك القائل إنّ ال حاجة لدى الطبقات الحاكمة،
وببساطة ،إىل بريوقراطية نقابية أثبتت أنها غري قادرة
عىل السيطرة عىل من هم ضمن صفوف منظوريها.
من هذا املنظور ال ميكن ملرشوع الطبقة الحاكمة
أن يكون ذا مصداقية إال إذا تعلّق باستعادة حركة
الرتاكم الرأساميل من خالل االستيالء االجتامعي
عىل حقوق العامل عن طريق الهجوم عليها.
لقد كشفت دورة اإلرضابات الحالية وتقلبات
معيش الطبقات الربازيلية املستلحقة كال الحدود
ومكامن الغموض املتضمنة يف املرشوع اللويل (نسبة
إىل الرئيس السابق لوال) .إن فهم تناقضات هذا
املرشوع يستلزم تحليل حدود هيمنة الحزب العاميل
(ح ع) الهشة عىل امتداد الثالثة عرش عاما املاضية.
>>

عىل العموم ،تركّز تحليل األزمة السياسية
واالقتصادية الراهنة يف الربازيل عىل «األخطاء»
االقتصادية التي ارتكبتها الحكومة التي ورثتها ديلام
روسيف رئيسة الحزب العاميل (ح ع) من خلفها
املحق
لويس أيناسيو لوال دا سيلفا .ولنئ كان من
ّ
ُ
القول إنّ البعض من القرارات السياسية الفيدرالية
تداخلت مع ديناميات النزاع التوزيعي الربازييل،
فإن هذا الرتكيز عىل التعديل السيايس أبعد من أن
ينري تعقد األزمة الراهنة .تنزع هذه التفسريات إىل
أن تُ ْع ِم َي عن التحوالت التي شهدتها البنية الطبقية
خالل حقبة لوال ( )2010-2002وإىل أن تتغاىض عن
أثر األزمة االقتصادية العاملية .والحقيقة أن مثل هذه
التحاليل تعجز عن تفسري الكيفية التي بها فشلت
العالق ُة بني التعديل السيايس والرتاكم االقتصادي عن
تهدئة الرصاع الطبقي ال فحسب بل زادت من تجذيره.

يف عامل العمل غالبا ما يرتجم انهيار أية هدنة
بني طبقات املستلحقني واملهيمنني يف صيغة موجة
من اإلرضابات .استنادا إىل آخر املعطيات التي
وفرتها منظمة «رصد اإلرضابات يف القسم االتحادي
لإلحصاءات والدراسات االجتامعية االقتصادية»
( )SAG-DIEESEأطلق الربازيليون سنة 2013
موجة من اإلرضابات غري مسبوقة مبجموع 2050
إرضابا وبزيادة قدرها  134باملائة مقارنة بالسنة التي
سبقتها مبا أبلغها رقام قياسيا تاريخيا .ومن ثم قلب
البلد اتجاه االنحدار الحاد يف عدد اإلرضابات الذي امتد
عىل العرشيتني املاضيتني واستعادت الحركة النقابية،
جزئيا عىل األقل ،زخمها السيايس .يف العديد من املدن
الرئيسة صارت إرضابات مستخدمي البنوك اعتيادية
كام زاد املدرسون ومسدو الخدمات املدنية وعامل
الحديد والصلب وعامل البناءات وسواق الحافالت
والقطارات ومستخلصو التذاكر تعبئتهم النقابية
يف ما بني  2013و 2015كام تصاعد عدد إرضابات

عىل العموم امتد نشاط النقابات إىل خارج فئات
املستخدمني الذين اعتيدت رؤيتهم يف مركز النضال
العاميل .وفضال عن ذلك ،وضمن املشهد النقايب،
انتقلت الحركية اإلرضابية يف كال املجالني الخاص
والعمومي «من املركز إىل الهامش» دافعة باملزيد
من التعبئة يف صفوف ذوي الهشاشة ال َحضرَِ ّي َني.
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إذا ما نظرنا إليها عىل أنها منوال تعديل للرصاع
الطبقي ،ميكن القول إن اللولية بوصفها عالقة
هيمنة اجتامعية انبنت عىل متفصلٍ بني شكلني
مختلفني ولكنهام متكامالن من التوافق أنتجا يف
تظافرهام عرشية من السلم االجتامعية النسبية
عاشتها البالد .لقد أبدت الطبقات املستلحقة
الربازيلية موافقتها السلبية عىل برنامج حكومي
تقود تنفيذه البريوقراطية النقابية التي ضمنت
تنازالت محدودة ولكنها فعلية من لدن العامل
من أجل دميومة حقبة من التمدّ د االقتصادي.
استفادت الرشائح الدنيا الربوليتارية شبه
الريفية من برنامج الصندوق العائيل (Bolsa
 )Famíliaبحيث ارتقت من مستوى الفقر املدقع
إىل مستوى خط الفقر الرسمي .كام أن ذوي
الهشاشة من الحرضيني حصلوا عىل زيادات دنيا
يف األجور تجاوزت معدل التضخم وكذا إضفاء
للتنظيم الشكيل عىل سوق العمل وخلقا ملراكز
(فرص) عمل .واستفاد العامل املنخرطون يف النقابات
من سوق عمل منفجر التمدد متمتعني بأجور
١
مرفّعة ومبنافع أخرى بفضل مفاوضات جامعية.
جمع ح ع ،وإىل حدود انتخابات  2014عىل
األقل ،بني سياسات إعادة التوزيع وخلق مراكز
العمل الرسمية والنفاذ الشعبي للقروض محفزا
تفكيكا طفيفا لتمركز توزيع الدخل الوطني يف مواقع
محددة .لقد كان هذا التقدم الطفيف يف بلد معروف
بالتفاوتات االجتامعية كافيا لضامن موافقة الطبقات
املستلحقة عىل السياسات التعديلية اللولية.
يف ذات الوقت ،تدبرت حكومة ح ع املزاوج َة
بني مصالح بريوقراطيي النقابات وقادة الحركات
االجتامعية والطبقة الوسطى املثقفة خالقة بذلك
أسس توافق نشط لفائدة اللولية انتظم حول جهاز
الدولة .تم استيعاب اآلالف من أعضاء النقابات
ضمن الوظائف االستشارية الربملانية واملواقع
يف الوزارات والرشكات اململوكة للدولة وتح ّمل
البعض من بريوقراطيي النقابات املسؤولية يف
مواقع اسرتاتيجية ضمن إدارات صناديق معاشات
ضخمة تديرها الدولة بوصفها صناديق استثامرية.
كام أن أعضاء ح ع ومنارصيه ُس ُّموا يف مواقع
مديرة ضمن البنوك الوطنية الثالثة وهي البنك
الوطني للتنمية ( )BNDESوبنك الربازيل والبنك
الفدرايل لالدخار (.)Caixa Econômica Federal
وعليه فإن النقابات اللولية مل ترص نشطة يف
إدارة الدولة الربجوازية فحسب بل فاعال رئيسا يف
تحديد وجهة االستثامر الرأساميل يف البالد .وباعتبار

> تناقضات اللولية
ولكن التناقضات االجتامعية كانت بعدُ واضحة
التوسع االقتصادي يف ما بني  2003و2014
خالل
ّ
ُمنذرة باألزمة الحالية .فعىل الرغم من تزايد رائع
يف أجور العمل الرسمية كانت  94باملائة من مراكز
العمل التي تم خلقها خالل العرشية األوىل من حكم
ح ع تؤ ّجر مبا قدره  1.5من األجر الشهري األدىن
(ما يعادل تقريبا  250دوالرا أمريكيا يف الشهر)
أو أقل .ومع حلول سنة  ،2014ومع تباطؤ النمر
االقتصادي كانت  97.5باملائة من مواطن العمل
الجديدة يف هذه الفئة وكانت عىل األغلب مشغولة
من قبل النساء والشباب والسود أي العامل الذين
كانوا تقليديا األقل كسبا واألكرث عرضة للتمييز.
يف نفس الوقت وسنة بعد أخرى تزايد عدد
حوادث الشغل وحاالت الوفاة فيه .وقد عزز تعمق
األزمة االقتصادية والتحول نحو سياسة تقشفية خالل
عهدة حكومة ديلام روسيف الثانية ،والتي كانت
بارشت بها سنة  ،2014االتجاه نحو الرتاجع دافعا
بالعامل املنضوين يف النقابات إىل خوض اإلرضابات.
وعىل الرغم من بدئه حينها بعدُ بالرتاجع ،مكّن
دعم الربوليتاريا هشة األوضاع ديلام روسيف من
الفوز يف الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية سنة
 2014ولكن هذا الدعم كان عىل أساس أن ح ع كان
سيعمد إىل الحفاظ التشغيل املنظم (وإن كان غري
الئق وضعيف التأجري) .ولكن االنكامش الدوري الذي
نتج عن االقتطاعات الفدرالية من اإلنفاق العمومي
أدى إىل تزايد البطالة يف صفوف ذوي الهشاشة من
الحرضيني وأفراد الطبقة العاملة املنظمة إذ ،وحسب
آخر البحوث ،زادت نسبة البطالة يف الربازيل من 7.9
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من ناحية أخرى تقدمت الطبقة العاملة التقليدية
نحو أجندا وسياسات ميينية واضحة مبا يف ذلك أولئك
اللذين كانوا تحالفوا مع ح ع واالتحاد النقايب الرئيس
( ،)CUTعىل األقل حتى فضيحة رشاء األصوات التي
عرفت سنة  2005تحت اسم  .Mensalãoليس
تم ذلك .قاد التثبيت
من العسري أن نتخيل كيف ّ
النظامي للتشغيل يف صفوف مستخدمي املنازل
نحو أجور أرفع لفائدة املنظفني فيام حفّز ُ
سوق
الرتفيع يف أجر الخدمات عامة مبا
امللتهب
العمل
َ
ُ
أثر مبارشة يف أمناط عيش الطبقات الوسطى .وكان
تزايد االستهالك الجامهريي يف ارتباطه بالرتفيع
يف األجور يعني بالنسبة إىل العائالت الربازيلية
الفقرية أن العامل «غزوا» املجاالت التي كانت قبل
مخصوصة للطبقات الوسطى التقليدية مثل املتاجر
الضخمة واملطارات .وأخريا ص ّعد تزايد الفرص يف
الجامعات الخاصة متدنية الجودة لفائدة أبناء
قبل
العامل من وترية التنافس عىل املهن التي كانت ُ
ال تتوفر إال ألبناء الطبقات الوسطى .وعندما خرجت
فضيحة البرتول املرتبطة بالرشاوى وغسيل األموال
يف رشكة البرتول اململوكة للدولة ()Petrobras
إىل العلن انفجر استياء الطبقة الوسطى يف موجة
عاتية من االحتجاج تقودها أجندا سياسية رجعية.
وعليه فليس انهيار ما كان لحكومة روسيف من
دعم يف الكنغرس إال الوجه الظاهر من أزمة عضوية
متتد جذورها عميقا إىل البنية االجتامعية لبلد يتخبط
يف انكامش اقتصادي عميق .مل يعد منوال التنمية
الربازييل املبني عىل خلق مواطن عمل هشة وتفكيك
متركز توزيع الدخل قادرا عىل ضامن مرابيح الرشكات
ناهيك عن اجتذاب موافقة الطبقات املستلحقة.
> انقالب القرص
يف مواجهة أزمة دولية آخذة بالغرق يف املزيد
من السوء بدأ املمثلون الرئيسيون ألوساط األعامل
الربازيليون ،تقودهم البنوك الخاصة ،يف مطالبة
الحكومة الفيدرالية باملزيد من التقشف .بالنسبة
إىل كربى الرشكات بدت السياسات التي من شأنها
أن تعمق التعديل املقاوم للرتاجع االقتصادي
والدافع للتشغيل واحتواء الدورة الحالية من الحركة
اإلرضابية خطو ًة رضورية يف اتجاه تفعيل سلسلة
من اإلصالحات الالشعبية من قبيل االقتطاعات
من الضامن االجتامعي ومن حقوق العمل.
تدعم هذا الربنامج برتاجع حكومة ح ع الحالية.
لقد خان التعديل الجبايئ الذي طُ ّبق يف بداية العهدة
الثانية لديلام روسيف انتظارات  53مليون ناخب
كانوا انجذبوا إليها بفعل وعود حملتها االنتخابية
>>

> هيمنة هشة

أن هذه السلطة السياسية اإلدارية ال تستلزم انضامم
الحائزين عىل رؤوس األموال الخاصة فإن املوقع
التفاضيل للبريوقراطية النقابية صار مرتهنا بالسيطرة
عىل الجهاز السيايس .وبغية إعادة إنتاج تلك
السيطرة توجب إيجاد متفصل ضمن جهاز الدولة بني
عنيت الرشائح
كال مصلحة حلفاء السلطة التاريخينيُ ،
الوسطى من البريوقراطية والربجوازية الصغرية
عنيت
ُ
املثقفة من جهة ومصلحة أعدائها التاريخيني،
الرشائح البريوقراطية املعادية وبعض املجموعات
القطاعية ذات املصالح املهنية املخصوصة من
جهة أخرى .وعىل الرغم من أن هذه االسرتاتيجيا
تعقّدت ج ّراء قبول حكومة ح ع بالقواعد املعادية
للدميقراطية للّعبة االنتخابية الربازيلية ،مبا يف ذلك
العمل خالل حكم حكومة لوال األوىل عىل الرشاء
املبارش للدعم الربملاين ،فقد متكنت الهيمنة اللولية يف
حدود سنة  2014من إحراز نجاح ملحوظ يف إعادة
إنتاج التوافق السلبي من عند الجامهري والتوافق
النشط من عند قادة النقابات والحركات االجتامعية.

باملائة إىل  10.2باملائة خالل األشهر اإلثني عرش األخرية.
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الرئيس السابق لوال والرئيس املعزول روسيف ،قادة حزب
العامل الذي حكم الربازيل ملدة ثالثة عرش عاما.

12

بالحفاظ عىل مواطن العمل والربامج االجتامعية
وحقوق العمل .وقد ازداد تعمق ما نتج عن ذلك
من الشعبية حكومة روسيف الثانية بفعل سخط
الطبقة الوسطى الناتج عن تقلص الفروق بني
الطبقات االجتامعية .وعندما تقرر أن تركّز عملية
الرشطة الفيدرالية التي تسمى  =(Lava Jatoغسل
السيارة -املرتجم) عىل سياسيي ح ع املورطني يف
عمليات فساد رشكة  Petrobrasدون غريهم نزل
الربازيليون إىل الشوارع مطالبني بإسقاط الحكومة.
اب السياسية
سنة  ،2014حفّزت التعبئ ُة األحز َ
املنظمة عىل اللحاق بسريورة عزل الرئيسة.
وتكثفت املفاوضات بني الحزب االجتامعي
الدميقراطي الربازييل ( )PSDBوحزب الحركة
الدميقراطية الربازيلية (ُ )PMDBمنتهية إىل
رس
االتفاق عىل البيان السيايس األخري املعنون «ج ٌ
نحو املستقبل» وهو جوهريا وعدٌ بأن يتم
خالص الدين العمومي تجاه البنوك عىل حساب
اإلنفاق عىل الرتبية والصحة والربامج االجتامعية.

وعليه فإن الربازيل اآلن يف وضع مأزوم ذلك أن
االنقالب لقي مقاومة شعبية قوية تنذر بالتكثف
حتى مع ما لقيته إجراءات الرتاجع التي اتخذتها
حكوم ٌة غري رشعية من قبول يف الكنغرس ،فيام تبدو
حقبة من الرصاعات االجتامعية غري املسبوقة حتمية.
توجه كل املراسالت إىل روي براغا عىل العنوان
<>ruy.braga@uol.com.br
١حول أنشطة ثالثة رشائح من طبقات املستلحقني الربازيلية خالل
العقد األخري ينظر
André Singer, Os sentidos do lulismo: reforma gradual
,e pacto conservador (São Paulo, Companhia das Letras
Ruy Braga, A política do precariado: do populismo ;)2012
and ;)2012 ,à hegemonia lulista (São Paulo: Boitempo
Roberto Véras de Oliveira, Maria Aparecida Bridi and
Marcos Ferraz, O sindicalismo na Era Lula: paradoxos,
.)2014 ,perspectivas e olhares (Belo Horizonte, Fino Traço

ومام يكتيس داللة أعمق أن القوى السياسية
املحافظة سعت إىل اإلطاحة بالحكومة الربازيلية ال
بسبب ما أعطته ديلام روسيف للقطاعات الشعبية
عنيت
ُ
بل بسبب ما فشلت يف وهبه للمقاولني
تعديال جبائيا أكرث راديكالية وهو ما كان يتطلب
تعديال دستوريا وإصالحا للضامن االجتامعي وتخليا
عن الضامنات الرئيسة الحامية للعمل .ولكن ،وعىل
الجانب اآلخر ال تزال النقابات التي يسيطر عىل
معظمها ح ع منخرطة يف دورة إرضابات تاريخية.
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سياسات العمل
وعودة النيوليبرالية في األرجنتين

>

بقلم رودولفو إلبرت ( ،)Rodolfo Elbertكونيثت ( )Conicetوجامعة بيونس آيروس ،األرجنتين وعضو لجنة البحث
ضمن ج د ع اج حول الحركات العمالية (ل ب )44

عامل يحتجون ضد ترسيح العامل يف املؤسسات
الصناعية الواقعة يف شامل غران بوينس آيرس.
تصوير :سباستيان لينارس.
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يف  22نوفمرب ترشين الثاين من سنة  2015انتخب األرجنتينيون موريثيو ماكري
( )Mauricio Macriرئيسا للفرتة  2019-2015بفارق عن مالحقه يساوي ثالثة
باملائة أو يقل قليال عنها .مثّل َه ْزم ماكري املرشّ َح البريوين دانييل شيويل (Daniel
 )Scioliنهاية العقد الكريشرني (نسبة إىل كرستينا إليزابيث فرينانديز دي كريشرن رئيسة
األرجنتني من  2007إىل  2015بعد أن كان زو ُجها نستور دي كريشرن قد َحكَم من 2003
إىل  .2015-2003 )2007فبعد حقبة من تزايد تدخل الدولة يف االقتصاد وإعادة توزيع
محدودة للرثوة يقود األرجنتني اآلن مرشح ميني الوسط ذو الخطاب املناهض للفساد.

«عمل نقايب قاعدي» ( )sindicalismo de baseجديدة تنذر بتجدد حيوية عاملية
مفاجئ ،وذلك عقدا من الزمن بعد أن بدا أن األزمة االقتصادية األرجنتينية -2001
 2002أعلنت وفاة الحركة النقابية َم ْف َخ َرة البالد .ففي حي فقري يف شامل منطقة
بيونس آيروس الكربى يعرف باسم لوس تيلوس ( )Los Tilosمثال نظمت العائالت
افتكاكا لألرض من أجل املطالبة ببنية تحتية أفضل وباإلسكان ومن أجل التأكيد عىل
أن تتوقف الرشكات عن تلويث النهر املجاور .وعىل الرغم من قرب األحياء من منطقة
عاملية فإن أكرث ساكنيها كانوا من العاطلني أو من املشتغلني يف «االقتصاد الالشكيل».

ركزت تفاسري هذا االنتصار عىل تعبئ ٍة مناهضة للشعبوية لدى الطبقة الوسطى
الحرضية وعىل الركود الذي أصاب االقتصاد األرجنتيني .ولكن أي تفسري للهزمية يف
حاجة أيضا إىل أن يتضمن بعض املناقشة لتغري سياسات العماّ ل الصناعيني .يتوجب
البحث عن بذور أزمة النظام الكريشرني يف مزاوجته املتناقضة بني توزيع تقدمي
للرثوة واستمرار ترشذم صفوف الطبقة العاملية .فمن خالل تحالفها مع كريشرن،
نستور وكريستينا كليهام ،ساعدت بريوقراطية النقابات األرجنتينية مديدة العمر
يف بناء ُم َواطنة صناعية مترشذمة فيام كانت النقابات القاعدية املنحازة إىل اليسار
تعبئ من أجل مقاومة مظاهر التفاوت التي ظلت قامئة .ومبجرد أن جرف الركود
االقتصادي أسس الربامج الحكومية املتجهة نحو إعادة التوزيع املحدودة ساهم
الترشذم االجتامعي الذي وسم ما أسامه روي براغا «الهيمنة الهشة» يف إحداث
الهزمية االنتخابية .تحتاج مقاومة الهجوم النيوليربايل القادم أن تض ّم نفس النقابات
القاعدية التي ناضلت ضد الألمان االقتصادي خالل حقبة حكومة الكريشرنية.

بطريقة مفاجئة تلقت احتجاجات لوس تيلوس دعام قويا من النقابات املجاورة
املمثلة لعامل القطاعات املنظمة والذي يشتغل أغلبهم يف املنشآت الصناعية
املجاورة .بوصفها جزءا من إعادة إحياء الحركة العاملية كانت الحركية النضالية
يف العديد من منشآت شامل منطقة بيونس أيروس الكربى تحت قيادة النقابات
الدميقراطية القاعدية .ولكن حتى وقتها ،كانت أغلب النقابات الوطنية ال تزال
تحت إمرة القادة البريوقراطيني التقليديني حليفي الحكومة الكريشرنية التي تولت
مقاليد البالد سنة  .2003عىل العموم اتبعت هذه النقابات البريوقراطية اسرتاتيجية
إقصائية ُم ْب ِديَ ًة القليل من التضامن يف مناسبات نادرة مع نضاالت فقراء الحرضيني
من أجل لقمة العيش وكثريا ما سمحت ألرباب العمل بأن يستخدموا عامال من
ذوي الخصاصة ويف ظروف هشة يف حني كان العامل الرسميون يتلقون أجورا عالية.

خالل أواخر السنوات  ،2000ومع بداية خروج أغلب مناطق العامل من عمق
أزمة  2008املالية ،شهدت األرجنتني نوعا آخر من االنبعاث حيث بدا أن حركة

ولكن الحركة العاملية القاعدية التي ظهرت أواخر السنوات 2000
كانت مختلفة حيث سعت النقابات اليسارية إىل توحيد نضاالت
العامل ذوي األوضاع الهشة وغريهم يف مواقع العمل وإىل إنهاء العمل
بالعقود الهشة وإىل إدماج كل العامل عىل أساس الحقوق املتساوية.
>>
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ما الذي يخفيه النهوض العاميل الجديد املفاجئ؟ للمفارقة أنتج االقتصاد
السيايس األرجنتيني ما بعد النيوليربايل ُمواطَن ًة عاملية غري معهودة الترشذم دعمتها
بريوقراطية النقابات .فعىل أثر األزمة االقتصادية واالجتامعية الكارثية 2002-2001
بدأ االقتصاد األرجنتيني ينمو مع تصاعد أسعار مواده التصديرية الرئيسة .ويف سياق
النمو الرسيع كانت مبقدور الحكومة ذات االتجاه البريوين (نسبة إىل خوان بريون،
رئيس األرجنتني املنتخب لثالث دورات ( 1952-1946رافقته فيها زوجته الثانية
إيفا بريون التي اشتهرت بسياساتها االجتامعية لفائدة الفقراء واملرأة) و-1952
 1955ثم وبعد حكمينْ عسكريني وحكم منارص له عاد إىل الرئاسة 1974-1973
لتخلفه زوجته بعد وفاته-املرتجم) استخالص رضائب عىل الصادرات الفالحية
السوق الداخلية ودعم االتفاقات
وتحفيز خلق مراكز عمل من خالل توسيع ّ
التفاوضية الجامعية لفائدة النقابات العاملية القامئة .ونتج عن سياسة حازمة
للح ّد من البطالة والرتفيع يف األجور الفعلية متزاوج ًة مع دعم املرافق العمومية
وسياسات اجتامعية جديدة موجهة إىل املواطنني األكرث فقرا ،تزاي ُد االستهالك يف
صفوف الطبقات الشعبية .وعىل املستوى البنيوي ساهم هذا النموذج من النمو
االقتصادي يف الرفع من وزن العامل الصناعيني األجراء ضمن مجموع القوى العاملة.
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ولكن لسياسة إعادة التوزيع هذه حدودها .فبتوسع االقتصاد تزايد متركز
رأس املال فيام زادت الرشكات الكربى الوطنية ومتعددة الجنسيات من معدالت
ربحها .من جهة أخرى ،وجد العامل أنفسهم يف مواجهة ال شكلية سوق العمل
وهشاشة التشغيل .فحسب قاعدة البيانات االجتامعية االقتصادية ألمريكا
الالتينية والكاراييبي ( )http://sedlac.econo.unlp.edu.arكان ما يعادل 45.5
يف املائة من القوى العاملة النشطة يف األرجنتني مستخدمون بطريقة ال شكلية
تحسنا بالنسبة إىل املستوى الذي كان
(غري رسمية) سنة  2010وهو ما يعترب ّ
عليه الحال إبان األزمة االقتصادية للعرشية السابقة ولكنه يف اآلن ذاته مصد ٌر
خطري لالأمان يف العمل والدخل بالنسبة إىل العائالت ذات الدخل املحدود.
سنة  ،2010كانت حكومة كريستينا كريشرن ال تزال قادرة عىل إيجاد مخرج
لألرجنتني من االنهيار النيوليربايل من خالل املزاوجة بني إعادة التوزيع املحدودة
للرثوة ومرافقة آثار استمرار ترشذم الطبقة العاملة .ولكن وخالل ٍ
بعض من السنني
بدأ االقتصاد األرجنتيني يشهد الوقع الشديد لألزمة املالية الكونية .تراجعت
أسعار السلع عىل مستوى العامل وكابدت الحكومة املصاعب من أجل الحفاظ
عىل برامجها يف إعادة التوزيع املحدودة للرثوة .ويف سنة  2011تخلت النخبة
السياسية البريونية عن تحالفها السيايس مع قسم من النقابات البريوقراطية رافضة
الطموحات السياسية للسكرتري الوطني للكنفدرالية العامة للشغل .وبدأ التحالف
السيايس الذي انبثق عن األزمة التي كانت اندلعت منذ عقد بالتفتت من بعض
حوافه .ومع حلول  ،2014نتج عن التخفيض يف قيمة البيسو األرجنتيني (العملة
الرسمية-املرتجم) وضغوط التضخم تزايد أكيد يف الفقر وتدنٍ يف قيمة األجور
الحقيقية .وبانجراف الهيمنة الهشة التي كانت للحكومة خرس املرشح البريوين
دانييل سيويل انتخابات الرئاسة لسنة  2015أمام منافسه اليميني موريثيو ماكري.

عىل امتداد أول ستة أشهر قضاها يف مكتبه ،أفضل ما ميكن أن يصف مقاربة
ماكري هو أن األرجنتني تحاول أو تعود إىل النيوليربالية .فرضت الحكومة عددا من
اإلصالحات املنارصة للسوق مبا يف ذلك الترسيح الجامعي من الوكاالت الحكومية
واقتطاعات ذات بال من اإلنفاق الحكومي ذي النفع العمومي من قبيل ما كان
مطبقا عىل التزويد بالكهرباء واملاء .كان التخفيض من قيمة البيسو يعني أن غالب
األجور تصري غري قادرة عىل مواكبة التضخم يف كل يتعلق باملنتجات االستهالكية
االعتيادية وهو ما أدى (مثلام كان عليه الحال يف  )2014إىل تزايد حاد للفقر.
وبالتوازي مع مترير عدايئ جديد إلجر ٍ
اءات مناهضة للعامل وظفت الحكومة رضائب
عىل الصادرات الفالحية واملنجمية .وانتظم احتجاج وطني ضد الترسيح الجامعي
يوم  29أفريل ولكن ما من فعل ذي طابع وطني انتظم ُمذّاك .ومع ذلك ،وعىل
الرغم من توجه الحكومة الواض ِح ِعدَاؤُه للعامل يبدو القادة النقابيون عىل املستوى
الوطني أكرث قلقا عىل الحفاظ عىل ما ميسكون به من السلطة يف املؤسسات النقابية
ٍ
محاكامت بتهم الفساد من انشغالهم بالدفاع عن حقوق العامل.
وانشغاال بتفادي
ما الذي سيحدث للحركة النقابية القاعدية الوليدة التي واجهت الالشكلية
والهشاشة خالل الحقبة الكريشرنية؟ أَ ِم َن املمكن أن تدعم أقسا ٌم أكرب من
الطبقة العاملة اسرتاتيجية التضامن مع العامل الالشكليني وذوي الهشاشة يف
املستقبل القريب؟ ال يزال الوقت مبكرا جدا لإلدالء بقول فصل يف ذلك ولكن
نظرة إىل املايض القريب ميكن أن تقدم مساعدة .يف نهاية السنوات ،2000
وحتى يف سياق بيئات غري مواتية من العمل متدين الرشوط وسيطرة النقابات
البريوقراطية ،متكن البعض من النقابات األرجنتينية القاعدية من بناء تحالفات
ناجحة مع أقسام مختلفة من الطبقة العاملة .ولكن ومع أن هذه النقابات
واجهت تحديات أكرب عندما حاولت أن ترتفع بالحركة التضامنية إىل املستوى
الوطني يبدو من الواضح أن قدرة الحركة العاملية عىل مواجهة العودة إىل
النيليربالية ستكون مرتهنة بنوع اسرتاتيجيتها .يبدو أن البديل هو قادة عامليون
أكرث تلهفا عىل اإلذعان إىل دورة جديدة من اإلصالحات املنارصة للسوق ،وهو
اإلذعان الذي ال ميكن أن يكون مثنه إال التفقري األكرث سوءا للعامل األرجنتينني.
توجه كل املراسالت إىل رودولفو إيلربت عىل العنوان <>elbert.rodolfo@gmail.com
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دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية.

ما مييز اليمني األمرييك عن أمثاله يف كل مكان
هو بغضه للحكومة الفيدرالية .يدعو اليمني إىل
إجراء اقتطاعات يف املنافع التي تقدمها الحكومة
من التأمني ضد البطالة مرورا إىل املساعدات عىل
التطبب ( )Medicaidفإىل املساعدة عىل تحمل
النفقات الدراسية الجامعية ،وعىل تأمني الغداء
املدريس وصوال إىل ما يزيد عن ذلك .وقد دعا قادة

يشعر املنارصون القاعديون لهؤالء القادة باإلحباط
والغضب تجاه الحكومة .إن السؤال الكبري الذي
دفعني للبدء يف دراسة إثنوغرافية امتدت عىل خمس
سنوات يف لويزيانا ،ذلك القسم من املوطن الرئيس
لليمني األمرييك ،هو القائل :ملاذا كان كل هذا؟ ومبجرد
أن بدأتُ يف إجراء املقابالت من أجل إنجاز كتايب:
Strangers in Their Own Land Anger
and Mourning on the American Right١
(غرباء يف عقر ديارهم :غضب وحداد عىل اليمني
األمرييك ) بدأت مك ّونات الصورة مقطّعة األجزاء يف
التنامي .بوصفها ثاين أفقر والية يف البالد ،ومبراعاة
>>

مثلام هو عليه األمر يف الكثري من األنحاء يف أوروبا
والهند والصني وروسيا ،يشهد اليمني السيايس األمرييك
الصعود
تحوال .بطريقة ما ،قد يُعمي عن رؤية هذا ّ
ُ
التحول الثقايف نحو اليسار ممثال يف توليّ أول رئيس
أسود واحتامل تويل امرأة الرئاسة وزواج املثليني.
ولكنه ماثل أمامنا .فعىل امتداد العرشيات األخرية
متادت األصوات املحافظة يف املزيد من التعايل ذلك
أن القناة التليفزيونية األكرث شعبية وكذلك الربنامج
الحواري اليومي اإلذاعي األكرث شعبية ينجذبان نحو
اليمني .كام وقعت كال غرفتي الكنغرس الفيدرايل يف
واشنطن دي يس بني أيدي الجمهوريني ،ويسيطر هؤالء
عىل عدد أكرب بكثري من الغرف الترشيعية الوالئية من
الدميقراطيني وعدد أكرب من حكوماتها .ففي  23من
بني  50والية يسيطر الجمهوريون عىل كال الغرفتني
الترشيعيتني والحكومة الوالئية يف حني ال يزيد العدد
املوازي لدى الدميقراطيني عن  .7وحاليا ،ينارص ما
يقارب  20باملائة من األمريكان أي ما يعادل 45

مليون شخصا حركة حفلة الشاي املتلهفة لرفع الرسوم
الرضيبية ،وخالل األشهر األخرية متكن املرشح الرئايس
الجمهوري الشعبوي املنارص لألمريكان ِوالَ َد ًة (الكلمة
اإلنكليزية هي  nativistوتشري أ ّوال إىل السياسة
التفاضلية لفائدة أبناء البلد والدة بوصفهم يف تقابل
مع املهاجرين وثانيا إىل العمل عىل أحياء أو استدامة
الثقافة األهلية بوصفها يف تقابل مع التثاقف التفاعيل
بني ثقافات البلد املتعددة -املرتجم) دونالد ترامب
من الفوز بأعىل تصويت ابتدايئ جمهوري يف التاريخ.

جمهوريون مرموقون إىل التخيل عن وزارات بأكملها
ضمن الحكومة الفدرالية مثل الرتبية والطاقة
والتجارة والداخلية .ويف سنة  ،2015صوتت  58غرفة
جمهورية لفائدة إنهاء وجود مصلحة الناتج الداخيل،
بل نادى البعض بإنهاء وجود كل املدارس العمومية.
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لنئ كان العديد من املحللني يعالجون هذه األسئلة
رغبت يف أن أفهم
من خارج تجارب أفراد اليمني فإين
ُ
تلك التجربة من داخلها .ولذلك حرضت اجتامعات
لنساء لويزيانا الجنوبية الغربية الجمهوريات،
ٍ
وخدمات كنسية ،وتجمعات أقيمت أثناء الحمالت
السياسية .طلبت من الناس أن يُروين أين نشأوا
وتعلموا وأين كان والدوهم يُدفنون .تفحصت الكتب
التذكارية السنوية الجامعية ألصدقايئ اللويزيانيني
الجدد ولعبت معهم الورق ورافقتهم يف صيد السمك.
لقد استجوبت  60شخصا يف الجملة كان منهم  40من
البيض واملتقدمني يف السن واملسيحيني من منارصي
جمعت ما يقارب  4600صفحة
حركة حفالت الشاي.
ُ
من االستجوابات املكتوبة واملالحظات امليدانية.
كام أنني وضعت لنفيس منهجا يف االستطالع حيثُ
وضعت
بدأت باالستامع إىل ما يقوله املستجوبون ثم
ُ
متثيال استعاريا لتجربتهم من دون إصدار أحكام وال
تقدير للوقائع ون ََس ْج ُت ما أس ّميه « ِق َّص ًة َمثَلِيّة» ،إذ
يف أساس كل معتقداتنا السياسية تثوي مثل هذه
القصة .عىل هذا االعتبار يكون لنا يشء شبيه مبا ييل:
ّ
َقف متح ّمسا يف منتصف طابور انتظار ممتد
ت ُ
كنت يف َس ْع ِي َح ٍّج .الذين
ينتهي إىل هضبة ،كام لو َ
يقفون خلفك يشبهونك فهم بيض ومتقدمون يف
السن ومسيحيون وعىل األغلب ذكور .عىل أعىل
الهضبة يرتسم الحلم األمرييك ،غاي ُة كل من يقف
عىل امتداد الطابور .وفجأة ها أنت ترى أن مثة
من يسبقك يف اجتياز املواقع ومع تقدمهم يبدو
لك أنك تتأخر نحو الصفوف الخلفية .وتتساءل:
كيف أمكن لهم أن يفعلوا ذلك؟ من يكونون؟
العديد من هؤالء سودُ ،منحت لهم من خالل
برامج التمييز اإليجايب مواق ُع تفاضلية يف املعاهد العليا
والجامعات وبرامج التدريب املهني ومراكز العمل
والنفقات الرعائية وبرامج الوجبات املجانية .يتقدم
آخرون أيضا يف الطابور ،نساء متغطرسات يسعني إىل
الحصول عىل كل مواطن الشغل الرجالية ،ومهاجرون
والجئون وأعداد غفرية من مستخدمي القطاع العمومي
من ذوي األجور املرتفع ،يتسلمونها من خزينة
دوالرات الرضائب .وتتساءل :متى سينتهي كل ذلك؟
ومع انتظارك يف الطابور الذي ال يتحرك تجد

أنت شخص رؤوف ولكنك اآلن مطالب بأن مت ّد
تعاطفك إىل كل من سبقك يف الطابور .أنت نفسك
عانيت الكثري ولكنك تفاخر بأنك ال تشتيك من ذلك وال
َ
تطلب مساعدة عليه .أنت تؤمن بالحقوق املتساوية
ولكن ما األمر حيال حقوقك أنت بالذات؟ أليست
جديرة باالعتبار هي أيضا؟ ال ال ليس هذا عادال.
عندها ترى رئيسا أسود البرشة يتوسط اسمه
لقب حسني يل ّوح بيديه إىل متسابقي الطابور .إنه
يف صفهم وليس يف صفك أنت .هو رئيسهم هم
وليس رئيسك أنت .ثم أليس هو أيضا ممن تجاوزوا
مواقعهم يف الطابور؟ كيف ميكن البن امرأة وحيدة
مكافحة أن يدفع رسوم الدراسة يف كوملبيا وهارفارد؟
رمبا كان يش ٌء َما ُدبِّ َر ِبلَيْلٍ  .ثم أليس الرئيس ومن
يسانده بصدد استخدام أموالك لتحصيل منافع
لهم؟ أنت ترغب يف إيقاف تلك اآللة ،أي الحكومة
الفيدرالية ،التي يستخدمها هو والليرباليون
من أجل الدفع بك إىل آخر صفوف الطابور.
عدتُ إىل مستجو َّيب سائلة إياهم إن كانت هذه
القصة املَثَلية تص ّور مشعرهم .وفيام عمد البعض
القصة يف هذا املوضع أو ذاك
إىل إدخال تغيري عىل ّ
(«حينها انتقلنا إىل طابور آخر »...أو «األموال التي
ينفقها هي أموالنا )»...اعتربوها كلّهم قصتهم.
قال يل أحدهم « :لقد عشت هذه االستعارة التي
ن ََس ْج ِتها» وقال آخر «لقد ِ
قرأت ما يجول بخاطري».
ما الذي حدث بحيث بدت هذه القصة وكأنها
تنطق بالحقيقة؟ يف كلمة ،هو فقدان الشرّ ف .مل يكن
منارصو حركة حفلة الشاي الذين التقيتهم فقراء
يف عمومهم ولكن العديدين منهم ترعرعوا ضمن
ظروف فقرية ورأوا فيها العائلة واألصدقاء يغرقون
يف ال َع َو ِز مجدّدا .ولكن الرثوة مل تكن املصدر الوحيد
لشعورهم برغد العيش والرشف .العديد من هؤالء
البيض واملسيحيني املتغايرين جنسيا (= عكس املثليني
جنسيا-املرتجم) وصفوا يل كذلك تخ ّوفهم من تراجع
وزنهم الدميغرايف (« عدد الناس الذين يشبهوننا
يقل» ،عىل ما قالت يل سيدة) ،أو من إمكانية
تحولهم إىل أقلية دينية («مل يعد الناس يذهبون إىل
الكنيسة» ،أو «مل يعد بإمكانك إلقاء التحية قائال
( Merry Christmasعيد ميالد مجيدا ،مبناسبة
ذكرى ميالد املسيح-املرتجم) بل عليك القول «عطلة
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القصة املَثَلية يصف املعاناة (اآلخرون الذين
ُع ْمق ّ
يسطون عىل مواقعهم آتني من الخلف) ويصف اللوم
قصة تشري إىل مالذ
(حكومة ذات نوايا خبيثة) وهي ّ
(سياسات حركة حفلة الشاي) .وفضال عن ذلك هي
توفّر منظومة احتساب للتكاليف العاطفية ُمح ِّد َد ًة
مقدار التعاطف الواجب بذله تجاه من ينتظرون
عىل امتداد الطابور أو يسطون عىل مواقعهم
فيه ومقدار الشعور بانعدام الثقة يف الحكومة أو
مقدار الخجل من النفس والشعور بالعار الذي
يحسوا
عىل املستفيدين من مساعدات الحكومة أن ّ
به .صارت هذه املنظومة أساسا لقواعد اإلحساس
باملشاعر ٢وهي قواعد تحدّد «ما نعتقد أنه علينا
أن نشعر به أو ال نشعر» ،وهو ما ميثل اآلن هدفا
رئيسا للمعركة السياسية الوشيكة .رصاحة أو ضمنا،
يُطلب يف أغلب املهن الخدمية من القامئني بها أن
يتقيدوا بقواعد شعور محددة («من غري املقبول أن
تشعر بالحنق تجاه الزبون ،هو دامئا عىل حق»).
يتعلم املستخدمون كيفية تكييف مشاعرهم خالل
التدريب ويرصد املدربون املرشفون مدى إتقان
األولني لذلكِ .مثْالً بمِ ِثْلِ تضع اإليديولوجيات السياسية
قواعد للمشاعر ويحدد القادة اتجاهات التعاطف
والريبة واللوم والعار فيام يتوىل ضيوف املحطات
اإلذاعية وقارئو األخبار نرش ذلك وهو ما ترصده
الجامعات املحلية واإللكرتونية من خالل التعليقات.
يتقيد اليسار واليمني مبصفوفات قواعد شعورية
متخالفة تخالفا غري مسبوق .عىل العموم يدعو
اليسار إىل التعاطف مع املجموعات غري املحظوظة
التي ينظر إليها عىل أنها تستحق املساعدة الحكومية
وذلك عىل خالف اليمني .ويدعو اليسار إىل إبداء
الثقة يف ما تقوم به الحكومة يف هذا الشأن يف حني
يشك اليمني فيه ويعيبه .ويقرن اليسار الكرام َة
واالستحقاق بتلقي املساعدات الحكومية يف حني
يقرن اليمني تلقي تلك املساعدات ببالغ العار.
يف هذه املعركة الثقافية التي تحتدم بني هذين

>>

التناسب ،للوزيانا عدد أكرب من املدارس الفاشلة
وعدد أكرب من املواطنني املرىض ومن الذين يعانون
من البدانة من أية والية أخرى تقريبا .ولذلك فهي
يف حاجة إىل املساعدات الحكومية وهي تتلقاها
حيث يأتيها ما قدره  44باملائة من ميزانيتها من
الحكومة الفيدرالية .ولذلك أتساءل ملاذا يغضب
كل هذا العدد من منارصي حفلة الشاي؟ وكيف
الغضب ،أو أي شعور عاطفي آخر السياسات؟
يحدِّد
ُ

نفسك مطالبا بالشعور تجاههم بنوع من ا ِإل ْعذَار .ذلك
أن الناس يتذمرون جراء العنرصية والتمييز والتفرقة
الجنسية .تستمع إىل قصص سود مضطهدين ونساء
واقعات تحت الهيمنة ومهاجرين مرهقني ومثليني
متخفني والجئني يائسني .ولكنك يف برهة ما تقول لنفسك
البد يل أن أضع حدودا لتعاطفي اإلنساين وعىل األخص
إذا كان من بينهم من هو قادر عىل اإلرضار باآلخرين.

سعيدة» ( « .)Happy Holidaysعىل اعتبار توقف
العمل ملدة أيام عند حلول املناسبة-املرتجم» .البعض
منهم يشعرون بأنهم أقلية ثقافية («نحن الذين
نعيش بنظافة ،ونحرتم القوانني ،ولكنهم ينظرون
إلينا عىل أننا متييزيون جنسيا ومناهضون للمثليني
وعنرصيون وجهلة ،وكل تلك األلقاب التي يرمينا
بها الليرباليون») .فإذا ما ولىّ البعض منهم اهتاممهم
إىل رشف امتالكهم منازلهم ،وغالبا ما تكون يف ريف
الوسط الغريب أو الجنوب ،شعروا أنهم موصومون
بأنهم «متخلفون» (الكلمة اإلنكليزية rednecks
تعني حرفيا «ذوي الرقاب الحمر»-املرتجم) .ويف ما
يتجاوز القصة املثلية إذا ،كان يرتاءى لهم ،يف العديد
من النواحي ،فقدانهم لرشفهم ،رشفهم املُدَاس.

صعود اليمين

دونالد ترامب يلقي خطابا امام حشد يف فينيكس
متناوال إحدى املوضوعات املفضلة لديه  -الهجرة

«امليثاقني» الشعوريني يشعر منارصو حركة حفالت
الشاي الذين درستُهم بالوقوع تحت هيمنة قواعد
الشعور الخاصة باليسار ويستاؤون من ذلك مبرارة.
كثريا ما رفع دونالد ترامب عقريته بالرصاخ قائال «لقد
راعينا «االستقامة السياسية» مبا فيه الكفاية» مرددا
محتوى شعور يستقر بعناد يف صفوف اليمني .قال
يل رجل منهم «يريد منا الليرباليون أن نشعر باألسف
لحال املهاجرين والالجئني ولكني عىل الغالب ال أرى
إال قليال من الناس يقولون ارأفوا لحايل ...ارأفوا لحايل
 ...ارأفوا لحايل .»...وقال آخر «حصل الليرباليون عىل
يشء ما من الحكومة فيام نحن مل نحصل عىل يشء وأنا
سعيد أنني ال أفعل ما مل أكن يف حاجة إليه .ولكنهم
يريدون منا أن نشعر باالمتنان ملا حصلوا عليه هم».
وقد قرن العديد منهم بني الحصول عىل مساعدات
حكومية وبني العار الذي يلحق مبن يتسلمها ويكنون
يرسم اسمه
بالغ االحتقار للغشاشني« .أنا أعرف من ّ
ضمن قوائم العاطلني خالل موسم الصيد» أو «
العديد من الناس يف تلك املقطورة ُوضعوا عىل قوائم
اإلعاقة من خالل االدعاء بتعرضهم إىل نوبات رصع.
لست أدري كيف يجرؤون عىل رفع رؤوسهم .ولكنهم
يرفعونها والحكومة تشجع عىل ذلك» .أغلب منارصي
حركة حفالت الشاي يعرتضون عىل الفكرة القائلة
بأن عىل الجميع بأن يشعر بالتعاطف مع متجاوزي
مواقعهم يف الطابور وباالمتنان تجاه الحكومة وبالتخيل
«ص َدقَة الحكومة».
عن الشعور العار جراء تلقي َ
ولكن ليس كل من تحدثت إليهم موافقني عىل
هذا .والحقيقة أن األمر متثل يل كام لو كانت الفرقتان
للقصة
اللتان استجوبتهام استمعتا إىل نهايات مختلفة ّ
املثلية .رغب منارصو حركة حفلة الشاي التقليديون
يف أن يتم القطع مع مامرسة تجاوز املواقع يف الطابور
ومع مجازاة الحكومة ملن يفعل ذلك .من ناحية
أخرى ،رغب أتباع دونالد ترامب يف الحفاظ عىل
املنافع التي توفرها الحكومة ومحو العار الذي يتسبب
فيه تسلمها ولكنهم يقرصون تلك املنافع ،ضمنيا ،عىل
األمريكان وال َدةً ،ومن األفضل أن يكونوا من البيض.

كانت ترصيحات ترامب فضفاضة ومراوِغة ولكن
املراقبني الحظوا أنه مل يد ُع إىل االقتطاع من املساعدة
عىل الرعاية الصحية ( ،)Medicaidبدال من ذلك،
هو يقول إنه يخطط لتعويض برنامج أوباما الرعايئ
( ،)Obamacareالذي م ّد مظلة التغطية الصحية إىل
غري املضمونني االجتامعيني ،بربنامج جديد سيكون
«رائعا» .ومام يتسم ببالغ الداللة أيضا توزيع ترامب
للعار .فعىل الرغم من أنه أهان سجني الحرب السابق
جون ماكني ،وصحفيا َم ُعوقا ومعلّقة يف شبكة فكوس
نيوز واملكسيكيني غري املسجلني وقاضيا أمرييك املولد
البت يف قضايا مرياث مكسييك ،وكل املسلمني
يتوىل ّ
وكل منافسيه الجمهوريني ،مل يتسبب ولو مرة واحدة
يف شعور بالعار لدى متلقي مساعدات الرعاية الصحية
وال الوجبات الغذائية .ولكن وبُ ْغ َي َة تربير برامج
الرعاية املوجهة للبيض كان عىل ترامب أن يضفي
رشع لتلقيها .قد
الصبغة الذكورية عىل القانون الذي ي ّ
يكون ذلك موردا رسيا وقويا يدعم دعاوى ترامب.
لقد رأيناه يصفق للرجال عندما يخوضون الشجارات
وميتلكون األسلحة ويخرقون القانون ويترصفون
بطريقة معادية للمرأة .غالب متلقي املساعدات
الرعائية من النساء واألطفال والرجال امللونني ولكن
عدد الفقراء أو من يخشون أن يصريوا فقراء من
الرجال البيض كثري .فإذا ما كان رجل من أحبة ترامب
يف حاجة إىل ذلك فيمكن أن يصري الحصول عىل
منافع من الحكومة مسألة ال تعيب الرجال .مقصد
ترامب أنه ميكنك تنصيب بندقية عىل شاحنتك وأن
تثري املشاجرات وأن ت ُظهر العداء للنساء وأن تقدم
يف اآلن ذاته طلبا للتسجيل عىل قوائم العاطلني أو
أي َو ْصمٍ .
وجبات املساعدات من دون أن يلحقك ّ
من املهم اإلشارة إىل أن العديد من أتباع ترامب
من ذوي الياقات الزرق (عامل الصناعات من
غري املديرين -املرتجم) من الرجال البيض الذين
يواجهون نفس املصري االقتصادي القاتم الذي لقيه
السود بافتقادهم مواطن الشغل وتلقيهم األجور
الزهيدة وكلها دالئل يائسة .يف صفوف مثل هؤالء
الرجال ومبراعاة التناسب يوجد نفس العدد من اآلباء
العدد  ٣من السلسلة  - ٦ايلول 201٦

غري ذوي الزوجات الذي يوجد لدى مقابليهم من
الرجال البيض األكرث غنى ،وعدد أكرب من الزيجات
الفاشلة وعدد أكرب من األبناء وأوقات عصيبة أكرث.
من ليسوا اآلن عىل الئحة متلقي املساعدات الرعائية
الصحية قد يكونون كذلك يف املستقبل وبذلك
يجدون أنفسهم إزاء التناقض بني ما يشعرون به
وبني الحاجة الحقيقية إىل املساعدة الحكومية التي
لطاملا احتقرها اليمني وكذلك فعلوا هم أنفسهم.
كان عدم االندراج ضمن املستفيدين من الربامج
الرعائية عالمة ال تخطئ عن املركز االجتامعي مم ّيزا
بني «الرجل الحق» واملنتمني إىل «أدىن السلم» .خالل
استجوابايت ملنارصي ترامب يف لويزيانا مل يربز الحديث
عن دعم املنافع التي توفرها الحكومة بوصفه
موضوعا أوليا عىل األقل .ولكن عندما سألت ميكانييك
سيارات عن نظرته لشبكة أمان لفائدة «الناس
ذوي األوضاع السوية» أجابني قائال» ليس ترامب
ضد ذلك .إذا ما كان امرئ من متلقي املساعدات
الغذائية بسب اشتغاله بعمل ذي أجر زهيد فإنه
لن يقبل بأن يَ ْح ُد َج ُه بعض الناس بنظرة استعالء».
يُعفي ترامب الرجال البيض من ذوي الياقات
الزرق من شعور العار ولكنه ال يفعل ذلك مع غري
األمريكان والدة واملل ّونني من الرجال .والحقيقة،
ولإلجابة عىل ما تثريه القصة املثلية من أسئلة،
بعث ترامب حرك ًة كثري َة الشَّ َبه بالحركات الشعوبية
اليمينية التي تناهض املهاجرين مع إبداء املنارصة
للرعاية الحكومية ،والتي يتزايد ظهورها يف بريطانيا
وأملانيا وفرنسا والنمسا والعديد من بلدان أوروبا
الرشقية .أعتقد أن كل هذه الحركات اليمينية مبنية
القصة املَثَلية واملشاعر التي
عىل تنويعات عىل
ّ
تثريها واالعتقادات الدفينة التي تسعى لحاميتها.
توجه كل املراسالت إىل آريل هوتشيلد عىل عنوانها
<>ahochsch@berkeley.edu
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ضمن مشموالت وزارة األعامل والتجديد واملهارات التي تكشف آخر املنشورات
الدالة عىل سياستها والذي صدر تحت عنوان «النجاح بوصفه اقتصاد معرفة:
تعليم االمتياز ِ
والحراك االجتامعي والخيار الطاليب» (Success as a Knowledge
)Economy: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice
قبل يوتوبية أن توفر أرضية إيديولوجية لتغيري رجعي.
كيف ميكن لفكرة كانت ُ
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تشهد الجامعات الربيطانية تحوالت فيها من املساس بأسسها اليشء
الكثري بحيث ليس من اليسري التنبؤ مبا ستكون عليه النهاية .من األكيد أن
العمل والدراسة يف جامعة يف اململكة املتحدة اليوم تجربة بالغة االختالف عام
كانت عليه منذ ما ال يزيد عن عقد مىض .ولقد أكد ستيفان كولليني (Stefan
« )Colliniإن ما ال نزال نسميها جامعة تستحيل إىل مراكز للخربة التطبيقية
والتدريب املهني املرتهنينْ ب»االسرتاتيجية االقتصادية للمجتمع» وهو التلخيص
الذي يتجاوب مع محتوى رسالة التوديع التي كتبها جون هوملوود (John
 ) Holmwoodسنة  2014بوصفه رئيسا للجمعية الربيطانية لعلم االجتامع.
لقد اختتم بالقول إ ّن النظام الجامعي الربيطاين «يخدم رأساملية باترميونيالية
متجددة وتفاوتاتها متزايدة االتساع» .مل تتضح اآلثار التي كانت لهذه التغيرّ ات
يف اختصاص علم االجتامع متا ًما بع ُد ولكن مثة نُذُر تبعث عىل االنشغال.
التمويل :من املنح املركزية إىل الرسوم التي يدفعها الطالب تاريخيا ،أي
قبل حلول حكومات ثاترش وبلري ،كانت الجامعات الربيطانية منظامت خريية
شبه مستقلة .كانت أعداد الطالب ت ُوزّع عىل املستوى الوطني بحيث تتلقى
كل جامعة التمويل املناسب حسب صيغ مختلفة .وعىل العموم كان يسود
االعرتاف بأن هذا النظام «نخبوي» حيث مل يكن ينضم إىل التعليم العايل إال 10
باملائة من مجموع تالميذ الثانوي فيام كان يتوزع أغلب الشباب عىل مكونات
نظام معقّد للتعليم التقني واملهني والتمرين «والتد ّرب من خالل الشغل».
ولكن يف ظل حكومة ثاترش أَطْل ََق تدم ُري قطاع الصناعات اليدوية الربيطاين
حديثًا عن ا ِإل ْحيَاء من خالل «اقتصاد املعرفة» وهو ما قاد بلري إىل الرتكيز عىل
«الرتبية ...ثم الرتبية ...ثم الرتبية» مؤكدا أن عىل  50باملائة من األطفال الربيطانيني

َ
اتيجي التغيرّ ُ الذي ت ّم يف طريقة متويل الجامعات
يسرّ هذا
التحول االسرت َّ
الربيطانية مام تسبب يف االبتعاد عن التمويل الحكومي املركزي نحو نظام
يرتكز بالكامل تقريبا عىل دفع الطالب رسوم تسجيلهم .كانت الرسوم الطالبية
سنة  1998يف حدود  3آالف جنيه إسرتليني للسنة الواحدة حسب قرار الحكومة
العاملية الجديدة آنذاك ،ومذاك بلغ ارتفاعها إىل  9آالف جنيه إسرتليني وال تزال
ارتفاعات أخرى مرتقبة .وتس ّج ُل تنويعاتٌ معتربة بني اإلدارات يف إيرلندا الشاملية
وأسكوتلندا وبالد الغال ولكن يف إنكلرتا ت ّم التوسع يف التعليم العايل من خالل
الرتفيع يف ما عىل الطالب أن يدفعه وهو ما تيرس من خالل نظام معقّد من ال َق ْر ِض.
كان نظام التمويل الجديد فاعال خطريا يف التغيري .فقد بدأت الجامعات يف
منافسة بعضها البعض من أجل جذب الطالب مبا كان له آثار بيداغوجية هامة
إذ ،و ِع َوض أن يكونوا تالميذ أو متعلمني ،صار الطالب اآلن زبائن .وقد يكون من
املفارقات أن إدراج مثل هذه السوق يف حياة الطالب ترافق مع أشكال متعددة
من رقابة الدولة .ففي سنة  2005عوضت حكومة بلري نظاما احرتافيا مكثفا ملراقبة
الجودة (وكان يهدف إىل تجويد التدريس من خالل زيارات تفقدية وفرض إجراءات
أقرب إىل تنميط العمل داخل الفصول) بالسرب الطاليب الوطني (س ط و National
 ))Student Survey (NSSوهو ما يشبه استقراء آلراء الزبائن يَجمع تقييامت
الطالب لكل الدروس والشهائد العلمية بغاية نرشها .ورسعان ما صارت هذه
املعطيات (التي تشمل رشيحة الطالب الذين يتلقون دروس املستويات األوىل)
مندرجة يف جداول روابط «أفضل» الجامعات ،وصارت الصحف الوطنية تج ّمعها
وتنرشها .راهنا تخطط الحكومة لدفع نظام التقييم هذا من خالل إدراج مصفوفة
أكرث تعقيدا من األسئلة التقييمية التي تعكس وجود إطار لالمتياز التدرييس
( إ ا ت  ))Teaching Excellence Framework (TEFيأخذ بنظر االعتبار الحفاظ
عىل عدد الطالب وتشغيل الخريجني وكذا تقييامت الطالب .وعىل الرغم مام ظهر
من ُعرضة هذه اإلجراءات إىل الخطأ فإن الحكومة تخطط لوضع نظام إ ا ت
تقديري عىل أساسه «نتوقع مقادير الرسوم بحيث نتمكن من تعميق الفوارق».
>>
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يف ظل نظام التمويل القديم ،كان يُنتظر من أعضاء هيئة األساتذة أن يضطلعوا
بالتدريس وبالبحث عىل أساس قاعدة عامة توزع الوقت بني النشاطني بنسبة الثلثني
إىل الثلث .كانت املجالس البحثية ذات التمويل العمومي والتشكيل األكادميي توفر
املزيد من التمويالت لفائدة البحث من خالل سريورة تنافس تفاضلية .وقد ألحت
حكومة ثاترش ،التي كانت قد أبدت بع ُد انشغالها لوجود أصوات راديكالية ونقدية
يف الجامعات ،عىل تحويل «مجلس البحث يف العلوم االجتامعية» إىل «مجلس
البحث االقتصادي واالجتامعي» (م ب اق اج) ،ومبرور الزمن ت ّم التدرج يف مواءمة
هذه املنظمة مع احتياجات اقتصاد اململكة املتحدة .ولرمبا كان مام يكتيس أهمية
أكرب مام سبق ،تلك املراجعة الدورية (تحديدا  5كل سنة) للنشاط البحثي التي تم
إدراجها ضمن األقسام الجامعية .كانت فرتة التقييم البحثي قد بدأت بصفة غري
رسمية خالل السنوات  1980ولكن منذ  1990صار األداء رشط التمويل البحثي
املستقبيل مبا أنهى العالقة التي كانت قامئة مع نظام التمويل القديم املبني عىل املِنح.
التوسع يف نظام التقييم هذا .ففي سنة
أمكن للتكرارات الالحقة أن تؤدّي إىل ّ
 ،2015كان تغيري اسمه بحيث صار إطار االمتياز البحثي (إ ا ب) انطالقة أكرث
راديكالية مبا اشتمل عليه من جهود جديدة يف اتجاه تقييم «أثر» البحوث املنشورة
و»املنافع القابلة للمعاينة (التي أمكن إحداثها لفائدة) االقتصاد واملجتمع»
بعموم ما يعنيه اللفظ .تعمد فرق الخرباء إىل «التثبت من الرباهني املوصوفة وقد
دعمتها املؤرشات املناسبة وإحداث ملمح فرعي ذي مستويات متدرجة مناسب
لكل طلب» .يتم وضع هذه املالمح عىل سلم يتدرج من «رائد عامليا» ( )*4إىل
«ممتاز دوليا» ( )*3إىل « معرتف به دوليا» ( )*2إىل «معرتف به وطنيا» (.)*1
ومبرور الزمن ،ويف داخل الجامعات ،انتقلت سريورة الرصد الخارجية من
موقعها الهاميش إىل مركز مناقشات االسرتاتيجيات البحثية ،واستخدمت فيها
ألفاظ من قبيل «نجم» التي انبثقت من ثنايا الخطاب الجامعي مرفوقة
بألفاظ أخرى قوية مثل «االمتياز» و»الشديد» و»الصارم» و»الشفاف» بانية
نوعا من الرسدية التي تبدو غري قابلة للدحض ،رسدية قبل بها بعض علامء
االجتامع ممن كان عليهم أن يعرفوا عنها أكرث مام كانوا قد فعلوا .مبثل هذا
القول ،انبثقت عبارة إ ا ب“ ”Refوهي كلمة جديدة ذات سطوة يف األقسام
الجامعية مرفوقة بعبارات أخرى من قبيل «الجاهزية من منظور إ ا ب»(“Ref-
 ) ”readyوالقابلية لإلنجاز من منظور إ ا ب ( ) ”,Refableوما شابههام.
> الجامعة-الرشكة
تعترب هذه التغريات جزءا من االسرتاتيجية النيوليربالية القوية التي بدلت وجه
القطاع العمومي الربيطاين حيث تتوازى التغريات التي يشهدها التعليم العايل مع تلك
التي أعادت يف كل البالد وبصفة أعم تشكيل الخدمة الصحية وتحصيل الرضائب وعمل
الرشطة والرتبية .تزايد ترصف الجامعات التي تتنافس مع بعضها البعض حول اجتذاب
الطالب الذين صاروا ميثلون اآلن مصدر مواردها األساس كام تتنافس عىل املواقع يف
مختلف جداول الرتتيب وكأنها رشكات تسعى إىل الربح أكرث مام هي منظامت خريية.
مل يعد رؤساء الجامعات ونوابهم ( )Vice-Chancellorsيعتربون أنفسهم
أوائل من يتساوون معهم من زمالئهم بل رؤساء مكاتب تنفيذية ( Chief
 )Executive Ofﬁcersيتسلمون أجورهم عىل هذا األساس حسب نظام رواتب
مخصوص .وعندما غريت الحكومة املحافظة الحالية اتجاهها نحو االعتامد
عىل أعداد الطلبة ش ّجع احتامل الحصول عىل فوائض ضخمة ،بلغت مخزونات
سيولتها  6.5بليون جنيه إسرتليني ،جامعات اململكة املتحدة عىل اتباع مثال
الواليات املتحدة االمريكية يف بيع السندات يف السوق املالية الستخدامها

وخالل سعيها إىل جذب املزيد من الطالب (أي املزيد من «املال السائل») عمدت
الجامعات التي أحبطتها تضييقات التأشرية املفروضة عىل الطلبة األجانب إىل تشييد
مبان جامعية ضخمة يف ما وراء البحار موفرة للبعض من أعضاء هيئات التدريس
ذوي املسرية املهنية املعتربة عروضا يعرس عليهم رفضها .ولنئ تكللت بعض املغامرات
بالنجاح فإن البعض اآلخر كانت أقل توفيقا .ففي أواخر  ،2015أنفقت جامعة
آبرييستويث ( )Aberystwyth Universityنصف مليون جنيه إسرتليني من أجل
فتح مركّب جامعي يف موريشيوس لفائدة الطلبة الربيطانيني وغري الربيطانيني آملة
يف أن توفر «فرصا جديدة لفائدة الطلبة بحيث يتمكنون من متابعة دراسة جيدة لن
يتمكنوا بغري هذه الطريقة من الحصول عىل مثل دروسها» ،ولكن ومع حلول سنة
 2016مل ينتظم يف الجامعة الذي أُ ِع ّد مبناها الستقبال ألفي طالب ،إال  .40وعىل ما
علق رئيس جامعة سابق «هذه مغامرة مجنونة .لقد كان من األفضل لهم أن يركزوا
توجيه مواردهم إىل ما يضمن اجتذاب إطار تدريس عايل القيمة وطلبة محليني».
يتساوق كل ذلك مع ما يشهده القطاع من التغيريات الضاغطة ذات اآلثار
املؤثرة يف الحياة العملية التي يحياها األكادمييون .تنزع الجامعة-الرشكة الجديدة
إىل املزيد من املركزة بإيعاز من كل نائب مستشار يحل ركبه حيث يبدو مصمام
عىل بلوغ األهداف يف ظل الرتتيبات الجديدة فريكز هياكل تعمل من فوق إىل
تحت تدعمها أعداد متزايدة من أفراد الجهاز اإلداري .تنبثق الهرميات اإلدارية
الجديدة بوصفها «فرق دعم» تقني ومايل ،وهي الفرق التي كانت قبل تعمل
يف املعاهد واألقسام واملراكز البحثية ولكنها اآلن تنزح يف اتجاه املكاتب املركزية.
كام نشهد املزيد واملزيد من التعويل عىل املراسالت اإللكرتونية يف االتصال
عوضا عن التالقي الشخيص وصارت العمليات التي كانت تتم بغاية اليرس ،حتى
من قبيل تنظيم اجتامع أو حجز قاعة ،تتطلب التدرب عىل إتقان الربمجيات
اإلعالمية والنفاذ إليها .وعىل اعتبار أن «القياسات» صارت أداة أساسا يف التدبري،
فقد تعززت الضغوط يف اتجاه التنميط وهو ما ارتبط يف العديد من الجامعات
بأنظمة ترصف جديدة فعالة .ويبدو أن اعتامد التأجري عىل أساس األداء موضوع
عىل جدول األعامل مرفوقا مبا هو أكرث داللة منه وهو العمل عىل التحول بأعضاء
هيئات األكادميية نحو صيغ تعاقد جديدة ال يطلب فيها منهم سوى التدريس.
من الواضح أن عوارض أمراض «الروتني» البريوقراطي و»االنزياح عن األهداف»
يف الهياكل املدارة حسب القانون التي كان وصفها آلفني غولدنر ()Alvin Gouldner
منذ زمن طويل قد أصابت الجامعات الربيطانية ،وعىل األخص يف مخططات تقييم
التدريس والبحث ،إىل الح ّد الذي جعل العديد منها يحذّر الطالب من أن تقييامتهم
هم ذواتهم املتدنية لشهاداتهم ميكن أن تؤثر سلبا يف قيمتها يف سوق الشغل.
وت ُرصد حصص الجوائز التي تسند إىل املستوى األول مع التشجيع عىل «املزيد من
املرونة يف ما يهم آخر املسار» .وعىل أساس مالحظة دوام نقد الطالب للدروس
لعدم توفريها إال «مردودا» هزيال تعمد بعض الجامعات إىل تنظيم فصول دراسية
تهدف إىل توفري رشح للمقصود ب»املردود» لفائدة الطالب وتوقيت حصولهم
عليه .والواقع أن بعض الجامعات عينت «عميدا مساعدا مختصا باملردود» وأن
عددا من أعضاء هيئات التدريس قد حصلوا عىل ألقاب من قبيل «أبطال املردود».
تم الدفع بهذا النشاط «املتالعب» أكرث يف عالقة بتقييم البحث .سنة  ،2014تخلت
العديد من الجامعات عن ُعرف إدراج كل أعضاء هيئات التدريس ضمن تقييم البحث
مقترصة عىل إدراج األعضاء الذين نرشوا بحوثا ذات قيمة عالية وأنجزوا دراسات حالة
ذات أثر مرموق .وقد تسببت هذه النتيجة التي ع ّرضت جامعات كثرية إىل االتهام
بالغش يف اتخاذ العديد من إجراءات التقييم الداخيل التي كانت يف غالب األحيان
ُمثرية للبغضاء ،وقليال ما اتسمت باالحرتام لعالقات الزمالة .واليوم ،وضمن الدورة
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> من تقييم البحث إىل التم ّيز البحثي:

يف متويل استثامرات ضخمة يف عقارات جديدة .وينظر العديد من أفراد
النخبة املترصفة إىل هذه البناءات الجديدة عىل أنها متثيل رمزي لنجاحهم.
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التي تقودنا نحو سريورة تقييم البحث لسنة  ،2020تولت العديد من الجامعات
بع ُد وضع ترتيبات لرصد املنشورات («املخرجات» بلغة إ ا ب ) يديرها «مترصفون
يف أثر البحث» بحيث تتكفل كلها بإنتاج توثيق ُملْتَ ّف العبارات وذايتّ املرجعية.
يف هذه الدوائر ،تُتّخذ القرارات عىل الدوام من قبل لجان عالية املستوى
لتُعلَن من خالل مراسالت إلكرتونية تعليمية شارحة أو اجتامعات استشارية
«للعموم» .يف تعليقه عىل هذه التطورات ،الحظ بني مارتن ()Ben Martin
األستاذ بجامعة ساكس تزايد «االستياء واالستخفاف والقبول امل ُ ْك َره» وهي النظرة
التي يؤكدّها آخر تقييم  Times University Workplace Surveyالذي وقف
عىل أن الجامعيني ،وإن كانوا يرون أن عملهم مجزٍ ،فإن ثالثة أرباعهم بالغو
الشعور بالخيبة إزاء مخططاتهم الجامعية املستقبلية وقياداتهم العليا .كام أن
التحقيق وقف عىل أن نصف املستجوبني من الجامعيني منشغلون حيال حاالت
التكرار ذات العالقة بالتدابري املؤسسة عىل قياسات اإلنجاز البحثي .ومام قد
يكون أكرث إثارة للقلق مام سبق أن نصف املستجوبني قالوا إنهم يعتقدون أن
مؤسساتهم ألحقت الرضر مبعايري قبول الطلبة يف سياق تنافسها من أجل اجتذابهم
وأنهم يعتربون أنفسهم واقعني تحت ضغط الحصول عىل عالمات رضا أعىل.
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يف نفس هذا االتجاه أحىص تشارلز تورنر ( )Charles Turnerأستاذ علم
االجتامع املشارك يف جامعة وارويك ( )Warwickمؤخرا «املشاكل التي تقتل فعليا
الجامعات» :رصف موارد كبرية قد تم إنفاقها يف إقامة بنايات غري رضورية وسيئة
التصميم بدال من تعزيز مخزون املكتبات ،ومنح شهادات بعالمات ممتازة أو جيدة
جدا لطلبة كان عليهم ،قبل  20سنة ،أن يكافحوا من أجل الحصول عىل درجة
الجيد ،والجهود املهدورة يف العمل عىل إظهار بعض الربامج عىل أنها مهنية يف
حني هي ليست كذلك أو ليست كذلك بعدُ ،وذلك الكم الهائل من املنشورات
التي ال يرغب عاقل يف أن يقرأها أو يكتبها () 2016-06-01 ، The Guardian
> موقع علم االجتامع املتغري
مل يتحول علم االجتامع إىل موضوع تدريس جامعي يُختتم بشهادة يف الجامعات
الربيطانية إال بصفة متأخرة بعض اليشء حيث مل توجد إال ثالثة مراكز ذات بال
عىل امتداد بدايات السنوات  .1960عىل أثر ذلك كان تزاي ٌد رسي ٌع وملحوظ يف
كال عددي أقسام علم االجتامع وطالبه مبا أكسبه وضعية قوية يف جامعات اليوم.
تطلب هذا التزايد الرسيع درجة عالية من «االنفتاح» مع وجود محاوالت قليلة
لوضع حدود مهنية صارمة تحيط باالختصاص ،وهو االنفتاح الذي سمح للفكر
السوسيولوجي بالدخول إىل العديد من الحقول املختلفة األخرى .ولكن واحدة من
نتائج هذا االنفتاح كان انجراف بعض من التخصصات نحو حقول أخرى ومنها
أمثلة جيدة تنبئ عن ذلك مثل «علم اجتامع العمل» و»علم اجتامع الرتبية»
وهام عامدا املايض التوأمان اللذان يد ّرسان اآلن يف معاهد األعامل والرتبية.
تغري علم االجتامع بطرق أخرى أيضا .فبعد نجاحه يف إحداث اخرتاقات مه ّمة يف
حقل االنحراف خالل السنوات  1960و 1970متت إعادة تشكيل هذا التخصص يف
صيغة علم اإلجرام ( )criminologyوهو يشهد طلبا كثيفا ويد ّرس عىل الغالب يف
سياقات متعددة االختصاصات حيث يكون ذا عالقة بالسياسة االجتامعية والدراسات
القانونية .كام أن الصحة والبيئة مجاالن كان لعلم االجتامع فيهام قدرة عىل تطوير
دروس تطبيقية يقع عليها طلب طاليب كثيف .وقد أدّت هذه التغريات التي
اقرتنت بتحول مركز الثقل يف االختصاص يف اتجاه املقاربات التأويلية وقضايا الهوية
بالبعض إىل اإلشارة إىل ما كان من التقليل من شأن قوة البنى واإللزامات املادية
مبا أضعف قدرة علم االجتامع عىل اإلجابة بصفة متجانسة عىل األحداث الراهنة.

إ ا ب .إن ما ينتج من طحن شبيه بعمل اآلالت عن دورة التقييم والحاجة إىل
«مخرجات تراوح درجتها بني  *3و »*4مام يدفع باألكادمييني إىل التوجه أكرث فأكرث
نحو إصدار املقاالت عىل صفحات املجالت عوضا عن نرش الكتب أو إىل اختصار
العمل امليداين للتواؤم مع متطلبات سريورة التقييم .وفضال عن ذلك ،عدل البعض
من األكادمييني طموحاتهم مبا يتناسب مع هذه السريورة فيام استسلم آخرون.
علق العديدون حول آثار كل ما سبق عىل العمل اإلثنوغرايف أو عىل األعامل
األخرى التي تنبني عىل اتصاالت مطولة املدى مع الجامعات املبحوثة .بصفة
أكرث تعميام ،ميكن «لألداء» يف اختصاص محدد يف أ ا ب أن ينعكس عىل تركيبته
كلها وأن يؤثر فيها ويف الطُرق التي ينظر بها إليه يف داخل كل جامعة .عىل هذا
النحو كان من املزعج أن نالحظ تراجع عدد طلبات التسجيل للسنة  2014يف 29
قسام ينخرط به  704من األعضاء يف هيئة التدريس أدرجت تحت مسمى «علم
اجتامع» (وهي أدىن نسبة تاريخيا) مقابل  62قسام ينخرط به  1302من األعضاء
يف هيئة التدريس أدرجت تحت مس ّمى «سياسة اجتامعية» .إن هذه النسب
املعاكسة ملا هو موجود يف سوق العمل مام يعكس ذلك التحوالت يف أولويات
البحث لدى بعض علامء االجتامع تجاه املجاالت ذات الطبيعة األكرث تطبيقية
واالختيارات االسرتاتيجية للجان الجامعية املمركزة .ونتيجة لذلك وجدت الهيئة
نفسها مجربة عىل القول إنه مل يكن مبقدورها إال أن توفر «متثيال جزئيا لالختصاص».
كان «األثر» وال شك يف قلب األمر ،فبسبب أن هذه القياسات تشجع الباحثني
عىل العمل مع وكاالت من خارج الجامعة انقاد العديد من األكادمييني إىل االعتقاد
أن العمل ذا الطبيعة النقدية سيتعرض إىل اإلقصاء أو أن ترتيبه سيكون متدنيا.
ولنئ ما يزال من املمكن أن يوجد بعض الحيّز للعمل النقدي (يف عالقة بقضايا
البيئة مثال) فإن قياس «األثر» يف العلوم االجتامعية يعني انحيازا قويا نحو
محدودية التغيري السيايس وهو ما يقود الجامعات إىل التشجيع الفعيل للباحثني
عىل حساب املخاطر وعدم امتطائها .وعليه عمد مجلس البحث ( )ESRCالواقع
هو ذاته تحت منظار التدقيق الحكومي الشديد إىل تركيز متويله عىل جوائز كربى
متنح ملشاريع معقدة كثريا ما تستلزم وجود فرق ما بني جامعية .وقد تتسبب
هذه السياسة شيئا فشيئا يف ترك املشاريع الصغرى تواجه مصريها عىل غري هدى.
استمرت هذه التغريات عىل امتداد  30سنة املاضية .واليوم يبدو أننا أقرب إىل
نقطة قصوى يف تنامي األزمة مبا يثري أسئلة حول فكرة الجامعة العمومية ذاتها
بوصفها مركزا لاللتزام النقدي والعلمي .يبدو أن سياسة الحكومة الحالية أقرب إىل
أن تقودنا نحو بعث جامعات خاصة جديدة واملزيد من تكثيف الضغوط التنافسية
عىل الجميع والتوسع يف القطاع الرتبوي الثالث (الذي يركّز عىل الخدمات) .إن ظهور
كل هذه األسئلة العصيبة ذا مساس مبستقبل الجامعات وبالغرض من وجودها وكذا
مبوقع علم االجتامع فيها .ومام يبدو ذا داللة أن علامء االجتامع برزوا بقوة يف صفوف
مقاومة هذه التغريات مع قيادة جون هوملوود ملجموعة تنادي بإعادة تركيز الجامعة
العمومية يف اململكة املتحدة .وقد أمتت املجموعة إطالق أجندتها السياسية البديلة
الحاملة لعنوان «الكتاب األبيض البديل حول التعليم العايل» The Alternative
 ,White Paper for Higher Educationخالل اجتامع ضخم انتظم يف لندن خالل
شهر جوان ،وهو يربز التهديدات التي توضع عىل طريق الطالب والبحث النقدي
من خالل دخول املانحني الساعني إىل الربح إىل قطاع التعليم العايل .يختتم الكتاب
األبيض باستشهاد من ( Magna Charta Universitatumامليثاق الجامعي
الكبري) لسنة  1988الذي أمضت عليه  802جامعة من كل أرجاء العامل قائال إن
الجامعات «مؤسسات مستقلة»« ،يتوجب أن تكون مستقلة معنويا وفكريا عن كل
سلطة سياسية واقتصادية» وهو الهدف الذي يصري أكرث أهمية كلام بدا أنه يتقهقر.
توجه كل املراسالت إىل هوي باينون عىل العنوان <>beynonh@Cardiff.ac.uk

توضع أسئلة شبيهة عىل أجندات البحث الراهنة يف الجامعات وضمن أعامل
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«حروب علوم االجتماع»
في كندا

>

بقلم نيل ماكلوغلين ( )Neil McLaughlinجامعة ماك ماستر ،كندا ،و أنتوني باديفات ()Antony Puddephatt
جامعة اليك هيد ،كندا

األزرار املتداولة بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي،
ستيفن هاربر ،أن ليس الوقت مناسبا «القرتاف
علم االجتامع ».وكان يشري إىل رضورة اتخاذ
موقف صارم من اإلرهابيني بدال من دراسة أسباب
اإلرهاب.
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مع منعرج القرن الواحد والعرشين ،دق العديد من كبار األكادمييني ناقوس
الخطر حيال حالة علم االجتامع يف كندا .لقد اعترب كل من بروس كورتيس
( )Bruce Curtisولورنا ويري ( )Lorna Weirأن علم االجتامع الكندي الناطق
باإلنكليزية يعاين من «ضعف الحس بكونه صناعة تستوجب معارف ومهارات
متميزة ونذرا للجهود يف اتجاه العمومية» وقد بَدَوا منشغلينْ مبستقبل االختصاص
مع اقرتاب علامء االجتامع املؤسسني من بلوغ التقاعد 1.ويعبرّ روبرت بريم
( )Robert Brymعن انشغاله بسبب تراجع أعداد املنخرطني يف الجمعية
الكندية لعلم االجتامع مطلقا التحذيرات حول الحالة الصحية العامة لالختصاص
يف كندا 2.ويجيب نيل ماكلوغلني من خالل استكشاف عوامل أكرث مؤسسية
مح ّذرا من «أزمة وشيكة» يف علم االجتامع الكندي ،٣آمال يف أن يؤدي ذلك إىل
انبثاق لحظة تفكري تفتح حوارا ميكن أن يحفز اسرتاتيجيات مؤسسية أكرث حكمة
ونظرة فكرية أشمل .وقد تولد عن وابل اإلجابات املتسمة يف الكثري من الحاالت
بالعاطفية والسجالية عىل مختلف هذه املقاالت ما نسميه «حروب علوم
االجتامع» يف كندا ،وهي الحروب التي ال يزال أوارها يستعر بعد عقد من الزمن.
أطلق بات أوماليل ( )Pat O’Mallyوألن هانت ( )Alan Huntبعض الزخات
االفتتاحية محاججني بأن تحذيرات كورتيس وويري حول َو َهن االختصاص كانت
نوعا من «مطاردة الساحرات» مبا وضعا من حدود صارمة ملعايري االختصاص
٤
وذلك بهدف رضب رقابة عىل علامء االجتامع الذين عليهم أن يظلوا خارج الحد.
وقد حفّز مقال ماكلوغلني حول «األزمة» عددا آخر من األجوبة النقدية متحدية

إياه عىل أسس معيارية وإمبرييقية يف آن معا ٥.ولنئ كان غالب ما احتواه هذا
الجدل مساعدا عىل وضع حقائق علم االجتامع الكندي يف سياقها الصحيح فإن
نربته كانت حادة .وباعتبار استعداد علامء االجتامع الكنديني الستقبال املؤمتر
الدويل للجمعية الدولية لعلم االجتامع يف تورنتو سنة  ،2018فقد فكرنا يف
البعض من االنشغاالت الكربى التي متت إثارتها آملني يف إنارة البعض من القضايا
التي ميكن أن تكون ذات داللة ونافعة لعلامء االجتامع من جنسيات أخرى.
ركزت العديد من االنشغاالت حيال حالة علم االجتامع الكندي عىل تناقص
االنخراطات يف جمعيتنا الوطنية وعىل تقلص الحضور يف االجتامعات التي تقيمها.
ت ُعقد االجتامعات السنوية العلمية االجتامعية إنكليزية اللسان يف كندا بوصفها
جزءا من مؤمتر العلوم االجتامعية واإلنسانيات متعدد االختصاصات ،وهي تنتظم
يف مختلف الجامعات عىل امتداد البالد .وتشكو االجتامعات العلمية االجتامعية
الكندية من تقلص الحضور ،وعىل األخص يف الكليات العلمية االجتامعية املرموقة.
فهل أن ذلك عالم ٌة عىل أفول االختصاص؟ يذكّرنا جون فيليب وارن (Jean-
 )Philippe Warrenبأن العديد من الجمعيات األكادميية الوطنية والعاملية
األخرى تواجه مثل وضعيات االنحدار هذه ٦.وباعتامده أطروحة روبرت بوتنام
الخاصة «باللعب الفردي للبولينغ» ،هو يرى أن ظهور تكنولوجيا االتصال التي
تعتمد األنرتنت مكنت من التشبيك غري الرسمي بني علامء االجتامع عىل امتداد
مسافات متباعدة بحيث أمكن لآلكادمييني أن «يشتغلوا بعلم االجتامع كل عىل
انفراد» بعيدا عن االجتامعات التقليدية من ّمطة التنظيم .ولكن كانت عالمات
>>
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ضعف أخرى قد ظهرت يف بداية السنوات  2000بفعل استمرار علامء االجتامع
يف احتالل وضعيات متدنية يف الجامعات وكذا يف املجتمع بصفة عامة .واليوم،
تظل العديد من هذه القضايا ذات داللة ،ورمبا كانت مشرتكة مع أوضاع علوم
اجتامع وطنية أخرى ولكنها تتجىل بطرق مخصوصة يف كندا بفعل تاريخنا
املتفرد وعالقاتنا املختلفة مع الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا.
أدى التخوف من الهيمنة األكادميية األمريكية إىل حركة الكندنة (إكساء
الهويّة الكندية) خالل السنوات  1970و 1980من خالل سعي علامء
االجتامع إىل تشكيل علم اجتامع كندي أكرث استقالال عن طريق اإلكثار من
املحتويات الكندية والرتفيع من عدد التعيينات يف خطط التدريس الجامعية
من بني صفوف املتكونني داخل البلد .ولكن نفس هذه الحركة كثّفت وال
شك من املشاعر السلبية تجاه علم االجتامع األمرييك ،مبا يف ذلك نوع من
٧
االعتزاز القومي الذي سمح لنا بازدراء أمريكا وزين لنا تجاهل عيوبنا نحن.
سبب يجعلنا نقلق حيال الضعف الذي يعرتي املحتوى الوطني
ولكن مثة فعال ٌ
الذي نعتمده وهي قضية واجهها وال شك علامء االجتامع يف العديد من البلدان
األخرى .يبدو علامء االجتامع الكنديون األكرث فأكرث تلقيا لتدريبهم يف الواليات املتحدة
األمريكية وكأنهم يديرون ظهورهم للبناء عىل منوال أمثل ِة كنديني مثل جون بورتر
( )John Porterأو واالس كليمنت ( )Wallace Clementلفائدة منظرين أكرث شهرة
عامليا ٨.وبالتدريج ،أخذ ما كان يبدو عىل أنه تقليد كندي متفرد بالتحلل يف اتجاه أال
يزيد عن أن يكون مساهام يف اختصاص كوين (واملقصود أمرييك ومركزي أورويب).

ساعد هذا املك ّون النقدي مديد العمر يف علم االجتامع الكندي عىل تَل َّق مساند
لدعوة مايكل بوروواي إىل علم اجتامع عمومي ١٠.فقد تدخل عدد من علامء
االجتامع الكنديني مساندة له أو للقول إن بوروواي مل يتقدم مبا فيه الكفاية عىل
طريق الدفع نحو البحث املوجه نحو العموم ١١،فيام رفض البعض من الكنديني
فكرة علم االجتامع العمومي ذاتها مؤكدين عىل أهمية الجسم املتكون من
محرتفيه .طالب سكوت دافيس ( )Scott Daviesب»طالق تخصيص» بائن بني
من يرى أنهم علامء اجتامعيون حقيقيون من جهة واملنظرين النقديني الدغامئيني
من جهة أخرى ١٢.ورأى النسويون الكنديون أن دعوة بوروواي أهملت الرشاكات
املمكنة للمشاريع املدعومة من الدولة أو جهات أخرى ،تلك الرشاكات التي
١٣
ميكن أن تساعدنا عىل العمل مع الجمهور من أجل فض قضايا اجتامعية هامة.
والحقيقة ،ويف انعطافنا من أجندة حكومة هاربر مفرطة املحافظة نحو ليربالية
جاستني تريدو ( ،)Justin Trudeauأن إمكانية خوض الحكومة الفيديرالية يف ما
يسمح بدعم القضايا العمومية ،وعىل األخص منها ما يتعلق بالسكان األصليني،
صار واضحا .وميكن لعلامء االجتامع أن يتطلعوا نحو علم اجتامع عمومي راسخ
يف كندا ما دام ضمن ما هو قائ ٌم اآلن من رشاكة نقدية وحوار مع الدولة.
يف ظل استمرار حروب علم االجتامع اليوم ،تظل التحذيرات حيال وضعية
االختصاص يف مقدمة الجبهة .مؤخرا حاجج وليم كارول ( )William Carrollبأن
عىل العلم االجتامعيَ ،مثَله كَ َمثل االختصاصات األخرى أن يفتح املجال للرتابط
العابر لالختصاصات الذي توحده الواقعية النقدية ١٤.ويعكس فوز هذه الورقة
بجائزة املجلة الكندية علم االجتامع  Canadian Review of Sociologyألفضل
مقال سنة  2015التيارات الثقافية األساسية املوجودة يف ظل تفضيل العديد
من علامء االجتامع يف كندا التنكر لهويتهم االختصاصية والتزاماتهم تجاهها.

حاول رالف ماثيوز ( )Ralph Mathewsأن يعيد بناء تقليد كندي أكرث تفردا
من خالل إعادة بعث «نظرية حركة مواد الخام» ( )staples theoryالتي ابتدعها
هارولد إينيس ( ٩)Harold Innisذلك املنظر املبكر للمجتمع الكندي الذي كان
يعتقد أن تط ّور املدن الكندية الجغرايف كان يف ارتباط وثيق باقتصاد طرق االتجار
يف مواردنا الطبيعية مبا خلق مناطق جغرافية شديدة االختالف ذات سامت ثقافية
متباينة .من خالل توسيع هذا اإلطار النظري إىل اهتاممات معارصة أكرث جدة
تتمحور حول صناعة الوقود األحفوري ( )fossil fuelوحامية بيئتنا الطبيعية
وحقوق األمم السابقة (مبعنى األوىل ،وهو تعبري حديث ع ّوض التعبري القديم
«هنود كندا» الذي كان يطلق عىل األمم والقوميات األهلية األصيلة يف كندا من
غري اإلنويت (الذين يُعرفون تحت التسمية الخاطئة «اسكيمو») و»ال ُخال َِس ّي َني»
(امل ُ َه َّج ِنني امل َ ْولُو ِدين من زيجات مختلطة بني األوروبيني (ومعظمهم من الفرنسيني)
والسكان األصليني من أبناء وبنات قبائل الكري أو األجبواي أو الغونكوين ،أو
ّ
السولتو ،أو املينومني أو امليكامك املليسيت) -املرتجم) نحصل عىل ما ميكّننا من
أن نَ ْنفُذ إىل أعامق الكيفية التي بها نتفرد بوصفنا أمة وتقليدا سوسيولوجيا يف آن
معا .ولكن ما قد يبدو «متفردا» كنديا ميكن أن يكون ذا نقاط مقارنة مناسبة مع
بلدان أخرى تواجه نفس قوى العوملة يف تفاعلها مع السياقات والقضايا املحلية.

يضع ذلك عقبة كأداء عىل طريق من يبحث عن شكل منفتح نسبيا للمعرفة
من دون أن يقبلوا مببادلة مزايا االختصاص بأي يشء آخر .ميكن للعديدين أن
يحتجوا بأن أفضل أحدث املعارف يحطّم الدعاوى الشعبية القائلة بأن االختصاصات
تشتغل يف الحقيقة وكأنها أبراج فكرية ،إذا ويف الواقع تتقاسم االختصاصات ما
لديها بفعالية باهرة ١٥.ولكن ال شأن للبالغة امل ُرت ّهلة التي تص ّور االختصاصات
عىل أنها أبراج إال أن تعمل وكأنها «رشطة» فكرية تبدو شديدة التقليدية
املحافظة ١٦.ولنئ كانت التخصصات قادرة والحق يقال عىل أن تكبت إنتاج املعرفة،
فليس مبستطاعنا إنكار الدليل القائل إنها باملقابل ذات دور فعال يف الرفع من
مردودها .وبدال من الدفع نحو االختيار بني االختصاصات التي تحيا عىل منط
الجزر املنعزلة (وتلك مبالغة) وبني التنافذ ( )transdisciplinarityالكيل بني
االختصاصات (وذلك طوباوي) رمبا كان من األفضل أن نعمل يف الحيز املوجود
١٧
بني هذين املثالني مق ّرين مبزايا أقىص ما يف الخيارين ومتفادين مساوئهام.

عىل اعتباره اختصاصا جديدا إىل حد ما مل تتم مأستته كليا إال خالل السنوات
 1960و 1970اتسم علم االجتامع الكندي بنوع من الراديكالية ذات اإليحاء
املاركيس مبا أن أغلب التعيينات الكربى ضمن إطار التدريس متت يف سياق نزاع
اجتامعي وسيايس .ال يزال هذا االتجاه مكثف الصبغة «النقدية» مهيمنا اليوم
مبا يقود نحو الكثري من االلتزام السيايس وهو ما يُثري كدرا كبريا لدى السياسيني
املحافظني .ففي رفضه املطالبات باملزيد من البحث يف األسباب العميقة
لإلرهاب بغية التَّ َوقِّي منه ،ورد ادعاء رئيس الوزراء الكندي املحافظ السابق
ستيفن هاربر ( )Stephen Harperيسء الشهرة الذي قال فيه «ليس الوقت
مناسبا القرتاف التحليل السوسيولوجي» .من منظور علامء االجتامع الكنديني
كان هذا املوقف تحديا لقيمة البحث السوسيولوجي وهو ما دفع بجمعية
علم االجتامع الكندية إىل خوض حملة بيع ت-شريت كُتب عليها «فلنقرتف

ولنئ تيرس النعكاسات ذلك عىل االختصاص أن تكون ذات فائدة ليس مستبعدا
أن تنحدر إىل نوع من الرباهني البالغية ذات املنحى اإليديولوجي مبا يرصفنا عن
أهم مهمة تتمثل يف «االلتزام» بعلم االجتامع اإلمبرييقي الفعيل .ولكن معارف
أخرى بإمكانها أن توفر استكشافات إمبرييقية وتاريخية للنسيج الذي صنع علم
االجتامع الكندي .لقد متكن ريك هيلمس-هايز ( )Rick Helmes-Hayesمؤخرا
من التحقيق يف جذور علم االجتامع الكندي الضاربة يف العلوم الدينية لبدايات
القرن العرشين ١٨،كام أن بروس كورتيس عاد إىل ما هو أبكر من ذلك رابطا بني
تطور العلم االجتامعي يف القرن التاسع عرش «وبناء الدولة» ١٩.وأكدت بحوث كمية
جديدة تحول املناويل ( )patternsاألجنبية واملحلية لتعيني األفراد ضمن هيئات
التدريس وكذا مامرساتنا العملية ٢٠،مبا جسد تنوعنا األبستمولوجي الرائع ٢١والكيفية
التي بها تغريت مدارسنا الفكرية خالل الزمن املايض .عىل امتداد العقد املايض ،بدا
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حفظا لذكرى جون آرري
( )John Urryوعمله

>

عندما متتد معرفتك بشخص ما لزمن طويل يعرس
عليك أن تفصله عن عمله ورمبا كان من األفضل أال
تحاول فعل ذلك .لقد ساهم جون آرري يف العلم
االجتامعي ال من خالل النرش فحسب بل وكذلك من
خالل رضب مثال يف الكيفية التي بها كان اكادمييا.
لقد بينّ أن عىل من يريد أن يكون بحق باحثا
أو مدرسا أن يعمل عىل أن يحتكم عىل شخصية
«خارقة» أو أن يطور أسلوبا يف الكتابة متقنا .لقد
كان تا ّم التحرر من التص ّنع حيال املنزلة املهنية أو
االنشغال بها ،وكانت سكينته وطريقته املرحة يف
الترصف تخفي فكرا نقديا حادا وشهية خارقة للعمل.
كان أكرث اهتامما بالبناء من اهتاممه بالهدم .كام
كان ناقدا من دون أن يكون الذعا أبدا إذ كان قادرا
عىل إظهار عدم موافقته عىل ما يسمع بطريقة
محببة وكان رصيحا دامئا يف كتاباته ومع اآلخرين.
وقد كان يجيد عىل األخص تشجيع الباحثني الشباب
وجذبهم يف كال اتجاهي االلتحاق به يف رحلته الفكرية
ويف القطع معها يف اتجاهات جديدة خاصة بهم.
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كان جون يعشق التعلم ويشعر بلذة فكرية
حقيقية يف الدفع نحو انفتاح علم االجتامع عىل
مواضيع وطرق يف التفكري جديدة سواء أكان ذلك
حيال الفضاء أم الزمن أم الرأساملية مبعرثة النظام أم
السياحة أم الطبيعة أم الحراك االجتامعي أم التغري
املناخي أم حيال أشياء أخرى أكرث تخصيصا من قبيل
اآلثار االجتامعية للطباعة ثالثية األبعاد .مل يكن يهتم
بإظهار الطاعة والنسك تجاه مؤسيس علم االجتامع
بل كان منفتحا عىل أي مفهوم نظري ميكن أن ينري
املواضيع املخصوصة التي بها يهتم برصف النظر عن
مأتاه .مل تخطئ نظرته االنتباه إىل التطور االجتامعي
الذي غاب عن برص علامء االجتامع اآلخرين املنجذبني
إىل أجندات التيار السائد سواء أكان ذلك يف مجال
السياحة أم الحراك أو «االقتصاد الرسي» الكلمة
اإلنكليزية املستخدمة هي  Offshoringوتعني يف
األصل «األعامل غري امل ُ ِقي َمة» أي املشاريع التجارية
والصناعية التي تقام عىل منصات خارج املياه
اإلقليمية ولكن آرري يستخدمها يف معنى الداللة
عىل االقتصاد غري الرسمي والالشكيل -املرتجم)».
غرض النظرية العلمية االجتامعية بالنسبة إليه هو
تطويرها من خالل تطبيقها عىل مواضيع جديدة.

جون يوري.
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ليس بإمكاين مناقشة كل مساهامته يف هذا النص
القصري ولذلك سوف أكتفي بالتعليق عىل فرتتني،
واحدة تعود إىل بدايات مسريته املهنية واألخرى
إىل آخرها .لقد كان أ ّول عهدي بأعامله يف منتصف
السنوات  1970عندما التقت اهتامماتنا بالواقعية
النقدية واالقتصاد السيايس والنظرية االجتامعية
والفضاءَ .مثَيل ك َمثَل العديدين من الوافدين من
خلفية جغرافية إنسانية ،كنت أبحث عن طرق متكنني
من االرتباط بالنظرية االجتامعية ،وكان جون ٍ
آت يف
االتجاه املعاكس ُمحدثا انفتاحات عىل الجغرافيا.
استكشف كتاب غريغوري وآرري Social Relations
( and Spatial Structuresالصالت االجتامعية
والبني الفضائية) اآلثار النظرية ملثل هذا اللقاء ،ثم
ويف نقاط تح ّول أخرى يف مسريته ،وعىل األخص يف
عمله حول املحليات وصيغ ِ
الحراك واالقتصاد الرسي،
واصل جون التفكري يف العالقة بني الفضاء واملجتمع.
نحا قسم غالب من العلم االجتامعي الربيطاين
خالل أواخر السنوات  1970و 1980إىل التجذر
من خالل تبني املاركسية وكان جون من بني أولئك
الذي انخرطوا يف ذلك بطريقة منفتحة وغري دغامئية
ومثمرة .يف ذلك الوقت كان مؤمتر علامء االقتصاد
االشرتاكيني يوفر نوعا من الرتكيز عىل البحث
الراديكايل ويسمح مبناقشات ت َ ُجول بني مك ّونات
طيف واسع من املواضيع من خالل ورشات نهايات
أسابيع منتظمة كانت تجذب باحثني ونشطاء

حركيني من مختلف أرجاء البالد .يف واحدة من
تلك املؤمترات ،عقد باسم مجموعة مؤمتر العلامء
االقتصاديني االشرتاكيني العاملة عىل موضوع الجهوية
التقيت جون ألول
(،)CSE Regionalism Group
ُ
مرة .كانت مجموعة النكسرت العاملة عىل موضوع
الجهوية ()Lancaster Regionalism Group
واحدة من مجموعات البحث املختلفة يف اململكة
املتحدة التي استندت إىل النظرية الراديكالية من
أجل استكشاف ما كان يحدث يف مواقع محددة.
كانت «دراسات املحليات» تقام عىل الض ّد من
الخلفية التي كانت تخاض عىل أساسها املناقشات
حول الكيفية التي بها كانت الرأساملية تتغري حيث
كانت العديد منها تعينّ الحقبة الجديدة عىل أنها
«ما بعد فوردية» ( .)post-Fordistولنئ أمكن اآلن
أن نرى أن ذلك كان نوعا من االنرصاف عن تطورات
أكرث أهمية مثل إضفاء الصبغة املالية والنيولربالية
عىل الرأساملية ،فقد كان جون وزميله سكوت
الش ( )Scott Lashقد زاوجا بني البحثني النظري
واألمربيقي إلنتاج مراجعات شاملة لتحول الرأساملية
يف كتابيهام نهاية الرأساملية املنظّمة The End of
 Organized Capitalismواقتصاديات العالمات
والفضاء ..Economies of Signs and Space
خالل آخر خمس سنوات عاشها ،نرش جون،
من بني منشورات عديدة أخرى ،ثالثة كتب
تستكشف مجموعة من املشاكل ذات العالقة
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بالتغري املناخي واملوارد واملجتمع :التغري املناخي
واملجتمع ،واملجتمعات يف حقبة ما بعد النفط،
واالقتصاد الرسي .وكام الحظ سوكت الش كان
جون عىل الدوام مهتماّ عىل الخصوص بوجوه
املستقبل االجتامعية وقد ساعد مؤخرا عىل تركيز
معهد دراسة املستقبالت يف جامعة النكسرت.
يعترب التغري املناخي من دون شك التحدّي األكرب
الذي يواجهه املجتمع البرشي .وعىل الرغم من أن
العديد من املجلدات املعتنية مبستقبل الرأساملية
واملجتمع ال تذكر ارتفاع درجة حرارة الكون إال لَمَماً
فقد كان جون من أوائل العلامء االجتامعيني الذين
أق ّروا بأهمية الوقود األحفوري يف تطور الحداثة
وفكروا من خالل آثار التغيرّ املناخي يف حياة كل الناس.
وفيام تعمد أغلبية منا إىل القيام بأبحاثهم ملقني بعض
النظر إىل املرايا الخلفية كان جون ينظر إىل األمام .إن
جملة من العوامل األخرى ،سوا ٌء أكانت أفضل مام نحن
فيه أم أسوأ ،ممكنة ال َح َدث َان ،ولكن ،وعىل ما بيّنه لنا
جون ،مبستطاع العلامء االجتامع ومن واجبهم التفكري
فيها وتقديرها .وأ َمىل ،يف هذه األوقات املحفوفة
باملخاطر ،أن يتّبع عدد أكرب منهم املثال الذي رضبه لنا.
أندرو ساير( ،)Andrew Sayerجامعة النكسرت ،اململكة
املتحدة
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اجتامع مديري معهد العقود االجتامعية املستقبلية،
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عندما كانا يف مرحلة التحضري للدكتورا ،كان جون
وبو جيسوب ( )Bob Jessopطالبني يف الندوة التي
أقامها جون دان ( )John Dunnحول الثورات يف
جامعة كامربيدج ،وهي الندوة التي كانت واقعة كذلك
تحت تأثري كوينتني سكيرن ()Quentin Skinner
الذي كان رمبا أكرث آكادمييي العامل بروزا يف ات ّباعه
هوبز ( .)Hobbesدامئا ما تحدث الثورات بأبعادها
املتعلقة بأرسار الوجود الكربى (eschatological
= كلمة مشتقة من الجذر اليوناين  eschatosالذي

سنة  1975كتب جون مبعية راسل كيت (Russell
 )Keatالنظرية االجتامعية ِعلْماً (Social Theory
 )as Scienceوهو الكتاب الذي عالج مسائل يف
أبستمولوجيا علم االجتامع من خالل إطار «واقعي» إىل
حد ما .ليس «الواقع» ما يجده الفاعلون االجتامعيون
أمامهم بل هو البنى العميقة التي تحدد الصالت
االجتامعية الحادثة فعال .كان ذلك نوعا من البنيوية
السوسيولوجية الواقعة تحت أثر بنيوية لويس ألتوسري
( )Louis Althusserاملاركسية للسنوات .1970
ولكن ،وفيام كانت البنيوية املاركسية ال تزال تنظر من
خالل تحديد األساس االقتصادي لباقي املجتمع ،كانت
بنيوية آرري منظورا أكرث عمومية للبنى االجتامعية،
يستلزم مفهوما مخصوصا للسببية البنيوية ال تكتفي
بتحديد التجربة اليومية اإلمبرييقية بل تو ّجه التغري
العدد  3من السلسلة  - ٦ايلول 201٦

ُحظي كتابا نهاية الرأساملية املنظمة واقتصاديات
العالمات والفضاء مبراجعات مر ّحبة وكانا حارضين
بكثافة يف االستشهادات وأثّرا يف (كام كانا متأثرين
كذلك) بدافيد هاريف ( )David Harveyومانويل
كاستلز ( .)Manuel Castellsناقش كتاب نهاية
الرأساملية املنظمة تراكم رأس املال ولكنه رأى أن
الحقبة الجديدة من الرأساملية مل تعد محكومة
واملؤسس ،بل عىل األرجح
بالتنظيم االجتامعي
ّ
بالتذ ّرر االجتامعي .لقد توصلنا أنا وجون إىل هذا
القول انطالقا من مناظري مختلفة إىل حد ما .انتهيت
أنا إىل القول بانخرام الرأساملية انطالقا من وجهة
النظر القائلة بانحالل التفاوض املركزي الجامعي
(النقابات العاملية وفيدراليات األعراف) .وكان
جون ينظر إىل مرحلة الرأساملية يف ما بعد 1980
باألحرى عىل اعتبارها حركة وتدفقا وكذا عىل اعتبارها
زمنا ُمو ّجها ال نحو املايض وال نحو الحارض بل نحو
املستقبل .وعىل ذلك اشتمل الكتاب عىل الفصول
التي كتبها جون حول الزمن وحول حركة الناس من
خالل السياحة وهي الربهنة التي سيتوىل جون الحقا
>>

كان جون أرري الذي تويف مؤخرا واحدا من
أكرث علامء اجتامع اململكة حضورا يف استشهادات
الباحثني بكتبه العرشين تقريبا ،التي كان العديد
منها بالغ التأثري .بعد تخرجه من جامعة كامربيدج
قىض جون كامل مسريته املهنية يف جامعة النكسرت
حيث زَا َملْته من  1977إىل  .1998كتبنا كتابني
مشرتكني هام نهاية الرأساملية املنظمة (The End
 )1987 ،of Organized Capitalismواقتصاديات
العالمات والفضاء (Economies of Signs and
 .)1994 ،Spaceكان الكتابان يتعلقان باملستقبل
بالعديد من الصيغ وقد كان جون عامل مستقبليات.

يعني «آخر النهايات» بحيث يتعلق البحث فيه
باملوت والفناء والخلود والحساب واملستقبل...
املرتجم) وهي موجودة بطريقة ما ضمن املستقبل،كام أن هوبز ذو عالقة وطيدة مبسائل سلطة الدولة.
ورمبا أعطت هذه التأثريات ،الثورات والدولة،
لجون نوعا من اإلحساس بحقائق سلطة الدولة.

االجتامعي وتنفتح عىل مستقبل الصالت االجتامعية.
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تطويرها يف كتابه نظرة السائح ()The Tourist Gaze
الذي كان يف معنى ما تأسيسا لعلم اجتامع السياحة.
يف أواخر السنوات  1980أصدر جون كتابه
الصالت االجتامعية وبنى الفضاء (Social Relations
 )and Spatial Structuresمبعية ديريك غريغوري
( .)Derek Gregoryكان الشخص الرئيس يف هذا
املرشوع دورين مايس ( )Doreen Masseyوفكرتها
عن «إعادة البناء» التي كانت تستلزم تحوال يف
«سلسلة القيم» .ترسم سلسلة القيم املنبع الذي تأيت
منه سلعة ما ،فلنقل موادا أولية يف أمريكا الجنوبية،
لتنظر يف تحولها يف مصنع ما ،فلنقل يف مكسيكو ،ثم
تسويقها وتوزيعها يف أوروبا أو يف الواليات املتحدة
األمريكية .كانت تلك السالسل» تتمدد» رابطة أشد
األماكن تباعدا يف الفضاءين الزماين واملكاين .إنها تضع
أمام أعيننا مرادفا ملا أسامه أنثوين غيدنز ()Giddens
«التمدد االندماجي للزمان واملكان» ( اللفظة التي
اقرتحها أنثوين غيذنز هي  distantiationويقصد بها
توسع األنساق االجتامعية عىل امتداد الزمان واملكان
وهي عبارة تستخدم يف نظرية املأسسة التي بناها
غيدنز قاصدا باندماج األنساق ،التفاعل بني الذوات
التي ميكن أن تكون غائبة عن بعضها يف الزمان
أو يف الزمان ممثال يف متدد التفاعل عىل مستوى
الفضاء املكاين وتقلصه عىل مستوى الفضاء الزماين-
املرتجم) وما أسامه هاريف «انضغاط الفضاءين
الزماين واملكاين» (.)space-time compression

كان ذلك نوعا من رياد ِة علم اجتامع أكرث وضوحا
يف تركيزه عىل التدفقات الكونية وهو ما عالجناه
أنا وجون يف كتابنا املشرتك اقتصاديات العالمات
والفضاء .كان كاستلز قد بدأ بع ُد مبعالجة التحول
من املجتمع السابق نحو بُنى مجتمع «األدفاق»
امل ُ َع ْولَم الجديد ،حاويا طيفا واسعا من األدفاق:
أدفاق رأس املال ،وحركية العمل ،والسلع والخريات
وسموم البيئة ومحديث اإلذاية للناس (أو من يسميهم
الرشيرين “ )”badsوكذا أدفاق اإلعالم واالتصال.
طور جون كل هذا يف «علم اجتامع ِ
للحراك» ذاك
الذي صار دعامة بحثه وكتاباته منذ نهاية السنوات
 1990إىل آخر حياته .لقد كان مهتام عىل األخص
بالكيفية التي بها يتدفق األشخاص من مكان إىل آخر
خالل سياحتهم ولكن كل واحد من كتبه التي كانت
حول صيغ ِ
الحراك اشتملت عىل فصل حول «الحراك
عىل منت الس ّيارة» ( )automobilitiesمن الرضوري
االطالع عليها وقراءتها تركيبيا .هاهنا ننظر إىل العامل
من خالل موشور السيارة ،مفهوما فهام تكنولوجيا.
ثم كتب جون سلسلة من الكتب حول التغري
املناخي عائدا إىل موضوع صيغ الحراك أو األدفاق أو
«الرشيرين» وهي االنعطافة التي تزامنت مع تحول
كنت
ملحوظ نحو اليسار يف تصور جون السيايس .لقد ُ
عىل الدوام عىل يسار جون ولكن ومنذ  2010تقريبا
كان أقوى ناقد للرأساملية كام عىل سبيل املثال يف
كتابه «االقتصاد الرسي» ( .)Offshoringأذكر واحدا
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من مؤمترات مجلس البحث يف اململكة املتحدة كنت
مشاركا يف استضافته يف شنغهاي دعي له العديد من
علامء االجتامع واالقتصاد .كان أحد الحارضين عامل
اقتصاد فرنيس مرموق ،مييل إىل النيولربالية بل هو
من املتشككني حيال التغري املناخي (من يكون من
املتشككني حيال التغري املناخي  climate-scepticهو
من يرى أن ارتفاع درجات حرارة الكون أمر طبيعي
ناتج عن ظواهر تتعلق بنشاط الشمس ويشك يف
كونه ناتجا عن األنشطة الصناعية واالستخراجية،
الرأساملية ،متعددة الجنسيات والعابرة للحدود
تحصن
القومية ،تلك التي تنقام من دون روادع قانونية ّ
مستقبل الحياة عىل األرض -املرتجم) وقد جابهه جون
الذي كان بع ُد قد بلغ منتصف العقد السادس من
عمره بشغف من ال يزال يف الخامسة والعرشين.
كان جون عامل اجتامع للمستقبل .التقيته عندما
كان قد بلغ الثالثني من عمره وتزاملنا عىل امتداد
الواحد وعرشين عاما الالحقة وكنا أعز صديقني.
كانت سلفيا والبي ( )Sylvia Walbyرفيقة جون
لكل تلك السنني تقول إنّه كان يرى أن لدي نوع
من الذكاء الغريزي الذي كانت طاقته ،عىل الدوام،
عىل حافة الخروج عن السيطرة .أنا مدين لجون
ب َديْنٍ ال قبل يل برده بوضعه البعض من هذه الطاقة
املتوحشة يف بنية تق ّيدها .أنا أفتقده .سنفتقده كلنا.
سكوت الش ،غولدسميثز ،جامعة لندن ،اململكة املتحدة
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أكثر من عالم اجتماع علماء
اجتماع
مؤمتر ابتكار الكربون-املنخفض شنزن ،الصني،
.2016

صدم موت جون آرري غري املتوقع عائلته وأصدقاءه وزمالءه .كنت وإياه
يجمعنا رباط كوننا طلبة ملا بعد اإلجازة يف جامعة كامربيدج خالل الفرتة
 1970-1967نتقاسم املرشفني واالهتاممات متفاعلني فيام بعد يف مؤمتر علامء
االقتصاد االشرتاكيني وكذا يف اللقاءات الخاصة بعلامء االجتامع ثم رصنا زميلني
مجددا سنة  1990عندما عينت يف كريس علم االجتامع بجامعة النكسرت.
حصل جون آرري عىل الشهادتني األوليني يف االقتصاد والسياسات من معهد
كريتي يف كمربيدج حيث كان ،من بني آخرين ،تحت إرشاف جيمس ميد (James
 )Meadeعامل االقتصاد الذي حصل الحقا عىل جائزة نوبل .كانت تلك هي السنوات
التي كان فيها عمل جون ماينارد كينس ( )John Maynard Keynesال يزال يؤخذ
عىل محمل الجد يف كمربيدج وال يزال فيها لالقتصاديات غري االرثودوكسية ح ّي ٌز
يف االقتصاد السيايس .حينها انطلق جون يف العمل عىل الدكتوراه يف كلية العلوم
االقتصادية والسياسة (عند ذاك مل تكن توجد يف كمربيدج كلية للعلوم االجتامعية
والسياسية) حول موضوع الحرمان النسبي والثورة مدعومة مبنحة بحثية من
مجلس البحث العلمي االجتامعي الربيطاين .كان ذلك قبل أن يُقدم السري جوزيف
كيث ،وزير السيدة ثاترش للرتبية والعلوم الرشس ،عىل التعبري عن استيائه من
التفنيد العلمي االجتامعي لنظريته التي ترد الفقر العائيل إىل حرمان ثقايف دوري،
وأن ينكر علمية علم االجتامع وأن يقرتح إعادة تسمية مجلس البحث يف العلوم
االجتامعية مبجلس البحث يف االقتصاد واالجتامع .بعد ذلك بسنوات ،تقلد جون
الرئاسة الوطنية ألساتذة علم االجتامع ورؤساء مجموعاته ( )1992-1989وكان
منخرطا بعمق يف الدفاع عن العلوم االجتامعية ضد مثل هذه الهجامت ،ويف 1999
ساعد يف تكوين األكادميية الوطنية لألكادمييات وجمعيات داريس العلوم االجتامعية
ومامرسيها يف اململكة املتحدة (التي أعيدت تسميتها بأكادميية العلوم االجتامعية).
سنة  ،1970وقبل أن يفرغ من رسالة الدكتوراه بدأ جون يحارض يف علم االجتامع

يف النكسرت .وعىل امتداد  46عاما مل تنقطع من الخدمة ساهم مساهمة كبرية
يف ثقافة البحث املرنة والراسخة التي بناها القسم من خالل عمله هو الخاص
وكذا من خالل البناء املؤسيس يف كامل الكلية .بعد تلك األيام املندفعة يف «بؤرة
الثورة التكنولوجية» وتأثري التفكري اليساري يف السنوات  ،1970مس الجامعات
الطلب املوجه إىل األكادمييني والجامعيني .ولكن جون
الكث ُري من التغيري وتضخم
ُ
حافظ عىل حبه للتعلم ،وعىل فضوله حيال التغري االجتامعي وعىل نوع من اللذة
البديهية يف اقتحام مواضيع وطرق يف التفكري جديدة سواء أتعلق ذلك بالسلطة
أم النظرية االجتامعية أم الزمن أم املحلية والجهوية أم الرأساملية غري املنظمة أم
الرتفيه والسياحة أم الطبيعة والبيئة أم صيغ ِ
الحراك أم تعقيدات املجتمع الكوين
أم استخدامات الطاقة والتغريات املناخية أم التصميم الحرضي أم اآلثار السياسية
للطباعة ثالثية األبعاد ،ومؤخرا املستقبالت املضارعة واملستقبالت املستقبلية.
وقد اجتمعت العديد من هذه االهتاممات ضمن جهوده من أجل تأسيس معهد
النكسرت للمستقبالت االجتامعية (.)Lancaster’s Institute for Social Futures
يف مساهمتهام يف هذا االحتفاء بحياة جون ،وصف سكوت الش وأندرو ساير
البعض من أعامله امللهمة .املفضل عندي أنا هو النظرية االجتامعية علام الصارم
والتفهمي ،الذي اشرتك يف كتابته مع راسل كيت ( ،1975 ،Russell Keatوأعيد نرشه
 ،)2015وعزز فيه مساره النظري إىل حد تلك النقطة التي ألهمتني عميل أنا حول
فلسفة العلوم االجتامعية .ولكن ،وألنه كان دائم الحرص عىل أن يظل عىل اطالع
عىل التطورات النظرية واملناقشات الجوهرية كان جون يقرأ بنهم ويسائل ما يقرأ
عن قيمته الفكرية املضافة وعن الوجهة التي ميكن أن يقود نحوها .كانت اهتامماته
بالغة االتساع وتستوجب الرتابط مع العلوم الطبيعية والبيئية وكانت تعكس املقاربة
«ما بعد التخصصية» القوية التي متيز قسم علم االجتامع يف جامعة النكسرت.
كان ذلك عامال حاسام يف قدرته عىل التوسط بني االختصاصات والباراديغامت
والجامعات اإلبستيمولوجية ويف اشرتاكه مع عدد كبري من الطالب واألكادمييني يف
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نهجه الالدغاميئ والدميقراطي ويف تشجيعه لهم عىل أن يتابعوا االعتناء باهتامماتهم
هم الخاصة ومشاريعهم ،ويف وهبه أفكارا ورؤى استمدها من رأسامله الفكري
الضخم الذي كان هو ذاته متجددا ومتزايد االتساع من خالل هذه التفاعالت.
مثة العديد من الطرق التي ميكن من خاللها للمرء أن يصري عامل اجتامع متميز
ويظل كذلك ،وقد أبدع جون يف أغلبها .ولكنه مل يسع أبدا إىل اكتساب الشهرة من خالل
االستناد إىل السلطة أو التضحية بنزاهته الفكرية .بكل الطأمنينة كان «محليا» يف والءاته
ويف التزامه النقدي وكان عىل الدوام يدعم بحامس طالبه وزمالءه .ولكن ،وعىل غرار
متييز آلفني غولدنر بني الهويات التنظيمية ،كان جون مثال مبثل «كونيا» برصامة وذا
حضور فكري عاملي .لقد شملت اهتامماته العاملني الطبيعي واالجتامعي وامتد تأثريه
كونيا من خالل شبكات شخصية وتدخالت محسوبة التوقيت يف املناقشات الناشئة.
رس الصناعة واحرتمه ولكنه عمل
كان جون «عامل اجتامع علامء اجتامع» َعرِف ّ
أيضا عىل تطويرهاُ .عرف بتجديداته املبتكرة وكذا بدفاعه املستميت عن ترقية
االختصاص ضدا عن اعتداءات السياسيني .ولكنه كان أيضا فكرا مثقفا ال يكل ،الوجه
املقابل لعامل اجتامع ذي املسرية املهنية التي تتلخص يف مرشوع ضيق األفق يجسده
فهم محدود لالختصاص .لقد خلق فضوله غري املحدود حياة متحركة رابطا بني
حقول مختلفة محفزا مبادردت بحثية جديدة أبدا ومناقشات سياسية متجددة.
وبالفعل عمل جون عىل الحواف القيادية يف حقول العلوم االجتامعية التطبيقية

عىل مستوياتها النظرية واإلمبرييقية ،معربا عن تيارات اجتامعية ومهندسا عمال
تجديديا .تدهشنا ضخامة ما أنجز من كتابات خاصة وما اشرتك فيه من أعامل
وما طوره من الشبكات الدولية ومن تنظيم للبحث ومن مناقشة ما ال نهاية
لتتابعه من عمليات التدقيق ومن العمل عىل ترقية العلوم االجتامعية .وعىل
نفس الدرجة من استحقاق اإلعجاب كان فعله كل ذلك من دون أن يتخىل عن
طريقته يف االحتفاظ بسكينته وبذله بسخاء واقرتابه من اآلخرين وحبوره املعتاد.
كان لجون كذلك فكر بطويل ،معتقدا مثله كمثل تشارلز رايت ميلز (C.
 )Wright Millsالذي كتب سنة  1959كتابه الكالسييك الخيال السوسيولوجي
( )The Sociological Imaginationأن قول يشء يكون داالّ مع احتامل أن
يكون مخطئا أهم بكثري من البقاء عىل صواب دائم باالكتفاء برتديد الحقائق
املبتذلة .خالل األعوام األخرية صار جون أكرث نشاطا بوصفه مثقفا عموميا،
متدخال يف املناقشات ومتخذا مواقف من القضايا الحيوية بالنسبة إىل مستقبل
البرشية والكرة األرضية .عىل أنه ،وزيادة عىل كل ذلك ،كان زميال عظيام
وسيظل تأثريه حيا من خالل مواصلة األعامل والخوض يف املناقشات التي ألهمها.
بوب جيسوب(  ،) Bob Jessopجامعة النكسرت ،اململكة املتحدة
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حفظا لذكرى جون آرري

>

مؤمتر «مدن املستقبل :ذكية أو سعيدة؟» ،النكسرت،
.2016
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التحقت بقسم علم االجتامع يف جامعة النكسرت
سنة  ،1998وكان ذلك يف جزء منه بسبب أن جون
كان هناك .من خالل قدرته عىل خلق محيط ناجح
مساعد من التعاون والعبور بني االختصاصات،
اجتذب جون العرشات من الخريجني واكادمييي ما
بعد الدكتوراه ،والباحثني الزائرين واملحارضين الجدد
إىل شامل غرب إنكلرتا .وبعد أن اشتغلنا سويا عىل

أنا ممنت ملناقشتنا األخرية التي وضع فيها جون
أصول اهتاممه بالحراكات عند منعطف النظرية
االجتامعية الذي بدأ مع إصدار لوسيان لوفيفر
( )Lefebvreكتابه إنتاج الفضاء La production
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يف مارس ،كانت وفاة عامل االجتامعي الربيطاين
جون آرري املحزنة ،بينام كنا نحتفي بصدور مقالنا
املشرتك «تعبئة بارادايغم صيغ الحراك الجديدة»
“”Mobilizing the New Mobilities Paradigm
(يستخدم الكاتب كلمة  Mobilitiesالتي نجتهد
باملراوحة يف ترجمتها بني استخدام «صيغ ِ
الحراك» وهو
ِ
املقصود
و»الحراكات» كلام كان هذا االستعامل ،غيرْ
املعتاد يف العربية ،رضوريا-املرتجم) عىل أعمدة املجلة
الجديدة  ،Applied Mobilitiesمقاال قيمنا فيه أثر
بارادايغم صيغ الحراك يف العلوم االجتامعية عىل امتداد
العقد املايض .وكنا كذلك يف املنتصف من تحريرنا
مقاال مشرتكا للنرش عىل أعمدة Current Sociology
حول العالقة بني «انعطافة ِ
الحراكات» و»انعطافة
كنت محظوظا بأن توفرت يل الفرصة
الفضاء» .لقد ُ
للتحدث مع جون حول مصادر تفكريه يف الفضاء ويف
ِ
الحراك وعالقة تفكريه ذاك باختصاص علم االجتامع.

العديد من املقاالت ذات العالقة بصيغ الحراك،
اشرتكنا يف تأسيس مركز دراسة الحراكات يف النكسرت
سنة  ،2003وعىل امتداد السنوات الالحقة نظمنا
مؤمتر مستقبالت الحراك البديل Alternative
 Mobility Futures Conferenceغري املسبوق،
وأسسنا مجلة  Mobilitiesمبعية كيفن هانام (Kevin
 )Hannamواشرتكنا يف االضطالع باألعامل التحريرية
لعدد خاص من Environment and Planning
 Aكان حول «املاديات والحراكات»“materialities
 ”and mobilitiesكام قمنا باألعامل التحريرية
الخاصة بإصدار Mobile Technologies of the
( Cityتكنولوجيات الحراك يف املدينة) .يف زحمة
هذا العمل التأسييس كان التأكيد القوي عىل
التفكري مبا يخرتق موازين الفضاء ،مخلخلني الحدود
التخصصية ،مستكشفني ماديات األشياء وزمنيتها
مجتازين األطر الوطنية أو املجتمعية «املستقرة»،
ومستكشفني ما إذا كان بإمكان «الحراكات» أن توفر
اجتامعي آخر أكرث انفتاحا وأكرث شموال
لنا نظرة علمٍ
ّ
وأكرث دراية مبا يجري يف حقول أخرى وأكرث حيوية.

 de l’espaceسنة  ،1974واملناقشات الربيطانية التي
تولدت عن أعامل مفكرة عظيمة أخرى حزنّا لفراقها
عنيت دورين مايس (Doreen
مؤخرا هي أيضا،
ُ
 .)Masseyلقد تفحص عملها الصادر سنة  1984تحت
عنوان تقسيم العمل فضائيا (Spatial Divisions of
 )Labourالحركات املعقدة واملتنوعة لرأس املال يف
غري ما مكان وما ينتج عن ذلك من أشكال الرتسب
يف كل مكان يكون فيه ،وقد كان ذلك متبوعا بعمل
آرري وغريغوري الصالت االجتامعية والبنى الفضائية
 Social Relations and Spatial Structuresالذي
صدر سنة  1985وجمع بني مساهامت جغرافية
وعلمية اجتامعية لكل من هاريف ( )Harveyوغيدنز
( )Giddensومايس ( )Masseyوبراد ( )Predوساير
( )Sayerوسوجا ( )Sojaوثريفت ( .)Thriftكانت
هذه املساهامت دافعا النعطافة جون نحو ما
يسميه «ال َح َركَات املُترْ َفَة لألشخاص إىل داخل املكان
وإىل خارجه» ،وهو ما طوره الحقا يف نِظرة السائح
( ،))1990( The Tourist Gazeوكذا انعطافته نحو
العديد من صيغ ِ
الحراك وتبعاتها يف الفضاء املكاين
تلك التي ناقشها يف كتابيه املشرتكني مع سكوت الش
نهاية الرأساملية املنظمة (The End of Organized
 ))1987( Capitalismواقتصاديات العالمات والفضاء
(.))1994( Economies of Signs and Space
وقد كان كتابا جون األبكر عمرا النظرية االجتامعية
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علام ( ))1975( Social Theory as Scienceمبعية
راسل كيت وترشيح املجتمعات الرأساملية (The
))1981( Anatomy of Capitalist Societies
هام أيضا مساهامت نظرية مهمة باسطينْ أساسا
التجاهه الالحق يف عمله .ولكن ويف منتصف السنوات
 ،1990صارت التنظريات املخصصة ألماكن «الدفق»
و»الشبكة» ذات داللة متميزة مع صدور ثالثية
مانويل كاستلز ( )1996املجتمع الشبيك (Network
 )Societyومع منعطف األلفية برز مفهوم ِ
«الحراك»
بوصفه لفظا مفتاحيا .ثم ساهم كتاب آرري علم
االجتامع متجاوزا املجتمعات (Sociology Beyond
 )Societiesيف املساعدة عىل تعزيز االهتامم
ب»الحراكات» ،ذلك املفهوم الذي بات مفتاحيا مع
ظهور علم يهتم بالفضاء االجتامعي أو «علم اجتام ٍع
نقال»(متحرك يف الفضاء -املرتجم) وهي املقاربة
التي صارت أكرث فأكرث تأثريا عىل امتداد الخمسة
عرش سنة املاضية ،خارج الواليات املتحدة عىل األقل.
تزامن االنتقال نحو التأكيد عىل الحراكات مع
تأسيس املجالت Environment and Planning D:
 Society and Spaceثم Theory, Culture and
Societyبالتوازي مع  Polity Pressيف بداية السنوات
 .1980يصف جون هذه اإلصدارات عىل أنها جزء من
الجهد املبذول لتطوير علم اجتامعي ما بعد تخصيص
ونظرية اجتامعية تكون إجابة عىل هجومات حكومة

تاترش عىل الجامعات وعىل األخص عىل اقتطاعات
التمويل التي طالت برامج العلم االجتامعي يف
الجامعة .كام وصف جون عمله عىل أنه متعارض يف
آن معا مع العلم االجتامعي األمرييك وكذا «األمبرييقية
الربيطانية» .من منظوري أنا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ساعد الوجه املناهض للوضعية كام ساعدت
النظرية النقدية يف عمل جون آرري عىل تفسري تردد
الجمعية العلمية االجتامعية األمريكية والعديد من
أقسام علم االجتامع األمريكية املنضوية يف التيار
السائد يف االنخراط يف باراديغم الحراكات الجديد،
وهو الباراديغم الذي اعتربه منارة األمل عىل طريق
العلم االجتامعي النقدي وامللتزم وما بعد التخصيص.
عىل الرغم مام يبدو من كربياء يف إعالن يشء
ما «بارايغام جديدا» ،كان جون يف شخصه خجوال
ومتواضعا ،ومل ينفخ أبدا يف بوق املديح ملنجزاته .كان
موقف جون الشخيص معاديا للنخبوية وللنيولربالية
بشكل تام ،كام كان يبدو ذلك ماديا يف تفاعالته
اليومية ورمزيا يف زيه وحيد اللون الذي كان يرتديه
أثناء العمل ،وهو عىل األغلب صدار قطني أزرق
وجامزة ورسوال أزرقان ،بياقة مفتوحة دامئا ومن
دون ربطة عنق .كان مساواتيا يف كل الحاالت
واملواقع ،ومن دون أي تسامح مع االدعاءات الجامحة
والهرميات واللهث وراء املواقع .كان يستقبل الطالب
والزائرين من كل أرجاء العامل بابتسامة ُم ْع ِديَة
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ويعمل عىل أن يجد كل واحد مكانا عىل الطاولة.
ابتدع جون آرري نوعا جديدا من علم االجتامع
النقال ،علم اجتامع ميتد إىل ما يتجاوز االختصاصات
وميكّن من أنواع جديدة من التكوين الفكري،
ويسمح لعلم االجتامع بأن يجدد دالالته بالنسبة
إىل العامل عىل اتساعه ويعالج القضايا العمومية
الحيوية مبا يف ذلك آخر أعامله حول التغري املناخي
واستخراج املوارد واالقتصاديات السوداء (غري
الرسمية والالشكلية املتفلتة من الرضائب ومن
الرقابة الحكومية الوطنية والعابرة للحدود-املرتجم).
ال يزال بارايغم الحراكات الجديدة وأعامل آرري
األشمل ماثلة تناقضها مع التقاليد الكمية واإلمربيقية
يف العلوم االجتامعية الربيطانية ،فيام تواصل مكافحتها
ضد هرميات األقسام األكادميية ،واملجموعات
املهنية املؤسسة واالنغالق التخصيص الذي تتسم
به الجامعة النيوليربالية .يُحسن علم االجتامع
صنعا إذا ما واصل التحوالت التي أحدثها جون.
ميمي شيللر ( ،)Mimi Shellerجامعة دراكسل ،الواليات
املتحدة األمريكية
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حمالت طالبية ضد
العنف الجنسي

>

بقلم آنا فيدو ( ،)Ana Viduجامعة برشلونة ،وعضو لجنة البحث بالجمعية الدولة
لعلم االجتماع حول «االقتصاد والمجتمع» (ل ب ،)02وتينكا شوبرت (Tinka
 ،)Schubertجامعة لويوال باألندلس ،عضو مجموعة البحث بالجمعية الدولية لعلم
1
االجتماع حول «المرأة في المجتمع» (ل ب)32
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الرسم التوضيحي رسم أربو.
ملدة طويلة ،ظلت جامعة بركيل-كاليفورنيا يف مركز املناقشات حول التحرش
الجنيس واالعتداءات الجنسية يف الفضاءات الجامعية ال بسبب أنها تسجل عددا غري
معتاد من الحوادث بل بفعل الطريقة التي أجابت بها عليها .لسوء الحظ ،يشهد
هذا املشكل انتشارا يف غالب الجامعات .مثلها كمثل العديد من املعاهد التي تواجه
هذه القضية ت ُعرف جامعة بركيل-كاليفورنيا بتعبئة طلبتها غري املعهود يف الكفاح ضد
التحرش الجنيس وهي الحركة التي نهضت يف عدد آخر من املؤسسات الجامعية أيضا.

منتظامت ضد التحرش الجنيس (ن م ض ت جWomen Organized Against
 »))Sexual Harassment (WOASHمجموعة النساء تلك التي قررت عضواتها
أن تقمن بفعل عىل خلفية ثالثة عرش شكوى طالبية ضد أستاذ علم اجتامع .بوصف
ذلك واحدا من الحاالت األوىل ،ساعد ذلك التحرك عىل كرس الصمت الذي كان
يلف العنف الجندري يف التعليم العايل يف الواليات املتحدة االمريكية ،وارتقى
درجة أعىل يف النضال ضد التحرشات واالعتداءات الجنسية يف املعاهد العليا.

لجامعة بركيل كاليفورنيا تقليد رائد يف االحتجاجات الطالبية ضد العنف الجندري
يف املؤسسات الجامعية ما خول لها احتالل موقع القائد يف هذا الجهد .متت إثارة
القضية أول مرة خالل أواخر السنوات  1970عندما أنشأ طلبة علم االجتامع «نساء

سنة  ،1979كانت شكوى تقدمت بها ن م ض ت ج عىل املستوى الفدرايل ضد
الجامعة واحدة من أوائل الحاالت التي استخدم فيها العنوان الترشيعي التاسع
( )Title IXإطارا قانونيا ضد االعتداءات الجنسية يف املجال األكادميي .ولكن ن
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م ض ت ح مل تتوقف عند هذا الحد ،إذ سنتني بعد ذلك ،أرست أوىل التوجيهات
املديرية لفائدة الطالب الوافدين عىل املركبات الجامعية ،محتوية مواد تساعد
الطالب عىل تشخيص التحرش الجنيس وموجزة الترصفات التي ال ميكن السامح
بها من قبل الجامعة وموفرة كذلك نصائح للضحايا حول الكيفية التي بها ميكن
لهن أن يسعني إىل املشورة أو نحو تسجيل شكاوى ضد الترصفات غري املقبولة.
مع بداية السنوات  ،1990كان عدد الشكاوى وكذا عدد السياسات واملوارد
املناحة للضحايا واملكاتب املختصة يف التوقي من حاالت التحرش وحلها يف
املؤسسات الجامعية قد ارتفع بشكل ملحوظ .ويف سنة  ،2003تم إدراج «ال
تعني ال» ضمن القانون الجنايئ للجرائم الجنسية (Criminal Sexual Assault
 )Actبغية إقرار «عدم املامنعة» بوصفها رشطا الزم األسبقية ملامرسة الجنس.
يف بداية السنوات  ،2010ادعى فوج جديد من الطالب النشطاء الحركيني
عىل اتساع البالد بأن الجامعة ال تأخذ الشكاوى عىل محمل الجد وأنها
بذلك تخرق العنوان الترشيعي التاسع .كانت الشكاوى ترفع ضد الجامعات
األمريكية متهمة إياها بالفشل يف توفري الحامية املناسبة لطالبها ضد العنف
الجنيس .ويف سنة  2013طلبت الهيئة الترشيعية لوالية كاليفورنيا من جامعة
بركيل كاليفورنيا بأن تراجع سياساتها التي تعالج لها التحرشات واالعتداءات
الجنسية ،وسنة بعد ذلك دفع الطالب يف اتجاه إقرار قانون «نعم تعني نعم»
للمعاهد الجامعية مبا يعني رضورة وجود موافقة مؤكدة وواعية وطوعية يف
أية مامرسة جنسية عىل أساس أن الضحايا ليس بإمكانهن عىل الدوام قول ال.
سنة  ،2015صار النشاط الطاليب أكرث جهرا من أي وقت مىض ،مبا أوجد سياقا من
التضامن والدعم من لدن الجامعة الجامعية وشجع أعضاء املعاهد العليا عىل التحرك
ضد العنف الجندري .وقد أفلحت الضغوط االجتامعية الصادرة عن الجامعة وعن
أعضاء القسم مؤخرا يف إقناع أستاذ شهري يف علوم الفلك من بركيل وحائز عىل جائزة نوبل
بأن يستقيل عىل خلفية شكاوى بالتحرش الجنيس تعود إىل سنني عديدة مضت .وبعد
ذلك بوقت قصري ،بعثت جامعة كاليفورنيا لجنة للتحقيق يف اإلجراءات الجامعية التي
تتخذ يف التعامل مع األعضاء الجامعيني الذين يواجهون اتهامات باالعتداء الجنيس.
أطلق النضال ضد العنف الجنيس يف املعاهد الجامعية األمريكية نضاال
اجتامعيا وتغيريات قانونية .كانت احتجاجات ن م ض ت ح سنة  1979أساسا
يف إيجاد السياق محدثة سبقا من خالل الجهر بالحديث عن األمر وبتسجيل
الشكاوى ضد املتحرشني وضد الجامعة لتسامحها معهم .وقد ساعدت تلك
االحتجاجات عىل تغيري الحياة يف املؤسسة الجامعية مطلقة وعي العموم عىل
امتداد البالد خالقة ثقافة من االحرتام وعدم التسامح املطلق مع أي تحرش جنيس
يقرتفه أي عضو جامعي .واآلن يُعرتف عىل نطاق واسع أن االعتداء الجنيس يف
املؤسسات الجامعية مشكل قائم بالنسبة إىل الجميع ،وهو تحول يعني أن
الضحايا ميكنهم اآلن أن يستندوا إىل آليات شكلية وال شكلية للحصول عىل الدعم.
يواصل النشطاء الحركيون من الطالب تحديهم ويطورون سياساتهم داخل بركيل
يف نوع من التقليد ميكن أن ينظر إليه عىل أنه فعيل الوجود يف املدخل الرئييس
للجامعة مثال حيث ينرش الطالب مختلف انشغاالتهم الجامعية .وحتى يف الحافلة التي
تقل إىل بركيل ،ميكن االستامع إىل محادثات حول التحرش الجنيس ،وميكن ،من داخل
الحرم الجامعي ،أن يشاهد الطالب وهم يحتجون فيام متكن رؤية عرض للت-رشتات

املطبوعة مبختلف الشعارات املناهضة للعنف الجندري عىل مقربة من بناية إدارة
الجامعة .ومتثل املحارضات عن االعتداء الجنيس ميزة مألوفة يف املؤسسات الجامعية
كام تنرش الجرائد الطالبية آخر األخبار عن الجندر يف الجامعة عىل صفحاتها األوىل.
يف الواليات املتحدة األمريكية خيضت الحمالت ضد التحرش الجنيس باعتامد
املؤمترات الوطنية واملحلية وكذا بفعل نشاط جمعية وطنية مخصصة للغرض.
وكانت واحدة من الحمالت البارزة تطلبت بذل ٍ
جهد ُوضع تحت عنوان أوقفوا
االغتصاب يف الجامعة أنشأها ضحايا ونشطاء .كام تشمل مبادرات أخرى برنامجا
عىل قناة كاليفورنيا التليفزيونية  Cal TVبعنوان نظرة يف االعتداء الجنيس ،ورشيطا
وثائقيا بعنوان  The Hunting Groundوكتبا وروايات من قبيل “Again and
 .”.againوعىل املستوى السيايس فتحت حكومة الواليات املتحدة موقعا إلكرتونيا
أسمته «لست وحدك .سويا ضد االعتداء الجنيس» تنرش فيها املوارد واملعطيات
والترشيعات ومعلومات مفيدة للمدارس والطالب وكل من يهتم باألمر .بل إن
البيت األبيض ذاته واملجلس الوطني لقيادة املؤسسات الجامعية طورا حملة
 It’s on Usإلثارة التحذيرات والتحرك والتوقي من االعتداءات الجنسية التي
تعترب مشكال ذا طابع وطني .وتدعي الحكومة أنها «تتعهد باألمر» Take the
 Pledgeوأنها ال تحتفظ مبوقع املتفرج ،وأنها جزء من الحل .تسعى حملة It’s
 on Usإىل إنجاز تحول ثقايف ميكّن من محارصة االعتداءات الجنسية يف املعاهد
واملؤسسات الجامعية ومن متكني كل ضحية من املوارد التي تكون يف حاجة إليها.
مل تؤد الحركة التي قام بها طالب وكذا مؤسسات جامعية أمريكية أخرى إىل تغيري
اإلجابات املؤسسية عىل االعتداءات الجنسية فحسب بل أثرت أيضا يف تعبئة الطالب
كونيا .فكام متت اإلشارة إىل ذلك انترشت شبكات قوية للتضامن داخل صفوف
الضحايا عىل امتداد أرجاء العامل وهو ما سيعجل بتطور هذا النضال .ففي إسبانيا
مثال ،ظهرت حمالت طالبية عىل امتداد السنوات األخرية عىل الرغم من الصمت
املفروض من قبل البنى اإلقطاعية وتهديد املعتدين ضحاياهم باالنتقام منهم .وتتوىل
اآلن شبكة التضامن مع ضحايا العنف الجندري يف الجامعات (The Solidarity
 )Network of Victims of Gender Violence at Universitiesالدفع بحركة
قوية عىل امتداد إسبانيا .ولكن ،وحتى يف مثل هذه األوقات ،مل ينخرط إال القليل
من األعضاء يف هذا النضال ،وإن فعلوا فيمكن أن يكونوا عرضة لعقوبات تأديبية
جدية .ت ّم بعث الشبكة من طرف نشطاء وضحايا عىل قاعدة أوىل شكوى ترفع ضد
أستاذ جامعي بتهمة التحرش الجنيس .وبالنظر إىل غياب جواب مؤسيس قرروا بأن
يقوموا بالتعبئة بأنفسهم ،وأن يتصلوا بوسائط اإلعالم وأن يكونوا شبكة مرجعية لكل
الطالب وضحايا االعتداءات الجنسية يف الجامعة .الحقا تم االعرتاف بالشبكة وبصفها
«مامرسة فُضْ ىل» من طرف «وزارة الصحة والخدمات االجتامعية واملساواة» اإلسبانية.
ألهمت الحركة االجتامعية وحركية طالب الواليات املتحدة ضد العنف الجندري
الطالب اإلسبان يف مؤسساتهم ويف غريها .ولسوف تضطلع مثل هذه الحركات
املدعومة بالتزام عمومي قوي بدور رئيس يف تشييد جامعات تستحقها األجيال املقبلة.
توجه كل املراسالت إىل أنا فيدو عىل العنوان <>ana.vidu@ub.edu
وتينكا شوبرت <>tschubert@ub.edu
Research for this article was conduxted while Ana Vidu was visiting the University
of Valifornia, Berkeley and Tinka Schubert was visiting the Graduate Center of City
Univeristy of New York.
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طريق مندراغون الثالث:

>

ردا على شارين كاسمير
بقلم إناسيو سانتا كروس آيو ( ،)Ignacio Santa Cruz Ayoجامعة برشلونة الحرة ،إسبانبا ،وإيفا ألونسو (Eva
 ،)Alonsoجامعة برشلونة ،إسبانبا

لوحة جدارية يف بلدة موندراجون.
تصوير :كريستيان ويرب.
أجل تعزيز منوالهم والرفع من مستواه .ويف بحثنا نحن نضع اليد عىل طريق
ثالث ميكن للتعاونيات أن تسلكه ،منوال تعاوين تنافيس غري رأساميل جديد.
عىل امتداد أكرث من  60عاما كان هدف موندراغون املركزي إيجاد مراكز عمل
نوعية ومستدامة .استنادا إىل تقريرها السنوي للعام  ،2014متثل موندراغون
حاليا مجموعة تتكون من  263منظمة من بينها  103تعاونيات و 125رشكة إنتاج
فرعية .مجتمعةً ،مكونات املجموعة مسؤولة عن  74.117مركز عمل .وعىل امتداد
تاريخها ،كانت موندراغون قادرة عىل أن تخلق مراكز عمل وأن تحافظ عليها خالل
فرتات االنكامش االقتصادي ،وكلام كان ذلك ممكنا ،متثل مراكز العمل املبعوثة
مراكز دامئة .واليوم ،ميكن لنا أن نعرث عىل مواقع العمل غري التعاونية يف ثالثة
مجاالت :قطاع التوزيع ،الفروع الصناعية اإلسبانية والفروع الصناعية الدولية.
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باعتبارنا جامعيني نقوم ببحوث حول التعاونيات ،فإننا نرغب يف
شكر حوار كوين عىل فتح املناقشة حولها وعىل السامح لنا بأن نجيب
عىل تقييم شارين كاسمري ( )Sharryn Kasmirلتعاونية موندراغون
املنشور يف العدد األول من السلسلة السادسة (مارس .)2016
كثريا ما يحاجج املعلقون عىل عمل التعاونيات من قبيل تعاونية موندراغون
اإلسبانية الشهرية ،قائلني «يف مواجهة التنافس ،تنحدر التعاونيات هي أيضا لتتحول
إىل رشكات رأساملية ،أو تذوب» .وعىل اعتبار أن موندراغون ليست يف حالة ذوبان
عىل اإلطالق فإن العديد من االنتقادات مبا فيها انتقادات كاسمري ذاتها تسعى
إىل أن تبني أن موندراغون اعرتاها الفساد لتصري رشكة رأساملية اعتيادية ذات
ظروف عمل هشة .دامئا ما يكون لهذا االعتقاد عنرصان مكونان :تكاثر العامل
وتوسع الفروع غري التعاونية عىل مستوى العامل .يف هذا املقال نقدم
الوقتيني ّ
البعض من املعطيات التي تبني أن أعضاء تعاونية موندراغون وبدال من أن يتخلوا
عن مبادئهم هم ينظرون إىل هذه التحديات عىل أنها فرص عليهم استغاللها من

تستخدم موندراغون اسرتاتيجيات ثالثة لتحويل مواقع العمل املؤقتة إىل مواقع
عمل تعاونية .يف قطاع التوزيع ،تستخدم موندراغون مخطط EMES (Estatuto
 ..)Marco de la Estructura Societariaلقد اقتنت إيروسيك  ،Eroskiمجموعة
التوزيع التابعة ملوندراغون مجموعة توزيع أخرى (( ))Capraboوعندها دمجت
بني األسواق الكربى لكال املجموعتني .سنة  2009أقرت الجمعية العمومية إليروسيك
مخطط  EMESموفرة لكل العامل فرصة التحول إىل رشكاء يف التعاونيات العاملية.
وعىل الرغم من أن هذا املخطط ال يزال يتمتع بالقوة فقد وجدت إيروسيك
نفسها يف وضع صعب مواجِه ًة خسائر كبرية وهي اآلن يف منتصف سريورة من
إعادة الهيكلة الداخلية بغية التخفيض من الدين املرتاكم وإعادة متويله .وليس
هذا هو السياق األمثل لدعوة العامل غري التعاونيني إىل أن يصريوا أعضاء.
تستلزم اسرتاتيجية ثانية تحويل الفروع الصناعية إىل تعاونيات مختلطة
تسمح للعامل بأن يصريوا أعضاء وهو البديل الذي ال يكون قابال لإلنجاز إال إذا
كانت الرشكة قابلة للدميومة ورغب الرشكاء التعاونيون وعامل الفروع يف توسيع
العضوية .لقد كان ذلك يف أكرث من حالة :حالة Maier Ferroplast Limited
التي كانت تتبع  Maier Cooperative Societyسنة  ،2012وتعاونية Victorio
 Luzuriaga Usurbilسنة  ،2004و  Fit Automotiveسنة ،2006وتعاونية
 Victorio Luzuriaga Tafallaسنة  .2008ليس هذه أمثلة معزولة أو غري
معهودة للكيفية التي بها ميكن إضفاء الصبغة التعاونية عىل الفروع الصناعية.
تخص االسرتاتيجية الثالثة الفروع الدولية خارج بالد الباسك التي تعترب مثاال عن
فساد املنوال التعاوين .بعثت املجموعة فروعا دولية بغية تعزيز دميومة مراكز العمل
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ونجحت موندراغون كذلك يف الحفاظ عىل ظروف عمل أفضل من تعاونيات
أخرى أو رشكات رأساملية .حتى من كانوا من منتقدي موندراغون يعرتفون مبساهمتها
هذه إذ من املعلوم اليوم أن أعضاء التعاونية يأملون يف أن يتمكن أنجالهم من أن
تكون لهم مراكز عمل مثل التي يف هذه التعاونيات ،مراكز قارة وذات جودة عالية.
كام أن مبدأ خلق مراكز عمل ذات دميومة وجودة يُنقل إىل الفروع الدولية .وعليه
يبني لوثاراغا وإيريثار ( ))2012( Luzarraga and Irizarأن فروع موندراغون
حسنت من ظروف العمل
وفضال عن كونها تتواءم مع التوافقات الوطنية واملحليةّ ،
فيها يف مستوى األجور وفرص التدريب مثال .وعىل الرغم من أن حركة تعاونية
موندراغون قد ال تكون قادرة عىل تغيري ديناميات الرأساملية املعوملة بصفة بائنة
فإنها عىل األقل واصلت جهدها التاريخي يف خلق عامل أفضل للعامل ولجامعاتهم.
توجه كل املراسالت إىل
إيناسيو سانتا كروز آيو عىل العنوان <>Inaki.SantaCruz@uab.cat
وإىل إيفا ألونسو عىل العنوان <>eva.alonso@ub.edu

االنتشار العاملي لرشكات موندراغون
أو حتى التوسع يف تشغيل تعاونيات شبيهة .من هذا املنظور ،كانت هذه االسرتاتيجية
ناجحة حيث مكن إضفاء الصبغة الدولية عىل التعاونيات من خلق عدد من مواقع
العمل لديها يفوق العدد الذي لدى من ظلت يف وطنها .وعىل عكس ما يبدو
أن االنتقادات تدّعيه ،تظهر املعطيات وجود نسبة مئوية متزايدة للعامل األعضاء
واستنادا إىل  )2008(Altunaكان األعضاء سنة  2007ميثلون  % 29.5من املستخدمني،
ومع حلول سنة  2012ازداد عدد األعضاء إىل  %40.3من مجموع قوة العمل.
سنة  ،2003قرر مؤمتر موندراغون الثامن أن الهدف األساس للمجموعة هو نرش
القيم التعاونية ،ودفع املشاركة (يف الترصف ويف رأس املال ويف املرابيح) من خالل مد
منوال الترصف التعاوين ( )Corporate Management Modelإىل الفروع الدولية.
وعىل الرغم من أن الجهد ذو مقصد حسن فإن العديد من العراقيل موجودة عىل
الطريق .يستوجب تحويل هذه الرشكات إىل منوال األعامل التعاوين أخذ جملة
من الحواجز االقتصادية والقانونية والثقافية واالستثامرية املعروفة بنظر االعتبار
( .)2015 ,Flecha and Ngaiفعىل سبيل املثال ال تعرتف البعض من األطر القانونية
الوطنية باملناويل التعاونية ،ويفتقر العديد من العامل إىل املوارد االقتصادية املطلوبة
ليصريوا أعضاء ،ويف البعض من الفروع ال يفهم العديد من العامل املعنى الحقيقي
للتعاونية .ترعرعت ثقافة موندراغون عىل امتداد ستني عاما يف بالد الباسك ،وتوورثت
جيال بعد جيل ،وليس نقل هذه الثقافة إىل سياق آخر باألمر الهني .ولكن ،كانت مثة
بعض النجاحات .إذ يصف آنجل إيرراستي ( ))2014( Angel Errastiمثال إدماج
ممثيل النقابات يف املجلس اإلداري للفرع الذي بعثته Fagor Electrodomésticos
يف بولونيا وهو ما ميثل عمل غري مسبوق يف مشاركة العامل يف تدبري شؤون الرشكة.
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تثري موندراغون العديد من األسئلة املعقدة حيال الدور الذي تضطلع به
التعاونيات ضمن االقتصاديات التنافسية املعوملة اليوم .عىل تعاونيات موندراغون
أن تعمل ضمن عامل تنافيس بحيث ميكن لفشلها يف إضفاء الصبغة الدولية عىل
أعاملها أن يتسبب أحيانا يف إضاعة فرص خلق مراكز عمل جديدة يف إسبانيا
وخارجها .وعىل الرغم من أن التعاونيات متثل أقلية وأن الرشكات الرأساملية هي
التي تضع قوانني السوق فإن ذلك ال يعني أن ليس مثة إال طريق واحدة للنجاة
يف خضم هذا االقتصاد املعومل .لقد كان ملوندراغون القدرة عىل أن تقارب إضفاء
الصبغة الدولية بطرق تجديدية ،وعندما كانت الفروع تبعث يف الخارج كانت
أولوية موندراغون هي الحفاظ عىل مراكز العمل والحرص عىل دميومة التعاونيات
املتجذرة يف مناطقها محليا بدال من االنخراط يف اإلنتاج خارجي املصدر أو غري املقيم.
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ترجمة حوار كوني إلى
الرومانية

>

بقلم كوستينال آنوتا ( )Costinel Anuțaوكورينا براغارو ( )Corina Brăgaruوآنكا ميخاي ( )Anca Mihaiوأوانا
نيغريا ( )Oana Negreaوأيون دانييل بوبا ( )Ion Daniel Popaوديانا تيهان ( ),Diana Tihanجامعة بوخاريست،
رومانيا

36

تحدي ترجمة «الحوار العاملي» إىل الرومانية.

يصف هذا املقال ميالد الفريق التحريري ملجلة حوار كوين باللسان الروماين
وبنيته ،مركزا عىل تطوراته وسريورة عمله وكذا البعض من مامرسات الفريق املميزة.
أطلق األستاذ ماريان بريدا ( )Marian Predaفريق التحرير الروماين ،مشجعا
الطلبة املسجلني يف الدراسات العليا عىل االنخراط فيه بوصفه جزءا من تدربهم
الدوكتورايل ،وساهمت يف انطالق الفريق كذلك األستاذتان كوزميا روغينيس
( )Cosima Rughinișوإيللينا سينزيانا سوردو ()Ileana-Cinziana Surdu
اللتان ساعدتا عىل تطوير الفريق والدفع بسريورة إنتاجاته .قادت إيللينا الفريق يف
كل خطوة قطعها عىل طريقه وساهمت مساهمة كبرية يف تشكيل ما يقوم به حاليا.
بعد تلقي الصيغة اإلنكليزية من مقاالت حوار كوين يرسل الفريق دعوات
للزمالء املنضوين يف الفريق التحريري والطلبة الذين تخرجوا من قسم علم االجتامع

يف جامعة بوخاريست .ومن بني أكرث املحفزات إقناعا للطالب باالنضامم إىل الفريق
اإلمكانية التي مينحها لتجربة مامرسة املهارات السوسيولوجية واللغوية لدى قراءة
كل مقالة ومعالجتها وترجمتها وذلك فضال عن التحفيز اإلضايف الذي جاءنا من
الجمعية الدوية لعلم االجتامع للعضوية الطالبية بعد إنجاز ترجمة خمسة أعداد.
بعد وضع املقاالت اإلنكليزية يف ملف عىل دروب-بوكس ،ترتجم عىل امتداد
األسبوعني املواليني .يطلب من كل مرتجم أن يرتجم قدرا معينا ميتد عادة عىل
ما بني أربع إىل عرش صفحات ،حسب العدد .يف األسبوع الثالث نتوىل املراجعة
البينية حيث يراجع كل واحد من الفريق البحثي مقاال يكون قد ترجمه زميل
آخر له .ويف ذلك نعمد إىل املقارنة الدامئة بني صيغة املقال اإلنكليزية وصيغته
الرومانية حتى نظفر بفهم أفضل ملعنى النص األصيل وأسلوبه .خالل األسبوع
>>
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الرابع ،يتوىل عضو آخر من الفريق التحريري ،من امللتحقني الجدد بالعمل،
مراجعة كل مقال عامال عىل الحفاظ عىل التواؤم بني املقاالت (من خالل تناسق
أسلوب تسجيل االستشهادات يف املجلة ،وتقرير أي املرادفات يناسب أكرث
اإليفاء بالرتجمة) ،وأخريا يراجع الفريق املقاالت الرومانية ويستكمل تحريرها.
ولكن األمور ال تجري عىل الدوام مبثل هذه السالسة ،إذ يكون عىل كل واحد
منا أن يجتهد كثريا من أجل إتقان املهارات االجتامعية مبا فيها الصرب والتواؤم
مع اآلخرين .من أعرس التحديات التي تواجهنا اإليفاء باملعنى اإلنكليزي األصيل
باستخدام لسان روماين منساب وطبيعي ،وقد كان علينا أحيانا أن ننحت لفظة
مناسبة تقبل نسبيا املفاهيم الجديدة مثل ما ورد يف استخدام عبارة “trickle-
( ”downالتسلسل التنازيل) لتسمية االقتصاد ،التي اعرتضتنا يف واحد من املقاالت
يف العدد الرابع من السلسلة الخامسة من املجلة .منشأ التحدي هو االختالف
البنيوي بني اإلنكليزية (وهي لسان ذو أصل جرماين) والرومانية (وهي لسان ذو
أصل التيني) ،مبا هام لسانان يستخدمان أحيانا قواعد متضاربة نحويا ويف ترتيب
األلفاظ .توفر املناقشات الحامية حول ما إذا كان األفضل بالنسبة إىل الرتجمة اعتامد
نقل معنى لفظة بلفظة أم برتكيب فيه أكرث من لفظة واحدة لتأدية ،معناها فرصا
جيدة ال لصقل إنكليزيتنا فحسب بل أيضا لتجويد استخدامنا للساننا ذاته .أحيانا
نكافح من أجل العثور عىل الرتكيب الروماين الذي نتمكن به من نقل املفاهيم
السوسيولوجية الجديدة وهي املناقشة التي تكون دوما عندما يتمكن متطوع
من اإلدالء مبا يدل عىل أن عامل اجتامع روماين سبق له وأن استخدم ترجمة ما

للصيغة اإلنكليزية للفظة املعنية .وعليه فإن تحدي الرتجمة يساعدنا بطريقتني
يحسن كفاءتنا اللغوية ويعزز يف سياق ذلك معرفتنا العامة بعلم االجتامع.
إذ ّ
وفيام نواصل املجادالت حول املواضيع النظرية ،يظل احرتام أجل تسليم الرتجمة
تحديا آخر ،وعىل األخص عىل اعتبار أن عىل كل األعضاء أن يوامئوا بني عملهم عىل
ترجمة حوار كوين وبقية ما ينتظرهم عىل موازنات التزاماتهم األكادميية واملهنية.
باعتبار التنوع الكبري الذي يسم املواضيع التي تغطيها املجلة ،يتطلب االنضامم إىل
عائلة حوار كوين الكثري من التجريب التفاعيل مع ثقافات آكادميية ومحلية مختلفة.
ومن خالل كل سريورة الرتجمة يديل كل عضو يف الفريق بخربتها أو خربته بحيث يكون
كل عدد من الصيغة الرومانية مثرة لحامس االلتزام واالهتامم الحريص وغاية التفاين.
توجه املراسالت إىل أعضاء الفريق عىل العناوين التالية:
كوستينال آنوتا <، >costinel.anuta@gmail.com
كورينا براغارو <،>bragaru_corina@yahoo.com
آنكا ميخاي <،>anca.mihai07@gmail.com
أوانا نيغريا <،>oana.elena.negrea@gmail.com
إيون دانييل بوبا <،>iondanielpopa@yahoo.com
ديانا تيهان <>tihandiana@yahoo.com
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