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إلقاء نظرة إلى الخلف، إرسال نظرة إلى األمام

السنوات  يف  متفكرا  األمام،  إىل  وإرساله  الخلف،  إىل  النظر  إلقاء  العدد  هذا  يواصل 
الست املاضية من ُعُمر حوار كوين، جائال بني الحركات االجتامعية النشيطة من الغاضبون 
التي  اليمني  إىل حركات  إلخ وصوال  العريب،...  الربيع   ،)Occupy( احتلوا   ،)Indignados(
بت األنظمة االستبدادية يف كل من مرص وتركيا واملجر والفيليبني واألرجنتني والربازيل.  نصَّ
ميكن أن نعزَُو هذا النزوع الكوين إىل عواصف الرأساملية العاملية التي ترضب الدول القومية 
مزعزعة االستقالل الحكومي ونازعة املصداقية عن املسؤولني وكذا عن السياسات االنتخابية 

دافعة نحو الشعبوية ميينا ويسارا، وإن كانت الغلبة يف ذلك متيل إىل اليمني.

 Anthony( غيدنز   أنتوين  العدد مبحاورة  نفتتح هذا  أن  والحال هذه،  املناسب،  من 
Giddens( املنظّر وكاتب األعمدة الصحفية الذي انكب عىل ما أسامه مرة »طغيان العوملة« 
)juggernaut of globalization(. يف وجهه السيايس، وبصفته عضوا يف مجلس اللوردات، 
يواصل غيدنز إبراز القضايا التي تشغله بوصفه عامل اجتامع، قضايا من قبيل التغري املناخي 

وآثار العرص الرقمي. 

سرييزا  لقيته  الذي  املصري  يف  تعبريته  يجد  أن  العوملة  من  فيل  السُّ للمستوى  ميكن 
 Synaspismós اليونانية  للكلامت  األوائلية  االختصارات  من  متكون  واالسم   =  Syriza(
Rizospastikís Aristerás )سيناسبيسموس ريزوسباستيكيس أريترياس(، وهو يعني »من 
الجذور« أو »راديكاليا« يف معنى السيايس الجذري- املرتجم(، تلك الحركة التي شارفت عىل 
أن تركّع أوروبا ولكنها انتهت بفعل انقالب ميزان القّوة إىل أن مرّغت أنف اليونان يف الوحل. 
ونحن ننرش هنا خمسة مقاالت تصف اآلثار الكارثية للتقشف الذي فُرض عىل اليونان من 
قبل االتحاد األورويب جالبا لها فقرا ال يوصف ولكنه مصحوب برثوة ال تقدر لطبقاتها العليا.

يف أمريكا الالتينية، ويف ردة فعل عىل ِعْقٍد أو يزيد من االشرتاكية الدميقراطية، ِعْقد ما 
يسمى باملّد الوردي، يََقع بلد تِلَْو اآلخر ضحية االنعطاف نحو اليمني. ونحن ننرش هنا ثالثة 
مقاالت حول رياح التغيري مثلام تنعكس عىل النزاعات حول اإلجهاض. لقد أّدت االحتجاجات 
املُبْتََدعة إىل صدامات مع أجهزة الدولة يف كل األرجنتني واملكسيك والبريو. ويتميز بأهمية 

خاصة ذلك النزاع حول استخدام األدوية الشائعة من أجل تفادي الحمل أو إيقافه.

يحوي العدد كذلك ثالثة استرشافات ملصري العلم االجتامعي العريب. انطلقت املناقشة 
عىل قاعدة أول تقرير عن حالة االختصاص كتبه محمد باميه. وهو هنا يفتتح املنتدى مبقالة 
تأليفية يليها تأكيد ساتاين شامي عىل أهمية تغرّي بنية العلم االجتامعي التحتية، يف حني يضع 
إدريس جباري أسئلة نقدية حول آثار الربيع العريب ومآالته مربزا إمكانية مواصلته إسباغ 

الحيوية والتجّدد عىل اتجاهات العلم االجتامعي.

ريتزر  جورج  الشهري  االجتامع  عامل  مع  حوار  من  مقتطفا  كذلك  العدد  هذا  يف  ننرش 
عامل   ،)Labinot Kunushevci( كونوشيفتيش  البينوت  معه  أجراه   )George Ritzer(
 )Edward Tiryakian( االجتامع الكوسويف الشاب والجريء. كام يزودنا إدوارد تريياكيان
بلمحة عن املايض مبا يتذكره من مؤمترات الجمعية الدولية لعلم االجتامع بداية من سنة 
1974. ونختم العدد بتقديم فريق التحرير الياباين الذي تقوده ساتومي ياماماتو التي تُلهم 
طلبتها بحيث ينذروا أنفسهم لحامسات الرتجمة. ويف ارتباط بهذا، تغمرين السعادة بأن أعلن 
افتتاح ترجمة حوار كوين إىل اللغة السابع عرش، البنغالية، ويرشف عىل إنجازها فريق من 

علامء االجتامع املتحمسني املقيمني بداكا )بنغالديش( يقودهم حبيب الله خندكر.

ميكن االطالع عىل حوار كوين بسبعة عرش لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع 
.ISA website ج د ع اج

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

االفتتاحية

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

أنتوين جيدنز. عامل االجتامع الربيطاين واملنظر،  اآلن 
سيايس يف مجلس اللوردات، يروي تحديات كونه 

عامل اجتامع يعمل يف املجال السيايس

ركود اليونان االقتصادي: خمس مقاالت تصف 
تداعي املفاوضات األوروبية رفيعة املستوى  حول 
رشوط عضوية اليونان املستمرة يف االتحاد األورويب

اإلجهاض يف أمريكا الالتينية: ثالث مقاالت تروي 
الرصاع حول اإلجهاض يف األرجنتني، املكسيك وبريو

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

محررون مترصفون: لوال بوسوتيل، أوغست باغا.

محررون مسشتارون: مارغرت أبراهام، ماركوس شولز، ساري حنفي، 
فينيتا سينها، بنيامني تيجريينا، روزماري بابرت، إيزابيال بارلينسكا، 

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

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

محررون أقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين.

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

دافيس.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غاويرسكا، صوفيا بينزا.

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

تليغدي، إيليزابيتا توما، إيلينا تودور.

روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، آنا كادنيكوفا، آسيا فورونكوفا.

تايوان: جينغ ماو هو.

تركيا: غول تسوبارسيو غولو، إيرماك إيفرين.

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

٣

٢ االفتتاحية 

علم االجتماع والسياسة والسلطة: حوار مع أنتوني غيدنز،

بقلم بيتر كوالرز، المملكة المتحدة                                                                                                                                           ٤

<كساد االقتصاد اليوناني

اليونان: تاريخ الجغرافيا السياسية واإلفالس، 

بقلم فاسيسليس ك. فوسكاس، المملكة المتحدة                                                                                                    ٧

التقشف المفروض من الدولة في اليونان، 
بقلم ماريا ماركانتانونتو، اليونان                                                                                                                                                 ١٠ 

سيريزا: من التمرد إلى البراغماتية، 
١٢ بقلم جون ميليوس، اليونان 

الرابحون والخاسرون في األزمة المالية اليونانية، 
بقلم سبيروس سكاالروبولوس، اليونان                                                                                                                                ١5

المساعدات المالية اليونيانية بوصفها جرائم يقترفها تحالف الشركات-الدولة، 
١٧ بقلم ستراتوس جوغوالس، اليونان 

<نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية

النضال من أجل الحق في اإلجهاض في األرجنيتن في عصر الميزوبروستول، 
بقلم جوليا ماكرينولدز-بيريز، الواليات المتحدة األمريكية                                                                                      ١9 

االنقالب المكسيكي على حقوق اإلجهاض،  
 بقلم سوزانا ليرنر، ولوسيا ميلغار، المكسيك وآنياس غيوم، فرنسا                                                                ٢٢ 

اإلجهاض بوصفه عنفا:  
٢٤  نضال بيروفي، بقلم يريكا بوس، البيرو 

<العلم االجتماعي في العالم العربي                                                                                             

مقدمة: العلوم االجتماعية في العالم العربي، 
٢٦ بقلم محمد باميه، الواليات المتحدة االمريكية 

بنى العلم االجتماعي الجديدة في المنطقة العربية،  
٢8 ساتاني شامي، لبنان 

العلوم االجتماعية العربية قبل الربيع وبعده، 
3٠ بقلم إدريس جباري، لبنان 

<أعمدة خاصة

جورج ريتز: في إضفاء الطابع الماكدونالدي واالزدواج اإلنتاجي االستهالكي، 

33 بقلم البينوت كونوشيفيتشي، كوسوفو 

،International Sociology الركن التاريخي: أربعون سنة وأكثر مع

بقلم إدورد تارياكيان، الواليات المتحدة األمريكية                                                    35

تقديم فريق التحرير الياباني الثاني                                                                                                                                        3٧
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>>

علم االجتماع، والسياسة 
والسلطة:

 حوار مع أنتوني غيدنز 

>

أنتوين غيدنز  

 Structuration(  كتبَت يف العديد من املواضيع: نظرية البَْنيََنة :).بيرت كوالرز )ب.ت

الشخصية  الحياة  تحوالت  والعوملة،  املتأخرة  الحداثة  التاريخية،  املادية   ،)theory

والجنسانية، الطريق الثالثة، التغري املناخي، مستقبل االتحاد األورويب، وبدأت مؤخرا 

يف إلقاء محارضات حول الثورة الرقمية. هل مبقدورك أن تقول لنا إن كان مثة أّي 

نوع من التهديد الذي يرسي يف كل أو فلَنقْل يف معظم مجموعات أعاملك هذه؟ 

أنتوين غيدنز  )أ.غ(: كان برنامجي العام هو النظر يف طبيعة الحداثة، انبثاق 

النظام الصناعي وانتشاره عىل امتداد العامل خالل تلك الحقبة الثورية والتحولية غري 

 )model( املسبوقة مطلقا. يف نظري التاريخ متقطع االستمرار جوهريا: ليس مثة منوال

 ،)situated  people( َمْوِضِعيّني التاريخ. مثة عىل الدوام أناس  تطوري يشتغل يف 

يأتون أفعاال ضمن سياقات بيئية واجتامعية وجغرافية سياسية مخصوصة، تحدد 

ما يقومون به ولكنهم هم أيضا يجيبون عليها ويعيدون تشكيلها بطرق شتّى. أنا ال 

أشاطر النظرة الدوركاميية للعلوم االجتامعية تلك التي نبدو فيها وكأننا عىل األغلب 

أعوان سلبيون، بدال عن الظهور مبظهر كائنات ذات دراية مثلام نحن عليه واقعا. 

يؤكد إيرفنغ غوفامن )Erving Goffman( الذي أحسب أنه أعظم عامل اجتامع عىل 

اإلطالق، عىل الطبيعة املََهارية ملا يقوم به الناس خالل حياتهم اليومية من دون أن 

يكونوا بالرضورة عاملني بأنهم يفعلون ذلك. كان طموحي هو أن أنقل هذا املنظور إىل 

سريورات أكرث شموال يف بنيتها. ليس إنجاز ذلك هيًّنا ولكنه يبدو يل جوهرّي القيمة 

إذ ساهم كمٌّ كبرٌي من علم اجتامع األيام الخوايل عىل إظهارنا وكأننا ال نزيد عن أن 

نكون لَُعبًا بني أيادي مسببات اجتامعية أكرب مّنا. كنت أرغب يف أن أكشف عن دقة 

العالقة بني هذه األشياء، وذاك أحد األسباب التي جعلتني دائم االهتامم بالتحوالت 

يف التواصل والرتابطات. إن التحول الذي تشهده الحياة اليومية والهوية عىل نفس 

الدرجة من األهمية التي ألنساق االتساع الكبري ومشاكله التي نحاول التعامل معها.

إذا كان من عمل يف مجموع أعاملك هذا ميكن أن تعتربه أكرث أهمية  ب.ك: 

أن يكون؟ التغريات االجتامعية والسياسية، فام عساه  تتابعه من  ما  مام عداه يف 

أ.غ.: ميكن أن يكون هذه الصيغة التي تحدثنا عنها للتو، َعَنيُْت الّدقة البالغة التي 

عليها يكون التفاعل ما بني الكيفية التي بها يصنع الناس حيواتهم الخاصة ويكونون يف 

قاد أنتوين غيدنز  )Anthony Giddens( تجديد علم االجتامع الربيطاين 

يف السنوات 1970 من خالل كتب رائدة يف النظرية االجتامعية تولت إعادة 

تأويل الكالسيكيات مبا يناسب العرص الحديث. توىل ترشيح مسألة الفعل 

يف عامل ُمَبْنَيٍ )structured world(، وربط السريورات يف املستوى امليكرو 

اجتامعي بالقوى املاكرواجتامعية ومدى مناسبة العوملة للحياة اليومية. يف 

تاريخ أكرث قربا منا، عالج آثار الثورة الرقمية والتهديد املاثل يف وجه الوجود 

وهو  كتابا،  ثالثي)30(  من  أكرث  غيدنز  ألّف  املناخي.  التغري  جراء  البرشي 

 London School( مدير سابق وأستاذ متميز يف معهد لندن لالقتصاديات

 .2004 سنة  منذ  اللوردات  مجلس  عضو  أيضا  وهو   ،)of Economics

السياسة. من  االجتامع  علم  موقع  يف  تفكريه  يعرض  ييل  الذي  الحوار  يف 

علم  يف  الدكتوراه  درجة  عىل   )Peter Kolarz( كوالرز  بيرت  حصل 

االجتامع من جامعة ساسيكس )Sussex( باململكة املتحدة، وهو مستشار 

من  العديد  فيها  وكتب   Technopolis مجموعة  يف  البحث  سياسات 

اململكة  وزارات  إىل  ه  ُوجِّ ما  ذلك  يف  مبا  التقوميية،  والتقارير  الدراسات 

املتحدة واللجنة األوروبية. نرش كتابه غيدنز والسياسة يف ما يتجاوز الطريق 

 Giddens and( املتأخر  الحديث  العرص  يف  الطوباوية  الواقعية  الثالثة: 

 Politics Beyond the Third Way: Utopian Realism in the Late

أجري   .Palgrave Macmillan دار  برعاية   2016 سنة   )Modern Age

الحوار يف مقر مجلس اللوردات )اململكة املتحدة(، بتاريخ 2016-06-08.
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>>
آن معا خالقني للبنى الكربى التي هم ذواتهم جزء منها. ذاك صحيح يف السياسة ويف 

مجاالت أخرى. ليست السياسات حسنة النوايا كافية أبدا وهي عىل الدوام قابلة لالرتداد. 

يف  والسياسة  غيدنز   ،2016 سنة  صدر  الذي  كتايب  يف  ب.ك: 

الطوباوية«)  »الواقعية  مفهوم  أبرزُت  الثالثة،  الطريق  يتجاوز  ما 

املفهوم؟ هذا  تتبنى  زلت  أما   . نََحتَّ الذي    )Utopian realism

أ.غ.: أنا ال أزال أستعمل مفهوم الواقعية الطوباوية. إن التحدي األكرب هو الثمن 

من الربط بني املثالية الطوباوية والسياسة الواقعية يف وجهها وقفاها املتعارضني. 

نتصور،  أن  علينا  املََقاِصدي.  للغرض  فاقدة  إال  ُمثُلها  إال  تعترب  تكون سياسة ال  لن 

املستتب.  للوضع  املقابل  الجانب  عىل  تكون  لألشياء  حاالت  زمنية،  لحظة  أية  يف 

يف اآلن ذاته، ليست املثل إذا ما أُخذت معزولة إال فراغا. يبدو يل مفهوم الواقعية 

الطوباوية طريقا سالكة نحو تحسيسنا بدور املثل ذاك الذي يحملنا عىل أن نتجاوز 

اآلن والهنا من جهة، ولكنها، من جهة ثانية، ويف ذات الحني، طريق تظهر لنا تلك 

املثل وهي تَْغَنُم الواقع. هي أداة تحسسنا للتفكر يف السياسة والعامل. يف السياسة 

الدميقراطية، لن يكون مبستطاع حزب ال ينذر نفسه إال للنجاح يف االنتخابات أن 

آخر  أي حزب  أيادي  متناول  يف  فيها  الفوز  يكون  لن  كام  انتخابات،  أية  يف  يفوز 

املبارشة  الناس  بانشغاالت  منها  يلتصق  ما  إظهار  يف  يُخفق  ولكنه  راقية  ُمثُل  ذي 

جميعنا.  يعلُم  مثلام  الدائرة  تربيع  العرس  بالغ  العسري  من  يطمحون.  إليه  وما 

العوملة  حول   1990 السنوات  خالل  السيايس  عملك  إىل  بالنظر  ب.ك: 

املشهد  عىل  نظرة  ألقيت  ما  إذا  حكمك  يكون  ما  الثالثة،  والطريق 

هذا  ضمن  يشء  من  هل  سياسات؟  من  فيه  يخاض  وما  الراهن  السيايس 

يناسبه؟ مبا  معالجته  بَْعُد  تتم  ومل  اليوم  أهمية  ذا  تعتربه  تزال  ال  الجدل 

مبا  العوملة،  مفهوم  ولكن  كان،  ما  تذكّر  اللحظة  هذه  يف  عيّل  يعرس  أ.غ.: 

امتداد  عل  والدول  واملنظامت  األشخاص  بني  املتبادلة  التبعية  تزايد  من  تعنيه 

البداية،  السيايس. يف  السياق  العامل، كان حينها مستجدا إىل حّد، وعىل األخص يف 

كانوا  صعبا.  أمرا  الجد  محمل  عىل  أمرها  أخذ  عىل  السياسيني  القادة  دفع  كان 

كل يشء.  تبدل  وضحاها  عشية  وبني  فهم.  دون  من  يّف  التحديق  عن  يزيدون  ال 

تقريبي.  بشكل  حتى  عنها،  التحدث  عن  يكّفون  جعلهم  عن  عاجزا  املرء  صار 

املفهوم  االجتامعيني  العلامء  من  العديد  وكذا  السياسيني  معظم  استخدم  لألسف 

لقد  الكونية.  األسواق  توسع  عىل  األغلب،  عىل  أو  يشء،  كل  وقبل  أوال  لإلحالة 

كانت القوة الدافعة يف العوملة حينها، كام ال تزال اآلن مع التقدم الخارق للثورة 

اإللكرتوين. التواصل  يف  األخص  وعىل  التواصل  يف  بالخصوص  تتمثل  الرقمية، 

تكن  مل  إيّل،  بالنسبة  الرتّدد.  من  بيشء  الثالثة«  »الطريق  لفظة  استخدمُت 

السبيل  من  نوع  واليمني،  اليسار  بني«  »ما  يف  سيايس  موقف  تطوير  تعني 

الحكمة  يف  اعتقادا  النيوليربالية،  من  نسخة  فيها  أرى  أكن  مل  كام  الوسيطة. 

الطريق  املعنون  كتايب  يف  ذلك  كتبت  مثلام  املقيدة.  غري  لألسواق  الالمتناهية 

يف  الضاغطة  الوحيدة  القضية  املالية  األسواق  »تعديل  يُعترب   )1998( الثالثة 

االقتصاد العاملي«. كنت حينها وال أزال اليوم، من املعتقدين يف األهمية الجوهرية 

ميكن  ولكن  الدولة،  مع  ببساطة  معادلتها  تتّم  أال  يجب  والتي  الفاعلة،  للحكومة 

اليوم،  أزال  وال  حينها  كنت  األفعال.  من  أخرى  مروحة  نتيجة  كذلك  تكون  أن 

ذلك. يف  التحدي  مبلغ  كان  مهام  كونية،  حوكمة  آليات  تطوير  يف  املعتقدين  من 

كان  أليٍّ  ميكن  ما  قدر  عىل  محورية،  قضية  الالمساواة  كانت  إيّل،  بالنسبة 

أكرب  القضية  صارت  ذلك.  عىل  بيرس  يقف  أن  كتبت  ما  يف  النظر  عناء  يتجشم 

بسبٍب من مظاهر الالمساواة القصوى التي انبثقت عىل أعىل هرم الرثوة والفشل 

كان  الدنيا.  األعامل  يف  العاملني  من  للعديد  املداخيل  ثم  ومن  اإلنتاجية  دفع  يف 

لكتاب توماس بيكيتي )Thomas Piketty( رأس املال يف القرن الواحد والعرشين 

تلك  أنتجت  التي  البنيوية  لألسباب  قويا  تأويال  قدم  ألنه  الواسع  النجاح  ذاك 

بها للحد منها. التي ميكن األخذ  الفاقعة وكذا بعضا من االسرتاتيجيات  التفاوتات 

أمر  مثة  ظل  وعليه  الحال.  بطبيعة  كوين  العامل  فيام  قومية  السياسات  ولكن 

محوري: ال تزال متثل أمامنا قضية الكيفية التي بها ميكن أن نوفق بني السياسات 

القومية وعامل هو بطبعه كويّن. مثة يف هذا العرس منابع للشعبوية، وكذا يف واقع 

أن الكل يعلم أن السياسيني القوميني ال يتحكمون يف السلطة التي يّدعون حيازتها. 

ب.ك.: هل من طريق تراها تُْسلَك لكرس هذا االنفضام بني السياسة القومية 

ولتحوالت العوملة ومظاهر الالمساواة فيها؟

أ.غ.: نعم، من الرضوري أن تكون مثة واحدة، ويف كتايب حول أوروبا1  تحدثت 

قلب  إىل  السعي  وإىل  الرضيبية  املالذات  لقضية  منسقة  مجابهة  إىل  الحاجة  عن 

أوضاع االضمحالل الصناعي يف االقتصاديات الغربية بحيث يُعاد بعث املصانع وإن 

ومبجرد  إذ،  الرقمية  الثورة  مع  ذلك  يتداخل  املايض.  يف  كان  عام  مختلف  بشكل 

وذاك  العامل،  أركان  من  ركن  أي  إىل  حينيا  تحويله  أمكن  إلكرتونيا  النقد  صار  أن 

أحد العوامل املساعدة عىل تعميم املالذات الرضبية. عىل أنه ولذات السبب، صار 

التخلص من الدوامة املهولة للامل الفاسد املمتد يف أرجاء العامل أعرس مام كان عليه 

يف املايض. أظن أن الرأي العام انعطف بقوة نحو مضادة الفكرة القائلة بإمكانية 

أحد.   انتباه  ذلك  استثارة  عدم  توقع  مع  الكوين  املستوى  عىل  هائلة  ثروة  إخفاء 

تكون  أن  نتمنى  )والتي  الفعلية  الكونية  الحوكمة  تزال  ال  اآلن،  حد  إىل 

ومجموعات  الوكاالت  من  مجموعة  لدينا  ولكن  املنال،  بعيد  حلام  دميقراطية( 

من  البعض  بعضها  عمل  تعاضد  أن  تحاول  التي  الدولية  واملنظامت  األمم  من 

يحدث  أن  ميكن  الذي  ما  نرى  أن  جدا  املهم  من  الكونية.  املشاكل  معالجة  أجل 

عند  ال؟  أم  فراغ  إىل  أستنتهي  املناخية،  التحوالت  حول  باريس  التفاقات  نتيجة 

وأن  آخر سبق  أي يشء  عن  االختالف  ولكنها شديدة  نعلم  ال  نحن  اللحظة  هذه 

بالغة  اتفاقات  أنها  بعُد  ترى  أن  بإمكانك  َوَرٍق.  َعىَل  ِحرْبًا  عليه  االتفاق  توقيع  تّم 

قيمة  تناقص  مع  بالتوازي  األحفوري  الوقود  صناعات  من  املوقف  يف  فعليا  األثر 

الوقود  يهم  ما  يف  حقيقية  كونية  ثورة  لقيام  األقل،  عىل  إمكانية،  مثة  مخزوناته. 

منخفض االنبعاثات الكربونية، والسؤال األساس هنا يتعلق مبدى الرسعة التي بها 

يَُضوُع يف  ُصلٍْب  أن »كّل  فيها  التي جاء  الثورة. شهرية قولة ماركس  تلك  ستتحرك 

الهواء« )All that is solid melts into air(، وقد نكون إزاء صيغة من صيغ تحقق 

هذا املبدأ. إن َغًدا لناظره قريب. هاهنا، للموجة الجديدة من العوملة التي وصلت 

رَئِيٌس. أَثٌَر  الرقمية،  الثورة  تتقدم  بها  التي  إلينا مبثل وترية واتساع وروعة الرسعة 

ب.ك.: من بني املواضيع املتواترة يف عملك العوملة بوصفها تقلصا للزمان وللمكان 

من  أترى  وفرص.  مخاطر  من  يرافقها  وما  والتواصل  اإلعالم  تكنولوجيا  به  جاءت 

املمكن توجيه هذه التطورات، أو » التحكم يف طغيان العوملة« مثلام قلت ذات مرة، 

بطريقة بناءة ومعقولة، أم أنه علينا أن نكتفي »باملجاراة« وانتظار حلول ما سيكون؟ 

أ.غ.: اإلنرتنت ظاهرة خارقة من حيُث َوقُْعَها، وهي كونية فعال ومبا يتجاوز أي 

توقع كان. أنها تربط بني حميميات الذات والكوين. ولكنها ليست إال عنرصا واحدا 

من الثورة الرقمية مفهومة كام يتوجب أن تفهم. العنارص األخرى هي الكومبيوترات 

العمالقة والروبوت. رصت أرى أن الكمبيوترات العمالقة هي رابط الوصال األول. 

إن الهاتف الذيك الذي تضع يف جيبك أرقى من أي كومبيوتر عمالق يعود إىل بعض 

االعتيادي  الهائلة يف متناول املستخدم  الخوارزمية  القوة  عقود خلت. توجد هذه 

كام هي يف متناول املنظامت ورجال األعامل والدول. كل مظاهر املجتمع الدويل 

تقريبا بلغتها آثاُر ذلك فتحولت. هذا عامل يكون فيه كل يشء تقريبا أمام ناظرْي 
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العامل.  مجتمعات  أفقر  يف  حتى  منترشة  صارت  الذكية  الهواتف  أن  مبا  كان  أي 

القمع  تحت  الواقعة  املناطق  يغادرون  الذين  املهاجرين  من  العديد  يستخدم 

 )GPS( التموقع الجغرايف الذكية وأنظمة  الهواتَف  اللجوء يف مكان آخر  بحثا عن 

والعرشين  الواحد  القرن  هجرة  هي  هذه  توصلهم.  التي  الطرق  عىل  للعثور 

بالضبط مثلام هي عليه الدولة اإلسالمية التي تجمع بني مستويات قروسطية من 

العنف إىل تحّكم يف التكنولوجيا الرقمية بوصفها إرهاب القرن الواحد والعرشين.

التجديدات  أغلب  ولكن  متشظيا  عاملا  تنتج  الرقمية  الثورة  أن  عديدون  يرى 

شبه  ألغراض  ذلك  كان  ما  وكثريا  الدولة،  تدخل  خالل  من  ريادي  بدفع  كانت 

عسكرية. تبدو اإلنرتنت زائلة ولكن لها وجودا فيزيائيا يف األسالك التي متر يف قعر 

املحيطات واملركبات الفضائية التي تنتصب يف السامء وهي أشياء تضمنها يف نهاية 

املطاف الدول وسلطتها. وعليه، أنا أرى أن عودة ظهور الجغرافيات السياسية غري 

القوى  من  املنترش  واإلشهار  العمالقة  الرشكات  آخرون.  يرى  ما  غري  عىل  مفاجئ 

بآثارها  التي متسنا  التغريات  العديد من  بيئة جديدة وليست  أيضا. هذه  الدافعة 

الدول  سلطة  السلطة،  من  بوساطة  ولكن  السياسية  السريورة  من  بوساطة  متر 

تكون  عامل  لفائدة  أحد  يصوت  مل  بسواء.  سواء  العمالقة  الرشكات  سلطة  وكذا 

دون  ومن  )للجميع  الكلمة  معنيي  يف  قيد،  دون  من  متاحة  الجنسية  األفالم  فيه 

مقابل(. قد يكون األمر ضارا وقد ال يكون. ال ميكننا الجزم ألن األمر جديد متاما.

ب.ك.: لنتحدث عن السياسة حارضا إذا: أترى اآلن الكثري من الجدل البّناء 

يجري حول مستقبل اليسار؟

من  انطلق سوسيولوجيا  اليسار  وسط  من  وأنجزنا صيغة جديدة  جربنا  أ.غ.: 

التغريات التي طالت مصنع املجتمع العاملي ويف خضم الحياة اليومية الذي ذكرنا. 

انبثق الجدل حول الطريق الثالثة من تحليل التحوالت الكربى التي غرّيت حيواتنا 

يف ذلك الوقت وعلينا اليوم أن ننجز مترينا شبيها بذلك. علينا أن ننظر يف التغريات 

الكربى التي تطرأ عىل العامل، وأن ننظر يف قوة الدفع التي ميكن أن تنبثق منها سياسيا 

للقوميات.  والعابرة  القومية  السياسة  أطَر  تُناِسُب  بها  التي  الكيفية  يف  ننظر  وأن 

 Jeremy( كوربني  مع حلول جريميي  العاميل  الحزب  داخل  ما حدث  إيّل،  بالنسبة 

خوضا  الخضّم  يف  جديد  رقمي  جيل  خاض  حيث  هجني،  طابع  ذو   )Corbyn

التي كانت هناك مشتقة جزئيا ماّم كان منذ سنوات خلت. األفكار  مبارشا ولكن 

علينا نحن يف اليسار أن نتقدم، موقُعنا موجود يف نقطة تتجاوز فعال مرحلة الجدل 

حول ما يسمى بالطريق الثالثة ونحن يف حاجة ملحة ألفكار جديدة. يف ذات اآلن، 

أنا ضد الفكرة القائلة بأّن كل يشء صار إىل هذا الحد أو ذاك متشظيا. ال أعتقد أن 

ذلك حقيقي. أنت ال تزال تتعامل مع سياسة السلطة وال تزال تعالج القضايا الكربى 

من قبيل الكيفية التي بها ميكن أن نكون أكرث مساواتية يف سياق الرشكات الكونية، 

وكذا الكيفية التي بها ميكن أن نستعيد املكاسب غري املرشوعة املودعة يف املالذات 

الرضيبية؟ وعليه ال تزال السلطة ذات أهمية بالغة، كام ال يزال ذا أهمية بالغة التنسيُق 

بني األمم ومن ثّم بني الساسة الدميقراطيني يف داخل كل أّمة وضمن االتحاد األورويب. 

من  انتقلَت  الكثريين  نجاح  فاق  بنجاح  األخري.  سؤايل  إىل  هذا  يوصلنا  ب.ك: 

اآلكادمييا إىل السياسة الرسمية. أنا مهتم باالستامع إىل رؤيتك حول وجودك بوصفك 

عامل اجتامع يف ما أنت فيه اآلن، ومن ثّم إن كانت لك أية نصيحة للعلامء االجتامعيني 

الذي يريدون أن يضمنوا أن تكون ألعاملهم بعض الوقع السيايس، والذين ميكن أن 

يكونوا مهتمني بالتأثري يف األشياء التي تجري يف مواقع شبيهة بحيث توجد أنت؟  

أ.غ.: حسنا أنا منخرط يف السياسة ولكني لست رجل سياسة. أنا أكادميي وأظل 

أكادمييا. بالنسبة إيّل، أفضل بيئة هي الجامعة عىل اعتبار أنني فيها أشعر وكأنني 

يف بيتي، ومثلام حاولت أن أركز عىل ذلك، لألفكار والبحث املتجه إىل الواقع العيني 

بالغ األهمية يف املجال السيايس. إحدى أهم مشاكل األكادميي املنخرط يف السياسة 

تتمثل يف إمكانية فقدانه عالقته بكال املجالني. يكون بالنسبة إىل األكادمييني خائنا 

ملوضوعيته األكادميية فيام يكون بالنسبة إىل السياسيني شخصا ال صلة له مبتطلبات 

العاملني. بني  عالقا  يظل  أن  ميكن  اليرس،  من  وبكثري  اليومية،  السياسية  الحياة 

بينهام  الَجرْسَ  كثريون  يجرّب  ومل  االختالف  بالغا  والسياسة  األكادمييا  َعالاََم 

والسياسة،  األكادمييا  بني  مهّم  توسطي  بدور  التفكري  مجموعات  تضطلع  مبارشة. 

الجامعات. وهي تشتغل عىل ترجمة  تُجرى يف  تعتمد جوهريا عىل بحوث  وهي 

بامليديا  التصاقا  أكرث  ارتباطات  األكادميي إىل مقرتحات سياسية عملية، مع  البحث 

مام يكون لألكادمييني عادة. يف أعىل الهرم، كثريا ما تكون مثل هذه املنظامت عىل 

اتصال وثيق بالحكومة القامئة أو بطيف أكرث اتساعا من الفاعلني السياسيني. لست 

أن  قررُت  عندما  ولكني  األمر،  يف  للخوض  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  إن  أقول 

األمر عىل  1990 عرضت  السنوات  منتصف  السياسة خالل  يف  انخراطا  أكرث  أكون 

 Public Policy Research ع  س  ب  )م  العمومية  السياسات  يف  البحث  معهد 

ثّم  من  بعُد.  معهم  ملتزما  أعرف  ممن  اثنني  أو  أكادميي  كان  حيث   ،)))IPPR

وجدت أنه من املمكن أن أطّور شبكة أكرث اتساعا من الناس ضمن املجال السيايس. 

ارتباطات جيدة يف  به  تحيط  كانت  التي  اتساعا  األكرث  والشبكة  كان مل ب س ع 

بلدان أخرى مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية. وعىل الرغم من ذلك، مل أرص 

أّوال. أكادميي  أنني  عىل  ذايت  إىل  النظر  وواصلت  كان،  ألّي  سياسيا  مستشارا  أبدا 

 Ax.Giddens@lse.ac.uk توجه كل املراسالت إىل أنتوين غيدنز  مبارشة عىل العنوان

kolarz.peter@gmail.com وإىل بيرت كوالرز عىل العنوان

 Giddens, A. )2014( Turbulent and Mighty Continent )second edition(.  1

Cambridge: Polity

mailto:Ax.Giddens%40lse.ac.uk?subject=
mailto:kolarz.peter%40gmail.com?subject=
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>>
اليونان: تاريخ

 الجغرافيا السياسية 
واإلفالس

>

اإلفالس بدل القوة رمز للتاريخ اليوناين

رسم توضيحي الربو  

كساد االقتصاد اليوناني

بقلم فاسيليس ك. فوسكاس )Vassilis K. Fouskas(، جامعة شرق لندن، المملكة المتحدة

القيص  الجنويب  الركن  يف   ،1830 سنة  بتأسيسها 

البيلوبونيز  شمل  ومبا  البلقاين  األرخبيل  من 

الجنوبية   )Rumelia( وروميليا   ،)Peloponnese(

سيكالديس  جزر  ومركّب   )Euboea( وأوبيا 

عن  ناتجا  اليونانية  الدولة  ميالد  كان   ،)Cyclades(

ناتجا  كان  مام  أكرث  امربيايل  سيايس  جغرايف  حادث 

القومية.  الصناعية  للربجوازية  اقتصادي  توسع  عن 

قيادة  تحت  قومية  ثورية  سريورة  عكس  من  وبدال 

مثلام  إقطاعي،  إنتاج  منط  ضد  الصناعي  املال  رأس 

 Junkers( كان عليه الحال مثال مع اليونكر الربوسيني

يقصد الكاتب األفراد املنتمني إىل الرشيحة االجتامعية 

)معنى  الشبان«  »النبالء  من  املتكونة  العليا  النبيلة 

الكلمة بالجرمانية( املرتجم( الذين متكنوا لدى تأسيس 

اإلمرباطورية الجرمانية من السيطرة عىل أجهزة الدولة 

املركزية والجيش( أو كانت إليطاليا بيومنت )والية من 

كانت  تورينو،  بعاصمتها  العرشين  اإليطالية  الواليات 

يف العقد السادس من القرن التاسع ولسبقها التجاري 

املركنتييل، قاعدة لتوحيد إيطاليا وتحررها من التبعية 

فاشلة  أخرى  محاوالت  بعد  النمساوية  اإلمرباطورية 

كانت  السابقة-املرتجم(.  الثالثة  العقود  عىل  امتدت 

القوى االمرباطورية الغربية تعترب وجود دولة يونانية 

بوصفها  سياسية،  جغرافية  رضورة  املساحة  محدودة 

جزءا من الجهود املبذولة لوقف التوسع املجايل الرويس 

واملرصي يف رشقّي املتوسط. كانت العوامل الجغرافية 

السياسية هي األكرث تحديدا يف تأسيس اليونان، واليوم 
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والجغرافية  السياسية  الجغرافية  املسائل  تزال  ال 

االسرتاتيجية محورية األهمية يف فهم األصل التاريخي 

اليونانية  الدولة  تأسيس  منذ  اليونانية.  الديون  ألزمة 

الذي  األهمية  بالغ  الجغرايف  املوقع  كان  الحديثة، 

تحتله اليونان قيد االستخدام من قبل الغرب ال لفائدة 

الخاصة. هو  مصلحته  أجل  من  بل  اليوناين  املجتمع 

< صالت القرن التاسع عرش مع املالية الكونية

العثامنيني،  من  التحّررية  الحرب  خوض  بُغية 

من  هائلة  مقادير  اليونان  النخبويون  القادة  اقرتض 

املال من الغرب. خالل السنوات 1820، استلم اليونان 

قرضني بقيمة 800.000 باوند ثم مليوين باوند تباعا. 

شهد جهاز دولة اليونان البدايئ إفالسه األول يف 1824-

املستلف  القرض  إرجاع  من  يتمكن  مل  حني   1825

االتفاق  تم   1833-1832 ويف  وإنكلرتا.  فرنسا  من 

ذهبي  فرنك  مليون  ستني  بقيمة  آخر  قرض  عىل 

الجيش.  وصيانة  العرش  مصاريف  يف  كليا  واستهلك 

وانتهى ذلك القرض إىل إفالس يوناين آخر سنة 1843.

يف ما بني 1827 و1877-1878، تم إقصاء اليونان 

من األسواق املالية الغربية. وعىل امتداد هذه العقود 

الخمس وما تالها لجأت الحكومات )من دون نجاح 

عىل  تشجع  كانت  فيام  الداخيل  االقرتاض  إىل  يذكر( 

الشتات  يونانيي  االستثامر  مشاريع  يف  االنخراط 

الكمربادورية،  أموالهم  لرؤوس  كان  الذين  األثرياء 

اليهود  التجار  طبقات  أموال  رؤوس  إىل  إضافة 

العثامنية.  اإلمرباطورية  لدى  األعىل  السهم  واألرمن، 

ايجاد  عن  وبعجز  الصناعية  للتنمية  مبستويني 

الكلفة  من  التوفري  من  )مقدار  الحجم  اقتصادات 

الرتفيع يف اإلنتاج-املرتجم( بسبب  ميكن تحصيله عرب 

املتخلف  باقتصادها  اليونان  اتسمت  حجمها،  صغر 

القرن  امتداد  عىل  التبعية  عميقة  وبسياستها  الطريف 

مجددا. اإلفالس  البلد  أعلن   1893 ويف  عرش،  التاسع 

الرغم من ماليتها املبددة وقطاعيها  ولكن، وعىل 

القوى  كانت  املتطورين،  غري  والصناعي  البنيك 

الغربية تنظر لليونان عىل الدوام من منظور املصالح 

وبانسحاب  السياسية.  الجغرافية  اإلمرباطورية 

االمرباطوريتني النمساوية املجرية والعثامنية، افتتحت 

واألوربية  الروسية  لإلمربياليات  جديدة  مجاالت 

التي تجددت أطامعها بانضامم فاعلني جدد  الغربية 

املسيحية  الدول  وفرت  وإيطاليا.  أملانيا  قبيل  من 

البدائل  موفرة  رائعة  فرصا  للغرب  الصغرية  البلقانية 

وبانتهاء  العثامنيني.  األتراك  ضد  الدائرة  الحروب  يف 

يُزاحون  العثامنيون  كان  األوىل،  العاملية  الحرب 

أوروبا  حدود  رسم  إعادة  ومتت  أوروبا  خارج  إىل 

واألوسط. األدىن  الرشقني  وحدود  الرشقية  البلقانية 

منها  أي  تكن  أراٍض وساكنة، مل  باستحواذها عىل 

كساد االقتصاد اليوناني

قيمة  ذا  صناعيا  نشاطا  اليونان  شهدت  يونانية، 

العرشين  القرن  من  األولني  العقدين  خالل  جوهرية 

تحت الزعامة الليربالية القومية إللفثريوس فينيزلوس 

زعيم   1936-1864  Eleftherios Venizelos(

الحزب الليربايل اليوناين وقائد حركة التحرير ومتزعم 

رئاسته  فرتيت  خالل  اليونانية  الدميقراطية  السياسة 

و1933-1928-   1920-1910 اليونانية  للحكومة 

املرتجم(. بإسناد بريطاين داعم، دفع فينيزيلوس نحو 

آسيا  يف  القومية  الكاملية  القوات  ضد  الوكالة  حرب 

الصغرى. وكانت النتيجة كارثة بأتم معنى الكلمة لكال 

مهاجر  مليون   1.4 بتدفق  و  الحديثة.  وتركيا  اليونان 

تجانسه  البلد  هذا  حقق  فقد  اليونان  اىل  مسيحي 

اإلثني ألول مرة يف تاريخه، يف حني كانت تركيا، التي 

تعتمد  واملبادرة،  املتاجرة  طبقاتها  معظم  خرست 

استبدادية  دولة  تقودها  اقتصادية  تنمية  بشدة عىل 

والديني.  اإلثني  تجانسها  تحقيق  يف  وفشلت 

من دون قاعدة اقتصادية صلبة، وبنخبها السياسية 

مل  االمربيالية،  باملصالح  االلتصاق  شديدة  الحاكمة 

مال مصالحها  رأس  التعويل عىل  من  اليونان  تتمكن 

الجغرافية االسرتاتيجية الخاصة. وعليه، وبدال من أن 

يكون موقعها الجغرايف ثروة تستخدم صار عائقا دامئا. 

وقد لقي كل ذلك ترجمته املبارشة يف مشكل ميزان 

الداخيل  التداين  إىل  االضطرار  إىل  انضاف  دفوعات 

ومرتش،  زبائني  دولة  أجل متويل جهاز  من  املستمر 

للبالد بها. وهو ما أوجد حالة تداين متكررة ال قبل 

< أزمة 1929 املالية وآثارها 

عاىن  الكونية،  املالية   1929 أزمة  أعقاب  يف 

ذلك،  أثر  وعىل   .1932 سنة  رابع  إفالس  من  اليونان 

التصنيع  سياسة  ميتاكساس  أيوانيس  الدكتاتور  اتبع 

  import  substitution( الواردات   الستبدال 

تحسني  من  مكنت  بال،  ذات   )industrialization

ذلك،  عن  وفضال  الدفوعات.  ميزان  يف  جوهري 

القوة  أيدي  إىل  االمربيايل  املشعل  مرور  وباعتبار 

املتحدة  الواليات  عنيُت  الجديدة،  املهيمنة  الكونية 

األمريكية، جلبت الحرب الباردة لليونان أسهام رابحة 

السيايس  الجغرايف  موقعها  أهمية  ضمنت  حيث 

األمريكية  والقروض  األموال  لرؤوس  كبريا  تدفقا 

اليونانية  الشيوعية  اليسارية  القوى  تهميش  تم  فيام 

الذهبي«.  الرأساملية  »عرص  امتداد  عىل  الداخلية 

وبالغة  طرفية  اليونان  ظلت  أخرى  مرة  ولكن، 

التبعية. تجسد ذلك خالل السنوات 1960 حني ذهب 

 Xenophon( محافظ بنك اليونان كزينزفون زولوتاس

Zolotas( إىل سفري الواليات املتحدة األمريكية يف أثينا 

من أجل طلب قرض، وأجابه السفري بأن أشار إىل النزاع 

الجغرايف السيايس. واقعا، قال السفري إن عىل اليونان 

إذا ما أرادت الحصول عىل القرض أن تقبل خطة دين 

>>
وهي  لقربص،  املعدة   )Dean Acheson( أشيسون 

الخطة التي نوقشت برسية بني قوى حلف األطليس 

وتم  وتركيا،  اليونان  بني  الجزيرة  اقتسام  مقرتحة 

االتفاق عليها مع األسقف ماكاريوس، الذي كان حينها 

االنحياز.  عدم  لحركة  ومؤسسا  املنتخب  قربص  زعيم 

الجغرافية  القضية  معالجة  متت  األساس  هذا  وعىل 

السياسية ومشكلة التداين عرب مقايضة رصيحة. كانت 

األطليس  حلف  لدى  قربص  بها  تحظى  التي  األهمية 

والغرب بالغة إىل الحد الذي جعل الواليات املتحدة، 

تحرض  االمريكية،  املركزية  االستخبارات  وكالة  عرب 

استعادة  تتم  مل  حيث  اليونان،  يف  الدكتاتورية  عىل 

الدميقراطية إال سنة 1974، عندما تم تقسيم قربص.

السنوات  منتصف  حد  إىل   1950 السنوات  من 

1970 مل تَأُْل اليونان جهدا لاللتحاق باملعسكر الغريب، 

مع  تناقض  ويف  الفرتة،  تلك  امتداد  وعىل  أنها،  عىل 

الكينيسية،  الوجهة  ذات  الغرب  سياسات  متطلبات 

بأنها  انتهجت سياسات صار من املمكن الحقا نعتها 

تنميتها  كانت  الباردة،  الحرب  بفعل  نيوليربالية. 

وعىل  رئيسيا.  النقدية  اإلمدادات  تعتمد  االقتصادية 

للسوفييت  املوايل  الشيوعي  اليسار  تكبد  من  الرغم 

فقد   )1949-1944( األهلية  الحرب  خالل  هزمية 

وهو  واسع  شعبي  دعم  من  له  كان  ما  عىل  حافظ 

من  تخىش  كانت  املحافظة  الحكومة  أن  عنى  ما 

املدين.  املجتمع  عىل  سياستها  النفتاح  محاولة  أية 

والسياسات  السياسية  املشاركة  من  كل  وظلت 

االقتصادية املعتمدة عىل اإلمداد مستمرة حتى 1974.

اليونانية  الحكومات  حولت  ذلك،  عقب  ولكن 

املتعاقبة تحت قيادة اليميني كونستنتني كارامانليس 

)Constantine Karamanlis، من 1974 إىل 1981( 

ثم   1989 إىل   1981( باباندريو  أندرياس  واالشرتايك 

نحو  اليونانية  السياسات  صنع   )1996 إىل   1993

الحزبية  بالعنارص  الدولة  جهاز  مألت  مطلبية  حلقة 

األخص  عىل  وممولة  الخاصة  الرشكات  أهم  َمًة  ُمأَمِّ

اقرتاض  رعاية من خالل  دولَة  السنوات 1980  طوال 

الكف عن  داخيل وخارجي غري مسؤول تعويضا عن 

االعتامد عىل الرضيبة. وعىل الرغم من انضاممها إىل 

 1981 سنة  أ(  ا  )م  األوروبية  االقتصادية  املجموعة 

عىل  املعتمدة  السياسات  انتهاج  اليونان  واصال  فقد 

تحول  قد  الغرب  معظم  كان  وقت  يف  اإلمدادات 

تعتمد  التي  النيوليربالية  سياسات  تبني  نحو  بعُد 

االقتصاد. عىل  النقدية  الصبغة  وإضفاء  العوملة 

الجغرافية  االعتبارات  تحرض  أخرى،  ومرة 

ا  م  اليونان ضمن  قبلت  حيث  ثقلها  بكل  السياسية 

بوصفه  الربتغال وإسبانيا  قبول  قبل  أ خمس سنوات 

يف  الجنويب  األطليس  حلف  خرص  تأمني  من  جزءا 

الثابتة  املتحدة  الواليات  استثامرات  كانت  وقت 

بصدد الجفاف. تدريجيا، وخالل السنوات 1980 كان 
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كساد االقتصاد اليوناني

االقتصاد  عىل  يهيمنان  والفرنيس  األملاين  املال  رأسا 

نيوليربالية  أجندا  تبني  نحو  بالبالد  دافعني  اليوناين 

بحيث ميكن استخدام اليونان بوصفها منصة انطالق 

البلقان. امتداد  عىل  النقدية  الخدمات  توزع  منها 

اليورو منطقة  ضمن  االقتصادية  الحالة  تدهور   >

األخص  وعىل  املواليتني،  العرشيتني  امتداد  عىل 

عقب دخول البالد إىل منطقة اليورو سنة 2001، تدهور 

الصناعات  واندثرت  بحدة.  اليوناين  التنافيس  املوقع 

النسيج.  مثل  التقليدية  الربحية  املردودية  ذات 

االقتصاد  عىل  والبنكية  النقدية  الخدمات  وسيطرت 

اليوناين ممتدة إىل باقي البلقان وبلدان الرشق األدىن. 

متت خوصصة األصول املالية واحدا بعد اآلخر وتزايدت 

تبعية البالد نحو االقرتاض الخارجي والداخيل إىل الحد 

املالية  األصول  القتناء  املجال  فتح  معه  صار  الذي 

لرأس املال األجنبي وفقدان السيادة املالية دافعا نحو 

بالفعل  قادرا  »تبعية«  اللفظ  كان  إذا  عام  التساؤل 

عىل وصف املنزلة الكونية التي كانت القتصاد البالد.

منطقة  الكونية  املالية  األزمة  رضبت  وعندما 

تزال  وال  كانت  ألنها  الكثري  اليونان  عانت  اليورو، 

املال  رأس  تركيم  سلسلة  ضمن  األضعف  الحلقة 

النقدي االمربيالية الجديدة. مل تؤد عرشون سنة من 

االقتصاد،  عىل  النيولربالية  النقدية  الصبغة  إضفاء 

وباالتفاقيات  حادة  تقشفية  بإجراءات  متبوعة 

اليونان  مشكالت  من  واحدة  أية  حل  إىل  اإلنقاذية، 

االقتصادية التاريخية وهي التخلف الصناعي، والضيق 

والّديْن  العملة،  قيمة  الحاد يف  واالنخفاض  املؤسيس، 

املحيل،  اإلجاميل  الناتج  مبعدالت  مقارنة  الضخم 

والعجز الضخم يف امليزانية ومشاكل الرضيبة. ما نحن 

يف  وجهد  صلب  عمومي  استثامر  هو  إليه  حاجة  يف 

يقومان  جديدين  وفالحة  صناعة  قطاعْي  بناء  اتجاه 

والنمو  الشمسية  الطاقة  مثل  املتخصص  اإلنتاج  عىل 

األخرض. يف اآلن ذاته، ميكن لسياسة خارجية مستقلة 

االسرتاتيجي  الجغرايف  البلد  موقع  من  تستفيد  أن 

ورسالته السلمية يف البلقان والرشق األدىن املتقلقلني. 

منطقة  الحدوث ضمن  ممكن  غري  هذا  كان  ما  فإذا 

اليورو عىل ما هي عليه يف صيغتها الحالية، فإن ذلك 

اليونان. وليست  املشكل  املنطقة هي  تلك  أن  يعني 

توجه كل املراسالت إىل فاسيليس فوسكاس مبارشة عىل 

v.fouskas@uel.ac.uk  العنوان

االقتصاد اليوناين يف االطالل

mailto:v.fouskas%40uel.ac.uk?subject=


 

10

 العدد ٤ من السلسلة ٦ - كانون األول  201٦    

االقتصاد  عامل  أثر  تحت  واقعة  مقرتحات  اليورو  منطقة  اتبعت  تأسيسها،  منذ 

عزل  منها  األخص  وعىل   )Friedrich Hayek( حايك  فريدريش  الكبري  الليربايل 

السريورات  عن  ثم  ومن  الوطنية  السياسة  عن  والرضيبية  النقدية  السياسة 

بنوك  أنها  يفرتض  ما  عرب  الربنامج  هذا  تجسيد  تم  وقد  الدميقراطية.  الرقابية 

متخالفة  اقتصاديات  من  يتطلب  ما  وهو  املؤسيس  بإطارها  مستقلة  مركزية 

هو  كام  القوانني،  تلك  تخدم  مل  وإن  حتى  صارمة  ُعملة  قوانني  ضمن  تنخرط  أن 

بصفة  البلدان  كل  مصالح  مرجعيا،  مستندا  الذهب  اعتامد  عرص  يف  الحال 

ولنئ  الكونية،  األزمة  بداية  منذ  واضحا  اليورو  منطقة  توجه سوق  متساوية. صار 

األورويب  االندماج  مرشوع  ضمن  املندرجة  السياسية  القوى  من  البعض  كانت 

وعىل   2010 منذ  األزمة  يف  الترصف  فإن  االجتامعية  للرعاية  منارصة  البداية  مند 

االجتامعية«. »أوروبا  املسامة  الرؤية  هزمية  عىل  أرّش  اليونان،  يهم  ما  يف  األخص 

منذ 2010، تم فرض الليربالية االقتصادية املتشددة عىل اليونان، بدًء من إقصاء 

َولية. وعىل امتداد السنني الست املاضية سارعت حكومات ذات  البلد من األسواق الدُّ

توجهات سياسية مختلفة )اشرتاكية دميقراطية، ميينية، يسارية، تقنوقراط، مؤقتة، 

وتحالفية( إىل فرض العرشات من القوانني والرتتيبات الجديدة ضمن إطار ما سمي 

ومقرضيها  اليونان  بني  أبرمت  التي  تلك  االتفاقيات  سلسلة  التفاهم«،  ب«مذكرة 

الدوليني. وبغية متكني اليونان من النفاذ إىل قروٍض تستخدمها يف خالص مستحقات 

دينها والتزاماتها فرضت إجراءات تقشف مرفوقة بقوانني اتسمت مبامألة رجال األعامل 

كساد االقتصاد اليوناني

للدولة  كانت  التي  االجتامعية  الرعائية  الصبغة  تقليص  من  وباملزيد  وبالخوصصة 

اليونانية التي كانت قد شهدت بعُد مثل ذلك التقليص منذ أواسط السنوات 1990. 

انطالقا من املذكرة األوىل، وصوال إىل املذكرة الحالية وهي الثالثة، صارت الرصامة 

النفيس  التهديدات والضغوطات واإلرهاب  الجديد. صارت  الرضيبية هي املذهب 

املفضوح إىل هذا الحد أو ذاك التي مارسها الدائنون ملوحني بخروج ممكن لليونان من 

االتحاد األورويب )Grexit( سائدة وذلك عىل الرغم من املقاومة املكثفة التي تجندت 

لها مئات اإلرضابات واملظاهرات واالحتجاجات وعمليات االحتالل املعتصم والحركات 

التقشف. التفاقيات  املناهضة  السياسية  األحزاب  وحركة  الجديدة  االجتامعية 

منذ  الخام  اليوناين  الداخيل  الناتج  انهار  أن  التقشف  سياسات  عن  نتج 

الخام  الداخيل  بالناتج  حل  مبا  الشبيه  التدهور  وهو  باملائة   27 من  بأكرث   2010

بصفة  العيش  مؤرشات  وتدهورت   .1930 السنوات  خالل  املتحدة  للواليات 

ما صحبه  وهو  باملائة  و50   20 بني  راوح  ما  واملداخيل  األجور  من  واقتطع  حادة 

الفقر.  نحو  الساكنة  من  واسعة  أقسام  وتدحرجت  الطارئة،  للرضائب  ارتفاع 

وجمد  اآلالف  وأقيل  النفقات  من  بالتقليص  املسارعة  متت  العمومي،  القطاع  يف 

تخوصص  بأن  للحكومة  االستعجالية  اإلجراءات  سمحت  ذاته  اآلن  ويف  االنتداب 

العمومية بدًء من الرشكات  املالية. وأغلقت املؤسسات  الدولة  ما بقي من أصول 

أو  النفسية  املصحات  وحتى  واملستشفيات  املدارس  إىل  وصوال  للعموم  اململوكة 

>>

التقشف المفروض من 
الدولة

 في اليونان

>

بقلم ماريا ماركاتوناتو )Maria Markantonatou(، جامعة أيجيان )Aegean(، اليونان

بائع متجول يقوم بجمع مالبسه أمام واجهة متجر 

يف وسط أثينا 

بيرتوس غياناكوريس / صور ا ب 



 

11

 العدد ٤ من السلسلة ٦ - كانون األول  201٦    

ثم  ومن  منها  بقي  ما  كاهل  إثقال  وتّم  مراعاة.  دون  من  بعض  يف  بعضها  أدمج 

تدهور  إىل  أدى  ما  املتزايدة  االجتامعية  الحاجات  إىل  االستجابة  عاجزة عن  باتت 

االجتامعية. والرعاية  والتعليم  الصحة  ذلك  يف  مبا  العمومية  الخدمات  يف  حاد 

ومع تصاعد معدالت البطالة ماّم ناهز 9 باملائة سنة 2006 إىل ما ساوى 27 باملائة 

سنة 2014 مل تعد الطبقات العاملة اليونانية أية آفاق ملستقبل أفضل إذ كان من 

الواضح أن االقتصاد لن يتعاىف يف مستقبل قريب. ومع وجود أكرث من نصف الشباب 

اليوناين يف حالة بطالة، ومع تكثف هشاشة ظروف العمل، كان عىل الوافدين الجدد 

عىل سوق الشغل أن يواجهوا مشاكل عويصة. صارت العائالت أقل قدرة عىل دعم 

أبنائها وشيوخها بفعل االقتطاعات من األجور ومن املعاشات ومبا وضع تحديات 

جدية يف وجه املنوال األرسي اليوناين وبقايا دولة الرعاية التي مل تشهد تطورا مامثال 

أحيانا  كان  األرسي  املنوال  أن  الرغم من  الشاملية. وعىل  أوروبا  كانت عليه يف  ملا 

يُعترب َعرًَضا من عوارض الرأساملية املتخلفة، وهي النظرة التي نجد لها انعكاسا يف 

اإلصالحات »التحديثية« التي وضعتها مذكرة االتحاد األورويب، فام من دليل يف الوقت 

الراهن عىل أن اليونان بصدد التحول نحو أي نوع من أنواع دولة الرعاية األوروبية. 

اليونان يف حاجة إىل  الرعاية يف  املنوال األرسي وبقايا دولة  اعتبارهم  وعىل أساس 

»إصالح«، أكد الدائنون عىل رفع القيود والتحول نحو منوال السوق، وهو ما يعني 

أن الحامية االجتامعية لن تظل متوفرة اليوم إال ملن كان قادرا عىل تحّمل كلفتها.

االجتامعيني  الفاعلني  بني  الحوار  من  نوع  أي  نتيجة  هذا  القيود  رفع  يكن  مل 

وما  القومية  القرارات  األزمة  خالل  وتهاطلت  االجتامعي.  الوفاق  من  نوع  أي  أو 

اتخذت بطرق غري شفافة من خالل »اإلجراءات االستعجالية«  التي  القومية  فوق 

يناسبها  ما  بني  الحدود  ميّع  ماّم  املحلية  والنخب  الدائنني  كال  ألولويات  ممثلة 

القوميني  السياسيني  الفاعلني  بني  موزعة  املسؤوليات  من  تتطلبه  وما  املهام  من 

االعتامد  وتم  السياسية  القرارات  من  اليونانيون  الناخبون  أُقيِْصَ  والدوليني. 

ومبا  والنقدية  االقتصادية  الشؤون  ومجلس  األوروبية  للمجموعة  مؤمترات  عىل 

احتل   ،2011 سنة  يف  تكنوقراط«  »حكومة  فرض  وكان  الربملانية.  الوظائف  عوض 

السريورة.  هذه  يف  الذروة  نقطة  الوزراء  رئيس  منصب  دويل  بنيك  خبري  فيها 

التخيل  مع  الفعالية  انعدام  إىل  تحال  الدميقراطية  األدوات  كانت  األثناء،  يف 

األزمة. حقبة  امتداد  عىل  الغية  وكأنها  معها  التعامل  أو  االستفتاءات  عن 

بني  االنفصال  بكون  القائلة   )Karl Polanyi( بولياين  كارل  فكرة  ليست 

أي مكان آخر  أكرث تجسدا يف  السوق  ليربالية  االقتصاد واملجتمع متأصال ضمنا يف 

إضفاء  أشكال  من  شكال  االنفصال  هذا  وميثل  اليوم.  اليونان  يف  عليه  هي  مام 

ما  بولياين  أوضح  ما  وعىل  تدخلها.  عرب  الدولة  فرضتها  التي  الليربالية  الصبغة 

من  قصدي  تدخل  عن  ناتجا  الدوام  عىل  السوق  نظام  يكون  أن  يف  تناقض  من 

مثلت  التي  تلك  املذكرة  اتفاقيات  يف  كذلك  واضحا  األمنوذج  هذا  يبدو  الدولة. 

األورويب.  االتحاد  تاريخ  يف  تفصيال  وأكرثها  نفاذا  السياسية  التدخالت  أعمق  رمّبا 

الليرباليني  أن  أوضح  عرش،  التاسع  القرن  لرأساملية  الشارح  بولياين  تناول  يف 

األزمة  يف  املتسببة  أنها  عىل  االجتامعية  املجموعات  بعض  عىل  بالالمئة  ينحون 

كساد االقتصاد اليوناني

تنحو  املعارص،  اليونان  يف  مبثل،  مثال  التعديل.  ذاتية  السوق  اشتغال  سوء  يف  أو 

مّدعية  البالد  وضع  يف  املتسبب  بوصفها  املجتمع  عىل  بالالمئة  السائدة  الرسدية 

العمومي  القطاع  مستخدمي  وأن  العلّو  فائقة  مداخيل  عىل  يحصلون  العاملني  أن 

أوسع  العمومية  امللكية  وأن  السخاء  فائقة  االجتامعية  املنافع  وأن  الكرثة  زائدو 

أنه عقاب مرشوع، ُصّمم لدق  التقشف املراقب عىل  مام يجب. وعليه، تم تقديم 

عافيتها.  استعادة  عىل  الّسوق  مساعدة  بُْغيَة  املَُعّمم  املرُْسِف  السلوك  إنهاء  ناقوس 

ميثل الترصف يف األزمة اليونانية جزًء من اسرتاتيجية مأسسة التقشف عىل امتداد 

منطقة اليورو. أحد األدوات املستخدمة يف ذلك كانت املعاهدة الرضيبية التي منحت 

للسلطات األوروبية املفرتض عدم تََسيُُّسًها القدرة عىل مامرسة املزيد من الرقابة عىل 

امليزانيات القومية. ولكن األزمة كشفت كذلك ضعف االتحاد النقدي اليوناين وعيوبه 

الهيكلية. ومع إعادة توجيه اقتصاديات منطقة اليورو نحو مركانتيلية جديدة، تنافسية 

الطابع، زادت قوى أقىص اليمني والفاشية الجديدة من نفوذها االنتخايب. وفتح التفاؤل 

حيال االندماج األورويب الباب تدريجيا نحو إطالق نداءات سياسية تطالب باملزيد من 

السيادة القومية وسيادة الدولة، وهي املفاهيم التي كان يُعتقد، ملا ال يزيد عن سنوات 

قليلة خلت، أن َعَفا عليها الزمن. راهنا، تبدو مقرتحات معسكر »املزيد من األوروبية«، 

أكرث  اليورو  البالغة، وتبدو نخب منطقة  السيايس« مفرطَة  االندماج  أو »املزيد من 

انشغاال بتعزيز الليربالية االقتصادية، معارضة أيّة محاولة للتخفيف من التقشف أو 

الرصامة الرضيبية يف البلدان املوضوعة عىل جدول أعامل التعديل الهيكيل، أو الزيادة 

يف متويالت التشغيل واالستثامر العمومي، أقل بكثري مام تهتم بتخفيف عبئ الديون.

واالستعامر  والنيوليربالية،  املدسرتة  الرضيبية  والرصامة  العقايب،  التقشف  زاد 

األورويب الداخيل من تدهور ظروف العمل مبا خلق املزيد من الهشاشة االجتامعية، 

من  غريها  ويف  اليونان  يف  السيايس  الالاستقرار  وحالة  االجتامعي  االنخرام  وعمق 

البلدان. وما مل ترسم مخططات مقنعة طريقا نحو إنهاء التقشف فإن حاالت التفاوت 

بني االقتصاديات القومية وحاالت الالتساوي الطبقي سوف تتصاعد معززة الشعور 

املصريية سوف  القرارات  بأن  البلدان  العديد من  العاديني يف  املواطنني  بني  الساري 

الريبة  مناخ  مثل  ويف  شخصية.  ال  دولية  نخب  طرف  من  آخر،  ما  مكان  يف  تتخذ 

لقطع  الداعمة  والحجج  للعوملة  املناهضة  املطالبات  تجلب  سوف  هذا  األوروبية 

باألشكال  يتعلق  األساس  السؤال  إن  الجمهور.  من  املزيد  اليورو  منطقة  مع  الصلة 

االجتامعية  وبالقوى  واملحاججات،  املطالبات  هذه  تتخذها  سوف  التي  السياسية 

تناضل  التي  تلك  أستكون  عليها.  االعتامد  أساس  عىل  هيمنتها  تحقق  سوف  التي 

ستسود؟  التي  هي  النيولربالية  مع  والقطع  الدميقراطية  الصبغة  أضفاء  أجل  من 

نحو  االنعطاف  من  املزيد  نحو  الدفع  عىل  قادرا  األورويب  اليمني  أقىص  سيكون  أم 

القومية؟ إىل حد اآلن، ال يبدو إال ما يشري إليه رقاص ساعة بولياين املتأرجح، مراوحا 

منترصين،  السياسيون  وممثلوها  السوق  قوى  منها  تخرج  مزدوجة«  »حركة  يف 

مخلّفني وراءهم دميقراطية مجروحة فيام ترتاءى آفاق سيناريوهات مستقبلية داكنة.  

توجه كل املراسالت إىل ماريا ماركانتوناتو مبارشة عىل العنوان

        mmarkant@soc.aegean.gr 

mailto:mmarkant%40soc.aegean.gr?subject=
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>>

كساد االقتصاد اليوناني

سيريزا: 
من التمرّد إلى البراغماتية

>

حشد لسرييزا يف أثينا

بقلم جون ميليوس )John Milios(، جامعة أثينا التقنية القومية، اليونان

بني  تحالفا  بوصفها   ،2004 سنة   )SYRIZA( سرييزا  تكونت 

من  العرشة  عن  يزيد  ما  جامعا  االنتخابية  بالهزمية  قابلني  خارسين 

التيارات واملجموعات اليسارية. كان تكوينها منبثقا عن سريورة كانت 

كونت  التي  السياسية  القوى  أغلب  كانت  2000، حني  سنة  انطلقت 

سرييزا الحقا ترتافق يف حركة العوملة البديلة اليونانية واألوروبية. سنة 

عىل  االحتجاجات  يف  اليونانيني  اليساريني  من  اآلالف  شارك   ،2001

قمة الثامنية يف جنوا )إيطاليا(، التي كانت رمبا أكرب تظاهرة أوروبية 

العديد ممن شاركوا منتمني إىل  للعوملة عىل اإلطالق. وكان  مناهضة 

تنظيامت سياسية كونت الحقا سرييزا ذلك التحالف الذي انبثق بوصفه 

تأكيدا لوجود قطب يساري عىل املرسح السيايس ويف الربملان اليونانيني. 

تاريخيا، تشكلت سرييزا من أربع تقاليد رئيسة هي التقليد الشيوعي 

)الذي اتسم بالتوتر بني املجموعات السابقة التي انقسمت بني ُمنارِصة 

خارج  من  يساري  وتقليد  األوروبية(  للشيوعية  وُمنارِصة  للسوفيات 



 

13

 العدد ٤ من السلسلة ٦ - كانون األول  201٦    

كساد االقتصاد اليوناني

الربملان )اتسم بتوتراته هو الخاصة وعىل الخصوص بني الرتتسكيني واملاويني والتقليد 

السنوات  لبدايات  البديلة  العوملة  وحركة  الراديكايل(،  األورويب  الشيوعي  الفرعي 

أعقاب  يف  األخص  وعىل  اليوناين،  اإلصالحي  الدميقراطي  االشرتايك  والتقليد   ،2000

انتخابات 2012 الحاسمة حينام تفكك الحزب االشرتايك الدميقراطي اليوناين )الباسوك  

PASOK(. من 4.6 باملائة من أصوات الناخبني خالل انتخابات 2009 الوطنية قفزت 

الباسوك  انهار  األثناء،  انتخابات 2012. يف  منها يف  باملائة   27 يناهز  ما  إىل  سرييزا 

منحدرا ماّم يناهز 44 باملائة من أصوات الناخبني سنة 2009 إىل 13.8 باملائة منها سنة 

2012. وكان الباسوك، منذ انتهاء حكم العسكر سنة 1974، يتداول عىل السلطة مع 

ميني »الدميقراطية الجديدة«، ولكنه يف جانفي 2015 نزل إىل 4.6 باملائة من أصوات 

الناخبني فيام صارت سرييزا الحزب الحاكم مبا تجاوز 36 باملائة من أصوات الناخبني.

واصلت سرييزا التطور، فانطالقا من سنة 2012، حينام صارت الحزب املعارض 

ومميزة  الرباغامتية  نحو  منتقلة  إصالحيا،  موقفا  تدريجيا  تبنت  البالد،  يف  األكرب 

ذات  الجديدة  وسرييزا  الناخبني  أصوات  من  املائة  يف   4 ذات  القدمية  سرييزا  بني 

الباسوك  أعضاء  من  العديد  كذلك  إليها  انضم  األثناء  تلك  ويف  منها.  باملائة   27

مبا  سرييزا  تفوقت  األورويب  الربملان  انتخابات  وخالل   ،2014 سنة  القدامى. 

حكومة  تكّون  ألن  مهيأة  أنها  وبدا  الناخبني  أصوات  من  باملائة   26.5 نسبته 

دعوتهم  خالل  ومن  الالحقة.  القومية  االنتخابات  يف  املتزعم  الرشيك  بوصفها 

العديد  بدأ  االنتخايب«،  انتصارنا  عىل  و«الحفاظ  »النجاعة«  ملراعاة  الحزب  أعضاء 

الصغرية. السياسية  وتشكيالته  الوسط  يسار  سياسيي  مغازلة  يف  سرييزا  قادة  من 

أخذ الخطاب السيايس الرسمي الذي اعتمده الحزب يف وسائط اإلعالم وشعاراته 

حكومة  أجل  »من  شعاره  تغيري  إىل  تدريجيا  وانتهى  التغري،  يف  السابقة  وأهدافه 

لليسار« بأن عمد من تلقاء ذاته إىل وصفها عىل أنها »حكومة إنقاذ وطني«. ومتت 

بشعار  العامل«  لفائدة  واملداخيل  والرثوة  السلطة  توزيع  »إعادة  عن  االستعاضة 

يف  مبا  الربامجية  املواقُف  الرّف  عىل  ووضعت  إنتاجيا«،  البلد  بناء  »إعادة  مفاده 

وتطوير  الشعب،  قبل  من  االقتصاد  وعىل  املجتمع  عىل  الدميقراطية  الرقابة  ذلك 

التدابري ذاتية التسيري والتعاونية املنتجة واالقتصاد االجتامعي غري املوجه إىل السوق. 

وباالتفاق  التقشفية  السياسات  بإنهاء  االنتخايب  قبل  ما  سرييزا  برنامج  وعد 

األسابيع عىل  العمومي. وبعد بضعة من  القطاع  البالد من أجل متويل  دائني  مع 

مذكرة  أجل  من  مفاوضات  إىل  الوعود  تلك  انتهت  السلطة  إىل  سرييزا  صعود 

يف   )Y. Varoufakis( فاروفاكيس  ي.  املالية  وزير  أمضاه  مبديئ  واتفاق  ملطّفة 

أنصار  من  وال  أعضاء سرييزا  من  أبدا  فاروفاكيس  يكن  مل   .2015 فيفري من سنة 

تعيينه  بعد  الربامجية  سرييزا  مواقف  عن  علنا  تباين  ما  ورسعان  يساري،  تيار  أي 

االجتامعية  الطبقات  كل  صفوف  يف  بالضحايا  توقع  أنها  عىل  األزمة  صّور  وزيرا. 

يف  الزيادة  ورافضا  التصدير  نحو  موجه  اقتصادي  منوال  إىل  داعيا  بالتساوي، 

املأل  رؤوس  عىل  املتكررة  إعالناته  تكن  مل  وعليه،  التنافس.  تُْعدُم  لكونها  األجور 

الصدفة. وليدة  ستطبق  املذكرة  عليها  تنص  التي  اإلجراءات  من  باملائة   70 بأن 

باملائة من إجراءات  بأن تدعم 70  بالوعد  السلطة  عىل أن سرييزا مل تصل إىل 

املذكرة، ولو كانت فعلت ذلك ملا كانت عىل األرجح ضمن الخارطة الربملانية اليونانية 

اليوم، ناهيك عن االضطالع فيها بدور مفتاحي. أعادت النظرة التي تعكسها مواقف 

فاروفاكيس تعريف مهمة سرييزا بحيث تتجه عمليا نحو محاولة إعادة هندسة التحالف 

اليونان.  يف  يسارية  لحكومة  التاريخية  التجربة  حينه  دعم حتى  الذي  االجتامعي 

واضح يف اتفاق فيفري 2015 أن الحكومة اليونانية كانت تتفاوض ضمن اإلطار 

ترقيع  يف  للتوفق  خجولة  محاولة  مع  النيوليربايل،  األورويب  التقشف  سطره  الذي 

توفيقي. اشتمل هذا الرتقيع التوفيقي عىل برنامج معتدل »إلنهاء األزمة اإلنسانية« 

)من خالل توفري مساعدات الوقود ووصوالت الغذاء لشديدي الفقر، إلخ( من جهة، 

ومن جهة أخرى عىل الرفض املبارش للتخفيض الفعيل يف األجور واملعاشات فيام تم 

الحفاظ عىل التوجيهات القامئة يف ما يخص الترسيح الجامعي للعامل وعىل الضوارب 

املخفضة لألداء عىل القيمة املضافة املوظفة عىل السلع االستهالكية األساسية. تخلت 

الحكومة عن برنامجها ما قبل االنتخايب وبدال عن ذلك سعت إىل الوصول إىل اتفاق ال 

يزيد عىل الحفاظ عىل اإلطار االقتصادي النيوليربايل واملؤسيس اليوناين عىل ما هو عليه، 

آملة يف تجنب إجراءات تقشف أخرى متس من ذوي املداخيل املنخفضة واملتوسطة.   

مخططا  عنها  بدال  وقدموا  املقرتحات  بهذه  أبدا  يقبلوا  مل  الدائنني  ولكن 

يشمل  مبا  نيوليرباليتها  يف  عمقا  أكرث  سياسات  عرب  متر  القادمة  اليونانية  للاملية 

عىل   .)Juncker Plan اليونكر  )مخطط  واملعاشات  األجور  يف  جديدة  اقتطاعات 

التي  الدفعات  الحكومة ولو واحدة  تتلق  املفاوضات، مل  أشهر من  امتداد خمسة 

إىل  ديونها  مستحقات  خالص  واصلت  كونها  من  الرغم  عىل  دائنوها،  بها  وعدها 

النفاد  الدويل )ص ن د( إىل حد  النقد  أ( وصندوق  املركزي األورويب )ب م  البنك 

إىل  املستحقات  دفع  تأخري  إىل  واالضطرار  العمومية  املالية  األرصدة  لكل  النهايئ 

مالية.  لكل سيولة  فعليا  الحكومة  افتقرت  أواخر شهر جوان 2015 حني  د  ص ن 

اليونكر«.  »مخطط  عىل  باستفتاء  تسيرباس  الوزراء  رئيس  نادى  األسبوع  ذلك  يف 

اليونانية  البنوك  من  السحب  من  يحد  أن  اليونان  عىل  كان  للتصويت  تحسبا 

توفري  أ  م  ب  رفض  باعتبار  األموال«(  رؤوس  عىل  و«الرقابة  البنوك«  )»عطل 

مدخراتهم. يسحبون  القلقون  املودعون  كان  فيام  السيولة  من  املزيد  البنوك 

التغايض  تم  التي  واالجتامعية  الطبقية  االنقسامات  االستفتاء  حملة  أبرزت 

واألجراء  الفقراُء،  طالب  حيث  البعض  بعضهام  يونانان  وصارع  عقود.  مدة  عنها 

العليا  الطبقات  حرّضت  حني  يف  بال  بالتصويت  املقاولني  من  والعديد  والعاطلون 

عىل التصويت بنعم. ومع غلق البنوك، حّذرت الدعاية اإلعالمية من أن التصويت 

بال سيقود إىل الكارثة فيام ضغط أصحاب األعامل عىل العامل يف اتجاه التصويت 

باملائة(. ولكن،   61.3( بال  التصويت  اليونانيني من  ثلثي  بنعم، ولكن ذلك مل مينع 

يف الربملان، حولت الحكومة التصويت بال إىل تصويت بنعم، متحالفة مع املعارضة 

املحافظة. خالل شهر جويلية من سنة 2015، أمضت سرييزا مذكرة جديدة كانت 

نتيجة  كانت  أنها  عىل  وصورت  اليونكر  مخطط  من  أخرى  نسخة  الحقيقة  يف 

الدوغامئية. األوروبية  النخبة  ومع  دائنيها  مع  نزاعها  يف  لليونان  وهزمية  لالبتزاز، 

كان لهذا التأويل صدى داخل سرييزا التي رأت يف املذكرة هي أيضا خطأ اقتصاديا 

لن يؤدي إىل دفع النمو، أو هجوما عىل اليونان تقرتفه »املصالح الخارجية«. وعليه 

يقدم التسليم الذي انتهت إليه سرييزا عىل ما ورد عىل لسان بعض أعضاء الحزب 

كام لوكان »انهزاما بطوليا يف معركة غري متكافئة«، ميكن قلب موازينها يف املستقبل 

من خالل إجراءات حكومية معادلة من قبل الجهود يف مكافحة الفساد وتحديث 

بُنى الدولة. ولكن التقشف ال يقترص عىل كونه »سياسة خاطئة« بل هو اسرتاتيجية 

طبقية تدافع عن مصالح رأس املال عىل حساب مصالح العامل، والعاطلني وذوي 

القليل من الحقوق للعامل،  الهشاشة االقتصادية. إنه ال مينح إال  املعاشات وذوي 

وازنة.  غري  تفاوضية  وقوة  متأرجحة  متدنية  وأجورا  واهنة  اجتامعية  وحاميًة 

يف ما يتجاوز حدودا ما، ميكن أن ينجّر عن إخضاع كل مكونات الحياة االجتامعية 

يُحتمل  إذ  القائم  النيولربايل  للنظام  سياسية  مخاطر  املقيدة  غري  األسواق  إىل 

االحتجاج  ذلك  كان  وقد  االجتامعي.  لالحتجاج  املراقبة  غري  االنفجارات  يعزز  أن 

إيقاف  عىل  مقبلني  وسرييزا  اليونانية  العاملة  الطبقة  كانت  عندما  قويا  سالحا 

التقشف. ولكن ذلك السالح ظل مرتهنا مبا إذا كانت سرييزا ستُقدم عىل التمسك 

بربنامجها وتحافظ عىل أولوياتها واضعة الشعب يف موقع أبجل من موقع األرباح.

ولكن تّم التخيل عن هذه االسرتاتيجية منذ انتخابات الربملان األورويب املظفرة 

لسنة 2014 حني انعطفت سرييزا نحو طريق إصالحية نيوليربالية مقدمة إياها عىل 

>>
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الكسيس تسيرباس، الذي كان يف مرحلة ما محبوب 

أوروبا عند اليسار املضاد للتقشف

كساد االقتصاد اليوناني

التحديات  يف  جذوره  التحول  هذا  يجد  ال  واالستقرار«.  »النمو  متطلبات  من  أنّها 

اليسار  املستجدة لدى تحول سرييزا إىل حزب حاكم فحسب، بل وأيضا يف تقاليد 

اليوناين ما بعد الستاليني السياسية. كانت إصالحيته الوطنية مطبوعة بالنزوع نحو 

الصبغة الحكومية، املتمثلة يف االعتقاد يف أن تشكيل حكومة يسارية رشط مناسب 

أنه  عىل  االجتامعي  التقدم  إىل  النظر  أي  وباالقتصادوية،  السيايس،  للتغيري  وكاف 

نتيجة لنامء القوى املنتجة، الذي يعتقد أنه يؤدي حتام إىل تغيري عالقات اإلنتاج.

املؤسيس  اإلطار  تخليص  عىل  سرييزا  وافقت  الجديدة،  املذكرة  بإمضائها 

الحقيقة  يف  يعكس  الذي  »تحجرهام«،  من  اليونانيني  العمل  وسوق 

السيايس  املرسح  عىل  مهيمنة  سرييزا  تزال  ال  السابقة.  العامل  انتصارات 

من  دميقراطي  اشرتايك  حزب  أنه  عىل  يُفهم  حزب  اليوم  ولكنها  اليوناين 

راديكالية. يسارية  حركة  أنّه  عىل  يفهم  مام  أكرث  السائد  االتجاه  ضمن 

john.milios@gmail.com  توجه كل املراسالت إىل جون ميليوس مبارشة عىل العنوان

mailto:john.milios%40gmail.com?subject=
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اليونان  وزراء  رئيس  خلص   ،2010 سنة  بداية  يف 

حينها جورج باباندريو )George Papandreou( إىل 

أن املالية العمومية اليونانية كانت يف حال من السوء 

بحيث مل يعد ممكنا للبالد االقرتاض من األسواق الدولية، 

وأنها تبعا لذلك صارت عاجزة عن خدمة دينها العام. 

عىل عكس ما يروج، ليست مشاكل اليونان ناتجة 

عن الرواتب العالية للعامل اليونانيني، وال هي ناتجة 

األجور  متثل  ال  حيث  فحسب،  الدولة  إرساف  عن 

اليونانية إال ما يناهز 83 باملائة من املعدالت السارية 

يف الخمسة عرش بلدا املنضمة لالتحاد األورويب )عدد 

الدول يف االتحاد قبل توسيعه سنة 2004(، فيام متثل 

النسبة املائوية لإلنفاق العمومي عىل الفرد الواحد من 

الناتج الداخيل الخام مقدارا قريبا من املعدل السائد يف 

مجموع دوله. الحقيقة أن األزمة املالية اليونانية تعود 

والطريقة  اليونان  يف  الحاكمة  الطبقة  اسرتاتيجية  إىل 

وعىل  للعمل  العاملي  التقسيم  يف  اندمجت  بها  التي 

االقتصادية  املجموعة  إىل  اليونان  ارتقاء  مع  األخص 

األوروبية )م ا أ( سنة 1981 ومن ثم إىل االتحاد النقدي 

األورويب سنة 2002. إن العجز الذي أبدته الرأساملية 

اليونانية عىل التنافس عىل قاعدة العملة املوحدة هو 

كساد االقتصاد اليوناني

>>

الرابحون والخاسرون
 في األزمة المالية اليونانية

>

بقلم سيبروس سكاالروبولوس )Spyros Sakellaropoulos(، جامعة البانتيون، اليونان

 رسم بياين يوضح ارتفاع الفقر وعدم املساواة يف 

الدخل منذ بداية األزمة يف اليونان 

الذي قاد إىل تدهور يف الناتج الداخيل الخام مبا أدى 

إىل تزايد نسبة الدين إىل مقدار الناتج الداخيل الخام.

أمل  وعىل   ،2010 سنة  بداية  يف  حال،  أية  وعىل 

الفرنسية  البنوك  مستحقات  سداد  من  التمكن 

واألملانية التي كانت متسك بغالب السندات اليونانية، 

وبغية تفادي اإلفالس الذي من شأنه أن ينقل املشكل 

تحصل  أن  تقرر  األورويب،  االقتصاد  قلب  إىل  اليوناين 

اليونان عىل قرض من االتحاد األورويب ومن صندوق 

النقد الدويل. ولكن قبل التمكن من استالف األموال 

التقشفية.  تتبنى اإلجراءات  اليونان أوال أن  كان عىل 

مذكرات  ثالث  وضعت  و2016   2010 بني  ما  يف 

ومثاين  املدى  قصري  وبرنامج  االقتصادي،  للتعاون 

ما  بني  من  اشتملت  الخاصة  اإلجراءات  من  حزم 

مستخدمي  أجور  من  اقتطاعات  عىل  عليه  اشتملت 

املسنني،  معاشات  من  واقتطاعات  العمومي،  القطاع 

يورو   751 )من  األدىن  األجر  مستوى  يف  وتقليصا 

 490 حد  وإىل  اليونانيني،  العامل  ألغلب   586 إىل 

األداء  يف  وزيادة  سنة(،   25 من  أقل  كانوا  ملن  يورو 

وتوسعا  باملائة،   24 إىل   19 من  املضافة  القيمة  عىل 

من  جديدة  وأشكاال  العقارات،  عىل  الرضيبة  يف 

القطاع  التشغيل يف  املرن، وتقليصا كبريا يف  التشغيل 

العمومي، وزيادة يف الرضيبة التنازلية، وغري ذلك كثري. 

تصاعد  بداية،  السياسات؟  هذه  فعالية  مدى  ما 

إليه تبّني هذه  الدين العمومي، السبب الذي يعزى 

املطلق والنسبي. فمن 300  املستويني  اإلجراءات، يف 

العمومي  الدين  نهاية سنة 2009 مر  يورو يف  بليون 

يف  وذلك   2015 نهاية  مع  بليون   314.4 إىل  اليوناين 

باالقتصاد  حل  الذي  االنكامش  بسبب  الحقيقة 

القومي  الدين  نسبة  وقفزت  الفرتة.  تلك  يف  اليوناين 

باملائة إىل 179  الخام من 126.7  الداخيل  الناتج  من 

باملائة. ويف األثناء، تزايدت البطالة مام نسبته 9 باملائة 

سنة 2009 إىل ما نسبته 23.5 باملائة يف ماي 2016، 

بليون   237.4 من  الخام  الداخيل  الناتج  انحدر  فيام 

.2015 سنة  يورو  بليون   179 إىل   2009 سنة  يورو 

اإلجراءات  كل  فشل  اإلحصائيات  هذه  تكشف 

املتخذة، ولكن نظرة أقرب تكشف أن هذه السياسات 

الخارسين  معسكر  يف  وخارسين.  رابحني  أوجدت 

واملتوسطني.  الصغار  الزراعيني  واملنتجني  األجراء  نجد 

يزيد عن 15  ما ال  أن  باملالحظة كذلك  الجدير  ومن 

إعانات  يتلقون  اليوم  اليونانيني  العاطلني  من  باملائة 
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يف حني كان بإمكان 40 باملائة منهم أن يتلقوا إعانات 

تلبية  عىل  القادرين  غري  نسبة  وتزايدت  األزمة.  قبل 

باملائة،   20 إىل  باملائة   11 من  األساس  احتياجاتهم 

واليوم يعيش أكرث من مليون يوناين يف أحياء ال يشتغل 

من  يشتغلون  ممن  فيها  ليس  أو  أحد،  ساكنتها  من 

يتجاوز الثالثة أشهر عمال يف السنة. ويتلقى 50 باملائة 

الواحد  للفرد  من ذوي املعاشات أقل من 500 يورو 

القومي  املعدل  تزايد   2015 إىل   2009 ومن  شهريا، 

للفقر من 27.6 إىل 35.7 باملائة من مجموع الساكنة. 

دخله  من  خرس  عمله  عىل  حافظ  من  وحتى 

الناتج  من  للتأجري  املخصص  القسم  وانحدر  مقدارا، 

وفوق  باملائة،   54 إىل  باملائة   64 من  الخام  الداخيل 

الرشائية.  مقدرتهم  ثلث  األَُجراء  خرس  ذلك  كل 

من  باملائة   84 من  الرشائية  املقدرة  معدل  وتناقص 

 65 إىل  عرش  الخمسة  األورويب  االتحاد  بلدان  معدل 

 427.000 هاجر  و2015،   2008 بني  ما  ويف  باملائة. 

يوناين غالبيتهم من ذوي التعليم الجامعي. ومن بني 

849.289 نشطني يف اليونان سنة 2008 مل يزل نشطا 

التفاوت حيث مّر  زاد  إال 692.286. كام  سنة 2014 

معدل النسبة بني 20 باملائة األكرث غنى من الساكنة 

باملائة األكرث فقرا من 1 من كل 5.6 إىل 1 من  و20 

ينعكس  املعيشية  الظروف  تدهور  أن  كام   .6.6 كل 

يف دالئل نجدها ضمن املعطيات الدميغرافية اليونانية 

حيث تناقص اإلنفاق عىل الصحة مبا قدره 25 باملائة، 

تتوفر  التي  األقرب  السنة  و2014   2011 بني  ما  ويف 

الوفيات  عنها إحصائيات، كانت مثة والدات أقل من 

فيام تزايدت نسبة وفيات األطفال مبا قدره 51 باملائة. 

ولكن من هم الرابحون؟ من بني أكرب الرابحني نجد 

البنوك األجنبية التي وجدت نفسها عند بداية األزمة 

ماسكة مبقدار كبري من الّديْن اليوناين. يف جوان 2010، 

كان مجمل الّدين العمومي والخاص للبنوك األجنبية 

عند مستوى 252.1 بليون دوالر أمرييك مبا يشمل 75.1 

وأملانية  بليون(   831.1( فرنسية  بنوك  لفائدة  باملائة 

حلول  ومع  بليون(.   36.2( وأمريكية  بليون(   65.4(

شهر ديسمرب 2010 كان قد تم اقتطاع نحو 42 باملائة 

من مجموع املقدار املدين به نزوال إىل 145.7 بليون 

دوالر أمرييك )56.7 بليون للبنوك الفرنسية، 34 بليون 

للبنوك األملانية و7.3 بليون للبنوك األمريكية(. يف ظل 

مكنها  ما  الوقت  من  البنوك  ربحت  األوىل،  املذكرة 

من بيع جزء معترب من الدين اليوناين، وهو األمنوذج 

الذي صار أكرث وضوحا يف ديسمرب 2001 حني قلصت 

البنوك األجنبية من مخاطرتها بالدين اليوناين إىل 35 

البنوك  كانت   ،2012 انتخابات  انتظام  ومع  بليون. 

تقريبا. اليوناين  الدين  كل  من  تخلصت  قد  األجنبية 

ميكن  اليوناين  الداخل  من  الرابحني  إىل  بالنسبة 

البلد ربحا حّصلت سنة  أن نشري إىل أن أكرث رشكات 

حلول  ومع  يورو،  بليون   2.2 قدره  مبا  أرباحا   2010

سنة 2014 كانت مرابيحها قد قفزت إىل 10.2 بليون 

يورو. كام متكنت الثالمثائة )300( رشكة األعىل مبيعا 

و2014   2009 بني  ما  يف  املايل(،  القطاع  ذلك  يف  )مبا 

إىل  باملائة   35.6 من  معامالتها  رقم  يف  الرتفيع  من 

59.8 باملائة وأصولها من 42.2 باملائة إىل 44.0 باملائة.

وأخريا وليس آخرا يف سنة 2001 كان 445 يونانيا 

يورو  مليون   30 تفوق  ثروة  منهم  واحد  كل  يحوز 

يورو، وهو ما ميثل  بليون  ومبا يقدر مجموعه ب50 

حلول  ومع  الخام،  الداخيل  الناتج  من  باملائة   24

تنامت  قد  املحظوظة  املجموعة  كانت   ،2014 سنة 

يحوزون  يونانيا   565 تعد  صارت  إذ  ملحوظ  بشكل 

من  باملائة   39.5 أو  يورو  بليون   70 مجموعه  ما 

 2014 سنة  ويف  السنة.  لتلك  الخام  الداخيل  الناتج 

بليونريا   11 تضم  النخبوية  املجموعة  تلك  كانت 

 )18( عرش  بثامنية  يقدر  أصول  مجموع  لهم  يونانيا 

يورو. بليون  كانوا 9 يحوزن 16  أن  بعد  يورو  بليون 

التنضيد  أمنوذج  عىل  التطورات  هذه  تنعكس 

االجتامعي يف البالد. فحسب تحقيق صدر مؤخرا تحوز 

الناتج  باملائة من  اليوم عىل 2.8  اليونانية  الربجوازية 

 ،)2009 سنة  باملائة   3.2 من  )نزوال  الخام  الداخيل 

من  )نزوال  باملائة   0.6 عىل  األغنى  الرشيحة  وتحوز 

0.7 باملائة(، والربجوازية الوسيطة التقليدية عىل 7.0 

الوسيطة  والربجوازية  باملائة(،   7.3 من  )نزوال  باملائة 

باملائة(،   29.5 من  )نزوال  باملائة   21.9 عىل  الجديدة 

)نزوال  باملائة   1.2 نحو  الوسطى  الريفية  والرشيحة 

من 1.9 باملائة(، وتحوز الرشيحة الريفية الفقرية عىل 

7.3 باملائة )نزوال من 7.4 باملائة(، فيام تحوز الطبقة 

باملائة(. باملائة )صعودا من 49.1  العاملة عىل 59.2 

ومهام كانت أسباب هذه السياسات، فإن النتائج 

األجنبية  البنوك  ترعى  واضحا.  اجتامعيا  أثرا  تحمل 

املالية  املؤسسات  حامية  تحت  مصالحها  الكربى 

الدولية ومؤسساتها القومية. وعىل الرغم من الخسائر 

املرتبطة بالتصفية االقتصادية لبعض القطاعات متكنت 

نخبة البالد االقتصادية من توسيع ثروتها وزادت من 

العاملة  للطبقة  املكثف  االستغالل  بفضل  أرباحها 

والصغرى. املتوسطة  األعامل  قطاع  وتقلص  املحلية 

توجه كل املراسالت إىل سيربوس سكاالروبولوس عىل 

sakellaropouloss@gmail.com العنوان

mailto:sakellaropouloss%40gmail.com?subject=
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الدولة- الدولية إىل تعريف »جرمية تحالف  مؤخرا، سعت الجامعة األكادميية 

الرشكات« عىل أنها أفعال غري قانونية أو ذات أرضار اجتامعية تنتج عن التداخل بني 

مؤسسات الحوكمة السياسية وقطاع اإلنتاج والتوزيع االقتصاديني. من منظور سيايس 

وبحثي، يناسب التعبري ما يسمى عىل العموم »فسادا« ولكن بينهام فارقني مهمني. 

أوال، تسعى الجهود الرامية إىل تجريم هذه األفعال إىل حامية حقوق اإلنسان والتوقي 

من األرضار االجتامعية ذلك أن هذه األفعال تسبب يف ما هو أبعد من مجرد الوفاة 

والرضر الجسامين أو غريه، وخرسان امللكية أو املال بأكرث مام هو معرتف به عادة يف 

األعامل اإلجرامية من قبيل القتل، ومحاولة القتل والرسقة، إلخ... ثانيا، متتد جذور 

هذا اإلجرام قريبا من الفعل السيايس واالجتامعي املعتاد ذلك أن التبعية املتبادلة بني 

الدولة ورأس املال، من خالل تحويل املال العام إىل تعامالت خاصة وكذا من خالل 

الرأساميل. مجتمعنا  قلب  إىل  ومتتد  بسياسات مخصوصة،  والدفع  تسهيالت  توفري 

وعليه،  امتدادا.  أكرث  ببعد  ترتبط  ما  كثريا  الدولة-الرشكات  جرائم  إن  بل 

تضيف »جرائم العوملة« بعدا مهام عندما تتسبب مؤسسات ما فوق الدولة، مثل 

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف أرضار حقيقية لساكنات بأكملها. للسياسات 

البلدان  مصالح  مع  واملتوافقة  تحت  إىل  فوق  من  املاضية  االقتصادية  والربامج 

يف  األخص  وعىل  الناس  حياة  يف  مدمرة  آثار  القوميات  متعددة  والرشكات  القوية 

الالاستقرار  إىل  الدين«  »خالص  قبيل  من  برامج  تقود  حيث  النامية«،  »البلدان 

الجرمية  تفّرخ  أو زبونية ومن ثم هي  أبوية  أنظمة حوكمة  السيايس ومن ثم إىل 

إمكانية  حتى  بل  التعذيب  واستخدام  الدولة  وقمع  واالستبداد  والفساد  املنظمة 

تحددها  التي  السياسات  مذكرة  ظل  يف  اليونان  يف  عشنا  اإلبادة.  حمالت  تنظيم 

وشهدنا  الدوليني،  واملقرضني  الدولة،  فوق  ما  ومؤسسات  الحكومة  بني  االتفاقيات 

اإلجراءات  مست  لقد  االنتشار.  واسعة  اجتامعية  وأرضارا  اإلنسان  لحقوق  خروقا 

التي ُوِضعت لإلنقاذ بآثارها املبارشة ظروف العيش، خارقة حقوق اإلنسان التي عىل 

اليونان احرتامها وحاميتها والدفع بها تطبيقا للقوانني املحلية واإلقليمية والدولية.  

كان من آثار التعديالت الصارمة التي فرضت عىل االقتصاد واملجتمع اليونانيني 

تدهور حاد يف معايري العيش يف تناقض مع العدالة واالنسجام االجتامعيني والدميقراطية 

األمثلة: بعض  يف  لننظر  خرقها؟  تم  التي  اإلنسان  حقوق  ما  اإلنسان.  وحقوق 

فرضتها  التي  الشغل  سوق  إصالحات  نسفت  حاد،  بشكل  العمل.  يف  الحق 

تحطيم  تسبب  مؤسسايت.  انهيار  يف  متسببة  اليونان  يف  العمل  يف  الحّق  املذكرة 

إعادة  يف  العاميل  والتحكيِم  جامعية  مفاوضات  عن  ناتجة  تاريخية  اتفاقياٍت 

التشغيل.  لرشوط  الرئييس  املحدد  بوصفها  الفردية  التشغيلية  االتفاقات  إثارة 

الترسيح  الرواتب  عىل  الرضائب  وفرض  األجور  من  املتتالية  االقتطاعات  وجلبت 

هشاشة  وخلقت  مأمونيته  انعدام  من  وزادت  العمل  معايرَي  وجرفت  الجامعي، 

وقليلة  املرونة  عالية  األعامل  نحو  العامل  وشباب  بالنساء  دافعة  االنتشار  واسعة 

اليونانية. الفقر  عتبة  من  أقل  مستوى  إىل  األدىن  األجر  تخفيض  تم  وقد  األجر. 

عىل  اإلنفاق   2010 لسنة  االقتصادي  التعديل  برنامج  قلص  الصحة.  يف  الحق 

الصحة العمومية بنحو 6 باملائة من الناتج الداخيل الخام، واستوجب برنامج 2012 

املستشفيات  وشهدت  باملائة.   8 قدره  مبا  املستشفيات  تسيري  كلفة  من  التقليص 

حجم  من  التقليص  إىل  تسعى  كانت  فيام  واسعة  اقتطاعات  والصيدليات 

.2014 سنة  يورو  بليون   2 إىل   2010 سنة  يورو  بليون   4.37 من  الدوايئ  اإلنفاق 

كساد االقتصاد اليوناني

عمليات اإلنقاذ اليونانية 

بوصفها جريمة تحالف 

>

بقلم ستراتوس جورغوالس )Stratos Georgoulas(، جامعة أيجيان، اليونان

من الذي يستفيد من عمليات اإلنقاذ؟ 

>>
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األساتذة  انتداب  من  املذكرة  يف  خاصة  إجراءات  قلصت  التعليم.  يف  الحق 

ودمجت  أجورهم  من  وقلصت  العمل،  حراك  برامج  خالل  من  نقلهم  وفرضت 

الواحد  الفصل  يف  الطالب  عدد  من  وزادت  اآلخر  بعضها  وأغلقت  مدارس 

دون  من  تدريٍس  مواقُع  وظلت  األسبوعية.  التدريس  ساعات  عدد  من  وزادت 

 2008 سنتي  بني  ما  يف  أخرى   1933 وأدمجت  مدرسة   1053 وأغلقت  تعيني، 

تدفئة. دون  من  املدارس  من  العديد  امليزانية  من  االقتطاعات  وتركت  و2012. 

اإلنفاق  يف  اقتطاعاٌت  املذكرة  فرضته  ما  االجتامعي.  الضامن  يف  الحق 

للعاطلني،  واملساعدات  املعاشات،  ذلك  يف  مبا  االجتامعية  املنافع  من  قلص 

مبا  باملائة   40 قارب  مبا  املعاشات  يف  التقليص  تم   2010 منذ  العائلية.  واإلعانات 

مستحقيها. من  باملائة   45 يقارب  ملا  الفقر  خط  تحت  ما  إىل  تنحدر  جعلها 

يف   2012 سنة  االجتامعي  السكن  اليونان  ألغت  السكن.  يف  الحق 

سكنية  ومنافع  عائلة   120.000 لعدد  كرايئ  تعويض  توفري  قبل  أوىل  خطوة 

الرسيع  باإلخالء  الجديدة  والرتتيبات  القوانني  وتسمح  السن.  كبار  لفائدة 

كان   2014 سنة  ويف  القضائية،  باإلجراءات  املرور  دون  من  للمحالت 

الئقة. وغري  آمنة  غري  منازل  يقطنون  أو  سكن  دون  من  إما  يونانيا   500.000

ملكية  يف  بالبيع  املُفرّطة  الخوصصة  عمليات  تخرق  املصري.  تقرير  يف  الحق 

واملقتضيات  الحقوق«  »مستعجلة  التدابري  خالل  من  األخص  وعىل  الدولة 

البيئة. وحامية  وامللكية  الشعبية،  السيادة  مبدأ  تضمن  التي  الدستورية 

من  الدائنون  فرضها  التي  اإلجراءات  تستوجب  العدالة.  يف  الحق 

كبريا  تزايدا  يشمل  مبا  القضايئ  نظامه  عىل  إصالحات  يدخل  أن  اليونان 

وعىل  املواطنني،  عىل  عسريا  املحاكم  إىل  اللجوء  صار  ا،  ماليًّ الرسوم.  يف 

ومعاشاتهم. أجورهم  يف  الحادة  االقتطاعات  عايشوا  عندما  األخص 

واإلدارية  الترشيعية  اإلجراءات  تتسبب   ،2010 منذ  التعبري.  حرية  يف  الحق 

عرضة  صار  التعبري  يف  الحق  أن  ذلك  واالجتامع،  التعبري  حرية  من  التقليص  يف 

للتحدي بصفة ممنهجة وفعلية وتم خرق الحق يف االجتامع. لقد منعت السلطات 

التجمعات  حرّمت  كام  باملذكرة  املحكومة  السياسات  عىل  املرشوع  االحتجاج 

االحتياطية  اإليقافات  إىل  وعمدت  السلمية  املظاهرات  وقمعت  العمومية 

وكثريا  للفاشية،  املناهضني  املحتجني  عىل  التعذيب  ومارست  قرُّص  مع  وحققت 

للفاشية.  املنارص  الذهبي«  »الفجر  حزب  من  حراس  مع  بالتعاون  ذلك  كان  ما 

تضاعف  وقد  الفقر،  خط  تحت  اليونان  ساكنة  من  باملائة   23.1 اليوم  يعيش 

نتيجة  اليونانيني  ثلثا  تفّقر  فيام  و2012   2009 بني  ما  يف  النسبي  الفقر  معدل 

لسياسات التقشف. وتزايد الحرمان املادي الحاد مام نسبته 11 باملائة من الساكنة 

سنة 2009 إىل 21.5 سنة 2014، وسنة 2013 كان 34 باملائة من األطفال معرضني 

إىل مخاطر الفقر أو اإلقصاء االجتامعي. وقد زادت اإلجراءات من حدة الالمساواة إذ 

خرس 10 يف املائة األفقر من الساكنة قدرا مهوال من مداخيلهم يساوي 56.5 باملائة.

اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  اليوناين  املجتمع  فيه  شهد  الذي  الوقت  نفس  ويف 

امتيازات«  »سياسة  الترشيعية  الوكاالت  انتهجت  املدى  واسعة  اجتامعية  وأرضارا 

الترشيعية  املبادرة  هذه  كانت  عليه.  كان  ما  تجاوزت  بدرجات  الفساد  يرست 

متعددة األوجه وقد قادت إىل أنظمة إفالت من العقاب مبا يف ذلك ما كان عىل 

محددة،  ومجموعات  معينني  أشخاص  تجاه  للمالحقات  وقايئ  استبعاد  شاكلة 

أبرمت مع رشكة  التي  العمومية مثل  بالعقود واالمتيازات  وعىل األخص يف عالقة 

قمعية يف  تدخالت ترشيعية  شاكلة  أو عىل  والخوصصة  التسلح  وبرامج  سيمنس، 

محاكامت جارية تتجه نحو الحد من مالحقات جارية أو وقفها أو إنهائها. ولسخرية 

إىل  يسعون  الرضيبي  التهرب  بالقضاء عىل  اليونان  الدائنون  يطالب  وفيام  األقدار 

للحدود.  العابرة  التعامالت  عىل  باملائة   26 قدرها  رضيبة  توظيف  إجراء  إلغاء 

بحيث  املنحرفة  األفعال  أو  الفردية  الجرائم  الدولة-الرشكات  جرائم  تتجاوز 

كفت عن أن تكون استثناء بل صارت القاعدة، واملظهر األساس يف مجال يسود فيه 

االفتقار إىل املعايري حيث تهلهلت التمثالت الجامعية والوعي الجامعي القائم. إن 

هذا التداخل بني الدولة والرشكات ميثل راهنا »روح العرص« يف زمننا الحديث هذا. 

نحن نقف يف مواجهة تحدٍّ ملح: ما الفعل الذي ميكن أن يقوم ملحاربة جرمية 

الدولة-الرشكات الخارجة عن كل رقابة يف وقت، به شبه كبري بالحقبة الفاشية لبدايات 

الحديثة  واملؤسسات  القدمية  االجتامعية  الرقابة  تشويه  فيه  يتم  العرشين،  القرن 

والخطاب العلمي من قبل البنى السائدة يف مجاالت الحوكمة واإلنتاج واملجتمع املدين؟ 

اآلن،  فيه  نحن  مام  أفضل  بعامل  الحلم  نواصل  أن  إلينا  بالنسبة  املهم  من 

وعامل  الدولة  بني  املتعايش  التداخل  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  ذلك،  عن  وفضال 

سريورة  هذه  أبدا.  بالقبول  يحظ  مل  فإنه  طويلة  مدة  منذ  موجود  األعامل 

مناقشتها.  ويف  عرضها  يف  نستمر  أن  ومواطنني  علامء  بوصفنا  وعلينا  متحركة 

توجه كل املراسالت إىل سرتاتوس جورغوالس مبارشة عىل العنوان

  s.georgoulas@soc.aegean.gr 

mailto:s.georgoulas%40soc.aegean.gr?subject=


19

 العدد ٤ من السلسلة ٦ - كانون األول  201٦    

أن  ويبدو  الالتينية،  أمريكا  يف  اإلجهاض  حول  املجادالِت  زلزاٌل  يرضُب 

امليزبروستول  حبة  توفر  غرّي  لقد  بيضاء.  صغرية  حبة  يف  تتجمع  املركزية  بؤرته 

بعيدة  آثارا  محدثا  الرسي  اإلجهاض  مامرسة  أشكال  املنطقة  يف   )misoprostol(

املساعدة  تعتمد  التي  الجديدة  الحركيني  النشطاء  اسرتاتيجيات  غرّيت  كام  املدى. 

مشرتكا،  الفعل  ويف  ومهنيو صحة  نسويون  منها  البعض  يف  ينخرط  والتي  الذاتية، 

أقرب  جعله  عىل  النشطاء  يعمل  حيث  اإلجهاض  حول  السياسية  املجادالت 

به. املتعلقة  للترشيعات  املستمرة  املعارضة  من  الرغم  عىل  أكرث  ومرئيا  مناال 

املنطقة  الالتينية،  أمريكا  أرجاء  كل  يف  قانوين  غري  اإلجهاض  كان  لطاملا 

عىل  منترشة.  الدوام  عىل  كانت  مامرسته  ولكن  العامل،  يف  كاثوليكية  األكرث 

إىل  آمن  إلجهاض  نفاذ  النساء  من  للغنيات  توفر  الالتينية،  أمريكا  امتداد 

مدربني  أطباء  ملك  عىل  خاصة  عيادات  يف  ورسي  الثمن  وباهض  كبري،  حد 

الخلفية.  األزقة  مامرسات  خالل  بحيواتهن  يخاطرن  الفقريات  كانت  فيام 

املامرسة  ظلت  أن  الرسي  لإلجهاض  الثنايئ  النظام  هذا  أثر  من  كان  لقد 

العمومية،  العني  عن  كبري  حد  إىل  بعيدة  القانونيته  حول  السياسية  واملجادالت 

 .1990 السنوات  بداية  منذ  تحوال  شهد  وسياساته  اإلجهاض  مامرسة  مجال  ولكن 

منذ ذلك التاريخ، صار امليزوبروستول، ذاك الهرمون العضوي املصّنع الذي وافقت 

 Food and Drug Administration عىل ترويجه إدارة األغذية والعقاقري )إ أ ع

الغرض  لهذا  يباع  املعدة،  املتحدة بوصفه دواء يعالج قرحة  الواليات  FDA((( يف 

أنه  أيضا  امليزوبروستول  خاصيات  من  ولكن  الالتينية.  أمريكا  صيدليات  يف 

لإلجهاض  القوة  فعالة  أداة  منه  ما جعل  الرحم وهو  تقلصات يف عضالت  يسبب 

امليزبروستول  يتناول  ما  عادة  باإلجهاض،  قانوا  تسمح  التي  البلدان  يف  الرسي. 

الطبي  اإلجهاض  بغاية   )mifepristone( ميفيربيستون  هو  آخر  عقار  إىل  مقرونا 

وحتى  امليزبروستول،  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن  الحمل.  من  األول  الثاليث  خالل 

اإلجهاض  طرق  من  أمانا  أكرث  يكون  طبي،  إرشاف  دون  ومن  ذاتيا  يُتناول  عندما 

خياطة. أبر  أو  معالق  أسالك  عادة  تتطلب  والتي  الخلفية  األزقة  يف  املامرسة 

فهم  إىل  األرجنتني ساعية  إثنوغرافيا يف  بحثا  أنجزُت  بني 2012 و2015،  ما  يف 

الطريقة التي بها كانت التكنولوجيات الصيدالنية الجديدة تغري سياسات اإلجهاض 

ومامرساته. لقد خلق توفر امليوبروستول املتيرس نسبيا يف األرجنتني، وعىل امتداد 

ُمجّددة.  نشطة  حركية  اسرتاتيجيات  التخاذ  فرصا  الحقيقة،  يف  الالتينية  أمريكا 

نحو  اإلجهاض  مجال  يف  النشطة  الحركية  املجموعات  من  العديد  انخرطت  <<فقد 

النضال األرجنتيتي من 
أجل الحق

في اإلجهاض في عصر الميزوبروستول

>

بقلم جوليا ماك رينولدز بيريز )Julia McReynolds-Pérez(، جامعة ويسكنسن-ال كروس، الواليات المتحدة األمريكية

نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية

»نساء عىل الشبكة« تنرش رسالتها -قراركم، 

اإلجهاض اآلمن- عىل متثال العذراء و وتوفر رقم 

هاتف للحصول عىل املشورة الفورية
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الفعل بدفع من الحمالت العابرة للقوميات. سنة 2001، أطلقت الدكتورة ريبيكا 

باخرة  موفرة  األمواج«  عىل  »نساء  حملة   )Rebecca Gomperts( غومبارتس 

كانت متنع  التي  للدول  اإلقليمية  املياه  الدولية خارج  املياه  تبحر يف  طبيا  مجهزة 

اإلجهاض، داعية النساء املبحرات إىل إجراء عمليات إجهاض آمنة. وعىل أثر هذه 

الحملة، أطلقت الحملة املتواصلة إىل حد اآلن واملسامة »نساء عىل الشبكة« حيث 

طبيا،  اإلجهاض  يتطلبه  ما  كل  تلقي  يطلبوا  أن  العامل  أنحاء  كل  من  ألناس  ميكن 

فرتسل املنظمة طرودا غري معلومة املصدر مبارشة إىل النساء الاليئ يعشن يف بلدان 

خطوط  غومبارتس  الطبيبة  منظمة  تدعم  كام  باإلجهاض.  القانون  فيها  يسمح  ال 

األرضية،  الكرة  كل  امتداد  عىل  لإلجهاض  املخصصة  املفتوحة  الهاتفية  املكاملات 

بحيث تتمكن النساء املحتاجات إىل مساعدة من املهاتفة للحصول عىل تعليامت 

امليزوبروستول. باستعامل  اإلجهاض  إحداث  بها  التي ميكن  الطريقة  مفصلة حول 

اإلعالم  اهتامم  للقوميات  العابرة  غومبارتس  الدكتورة  جهود  جلبت  وفيام 

ردا  قامت  التي  املحليني  النشطاء  باسرتاتيجيات  أقل  اهتامم  إيالء  تم  الدويل، 

الناشطات  تتوىل  الالتينية،  أمريكا  امتداد  عىل  الجديدة.  اإلمكانيات  هذه  عىل 

اآلمن  اإلجهاض  جعل  عىل  العمل  يف  القيادة  الشابات  النسويات  الحركيات 

بعض  توفر  حيث  للميزوبروستول  املستخدمات  للفقريات  مناال  أقرب 

املهنيني  بعض  بدأ  وقد  إجهاضية  صيدالنية  خدمات  وأخرى  اإلعالم،  املجموعات 

العمومي. الصحي  النظام  داخل  من  حريك  ناشط  بدور  االضطالع  يف  الصّحيني 

انبثقت مجموعة »سحاقيات ونسويات من أجل عدم تجريم اإلجهاض« )س ن ع 

ت إ Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto ( خالل 

السبع سنوات املاضية بوصفها املجموعة املنارصة لإلجهاض األكرث حركية يف االرجنتني. 

بدأت س ن ع ت إ بوضع خط هاتفي مفتوح لإلجهاض اآلمن مبساندة من »نساء عىل 

الشبكة« وهي اآلن توفر إعالما حول اإلجهاض اآلمن للنساء عىل امتداد األرجنتني. 

وفضال عن ذلك، ومنذ 2013، افتتحت س ن ع ت إ مصحات إجهاض استشارية يف 

أرجاء مختلفة من مدينة بيونس أيروس، حيث توفر الناشطات إعالما كامال وبلغة 

بسيطة غري تقنية حول الكيفية التي بها ميكن إحداث اإلجهاض. ويفرتض يف الزبونات 

أن يتزودن بامليزوبروستول بأنفسهن من الصيدليات املحلية أو من السوق السوداء.

توفر  نشطاء  مجموعات  كمثل  ذلك  يف  مثلها  عملها،  إ  ت  ع  ن  س  تصف 

خدمات مامثلة، عىل أنه محمّي مبعايري »حرية الحصول عىل املعلومة« وعىل أنّه 

األوىل  املطالبة  الرضر«.  من  »الحد  يف  العمومية  الصحة  تجاه  الواجب  من ضمن 

عليها  الحصول  بيرس  التي ميكن  املعلومة  عن  يزيد  ال  يقدمونه  ما  أن  مبنية عىل 

ميكن  ال  فإنه  حبات  يسلمن  ال  أنهن  وباعتبار  أخرى،  أدوات  استخدام  خالل  من 

االدعاء أن الناشطات الحركيات يوفرن خدمات طبية. أما شعار »الحد من الرضر« 

الواجب  احرتام  العمومية بحيث يدعو إىل  الصحية  الربامج  لغته من  فإنه يستعري 

املجتمعي األوسع يف معالجة أخطار النشاطات املمنوعة املهددة للصحة العمومية.  

مىض بعض النشطاء إىل أبعد من ذلك، حيث ومنذ سنة 2014 تقريبا، أطلقت 

عىل  األوائل  »املجيبون  حركة  برنامج  محليني  نشطاء  من  تتكون  غامضة  منظمة 

عىل  الوطنية  الشبكة  هذه  تقترص  وال   .)Socorristas en Red( املهاتفات« 

بحيث   )acompañamiento( مرافقة  تسميه  ما  إليها  تضيف  بل  املعلومة  توفري 

تحصل  )التي  اإلجهاض  عقاقري  من  الكاملة  املجموعة  أو  امليزوبروستول  توفر 

متصال  إسنادا  وكذا  للقوميات(،  العابرين  النشطاء  من  معارفها  بفضل  عليها 

وألن  املنزل.  يف  اإلجهاض  تأمني  أجل  من  الخليوي  الهاتف  عرب  االتصال  من خالل 

العديد  فإن  فحسب  حوله  املعلومة  ال  اإلجهاض  عقاقري  توفر  املجموعات  هذه 

مدينة  محيط  ضمن  تتحرك  التي  املجموعات  وتنشط  العلني.  الظهور  تأىب  منها 

يكون  محافظة  األكرث  املحافظات  يف  ولكن  علني  بشكل  الليربالية  آيرس  بيونس 

املالحقة. يتفادوا  حتى  زبائنهم  كتامن  عىل  يعولوا  أن  الحركيني  النشطاء  عىل 

العمومي األرجنتيني  النظام الصحي  وأخريا، بدأ بعض مهنيي الصحة يف تغيري 

من الداخل، وعىل األغلب من خالل توفري ما يسمونه »استشارات ما قبل اإلجهاض 

وما بعده«. مثلها كمثل ما يقوم نشطاء س ن ع ت إ، متنح هذه املصالح املعلومة 

املفضلة حول كيفية اإلجهاض باستخدام امليزبروستول متجنبة قضية القانونية تاركة 

للنساء مسؤولية الحصول عىل امليزبروستول والقيام بعمليات اإلجهاض يف منازلهن. 

وزراُء  املهنيني  النشطني  هؤالء  يدعم  الخمسة  من  يقرب  املصحات  من  عدد  يف 

الصحة العمومية أو املرشفون املبارشون لهم، والذين يتجاهلون ما يرون. ويعمد 

قانونيا  »إيقافا  بوصفها  اإلجهاض  عملية  بكل  القيام  إىل  املصحات  من  قليل  عدد 

نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية
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امليسوبروستول-املخدرات التي وزعت عىل نطاق 

واسع و التي تستخدم لإلجهاض
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مرغوب  غري  حمل  عىل  الحفاظ  أن  بحجة  قانونية«  مؤرشات  أساس  عىل  للحمل 

عمليات  كل  تعترب  أن  ميكن  بحيث  صحية،  مخاطرة  ضمنيا  يعترب  نهايته  إىل  فيه 

اإلجهاض قانونية عىل أساس القانون الجنايئ الذي يسمح باإلجهاض حامية لصحة 

خارج  وحتى  ولكن  مرضاها،  إىل  مبارشة  اإلجهاض  خدمات  املصحات  توفر  األم. 

هذه الحاالت الواضحة، قال يل العديد من املهنيني يف مجال الصحة خالل مقاباليت 

معهم أنهم يوفرون االستشارة حول استخدام امليزوبروستول خلف األبواب املغلقة، 

رّسا.  األمر  يبقني  أن  النساء  مستحلفني  العقار،  تتضمن  وصفات  يكتبون  وأنهم 

أن  ميكن  الذين  األطباء  لعدد  دقيق  تقدير  عىل  للحصول  سبيل  من  ليس 

يكونوا منخرطني يف مثل هذا النوع من النشاط الحريك وإن كانوا وال شك أقلية يف 

هرمية مهنية ال تزال يف جزئها األكرب تحت سيطرة شبكات من القدماء الكاثوليك 

بنّيٌ وعىل  النضالية  املامرسات  الواسع ملثل هذه  الوقع  اجتامعيا. ولكن  املحافظني 

األخص ألن مجموعات النشطاء يجمعون معطيات دميغرافية وصحية من زبائنهم 

صحة  قضية  القانوين  اإلجهاض  قضية  جعل  يف  طريقة  ذلك  وباعتبار  نرشها  يتم 

ضمن  وتقدم  النت،  عىل  العموم  متناول  يف  التقارير  توضع  جالء.  أكرث  عمومية 

التقارير  جعلت  كام  الصحة  مهنيو  يعقدها  وطنية  مؤمترات  يف  تعرض  ورقات 

عىل  للقضاء  املتحدة  األمم  ميثاق  إطار  يف  وضعت  التي  الظل(  )تقارير  املستقلة 

كل أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( مامرسَة اإلجهاض مرئية بوضوح أكرب بكثري 

مام كانت عليه عندما كانت ترسل من خالل ما أسميتُه »التحليل الوبايئ النسوي«.

اإلجهاض  عقاقري  إىل  النفاذ  حول  النضايل  النشاط  أن  إىل  نشري  أن  املهم  من 

قوانني  بها  فرضت  التي  سياساتها  يف  الدولة  تسجله  فشال  يعكس  األرجنتني  يف 

الرغم  عىل  املدونات  يف  حالها  عىل  ظلت  التي  القوانني  وهي  البالد  يف  اإلجهاض 

السياسية  اإلرادة  من  القليل  إال  مثة  يكن  مل  أنه  والحقيقة  املامرسات.  تغري  من 

الجهود  تعززت  أن  منذ  األخص  وعىل  مجالها  يتسع  مامرسة  مالحقة  يف  الواضحة 

التي ميكن أن تخلق تعاطفا مع الشابات من النساء ذوات الهشاشة والاليئ ميكن 

املعطيات  الحامسة. حسب ما ورد يف  قانوين مفرط  أن يظهرن مبظهر ضحايا جرب 

عىل  النساء  من  اآلالف  عرشات  تحصلت  الحركيون،  النشطاء  جمعها  التي 

تواصل  األثناء،  ويف  بحياتهن.  املخاطرة  دون  من  حملهن  إنهاء  أجل  من  مساعدة 

الطلب.  تحت  اإلجهاض  بتقنني  املطالبة  الواسعة  األرجنتينية  النسوية  الحركة 

الاليقني  من  نوعا  خلقت  األخرية  األرجنتينية  السياسية  التحوالت  أن  عىل 

سنة  أواخر  السلطة،  إىل  صعد  فقد  النسويات.  الحركيات  الناشطات  إىل  بالنسبة 

دو  فرنانديز  كرستينا  والرئيسة  الوسط  يسار  حكومة  عوض  مييني  حزب   ،2015

التي  الوجهة  غري  إىل  وتوجيهه  نظرها  بغض  كانت مرسورة  أنها  بدا  التي  كريشرن، 

اآلمنة. اإلجهاض  إجراءات  إىل  النفاذ  يوسعون  وهم  النشطاء  فيها  يظهر  كان 

وقد أدانت مؤخرا، مجموعات حقوق إنسان دولية قرار االرجنتني مبعاقبة امرأة 

أن  إىل  أن سعت  بعد  املحافظة  الشاملية  توكامان  محافظة  القتل يف  بتهمة  شابة 

أن  وبفعل  إجهاض.  عملية  إجراء  بغية  محيل  مستشفى  يف  مساعدة  عىل  تحصل 

ما  اإلثبات  ممكن  عري  استخدامه  أن  وبسبب  االستخدام،  منترش  امليزوبروستول 

بعملية  قامت  زبونة  كل  أن  يف  الشك  إىل  ينزعون  املحافظني  األطباء  فإن  بعديا، 

إجهاض تكون قد استعملت العقار. يف هذه الحالة التي ذكرنا، حكم عىل بيلني )اسم 

مستعار استخدمته الصحافة يف تقاريرها( بثامنية سنوات سجنا، وهو حكم قاس وال 

شك خصوصا وأن ال دليل يثبت ما كان اإلجهاض قد تم فعال. ويف بداية سنة 2016، 

كانت املرأة قد قضت بعُد سنتني محبوسة يف انتظار محاكمتها. وعندما نزل الحكم 

امتداد  النسوية مسريات عىل  والحركات  اإلجهاض  الصاعقة، جندت حركات  نزول 

األرجنتني من أجل إطالق رساح بيلني. وتحت ضغوط ضخمة قضت املحكمة الجهوية 

العليا يف توكامان يف أوت 2016 باإلفراج عن بيلني يف انتظار املحاكمة االستئنافية. 

النضال  عىل  عنيفة  فعل  ردة  نحو  عموما  األرجنتينية  السياسات  تقود  وفيام 

من  املزيد  وعىل  نشطائه  ضد  حملة  يف  مجسدة  اإلجهاض،  يف  الحق  أجل  من 

للقلق،  إثارة  أكرث  الجديد  اليميني  الحكم  انعطافة  ستكون  وفيام  بيلني،  شبيهات 

أن  ذلك  يخافوا،  أن  أو  يرتاجعوا  أن  ينوون  ال  املناضلني  هؤالء  أن  الواضح  من 

جهودهم، وعىل امتداد العرشيتني املاضيتني، كانت عىل الدوام دافعة نحو التأثري 

يف  النشطاء  ويأمل  اإلجهاض.  حول  الالتينية  األمريكية  السياسية  الديناميات  يف 

القمقم.   داخل  إىل  املارد  إرجاع  فيها  ميكن  لن  التي  الحالة  بلغوا  قد  يكونوا  أن 

توجه كل املراسالت إىل جوليا ماك رينوندلز برييز عىل العنوان

 julia.mcreynolds@gmail.com 

نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية
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االنقالب المكسيكي 
على حقوق اإلجهاض

>

بقلم سوزانا ليرنر )Susana Lerner(، معهد مكسيكو، المكسيك، ولوسيا ميلغار )Lucía Melgar(، المعهد التكنولوجي 
الحر بمكسيكو، المكسيك، آنياس غيوم )Agnès Guillaume(، معهد البحوث من أجل التنمية، فرنسا

الفيدرايل  مكسيكو  إقليم  اتخذ   ،2007 سنة 

مؤخرا  تسميته  ُعّوَضت  الذي   ،Distrito Federal(

الحمل  إجهاض  بتقنني  قرارا  مكسيكو«(  ب«مدينة 

ما مل تجاوز اإلثني عرش أسبوعا األوىل، وهو االنتصار 

السنوات  منذ  املدين  املجتمع  أجله  من  ناضل  الذي 

االختيار.  يف  الحق  النساء  منح  طريق  عىل   1990

التشّدد  تم  املكسيك،  دولة  أرايض  غالب  ويف  ولكن، 

تبني  تم   ،2008 سنة  فمنذ  اإلجهاض.  تقييد  يف 

»حامية  إىل  تسعى  ودستورية  قانونية  إصالحات 

من  والية  عرش  مثانية  يف  الَحبَِل«  لحظة  منذ  الحياة 

واليات املكسيك الفيدرايل، وآخرها يف والية فرياكروز، 

ما  نحو  قاد  الذي  فام   .2016 جويلية  شهر  خالل 

يسمى باإلصالحات، وما هي اآلثار التي ترتتب عليها؟

يتوجب أن توضع املجادالت والفاعلون الرئيسيون 

ضمن  اإلجهاض  حول  املكسيكسية  املناقشة  يف 

السنوات  فمنذ  السكانية.  السياسات  من  أعم  سياق 

للتنظيم  برامج  املكسيكية  الحكومة  طورت   ،1970

الحد  أجل  من  أخرى  برامجية  ومبادرات  العائيل 

الخيارات  من  تشكيلة  لألمهات  مانحة  الخصوبة  من 

وبتجويد  األرسة  حجم  عىل  بالسيطرة  تسمح  التي 

الحركة املكسيكية لترشيع اإلجهاض

نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية

من  الرغم  وعىل  الحياة.  وتحسني  العائلية  الصحة 

غياب  ويف  ساكنتها،  منو  معدل  من  الحد  يف  نجاحها 

هذه  لدعم  أوسع  واقتصادية  اجتامعية  سياسات 

الجهود، مل تتحسن ظروف العيش املادية يف املكسيك.

إعادة  أثر  وعىل   ،1990 السنوات  خالل 

عمل  برنامج  عىل  تأكيدها  املكسيكية  الحكومة 

سنة  املنعقد  والتنمية  الساكنة  حول  الدويل  املؤمتر 

عىل  »الرتكيز  إىل  الوطنية  السياسة  تحولت   1994

يف  وقع  الذي  العهد،  هذا  يضع  اإلنجابية«.  الصحة 

الجنسية  الحقوَق  األولويات  رأس  عىل  مكسيكو، 

يف  ميارس  الذي  اإلجهاض  بأن  محاججا  واإلنجابية 

عمومية  صحة  مشكلة  ميثل  مالمئة  غري  ظروف  ظل 

السامح  عىل  املوقعة  الحكومات  حاثا  بال،  ذات 

رفع  ذلك  يف  مبا  اآلمن  اإلجهاض  إىل  بالنفاذ  للنساء 

العقبات القانونية والتخيل عن القوانني املناهضة له.

وعىل امتداد العرشين سنة املاضية، دفع النسويون 

تقنني  نحو  الفيدرايل  مكسيكو  إقليم  واآلكادمييون، 

اإلجهاض، وصوال إىل إصالح مدينة مكسيكو املعتدل 

واملتدرج. سنة 2007، صوت مجلس اإلقليم الترشيعي 

املحيل لفائدة السامح باإلجهاض خالل األسابيع اإلثني 

ما  ويف  اإلجهاض،  ظل  )وإن  الحمل  من  األوىل  عرش 

ثالثيتي  قانوين خالل  غري  مخصوصة،  وضعيات  عدى 

الحمل املتبقيتني(. ومن املهم اإلشارة إىل أن، اإلقليم 

أنه »ذلك  الحمل عىل  الفيدرايل، ومن خالل تعريف 

التكاثر البرشي الذي يبدأ بوجود  القسم من سريورة 

توقيت  حول  مناقشة  أية  تفادى  الرحم«،  يف  الجنني 

ميكن   ،2007 قانون  ظل  ويف  ما.  برش  حياة  بداية 

»ذوي  بوصفهم  اإلجهاض  إجراء  يرفضوا  أن  لألطباء 

اعرتاض ضمريي« )رفض إجراء العملية ألنها تتعارض 

املرتجم(،  قيم-  الطبيب يف ضمريه من  ما يحمله  مع 

الصحية  املؤسسات  عىل  القانون  ومبوجب  ولكن 

ذوي  غري  من  أطباء  الطبية  فرقها  ضمن  تشمل  أن 

مبن  الليربالية  األحزاب  وصوتت  الضمريي.  االعرتاض 

فيها الحزب الثوري املؤسسايت )PRI( لفائدة القانون 

بالضد.     )PAN( الوطني  الفعل  حزب  صوت  فيام 

التي  العمومية  الصحية  املصالح  إقناع  خالل  من 

خدمات  بتقديم  الحرضية  املدينة  سلطة  تحت  تقع 

كل  نفاذ  القانون  يضمن  وآمنة،  مجانية  إجهاض 

النساء إىل اإلنهاء القانوين للحمل. ومن املهم اإلشارة 
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يردن  ما  تقرير  بحرية  للحوامل  يسمح  القانون  إىل 

عرض  أو  الحمل  مواصلة  لهن  ميكن  بحيث  فعله 

مبجرد  باإلجهاض  الحمل  إنهاء  أو  للتبني  املولود 

متام  بعد  ممضاة  املوافقة  عىل  الحصول  يتم  أن 

إىل  النفاذ  ذلك،  عن  وفضال  بإمكانهن،  بل  اإلعالم. 

حمل  تفادي  من  تتمكّن  بحيث  الحمل  منع  وسائل 

اإلجهاضات(.  تتايل  تفادي  ثم  )ومن  مربمج  غري  آخر 

وتبعا لذلك وضعت إصالحات مدينة مسكسيكو 

صحٍة  قضية  اعتباره  إطار  يف  اآلمن  غري  اإلجهاض 

ذلك،  كل  وفوق  ومتييز.  اجتامعية  وعدالة  عمومية 

يف  املرأة  حق  ُمقرًّة  اإلنسان،  حقوق  تحمي  هي 

وحياتها  جسدها  تهم  التي  الخاصة  قراراتها  اتخاذ 

امتداد  وعىل  اإلنجابية.  واستقالليتها  الجنسية 

النفاذ  اإلصالح  هذا  ضمن  املاضية،  التسع  السنوات 

مبن  امرأة   160.000 لفائدة  اآلمنة  اإلجهاضات  إىل 

ممن  أخرى  مكسيكية  واليات  من  نساء  ذلك  يف 

بالعملية.  للقيام  مكسيكو  إىل  السفر  لهن  أمكن 

التي  املحافظة  القوى  فعل  ردة  تستغرق  مل 

اإلنجيليون  ويدعمها  الكاثوليكية  الهرمية  تقودها 

طويال.  وقتا  مسيحية  تسميات  تحمل  أخرى  وقوى 

يؤكد  العامل  مناطق  من  العديد  يف  الحال  هو  وكام 

يتطلب  الحياة«  عن  »الدفاع  أن  عىل  املحافظون 

املزعومة  بالحقوق  النساء  وحياة  الحرية  ارتهان 

اإلقرار  رافضني  »شخصا«،  يعتربونه  الذي  للجنني 

بواقع اإلجهاضات غري اآلمنة وبآثارها يف صحة النساء 

تدافع  املقابل،  الطرف  عىل  العائلية.  الحياة  ويف 

املجموعات النسوية عىل أولوية حقوق النسوة وعىل 

الحق الكوين يف الصحة مؤكدة أن األمومة يتوجب أن 

عىل  كذلك  ومؤكدة  والطوعية  الحرية  بكامل  تكون 

الكنيسة  بني  الفصل  مبدأ  يظل  أن  الواجب  من  أنه 

املكسيكية. الدميقراطية  ضمن  مركزيا  والدولة 

وفيام كانت مدينة مكسيكو ترشع يف السامح بنفاذ 

أكرب إىل إجهاض الثاليث األول، أكدت منظامت من قبيل 

العائلة«  أجل  و«من   )Provida( الحياة«  أجل  »من 

يف  الكاوثوليك  املحامني  و«جمعية   )Profamilia(

مكسيكو« عىل أن »الحياة تبدأ يف لحظة الَحبَل ومنذ 

تلك اللحظة يبدأ وجود كائن برشي ذي حقوق«. حاول 

استخدام  لإلجهاض  املناهضون  الحركيون  الناشطون 

يف  مستمرة  احتجاجات  يف  مبا  متعددة  اسرتاتيجيات 

العديد  األساقفة يف  يطلقها  للتحرك  الشارع ودعوات 

إجراء  من  النساء  ملنع  مبارشة  وأعامل  املدن  من 

القضائية.  للدعوات  ورفع  لوبيات  وتنظيم  اإلجهاض، 

من  بعُد  القانون  أجازه  ما  بشدة  عارضوا  أنهم  كام 

التنظيم  ضد  وتحركوا  أزواج  ضمن  املثليني  تعايش 

العمومية.  املدارس  يف  الجنسية  والرتبية  العائيل 

»الحقوق  تعبري  يحذفوا  أن  من  متكنوا  وبَدَهاٍء، 

الجنسية واإلنجابية« واإلحاالت عىل املنظور الجندري 

والدولية. الوطنية  العمومية  الوثائق  العديد من  من 

قبل  املحافظة  املجموعات  ظهرت   ،2008 سنة 

انعقاد املحكمة العليا تحديا لإلصالحات. وعىل الرغم 

اإلجهاض  قانون  أن  العليا  املحكمة  رأت  ذلك  من 

مؤيدات  ثالث  عىل  مبنيا  حكمها  وكان  دستوري، 

إضافية. أقرت املحكمة أوال حق كل امرأة يف تقرير ما 

يناسب جسدها هي الخاص، وهو الحق الذي يعني 

أن عىل الدولة أن تضمن حقوق النساء بوصفها حقوقا 

إنسانية يف اتخاذ قراراتهن يف ما يخص صحتهن البدنية 

والعقلية وما يخص حيواتهن. ولكن، ويف مستوى ثان، 

حكمت املحكمة بأن الحق يف الحياة ليس حقا مطلقا 

أخرى  إىل حقوق  بالنسبة  أرفع«  قيمة  وال »حقا من 

الدولية بحيث يكون  أسس لها الدستور واملعاهدات 

عىل الترشيع، إذا ما ناقضت الحقوق بعضها البعض، 

أن يوازن بني البدائل. أخريا، وعىل أساس املؤيد الثاين، 

قررت املحكمة أن من صالحيات الترشيعات املحلية 

املحلية. الجزائية  القوانني  عىل  تغيريات  تُدخل  أن 

عىل أثر حكم املحكمة العليا اتجهت املجموعات 

تحوير  إىل  ساعية  الوطنية  الترشيعات  إىل  املحافظة 

تأسيسات الدولة الدستورية أو قوانينها الجزائية، منادية 

ب«حامية الحياة منذ لحظة الَحبَل« أو »اإلخصاب«، 

وبحول  اإلجهاض.  إىل  يعمدن  الاليئ  النساء  ُمجرّمة 

منتصف سنة 2016، وبدعم من الكنيسة الكاثوليكية 

ومن مرشعني من كل األحزاب السياسية، مبن يف ذلك 

يساريني كانت القوى املناهضة لإلجهاض قد حققت 

هدفها يف مثانية عرش من الواليات املكسيكية. وبسبب 

عقوبات  مكسيكيات  تقيض  الجديدة،  القوانني  هذه 

بالسجن متهامت تارة بارتكابهن »القتل العمد املشدد 

القتل  يعني  )مبا  قُْرىَب«  نََسِب  لذي  موجها  بكونه 

عليها  يعاقب  التي  التهمة  وهي  لألطفال(،  اإلبادي 

أحيانا مبا بني 20 و30 سنة سجنا. وتعرضت أخريات 

مامرسة  كانت  لو  كام  نفسية  عالجية  تدخالت  إىل 

هذه  َوَجدت  عقليا.  مرضا  الشخصية  االستقاللية 

الفشل  أصاب  أن  بعد  مجاال  لها  الجديدة  العقوبات 

املكسيكية يف محاوالتها  الواليات  العديد من  املتكرر 

تسمح  التي  البالد  يف  الجارية  القانونية  املعايري  اتباع 

كام  الحاالت  بعض  يف  واآلمنة  القانونية  باإلجهاضات 

املقبولة  الوحيدة  الحالة  )وهي  االغتصاب  حاالت  يف 

قانونيا يف كل أرجاء البالد(، ويف حاالت تشوه الجنني 

صحتها.   أو  املرأة  حياة  تهديد  حاالت  يف  أو  الِخلِْقّي 

املجادالت  تزال  ال   ،2016 سنة  منتصف  ببلوغنا 

تحتج  لوجه.  وجها  متعارضني  موقفني  تضع 

مرتهنة  الحياة«،  يف  ب«الحق  املحافظة  املجموعات 

حياة النساء وحريتهن بحياة وحقوق مفرتضة لجنني، 

هذه  تقّدر  وال  القانونية.  الوجهة  من  شخصا  تعتربه 

املجموعات تبعات اإلجهاضات غري اآلمنة مثل وفيات 

األمهات عند الوضع ومرضهن أو وقعها عىل العائلة. 

عىل  الليربالية  املجموعات  تدافع  املقابلة،  الجهة  يف 

أولوية حقوق النساء، وعىل األمومة االختيارية الحرة 

وعىل الحق الكوين يف الصحة وتطالب باحرتام الدولة 

الالئكية باعتباره مفهوما أساسا يف الدستور املكسييك.

ويتواصل الكفاح طويل األمد من أجل حقوق النساء 

يف املكسيك، وكثريا ما كان النسويون ومنظامت النساء 

غري الحكومية يف مربع رد الفعل أكرث مام كانوا وكانت 

تسعى  املحافظة  القوى  كانت  بينام  الفعل  موقع  يف 

إىل تجريم اإلجهاض. عىل هذه الدينامية أن تتغري. يف 

باملطالبة  يرفع عقريته  أن  املدين  املجتمع  نظرنا، عىل 

الوطني. املستوى  عىل  وتقنينه  اإلجهاض  بتحرير 

توجه كل املراسالت إىل 

 slerner@colmex.mx سوزانا لرينر عىل العنوان

وإىل لوسيا ميلغار عىل العنوان

 lucia.melgar@gmail.com

وإىل آنياس غيوم عىل العنوان 

Agnes.Guillaume@ird.fr
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>>

نزل   ،2016 سنة  من  أغسطس  شهر  أواسط  يف 

بشعار  ُمَعبَِّئني  الشوارع  إىل  البريوفيني  من  اآلالف 

بني  من   .)Ni Una Menos( أَقَّل«  َواِحًدا  َوالَ   «

حديثا،  املنتخب  البريويف  الرئيس  كان  املحتجني 

وأعضاء  والجنيس،  الجسدي  العنف  من  وناجون 

أحزاب  ومنتسبو  والنسوية،  النسائية  املنظامت  يف 

بتنديدها  الكنغرس.  يف  وممثلون  ووزراء  سياسية، 

املسرية  توصيف  تم  النساء،  عىل  املسلط  بالعنف 

البريوفية  االجتامعية  التعبئات  أكرب  أحد  أنها  عىل 

باعتبار  املاضية  سنة  األربعني  امتداد  عىل  أهمية 

واآلباء  واألوالد  والبنات  والرجال  النساء  مشاركة 

واألبناء والجدود واألحفاد يف املسرية جنبا إىل جنب.

امرأة  يُظهر  فيديو  رشيَط  كان  املسرية  قادُح 

بهو  يف  السابق  رفيقها  بأيدي  شعرها  من  تُسحب 

عقاب  إىل  تَُؤْل  مل  القضية  ولكن  نزل.  يف  االستقبال 

حيث استنتج القايض أن جراح املرأة ال تدل عىل وجود 

نية االغتصاب أو القتل. وتحت شعار »إذا ما أصيب 

أقل«  واحدا  »وال  تكتل  دعا  كلنا«  أصبنا  فقد  أحدنا 

البريوفيني إىل االحتجاج عىل العنف والتمييز املسلطني 

باالستجابة  أنفسهم  املنظمون  فوجئ  النساء.  عىل 

تعبئات  عىل  موازية  إجابة  مثلت  التي  الجامهريية 

مامثلة عىل امتداد مدن أمريكا الالتينية طالبت كلها 

عدالة  نظام  وضد  النساء  ضد  السافر  العنف  بإنهاء 

معطوب. عنت هذه املظاهرات للعديد من األمريكيني 

نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية

اإلجهاض بوصفه عنفا: 
نزاع بيروفي

>

بقلم إيريكا بوس )Erika Busse(، جامعة الباسيفيك، البيرو، وعضو لجان البحث في ج د ع اج حول »الهجرة« )ل ب 
3١(، و«النساء والمجتمع« )ل ب3٢(، و»الحركات االجتماعية، والفعل الجماعي، والتغير االجتماعي« )ل ب ٤8(، 

و»العائلة والبحث فيها« )ل ب ٠٦(

»املسرية العظمى من أجل الحياة« ضد اإلجهاض يف 

ليام، بريو يف 23 مارس 2013 

تصوير باولو أغيالر      

وكالة حامية البيئة
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بصدد  األمور  أن  الحظوا  حيث  أمل  لحظة  الالتني 

العنف  األخص  وعىل  النساء،  قضايا  وصارت  التغري 

املسلط عليهن، عىل رأس اهتاممات الوعي العمومي.

النساء،  عىل  املسلط  العنف  عىل  الرتكيز  يؤرش 

وعىل اإلفالت من العقاب املضمون للمعتدين، تحوال 

الالتينية  أمريكا  نسويو  يؤطر  بها  التي  الطريقة  يف 

إعادة  خالل  من  اإلنجابية.  الحقوق  حول  املطالب 

جنيس  »عنف  أنه  عىل  اإلجهاض  حول  الجدل  تأطري 

النساء )والقارصات(« ومن خالل إبراز »األمومة  ضد 

أعاد  املفروض(،  الرسي  اإلجهاض  )أو  املفروضة« 

عىل  الرتكيز  يتم  بحيث  املجادلة  تأطري  النسويون 

عنف الدولة بوصفه عىل أعىل سلم مامرسات العنف 

الجنيس ذاته يف مناقضة للتأطري السابق الذي كان يركز 

عىل الحقوق اإلنجابية بوصفها مسألة اختيار شخيص.

األفكار  النساء  عىل  املسلط  العنف  إطار  يحارب 

القائلة إن اإلجهاض نتيجة ل«أنانية« رغبة املرأة عىل 

أثر سلوك ُمْنَحّل، عوضا عن الرتكيز عىل العنف املسلط 

معارضة  تعني  أخالقية.  قضية  بوصفه  النساء  عىل 

النساء  عىل  يسلط  عنف  ال  إن  القول  اّدعاء  الحملة 

التأطري  هذا  شأن  ومن  االهتامم.  يستحق  ال  إنه  أو 

الضحايا  موقع  يف  النساء  وضع  إىل  يؤول  أن  الفعال 

والهرميات  الجاهزة  القوالب  يعزز  أن  ميكن  ما  وهو 

الجندرية مديدة العمر. ومع ذلك، يبدو أن االنتقال 

حقوق  صيغة  ضمن  اإلجهاض  إىل  النفاذ  تأطري  من 

النساء إىل الربط بينه وبني إنهاء العنف الجنيس ساعد 

العاملة  للجهود  الشعبي  الدعم  مدى  توسيع  عىل 

عىل رفع تجريم اإلجهاض املُْجَرى يف حالة االغتصاب.

بدال من الرتكيز عىل الدولة فحسب لرفع التجريم 

عن اإلجهاض، يدعو النشطاُء املجتمَع املدين واملهنيني 

مثل األطباء وأعضاء املجموعات الدينية كذلك، ساعني 

نضاالت من أجل الحق في اإلجهاض في أمريكا الالتينية

إىل تغيري الطريقة التي بها يفكر البريوفيون يف ما يهم 

حقوق النساء والعنف املسلط عليهن. لقد مكن هذا 

الرتكيز عىل  إىل  اإلنجابية  الحقوق  الكبري من  التحول 

جالبا  أوسع  لحركة  أساس  توفري  من  الجنيس  العنف 

الحركيني  النشطاء  ذلك  يف  مبن  أخرى  مجموعات 

الجنسية  امليول  ومزدوجي  واملثليني  السحاقيني 

الشعبية،  النسائية  واملنظامت   )LGBT( ومختلطيها 

يبدو  واملشاهري.  والشباب  الكاثوليكية  واملجموعات 

االغتصاب  حاالت  يف  اإلجهاض  عن  التجريم  رفع  أن 

بعد  البريويف  املجتمع  قطاعات  أوسع  من  دعام  غنم 

لقد  النسويني.  من  »القليل«  يف  منحرصا  كان  أن 

فوق  إىل  تحت  من  املقاربة  بني  الحملة  زاوجت 

البريوفيني  توقيعات  جمع  خالل  من  األخص  )وعىل 

العاديني( واملقاربة من فوق إىل تحت )حملة دعائية 

والسياسيني  والفنانني  املشاهري  أرشكت  تليفزيونية 

من  تجمعات  مع  وباالشرتاك  عاديني(.  مواطنني  وكذا 

قبيل »السجاد األحمر« )Alfombra Roja( اجتذبت 

واملهرجانات.  املسريات  أثناء  لها  داعمني  الحملة 

مؤسسات  يف  الثقة  مستوى  بتدين  يتسم  سياق  يف 

املواطني  االنخراط  عىل  الحملة  أكدت  الدولة، 

دميقراطي. فعل  بصنع  النشطاء  التزام  عىل  مشددة 

إجابة  توليد  التأطري عىل  اآلن، عجز هذا  إىل حد 

فشلت  مثال،  البريو  ففي  املرّشعني.  لَُدن  من  قوية 

السامح  يتم  بحيث  البريويف  الدستور  تغيري  محاولة 

باإلجهاض يف حاالت االغتصاب يف الحصول عىل تأييد، 

الكنغرس،  يف  تصويت  عن  النظر  رُصف  مبثل  ومثال 

اإلجهاض  تجريم  رفع  إىل  أّدى  رمّبا  لكان  تّم  لو 

املرشعني  أغلب  كان  ولنئ  االغتصاب.  حاالت  يف 

يخلف  الذي  البدين  العنف  ضحايا  مع  يتعاطفون 

رضوضا وكسورا، فإنهم، وعندما يؤدي العنف الجنيس 

)االغتصاب( إىل الحمل، يحولون السؤال املتعلق بأي 

أخالقية.  مسالة  إىل  املراعاة  بأولوية  أجدر  الحقوق 

وحتى بهذا املعنى، كان مثة مؤخرا نوع من الحركة 

الوئيدة مّست الخطابات والسياسات العمومية. سنة 

1924، رفعت املجلة القانونية الجزائية البريوفية طابع 

الجرم عىل اإلجهاض العالجي يف الحاالت التي تكون 

مل  ولكنها  مخاطرة،  حالة  الحامل يف  املرأة  حياة  فيها 

تضع أي بروتوكول يسمح لألعوان الطبيني بأن يؤّمنوا 

أن  يعني  مبا  حاالت  هذه  مثل  يف  اإلجهاض  إجراء 

مخاطرة  فيها  حمل  حالة  ينهي  بأن  يقرر  طبيب  أي 

امتداد  وعىل  السجن.  إىل  األمر  به  يؤول  أن  ميكن 

يرتددون  الدكاترة  أغلب  كان  املوالية،  سنة  التسعني 

الظروف. هذه  ظل  يف  اإلجهاض  عمليات  إجراء  يف 

ولكن، ويف سنة 2014، وعىل الرغم من انتقاد واسع، 

وعىل األخص من جانب الكاثوليك واإلنجيليني، انتهى 

البريوفيون إىل تبني بروتوكول ميكن من خالله لألطباء 

الحمل  حاالت  إنهاء  عىل  املوافقة  عىل  يحصلوا  أن 

املَُخاِطرَة. ولكن الحواجز إزاء الرتكيز الكامل لإلجراءات 

الكيفية  األطباء  بعض  يجهل  حيث  موجودة  ظلت 

املعلومُة  النساَء  وتُْعِوُز  اإلجهاضات،  تجرى  بها  التي 

ويحبط الخوف والخجل إمكانية استخدام الربوتوكول 

حتى عندما تكون حياة املرأة الحامل يف حالة الخطر.

ميكن لتبني هذا الربوتوكول الجديد أن يشري إىل أن 

تأطري حقوق اإلجهاض بوصفها مسألة صحة بالنسبة 

إىل املرأة يكون أكرث نجاحا من تقدميها عىل أنها مسألة 

واحدا  »وال  مسرية  اقرتحت  وكام  إنجابية.  حقوق 

أقّل«، ميكن أن تكون قضايا النساء قد شهدت انتقاال 

السؤال  ولكن  البريويف،  السيايس  الجدل  جبهة  نحو 

وعىل  داللة،  ذا  التغيري  هذا  يكون  أن  إمكانية  حول 

األخص يف معالجة القتل اإلبادي للنساء، ال يزال قامئا.

توجه املراسالت إىل إيريكا بوس عىل العنوان

e.busse@up.edu.pe
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املعنون  التقرير  طموح  جديدة«  ألزمنة  جديدة  »معرفة  التعبري  يلخص 

مدعوما  حديثا.1  الصادر  الحضور   أشكال  العريب:  العامل  يف  االجتامعية  العلوم 

طور  يف  التقرير  ظل  االجتامعية«،  للعلوم  العريب  »املجلس  طرف  من  ماليا 

الباحثني. أغلب املعطيات  التجهيز ملدة عامني مستفيدا من مساهامت فريق من 

املرشوع. فريق  من  بجهد  مرة  ألول  جمعت  أصيلة،  التقرير  يف  املستخدمة 

وفيام يقدم التقرير معطيات كمية وكيفية حول حجم حضور العلوم االجتامعية 

يف الجامعات العربية وطبيعته، ويف املراكز البحثية والجمعيات املهنية والدوريات 

اآلكادميية، هو ال يغيّب، يف اآلن ذاته، عن نظره العلم االجتامعي العمومي. وهو 

العلم  املدين  املجتمع  منظامت  تَستخِدم  بها  التي  الكيفية  عن  دراسة  يتضمن 

االجتامعي يف عملها وكذا معطيات عن العلم االجتامعي يف املجال العمومي العريب 

مثل الصحف العربية والربامج التليفزيونية والدوريات الثقافية واملجالت الشعبية.

العلوم  تستضيف  التي  املؤسسات  عدد  يف  هائل  منو  عىل  اليد  وضعنا  لقد 

االجتامعية يف 22 بلدا يف املنطقة العربية، وعىل الخصوص عىل امتداد العرشيتني 

اآلن يف  القامئة  الجامعات  املائة من  70 يف  توجد  مل  األخرية.  الثالثة  العرشيات  أو 

األكادميية  الدوريات  عدد  وتزايد   1990 السنوات  بداية  منذ  إال  العربية  املنطقة 

تزايد  الفرتة،  نفس  ويف  فيام،   1980 السنوات  بداية  منذ  أضعاف  بأربعة  العربية 

صامتة  معرفية  ثورة  حدثت  لقد  األقل.  عىل  أضعاف  بستة  البحثية  املراكز  عدد 

وإن  األخرية  عرشيات  الثالث  أو  العرشيتني  خالل  العريب  العامل  امتداد  عىل 

الحقيقي. الثورة  تلك  محتوى  حول  القليل  إال  نعرف  اآلن  حد  إىل  نكن  مل 

الرثوة  عن  مستقال  يبدو  املعرفة  مؤسسات  انتشار  أن  لالنتباه  املثري  من 

ومام  السواء.  حد  عىل  فقرية  أقطار  ويف  غنية  أقطار  يف  عايناه  حيث  الوطنية، 

حرية  قبيل  من  عوامُل  ذلك،  يف  التأثري  يف  الرثوة  أهمية  من  أكرب  بأهمية  يتّسم 

البحث ومجتمع مدين قوي إىل هذا الحد أو ذاك يدفع البحث العلمي االجتامعي 

املعني  البلد  يف  ما  حد  إىل  متسعة  متعلمة  طبقة  ووجود  منه،  يستفيد  أو 

بكل  يتعلق  وما  البلد  يف  الحادثة  املحلية  بالتطورات  الدويل  االهتامم  ومستوى 

االجتامعية  بالعلوم  املحلية  العلمية  الجامعة  ارتباطات  قوة  من  العوامل  هذه 

الكونية. يبدو منو املجتمع املدين يف نفس الفرتة ذا ارتباط بنمو العلم االجتامعي 

لها صلة  التي  العوامل  أكرب من  يكونا جزًء من مجموعة  أن  االثنني معا  وميكنهام 

باالنتفاضات العربية التي بدأت أواخر سنة 2010 وال تزال تزيد يف إجالء نتائجها. 

يف ما بني الجامعات العربية، وضع التقرير اليد عىل اختالالت كربى. تقع العلوم 

يتجاوز  ما  محققة  العربية  الجامعات  يف  االجتامعية  العلوم  االقتصادية يف صدارة 

ربع مجموع جامعات العلوم االجتامعية، مقابل األنرثوبولوجيا التي ال تكاد تصل 

بني  ما  نقطة  يف  األخرى  االجتامعية  العلوم  تقع  فيام  الكليات،  من  باملائة   2 اىل 

جدا  كبرية  بصفة  تركز  العربية  الجامعات  غالب  ولكن  األقصيني.   الحدين  هذين 

للعلامء  والحوافز  الوقت  القليل من  إال  توفر  أنها ال  يعني  ما  التدريس وهو  عىل 

البحثية أو املدنية. وعىل ذلك  االجتامعيني الذين يأملون يف االنخراط يف األنشطة 

وألنها  التي،  العربية  البحثية  املراكز  خارج  تقام  أن  إىل  األخرية  األدوار  تنزع هذه 

منظمة حسب املوضوعات ال حسب االختصاصات، تنزع إىل أن تدفع بالدراسات 

متفاعلة االختصاصات وكذا بااللتزام املدين سواء بسواء. كام أظهرت املراكز البحثية، 

التي تأسست أغلبيتها الكبرية منذ فرتة قريبة نسبيا، قدرة إنتاجية أكادميية عالية 

حيث تصدر عنها أغلب دوريات العامل العريب األكادميية. يستضيف لبنان وفلسطني 

واألردن عددا كبريا من املراكز البحثية نسبة إىل عدد سكانها وحتى جيبويت تقع يف 

ترتيٍب أعىل من بلدان أغنى منها من قبيل قطر والبحرين. ومن املثري لالهتامم أن 

بلدانا غنية من قبيل الكويت والسعودية ال تُظهر إال مستًوى معتدال من اإلنتاجية 

التي تبدو  الدويل األخرية  الرتتيب  النتيجة مبارشة مؤرشات  البحثية. وتناقض هذه 

الحقيقي عن املشهد املعريف  التقرير  القدرة عىل  من منظور ما نحن فيه ضعيفة 

العريب وهو ما يعود جزئيا إىل تبجيلها النرش باللغات األوروبية ومبخرجات محددة. 

كام تبدو هذه املامرسات الرتتيبية مدفوعة بالنزوع إىل تشيئ الهرمية أكرث من أي 

اهتامم فعيل مبحتوى املعرفة، ومناسبتها أو استخداماتها يف املجتمعات التي تنتجها. 

العمومي.  املجال  يف  االجتامعية  العلوم  إىل  التقرير  نصف  يقارب  ما  ُخّصص 

والربامج  الشعبية  واملجالت  والصحف  املدين  املجتمع  منظامت  تحاليل  أظهرت 

الثقافية أن العلوم االجتامعية كثريا ما تنقل إليها يف أطر  التليفزيونية والدوريات 

منظامت  أن  عىل  التقرير  وقف  مختلفة.  وبأشكال  متنوعة  ومبستويات  اختزالية 

تناسب  بطريقة  وإن  االجتامعي  العلم  تنتج  حتى  بل  تستخدم  املدين  املجتمع 

النمو األخري للعلوم االجتامعية  مهامتها، وتلك نتيجة تشري إىل وجود ربط ما بني 

أخرى  مخرجات  بني  ومن  العريب.  املدين  للمجتمع  املتزايدة  واملنظورية  العربية 

العلوم  يف  البحث  عىل  منفتحة  الثقافية  الدوريات  تبدو  العمومي  للمجال 

العلم  ملقاالت  صفحاتها  من  باملائة   20 يناهز  ما  تخصص  حيث  االجتامعية 

تعكس  مام  أكرث  الثقافية  الجامعات  انشغاالت  تعكس  بطرق  وإن  االجتامعي 

الشعبية  واملجالت  الصحف  وتخصص  األكادميية.  االجتامعية  العلوم  اهتاممات 

مقدمة: العلوم 
االجتماعية في العالم 

العربي

>

بقلم محمد باميه، جامعة بيتسبيرغ، الواليات المتحدة األمريكية، محرر مجلة  International Sociology Reviews، وعضو 
لجنتي البحث في ج د ع اج حول »نظرية االغتراب والبحث فيه« )ل ب 3٦( و«السيرة الذاتية والمجتمع« )ل ب 38(

>>
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>>
أقل  الكم  ولكن  االجتامعية.  للعلوم  أقل  زمنا  أو  مساحة  التليفزيونية  والربامج 

أهمية من الكيف مثلام متكن مالحظته ممثال يف أشكال حضور العلم االجتامعي 

العريب.  الكويتية  املجلة  أو  الفلسطينية  القدس  صحيفة  تحتضنها  التي  العمومي 

كان فهم التغري االجتامعي، سواء أكان يف صيغته الثورية أم صيغته اإلصالحية، 

الخمس  السنوات  يف  األخص  وعىل  العرب  االجتامعيني  للعلامء  أولوية  ذا  مشغال 

تحليلنا  أظهر  الفرتة،  تلك  امتداد  عىل   .)2014 2010-ديسمرب  )جانفي  األخرية 

االجتامعيني  العلامء  اهتاممات  من  الصدارة  يحتل  العريب«  الربيع  أن«  املضموين 

و«الحقوق«  »الدميقراطية«  قبيل  من  صلة  ذات  موضوعات  مع  بالتوازي  العرب 

التقرير  وقف  وقد  شابه.  وما  املدين«  »املجتمع  و  »املشاركة«  و  »االستبداد«  و 

فيها  تتقاطع  موضوعة  بوصفها  عالية  مرئية  ذات  كانت  النساء  قضايا  أن  عىل 

واملواطنة  الحقوق  مناقشات  إىل  تُجمع  ما  كثريا  وهي  االتجاهات  من  العديد 

األطفال.  أو  العائلة  قبيل  من  »تقليدية«  قضايا  إىل  تجمع  مام  أكرث  واملشاركة 

»الرتبية«  و  »الشباب«  قبيل  من  خصوصية  أكرث  اجتامعيٍّ  تغرّيٍ  مسائُل  تلق  ومل 

أن  لالهتامم،  املثري  ومن  الباحثني.  من  بكثري  أقل  اهتامما  إال  »التنمية«  حتى  أو 

البعض من املوضوعات املتوقعة كان تقريبا غائبا وأكرث ما يفاجئ من بينها »العامل 

داللة  ذات  تحليلية  مقولة  أنه  عىل  الغرب  يف  املفهوم  يعالج  ففيام  اإلسالمي«. 

بالغة، تجاهله العلامء االجتامعيون العرب تجاهال يكاد يكون تاما وقد يكون ذلك 

عائدا إىل أنهم ال ينظرون إىل »العامل اإلسالمي« عىل أنه مقولة تحليلية متجانسة، 

االجتامعية. العلوم  مناظري  من  الدينية  والسياسات  »اإلسالم«  حللوا  إنهم  ولو 

أسسها  ترسيخ  من  تزيد  العربية  االجتامعية  العلوم  أن  التقرير  يستنتج 

من  الرغم  عىل  العريب  املعريف  املشهد  مكونات  من  مهاّم  مكونا  بوصفها 

تقاريُر  بُرِْمَجت  وقد  بحوثها.  يتجاهلون  السياسات  صانعي  بأن  العام  الشعور 

رصد  مستهدفة  سنتني،  كل  العربية  االجتامعية  العلوم  حول  مستقبلية 

املنطقة. مستقبل  صنع  يف  وكذا  الكونية  االجتامعية  العلوم  يف  مساهمتها 

mab205@pitt.edu توجه املراسالت إىل محمد باميه عىل العنوان

1  محمد باميه هو مؤلف التقرير

http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf

mailto:mab205%40pitt.edu?subject=
http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-216.pdf
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تواجه املنطقة العربية كام متفاقام من التحديات 

اآلن  ويف  واألمنية.  والبيئية  االقتصادية  االجتامعية 

قوية  وبحثية  أكادميية  ُمَقّدرات  إىل  تفتقر  هي  ذاته 

ميكنها أن تلقي األضواء الكاشفة عىل هذه التحديات 

املناقشات  وتغذي  االجتامعية  التغريات  تحلل  وأن 

األمنية.  التحديات  مواجهة  عىل  وتساعد  العمومية 

البرشية  التنمية  تقارير  من  العديد  سجلت  ومثلام 

الدول  حاجة  تتطلب  املتحدة،  األمم  عن  الصادرة 

العربية املتأكدة إىل املعرفة إكساب البحث يف املنطقة 

والنفاذ  واالتساع  والجودة  القدرة  من  أعىل  درجات 

االجتامعي.   العلمي  البحث  األخص  وعىل  والفعالية، 

الوعي  دفع  املاضية،  العرشية  امتداد  عىل 

أن  إىل  سعت  التي  املبادرات  من  بالعديد  املتنامي 

مؤسسات  تركز  التحديات.  هذه  من  البعض  تواجه 

فرص  مع  بالتوازي  والبحث  العايل  للتعليم  جديدة 

بنى العلم االجتماعي 
الجديدة

في المنطقة العربية

>

بقلم ساتاني شامي، المديرة العامة للمجلس العربي للعلوم االجتماعية، لبنان

املؤمتر الثاين للمجلس العريب للعلوم االجتامعية، 

مارس 2015

>>

دراسات  ليتابعوا  املنطقة  أصييل  للطلبة  زماالت 

لإلنجازات  متنح  التي  الجوائز  من  عدد  وبعث  عليا. 

املهنية.  الجمعيات  عدد  ببطء  يتزايد  فيام  األكادميية 

العلوم الجتامعية  املركزة عىل  والفرص  الربامج  ولكن 

الفرص  وليست  كبري،  حد  إىل  محدودة  تزال  ال 

العربية. املنطقة  أقطار  امتداد  عىل  متناسبة  املتاحة 

يف هذا السياق، تم تصور املجلس العريب للعلوم 

اجتامعيني عرب  االجتامعية وتطويره من قبل علامء 

بغية   2006 سنة  مرة  ألول  التقوا  باملسألة،  مهتمني 

طريق  تعرتض  التي  املشاكل  معالجة  طرق  مناقشة 

املنطقة.  يف  االجتامعي  والبحث  االجتامعية  العلوم 

اهتزت  منتهاها  إىل  التخطيط  سريورة  وصول  ومع 

املنطقة جراء االنتفاضات العربية التي انطلقت سنة 

2010. ساعدت هذه األحداث، من بني أخريات، عىل 
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فتح الفضاءات واملناقشات العمومية رافعة من درجة 

ويف  للتغيري.  جديدة  فرص  وبتوفر  باألمل  اإلحساس 

الوضع  مساءلة  أهميُة  واضحًة  صارت  املضامر،  هذا 

القائم ورضورة تطوير رؤى جديدة للمجتمع، وطرق 

جديدة يف متثيل املايض والحارض واملستقبل. وصارت 

الشوارع.   يف  تطرح  االجتامعية  العلوم  أهمية  قضية 

االستبداد،  عودة  عن  تتكشف  التطورات  بدأت 

وتنامي الالأمان والعنف، وكذا الحرب يف العديد من 

يف  آخذٌة  انبجست  التي  البذور  ولكن  املنطقة،  دول 

تجد  متدها  التي  الجذور  كانت  وإن  حتى  التربعم، 

نفسها  لتحمي  وااللتفاف  لاللتواء  مضطرة  نفسها 

بالتمدد  آخذ  املؤسسايت  املشهد  والقمع.  الرقابة  من 

إمكاناٍت  الهامة  املبادرات  من  العديُد  توفر  فيام 

جديدًة مثرية للرشاكة املؤسساتية ضمن إطار روابط 

مع  البحث  وروابط  النشطة،  الحركية  مع  البحث 

تربوية  فرص  تطوير  أجل  من  وكذا  العمومي  املجال 

جديدة يف العلوم االجتامعية مام تحتضنه الجمعيات 

النت  عىل  املوضوعة  الحية  )الدروس  الحكومية  غري 

teach-( املفتوح  التدريس  القراءة،  تجمعات  مثال، 

الحرين  والنقاش  البحث  أفضية  بعث  إن   1.)ins

املنطقة. مستقبل  إىل  بالنسبة  حيوي  أمر  وحاميتها 

< املجلس العريب للعلوم االجتامعية )مج ع ع اج(:

عىل  تعتمد  ربحية،  غري  منظمة  اج  ع  ع  مج 

العضوية، يقع مقرها الرئيس يف بريوت، لبنان، تعمل 

عىل تطوير العلوم االجتامعية )يف معناها الواسع( عىل 

امتداد املنطقة وعىل املستوى الكوين. مع بلوغ أعامله 

عامها الرابع، صار ملج ع ع اج فريق عامل يتكون من 

سبع أعضاء يعملون بكامل الوقت وعضوين يعمالن 

بتوقيت جزيئ. أنشأ مج ع ع اج مركزا فرعيا يف فلسطني 

وفريق  جزيئ  بتوقيت  مستشارين  كبري  به  يشتغل 

أيضا.  هو  بتوقيت جزيئ  يعمل  ومايل  إداري  وظيفي 

أطلق املجلس أربع برامج متويلية متنح منحا بحثية، 

وينظم مؤمترا يعقد مرتني يف السنة ومنتدى للباحثني 

)املمنوحني( يعقد مرتني يف السنة، وسلسلة سنوية من 

املحارضات وأطلق موقعا إلكرتونيا نشطا ووصلة عىل 

مواقع التواصل االجتامعي. مّول املجلس أكرث من 130 

منحة، وينخرط فيه أكرث من 270 عضوا وهو يوفر ِمَنَح 

حركيّة بحثية وكذا فرصا للتدريب والتشبيك لألعضاء 

عامة. بصورة  االجتامعيني  والعلامء  وللممنوحني 

شهدتها  التي  الجذرية  التحوالت  من  الرغم  عىل 

اج  ع  للمج ع  األصلية  الرسالة  فإن  العربية،  املنطقة 

خالل  عليها  وصودق  وضعت  كام  وقيمه  ورؤيته 

صالحة  تزال  ال   2008 انعقد  الذي  األول  مؤمتره 

الرابط  عىل  مراجعتها  للقراء  )ميكن  أهمية  وذات 

تتمثل   .http://www.theacss.org/pages/mission

مبادئ مج ع ع اج يف الدفع بجودة البحث والتفكري 

واستقالليتهام  ومرونتهام  واندماجهام  االجتامعيني 

تقدير  عىل  يركز  اج  ع  ع  م  فإن  وعليه  املنطقة.  يف 

العلم  لجامعات  الفرص  توفري  وعىل  الحاجات 

شباب  عىل  خاص  تركيز  مع  املنطقة  يف  االجتامعي 

بعدها. ما  أو  الدكتوراه  مرحلة  يف  األكادمييني 

أحد املشاريع التي وضعها م ع ع اج هو »املرصد 

الذي  اج(«  ع  ع  )مص  االجتامعية  للعلوم  العريب 

يحلل  املنطقة.  يف  االجتامعية  العلوم  حالة  يحلل 

يف  االجتامعية  »العلوم  لعنوان  الحامل  األول  تقريره 

املنطقة العربية: أشكال الحضور« والذي أرشف عليه 

األساس عىل  املؤسسايت  املشهد  باميه  الدكتور محمد 

http://www.theacss.org/uploads/( املنطقة  امتداد 

منو  يف  الجوهري  واصفا   )English-ASSR-2016.pdf

أقسام العلوم االجتامعية واملراكز البحثية االجتامعية 

يف املنطقة. عىل أن التقرير يلقي كذلك أضواء كاشفة 

والدكتورا،  املاجستري  برامج  يف  الحاصل  النقص  عىل 

أخرى  بنيات  ويف  العلمية  والجمعيات  املجالت  ويف 

عىل  ونقدية.  قوية  معرفة  إنتاج  طرق  عىل  رضورية 

الجانب األكرث إيجابية، يصف التقرير كذلك الحضور 

يف  االجتامعية  واملعرفة  للعلوم  ما  حد  إىل  القوي 

املجال العمومي مبا يف ذلك األعامل األدبية والصحف 

أخرى.  جامهريية  إعالم  ووسائط  الشعبية  واملجالت 

< العلوم االجتامعية العربية: هامشية أم ناشئة؟

يف  االجتامعية  للعلوم  الرسمي  اإلهامل  يعكس 

املنطقة العربية مفاهيم التنمية والحداثة التي لطاملا 

مع  بالتوازي  والخريي،  الرتبوي  التخطيط  حكمت 

الرتكيز  من  األخرية  العقود  امتداد  عىل  َحَدَث  تحّول 

والهندسة  والطب  »الدقيقة«  العلوم  عىل  التقليدي 

يلخص  الخاص.  القطاع  وتنويع  واإلدارة  املالية  نحو 

قصور  مظاهر  ومنزلتها  االجتامعية  العلوم  حالة  كال 

ما  يف  األخص  وعىل  املنطقة  يف  الرتبوية  األنظمة 

العايل  التعليم  مؤسسات  يف  اإلخالالت  بإبراز  يتعلق 

قاد  وقد  الكيف.  حساب  عىل  الَجْمَهرَُة  كانت  حيث 

بني  صارخة  تباينات  نحو  الخاص  العايل  التعليم  منّو 

تهميش  من  املزيد  نحو  وكذا  الرتبوية  املؤسسات 

الّصوت  َخَفَت  ذاته،  اآلن  ويف  االجتامعية.  العلوم 

العمومية  السياسات  حول  املجادالت  يف  األكادميي 

االجتامعيني  العلامَء  السياسات  صناع  اتهام  بفعل 

بالنسبة  مناسبة  غري  مسائل  يف  أبحاثا  يجرون  بأنهم 

االجتامعيون  العلامء  يشتيك  فيام  السياسات  إىل 

أبحاثهم. لنتائج  السياسات  صناع  تجاهل  من 

يحيل تواصل عدم مواجهة التحديات التي تضعها 

واالنحسار  التنمية  ومفاهيم  الرتبوية،  السياسات 

الجامعة  ضعف  عىل  العمومي  املجال  ضمن 

القدرة  عدم  وعىل  املنطقة،  يف  االجتامعية  العلمية 

أي  يتطلبها  ثالثة  مهامت  ثالث  يف  انخراطها  عىل 

التمفصل  إيجاد  عىل  القدرة  مستقل:  فكري  مجال 

واألجندات  القرائن  تعتمد  التي  املبادرات  بني 

وقع  إحداث  عىل  القدرة  واإليديولوجية،  الهيمنية 

والقدرة  السياسات،  وصنع  العمومية  املناقشة  عىل 

يتسم  ومام  وتطويرها.  املهنية  املصالح  حامية  عىل 

بذات األهمية، وبفعل الضعف املؤسيس، عدم قدرة 

يف  الكاملة  املشاركة  عىل  العرب  االجتامعيني  العلامء 

الجامعة  تظل  الكونية.  أو  اإلقليمية  املعرفة  شبكات 

العلمية االجتامعية العربية َمْقِصيًَّة إىل حد بعيد عن 

املنتديات الدولية األساسية والشبكات البحثية النابضة 

الكوين. املعريف  اإلنتاج  بالحيوية، وال تشارك فعليا يف 

هذه هي كل القضايا التي يسعى مج ع ع اج إىل 

تأسيسه  منذ  اشتغل  كونه  من  الرغم  عىل  معالجتها 

النزاعات  العرس. ومع تصاعد حدة  يف محيط متزايد 

الذي  املحيط  بلغ  واليمن،  وسوريا  وليبيا  العراق  يف 

التوتر  من  مسبوقة  غري  درجات  البحث  يحتضن 

والتخويف  الرقابة  تزايد  مع  مرص  مثل  مواقع  يف 

يف  ذلك  أثر  لقد  والنشطاء.  العلامء  عىل  املامرسني 

تنظيم  قدرته عىل  من  حادا  اج،  ع  ع  م  نفاذ  اتساع 

أنشطة ومناسبات يف أقطار مختلفة. وفضال عن ذلك 

أجرب ممنوحو مج ع ع اج يف بعض األقطار عىل تغيري 

من  التقليص  عىل  األحيان  بعض  ويف  مخططاتهم 

األخري، صار  امليدانية. ويف  أعاملهم  مكونات مشاريع 

السفر أكرث عرسا مع فرض متطلبات جديدة للحصول 

عىل تأشريات الدخول وحظر السفر إىل بعض األقطار. 

رمبا  أو  املصاعب،  هذه  من  الرغم  وعىل  ولكن، 

بسببها، من املهم أكرث من أي وقت مىض بالنسبة إىل 

مج ع ع اج أن يواصل توفري الدعم والفرص لباحثي 

مبتهجون  نحن  صالبة.  أكرث  شبكات  وبناء  املنطقة 

مواصلة  عىل  وتصميمهم  املمنوحني  مثابرة  مبالحظة 

املتقدمني  أعداد  تتقلص  مل  البحثية.  مشاريعهم 

للتسجيل يف الربنامج وال أعداد املشاركني يف املناسبات 

لبنان  يظل  بالتزايد.  اج  ع  ع  مبج  االهتامم  ويستمر 

موقعا ييرس عىل العموم التفاعل داخل املنطقة ويََهُب 

الحرية اآلكادميية. مج ع ع اج منتبه إىل رضورة التأقلم 

وأنشطته  برمجته  يف  والتجدد  املتغري،  املحيط  مع 

نحن  التأسيسية.  وقيمه  بغاياته  االلتزام  يواصل  فيام 

اإلقليميني  والتشبيك  التعاون  من  املزيد  إىل  نتطلع 

الدفع  طريق  عىل  وسيطا  نصري  أن  وإىل  والكونيني 

متجددة.   حيوية  وإكسابه  العريب  االجتامعي  بالعلم 

توجه كل املراسالت إىل ساتاين شامي مبارشة عىل العنوان 

shami@theacss.org

1 هي سلسلة محارضات ودروس وقراءات غري رسمية 

مفتوحة لألكادمييني وغري األكادمييني حول مواضيع ذات 

أهمية عمومية. بدأت تجربة التدريس املفتوح يف جامعة 

ميشيغان خالل شهر مارس من سنة 1965 بلقاء سلسلة 

فكري تثقيفي اختتم يف الساعات األوىل من الصباح املوايل 

ملساء انطالقه وكان حول حرب حكومة الواليات املتحدة 

االمريكية العدوانية عىل الشعب الفيتنامي-املرتجم.

http://www.theacss.org/pages/mission
http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf
http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf
mailto:shami%40theacss.org?subject=
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أستاذ  يعالج  العريب،1  العامل  يف  االجتامعية  العلوم  حالة  عن  األول  التقرير  يف 

عىل  ليقف  اليوم  العربية  االجتامعية  العلوم  معضلة  باميه  محمد  االجتامع  علم 

أنه حقل معريف تاريخي الضعف يجانب حقائق اجتامعية غنية التالطم والتعقيد. 

بحيث  النقدية  املسافة  من  يكفي  ما  مثة  العريب،  الربيع  من  بعد سنوات خمس 

ميكن أن نسأل عن الكيفية التي بها هضمت املعرفة هذه التغريات. كيف يصف 

التي  الدروس  ما هي  العربية؟  االجتامعية  العلوم  تواجه  التي  التحديات  التقرير 

عىل العلامء االجتامعيني العرب الشباب أن يستخلصوها منه إزاء االلتزام العمومي؟

< تحديات العلوم االجتامعية العربية

الحالة الواهنة لإلنتاج املعريف العريب معلومة معروفة لدى العلامء واملامرسني 

والطالب. يف هذا التقرير يُْحِسُن بامية تفادي التعميامت من قبيل ذاك الذي يؤكد 

عىل االفتقار إىل االندماج الكوين أو االستقرار السيايس لريكز بدال من ذلك عىل البنى 

العلوم االجتماعية 
العربية، 

قبل الربيع وبعده

>

بقلم إدريس جباري، الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان

ما الذي غريه الربيع العريب بالنسبة للعلوم 

االجتامعية؟

>>
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>>
هو  االنعزال،  مفهوم  يختار  أن  من  بدال  الحقل.  بنيان  هندست  التي  املؤسساتية 

يحاجج بأن العلامء االجتامعيني العرب يعانون من »قدرة ضعيفة عىل التشبيك« 

التواصل مع مرياثهم التكويني«. عىل العموم، ليست أهداف العلامء  ومن »تَآكُل 

رشح  بل  الكوين،  املستوى  عىل  املرئية  عن  البحَث  بالرضورة  العرب  االجتامعيني 

مواضيع بحثهم والتأثري يف السياسات، بحيث تبدو األسئلة األكرث إلحاحا اليوم دائرًة 

حول غربة االختصاص عن قوى املجتمع والسوق الذين يسائالن قيمه واستخداماته.

عىل  العربية  املنطقة  يف  االجتامعية  العلوم  واقع  املؤسسايت  الرتكيز  هذا  يضع 

صيغة توتر بني الكونية والخصوصية. يبدو باميه مائال نحو األوىل فيام يعرتف أن 

التفاعالت مع  املاضية، من خالل  العرشيات  امتداد  هذه االختصاصات منت، عىل 

خالل  من  مساره  رسم  يعيد  مخصوصا  تقليدا  متبعة  الغربية  االجتامعية  العلوم 

»خصوصية«  قضية  من  باميه  يتهرب  موضوعاتية.   وتوجهات  تأسيسية  نصوص 

أنها  بفعل  األخص  عىل  البحثية  املناهج  يف  وآثارها  العربية  االجتامعية  العلوم 

املثال  سبيل  )عىل  العرب  االجتامعيني  العلامء  وجه  يف  معضالت  وضع  يف  تستمر 

جهة  من  للقبائل  التحلييل  وإطاره   )Gellner( غيلرن  أنصار  بني  املستمر  التوتر 

الخيارات  هذه  ولكن  الطبقية(.  الوجهة  ذي  البورديوي  االجتامع  علم  ومفضيل 

يغنم  اليوم حيث  املنطقة  االجتامعي يف  العلمي  البحث  بنيان  تستمر يف هندسة 

العلامء االجتامعيون العرب مرئية بفضل املنشورات األجنبية التي تشكل باملقابل 

يتبنون. التي  املنهجية  أو  يبحثون  التي  املوضوعات  خالل  من  البحثي  اتجاههم 

تثري مقاربة باميه الخاصة يف هذا التقرير القضية املنهجية املتمثلة يف »وحدة 

التحليل« متسائال إن كان من املمكن دراسة الظاهر االجتامعية بصفة مجردة أو عىل 

مستوى املنطقة العربية بوصفها كال ومن ثم مقارعة االستنتاجات الخاصة التي يتم 

التوصل إليها مع سياقات وطنية أو محلية بغاية الوصول إىل استنتاجات متكاملة 

وقابلة للتعميم؟ وعليه هو يثري »أسلمة« العلوم االجتامعية التي متت، عىل امتداد 

املنطقة، خالل السنوات 1980، ثم يلتفت إىل مناقشة مفصلة للعربية السعودية 

عىل  التعليق  نحو  يتجه  أن  قبل  مخصوصة،  بصفة  مرئيا  املنطق  هذا  يبدو  حيث 

سيادة البحوث حول العائلة واإلجرام أكرث من البحث يف مواضيع النزاع االجتامعي 

باميه  يناقش  مبثل  مثال  البالد.  إىل  بالنسبة  أهميتها  عن  رغام  املهاجرين  عمل  أو 

مختار الحراش يف دراسته الخلفية ملحتوى املجالت العربية التي تتضمن مقارنة ما 

بني وطنية من أجل فهم الكيفية التي بها تشتغل املجالت األكادميية العربية وهو 

يقف عىل أن الدراسات النظرية تبلغ حد 68 باملائة من محتوياتها. ولكنه، يف لحظة 

عابرة، يالحظ أن هذه املجالت تنزع إىل أن تتعامل بشكل ملحوظ أكرث مع حيزها 

املناطقي املبارش بدال عن تبني منظور عريب أوسع من دون أن يقدم لنا التفسري الكايف 

التعبري »الكثافة  النتائج املختلفة. ومثال مبثل يستخدم  للعوامل التي شكلت هذه 

البحثية« )واملقصود هو عدد املراكز البحثية مقسوما عىل عدد أفراد ساكنة قُطْر ما( 

بحيث يُرتّب أقطار العامل العريب ولكن »املناخ العام الذي يغذيها )يغذي الكثافة 

البحثية(« يقدم عىل أنه عامل تفسريي »لالهتامم بالعلم االجتامعي« يف سياقات 

مختلفة. ويقر الكاتب أن الصورة العامة تهندسها ميكانيزمات ومحفزات وضغوط 

تسلط عىل الحقل األكادميي ولكن العنارص الدقيقة واملخصوصة ال تناقش بالتفصيل.

بوصفه  الحالية  الوضعية  يف  التقرير  »يحقق«  نفسه،  الكاتب  وباعرتاف 

فرتة  يتجاوز  ما  ومتسح  مختلفة  مظاهر  بلورة  ستتوىل  الحقة،  ملنشورات  متهيدا 

سجني  نفسه  التقرير  وجد  ولنئ  بحثية.  بيبليوغرافات  وتوفر   ،2015-2010

بنيانه.  تهندس  التي  القوى  تعيني  ويف  الحقل  وصف  يف  نجح  فإنه  الحدود،  هذه 

< العلوم االجتامعية والتغريات االجتامعية العربية:

املساهامت  إحدى  االجتامعية  العلمية  املؤسساتية  للبنى  باميه  مسح  يعترب 

املامرسني  الجوهرية حول  األسئلة  يثري  األخص حني  التقرير، وعىل  األقوى يف هذا 

الذين يجدون أنفسهم يف مواجهة تحّدي مجال عمومي يف حالة انتقال وتغري. تصف 

للعلوم  الطبيعي«  »املوطن  أنها  عىل  العربية  الجامعات  يجردها  التي  املعطيات 

االجتامعية )48 باملائة من الجامعات تستضيف برامج تدريسية وشهادات يف العلم 

االجتامعي(. ويتدّعم التوزيع املتوازن لالختصاصات، عنيُت العلوم االقتصادية، وعلم 

االجتامع، وعلم النفس والعلوم السياسية والتاريخ، بشبكة ممتدة تتكون عىل األقل 

من 436 مركز أبحاث وجمعية مهنية تتوزع عىل أغلب البلدان، و217 مجلة أكادميية. 

العلامء  يُتقن  حيث  ُمِهّمة  ميول  تيارات  عىل  كاشفة  أضواء  املعطيات  تلقي  كام 

فيام  كونيا،  ارتباطا  فأكرث  أكرث  وهم  لسان  من  أكرث  استخدام  العرب  االجتامعيون 

تستحوذ الجزائر ومرص عىل نصيب األسد يف املنطقة من الجامعات واملراكز البحثية.

العلامء  أن  مفادها  أخرى  حقيقة  عىل  الكاشف  الضوء  البيانات  هذه  تلقي 

جهة  من  وتراكمها  املعرفة  إنتاج  وجوب  بني  توترا  يواجهون  العرب  االجتامعيني 

املتزايدة  األهمية  باميه  يناقش  به ونرشه.  والتزام  االجتامعي  التغري  دفع  ورضورة 

التي اكتسبها »فاعلون غري تقليديني« مثل املجتمع املدين مبا يجعل اللوحة املرسومة 

تقترص  »ال  بها  التي  الكيفية  أبرزت  أخرى  مبدعة  خلفية  ورقة  نتائج  تتضمن 

الحقيقة  يف  هي  بل  االجتامعية  العلوم  استخدام  عىل  الحكومية(  غري  )املنظامت 

الّسياق  أَلَِف  من  يفهم  املنوال،  نفس  وعىل  غاياتها«.  مع  يتناسب  مبا  تنتجها... 

العريب أهمية املؤسسات ذات االمتداد العريب مثل »مركز دراسات الوحدة العربية« 

الدوحة،  يف  السياسات«  ودراسة  لألبحاث  العريب  »املركز  أو  بريوت،  يف  املتمركز 

التحوالت  هذه  شأن  من  كان  لقد  الجامعات.  منظوريَّة  مريتُهام  تجاوزت  والتي 

التطور  هذا  أثر  حول  املناقشة  عليها  التي  اإللحاح  درجة  أظهرت  أن  املؤسساتية 

يف محتوى املعرفة املنتجة. وإن صّح، مثلام يرى املؤلف، أن هذه املراكز غري قادرة 

التقليدية«  الفضاءات »غري  تكون  فهل  األكادميي  البحث  بديال عن  تكون  أن  عىل 

»الرسمية«؟ االجتامعية  العلوم  ألزمة  تجسيدا  التقليديني«  »غري  الفاعلون  وهؤالء 

يظهر تعليق باميه عىل دور املجتمع املدين والعلوم االجتامعية أن الكاتب يقر 

وضع  يف  وحتى  التوثيقية،  للمعطيات  التأسيس  ويف  عملية،  ألغراض  مبساهمتهام 

األكادميية«  »الجامعات  يسميه  ما  بوضوح  يختار  ولكنه  اإلبستيمية،  االعتبارات 

عىل حساب »الجامعات شبه األكادميية«. حسب ما يرى، »األكادمييون واملثقفون 

الصارمة  التحليلية  باملنهجيات  يلتزمون  الذين  أولئك  الذين ينجزون مهامهم« هم 

عىل  وهم  علمية،  مصداقية  عىل  ويحصلون  تقدمية  خواتم  إىل  يتوصلون  والذين 

مبا  اليومية  النزاعات  تقلبات  يف  الغرق  من  بدال  ُمعيّنٍة...  َمبَْعَدٍة  »عىل  الدوام 

نكون  ال  بيشء  تأتينا  ال  التي  السياسية  املواقف  إنتاج  تقريبا  يعيدون  يجعلهم 

تشتمل  والصحف،  للمجالت  دراسته  ويف  املنوال،  نفس  وعىل  بعُد«.  به  علم  عىل 

تحت  بالوضع  جديرة  تحتويها  التي  املواد  أّي  لتحديد  يعتمدها  التي  املؤرشات 

و«املحتوى  »التعقيد«  أنه  عىل  يفهم  الذي  »العمق«  عىل  االجتامعي،  العلم  بند 

أسلوب  يف  املنهجية  اختياراته  بتربير  أمثلة  من  انطالقا  باميه  ويعتني  املتعلم«، 

السياسات.  لصناعة  موجه  بتقرير  يذكر  مام  أكرث  األكادميي  بالبحث  يذكر 

وعىل  الثوري،  اإلبستيمولوجي  للتحول  الكاتب  نظرة  التفضيالت  هذه  تجّسد 

األخص يف ضوء النقاش حول التحوالت التاريخية الجارية ومن ضمنها الربيع العريب، 

الكاتب  بأن  االعرتاض  بإمكاننا  العريب.  العامل  االجتامعية يف  العلوم  وما ميس حقل 

يجّدف ضد التيار بنظرته الكالسيكية ملا ميكن أن ميثل »ثورة« وعىل األخص يف ما 

يتصل بتقديره املنقوص للوقع التغيريي للربيع العريب عىل جيل جديد من العلامء 

االجتامعي  رسوخهم  يهندس  الذين  العريب«،  الربيع  »جيل  العرب،  االجتامعيني 

التزامهم بالتغيري وتطلعهم نحوه.  كام مل ميثل مثال باميه للعامل االجتامعي العريب 

املتباعد واملعزول واملوضوعي اختيارا بالنسبة إىل السابقني من العلامء االجتامعيني 

العرب. ما ميكن للربيع العريب، بوصفه ثورة إبستيمولوجية، إن يجلبه للتحول من 

متجدد  ترسخ  تجاه  مسافة  اتخاذ  يتطلب  ملوقع  مناقضا  بوصفه  الواقع  إىل  النظر 

عىل  العمل  من  بدال  البحث،  يف  مدروسة  تطلعات  يجلب  عضوية  ارتباطات  ذي 
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جعل االستقصاء العلمي االجتامعي منضبطا ألطر صارمة كثريا ما ال تكون مناسبة. 

< خامتة:

تختلف النقطة التي انتهى إليها باميه عن تلك بلغتها أنا. حدد باميه مهمة البحث 

يف مسح حقل شاسع ملقيا النظر إىل ما قبل الربيع العريب مرسال غياه إىل ما بعده، 

ولكن التقرير ال يزيد عن تسجيل النمو والتحديات أكرث مام يديل بتوصيات. يف خامتته، 

هو يدعو إىل املزيد من التغيري حتى ميكن للعلوم االجتامعية العربية أن »تّدعَي 

أنها متكن من توطني آمن للعلوم االجتامعية واستخدامها يف كل تنوع مظاهرها« 

االجتامعية  العلوم  أن  إىل  تشري  حيث  تقريبا،  البدء  نقطة  إىل  تعيدنا  غاية  وهي 

الجارية. االجتامعية  االضطرابات  ضوء  عىل  مقصدها  تحديد  تحسن  مل  العربية 

نسأل  أن  علينا  كان  رمبا  االجتامعي،  العلم  »حضور«  عىل  الرتكيز  من  بدال 

و«التجانس«  »واملقاومة«  ب«االستمرارية«  عالقة  ذات  ديناميكية  أكرث  أسئلة 

من  بدال  العريب«  الربيع  »جيل  منظور  من  االنطالق  علينا  كان  رمبا  و«البقاء«. 

وجد  التي  الدقيقة  الظرفية  أن  إذ  واملناهج،  املؤسساتية  واألوضاع  املوضوعات، 

وعىل  متميزة.  العريب  العامل  يف  االجتامعية  العلوم  تجعل  التي  هي  فيها  نفسه 

عن  للتعبري  فرصة  إزاء  نحن  هوية،  عن  العربية  االجتامعية  العلوم  بحث  اعتبار 

َوَضَعنا  رمبا  صارمة.  بحثية  أجندات  تصميم  نحو  نتجه  بينام  العديدين  تطلعات 

نعيش.  التي  الوضعية  تتطلبه  نشط  حوار  نحو  التقدم  طريق  عىل  التقرير  هذا 

idrissjebari@gmail.com توجه كل املراسالت إىل إدريس جباري عىل العنوان

    http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf ١

mailto:idrissjebari%40gmail.com?subject=
http://www.theacss.org/uploads/WEB-ASSR-Report-Arabic-2015.pdf
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>>

جورج ريتزر

جورج ريتزر: 

في إضفاء الطابع 
الماكدونالدي وفي 

اإلنتسهالكية

>
علم  وأستاذ  العوملة  مؤّويل  أبرز  أحد  هو   )George Ritzer( ريتزر  جورج 

معه  أجرى  األمريكية.  املتحدة  بالواليات  مرييالند  جامعة  يف  متميز  اجتامع 

علم  يف  املاجستري  طالب   )Labinot Kunushevci( كونوشيفسيك  البينوت 

االجتامع يف جامعة بريشتينا، كوسوفو الحوار التايل بوصفه جزءا من مرشوعه 

البحثي حول النظريات االجتامعية ذات التأثري. يف ما ييل مقتطف من الحوار.

ملفهوم  بنحتكم  اشتهرتم  ريتزر،  األستاذ  ك(:  )ل  كونوشيفسيك  البينوت 

هذا  أن  ترى  هل   .)McDonaldization( املاكدونالدي«  الطابع  »إضفاء 

السوق؟ يف  الحّر  للتنافس  نتيجة  مجرد  هو  أم  الثقافية  االمربيالية  من  شكل 

بصفة  أعاميل،  من  األكرب  الجزء  عالج  تقريبا،   1990 منذ  ر(:  )ج  ريتزر  جورج 

مبارشة أو بصفة غري مبارشة االمربيالية الثقافية. كتايب إضفاء الطابع املاكدونالدي 

عىل املجتمع The McDonaldization of Society الصادر أول مرة سنة 1993 

للتوقع،  القابلية  )الفعالية،  مبادؤها  لها  قوة  أنه  الطابع عىل  ذلك  إكساء  إىل  نظر 

هذه  إىل  تُجمع  التي  الالعقالنيات  وكذا  للسيطرة  القابلية  للحسبان،  القابلة 

األنظمة العقالنية( تَُصّدر من قاعدتها األمريكية إىل العديد من بلدان العامل. يتخذ 

باإلشارة  أجدر  هو  ما  ولكن  أخرى،  أمريكية  ومنتوجات  املاكدونالد  شكل  ذلك 

املحلية  األعامل  من  يحىص  ال  ما  يف  طريقا  لها  تجد  املاكدونالدية  مبادئ  أن  هو 

املثال(.   سبيل  عىل  والدينية  الرتبوية  )املؤسسات  األخرى  املنظامت  من  والعديد 

 Expressing الكوين االئتامن  بطاقة  نقد ملجتمع  أمريكا:  التعبري عن  كتايب  يف 

سنة  الصادر   America: A Critique of the Global Credit Card Society

الثقافية )واالقتصادية( مجسدا يف انتشار  1995 عالجت شكال آخر من االمربيالية 

ابتداع أمرييك آخر هو بطاقة االئتامن إىل كل أرجاء العامل. ساعدت بطاقة االئتامن 

التي  الظاهرة  االستهالكية وهي  والثقافة  األمرييك  األسلوب  التداين ذي  عىل نرش 

أدوات  تثوير  سحره:  فقد  عامل  يف  السحر  إِْعاَمل  كتايب  يف  أكرب  مببارشة  عالجتها 

 Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing )1997( االستهالك

أدوات االستهالك توسع يف فكرة ماركس  the Means of Consumption. فكرة 

هي  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األكرب  االستهالك  مواقع  اإلنتاج.  أدوات  عن 

عامل  )مثل  واملالهي  الضخمة  التجارية  والفضاءات  الرسيعة،  األكلة  مطاعم 

البحرية  الرحالت  وخطوط  فيغاس،  الس  بنمط  الشبيهة  والكازينوهات  ديزين(، 

صارت  حيث  العامل  أرجاء  بقية  إىل  كلّها  رت  ُصدِّ وقد  الضخمة،  السفن  ذات 

الغالب هي ذات أحجام ضخمة و«سحرية«،  فيها. عىل  وجهات سياحية مرغوب 

»كاتدرائيات  أسميها  جعلتني  التي  الخصيصة  وهي  ديني  طابع  ذات  وكأنها 

اصطحاب  عىل  االستهالك  كاتدرائيات  ساعدت  كوكبتها،  خالل  من  االستهالك«. 

نوع من املجتمع فائق االستهالكية املميز متييزا خاصا للواليات املتحدة االمريكية.

كتايب  نظري، هو  وجهة  من  األقل  املجال، عىل  هذا  أكرب يف  أهمية  يكتيس  ما 

األشكال  أنه  عىل  الالشئ  أَُعرُِّف   .)Globalization of Nothing( الالشئ  عوملة 
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كام  متميز.  محتوى  إىل  وتفتقر  مركزيا  وتراقب  مركزيا  تُصّنع  التي  االجتامعية 

 Big مثال  الضخمة  املاكدونالد  )شطرية  ومنتجاتها  املاكدونالد  كانت  معتاد،  هو 

من  األخص  وعىل  بتزايد  يتعومل  كان  »الالشئ«  ولكن  املثالية،  األمثلة  هي   )Mac

املتزايد  التهميش  يف  الكونية  الالشيئية  لقد ساهمت  االستهالك.  كاتدرائيات  خالل 

التميّز  وذو  محليا  واملراقب  )املُصّنع  ما«  »للشئ  املحلية  األشكال  من  كبري  لعدد 

بالالشئ. االتصاف  متزايد  متقدم  عامل  يف  أنفسنا  نجد  أننا  والنتيجة  املحتوى(.  يف 

ل.ك: وسعت مجال فكرتك حول االستهالك املعومل إىل الجامعة: ما الذي ميكن 

أن تقوله لنا حول الجامعة الحديثة؟

ج.ر: كثريا ما أرشت إىل الجامعة اليوم عىل أنها جامعة ذات طابع ماكدونالدي 

الرتبية  سريورَة  املاكدونالدي  بالطابع  كََسْت  أنها  اعتبار  عىل   ،)Mc University(

فيها بالرتكيز عىل الفعالية والقابلية للتوقع والقابلية للحسبان واملراقبة. لقد ساعد 

العقالنية  شأن  من  يكون  ولكن  الجامهريية  الرتبوية  األنظمة  ابتداع  عىل  هذا 

الرتبية.  جودة  ويف  الرتبوي  النظام  جودة  يف  سلبا  تؤثر  أن  األنظمة  هذه  عقالنية 

ميكنك  )حيث  الغذاء  جودة  يف  الرسيعة  األكلة  مطاعم  أثر  تشبه  ذلك  يف  وهي 

ويساعد  لذيذة(.  ماك  شطرية  عىل  ال  ولكن  ضخمة  ماك  شطرية  عىل  الحصول 

القائم  الوضع  عىل  الحفاظ  إىل  ميال  أكرث  الجامعة  تكون  أن  عىل  أيضا  ذلك 

من  تزيد  الطابع  ماكدونالدية  الجامعات  أن  أعتقد  أنا  معارضته.  إىل  امليل  من 

االنتاسهالكية  حول  يتمحور  أعاميل  آخر  بسواء.  سواء  ولنرشها  للمعرفة  احتكارها 

)prosumption(، أي اندماج »اإلنتاج« و«االستهالك«. لقد كان الطلبة عىل الدوام 

إىل  بالنسبة  متفردة  بطرق  وينتجونها  يستهلكونها  هم  إذ  للمعرفة  منتسهلكني 

كل واحد منهم. ليس الطالب مستهلكني سلبيني ملا ميكن أن توفره هذه األنظمة 

منهم. تتدفق  التي  وللمعرفة  منهم  يستشف  ملا  كذلك  فاعلون  منتجون  ولكنهم 

ل. ك.:  أنت كاتب غزير اإلنتاج، وأتوقع أن يكون لك الكثري من املشاريع 

الجديدة والهامة. هل تحدثني عنها بعجالة؟

كنا  لقد  االنتاسهالك.  حول  كانت  األخرية  العرشية  خالل  أعاميل  أغلب  ج.ر.: 

من  نوع  )وهو  مستهلكني  مجرد  وال  منتجني  مجرد  ال  منتسهلكني،  الدوام  عىل 

هو  اليوم  االنتاستهالكية  موقع  باملناسبة،  هجرها(.  علينا  التي  الحديثة  الثنائية 

أكرث  كذلك  ونحن  إلخ.  فايسبوك،  وعىل  املدونات  يف  ننتسهلك  حيث  اإلنرتنت 

فعال  منتسهلكني  بوصفنا  نفعل  حيث  االستهالك  كاتدرائيات  يف  منتسهلكني  فأكرث 

يف  به  نقوم  ما  يف  )فّكر  ما  يوما  بأجر  املستخدمون  به  يقوم  كان  مام  فأكرب  أكرب 

بيع  يف  )مختصة  إيكيا  ومحالت  التجارية،  واألفضية  الرسيعة،  األكالت  مطاعم 

أجزاء التجهيزات املنزلية الجاهزة للرتكيب من قبل الزبون ذاته-املرتجم(، إلخ...(. 

مؤخرا بدأت باملحاججة بأننا نعيش عامل »رأساملية منتسهالكية« حيث صار عىل 

عىل  الزهيد  األجر  ذوي  من  أو  أجر  دون  من  املنتسهلكني  يخرّيوا  أن  الرأسامليني 

املستخَدمني بأجر. أوبر )Uber( مثال جيد ملثل هذا حيث يختفي سواق سيارات 

عرب  يعمل  تكنولوجي  )نظام  أوبر  لفائدة  العاملني  املنتسهلكني  تزايد  إزاء  األجرة 

الخواص  من  وراكبيها  سيارات  سواق  بني  للربط  الجوالة  الهواتف  عىل  تطبيقات 

لتقاسم أعباء القيادة واملصاريف-املرتجم(. وعندما نطلب تسلم كتاب اشرتيناه عىل 

نظام Amazon.com )نظام رشاء عىل النت يعتمد توصيل املشرتيات إىل عناوين 

الزبائن يف وقت وجيز- املرتجم( فنحن ال نقترص عىل استهالك الكتب )واملنتجات 

األخرى( بل نحن ننتج كذلك ما نشرتيه ومن دون مقابل. نتيجة لذلك، فإن متاجر 

الكتب ومن يعملون لفائدتها بصدد االختفاء، ونتيجة لذلك أيضا ظهر الرأسامليون 

الجدد )مارك زوكربريغ Mark Zuckerberg )صاحب فايسبوك- املرتجم( وجيف 

بيزوس )مؤسس أمازون دوت كوم وصاحبها ورئيسها ومديرها التنفيذي- املرتجم(( 

وصاروا ذوي ثروات متعددة الباليني عرب تعويض املستخدمني مبنتسهلكني من دون 

ليسوا مستخدمني  بل هم  أجر فحسب،  ليسوا منتسهلكني من دون  أجر. وهؤالء 

وستمكن  شابه.  ما  وال  تأمني  وال  وال صحية  اجتامعية  منافع  يتطلبون  فال  ولذلك 

التكنولوجيات الجديدة )الروبوتات مثال( رجال األعامل من االعتامد أكرث فأكرث عىل 

املنتسهلكني )بل ستصري الروبوتات هي ذاتها منتسهلكة بوصفها »آالت منتسهلكة«(.

 gritzer@umd.edu توجه كل املراسالت إىل جورج ريتزر عىل العنوان

وتوجه كل املراسالت إىل 

labinotkunushevci@gmail.com البينوت كونوشيفسيك عىل العنوان

mailto:gritzer%40umd.edu?subject=
mailto:labinotkunushevci%40gmail.com?subject=
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اشرتايك  حول  الذكريات  بعض  تقاسم  إىل  الدعوة  تلقّي  رسوري  دواعي  من 

أن  أنبه  أن  وعيّل  اج(.  ع  د  )ج  االجتامع  لعلم  الدولية  الجمعية  أعامل  يف  املديد 

تذكري للاميض ليس كامال وال آمنا من تحريف الزمن، ولسوف يستفيد القراء من 

دون شك من رواية جينيفر بالت )Jennifer Platt( التي أصدرتها بعنوان » تاريخ 

.1997-1948  ,A Brief History of the ISA«  1997-1948 اج  ع  د  لج  موجز 

الدوام، بوصفه مكونا حيويا من  السوسيولوجي جاذبا يل عىل  الحقل  لقد كان 

جامعيا  مدرّسا  باعتباري  االجتامعية.  العلمية  بالنظرية  قوته  يف  املامثل  اهتاممي 

منخرطا يف الجمعية األمريكية لعلم االجتامع )ج أ ع اج( كنت ضمن لجنة الجمعية 

 Reuben( هيل  روبن  السابق  رئيسها  صار  حينام  رئيسها  الدويل، ورصت  للتعاون 

Hill( رئيسا للج د ع اج )1970-1974(. دعاين روبن الذي كان يأمل بشدة يف أن 

يغامر علم االجتامع األمرييك إىل خارج الواليات املتحدة إىل االلتحاق به يف ج د ع 

اج. كانت أول فرصة يل بتاريخ 1974 عندما دعا روبن علامء اجتامع روس لحضور 

اجتامعات  انتهاء  أثر  تورنتو. مبارشة عىل  انعقد يف  الذي  الثامن  اج  د ع  مؤمتر ج 

مونرتيال. يف  انعقدت  التي  اج  ع  أ  ج  اجتامعات  إىل  املشاركون  دعي  اج  ع  د  ج 

يف اللقاءين وفّرت لجنة التعاون الدويل صلة للزائرين القادمني من الخارج. أذكر 

>>

اربعون سنة وأكثر مع 
مجلة

International Sociology 

>

بقلم إدواردتيرياكيان، جامعة ديوك، الواليات المتحدة األمريكية، وعضو لجان البحث في ج  د ع اج في »تاريخ 
علم االجتماع« )ل ب٠8(، و«النظرية العلمية االجتماعية«)ل ب١٦( و«علم اجتماع الدين« )ل ب ٢٢(

 ملصق مؤتمر الجمعية الدولية لعلم 

االجتماع عام ١9٧٤ في تورونتو، كندا - 

اول كونغرس حضره  إدوارد تيرياكيان

ركن التاريخ

عىل الخصوص اجتامعا مع علامء اجتامع روس، حيث رسعان ما انقشعت تشنجات 

الحرب الباردة عىل وقع تقريب املناخ الودي الذي طبع حفل االستقبال بني الحارضين 

ورئيس  هيل  روبن  إىل  بالنسبة  املشرتكة  االجتامعات  وأثبتت  جامعي.  جيشان  يف 

السوسيولوجية.  للدبلوماسية  باهر  نجاح  أنها   )Peter Blau( بالو  بيرت  اج  ع  أ  ج 

عىل أثر ذلك، انتميت إىل ج د ع اج، وهو أحد أفضل االستثامرات التي قمت 

بها طوال حيايت. يف املؤمتر التاسع يف أوبساال )Uppsala(، أذكر املدى الذي توسعت 

إليه االجتامعات ولكن أذكر كذلك إىل أي مدى كانت السويد باهظة األمثان وحديثة. 

ورمبا بسبب أن أوبساال )عىل خالف تورنتو أو ستوكهومل( مدينة جامعية أكرث من 

من  العديد  ولكن  الرتفيه  من  القليل  إال  يوفر  ال  املوقع  كان  كبرية،  مدينة  كونها 

مناسبات اللقاء بني أكادمييني من بلدان مختلفة كانت وجهة جذابة لتجمعات دولية.

عىل أثر أوبساال، كان يف املؤمتر العارش للج د ع اج يف مكسيكو )1982( عدد 

أن  بعد  اج  ع  د  ج  يف  الرسمية  األلسنة  ثالث  اإلسباين  باللسان  الندوات  من  كبري 

الطالب  ملطالبات  االستجابة  برضورة  بحامس   )Alain Touraine( توران  آال  ذكرنا 

الالتني األمريكيني. لقد كان توران والحق يقال بطال تقدميا من أبطال علم االجتامع 
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ركن التاريخ

العاملي يف مؤمترات عاملية عديدة وكذا يف ندواته التي عقدها حول التنمية يف فرنسا.

وفيام كانت اجتامعات ج د ع اج لسنة 1982 تجري كنا نشهد مظاهر االضطراب 

املايل تتزايد. فقد أعلنت وزارة املالية املكسيكية أن البلد لن يقدر عىل الوفاء بدفع 

الحصول  يف  حائرين  اج  ع  د  ج  مندوبو  كان  خانقة.  مالية  أزمة  سبب  ما  ديونه 

مسببا  انقطع  قد  كان  املايل  االتصال  ولكن  املكسيكية  البنوك  من  الدوالرات  عىل 

يوم  بني  تتغري  املعدالت  تلك  تكن  مل  الرصف.  معدالت  تحديد  يف  واسعا  اضطرابا 

وليلة فحسب بل وكثريا ما كانت فروع نفس البنك تجهل أي املعدالت أرسل البنك 

املركزي املكسييك. واكتشف البعض من أعضاء ج د ع اج الذين كان بإمكانهم أن 

املستوى  من  النزل  يف  غرفهم  تغيري  بإمكانهم  أنه  االئتامنية  بطاقاتهم  يستخدموا 

االعتيادي إىل مستوى الرفاه عىل اعتبار أن البيزو انحدر مثنه وأن الدوالر ارتفعت 

قيمته. ولكن مل يستفد الجميع من ذلك وغادر العديد مكسيكو لدى توفر أول رحلة.

كان ذلك هو لقاء ج د ع ا الوحيد الذي أذكر أنه جرى يف مثل تلك األزمة. كان املؤمتر 

العرشون يف مدريد جيدا يف ما عدى الحرارة االستثنائية وانعدام التكييف. وخالل املؤمتر 

 Richard( بيلفيلد دعا رتشارد غراتوف انعقد يف  الذي  الثالث والعرشين )1994( 

Grathoff( عددا لالجتامع من علامء االجتامع البولونيني وآخرين من أوربا الرشقية 

حافظوا عىل علم االجتامع حيا خالل حكم النظام السوفيايت القمعي الذي سقط يف 1991.

يل الكرث من الذكريات مع غراتوف، الذي وضع علم االجتامع الكيفي والتأوييل 

أواصل  أن  مني  طلب  عندما  االبتهاج  بالغ  وكنت  السوسيولوجي،  التنظري  قلب  يف 

العمل يف الفريق التحريري ملجلة  International Sociologyعندما تسلم قيادته 

 Martin( آلربو  مارتني  صار  عندما  بالفريق  التحقت  قد  وكنت   .)1996-1991(

مساهام  أكون  بأن  كثريا  سعدت  وقد   )1990-1984( فيه  أوال  محررا   )Albrow

الدويل. املستوى  املقارن عىل  االجتامع  لعلم  األولوية  تعطي  كانت  ومراجعا ملجلة 

منذ  السفر  تكلفة  )بسبب  مستحيال  اج  ع  د  ج  لقاءات  كل  حضور  كان  ولنئ 

تقاعدي وكذا التزامايت مع ج أ ع اج التي كثريا ما تتزامن اجتامعاتها مع اجتامعات 

ج د ع اج( فإين سعدت باملشاركة يف عدد من املؤمترات األخرية: مونرتيال )1998(، 

ولشبونة )2002(، وغوتنبريغ )2010( ويوكوهاما )2014( ويف منتدى الجمعية األخري 

يف فيينا )2016(. ال تزال رؤية أصدقاء قدامى من كل أرجاء العامل )ولألسف بعدد أقل 

فأقل(، والتقاء آخرين جددا وتلقي أفكار سوسيولوجية جديدة يف مواقع تنتمي إىل 

ثقافات مختلفة يغريني مثلام كان األمر عندما التحقت أول مرة بالج د ع اج وسيكون 

من دون شك دافعا يل بحيث أحرض املؤمتر التاسع والعرشين يف تورنتو سنة 2018.

durkhm@soc.duke.edu توجه كل املراسالت إىل إدوراد تريياكيان عىل العنوان

mailto:durkhm%40soc.duke.edu?subject=
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فيها.  والترصف  األسامك  توزيع  قسم  يف  االجتامع  وعلم  لإلنكليزية  مشارك  أستاذة  وهي  ياماماتو  ساتومي 

العلوم  يف  املاجستري  شهادة  وعىل  اليابانية،  النساء  جامعة  من  اإلنكليزية  يف  املاجستري  شهادة  عىل  حصلت 

االجتامعية من جامعة شيكاغو، وشهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة إيلينوي يف أوربانا شامباين. تركز 

األمريكية. املتحدة  الواليات  يف  العدوانية  األسامك  ألنواع  السوسيولوجي  التحليل  عىل  راهنا  بحثها  موضوعات 

تقديم فريق التحرير 
الياباني الثاني

>

من دواعي رسورنا البالغ أن نقدم لكم فريق تحرير حوار كوين الياباين الثاين. منذ أن رشعنا يف العمل خالل شهر ديسمرب من سنة 2014، شارك 45 طالبا من مرحلة 

اإلجازة يف مرشوع الرتجمة. كلهم من طالب National Fisheries University )الجامعة الوطنية للصيد البحري( التي كانت تأسست سنة 1941 بوصفها 

مؤسسة عمومية للتعليم العايل أجازتها وزارة الزراعة والغابات والصيد البحري اليابانية. ويتكون الفريق التحريري من األعضاء القارين التالية أسامؤهم

فوما سيكيغويش طالب بالسنة النهائية يف قسم علوم الغذاء والتكنولوجيا. ولد يف ياماغويش وترعرع يف شيبا. تحصل 

عىل إجازة من الجامعة الوطنية للصيد البحري ليدرس، حاليا يف جامعة والية كاليفورنيا، بكلية شيكو وبوت يف 

الواليات املتحدة األمريكية. شعاره »الفشل يعلّم النجاح«، وهو يعشق السباحة ولعب البيزبول وتعلم اإلنكليزية.

ركن التاريخ

>>
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ياتارو شيموكاوا طالب بالسنة الثانية يف قسم علوم الغذاء والتكنولوجيا. يدرس حاليا االستخدام الحقيقي للمنتجات 

البحرية، ومعالجتها التكنولوجية ومكوناتها الغذائية. يشارك ياتارو يف مرشوع الرتجمة ألنه يرغب يف تحسني قدراته 

يف القراءة باإلنكليزية. هدفه هو أن يصري قادرا عىل قراءة مقاالت علمية مكتوبة باإلنكليزية تعالج علوم الغذاء.

يف  اإلنكليزية  درس  فيها.  والترصف  األسامك  توزيع  قسم  يف  النهائية  بالسنة  طالب  يوكوتا  ماسايك 

التقديري  النظام  اختبار  اجتيازه  لدى   6.5 عىل  وتحصل  و2015   2014 بني  ما  يف  املتحدة  اململكة 

القدم.  كرة  مقابالت  ومشاهدة  الريشة  كرة  لعب  يعشق   .)IELTS( اإلنكليزي  للسان  الدويل 

العامل. فيها  يجوب  رحلة  تأخذه  أن  حلمه  اللندين.  تشيليس  هو  لديه  املفضل  القدم  كرة  فريق 

يلتحق  سوف  فيها.  والترصف  األسامك  توزيع  قسم  يف  النهائية  بالسنة  طالب  كيتاهارا  تاكايش 

شهر  خالل  البحري  للصيد  الوطنية  الجامعة  يف  الغذاء  وعلوم  املوارد  يف  للترصف  العايل  باملعهد 

اليابان.  يف  الغذائية  غري  املائية  الزراعة  رشكات  تطور  يف  تخرجه  رسالة  تبحث   .2017 سنة  من  أفريل 

األسامك.  مجال  غري  يف  جديدة  مواضيع  من  بالتعلم  يستمتع  ألنه  الرتجمة  مرشوع  يف  يشارك 

الجامعة  إىل  االنتساب  قررت  التطبيقية.  املائية  البيولوجيا  قسم  يف  الثانية  بالسنة  طالبة  ناكانو  يويك 

بعد  مقررا  مسارا  مستقبلها  ليس  طفولتها.  منذ  وللسمك  للحيوانات  حبها  بسبب  البحري  للصيد  الوطنية 

تتعلق  حني  أحيانا  تغرق  الرئيس.  تعلمها  مبجال  وطيدة  عالقة  ذا  يكون  عمال  لها  تجد  أن  يف  تأمل  ولكنها 

املرشوع  يف  بعضويتها  تستمتع  تزال  ال  ولكنها  الطبيعية  اليابانية  إىل  بنقلها  اإلنكليزية  ترجمة  تحديات 

الياباين. اللسان  يف  التحكم  اتقان  ومزيد  اإلنكليزية  يف  كفاءتها  تجويد  عىل  يساعدها  مرشوع  ألنه  الرتجمي 
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