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موجز تاريخ حوار كوني

صفحات، ب مثاين  من  إعالمية  نرشًة   2010 سنة  كوين  حوار  دأت 

واإلسبانية  والفرنسية  اإلنكليزية  هي  لغات  بأربع  وانطلقت 

بسيط  مايكروسوفت  برنامج  باستخدام  تُنتج  وكانت  والصينية 

مجله  كوين  حوار  صارت  سنوات  سبع  بعد  أشخاص.  أربعة  خدمات  يعتمد 

 40 يناهز  ما  منها  واحد  كل  يحوي  السنة(  يف  أعداد  )أربعة  فصلية  شاملة 

شخص   100 يقارب  ما  مشاركة  عدد  كل  يتطلب  لغة.  عرش  بسبعة  صفحة 

إىل  صدرت  التي  عددا  وثالثون  الواحد  ويحتوي  األرضية.  الكرة  اتساع  عىل 

أن  حاولنا  لبدء،  ا ومنذ   . بلدا  69 من  كتّاب  حّبها  مقاال   550 عىل  اآلن  حد 

ومبدأ  الرتجمة  يرُس  من  كالًّ  نؤّمن  بحيث  الجميع  متناول  يف  املقاالت  تكون 

أنّها  والحقيقة  هامة،  رسائل  األمر  نهاية  يف  االجتامع  فلعلم  الواسع.  النرش 

متعددة.  كوارث  نحو  يتهادى  عامل  إىل  يُرسلها  مىض،  وقت  أي  من  أهّم  اآلن 

تعّجل  أن  َزتِنا  ِبَحْو لتي  ا لحديثة  ا لتكنولوجيات  ا مبستطاع  كان  ولنئ 

لقد  جديدة.  فرصا  لنا  توفّر  أن  أيضا  نها  مكا بإ ّن  فإ لكوارث  ا تلك  بحدوث 

يتوّجب  ولكن  لظهور  ا ممكنة  كوين  ر  حوا االفرتاضية  لوسائط  ا جعلت 

قام  لذي  ا لبرشي  ا لعمل  ا عن  منقطع  غري  ذاك  ظهورها  أّن  عىل  لتأكيد  ا

مل  االجتامع  لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا أن  من  لّرغم  ا وعىل  عديدون.  به 

لباحثني  ا فإن  نيهم،  تفا ء  لقا زهيدة  مقادير  منحهم  عىل  إال  قادرة  تكون 

فرصة  غتنموا  ا  ، قدما األرسخ  زمالؤهم  يقودهم  لشبان  ا لسوسيولوجيني  ا

يف  ملُهّمشة  ا تلك  منها  األخّص  وعىل   ، ُهْم تهم  لغا إىل  كوين  ر  حوا ترجمة 

األكرث  ء  األشيا أحد  املتحمس  تعاونهم  كان  لقد  لعوملة.  ا سريورات  سياق 

لتجربة. ا هذه  يف  إثارة 

)املعروف   August Bagà غا  با أوغست  ُمنا  ُمصمِّ اقرتح  ما  رسعان 

فريقا  كّون   . مثريا مظهرا  كوين  ر  حوا عىل  يُضفَي  أن   )Arbu ربو  أ بكنية 

املستخدمة  لثالث  ا للغات  ا تتقن  لتي  ا  Lola Busutt i l بوزوتيل  لوال  مع 

ملترّصفنْي.  ا املجلّة  َرْي  ُمحرِّ ليصريا  االجتامع  لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا يف 

متام  عىل  تكون  بحيث  لعملية  ا عىل  لعامة  ا املرشفة  هي  لوال  كانت 

لقد  املمكنة.  يري  املعا أعىل  مع  يتّفق  كان،  لغة  وبأّي   ، ٍد عَد كل  أن  ليقني  ا

فو  غوستا بفضل  ملتناول  ا يف  كانت  ومتقنة  جميلة  مجلة  تعاونهام  أمثر 

وتعّهده.  اإللكرتوين  موقعها  صّمم  لذي  ا  )Gustavo Taniguti ( نيغيتي  تا

لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا رئيس  نائب  فيها  كنُت  لتي  ا لفرتة  ا خالل 

كل  من  اجتامع  علامء  عىل  لتعّرف  ا برشف  ُحِظيت   ، رئيسها ثم  االجتامع 

املجلة.  محتويات  استدامة  من  لعالقات  ا تلك  مكنت  وقد  لعامل،  أركان 

لإلخراج  بال  قا شكال  تكتيس  بحيث  املقاالت  تحرير  َمَهّمة  صارت  وعندما 

يل  متّد  أن   )Gay Seidman ( سيدمان  غي  من  طلبُت  أحتمُل  مام  أثقَل 

صحفية  غي  كانت  مرموقة،  اجتامع  عاملة  تصري  أن  قبل  املساعدة.  يد 

إىل  لسوسيولوجية«  ا للغة  »ا تحّول  بأن  ِبَكَرم  تطّوعت  وقد  ومحّررة، 

وكانت  للكتّاب  يتها  عنا ترصف  كانت  أنيقة.  ولكنها  مبّسطة  إنكليزية 

ُجهدها  ر  يُقّد ال  مستشارة  كانت  ء  ألثنا ا ويف  تنجزه،  ما  يف  وعملية  لة  فعا

جامعة  خّريجي  من  فريٌق  كان  لفنية  ا بصمتها  غي  تضع  أن  وقبل  بثمن. 

. ليها إ باإلنكليزية  املكتوبة  غري  املساهامت  يرُتجمون  بركيل 

االفتتاحية

لقامئة  ا أعىل  يف  ولكن  شكرهم،  يتوّجب  لذين  ا اآلخرون  هم  عديدون 

مبنح  مبّكرا  بادر  لذي  ا  )Robert  Rojek ( روجيك  روبرت  يُذكر  أن  يجب 

كانت  ية  لبدا ا ومن  برشوط.  يُلزمنا  أن  دون  من   SAGE مؤسسة  متويل 

لدولية  ا لجمعية  ا عية  را  ، )Izabela Barl inska ( رلينسكا  با بيال  يزا إ

وعىل  كوين.  ر  حوا بطلة  نية،  ملتفا وا ملبدعة  ا لتنظيمية  ا االجتامع  لعلم 

للجمعية  لتنفيذية  ا للجنة  ا دعم  تلقيُت  هذه،  لسبع  ا لسنون  ا د  متدا ا

أن  املرشوع  هذا  لكّل  يكن  مل  دونه  من  لذي  ا االجتامع  لعلم  لدولية  ا

مارغريت  من  كل  دّعمْت  للجمعية،  رئيسا  عهديت  ء  نتها ا وبعد  يكون. 

 )Vineeta Sinha ( سينها  وفينيتا   )Margaret  Abraham ( براهام  إ

برييجيت  هام  ئعان  را محّرران  اآلن  ولنا  كوين.  ر  حوا ر  استمرا بحامس 

 )Klaus Dörre ( دور  وكالوس   )Brigitte Aulenbacher ( أولنباخر 

ليهام  إ بة  لكتا ا يف  ترتددوا  ال  أعىل.  ًرى  ُذ إىل  كوين  ر  حوا شّك  وال  سيحمالن 

. رتها وإدا كوين  ر  حوا محتويات  تهم  جديدة  واقرتاحات  ر  بأفكا

ريخ  لتا ا مّد  يالحظ  أن  للمرء  ميكن  كوين  ر  حوا صفحات  عىل  باالطالع 

اإلشعاعية  لتِّبعات  ا مع  لتزامن  با  2010 سنة  نا  بدأ وجــزره.  لــَكــْوين  ا

مثل  ئلة  ملتفا ا االجتامعية  لحركات  ا نبثاق  وا  2008 لسنة  لكوين  ا لالنكامش 

 )Indignados ( واملستنكرون  لعريب  ا لربيع  وا  )Occupy ( احتلوا  حركة 

لبيئية  وا لعاملية  ا لحركات  ا مع  لتوازي  با  )Piqueteros ( واملعتصمون 

ء  بتدا ا ولكن  االجتامعية.  لة  لعدا ا حركات  من  آخر  وعدد  لنسوية  وا

ِرجعية  فًَة  نِْعطَا ا وشهدنا  باألفق  تتلبد  لغيوم  ا بدأت   ،2013 سنة  من 

 ، لنا نبيًّا   )Karl  Polanyi ( بوالنيي  كارل  تَبَنَّيَْنا  للدميقراطية.  دية  معا

 The Great ( لعظيم  ا لتحّول  ا بُه  كتا ه  يّا إ علّمنا  ما  جديد  من  ودرسنا 

ة  ّد املضا لحركات  ا أن  ه  ُد وَمــَفــا مديد  زمــن  منذ   )Transformation

 ، ٍء ِبَسَوا ًء  َسَوا كية  واشرتا فاشية  تكون  أن  ميكن  لِعنان  ا ُمطلقَة  لألسواق 

أن  ميكن  مام  لكثري  ا منا  أما يزال  ال   . مِبِثٍْل ِمثاْلً  ودميقراطيّة،  ديّة  استبدا

وعليه  لدميقراطية،  وا لرأساملية  ا بني  للتناقضات  تحليله  من  نتعلّم 

عليه  أُرشف  لذي  ا األخري  لعدد  ا هذا  الفتتاح  بالضبط  ُمناسب  هذا  فإن 

تروي  لتي  ا  )Kari  Polanyi  Levitt ( ليفيت  بوالنيي  كاري  مع  مبحادثة 

عبقريته. ألهمت  لتي  ا لعامل  ا ل  أحوا وتصف  أبيها  ة  حيا من  فصوال 

أوسع  بني  ُمْنتًَدى  بِْنَي  أَ أن  ولُت  حا هذه،  لسبع  ا لسنوات  ا د  متدا ا عىل 

اهتامما  بـْـِد  أُ مل  اإلطالق  عىل  ولكّنني  لوطنية،  ا االجتامع  علم  مجاالت 

من  األخري  لعدد  ا هذا  يف   ، أيّن عىل  األساس.  هذا  عىل  املتحدة  لواليات  با

ء  األصدقا من  سبًعا  َعْوت  َد  ، محررا بوصفي  عليه  أُرشف  لذي  ا كوين  ر  حوا

تهم  اهتامما عدسات  خالل  من  مبية  لرتا ا صعود  يف  ليفكروا  لزمالء  وا

لتاريخية  ا فة  االنعطا سياق  يف  املتحدة  لواليات  ا وضعوا  لقد  الشخصية. 

لرجعية  ا لحقبة  ا مالمح  من  واحــدا  أن  ذلــك  ليمني،  ا نحو  لكونية  وا

وجه  يف  ال  دفاعي،  موقع  يف  ته  ذا االجتامع  علم  وضع  هو  نعيش  لتي  ا

تصاعد  ضّد  لوضوح،  ا يدة  متزا وبصفة  وكذلك،  بل  فحسب  لية  لنيوليربا ا

يقودهم  األرجنتينيون،  االجتامعيون  لعلامء  ا بلور  لقد  دية.  االستبدا

>>
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ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

كاري بوالنيي ليفيت يف محادثة مع مايكل 
بوروواي عن والدها الشهريكارل بوالنيي. 

بيرت إيفنس، راكا راي، كريستينا مورا،روث 
ميلكامن، ديالن ريالي، سيهان توغال وغي 

سيدمان يناقشون أصول ومعنى الرتامبية.

دراسات  ُمجرين  االجتامع  علم  عن  فع  تدا وطنية  فعة  ُمرا  ، )Juan Piovani ( بيوفاين  خوان 

متثل  خمسة  مقاالت  لعدد  ا هذا  يف  ولنا  لعمومية.  وا لنقدية  وا لسياسية  وا ملهنية  ا أبعاده  تبنّي 

رة.  اإلشا تلتقط  أن  أخرى  وطنية  اجتامعية  علوم  عىل  ولكن  يته  بدا يف  املرشوع  يزال  ال  رؤيتهم. 

مثل  دية  االستبدا كافحوا  لذين  ا االجتامع  علامء   ، سبقونا من   ، أخريا ننىس،  أن  ميكننا  ال  كام 

ندالع  ا قبل  غري  ال  سنتني   1977 سنة  تويّف  لذي  ا رشيعتي  عيل  لشهري  ا واإلسالمي  ملاركيس  ا املفكر 

كانت  ما  إىل  مشرية  لثورة  ا تلك  تالزم  أفكاره  تزال  ما   . حدوثها مَتَثَّل  كان  لتي  ا نية  اإليرا لثورة  ا

أولئك  ليوم،  ا ء  ألنبيا ا هؤالء  مثل  إىل  لحاجة  ا أمّس  يف  نحن  تَُكونه.  أن  ميكن  كان  ما  وإىل  عليه 

 )determinism ( لحتمية  ا بني  زنة  ملوا ا من  يتمكن  اجتامٍع  علم  يلهموا  أن  عىل  لقادرين  ا

نات  إمكا جامعيا  نعنّي  أن  فيها  ميكن  لتي  ا قع  ملوا ا من  واحد  هي  كوين  ر  وحوا  . ليوتوبيا وا

كوكبنا  هدم  احتامل  من  لتحذير  ا منربها  عىل  من  نطلق  أن  ميكن  كام   ، نسترشفها وأن  جديدة 

 . لّصغري ا

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

.website

Klaus Dörre وكالوس دور Brigitte aulenBacher ترسل املساهامت إىل بريجيت أولنباخر

http://isa-global-dialogue.net/
http://isa-global-dialogue.net/
http://isa-global-dialogue.net/
mailto:Klaus.Doerre%40uni-jena.de?subject=
mailto:Klaus.Doerre%40uni-jena.de?subject=
mailto:Brigitte.Aulenbacher%40jku.at?subject=
mailto:Brigitte.Aulenbacher%40jku.at?subject=
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املحرر: مايكل بورواي.

محرر مشارك: غاي سايدمان.

محررون مترصفون: لوال بوسوتيل، أوغست باغا.

محررون مسشتارون: مار غرت أبرهام، ماركس شولز، ساري حنفي، 

فينيتا سينها، بنجامني تيجريينا، روزماري باربرت، إيزابيال بارلينسكا، 

ديالك سيندوغولو، فيلومني غوتيريز، جون هلموود، غييمينا جاسو، كالبانا 

كنابريان، مارينا كوركشيان، سيمون مابادمينغ، عبد املؤمن سعد، عايشة 

ساكتانرب، سييل سكالون، ساواكو شرياهاس، غرازينا سكابسكا، إيفنجيلينا 

تاتسوغولو، شني شون يي، إيلني زدرافوميسلوفا.

محررون أقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين.

األرجنتني: خوان إيغناسيو بيوفاين، بيالر يب بويغ، مارتن أورتاسون

بنغالديش: حبيب الله حق خندر، حسن محمود، جويل رانا، رقية أخطر، 
توفيقة سلكانة، عاصف بن عيل، خريون نهار، كازي فادية إيشا، هالل 

 الدين، محيمني شاودوري.

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أندريزا غاليل، أنجيلو مارتينس جدونيور، 
لوكاس آمارال، بوينو آلفيس، خوليو دافيس.

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

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

محمد شهاب الدين، دومينغوس إلسيد يل، أنطونيوس أريو سيتو 
هاردجانا.

 إيران: ريحانة جوادي، سينا باستاين، حميد قيصاري، وحيد لينجانزاده.

اليابان:ساتومي ياماموتو، ماساتاكا إيغويش، كوتا ناكانو، أيا ساتو، كاوري 
سايييك، ريهو تاناكا، ماريي ياماموتو.

كازخستان: آيغول زابريوفا، بيان سامغنبيت، عادل رودينوف، غاين مادي، 
آملاش تليسباييفا، كوانيش تيل

بولونيا: جاكوب بارزوسيك، كاتازينا ديبسكا، باولينادومالغسكا، 
أدريانادروزدروسكا، لوكاس دولنياك، يان فريدريك، كريستوف 

غوبانسيك، سارا هارسينسكا، كينغا جاكييال، جوستينا كوسينسكا، كارولينا 
ميخلوسكا زااك، آدم موللر، سوفيا بينزا غابلر، أنا واندسال، جاسيك 

شيش، لوكتس زوالديك.

رومانيا: كوزميا روغينس، رايسا غابرييال زامفرييسكو أرسني، تيميا 
باراباس، دينا ألكسندرا دوميرتيسكو، رادودوميرتيسكو، يوليان غابور، 

دان جيتامن، ألينا هوارا، ألكسندرا إيرين أنا، ألكسندرا إيسباسويو، 
رودسكا لوسيانو، كريستينا لوتريا، مادالينا مانيا، آندا أوليفيا مارين، 

بيانكا ميخايال، أندريا إيلينا مولدوفينياو، راريش ميخاي موسات، أوانا 
إيلينا نيغرا، ميورا باراشيف، كودروت بينزارو، إيون دانييل بوبل، أندا 

روديديال، أدريانا سوهودوليناو. 

روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، آنا كادنيكوفا، أناستاسيا داوور.

تايوان: جينغ ماو هو.

تركيا: غول تسوبارسيوغولو، إيرماك إيفرين.

مستشار إعالمي: غوستافو تانيغويت.

٣

٢ االفتتاحية: موجز تاريخ حوار كوني  

 )The Great Transformation( هندسة التحول العظيم 
 ٥ حوار مع كاري بوالنيي ليفيت، أجراه مايكل بوروواي             

< الجذور االجتماعية للترامبية
 ماذا يخفي لغو ترامب عن القومية االقتصادية؟

بقلم بيتر إيفنس، الواليات المتحدة األمريكية                                                                                        ١١

الترامبية والطبقة العاملة الرجالية البيضاء،  
بقلم باكا راي، الواليات المتحدة األمريكية                                                                                                                                ١٤

الهجرة وحقبة ترامب السياسية،   
ببقلم غ. كريستينا مورا، الواليات المتحدة األمريكية                                                                                                ١٦

هجوم ترامب على العمل ، 
١٨ بقلم روث ميلكمان، الواليات المتحدة األمريكية  

هل نحن إزاء برومير أمريكي؟ ،
٢١ بقلم ديالن ريالي، الواليات المتحدة األمريكية 

 صعود اليمين اللينيني، 
٢٤  بقلم سيهان توغال، الواليات المتحدة األمريكية 

 اعتالل الديمقراطية في البرازيل وجنوب أفريقيا، 
٢٧  بقلم غي سيدمان، الواليات المتحدة األمريكية 

  

< دفاعا عن علم االجتماع في األرجنتين
 األرجنتين بعيون فاحصة،  

بقلم خوان إيناسيو بيوفاني، األرجنتين                                                                                                                                                              ٣٠     

 خريطة العلوم االجتماعية األرجنتينية،  
 بقلم فيرناندا بايغل، األرجنيتن                                                                                                                                                                                ٣٢

التنوعان االجتماعي والثقافي في األرجنتين،    
 بقلم أليخاندرو غريمسون، األرجنتين                                                                                                                                                                   ٣٥

التفاوت االجتماعي في األرجنتين المعاصرة،     
 بقلم أوغسطين سيلفيا وبيرينيسي روبيو، األرجنتين                                                                                                                            ٣٨

في استكشاف رأس المال االجتماعي،      
 بقلم غابرييل كيسلر، األرجنتين                                                                                                                                                                                ٤١

< أعمدة خاص
 علي شريعتي، عالم اجتماع اإلسالم المنسي، 

 بقلم سهيل رسول مير، الهند                                                                                                                                                                                  ٤٣
  

النسخة الصينية من حوار كوني،      
 بقلم جينغ ماو هاو، تايوان                                                                                                                                                                                          ٤٥
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علم االجتماع اإليطالي 
عند منعرج القرن الواحد والعشرين

>

كاري بوالنيي ليفيت.

اعتدنا االعتقاد أن كارل بوالنيي  البداية. لقد  لنبدأ من  مايكل بوروواي )م. ب.(: 

َمَجِرّي ولكنه يف الحقيقة ولد يف فيّينا، أليس كذلك؟

كاري بوالنيي ليفيت )ك. ب. ل(: نعم هذا صحيح. من املهم اإلشارة إىل أننا، أنا وأيب 

ُولدنا يف فيينا، يف حني ولدت أمي يف مدينة صغرية غري بعيدة عن فيينا، التي كانت 

من دون شك املركز الكبري للحياة الثقافية، املدينة امليرتوبولية الكربى لالمرباطورية 

املََجرية النمساوية.

انطلقت العائلة، أقصد أب كارل بوالنيي وأّمه، من فيينا. أم كارل، سيسيليا ُووهل، 

لدراسة  فيينا  إىل  روسيا حينها،  تتبع  كانت  التي   ،)Vilna( فيلنا  أبوها من  أرسلها 

التجارة. بأَثٍَر من تربيتها كانت تتحّدث الروسية واألملانية. التقت أب كارل، ميخاييل 

بوالسيك، املهندس اليهودي املََجِرّي الشاب، يف فيينا. وكان يتحدث املجرية واألملانية. 

بذلك، تشكلت العائلة عائلًة ناطقة باألملانية، ومن خالل عدد من املراسالت، علمت 

مؤّخرا أن أيب مل يتعلّم املجرية حتّى دخل املدرسة الثانوية يف بودابيست.

الحقبة املجرية من حياة أيب، ذات األهمية البالغة وال شك، كانت من ناحية أخرى 

بقلم ماتيو بورتوليني )Matteo Bortolini(، جامعة بادوفا، إيطاليا

االجتامع  علم  يف  مرجعيا  مفّكرا   )Karl Polanyi( بوالنيي  كارل  بات 

 The Great العظيم  التحول  كتابه  وبات  تَُجاِورُه،  أخرى  اختصاصات  ويف 

ا بكل حقول علم االجتامع الفرعية  Transformation ُمْستََنًدا كالسيكيا ماسًّ

االقتصاد  علوم  يف  االجتامع  علم  من  أبعد  هو  ما  إىل  آثاره  ورَسَت  تقريبا، 

القتصاد  ناقدا  اعتباره  وعىل  واألنرثوبولوجيا.  والجغرافيا  السيايس  والعلم 

السوق املُحطِّم آلليات ُصْنع املجتمع، َغِنم بوالنيي أعدادا أوسع فأوسع من 

املتابعني عىل امتداد العقود األربع املاضية من الفكر واملامرسة النيوليرباليّني. 

حساب  وَجرَْدُة  وآثارها  السلعنة  ملنابع  استكشاف  ذاته،  اآلن  ويف  الكتاب، 

والستالينية  الفاشية  ولّدت  التي  الحركات  تلك  للسعنة،  املُضاّدة  للحركات 

والدميقراطية االشرتاكية َسَواًء ِبَسَواٍء. وعليه، فهو مناسب متاما لحارض سياقنا 

املحادثة،  هذه  يف  و1964.   1886 بني  ما  يف  بوالنيي  كارل  عاش  املَُعْولَم. 

به  انتهت  التي  واملؤثرات  أبيها  حياَة  ليفيت  بوالنيي  كاري  ابنته  لنا  تصف 

بأّمها  تجمعه  كانت  التي  الخاصة  العالقة  إىل  تشري  كام  العظيم،  التحول  إىل 

إيلونا دوشينسكا )Ilona Duczynska( التي كانت هي ذاتها، وعىل امتداد 

حياتها، مناضلة سياسية ومثّقفة. هاهنا ترسم لنا كاري بوالنيي ليفيت الِحقب 

الحقبة  الّنمساوية،  الحقبة  املََجِريّة،  الحقبة  بوالنيي:  كارل  حياة  يف  األربعة 

اإلنكليزية ثم الحقبة األمريكية الشاملية. الدكتورة ليفيت عاملُة اقتصاد، تعيش 

العظيم  التحّول  من  منها  املنشورات  من  للعديد  مؤلّفة  وهي  مونريال،  يف 

 From the Great Transformation to the( الكربى  املالية  الرّسملة  إىل 

Great Financialization(  )2013( وكذا السلسلة التي حررتها بعنوان حياة 

التالية صيغة مخترصة من املحادثة  كارل بوالنيي وأعامله )1990(. املحادثة 

العمومية التي كانت لها مع مايكل بوروواي )Michael Burawoy( يف ختام 

أرجاء  مختلف  أقيمت يف  التي  العديدة  املؤمترات  أحد  بوالنيي،  كارل  مؤمتر 

 )Brigitte Aulenbacher( العامل، وهو املؤمتر الذي نظمته بريجيت آولنباخر

 Johannes( النمسا  لينز،  يف  كيبلر  يوهانس  جامعة  يف  ومعاونوها 

.2017 جانفي   13 إىل   10 من   )Kepler University in Linz )Austria

>>
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عن  كبري  حد  إىل  املختلفني  الروس  االشرتاكيني  من  سياسيّا  تَأّت  رويس،  تأثري  تحت 

دميقراطيي اشرتاكيي ذلك الزمن. كانت اشرتاكيًة أكرث التفاتا إىل الّريف وإىل الفالّحني، 

وكانت بها بعض العنارص الفوضوية. وكانت الكومونات وال شك جزءا َمِكيًنا من ذلك 

التشكيل الّسيايّس.

وعيلَّ أن أقول أيضا أن التأثري الرويس كان يُرَادفه الجانب املرتبط بأب كارل )ميخاييل( 

فَُهام  ُمهاّمن  أدبيان  أيب وجهان  كان يف حياة  ما  وإذا  باإلنكليزية.  ُمولعا  كان  الذي 

شكسبري الذي أخذ واحًدا من مجلدات أعامله باإلنكليزية معه إىل الحرب، ومن بني 

كل كبار الكتاب الّروس، أذكر اسم ُدوْستُِوِيْفْسِك. 

م.ب: ثم كان تأثري الثوّريني املهاجرين الّروس، ومن بينهم رَُجٌل كان اسمه كالتشكو.

عاش  خارقا.  شْخصا   )Samuel Klatchko( كالتشكو  صامويل  كان  نعم.  ك.ب.ل: 

يف فيينا، وكان املبعوث غري الرّسمي الرّابط بني الثّورينّي الّروس والثّوريني األوروبيني 

َوليني. هو سليل عائلة يهودية من فيلنا، قىض شبابه يف كومونة روسية يف كانساس  والدُّ

)Kansas(. مل تعّمر الكومونة طويال. يبدو أنها انهارت ويقال إنّه قاد 3000 رأس بقر 

 International( إىل شيكاغو وإنّه زار بعد ذلك االتّحاد العاّميل الّنسايئ يف نيويورك

لقد كان مناضال، وُسميت   .)Ladies Garment Workers Union ; New York

عندما  ولكن،  تَْشايُْكوفْْسِك.  نِيُكوالَْي  روسيّة:  شخصية  اسم  عىل  كانساس  كومونة 

أت كالتشكو إىل فيينا ارتبط بصداقة ُمقربة جّدا بعائلة بوالسيك وبحث عن الّروس 

الذين كانوا يأتون ليبتاعوا األدب املاركيس، أو ألّي سبٍب آخر يعنيهم.

قال يل أيب، وهو ما مل أَنَْسه أبدا، أّن هؤالء الرّجال كان لهم أثٌر بالغ فيه وكذا يف ابن 

عّمه إيرفني زابو )Irvin Szabo( الذي اضطلع بدور ُمهّم يف الحياة الثقافية املجرية، 

وكان هو أيضا اشرتاكيا فَْوَضِويًّا مبعًنى ما. مل يكن للبعض منهم أحذية، وكانوا يلفون 

أرجلهم يف ورق الجرائد وكان أيب منبهرا إىل حد بالغ ببطولة هؤالء الناس وشجاعتهم. 

ويف كّل هذا الخصك، كان أيب يكن احرتاما... كِْدُت أقول... »رومنطيقيا«، وعىل أيّة 

حاٍل احرتاما كبريا لهؤالء الثوريني، وعىل األخّص منهم باكونني )Bakunin(، وهو، عىل 

ما أفرتض، أبرز شخصية فيهم، ذاك الذي زار كل سجون أوروبا.

م.ب.: وامتّد تعاطفه مع االشرتاكيني الثّوريني طوال حياته، وهو ما يفّس الغموض 

الذي لّف نظرته إىل البالشفة.

التّناقض  عالقَة  ذلك  ويفس  حياته،  طوال  ذاك  تعاطفه  امتّد  لقد  نعم  ل:  ك.ب. 

التي جمعته بالدميقراطيني االشرتاكيني الّروس الذين كانوا عىل كّل حاٍل يضّمون يف 

صفوفهم من كانوا يف طريقهم إىل أن يصريوا الحقا فصيل األغلبية البلشفية.

م.ب: لقد كان أبوك يف عداد املناضلني منذ أن كان طالبا. أهذا صحيح؟

غالييل«  »حلقة  باسم  ُعرفت  طالّبية  لحركة  املؤّسس  الرّئيس  كان  نعم.  ك.ب.ل.: 

وكانت مجلتها تحمل اسم زاباد غونداالت )Szabad Gondolat( ما يعني ›الفكر 

النمساوية  ولالمربطورية  وللكنيسة  ولألرستقراطية  للَملَكية،  معادية  كانت  الحر«. 

املجرية. مل تكن حركة اشرتاكية وإن كان العديد من املشرتكني فيها اشرتاكيني. وقد 

انتهت إىل أن ضّمت كذلك شبابا من املعاهد العليا وكذا من الجامعات. لقد قرأُت يف 

موقع ما أنّها أنجزت ما يقارب 2000 حلقة رفعٍ لألمية كل سنة. وعليه كان نشاطها 

الرئيس هو الرّتبية.

ك.ب: ثم كانت الحرب العاملية األوىل؟

ك. ب. ل.: خالل الحرب كان أيب ضابط خيّالة عىل الجبهة الروسية. كانت الوضعية 

مريعة، وكانت متامثلة الّروع للنمساويني املجريني وللّروس. لقد روى يل أنه، وحينام 

تعرّث حصانه ووقع فوقه، ظن أنّه ميٌّت ال محالة ولكنه استفاق يف مستشفى عسكري 

يف بودابيست.

م.ب.: وعند نهاية الحرب كانت الثّورة املجرية.

ك.ب.ل.: أنهت ثورة 1918 املجرية الحرب وجلبت الجمهورية األوىل وجعلت من 

السنة. ومن ثّم كثريا ما تسمى  أّول رئيٍس لها يف خريف تلك   )Karolyi( كاروليي

ثورة الّنجم أو ثورة األقحوان أو باسم زهرات خريفية أخرى. ثم كانت متبوعة بثورة 

املجالس قصريِة الُعُمر التي انتهت خالل شهر أغسطس-أوت من سنة 1919 عندما 

واالشرتاكيني  والشيوعيني  واملناضلني  املثّقفني  حملت  التي  املضادة  الثورة  هزمتها 

والليرباليني املجريني إىل املنفى يف فيينا، مبن فيهم أيب.

م.ب: غادر أبوك قبل انتهاء الثورة إًذا، أليس كذلك؟

ك.ب.ل.: نعم غادر قبل انتهائها.

م.ب.: كيف كانت نظرته إىل الثورة املجرية؟

ك.ب.ل.: كانت نظرة مزدوجة، متاما كام كانت نظرات آخرين عديدين. أعتقُد أنهم 

رّحبوا يف البدء بتشكيل املجالس يف كّل أرجاء البالد ولكن أيب، وعندما قّررت املجالس، 

ودفعًة واحدًة، أن تؤّمم األعامل، وكّل يشء، رأى أن نهاية ذلك ستكون بالغة السوء. 

وهو ما كان فعال.

م.ب.: إذا، فّر زُعامء الحزب الشيوعي املجري من بودابست إىل فيينا؟

 )Bela Kun( ك.ب.ل.: نعم. كان للحزب الشيوعي يف املنفى زعيامن هام بيال كون

وجورج لوكاتش )George Lukács(. وكانت مثّة بعض خصومة بينهام. إليك قصة 

اللغوية  مهاراتها  وبفضل  حيث،  موسكو  يف   1919 سنة  قضت  أّمي  كانت  طريفة: 

الشيوعية  األممية  اجتامعات  لتنظيم  رادك  كارل  مع  اإلدارة  يف  عملت  وتربيتها، 

الشيوعيني  إىل  لتُوصلها  مالية  مساعدة  لها  ُسلّمت  فيينا  إىل  عادت  عندما  الثانية. 

املجريني املنفيني هناك. كانت املساعدة عبارة عن أملاسة وكانت موضوعة يف أنبوب 

معجون أسنان. ولكن املثري لالهتامم أنه كان عليها أن تسلّمها للوكاتش إذ، بوصفه 

ابن إطار بنك، كان ميكنه رمّبا أن يكون أكرث قدرة عىل الترصّف فيها من كون.

التقيا خالل  م.ب.: ولكن، وعند هذا الحد، مل تكن قد التقت أباك. الحقيقة أنهام 

السنة املوالية، 1920. أليس كذلك؟

ك.ب.ل: كان لقاء قََدِريّا، يف فيال ُوضعت تحت ترصّف الشيوعيني املجريني واملهاجرين 

حبة من الشباب مل يَُدْر يف َخلَِد  اليساريني من ِقبَِل رَُجٍل خرّي من فيينا. يف تلك الصُّ

أحٍد، َحَسب أمي، أن تنجذب نحو رجل يكربها بعرش سنوات، تبدو حياته َخلَْفه وكان 

يبدو عليه االنهيار، يكتب َشَذَراٍت ُمْنزَِويًا يف ُركٍْن...

م.ب: ولكن االثنني كانا ذوي شخصيّتني مختلفتني متاما. أحدهام أقرب إىل املناضل 

والثاين أقرب إىل املثقف، أوالهام تقيض أوقاتها يف الخنادق والثاين يف املكتب. 

ك.ب.ل: نعم وال. يعني... كان أيب، وحيثام عاش، منخرطا يف كل ما كان يجري، وكان 

>>
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كارل بوالنيي, كاتب التحول العظيم. 

يكتب مقاالت للعموم من القرّاء، لكل من كان يرغب يف قراءة ما يكتبه منشورا ِمْن 

ِقبَِل َمن يَْقبَُل نرَْشَُه مهام كان محتواه. يف املََجر كان األمر عىل هذا النحو ويف فيننا، 

كان األمر كذلك، ويف إنكلرتا أيضا. وعليه كان بالفعل منخرطا يف حارضه. كان مثقفا 

بالتأكيد، ولكّنه مل يكن مثّقفا بفكرة ثابتة، من َذِوي الَهَوِس الحريصني عىل تغذيته، 

الفكرة معهم. ال، ال، مل يكن  أينام حلّوا ذات  منتقلني من مكان إىل آخر، يحملون 

كذلك عىل اإلطالق.

كانت أّمي قد بدأت أنشطتها فعال مبشاركة عالية املستوى، شابًّة رائعًة ضمن صفوف 

الثّورة املجرية، وعىل نحٍو ما، مل يكن أمامها، وعىل امتداد حياتها، من يشء آخر ميكن 

أن تقوم به يعادل ذلك أهّمية. وكان مثّة يشء من الحزن ينتابها ِحيَاَل ذلك. يعني، 

عندما تُحّقق يف ُعُمٍر مبّكر جّدا ما كنت تطمح إليه، بأن تضطلع بَدْور واضح األهّمية 

يف التاريخ، أْي يف حالة أّمي، يف الحركة الشيوعية االشرتاكية، فليس من يشء تفعله 

بعد ذلك يف حياتك ميكنه أن يُضاِهيه.

م.ب.: كان لكليهام تجربته الحزينة إذا، ولكن حينها، سنة 1923 حدث يشٌء مميّز 

جّدا. ُولِْدِت أنت! واستعاد أَبََواِك شبابهام.

ك.ب.ل.: نعم، حسب ما رواه يل هو ذاته، دفع ميالدي بأيب بعيدا عن اإلحباط الذي 

كان، وكان، َمثَله كََمثل األشياء الشبيهة، تجربة شخصية. ولكّنه كتب الكثري عن ذلك. 

كتب عاّم شعر أنه مسؤولية جيله عن كّل األشياء املُِريعة التي حدثت وعىل األخّص 

تلك الحرب الشنيعة والفاقدة للمعنى والغبية. كتب الكثري عن الحرب العاملية األوىل 

وكيف كان لها يف الحقيقة أثٌر طَفيف. مل يكن من الواضح أبدا، حسب ما رآه هو، ما 

كان محلّها من التاريخ. كانت مجزرة شنيعة، وكارثة إنسانية وكان يشعر مبسؤولية 

جيله حيالها. 

وحول معنى املسؤولية، عنيُت املسؤولية عن حال العامل، وحال البلد، أنا أتساءل إن 

كانت صفًة ُمَميّزة لذلك الجيل، وإن كان عرصُها قد وىّل وانقىض. أما يزال لدينا، مبن 

يف ذلك املثقفون، من يقيم باال ملعنى املسؤولية تجاه مجتمعنا، بالكيفية التي كان 

يفعل هو وجيله؟

م.ب.: كان ذلك جيال مميزا جدا فعال ويعود ذلك ألسباب عدة. ولكن واحدا منها 

كان فيينا الحمراء، إعادة بناء فيينا من 1918 إىل 1933، مبا يتداخل مع السنوات التي 

كان أبوك يقيم فيها هو أيضا.

ك.ب.ل.: نعم كانت فيينا الحمراء حقبة تاريخية مذهلة، تجربة رائعة يف االشرتاكية 

البَلَِديّة. لقد كانت وضعية حقيقية كان فيها العامل ُمبَّجلني، وكانوا كذلك اجتامعيا، 

يف الخدمات ويف تلك املساكن الجامعية الرائعة التي ُشيدت ومثالها الخارق ساحة 

.)Karl-Marx-Hof( كارل ماركس

عىل  ُمعتادين  الثقافيّني  واملستوى  املناخ  يكن  مل  ذلك.  عىل  األمر  يقترص  مل  ولكن 

اإلطالق، ميزتهام أن شخًصا مثل كارل بوالنيي مثال، ذاك الذي مل تكن له صفة، ومل 

يكن مستخدما من ِقبل أيّة جامعة، قّدم محارضات عمومية حول االشرتاكية ومواضيع 

أخرى. كان بإمكانه أن يتحّدى التفكري املاَُملِئ للسوق الذي كان عليه لودويغ فان 

ميزس )Ludwig van Mises( عىل أعمدة صحيفة مالية مرموقة. كان ميزس يجيب 

وكان أيب يرّد عليه. كانت مثة حياة فكرية خارج الجامعة، ضمن الجامعة.

م.ب.: ما الذي تذكرينه من تلك الحقبة؟

ك.ب.ل.: مل أكن إالّ طفلة، ولكني أذكر بالتأكيد املخيّامت الّصيفيّة الرّائعة يف أفضل 

بَُحرْيات سالزبورغ التي كانت تُجيد تنظيمها الحركة االشرتاكية. وكان الناس يأتون من 

كل أرجاء العامل لريوا فيينا الحمراء عىل أنّها مثال للتعمري الحديث يف أبهى مظاهره.

الّدميقراطية  مع  كبري  بتعاطف  َشُعر  أبوّي  من  واحٍد  من  ما  أّن  من  الّرغم  وعىل 

االشرتاكية فإن كليهام أقّر الحقا أن تلك السنوات يف فيينا، التي كانت تسّمى فيينا 

الحمراء، كانت رائعة وجديرة بالتمجيد. كانت تلك املرة الوحيدة التي سمعت فيها 

أمي تقول شيئا ميّجد الدميقراطيني االشرتاكيني، ومل يكن أيب يف الحقيقة بالغ الحامس 

تجاههم هو اآلخر.

م.ب.: سنة 1922، كتب أبوك مقاله الشهري حول التقديرات االقتصادية االشرتاكية 

الذي كان نوعا من االحتفاء بنظرة أخرى لالشرتاكية، االشرتاكية النقابية، التي كانت 

واقعة هي أيضا تحت أثر اشرتاكية فيينا البلدية.

اشرتايك،  اقتصاده  واحد  بلد  مثّة  يكن  مل  الوقت،  ذلك  يف  أنظر.  حسنا،  ك.ب.ل.: 

صحيح؟ كانت روسيا تطل برأسها خارجة من حرب أهلية عنيفة. وعليه، كان مثة 

>>
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الرصاصة  ميزس  وأطلق  وطني.  اشرتايك  اقتصاد  تنظيم  إمكانية  حول  فكري  نقاش 

األوىل. كان هو من كتب املقال الذي قال فيه أن ذلك مستحيل عىل اعتبار أن من 

دون األسواق الصانعة لألسعار ما من إمكانية لطريقة عقالنية يف تخصيص املوارد. 

أنا متأكدة من أن معظم من درس االقتصاد منكم معتادون عىل سامع هذا الربهان. 

من  يعتمد  تعاوين  تشاريك  اشرتايك  منوال  إىل  استنادا  التحّدي  بوالنيي  رفع  عندها 

 George( ثانية عىل غ.د.هـ. كول جهة عىل أوتو باور )Otto Bauer( ومن جهة 

.)Douglas Howard Cole

م.ب.: ما كانت نظرة أبيك إىل ثورة 1917 الروسية، ثورة فرباير، التي حدثت خالل 

وجوده يف فيينا؟

هي  فرباير،  ثورة   ،1917 لسنة  األوىل  الروسية  الثورة  كانت  أّوال،  حسنا،  ك.ب.ل.: 

الثورة التي أنهت الحرب. نظرته إليها هي أن ذلك كان شيئا رائعا، بسبب أن كّل 

الناس يف املجر كانوا يريدون أن تنتهَي الحرب. لقد كانت الحرب يف أقىص درجات 

الالشعبية. عندها انتهت الحرب، وكانت الثورة الروسية األصلية محّل ترحيب، عىل 

ما أظّن.

م. ب.:  وماذا عن ثورة أكتوبر؟

ك.ب.ل.: بالنسبة إىل بوالنيي كانت كال ثروة فرباير وثورة أكتوبر ثورتنْي برجوازيتنْي. 

كانتا املوجة األخرية التي أعقبت الثورة الفرنسية واجتازت أوروبا ووصلت أخريا إىل 

أكرث البلدان األوروبية تخلّفا، عنيُت روسيا. كانت هذه هي الصورة التي وضعها لها.

م.ب.: تأيت الثورة الحقيقية الحقا إذا، من خالل املركزة الجامعية للملكية واملخططات 

الخامسية؟

ك.ب.ل.: نعم. أظّن أنّه رمبا كان يقبل بالقول إن االشرتاكية مل تأت إالّ مع املخطط 

الُخاميس، عقب 1928 أو 1929. قبل ذلك التاريخ، كانت روسيا بلدا تسوده الصبغة 

الفالحية، بلدا زراعيا. بحوزتنا اآلن مقال مهم كتبه بينينغتون )Bennington( سنة 

1940 خرج للنور مؤخرا، وفيه يتحّدث عن املأزق الرويس الداخيل. ميكن أن نصوغ 

ذلك ببساطة عىل النحو التايل: كانت الطبقة العاملة، قاعدة الحزب الشيوعي، تُسيطر 

التزويد بالحبوب يف  الذين كانوا يسيطرون عىل  تابعة للفالحني  عىل املدن وكانت 

الريفية. ولكن عند هذا الحّد كان مثة مأزق خارجي كذلك حيث مل يكن  املناطق 

َولية خالل  للفالحني الروس من إمكانية لتصدير الحبوب بسبب انهيار األسواق الدُّ

االنكامش الكبري، وهي التي صارت السلعة التصديرية الروسية الرئيسة حينها. لقد 

ساهم ذلك يف اتخاذ قرار التسيع يف تصنيع أكرث بلدان أوروبا تخلفا واعتباره مرشوع 

تأميم اشرتايك ال للصناعة فحسب بل وللزراعة كذلك.

اآلن  إىل حد  أننا  إىل  يعود ذلك  باملفارقة؟  بعُد  يتسم  م.ب.: وعليه نحن يف وضع 

بالطبع كنا نستمع إليه )كارل بوالنيي( مدافعا عن الثوريني االشرتاكيني وعن فكرة 

الدميقراطية التشاركية، ولكنه يظهر اآلن وكأنه يظاهر الستالينية.

العديدين، وبالنظر كذلك  ك.ب.ل.: نعم. ولكن، ومثلام متّت اإلشارة إىل ذلك من 

يبدو جذابا عىل األخص ضمن  ما  إن  كبري.  إىل حّد  ِسيَاِقيًّا  كان ذلك  أيب،  إىل حياة 

هذا التفكري، ولكن ما يجعله متناقضا أحيانا كذلك، هو أنّه ال يصدر عن مبدأ واحٍد 

إن جاز لنا القول. إنه يصدر عن أوضاع، وعن اإلمكانات التي توفّرها تلك األوضاع.

القطبية األوىل هي قطبية الواقع والحرية: ما الوضعية الحقيقية وما هي اإلمكانات 

إزاء ثورة قادها حزب بروليتاري،  الوقت؟ أنت  التي كانت متوفرة لروسيا يف ذلك 

وإزاء فالحني ال يرغبون يف أن تؤّمم ملكياتهم، يرغبون يف أن ميلكوا األرض. وقد فعلوا 

ذلك فعال، وكانت لهم قوة فائقة من حيث سيطرتهم عىل التزويد بالغذاء. ثم أنت 

السنوات  الفاشية خالل  إزاء  أثر ذلك تجد نفسك  إزاء وضعية دولية. مبارشة عىل 

1930. مل يرص أيب مدافعا عنيدا عن االتحاد السوفيايت إال يف إنكلرتا وكان ذلك يف سياق 

تصاعد النزاع مع التوّسع األملاين والنازية.

م.ب.: غادر أبوك فيينا إذا سنة 1932؟

للصحيفة  التحريرية  اللجنة  يف  الفاشية.  تصاعد  بسبب  فيينا  غادر  نعم  ك.ب.ل.: 

االجتامعي  )االقتصادي   Der Österreichische Volkswirt الشهرية  االقتصادية 

املجري( والتي كان فيها شخصية تحريرية قيادية، تقّرر أّن عىل بوالنيي أن يذهب 

إنكليزيته ممتازة، وكانت له صالت  السيايس. كانت  الوضع  تأزّم  إنكلرتا بسبب  إىل 

باملقاالت من هناك  املساهمة  إنكلرتا سنة 1933. وواصل  إىل  وعليه ذهب  هناك، 

حتى توقّفت الّصحيفة عن الصدور سنة 1938.

إنكلرتا سنة  إىل  أنا  وأُرِْسلُْت  أيب وصل سنة 1933  العائلة.  إىل هناك كل  مل نذهب 

غرانت  وإيرن  دونالد  هام  مقّربني  إنكليزيني  صديقني  مع  للعيش  وذهبُت   1934

من  كانا  فيينا.  يف  قرب  عن  عليهام  تعرّفنا  كّنا  الذين   )Donald ;Irene Grant(

املسيحيني االشرتاكيني ويعمالن لفائدة »حركة بريطانيا للطالب املسيحيني« مانحني 

للغوث للفقراء من َمَجِريّي ما بعد الحرب. وكانت تلك هي الكيفية التي التقينا بها 

هناك وعشت معهام ثم أتت أّمي سنة 1936، أي بعد سنتني. 

م.ب.: لنعد إىل أبيك، الذي كان مقيام يف لندن. ما الذي فعله هناك؟

ك.ب.ل.: عندما حّل بإنكلرتا ألول مرة سنة 1933 مل يكن قد استقر يف عمل بعد. 

 Betty ; John( مريراي  ماك  ودجون  بيتي  عىل  هناك  ارتكز  قد  دعمه  نظام  كان 

MacMurray( وعائلة غرانت )Grant( الذين كانوا ينتمون إىل يشء ما اسمه اليسار 

املسيحي. كانوا مسيحيني اشرتاكيني. وكان مثّة أيضا شيوعيون وقادة دينيون كذلك، 

بروتستانت عىل األغلب.

كتب مقاال مهام عن جوهر الفاشية وقد اعترََبَها تحّديا للقيم املسيحية، وأُِعّد املقال 

 Christianity and the( للضّم إىل كتاب جامعي بعنوان املسيحية والثورة االجتامعية

Social Revolution(. كام قاد أيب مجموعة دراسية من أصدقائه املسيحيني اإلنكليز 

اإليديولوجيا  فيها  مبا  املبكرة،  ماركس  كتابات  من  األولني  املُجلّدين  عىل  اشتغلت 

 )Paris Manuscripts( ومخطوطات باريس )The German Ideology( األملانية

الشهرية التي كانت قد نرُشت للتّو سنة 1932. لقد كان يقرأ لهم من تلك الكتابات 

مرتجام إىل اإلنكليزية وقد ذهب يف ذلك بعيدا. كان كثري التحمس لهذه األعامل وأنا 

أُسّمي كتابات ماركس املبكرة نقطة االنطالق املشرتكة  أنا  اتفاقه معها.  أذكر مدى 

بني ماركس وبوالنيي.

 .The Great Transformation  م.ب.: لقد قال ما يشبه هذا يف التحّول العظيم

ما املجاالت التي شملها التعليم الذي أسداه لآلخرين؟ كيف أثرت إنكلرتا يف تفكريه؟

 Workers ك.ب.ل.: مل يحصل كارل عىل وظيفة مع جمعية تربية العامل )ج ت ع>>
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>>

للكبار  تعليمية  1937، وهي حركة  سنة  إال   ))Education Association )WEA

 Ruskin( ريسكن  مبعهد  ارتباط  ذات  كانت  إنكلرتا  يف  وقدمية.  العدد  واسعة 

College( الذي كان يسهر عىل متكني أبناء الطبقة العاملة، ممن مل يكونوا قادرين 

عىل ارتياد الجامعة، من الحصول عىل تعليم أبعد مستوى ماّم بلغوا.

)Kent( وساسكس  إنكليزية ضاحوية يف كنت  ُمدن  أن درّس يف  أيب  كان من حّظ 

)Sussex(. كان يقيض لياليه لدى العائالت ومتّكن من أن يتعرّف عن قرب أكرب عىل 

التي كان يجدها، وحتى  الظروف  العاملة وكان مصدوما من  الطبقة  حياة عائالت 

نكون أمناء، من املستوى الثقايف املتديّن الذي كانت عليه تلك العائالت. مقارنًة بأبناء 

الطبقة العاملة يف فيينا، كانوا أفقر ثقافيا وإن كانت املجر بلدا أفقر من بريطانيا 

باملعنى املايل.

كان ُمكلّفا بتدريس التاريخ االجتامعي واالقتصادي اإلنكليزي الذي مل يكن يعرف عنه 

شيئا. وكانت تلك حقبة تعلّم ذايتٍّ بالّنسبة إليه. إذا ما عدَت بالّنظر إىل الكتاب، كتاب 

التحول العظيم، فسوف تالحظ العدد املهول من الدراسات التي اعتمدها. هو بهذا 

شبيه جدا بعمل ماركس يف الخطاطة )Grundrisse= املقصود هو جملة األعامل 

البحثية التي خطها كارل ماركس تحضريا ملا نرش الحقا تحت عنوان » مساهمة يف 

نقد االقتصاد السيايس« )نرش سنة 1859( ثم »رأس املال« )نرش سنة 1867(. وما 

يعرف بالخطاطة هي أعامل بحثية كان ماركس قد كتبها ما بني سنتي 1857 و1861 

ونرشت عىل صيغتها تلك ألول مرة باألملانية ما بني سنة 1939 و1941-املرتجم( التي 

يعتمد فيها عىل ذات الكتّاب، ريكاردو )Ricardo( ومالتوس )Malthus( وآخرين، 

ممن كتبوا حول الثورة الصناعية املبكرة.

 The املَُعنون  الكتاب  تصدير  يف  تجده  أن  ميكن  ما  وهو  أمي،  كتبْت  وعليه 

Livelihood of Man الذي نرش بعد وفاته، أن إنكلرتا كانت هي البلد الذي وضع 

فيه كارل بوالنيي جذور الُكره املقّدس تجاه مجتمع السوق، ذاك الذي سلب الناس 

إنسانيتهم. كانت تلك هي الطريقة التي رأت بها األشياء.

ومن ثم بطبيعة الحال اكتشف النظام الطبقي يف إنكلرتا وهو ما تكرّس يف العديد 

من الخطابات. وهو يصف النظام الطبقي اإلنكليزي شبيها بنظام الكاست يف الهند 

والنظام العنرصي يف الواليات املتحدة.

الواليات  يف  بينينغتون  معهد  يف  للمحارضة  بوالنيي  يُدعى   ،1940 سنة  ويف  م.ب.: 

املتحدة األمريكية.

ك.ب.ل.: نعم يف بينيغتون حصل عىل منحة دراسية بسنتني من مؤسسة روكفللر 

لكتابة التحول العظيم The Great Transformation. كان الدعم ايل حصل عليه 

من رئيس بيننغتون جيّدا ولكن كان عليه أن يقّرر عام يقوم به من نشاط إىل مؤسسة 

وكانت  يعجبهم.  يكن  مل  عليه،  ليطلعوا  لهم  يقدمه  كان  ما  كان  وكيفام  روكفللر. 

تنتابهم شكوك جّدية حول مناسبته للتدريس الجامعي.

لقد كتبوا أنه »كان أكرث اهتامما، وانتبْه إىل هذا القول يف معنى النقيصة، بالقانون 

بالفلسفة  مهتام  كان  أنه  ذلك  ويعني  املجرية«  والفلسفة  الجامعي  والتدريس 

وباعتبار ذلك َمثْلَبًَة صارخة. عىل أنهم جّددوا املنحة ويف منتهى العامني، كّنا قد بلغنا 

سنة 1943، وكان أيب بالغ الحرص عىل أن يعود إىل إنكلرتا. مل يكن يرغب يف البقاء يف 

الواليات املتحدة، وكان يريد أن يساهم يف التخطيط إلنكلرتا ما بعد الحرب.

ولكن كانت معركة ستالينغراد قد غرّيت مجرى الحرب حينها، وبات من الواضح جّدا 

أن الحلفاء مقبلون عىل االنتصار، وكان قد ترك الفصلني ما قبل األخريين من الكتاب 

غري منتهيني. وإذا ما نظرت يف هذين الفصلني فستالحظ فيهام عالمات عدم االكتامل، 

ال الفصل األخري، بل الفصالن السابقان له. أنا أظن أن ما كّنا سنحصل عليه، لو كان 

ظل هناك حتى يفرغ من الكتاب، هو ُمَسّودة مخطط لكتاب مقرتح بعنوان » خطة 

أساس لرجل عادي« )Common Man’s Masterplan( كان رمّبا أدرجه يف هذين 

الفصلني، أو يشء من هذا القبيل. ترك الفصلني لدى أصدقاء له. لقد كان مثة العديد 

من النزاع والشجار حول فصيل ما قبل الخامتة هذين.

م.ب.: ومع ذلك عاد إىل الواليات املتحدة الحتالل مركز وظيفي يف جامعة كولومبيا 

ولكن أمك كانت ممنوعة من العيش يف الواليات املتحدة فانْتََهيَا إىل العيش يف كندا.

يستمر  أن  أليب  ميكن  كان  حيث  إنكلرتا  يف  البقاء  هو  اآلخر  الخيار  كان  ك.ب.ل.: 

يَُقولُه.  أنّه كان شخصا له قَْوٌل  الواضح كذلك  بالعمل مع ج ت ع. ولكن كان من 

كان عليه أن يؤلّف كتابا، وكان عليه أن يضطلع بعمله، ومل يكن له أن يحصل عىل 

أي انتداب لدى أيّة جامعة يف إنكلرتا. كان ذلك عىل غاية الوضوح. وعليه، ويف سنة 

كاري بوالنيي ليفيت يف محادثة مع مايكل 

بوروواي يف لينز, اسرتاليا. 
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»السامح آللية السوق بأن تكون املدير الوحيد ملصري البرش وبيئتهم الطبيعية من شأنه أن 

يؤدي إىل ذلك هدم املجتمع«

كاري بوالنيي

1947 تلّقى العرض من جامعة كولومبيا. وكان العرض عىل أساس التحّول العظيم. 

)Robert MacIver( من جامعة  إيفر  ماك  روبرت  بتصدير من  الكتاب  لقد ظهر 

كولومبيا املعروفة ضمن مدارس العلوم االقتصادية مبؤّسساتيتها وهو ما يتناسب يف 

معنى ما مع مقاربة بوالنيي.

ذلك  وكان  املتحدة.  الواليات  إىل  الدخول  من  ممنوعة  أنها  إليلونا  قيل  لندن،  ويف 

مشكال عويصا. وكان أيب مستاًء إىل درجة بالغة وكان يريد من أّمي أن تُقنع األمريكان 

بأن يغرّيوا موقفهم ولكّنها قالت أالّ سبيل إىل ذلك، وأنّه أمٌر مستحيل.

عندها خطرت فكرٌة مفادها أنّه كان ممكنا لهام رمّبا أن يقيام يف كندا وقد يكون 

أقنعها أن هذا حلٌّ معقول. وقد صنعت لها وله بيتا جميال عىل مشارف تورنتو يف 

منطقة ريفية، منزال صغريا رائعا. كان ذلك سنة 1950 وكان ينتقل جيئة وذهابا مثل 

طالب من نيويورك وإليها، وكان يحّل بيننا يف أعياء امليالد والفصح وُعطل الصيف.

وعندما انتهى إىل أن تقاعد من التدريس سنة 1953 صار يقيض وقتا أطول يف كندا 

وكان طلبته يأتون لزيارته عىل الّدوام، وكان يأيت آخرون عديدون أيضا.

م.ب.:  وانعطفت بحوثه نحو اتّجاه آخر. صار أكرث اهتامما بالدراسات األنرثوبولوجية 

ولكّن ظّني أّن هذا موضع محادثة أخرى. شكرا جزيال لك عىل هذا التلخيص الرائع 

لحياة كارل بوالنيي. لقد توغلت بنا يف ما قبل التاريخ الخارق لكتاب التحول العظيم. 

أعتقد أننا اآلن نفهم بكيفية أفضل كيف تّم إنتاجه من خالل تجارب تاريخية متباينة 

عىل  يحافظ  جعله  الذي  الّسبب  أفضل  بشكل  نفهم  كام  العرشون  القرن  شهدها 

أهميته إىل حّد اليوم.
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فمن ل  . هشٌّ تاريخ   )Economic  nationalism( االقتصادية«  لقومية 

ليست  فريدريك  إىل   )Alexander Hamilton( هاملتون  ألكسندر 

أمريكا  يف  العرشين  القرن  خالل  خلفائهام  إىل  وصوال   )Friedrich List(

بيد  وإيديولوجية  فكرية  أداة  االقتصادية  القومية  كانت  وآسيا  وأفريقيا  الالتينية 

البلدان الفقرية التي تحاول أن »تلحق« بالبلدان الغنية. فهل يعني الشعار البالغي 

الذي أطلقه ترامب »أمريكا أوال« وإعراض الربيكست )بريطانيا التي خرجت من 

للقومية  »نهوضا  الربيطانية  الكونية  االقتصادية  العالقات  عن  األورويب(  االتحاد 

االقتصادية« جديدا؟ إن نظرة متفحصة تشري إىل أن مثل هذه الّصياغة ُمضلّلة إىل 

حد كبري.

ولغو  الفاعلة  غري  التسلّطية  بني  االقتصادية«  »للقومية  ترامب  صيغة  تجمع 

ولكن  املفضل،  ترامب  شعار  هو  أوال«  »أمريكا  االحتفالية.  الرّشائط  قَطْع  خطابة 

النيوليربالية  الرأساملية  وفيام تدين صيغته للقومية االقتصادية بنجاحها لسقطات 

للمزيد من  الكونية. ميكن  للرأساملية  تهديد  الكونية، ليست تحمل يف طياتها أي 

الترامبية

ماذا يخفي لغو ترامب 
عن القومية االقتصادية؟

بقلم بيتر إيفانس )Peter Evans( جامعة كاليفورنيا، بيركلي، عضو الجمعية الدولية لعلم االجتماع وعضو 
فرق البحث في االقتصاد والمجتمع )ف ب ٠٢( والبحوث المستقبلية )ف ب ٠٧(، و الحركات العمالية )ف ب ٤٤(، 

والطبقات االجتماعية والحركات االجتماعية )ف ب ٤٧(، وعلم االجتماع التاريخي ) ف ب٥٦(

لغو الرئيس ترامب أمريكا أوال.

>>



12

 العدد ٤  من السلسلة ٧ - ديتسمبر  ٢٠١٧    

 Trans-Pacific( الهادي  للمحيط  العابرة  الرشاكة  امللقاة عىل  القاذورات  مجارف 

Partnership )TPP(( البائدة أن تجلب البعض من السور ولكن تغرّيات جوهرية 

الرشكات  حّث  إن  دونكيشوطيا.  مرشوعا  تبدو  القامئة  التجارية  االتفاقات  يف 

ما  ولكن  النجاح  فائقة  البالد مسحة  إىل خارج  األعامل  نقل  عدم  األمريكية عىل 

من أدلة عىل أن هذه الذرائع سوف تسبب فعال اقتالعا لشبكات اإلنتاج الكونية. 

وإذا، ملاذا يّدعي ستيف بانون )Steve Bannon(، وهو الذي لألسف كان اليشء 

األقرب إىل »صورة مضخمة« لالسرتاتيجي ضمن بطانة ترامب، أن »القومية االقتصادية« 

هي ثاين أعمدة اإلدارة الثالثة؟ مثله كمثل ترامب، يفهم بانون أن القومية االقتصادية 

هي نوع من التميمة التي ميكن استخدامها الستغالل االستياء املرتاكم، واستكامل 

النداءات العنرصية وتوسيعها، فيام يتم بالتوازي نسف املؤسسة السياسية القامئة.

منذ  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  ملا  الذهبي«  الرأساملية  »عرص  انتهاء  منذ 

هنيئة  النيوليربالية  الرأساملية  ظل  يف  الحياة  تكن  مل  مضت،  عقود  أربع  من  أكرث 

بفعل  ومشني،  محبط  واقع  مع  املجمدة  الرواتب  تظافرت  األمريكيني.  لغالب 

سكانية  رشيحة  لفائدة  مسبوقة  غري  بطريقة  واالمتيازات  املداخيل  انزياح 

بيكيتي  من  كل  مؤخرا  ذلك  )كام سجل  السكان  من  باملائة   0.001 من  أقل  متثل 

األلفية  انعطافة  مع  ولكن   )Piketty, Saez and Zucman وزوكامن  وسايز 

يف  تاريخيا  مسبوق  غري  وتدهور  اإلدمان  من  جديد  وبايئ  نوع  يف  اإلحباط  تُرجم 

البيض. الرجال  من  التعليمية  املستويات  متدين  لدى  املرتقب  العمر  متوسط 

لديها  انعدمت  حبيسة.  نفسها  التقليدية  األمريكية  السياسية  املؤسسة  وجدت 

اإلرادة يف تعبئة شعبية ملواجهة قوة رأس املال ولكنها مل تكن قادرة عىل تغيري مسار 

تدهور ظروف الحياة وتصاعد الغضب الشعبي. وكان ساسة املؤسسة الرسميون قد 

اجتازوا بعُد عقودا أربعة من الجهود الثنائية الحزبية لفاشلة إلقناع األمريكان العاديني 

حياتهم. تحسني  عىل  قادر  الحرة«  »التجارة  عىل  املبني  الكوين  النظام  وحده  بأن 

كان من نتائج تبني ترامب العدايئ لخطاب تنميقي حول القومية االقتصادية أن 

فََصلَه عن الرّتاث الكوين الهّش لهذه املؤسسة الخجولة. باختصارها اآلثار البنيوية 

التي كان  الهشاشة  القادة األجانب، وهي  التفاوضية تجاه  الهشاشة  للرأساملية يف 

االنتباه  االقتصادية  القومية  حّولت  معاد،  قومي  ُمفاوض  بفعل  تنقلب  أن  ميكن 

لرأس  السامح  يف  املتمثلة  االقتصادية  ترامب  لسياسة  امليزة  العالمات  عن  بعيدا 

التعديالت  عن  والتخيل  الجامعي  القيمية  فائض  يتجاوز  مبا  حتى  باملطالبة  املال 

اللصويص. االقتصادي  السلوك  آثار  من  الحامية  من  البعض  تضمن  كانت  التي 

إن التمكني لسياسة خفة اليد هذه يجعل القومية االقتصادية ›العامد« الثاين يف 

أجندة ترامب. هو يظل أحّد أقل رؤساء الواليات املتحدة شعبية يف التاريخ السيايس 

الحديث ولكن القومية االقتصادية تظّل واحدة من أمىض أدواته اإليديولوجية الفعالة، 

ومن دونها لن يظل بني أيديه من األسلحة اإليديولوجية إال العنرصية وكره األجانب. 

بأن  القائلة  للرتنيمة  السيايس  لإلفالس  إضافيا  بعدا  الربيكست  منحت  لقد 

دافيد  يكون  قد  للجميع«.  الرفاه  تجلب  التي  هي  الكونية  التجارية  »األسواق 

رجال  لفائدة  حامسه  يشاطرونه  قد  العاديني  الربيطانيني  بأن  اقتنع  كامرون 

األسواق  ضمن  املتميز  موقعهم  عىل  أرباحهم  تعتمد  اللذين  لندن  مدينة  بنوك 

التصويت  إمكانية  الربيطاين  للشعب  أعطى  غروره  ولكن  الكونية،  البنكية 

مل  الذي  اليش  وهو  االقتصادية،  العوملة  من  مخصوص  َملَْمٍح  عىل  املبارش 

به.  السامح  عىل  أوباما  إىل  كلينتون  من  األمريكان  السياسيني  من  أحد  يجرأ 

الكونية. العوملة  رفض  من  مصدومة  الربيطانية  السياسية  املؤسسة  تزال  وال 

املرابيح  استخالص  الكوين عىل  املال  رأس  قدرة  يهددان  ال  والربيكست  ترامب 

عىل  االضطراب  من  يشء  إدخال  عىل(  يصادقان  رمبا  )أو  إىل  يشريان  قد  ولكنهام 

السياسية  النخب  مبستطاع  يعد  مل  املعوملة.  للنيوليربالية  السياسية  التحتية  البنية 

يف الشامل الكوين أن تضمن مصداق املقولة اللينينية بأن »الجمهورية الدميقراطية 

يبدو  النخب  هذه  منظور  من  إذ  للرأساملية«،  سيايس  خارجي  مظهر  أفضل  هي 

بالرأساملية  تتعلق  قضايا  عىل  التصويت  من  العاديني  املواطنني  متكني  أن  فجأة 

الكونية محفوف باملخاطر. ويشاطر الناخبون انعدام ثقة النخب وشّكها يف أن يكون 

اختيار القيادة السياسية من القامئات االنتخابية املعروضة ضامنا للوصول إىل حياة 

أفضل. تتساءل كال النخب والجامهري إذا ما كانت السريورات الدميقراطية ستخدم 

 )Wolfgang Streeck( سرتيك  فولفغانغ  عنه  يعرب  ما  إمكانية  مثريين  مصالحهم 

بقوله »انقىض حفل َصلْيَات )shotgun( الفرح بزواج الرأساملية مع الدميقراطية«.

يف الجنوب الكوين، تبدو املسألة ذات مالمح أكرث قسوة. يفهم سياسيو الجنوب 

الكوين أن عليهم أن يناوروا داخل الفضاء السيايس الذي متنحه لهم سلطة رأس املال 

الكوين وضمن القواعد التي يضعها. يَْحَذُر كيس جيبينغ Xi Jinping )رئيس الصني( 

دافوس.  يف  يتحدث  عندما  االقتصادي  القومي  خطاب  يتبنى  وكأنه  يبدو  أن  من 

العاملية  التجارة  منظمة  والهند يف  والصني  الربازيل  التي حققتها  النجاحات  وحتى 

إعالن  فبدال من  النيوليربالية.  التجارية  بالقواعد  ارتباط  ذات  تبدو  بحيث  صيغت 

الرغم  الشامل عىل  التحالف مع  االسرتاتيجية هي  كانت  القومية،  الغايات  رشعية 

كم رفضه املنافق لقواعد »التجارة الحرة«. عىل أّن العامل الذي فيه نحيا كّف عن أن 

يكون ذات العامل الذي كان وصفه دايفيد هاريف )David Harvey( منذ عقد حيث 

كان ميكن أخذ امليل اإليديولوجي للنيولربالية عىل محمل الجّد. ميكن أن تكون اآلثار 

املجيدة املزعومة لألسواق هي التي جلبت دينغ كسياو بينغ ولكن كيس جينبينغ 

ليس مؤمنا بها حقا. لقد مات بينويش الشييل ويبدو من العسري اآلن العثور عىل والء 

للنيوليربالية شبيه مبا كان عليه ثابو مبيك الجنوب أفريقي لدى منعطف األلفية.

الجنوب  قادة  يزال  ال  النيوليربالية،  بالصياغات  اإلميان  تبّخر  مع  وحتى 

خيار  أمامهم  ميثل  ما  وقليال  الكوين  املال  رأس  سلطة  تجاه  هّشني  الكوين 

ورقة  افتقاد  مع  ترامب.  طريقة  عىل  االقتصاديني  القوميني  مبظهر  الظهور 

والقمع  األجانب  وكره  العنرصية  أدوات  تكون  ما  كثريا  االقتصادية،  القومية 

النيوليربالية.  االسرتاتيجيات  تفضيل  يتم  عندما  القادة  إليه  يركن  ما  هي  القبيحة 

من  الثالث  العدد  يف  توغال  سيهان  وصفه  الذي  أوردوغان  تركيا  تطّور  إن 

السلسلة السادسة من حوار كوين Global Dialogue 6.3 )سبتمرب 2016(، حالة 

ٍة كانت »أكرث بلدان الرشق األوسط  فاضحة بالنسبة إىل هذه النقطة. منطلقا من أُمَّ

الرأساملية  بتبني  األوردوغاين  والتنمية  العدالة  حزب  بدأ  ودميقراطية«  علامنية 

النيوليربالية. ثم، وبعد اكتشافه أن ليس مبقدورها أن متنح له األساس املادي للهيمنة 

السياسية ضمن القواعد الّدميقراطية املتعارف عليها، انعطف النظام السيايس نحو 

ما يعتربه توغال » االستبداد األصّم« املعتمد عىل »التعبئة الجامهريية والتعّصب«.

يعترب نظام نارندرا مودي يف الهند تنويعة عىل نفس اللحن. لقد أُطلقت أقىص 

الدميقراطية  ظلها  يف  استمرت  حكومية  سياسة  ضمن  الديني  التعصب  أشكال 

االنتخابية )وإن كانت كثرية الشوائب( عىل قيد الحياة رغم كل املصاعب عىل امتداد 

70 عاما. يف انعطافة األلفية، أدار تبني الهند الرأساملية النيوليربالية ظهره لجامهري 

ارتباطه  من  االهتامم  حّول  مودي  يقوده  الذي  جاناتا  بهارتيا  حزب  ولكن  البلد، 

مفضوحة  شوفينية  هندوسية  اسرتاتيجية  إىل  منتقال  الضخم  املال  برأس  الشديد 

ُمرِْهبًا املسلمني متاما كام فعل مع هنود آخرين »خارجني عن الصف« و«َخَونة«. 

كل  تتزايد  أن  ميكن  الكوين،  الجنوب  عىل  أم  ترامب  عىل  الرتكيز  أكان  وسواء 

محّل  تكون  أن  دون  من  الكونية  واإلنتاج  التجارة  شبكات  من  املمكنة  املرابيح 

<<تهديد صادر عن »تصاعد القومية االقتصادية«. إّن التهديد الحقيقي للعيش الهنيء 

الترامبية
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السياسية  االسرتاتيجيات  تصاعد  هو  العادية  البرشية  وللجامعات  العاديني  للناس 

الرجعية التي تسعى إىل الحفاظ عىل سلطة النخب التي تفتقر إىل اإلرادة السياسية 

الكونية. النيوليربالية  الرأساملية  علينا  تفرضها  التي  اآلثار  تحدي  عىل  والقدرة 

بل بسبب  اقتصاديا  قوميا  كونيا، ال بسبب كونه  تهديدا  ترامب  وميثل دونالد 

إذا ما حكمنا عليه مبا وضع من  العامل.  أركان أخطر جهاز عسكري يف  قائد  كونه 

يكون  أن  ميكن  الذي  بالقدر  اقتصاديا  قوميا  ليس  فهو  اآلن،  حد  إىل  سياسات 

انتباه  رصف  يف  مفيدة  االقتصادية  القومية  البالغة  أن  اكتشف  سيايٌس  عليه 

آخرون  قادة  رجعيًة.  الرأساملية  الهيمنة  مظاهر  ألخطر  الَولِِه  تبنيه  عن  ناخبيه 

املال  رأس  سيطرة  تحرمهم  ولكن  الرأساملية  إخفاقات  مع  التعايش  عىل  مجربون 

يجدون  االقتصاديني  القوميني  هيئة  اتخاذ  من  الوطنية  اقتصادياتهم  عىل  الكوين 

للحفاظ عىل سلطاتهم. أنفسهم ميالني إىل استخدام حتى اسرتاتيجيات أكرث مكرا 

الراهن  باإلخفاق  ال  القبول  عىل  يجربنا  التغيري«  »ممتنع  منطق  من  ما 

يستخدمها  التي  الخرقاء  باالسرتاتيجيات  وال  الحياة  رشوط  تحسني  يف  للرأساملية 

الترامبية

من  فيها  تترضر  التي  الحالة  باستثناء  سلطاتهم.  عىل  للحفاظ  السياسيون  القادة 

السياسية  املؤّسسات  ستظل  أسفل،  من  اآلتية  التقدمية  التعبئة  مع  االصطدام 

السيايس  املتوقع  غري  ولكن  للتغيري  املعرقلة  السياسات  تفرض  الدوام  عىل 

بسواء.  سواء  محبطة  أوضاع  وانقالبات  منتظرة  غري  إمكانات  يخلق  أن  ميكن 

لنئ مل يتمكن ترامب رغم جهوده يف إخفاء العودة إىل صيغة أكرث رجعية من 

الرأساملية من خالل استدعاء قومية اقتصادية مزعومة من تفادي مقادير قياسية 

من عدم املوافقة يبديها له الشعب األمريك، فإن السيايس األمريك الذي يحظى 

اآلن بأعىل درجات املوافقة هو بريين ساندرز )Bernie Sanders( الذي قام مبحاولة 

بأن  األمريكية  املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  مسبوق  غري  يشء  إىل  للتوصل  صادقة 

صار املرشح الرئايس لكال الحزبني الرئيسني فيام يتقدم بوصفه مرتشحا اشرتاكيا. 

>pevans@berkeley.edu< توجه كل املراسالت إىل بيرت إيفانس عىل العنوان
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الترامبية

أمرا مألوفا يف الكتابات اإلعالمية كام اآلكادميية وصف العديد مّمن ص ار 

االحتجاجات  يف  غفرية  بأعداد  شاركوا  ومّمن  ترامب،  لفائدة  صوتوا 

عىل  فرجينيا،  شارلوتسفيل،  يف  انتظمت  التي  تلك  قبيل  من  اليمينية 

أنّهم »رجال بيض غاضبون«. تسأل صحيفة الواشنطن بوست: »ملاذا بلغ الغضب 

 )Michael Kimmel( بالرجال البيض هذا الحد؟«. يرى عامل االجتامع مايكل كيمل

أن »استحقاق تظلّميا« يوّحدهم، وبينام كانت أصوات آخر انتخابات يف الواليات 

واضح  التصويت  اتجاهات  يف  مخصوص  ملمٌح  صار  وتحليل  عدٍّ  محّل  املتحدة 

البداهة: 71 % من الرجال البيض من غري حاميل الشهادات الجامعية صّوتوا لفائدة 

الشهادات  حاميل  من   )%  53( البيض  الرجال  نصف  من  أكرث  صّوت  فيام  ترامب 

الجامعية لفائدته هم أيضا.

تصويت  واليمني  اليسار  كال  يسميه  ما  حول  الكثري  قيل  قد  كان  ولنئ 

ملختلف  متمعن  تفحص  إىل  حاجة  يف  أننا  أرى  فإين  الغاضب«،  األبيض  »الرجل 

متكونة  بكونها  تتّسم  هذه  املَُصوِّتني  مجموعة  التصويت.  لهذا  املكّونة  العنارص 

وعليه  العاملة.  الطبقة  إىل  واالنتامء  البرشة  وبياض  الرجالية  من  ذاته  اآلن  يف 

وفهم. تحليل  محّل  تكون  أن  مجتمعة  والجندر  والطبقة  العرق  عنارص  عىل 

الشغل  انحدار  رافقها من  وما  الفوردية  انحدار  يكون  مل  املتحدة،  الواليات  يف 

وفرت  ونهايته،  العرشين  القرن  بداية  بني  ما  ففي  طبقية.  قضية  مجرّد  »الجيّد« 

الفوردية، يف الواليات املتحدة، مواطن شغل جيدة يف قطاع خط التصنيع املتسلسل 

الترامبية والطبقة 
العاملة الرجالية البيضاء

بقلم راكا راي )Raka Ray(، جامعة كالفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة األمريكية

محور مؤيدي ترامب - الطبقة البيضاء 

العاملة.   

>>

>

للسلع موحدة املعايري ومنحت أجورا عالية بحيث صار بإمكان العامل أن يشرتوا 

الفوردية  ولكن  نسبيا.  الدائم  بالتشغيل  ووعدت  يصنعونها  كانوا  التي  املنتوجات 

كانت تعني يف الحقيقة أكرث من ذلك. ففي انبنائها عىل اإلنتاج الصناعي الضخم وعىل 

االستهالك املنزيل الواسع، هي مل تكن مجرّد مظهر لالقتصاد الرأساميل، بل كانت، ويف 

ذات اآلن، تعكس البطريركية حيث كانت إيديولوجيتها تتوافق مع الدخل األرسي، 

أي مع فكرة أن دخال واحدا كان كافيا إلعالة كل األرسة. وكان الدخل األرسي يقتيض 

باملقابل تقسيام للعمل يكون فيه عىل الرجال أن يعتنوا باإلنتاج فيام تعتني النساء 

ذلك  وعىل  االجتامعي(.  إنتاجهم  وإعادة  العامل  بغذاء  تتكفلن  )وكذا  باالستهالك 

تشكلت الفكرة القائلة إن عىل الرجال، ال النساء، الحصول عىل مواقع العمل الجيّدة 

من االفرتاضات الجندرية حول املواقع الصحيحة للرجال وللنساء وكذا )يف حالة انعدام 

املوارد التي تسمح بتأجري متساو للرجال وللنساء( من تربير أن تظل النساء، التي 

كانت قدرتهن عىل الكسب أقل بكثري من قدرة الرجال، يف بيوتهن. وبالفعل، يف قلب 

أفهام العديد من الرجال ألنفسهم بوصفهم رجاال، تثوي قدرتهم عىل إعالة أرسهم. 

ويستثنى من عهد األجر األرسي أولئك الرجال الذين ال تكون أجورهم عالية بقدر 

كاف أي السود واملهاجرون. وعىل ذلك فإن الفوردية تبجل البيض من الرجال العامل 

ذوي الياقات الزرقاء. وكن مستثنيات أيضا النساء غري املرتبطات برجال والنساء التي 

تلك هي ذات  كانت  بأنفسهم.   يكون رجالهن ذوي دخل كاف إلعالة أرسهم  ال 

الفرتة التي شهدت استثامر الدولة يف الرعاية الصحية والتعليم والشيخوخة وكان من 

املمكن تصّور وجود حياة جيّدة تحياها مجموعة الرجال البيض من الطبقة العاملة. 

قامت  التي  االجتامعية  الحركات  من  موجاٍت  مع  الفوردية  انحدار  تزامن 
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اإلنجابية  والحقوق  املتعادلة  واألجور  باملساواة  املطالبني  وامللونني  النساء  بها 

مع  وبالتوازي  الجنسية.  الحرية  أجل  ومن  الحرب  ضد  التعبري  حرية  وحقوق 

الدخل  ذوات  العائالت  أزمة  كانت  األرسي  األجر  وتدهور  الفوردية  انحدار 

املعوملة  الرأساملية  نظام  ضمن  األرسي.  األجر  إيديولوجيا  واهتزاز  املضاعف 

واملالية الحايل متت إعادة توطني الصناعة يف مناطق العامل ذات األجور املنخفضة 

عليها.  اآللية  الصبغة  إضفاء  بفعل  الزوال  املهن  من  العديد  مصري  كان  كام 

األجرية  العاملة  القوى  ضمن  النساء  انتداب  معا  آن  يف  الجديد  النظام  وتوىل 

االجتامعية.  الرعاية  يف  االستثامر  عن  والرشكات  الدولة  تخيل  اتجاه  يف  والدفع 

عىل امتداد أربعني سنة ظلت معدالت مدخول الرجل األبيض، إذا ما تم تعديل 

البيضاء  املرأة  دخل  تضاعف  فيام  تقريبا  حالها  عىل  التضخم،  بفعل  اعرتاها  ما 

تقريبا. وزادت مداخيل النساء السوداوات عن الضعف فيام زادت قليال معدالت 

مداخيل الرجال السود. وحتى يف زمن االنكامش الكبري والنمو االقتصادي املحتشم، 

التقدم.  بعض  عىل  والنساء  الرجال  من  والسود  البيضاوات  النساء  من  كل  أحرز 

وباملقابل، انصّب كل تزايد أُحرز يف مداخيل الرجال البيض يف جيوب األغنياء منهم.

وباعتبار أن الفوردية كانت تتعلق يف آن معا بالطبقات وبالعرق وبالجندر فإن 

فقد  فعندما  الثالث  املكونات  هذه  عىل  مرتكزة  كانت  االنحدار  عىل  الفعل  ردة 

العامل الرجال البيض وظائفهم فقدوا شعورهم برجوليتهم وسيطرتهم عىل النساء 

عليه. كانوا  أنهم  يعتقدون  يكانوا  ما  فقدوا  امللونني.  عىل  به  يتميزون  كانوا  وما 

 ولنئ بدا أن تعبري »التظلم املستحق« مناسب فأنا أعتقد أنه غري مالئم. يوفر 

السياسية يف  الرصاعات  لنوعي   )Nancy Fraser( فريزر  نانيس  الفيلسوفة  وصف 

الواليات املتحدة، الرصاعات من أجل إعادة التوزيع والرصاعات من أجل االعرتاف 

طريقة بالغة الفائدة للتفكري يف السياسات التي ارتكزت عىل هذا االفتقاد. تعرّف 

املادية  بالالمساواة  تتعلق  بوصفها رصاعات  التوزيع  إعادة  الرصاعات حول  فريزر 

من مداخيل وملكية ونفاذ إىل الشغل املأجور وإىل التعليم والرعاية الصحية. وعليه 

تحيل  باملقابل،  االقتصادية.  االجتامعية  الالعدالة  عىل  تحيل  التوزيع  إعادة  فإن 

وعدم  الثقافية  الهيمنة  قبيل  من  الرمزية  الالعدالة  االعرتاف عىل  الرصاعات حول 

االعرتاف واحتقار املجموعات املهمشة، تلك التي تجمع املثليني أو مزدوجي الجنس 

واإلدماج. االحرتام  عىل  الحصول  إىل  تهدف  رصاعات  وهي  النساء،  أو  السود  أو 

ورصاعات  التوزيع  إعادة  رصاعات  بني  تحليليا،  فريزر،  تفصل  وفيام 

صّوت  باستمرار.  تتداخل  الناس،  حياة  خضم  ويف  عمليا،  األشياء،  فإن  االعرتاف 

وإعادة  االعرتاف  لفائدة   2016 سنة  الجامعية  الشهادات  ذوو  البيض  الرجال 

تأمني  عىل  قادرين  يعودوا  مل  رجاال  بهم  االعرتاف  يتّم  أن  أرادوا  إذ  التوزيع 

رجاال.  يكونوا  أن  يف  حّقهم  عليهم  يُْنَكر  أن  يخشون  فهم  ثّم  ومن  الخبز ألرسهم 

وأنهم  استهزاء،  محل  صار  بياضهم  أن  الفئة  هذه  أفراد  من  العديدون  شعر  لقد 

الدولة  وأن  حسابهم  عىل  القوة  يغنمن  كن  النساء  وأن  متعصبني  يُعتربون 

اإليجايب. التمييز  سياسات  من  تتخذه  ما  خالل  من  امللونني  تبّجل  يبدو  ما  عىل 

الديناميكية  هذه  لفهم  استعدادا  أكرث  املتحدة  الواليات  يف  اليمني  وكان 

قبيل: من  أمريكية  ثقافية  رسديات  وتعزيز  استثامر  عىل  قادرا  وكان  اليسار  من 

• الفقراء الذين يحق لهم مقابل الفقراء الذين ال يحق لهم )الفكرة القائلة إن 

البعض صار فقريا ألن وظائفهم ُسحبت منهم مقابل من مل يكونوا ببساطة راغبني 

يف العمل(

• أََصالَة املولد )الخوف من أن يكون املهاجرون بصدد االستحواذ عىل الوظائف 

التي تعود أصال إىل من يحق لهم ولكنهم )املهاجرون( أيضا، ومن خالل أعدادهم، 

يحّولون أمريكا إىل مكان أقل بياضا(، و،

• أن واجب الرجال أن يُؤّمنوا القوت )وهو ما يقتيض أن تتم إعادة النساء الاليئ 

يحاولن احتالل مواقع القيادة أو مامرسة املنافسة إىل مواقعهن(.

االعرتاف  خطابات  مثل  نرش  نجاح  واستدام  خلق  أن  وكان 

البيض. الرجال  العامل  َوَسَمْت  سخٍط  سياسات  هذه  التوزيع  وإعادة 

انفصال  مبنية عىل  األمريكية  اليسارية  املناقشات  كانت  قليلة،  استثناءات  مع 

العدالة  سياسات  كانت  االعرتاف.  وسياسات  التوزيع  إعادة  سياسات  بني  ما  أكرب 

املختلطة  الحاّممات  املثال  سبيل  )عىل  الثقافية  العدالة  وسياسات  االقتصادية 

ما  كثريا  التي  الحركات  قبل  من  املقدمة  يف  توضع  البيئة  وسياسات  الصديقة( 

 Black Lives( تكون متعادية. ومل تكن املجموعات من قبيل لحياة السود أهمية

التوزيع  إعادة  وسياسات  االعرتاف  سياسات  بني  تجمع  كانت  التي   ،)Matter

اليسار،  توحيد  الدوام  عىل  العسري  من  كان  ولنئ  بعُد.  واسعا  صدى  كسبت  قد 

للعديد من األسباب الخطابية واملادية، فإن تظافر هذه العوامل أوصل اليمني إىل 

السلطة وتسبب يف أن ينجح يف استيعاب العامل الرجال البيض ضمن وعوده. 

>rakaray@berkeley.edu< توجه كل املراسالت إىل راكا راي عىل العنوان

الترامبية
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ضمن السباق نحو نوفمرب 2016 الكثري من القول حول تحديد من َصَنع ت

عظمة أمريكا ومن تسبب يف سقوطها األخالقي واالقتصادي. ويف القلب 

»السيئني«  حول  الدعاوى  لّونت  فقد  املهاجرون.  كان  الجدل  هذا  من 

و«املجرمني« اآلتني من املكسيك ما منق به املرتشح حينها ترامب خطاباته وحملته. 

باملساواة بني املهاجرين واملجرمني بالتوازي مع الحديث الدائم عن انتقال مواقع 

حملة  خالل  تصاعدت  للمهاجرين  ومعادية  قومية  جوقة  تغذية  متت  التوظيف 

الرتشيح الجمهوري الداخيل )Republican National Convention( عندما وقف 

ترامب واضعا وراءه الحدود األمريكية املكسيكية وسط جموع ترفع » ابنوا جدارا 

عازال«. 

يف نظر العديد من األكادمييني املهاجرين تبدو الضجة يف غري محلها لثالثة أسباب. 

أولها أن حاصل الهجرة كان قريبا من مستوى الصفر خالل العرشية املاضية، باعتبار 

أن عدد املهاجرين الذين كانوا يغادرون مامثل لعدد الذين يفدون وأن املعطيات 

األحدث تشري إىل أن عدد املكسيكيني الذين يغادرون الواليات املتحدة أكرث عددا 

من الذين يفدون إليها. لقد انقضت حقبة الهجرة وفرية العدد إىل الواليات املتحدة 

عىل الرغم من الزَّْعِق السيايس حول االجتياح املفاجئ »غري القانوين« أو حالة طوارئ 

الهجرة. ثانيا، تشري العديد من األبحاث، مبا يف ذلك أبحاث مكتب ميزانية الكونغرس، 

غري  حتى  املهاجرين،  إن  لألمة.  صافيا  عاما  اقتصاديا  ربحا  يوفرون  املهاجرين  أن 

الرشعيني منهم، يدفعون الرضائب كام أن مهاجري الجيل الثاين من أكرث مجموعات 

البالد مبادرة. بل إن املهاجرين أقل انخراطا من أصييل البالد والدة يف برامج املساعدة 

العمومية وهي الحقيقة التي كثريا ما تغيب عن الساسة وعن املدونات التي تحّذر 

 الهجرة 
وحقبة سياسات ترامب

بقلم غ. كريستينا موار )G. Cristina Mora(، جامعة كاليفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة

الرئيس ترامب ينتهك املبدأ األول بتاريخ الواليات املتحدة - ذلك أن أمريكا 

هي أرض املهاجرين.

>>

>

ما  أبعد  االندماج، وهم  املهاجرون يف  يرغب  أخريا،  الالتينية.  الرعاية«  »ملكة  من 

أبناؤهم  املهاجرين، وعىل األخص  أن غالب  ثقافيا، ذلك  األمة  تهديد  يكونون عن 

يتعلمون اإلنكليزية، خاصة وأن أغلبهم متدينون والحقيقة أن الغالبية العظمى من 

»السيئني« املكسيكيني يف الواليات املتحدة يدينون باالعتقاد املسيحي، وهو ما جعل 

روالند ريغن مرة يعلن أن الالتينيني جمهوريون، غري أنهم مل يتفطنوا إىل ذلك بعد. 

حول  الضجة  تزال  ال  البحثية،  النتائج  من  الكم  هذا  من  الرغم  وعىل  ولكن، 

إىل  ذلك  يعود  هل  ولكن  الدوام.  عىل  صداها  اتساع  من  تزيد  الهجرة  أخطار 

سياسات اليمني فحسب؟ ليس متاما. لقد صبّت ميديا الوسط والتيار الرئيس ضمن 

النار. ولنئ مل تكن مبثل رصاحة ما كانت  الدميقراطيني هي أيضا الزيت عىل هذه 

تعلّق  مثال،  تاميز  نيويورك  قبيل  من  منابر  فإن  املحافظة،  اإلعالمية  الوسائط  عليه 

التي  الفوائد  حول  تعلّق  مام  أكرث  وجرامئهم  املهاجرين  استقبال  تكاليف  حول 

 DACA )Deferred( داكا  نظام  إىل  املرور  من  الرغم  وعىل  للمجتمع.  يجلبونها 

الوافدين(1   األطفال  لفائدة  الالحق  العمل   =Action for Childhood Arrivals

بوش  إدارة  خالل  املوضوعة  الرتحيل  سياسات  نفس  طبّقت  أوباما  إدارة  فإن 

خلفيْه  إداريت  خالل  منهم  كان  ما  فاق  املهاجرين  من  عدد  ترحيل  يف  وتسبّبت 

ويحسب  املَُميَّْز«.  ل  املُرَحِّ  « لقب  له  جلب  الذي  القيايس  الرقم  وهو  مجتمعنْي، 

الذين  من  أكرث  القدوم  حديثي  املهاجرين  ترحيل  عىل  أكرث  ركّزت  إدارته  أن  له 

يف  الحاصلة  األرضار  يخفف  أن  من  بكثري  أقل  ذلك  ولكن  بعُد،  استقروا  قد  كانوا 

أعني املدافعني عن حقوق املهاجرين الذين كانوا ينتظرون إصالحا متفهام ألوضاع 

.)Yes We Can( قادرون«  نحن  »نعم،  حملته  بوعود  منبهرين  وكانوا  الهجرة 

ولكن فكرة أن الدميقراطيني كانوا قادرين عىل االنتصار لحقوق املهاجرين كانت 

 )Tim Kaine( واعدة خالل األشهر التي سبقت نوفمرب 2016. فقد نرث تيم كاين

مرشح الدميقراطيني لنيابة الرئيس، يف ثنايا خطابه يف حملة الرتشيح الداخيل ضمن 

وضع  عىل  حزبه  يعمل  بأن  املهاجرين  واعدا  إسبانية  جمال  الدميقراطي،  الحزب 

اإلصالح املتفهم الذي يخّص الهجرة موضع األولوية. ورأست كلينتون تجّمعات يف 

به  تقم  تقوم مبا مل  الهجرة وأن  أوضاع  تتابع  بأن  الوعد  تكساس وفلوريدا مكّررة 

إدارة أوباما. فّندت مجموعات الضغط اإلسبانية/الالتينية كل هذه الوعود وأطلقت 

من  العديد  عىل  الحفاظ  عىل  سيساعد  رمبا  كان  الذي  للتصويت  مقاطعة  حملة 

واليات الجنوب الغريب دميقراطيًة ورمبا عىل تصعيد أّول التينية إىل مجلس الشيوخ. 

مل تكن مجموعات الضغط اآلسيوية بعيدة عن هذه املواقف. فعىل الرغم من 

أنها أقل عددا من نظرياتها الالتينية، فإن املنظامت اآلسيوية مثلت قسام مهاّم من 

حركة حقوق املهاجرين. خالل األشهر السابقة لالنتخابات اّدعت مجموعات الضغط 

اآلسيوية أن الناخبني اآلسيويني سوف يُحدثون الفارق يف الواليات الوازنة مثل فريجينيا 

أن عىل  إىل  منبهَة  وازن  أثر  ذات  للتصويت  تسجيل  نظمت حمالت  ونيفادا. كام 

الدميقراطيني أن يتميّزوا بالحكمة بوضع إصالح أوضاع الهجرة يف صميم أرضيتهم.
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ولكن وعىل الرغم من هذه الجهود الخارقة فإن الالتينيني واآلسيويني مل يقدروا 

عىل تغيري نتائج االنتخابات. كان قََدر األمة قد تقّرر لدى جامعات املدن الصغرية 

يف ميشيغان وبنسلفانيا وأوهايو ال يف منافذ املهاجرين الحدودية. وبالفعل شهدت 

واليات الوسط الغريب القوية والنظيفة تضاعفا يف أعداد الساكنة املهاجرة منذ أوائل 

السنوات 1990 باستقرار املهاجرين يف مواقعم ال يف الحقول الزراعية بل ويف املصانع 

أيضا. يبدو أن مظاهرهم »الغريبة« وثقافتهم جعلت منهم هدفا لسياسات ميينية 

كانت تبحث عن طريقة لتجميع قاعدتها. كان من األيس بالنسبة إىل لساسة أن 

يَْنُحوا بالالمئة يف فقدان الوظائف واملحن االقتصادية عىل املهاجرين عىل أن يتحدثوا 

التفاوتات. وتصاعد  الكونية  للرأساملية  املشغلة  اآلليات  تفّهام حول  أكرث  بطريقة 

أين يضع كل هذا قضية حقوق املهاجرين إًذا، وعىل األخص إذا ما وقعت وقائع 

إن  القول  عدى  ما  يف  واضحة  اإلجابة  ليست  واشنطن؟  يف  صامء  أذن  يف  الهجرة 

الواليات ستكون هدفا مبارشا للدفاع عن الهجرة. توفّر والية كاليفورنيا مثال التغطية 

الصحية وتسلّم رخص السياقة للمهاجرين غري املسجلني محققة شيئا من الرفاهة 

أنها  املواقع  من  هناك ويف غريه  املدن  أعلنت  وقد  القانوين.  االندماج  معنى  ومن 

»مالذات« وهي حركة رمزية ولكنها تُوِصل ال محالة معنى مقاومِة إدارة ترامب.

ولكن الطريق ال تزال موحشة ذلك أن ترامب يسيطر عىل نفس نظام الرتحيل 

الهجرة والجرمية.  الربط بني  أوباما، مواصال خالل سنته األوىل  الذي هّذبه  املعّقد 

فقد ألهب َحرْضُه دخول املسلمني الرتاب األمريك مثال ومن جديد املجادلة القومية 

الرابطة بني املسلمني واإلرهاب. كام أن َصْفَحه عن جو أربايو )Joe Arpaio( نقيب 

الرشطة يف أريزونا الذي خرق أمر املحكمة مواصال التحفظ بالحبس عىل مهاجرين 

ملجرد أنهم كانوا يف وضعية غري قانونية أعاد إرسال إشارته يف اتجاه »السيئني«. بل 

إن ترامب يسعى إىل إنهاء العمل بداكا عىل الرغم من أن الربنامج موجه إىل األطفال 

العمومي. لألمان  تهديد  بالتسبب يف  وال  بجرائم جدية  املدانني  الوافدين من غري 

أيكون االحتجاج هو اإلجابة؟ سنة 2006، نزل مئات اآلالف من نشطاء حقوق 

الهجرة إىل الشوارع رافعني الشعارات التي تقول » اليوم نتظاهر وغدا نصوت« و« 

حقوق الهجرة هي حقوق إنسان«. مّر عىل ذلك أكرث من عقد، ولكن ما من وعد صار 

حقيقة. من دون عفو، مل يرص املهاجرون مواطنني ميكنهم التصويت يف االنتخابات 

ويبدو أن نداءات النشطاء لُنرصة »حقوق اإلنسان« غري كافية، وال أمل يف أن يُنظر 

إىل األمريكيني املهاجرين عىل أنهم جزٌء من مواطنية كونية جامعية بل ولألسف عىل 

أنهم غري مناسبني يف زمننا هذا املوسوم بالقومية األمريكية عىل الطريقة الرتامبية. 

واليوم يخىش النشطاء أن تؤدي االحتجاجات الالحقة إىل عمليات انتقامية ذلك أن 

عدد اللوائح املحلية املناهضة للمهاجرين ازدادت مبارشة عىل أثر احتجاجات 2006. 

الكفاح من  أن  الجانبان. ال شك  الذي يستخدمه  بالبيدق  أشبه  الهجرة  إصالح 

أجل إعادة مل شمل العائالت ومنح املهاجرين فرصة تحقيق حلمهم األمريك جدير 

الرئيس ترامب يهدد بإلغاء الحامية تحت أمر أوباما التنفيذي املعروف باسم 

داكا )»العمل الالحق لفائدة األطفال الوافدين«- أفضل: اإلجراء املؤجل 

للقادمني يف مرحلة الطفولة »( ألولئك الذين جاءوا إىل الواليات املتحدة بشكل 

غري قانوين عندما كانوا قارصين. هؤالء يُعرفون بالحاملني. 

الترامبية

باالعتبار، ونشطاء حقوق الهجرة يستثمرون يف العمل بقوة يف هذا االتجاه. ليس من 

حق أحد أن يُبعد الوالدين عن أبنائهم الذين ولدوا يف الواليات املتحدة االمريكية 

وما من أحد يستحق إنكار حقه يف األمان ويف املأوى ويف منافع أخرى ملجرد كونه 

ولد عىل الجانب الخطأ من الجدار. ويف نفس الوقت، ال بد لنا أن نعرتف أن تغيريات 

عميقة يف سياسة الهجرة لن تحدث ألن النظام ال مينح إال ما هو قادر عىل منحه 

به، هو يوفر قوة عمل أسرية متول  إال. وعىل ما هو عليه، وعىل ما يشتغل  ليس 

أسواقنا الكونية وتسمح باالستغالل. ما من غوث مؤقت، وال تغيريات سياسية جزئية 

وال برامج عفو قصرية املدى قادرة عىل تغيري هذه الديناميكية واسعة النطاق. 

>cmora@berkeley.edu< توجه كل املراسالت إىل غ. كريستينا موار عىل العنوان

الذين  أوباما يسمح لألفراد  الوافدين كان أمرا تنفيذيا صدر عن  الالحق لقائدة األطفال  العمل    1

دخلوا البلد وهم أحداث )قبل بلوغ سن الرشد القانوين( وأيضا ملن دخلوا أو ظلوا يف البالد بطريقة 

غري قانونية بأن يتلقوا عىل امتداد عامني قابلنْي للتجديد، وقبل الرتحيل، عمال لفائدتهم وبأن يتقدموا 

للحصول عىل وظائف.

mailto:cmora%40berkeley.edu?subject=
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الوفيات ز سجّل  كان  الرئاسة،  إىل  املنتظر  غري  ترامب  صعود  قبل  مديدا  منا 

السيايس  للخطاب  جدارة  عن  مميزا  موقعا  األمريكية  العاملية  الحركة  لدى 

القوى  نقابة  كال  كانت  اآلن،  حتى  العرشيات  متعدد  امتداٍد  عىل  اليساري. 

أثر  عىل  تسارع  الذي  االتجاه  وهو  مستمر  انحدار  يف  اإلرضابات  وأعداد  العاملية 

العاملة يف  الشعبوي للطبقة  الذي استبق نداؤه  انتخاب رونالد ريغن سنة 1980 

املدن القوية واملرفهة حملة ترامب بستة وثالثني عاما. وكان ريغن سنة 1980 تفوق 

قليال يف حصوله عىل أصوات اتحاد املعاشات األرسية )45 باملائة( عام حصل عليه 

ترامب السنة املاضية )43 باملائة( وهي الواقعة التي ُمحيت من الذاكرة العمومية.

ال شك أن انهيار العمل خالل السنوات الفاصلة بني التاريخني قلص إىل حد كبري 

من القاعدة االنتخابية التحاد املعاشات األرسية. فمع حلول سنة 2016 مل يكن إال 

10.7 باملائة من العامل األمريكيني العاملني و6.4 باملائة يف القطاع الخاص منخرطني 

اإلرضابات  أن  كام  الخمسينات.  منتصف  يف  باملائة   35 كانوا  أن  بعد  النقابات  يف 

هجوم ترامب على العمل
بقلم روث ميلكمان )Ruth Milkman(، جامعة مدينة نيويورك، الواليات المتحدة وعضو لجنة البحث حول الحركات 

العمالية )ل ب ٤٤( بالجمعية الدولية لعلم االجتماع

بعد أن ناشد املرشح الرئايس دونالد ترامب بنجاح ملف ومكانة االتحاد، بدأ 

زعامء النقابات يصطفون وراءه. هنا الرئيس ترامب محاط من قبل قادة االتحاد 

يف البيت االبيض. 

>>

>
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التي  تلك  قامت  ما  وكثريا  الثامنني  السنوات  بداية من  تناقصت بسعة  أيضا  هي 

السرتداد  النقابات  ضد  بقوة  الرضب  إىل  األعراف  جهود  توجه  بسبب  خوضها  تّم 

مكاسب كانت قد حصلت عليها. قوانني »الحق يف العمل« )التي متنع( النقابات يف 

القطاع الخاص امتدت عىل 72 والية يف منتهى 2016 )بعد أن كانت 20 يف 1975( 

مبا شمل مواقع نقابية قوية مثل ميشيغان ووسكنسن، وخالل شهر فرباير الفارط 

التحقت الوالية 28 بالركب )ميسوري(. وكام يعلم الجميع ترافق فك التعبئة لدى 

املاضية.  امتداد 40 سنة  التفاوت عىل  الحاد يف  االرتفاع  قوية مع  نقابات  كان  ما 

النقطة املضيئة بالنسبة إىل العامل املنظمني خالل السنوات القليلة املاضية كان 

القطاع العمومي حيث نسب االنتامء إىل النقابة أعىل ومستقرة إىل حد ما. ولكن وعىل 

أثر االنكامش الكبري بدأ هذا األمر يف التغري مع توفق قانون جديد يحّد من الحقوق 

التفاوضية الجامعية يف القطاع العمومي يف تجميع قوى منارصة جديدة يف الواليات 

الواقعة يف ظل السيطرة الجمهورية. كانت الريادة لوسكنسن التي كانت أول والية 

تقنن، سنة 1959، التفاوض الجامعي يف القطاع العمومي وخالل سنة 2011 دفع 

الحاكم الجمهوري املنتخب حديثا سكوت والكر )Scott Walker( يف اتجاه قانون 

احتجاجات  الرغم من  العمومي. وعىل  القطاع  النقابية يف  الحقوق  يحّد كثريا من 

قانونا. إمضاَءُه  فخر،  بكل  والكر،  وتوىل  اإلجراء  مترير  تم  العدد  كثيفة  عمومية 

كانت النتائج كارثية حيث انحدر عدد العامل املنتمني إىل نقابات القطاع العمومي 

يف وسكنسن من 50.3 باملائة سنة 2011 إىل 22.7 باملائة سنة 2016. ومثلام يظهر 

ذلك غوردون الفر )Gordon Lafer( يف كتابه الصادر سنة 2017 حل الواحد باملائة 

)The One Percent Solution( مل تكن وسكنسن إال الجولة االفتتاحية يف حملة 

ميينية ممنهجة يف اتجاه تقويض نقابات القطاع العام عىل امتداد البالد، وهي ليست 

األخرية باعتبار أن النقابات تظل منبعا رئيسا للدعم السيايس للمرّشحني السياسيني 

القطاع  يف  النقايب  االنتساب  مستوى  انحدر  الوطني،  املستوى  عىل  الدميقراطيني. 

باملائة سنة 2016 ولكن  باملائة سنة 2008 إىل 34.4  العمومي تدريجيا من 36.8 

ذلك مقبل عىل التغيري بالتحاق واليات حمراء )جمهورية( أكرث بريادة وسكنسن. 

خيانة  محّل  البيضاء  العاملة  الطبقة  كانت  مكتبه،  األوىل يف  ريغن  خالل سنة 

نقابيا. ومن  ذاته كان  أعضائها وهو  العديد من  تبّناه  لطاملا  قوية من قبل مرّشح 

املعلوم أن ريغن أطرد آالف املراقبني الجويني عىل أثر خوضهم إرضابا سنة 1981 

وهي الحادثة التي تذكر منذ ذلك الوقت عىل أنها لحظة حاسمة يف مسار انحدار 

الجويني كانت  املراقبني  نقابة  ِبلّة أن  الطني  املتحدة. ومام زاد  الواليات  الشغل يف 

قد تبنت ريغن خالل حملته الرئاسية قبل ذلك بسنة. وعىل الرغم من أن العامل 

الفيدراليني ممنوعون من اإلرضاب قانونا فإنهم خاضوا إرضابات دورية فيام كانت 

عىل  مسبوقة  غري  العمل  عن  الجويني  املراقبني  انقطاع  عىل  القاسية  ريغن  إجابة 

خالل  املثال  العاملية  املأساة  كان  النقابات  انسحاق  الحرب.  بعد  ما  فرتة  امتداد 

حقبة ريغن ولكن إدارته اتخذت أيضا العديد من الخطوات األخرى بهدف إضعاف 

االنتساب  حول  املعطيات  لتجميع  املؤقت  اإليقاف  خالل  من  حتى  النقابات 

العمل(. أرابا  احتجاجات  وجه  يف  بسعة  قلبها  تم  التي  الحركة  )وهي  النقايب 

كرّمت خطابات حملة ترامب بصفة منتظمة »الرجل املنيس« محيلة عىل الصور 

اإلنشائية  الصناعات  األخص يف  اليدوي وعىل  العمل  املتجسدة يف  للذكورة  املادية 

متعلمي  عىل  تهّكمه  تزايد  ذلك،  مع  بالتزامن  ثروته.  صنع  من  هو  متّكن  حيث 

مواقع  أو  املعامل  يف  ال  املقصورات  أو  املكاتب  يف  املستخدمني  العليا  املعاهد 

البناء. يستعيد التعاطف الخطايب الذي يبديه ترامب تجاه الطبقة العاملة البيضاء 

ومواقفه املعادية للنخبة باسم من اعتربتهم كلينتون »بائسني«، نداءات ريغن التي 

الشعار  حتى  الريغينيني«.  »الدميقراطيني  حينها  يسمون  كانوا  من  إىل  وجهها  كان 

»أعيدوا ألمريكا عظمتها ثانية« ميثل استعادة ملا كان ابتدعه ريغن أوال سنة 1980. 

سياساته  فإن  األصداء،  هذه  مبثل  تعج  ترامب  مزاعم  كانت  إن  وحتى  ولكن 

العاملية، إىل حد اآلن عىل األقل، أقل وضوحا يف عدائها مام كانت عليه هجومات 

ريغن الشديدة املناهضة للنقابات. وحتى إن انذهل الجمهور مبا يستمر ترامب يف 

إلقائه من تغريداته عىل تويرت وأحاديثه حول مواضيع أخرى ومبا ال يستقر عليه 

حال الغليان داخل البيت األبيض فإن األجندة املعادية للعامل التي غّذاها اليمني 

الرشسة حول  اإلعالنية  الحمالت  الرادار. وبالحفاظ عىل  أنظار  ببطء تحت  تتقدم 

اإلجراءات »القاتلة للعمل«، اتخذت إدارة ترامب خطوات يف اتجاه تفكيك مختلف 

إنهاء  إىل  األخص  عل  تهدف  والتي  أوباما  سنوات  سّنها خالل  تّم  التي  التعديالت 

تصاعد األجر األدىن )املعلق حيث مل يتغري منذ 1975( بالرتشح اآليل للعمل اإلضايف 

املأجور. وعىل الرغم من ندرة اعتبار أوباماكري )برنامج أوباما للتأمني عىل املرض(  

قاصمة. البيضاء رضبة  العاملة  الطبقة  سيرضب  عنه  التخيل  فإن  »عاملية«  قضية 

وقد كانت تعيينات ترامب ضمن املجلس القومي للعالقات الشغلية )م ق ع ش 

National Labor Relations Board )NLRB((، وهو الجسم الذي يدير التفاوض 

الجامعي يف القطاع الخاص يف الواليات املتحدة، ذات بصمة معادية للنقابات واضحة، 

تذكر بصدى آخر من أصداء سنوات ريغن. اثنان ممن عنّي ترامب ضمن املجلس اتخذا 

مواقعهام بعد فيام كان عىل الثالث أن يرتقب حتى موعد شغل الوظيفة يف ديسمرب. 

عند هذه النقطة سيكون ترامب قد وضع يده فعليا عىل املجلس وبداية من سنة 

2018 ستكون العديد من القرارات الوّدية التي كان اتخذها م ق ع ش خالل سنوات 

أوباما محل مراجعة وال شّك. وقد أجرب من كان سامه ترامب لرئاسة وزارة العمل 

األمريكية، قطب األكالت السيعة أندرو بازدر )Andrew Puzder( عىل االنسحاب 

تاريخ عنفه األرسي واستخدامه ملهاجرين من  ُروي عن  ما  بفعل  ولكن ذلك كان 

الشغل.  عامل  تهّم  التي  للتعديالت  اللفظية  معارضته  بفعل  ال  رسمية  وثائق  دون 

األمريكية  النقابات  إىل  بالنسبة  ترامب  داللة عىل سياسة  األكرث  التعيني  ولكن 

كل  ينتظر  نظريا  العليا.  املحكمة  )Neil Gorsuch( يف  نيل غورسوش  تعيني  كان 

 Janus v. AFSCMEقضية يف  حاسام  غورسوش  تصويت  يكون  أن  املالحظني 

املعروضة عىل أنظار املحكمة. والقضية التي رفعتها مجموعة صغرية من املوظفني 

الشغل«  يف  للحق  الوطنية  »املؤسسة  قبل  من  مدعومني  إيلينوي  يف  العموميني 

و«مركز العدالة الحرة« املحافظ، تهدد بأن تُنهي رصف رسوم »الحصة العادلة« التي 

العمومي.  القطاع  يف  الجامعي  التفاوض  توافقات  مظلة  يف  املنضوين  غري  يدفعها 

تقتيض غالب قوانني الدولة أن متثل نقاباُت القطاع العام يف التفاوض كل العاّمل ال 

من ميضون بوصفهم أعضاء منتسبني إليها فحسب، وتكون »الحصة العادلة« تغطية 

)مبا يف  الواليات  من  قليل  امللتزمني«.  »غري  وجود  ولتفادي  التمثيل  هذا  لتكاليف 

توسيع   Janus الرسوم، وستتوىل بعد مبنع مثل هذه  بدأت  وإيوا(  ذلك وسكنسن 

شمول هذا املنع عىل كل البالد. وستكون تلك رضبة قاصمة لنقابات القطاع الخاص، 

وذلك يف الواليات التي تقع تحت سيطرة الدميقراطيني والجمهوريني سواء بسواء.  

إىل  ستمتد  الحديدية  املقاربة  هذه  مثل  أن  استنتاج  القول  نافلة  من  ليس 

النقابات  مع  ترامب  عالقات  اتبعت  التاريخ،  هذا  حد  إىل  املنظمني.  العامل  كل 

العرق  بالتوازي مع خطوط تتاميز بحدة حسب  ›فَرّْق واْغُز«  العاملية اسرتاتيجية 

أيام عمله بعد املراسم دعا ترامب مجموعة من نقابيي اإلنشاء  والجندر. يف أول 

الرشطة.  نقابات  مسؤويل  مع  مامثلة  اجتامعات  نظّم  والحقا  األبيض  البيت  إىل 

وبيض  رجال  األعم  عىل  هم  النقابات،  يف  منخرطني  العامليون  القادة  هؤالء  ميثل 

>>
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بصفة غالبة. ومن بني العنارص األخرى الدافعة نحو كشِط أكرث القطاعات رجعية 

ضمن الشغالني املنتظمني توّدد ترامب للنقابة املمثلة ألعوان مراقبة الحدود التي 

التجارة  )اتفاق  نفتا  من  املعلن  موقفه  أن  كام  بعُد.  التوّسع  يف  صفوفها  بدأت 

الحرة يف شامل القارة األمريكية( واتفاقات تجارية حرة أخرى كان لها صدى لدى 

تساءلوا  آخرون  كان  وإن  املعميل  القطاع  من  بقي  ما  يف  النقابات  زعامء  بعض 

االمريكية. املتحدة  الواليات  يف  العمل  مواقع  عىل  الحفاظ  حول  »مزاعمه«  عن 

األمر  يتعلق  عندما  مريبة  بصفة  تغيب  الودودة  االنفتاحات  هذه  مثل  ولكن 

بنقابات قطاع الخدمات والقطاع الحكومي واملتكونة عىل األغلب من النساء ومن 

تِصمهم  الذين  أولئك  أيضا،  املهاجرين  العامل  الحاالت  بعض  يف  وتشمل  امللونني 

خطابات ترامب الكارهة لألجانب عىل الدوام عىل أنهم طفحات جلدية. وتعترب جهوده 

الترامبية

الدؤوبة من أجل تأليب العامل أصييل الواليات املتحدة والدة، وأغلبيتهم الساحقة 

غري منضوين يف النقابات، ضّد العامل املهاجرين اسرتاتيجية أخرى للتفريق والغزو 

وإن كانت أقل شؤما. هاهنا يختلف ترامب بوضوح عن ريغن الذي أرشف عىل آخر 

 Immigration Reform إصالح كبري لقانون الهجرة )قانون إصالح الهجرة ومراقبتها

and Control Act لسنة 1986( َضَمن العفو عىل ماليني املهاجرين من غري حاميل 

الوثائق. ولكن، ومع هذا االستثناء املهم، تقرتب مقاربة ترامب للشغالني وللنقابات 

من تلك التي كان ينتهجها »التواصيل الكبري«. ولو كانت مثة حالة مدرسية يعيد فيها 

التاريخ ذاته، األوىل عىل شكل تراجيديا والثانية عىل شكل مهزلة، فهي هذه الحالة. 

>rmmilkman@gmail.com< توجه كل املراسالت إىل روث ميلكامن عىل العنوان

mailto:rmmilkman%40gmail.com?subject=
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الترامبية

يف ه جوهريا  تحوال  ترامب  انتصار  ميثل  ل 

ليس  ولكن  نعم،  املتحدة؟  الواليات  سياسات 

عىل الطريقة التي تتوقعها رمبا. بعيدا عن أن 

نحو  نزوعا  ترامب  رئاسة  متثل  صاعدة،  فاشية  تعكس 

الكاريزمي  الزعيم  تستبدل  حيث  مجّددة«  »بونابارتية 

عرش  التاسع  القرن  صيغة  غرار  عىل  هيمني.  مبرشوع 

هيمنة  بأزمة  األيام  هذه  بونابارتية  ترتبط  الفرنسية، 

تتأىت من انجراف القاعدة املادية التي سمحت للطبقة 

هل نحن إزاء برومير١  
أمريكي

بقلم ديالن ريالي )Dylan Riley(، جامعة كالفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة األمريكية

نابليون بونابرت الثالث، رئيس فرنسا 52-1848، 

منوذج كارل ماركس عن الزعيم الكاريزمايت الذي 

يبدو مثل الرئيس ترامب، عندما فقدت الطبقة 

الرأساملية الهيمنة. 

>>

>

مع  الخاصة  مصالحها  ترعى  بأن  األمريكية  الرأساملية 

االدعاء أنها متثّل مصالح عموم املجتمع. قّسمت األزمة 

النظام الحزيب وأضعفته يف سياق الدولة ما قبل الحديثة 

إجابة  كل  عىل  اإلطــالق.  عىل  املسيّسة  غري  والجموع 

الوقائع  مبارشة  تواجه  أن  ترامب  عىل  مناسبة  سياسية 

املؤسسية االقتصادية والسياسية التي عىل أساسها صار 

انتخابه ممكنا.
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الترامبية

< الهيمنة واألزمة:

انتهت  التي  الفرتة  تلك  السنوات 1970،  إىل  السنوات 1930 وصوال  بداية من 

إىل األزمة االقتصادية، حافظت الطبقة الرأساملية يف الواليات املتحدة عىل هيمنة 

الكامل.  )شبه(  والتشغيل  الصحية  واملنافع  العالية  األجور  عىل  ارتكزت  فوردية 

الدميقراطية والجمهورية بأن ترصف  الحرب املديد لإلدارات  ازدهار ما بعد  سمح 

مكاسب هامة لفائدة الطبقة العاملة. ولكن وانطالقا من سنة 1973، نسف تباطء 

النمو السيع لإلنتاجية  النظام. من منظور نخب األعامل سمح  االقتصاد األمريك 

واليابانية  األملانية  املنافسة  ولكن  الراعية.  للدولة  معقول  بتوسع  املنافع  وتنامي 

املنافع  معدالت  جعلت  مؤخرا  والصني  اآلسيوية  النمور  فيها  خاضت  التي  وتلك 

تتقلص. وتغريت قوانني اللعبة. شن رأس املال الهجوم انطالقا من أواسط السنوات 

ظل  يف  الرعاية  دولة  تراجع  وبدأ  سياستهام.  من  رسيعا  الحزبان  وعدل   1970

الجديدة هي  الهيمنة  أوباما. وكانت صيغة  حكم كارتر وامتد حتى سنوات حكم 

لفائدة  السوق  املصري من خالل  وتقرير  الحرية  بتحقيق  التي وعدت  النيوليربالية 

يف  الزيادات  عن  وبدال  مستهلكني.  بوصفهم  موقعتهم  إعادة  متت  الذين  العامل 

األجور والربامج االجتامعية تم تصّور االقتطاعات عىل أنها القاعدة املادية للرتايض.

تعود أزمة الصيغة الليربالية إىل 03-10-2008 عندما كشف مقدار 700 بليون 

 Troubled Assets Relief Program( دوالر املخصص لربنامج إغاثة األصول املتعرثة

TARP((( الذي سحب من البنوك، رياء إيديولوجيا السوق الحرة. استمرت العنارص 

نسبيا(  تنازالت )غري مكلفة  إىل  أوباما مقرونة  إدارة  الوجود خالل  النيوليربالية يف 

ليس  ولكن  الجنس.  ومزدوجي  واملثليني  السحاقيات  وحقوق  البيئة  مسألتي  يف 

من املمكن وصف إدارة أوباما بأنها نيوليربالية رصفة إذ أنه دفع بدعم رأس املال 

املايل وأغنياء مالك األصول أبعد مام فعل بوش وعىل األخص من خالل املساعدات 

الكثيفة التي بذلها قانون الرعاية ميسورة التكلفة )Affordable Care Act برنامج 

أوباما للتأمني الصحي والذي يشار إليه غالبا باسم أوباماكري Obamacare( لفائدة 

بني  العالقة  تنظيم  إعادة  متت  أوباما،  حكم  سنوات  امتداد  عىل  التأمني.  صناعة 

املالكني الخواص والدولة باعتبار تبعية قطاعات االقتصاد الرأساميل املتزايدة تجاها.

كان بإمكان ترامب أن يسيس بالفعل انهيار النيوليربالية. حاز برنامجه االقتصادي 

عمود  كاتب  أدان  حيث  املحرتمة،  اآلراء  طيف  امتداد  عىل  مرحبة  غري  تغطية 

نيويورك تاميز والفائز بجائزة نوبل بول كروغامن )Paul Krugman( افتتاح ترامب 

عالقة  إال  له  ليس  واقتصادي  اجتامعي  النهيار  املرير  »الواقع  إىل  باإلشارة  خطابه 

إليها ترامب حقيقية  التي أشار  بالواقع األمريك، ولكن املشاكل األساسية  ضعيفة 

باملائة من  تؤّمن 22  أن  املعملية  الصناعة  بإمكان  يزل  ملا  فعال. خالل سنة 1980 

الطاقة التشغيلية بالغة 30 باملائة يف غالب نواحي رشق املسيسيبي وشامله وجنوبه 

ويف جنوب كاليفورنيا وشامل رشق ساحل املحيط الهادي، إذا ما زدنا مواطن العمل 

املعملية  التشغيلية  الطاقة  انحدرت   2015 سنة  حلول  مع  الجوية.  الصناعات  يف 

إىل ما يقارب 10 باملائة ماسة ال مبا يسمى املدن القوية املرفهة يف الوسط العلوي 

الصفة  ولنزع  الغرب.  وأقايص  الجنوب  واليات  أساس،  بصفة  وكذلك،  بل  فحسب 

الصناعية هذه آثار اجتامعية حقيقية تنتهي إىل الفقر واستهالك املخدرات وما شابه. 

األجور  ومتوسط  تُفرغ  األمريكية  املعملية  الصناعية  القاعدة  كانت  وفيام 

بذلك  وصارت  صاروخيا.  ارتفاعا  التنفيذيني  املدراء  أجور  ارتفعت  يتجمد 

املجتمع  عن  مبعزل  فأكرث  أكرث  تؤّمن  األمريكية  الرأساملية  الطبقة  مصالح 

يف  أزمة  عن  تعبري  ترامب  انتخاب  لكون  الخصويص  املعنى  هو  هذا  الواسع. 

تؤّمن  أن  األمريكية  االجتامعية  النخبة  مبستطاع  يعد  مل  الحاكمة.  الطبقة  قيادة 

الساكنة. غالبية  مصالح  مع  تتوافق  الخاّصة  مصالحها  أن  اّدعائها  مصداقية 

< 2016: انتخابات مراهنة

عوامل  ولكن  تاريخية  مراهنة   2016 انتخابات  كانت  ما،  معنى  يف 

بانتفاض  سمح  الذي  الحزيب  النظام  إفراغ  هي  ممكنة،  جعلتها  ثالثة  بنيوية 

الحديثة،  قبل  ما  األمريكية  الدولة  طبيعة  وساندرز،  ترامب  من  كل 

ال  بحيث  البداهة  واضحة  األوىل  النقطة  السيايس.  العزوف  انتشار  وأخريا 

متساوية.  أهمية  ذايت  الباقيتني  االثنتني  ولكن  املناقشة  من  الكثري  تتطلب 

ضخم  بدور  األمريكية  للدولة  املؤسسية  الحديثة  قبل  ما  الخاصية  اضطلعت 

أوليغارشية  أساس حامية مصالح  األمريك عىل  النظام  بتصميم  ترامب.  انتصار  يف 

مع  الخاصيات  يتقاسم  هو  نحوها،  التصويت  وجهة  تحويل  من خالل  استعبادية 

التي  األملانية  الدولة   Wilhelmine Kaiserreich( فيلهلم  القيرص  إمرباطورية 

تولدت من توحيد أملانيا 1871 حتى حدود تخيل القيرص فيلهلم الثاين عن العرش 

جيوليتي  جيوفاين  اسم  )عىل  اإليطايل  جيوليتي  برملان  أو  1918-املرتجم(  سنة 

مرات  خمس  إيطاليا  يف  الوزارة  رأس  الذي  اإليطايل  السيايس   )1928-1842(

النظام  عىل  وهيمنته  حكمه  طول  بفعل  يُعرف  وصار   ،1921-1892 بني  ما  يف 

وإيالء  املحدودة،  االنتخاب  عنيُت  املرتجم(:  الربملاين«-  »الدكتاتور  باسم  السيايس 

والهيئة  االنتخاب،  إىل  النفاذ  من  املانعة  الحواجز  وعلو  للمنصب،  األوىل  األهمية 

لقد   .)state-based Electoral College( الدولوي  األساس  ذات  االنتخابية 

يناهز  بفارق  الشعبي  التصويت  خسانه  من  الرغم  عىل  االنتخابات  ترامب  ربح 

النظام  إىل  )إشارة  القديم  بالنظام  الشبيه  التشويه  يصري  وبالفعل،  ماليني.  الثالثة 

طال  الذي  حديث-املرتجم(  قبل  ما  نظام  وهو  الفرنسية  الثورة  قبل  ملا  السيايس 

التحرّض. امتّد  كلاّم  مىض  وقت  أي  من  أكرث  واضحا  األمريك  السيايس  النظام 

باملائة من  بالكاد شارك 55  السيايس كذلك بدور أساس.  العزوف  كام اضطلع 

الساكنة يف عمر االنتخاب يف التصويت، وعىل ما جرت عليه العادة كان اإلقبال عىل 

التصويت لدى الناخبني األكرث غنى وتعلام. ويبدو أن الدميقراطيني ظلوا بعيدين عن 

باملائة من  إىل تحقيق، صّوت 46  الجمهوريني حيث، واستنادا  أكرث من  الصناديق 

باملائة  إال 42  املسّجلني  الدميقراطيني  املسجلني يف حني مل يصّوت من  الجمهوريني 

بقليل  أعىل  تصويت  حتى  يصوتوا.  مل  من  ضمن  للملّونني  متوازن  غري  متثيل  مع 

ترامب. تقدم  مسارات  بإيقاف  كفيال  كان  الدميقراطية  االنتخابية  القاعدة  ضمن 

< انحسار الرتايض

ما الحلول التي يقرتحها ترامب؟ يف ضوء عدم قدرته عىل سن التشاريع يبدو أن 

األمر سيؤول إىل متزيق »ما ال رضورة له« من ترشيعات األمان والبيئة بغية التقليص 

من الكلفة لفائدة أصحاب املعامل وأصحاب املشاريع اإلنشائية واملستهلكني مبا يحفز 

الطلب. وسيكون من آثار توظيف الرسوم عىل التوريد والضغط عل الهجرة أن تساعد 

عىل الرتفيع من التشغيل املعميل ألصييل البالد والدًة. ولكن الفكرة القائلة إن »التنظيم« 

)regulation( قَيٌْد رئيس عىل االستثامر يف الواليات املتحدة االمريكية قول غريب.

ترامب؟  يلعبها  التي  األوراق  بني  من  الجيوسيايس  التشكيل  إعادة  أتكون 

يفرتض  التي  املناخات  توليد  يف  املحبط  الكفاءة  انعدام  من  الرغم  عىل 

اتفاقية  من  )االنسحاب  الخارجية  املتحدة  الواليات  بسياسة  تحيط  أن 

اإلنسان«  »حقوق  تجاه  املبتذل  البالغي  الورع  رفض  الفعالة،  غري  باريس 

واليابان  الناتو  سيظل  إذ  األفق  يف  تبدو  كربى  تغيريات  من  ما  و«الدميقراطية«( 

له.  نهاية  ال  ما  إىل  وأوباما  بوش  حروب  يف  االستمرار  وسيتم  أقىص  دعم  محل 

>>
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< املستقبل

الدولية،  العالقات  يف  ستظهر؟  التي  الجديدة  السيايس  الرصاع  أمناط  هي  ما 

»الدولة-الرأساملية«  تقودها  التي  التحتية  البنية  يف  كبري  الزدهار  ترامب  يخطط 

مقرونة إىل اسرتاتيجية تفاوضية خارجية ال لني فيها. ولكن املرشوع غري متجانس 

يف  الفادحة  الخسائر  تتدارك  أن  املتحدة  للواليات  ميكن  كيف  إذ  جوهره.  يف 

يف  تستخدم  أن  ملدخراتها  ميكن  التي  الصني  مع  صداميا  موقفا  تتخذ  حني 

فصائل  بني  ما  يف  حادة  نزاعات  نتوقع  أن  لنا  ميكن  املسف؟  اإلنفاق  تغطية 

الفيدرالية.  الدولة  موارد  إىل  النفاذ  درجات  اختالف  أساس  عىل  املهيمنة  الطبقة 

ليس ترامب فاشيا ألنه يفتقر إىل تنظيم حزيب وإىل ميليشيا وإىل إيديولوجيا، 

الكالسيك.  الفايش  املعنى  يف  توسعية  هي  مام  أكرث  »انعزالية«  الخارجية  سياسته 

إىل  مواٍز  ملمح  برلسكوين  األسبق(  اإليطايل  الوزراء  لـ)رئيس  يكون  أن  ميكن 

اإليطايل  املليونري  أن  أولهام  أساسيان.  اثنان  اختالفان  التشابه  يف  ولكن  ما  حّد 

إعالمية  امرباطورية  وبوجود  إذ  ترامب،  فعل  مام  بكثري  أكرث  مؤسسة  صانع  كان 

وهو  السياسية  البالد  بطبقة  قريبة  صلة  له  كانت  ترصفه  تحت  األطراف  مرتامية 

قام  الذي  الدور  مثال  أن  أهمية من ذلك رمبا، هو  أكرث  ترامب. وما هو  يعوز  ما 

األسلوب  تبني  يف  اإليطاليني  رغبة  استدعى  وقد  ريغن  رونالد  هو  برلسكوين  به 

من  املتأخرة  للحقبة  مناسبا  نيوليرباليا  برلسكوين  كان  للقول  اختصارا  األمريك. 

النيوليربالية وهو األمنوذج الذي يعمل ترامب بوضوح عىل كسه. رمبا كان الرئيس 

مشابهني   )Orbán( أوربان  فيكتور  املجري  السيايس  أو  بوتني  فالدميري  الرويس 

»نيوباترميونيالية«،  بأنه شخصية  ترامب  نعت  املنظور ميكن  هذا  ومن  قربا،  أكرث 

الدولة. سخاء  من  ويجازيهم  األتباع  من  رسمي  غري  فريقا  يؤّسس  سوف 

ميكن لربنامج اقتصادي »ترامبي-كينييس«، ازدهار يتزايد فيه الشك، أن يجلب 

املوارد الفيدرالية إىل الوسط األعىل من البالد عىل أمل أن يجمع تحالفا انتخابيا دامئا. 

ى عليها الزمن  ولكن مرشوع إطالق النمو يف االقتصاد األمريك من خالل صيغة َعفَّ

من رأساملية الدولة يبدو غري محبذ عىل اإلطالق. وعليه، بإمكاننا أن نتوقع انحرافا 

وانحدارا متصلني. باملقابل، ميكن لالنكسار الحاد الحاصل يف الجسم النخبوي الذي حمل 

ترامب إىل الرئاسة أن يفتح األفق أمام إمكانيات تغيري تقدمي يف الواليات املتحدة.  

>riley@berkeley.edu< العنوان  عىل  ريالي  ديالن  إىل  املراسالت  كل  توجه 

1شهر برومري ) brumaire ( هو الشهر الثاين يف الروزنامة السنوية الجمهورية الفرنسية. وهو يراوح 

حسب السنوات بني حوايل 22 أكتوير-ترشين األول و20 نوفمرب-ترشين الثاين من كل سنة.  وهو 

الشاعر  إىل  بالنسبة  ذلك  وتعليل  الضباب،  تعني  التي   brumes كلمة  من  الفرنيس  اسمه  يستمد 

بابتداع  املكلفة  اللجنة  الذي أرشف عىل   )Fabre d‹Églantine  ( ديغالنتني  فابر  الفرنيس  الثوري 

روزنامة جمهورية ثورية سنوية وقدمها بتاريخ 3 برومري من السنة الثانية )يوافق 1793-10-24(، 

أن تلك الفرتة من كل سنة تشهد تفصد الطبيعة بحيث تكرث األندية والضبابات. ولكن االستخدام 

بتاريخ 18 من شهر برومري من  الذي جد  االنقالب  برومري يكون لإلشارة إىل  لتسمية  األكرث كثافة 

الحكم. إىل  بونابارت  نابليون  مبوجبه  صعد  والذي   )1799-11-09 )يوافق  للثورة  الثامنة  السنة 

mailto:riley%40berkeley.edu?subject=
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فاجأ ا أمريكا  يف  ليمينية  ا الشعبوية  نتصار 

سياق  يف  وضع  ما  إذا  ولكن،  األمــة.  نصف 

عن  يكون  مــا  أبعد  فهو  عــاملــي،  تاريخي 

اإلمكانية  استنفَدت  للقول،  اختصارا  الصدم. 

لية  لنيوليبا ا لتعاقب  ا لـــدورات  لتاريخية  ا

االقتصادية  ــة  األزم ترتجم  ال  ازدهــار-كــســاد. 

ولكن  أوسع  سياسية  مشكلة  يف  مبارشة  نفسها 

 1970 السنوات  بعد  ملا  اإليديولوجي  الهجوم 

حرمت  الجامعي  االقــتــصــاد  أشــكــال  كــل  عــىل 

إلصالح  ويسارية  وسطية  طــرق  من  البرشية 

لية  لنيوليبا ا نحو  االنتقال  ميثل  الرأساملية. 

تيارا  الجامعي  االقتصاد  مناهضة  عىل  واإلرصار 

أمريكا  يف   . هاهنا عنهام  القول  أزيد  ولن  كونيا 

األخرية  العرشيات  امتداد  عىل  تعمقا  ذلك  ازداد 

وللسياسات  للغة  تاريخية  هجرة  خــالل  من 

نتيجة  لــيــمــن.  ا إىل  لــيــســار  ا مــن  الشعبوية 

تحديا  يقيم  أن  ليسار  ا بوسع  ليس  لــذلــك، 

أو  الرأساملية  إنقاذ  عن  )فضال  حقيقيا  شعبويا 

بطاقته  ليميني  ا التحدي  يتميز  فيام  إسقاطها( 

بحلوله  يكن  مل  إن  العارمة،  ووعــوده  وروحــه 

. لحقيقية ا

صعود اليمين اللينيني
بقلم سيهان توغال )Cihan Tuğal(، جامعة كاليفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة األمريكية

ستيف بانون، املهندس الفكري لليمني البديل، 

ويستند بوضوح إىل دعوة لينني إىل تحطيم 

الحكومة. 

>>

>

< إضفاء الصيغة الليربالية عىل اليسار

مل يعد مبقدور اليسار أن يكون مقنعا عندما يتخذ 

يكون  كيف  يعرف  ال  وهو  شعبوية،  صبغة  حديثه 

إيديولوجييه عىل كل حال ال يرغبون  كذلك، وأغلب 

يف أن يكونوا كذلك. بغية فهم ضآلة النربات الشعبوية 

ضمن اليسار األمريك نحن يف حاجة إىل أن ننظر يف ما 

قبل تاريخ حقبة معاداة الشعبوية التي نشهدها هذه. 

يبدو  كان  ما  إىل  النقلة  بهذه  أعود  أنا  للمفارقة، 

عىل الورق أكرث انتفاضات القرن العرشين دميقراطية 

يف  َخرِبُت  ما  )عىل   1968 سنة  كانت  التي  تلك 

للرأساملية،  مناهضة  كونها  مع  بالتوازي  الغرب(. 

الدولوية  للتجاوزات  مناهضة   1968 انتفاضة  كانت 

االجتامعية  والدميقراطية  للستالينية  والبريوقراطية 

والعقد الجديد )New Deal= سلسلة من اإلجراءات 

والربامج والترشيعات تم اتخاذها يف الواليات املتحدة 

االقتصادية   1929 أزمة  آثار  عىل  للرّد  األمريكية 

يف  و1938   1933 بني  ما  يف  األخص  وعىل  املدمرة، 

روزفلت-املرتجم(.  لفرانكلني  األوىل  الرئاسة  ظل 

الروح  فإن  العديدين،  لدى  تربيرها  من  الرغم  وعىل 

أن  إىل  انتهت  اللحظة  لتلك  للبريوقراطية  املناهضة 
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)النيو( الدولوية وانتصار  الكثريين عىل استنتاج دروس خاطئة من هزمية  حملت 

ليربالية. كانت 1968 خطأ رضوريا وقد شفي منها اليمني ولكن اليسار ظل عليال. 

طّور وريثا 1968 الرئيسان يف الغرب، أي اليسار الليربايل والحركات االستقاللية/

الفوضوية، توجسا ال شفاء منه تجاه التنظيم واإليديولوجيا والقيادة، ال فحسب بل 

وكذلك تجاه التكلم باسم األغلبيات، باسم الشعب. انتهت كّل مثل هذه األحاديث 

والسياسات إىل أن ُدمغت بكونها »ذات نزعة شمولية« أو شمولية )من قبل أقىص 

وباستثناء  الليربايل(،  اليسار  قبل  )من  الجدوى  وعدمية  مسؤولة«  »ال  أو  اليسار( 

اليسار الشعبوي إىل املشهد ولكن من دون مرتكزاته  الجنوبية )حيث عاد  أوروبا 

الناشئ.  الفراغ  اليمني  مأل  الالتينية،  وأمريكا  والتنظيمية(  واإليديولوجية  الطبقية 

النيوليربالية  التحررية   1968 روح  غذت  الورق،  عىل  هزميتها  بعد 

تلت  التي  االنقسامات  كانت  إيالما  األكرث  النتيجة  ولكن  للدولوية  املناهضة 

اليسارية. والليربالية  الحداثية  بعد  ما  العدمية  بني  ما  يف  اليساريني  ضمن 

يتعلق  ما  يف  الكونية  صبغته  من  الرغم  عىل  الليربايل؟  اليسار  كان مرشوع  ما 

املتحدة  الواليات  يف  تعبرياته  أنقى  الليربايل  اليسار  وجد  واملظاهر،  باألسباب 

وبريطانيا. كانت الكلمة املفتاح هي اإلدماج التي انتهت إىل أن عّوضت املساواة. 

باستلهام علامء االجتامع مثل أنتوين غيدنز، ركّز املركز الناطق باإلنكليزية )الحزب 

املائدة.  حول  الناس  من  أمكن  ما  أكرث  إدماج  عىل  والكلينتونية(  الجديد  العاميل 

عىل امتداد عقود ثالثة، تزايد اإلدماج عىل مستوى العرق والجندر وامليل الجنيس 

الرجال  من  والالتينيون  السود  حصل  ولنئ  وعليه،  تقلصت.  ذاتها  املائدة  ولكن 

يحلمون  كانوا  بالكاد  مؤسساٍت  يف  مميزة  مواقع  عىل  املسلمون  وحتى  والنساء 

كام  زادت  املتحدة  الواليات  يف  السجناء  من  والالتينيني  السود  أعداد  فإن  بها، 

وجّوعتهم. املتحدة  الواليات  حرضتهم  الذين  أولئك  بها،  املسلمني  عدد  انفجر 

خالل  من  اعتيادية(  )األكرث  األقليات  إىل  بالحديث  الليربايل  اليسار  يتوجه 

الدميقراطيون  الزعامء  عزف  أن  ومنذ  ولكن  املنتفعني  مستهدفة  الرعاية  برامج 

أن  اليسار  مبستطاع  يعد  مل  الكبرية  القروش  نصيب  من  جزًء  يأخذوا  أن  عن 

املائدة  عن  بعيدا  ُدفعوا  الذين  البيض  عىل  بالالمئة  ينحو  بأن  إال  ذلك  يفعل 

أن  إىل  أسفل  درٍك  إىل  أنزلوا  الذين  البيض  إىل  النظر  وانتهى  التقلّص.  متزايدة 

باإلمكان  يعد  مل  أناسا  السيئني«،  من  و«سلة  العنرصيني،  من  رشذمًة  يَرَاُهم 

بذاته(. الربنامج  أنتجها  التي  الحقيقة  )وهي  بالحديث  إليهم  التوجه 

< اليسار يدمر ذاتَه ويقدم خدمًة لليمني 

نتيجة لذلك ليست األقليات معبأة ومنتظمة بطريقة مستدامة )وهو ما أنتج 

»التخلف« الشهري عن االنتخابات سنة 2016(، وحجب البيض املَُحّقرون ثقتهم عن 

كال الحزبني ولكنهم وجدوا الليرباليني أكرث كراهة. حتى ظهور ساندرز، كان اليسار 

)الليربايل والتقدميون( ال يزال يتخبط يف لعبة »التنوع« و«اإلدماج« الليربالية النخبوية. 

وجعلت هذه الترصفات السياسية املرتسخة سيناريو العقد الجديد أمرا مستبعدا.

املثقفني  من  العديد  كره  من  الرغم  عىل  اليسار؟  أقىص  حال  كان  كيف 

ب«نهاية  احتفاءه  قاسموه  فقد  الليربايل  لليسار  الشديد  الراديكاليني  والنشطاء 

التنظيمية )وهو ما نتج عنه ظهور »التنظيامت النجمية«  اإليديولوجيا« والزعامة 

rhizomes واالنتخابوية ضمن الدميقراطيني التقدميني(. ومن سياتل إىل »احتلوا« 

بل  فحسب  التنظيمية  الزعامة  لتفادي  ال  وسعه  يف  ما  كل  األمريك  اليسار  بذل 

لإلجابة.  منه  بكثري  تجهزا  أكرث  اليمني  كان  الوسط  انهيار  مع  وبالتزامن  لنسفها. 

الزعامة  عىل  وال  اإليديولوجيا  عىل  ال  اليمينيون  يتخل  مل  األخص،  وعىل  أوال 

تكون  عندما  فحسب  ولكن  االثنني  ضد  يصارعون  كانوا  الورق  وعىل  التنظيمية، 

للعيان. بارزة  والزعامء  والتنظيامت  اإليديولوجيات  من  املعملية  الصناعة  نرصة 

)حتى  وتنظيامته   1968 إيديولوجيات  من  تبّقى  ما  يُتْلِف  اليسار  كان  وبينام 

اليمني  انتظم  املضادة(،  الثقافية  ولروحه  تحرريا  لكونه  به  االحتفاء  يتم  عندما 

أنه  اّدعى  التي  الثورة  بقايا  خالف  وعىل  ولكن   .1968 ضد  انتفاضًة  باعتباره 

إىل  الرئيس  التيار  تحويل  يف  ونجح  وإيديولوجيا  منظام  اليمني  كان  يحاربها 

كان  التي  والتكتيكات  االسرتاتيجيات  قاعدة  عىل  حقيقة  بُني  الذي  اليمني  أقىص 

الثورة. يف  لينني  لنظرية  مخصوصة  قراءة  تلك  وكانت  املنيس،   1968 جناح  اتبعها 

< »لينينية القرن الواحد والعرشين« لدى اليمني األمرييك

كانت استقالة ستيف بانون )Steve Bannon(، زعيم مثقفي اليمني البديل يف 

الواليات املتحدة، قبل انقضاء العام األوىل لرئاسة ترامب غوثا واهام. يف الحقيقة 

اللغة  األبيض مجرد مرحلة يف رحلة طويلة، هجرة  البيت  بانون يف  كانت مغامرة 

والتكتيكات واالسرتاتيجيات الثورية الشعبوية من اليسار إىل اليمني. نقل عن بانون 

قوله: »أنا لينيني. لينني... كان يرغب يف تحطيم الدولة، وهذا هو هديف أنا أيضا. أنا 

أرغب يف أن أجعل كل يشء يتهاوى وأن أحطم كل ما قائم اليوم«. ولكن ما تتمثل 

فيه هذه اللينينية؟ ليس مبقدور اللينينية يف دميقراطية مركبة أن تستديم وجودها 

إال بوصفها شعبوية ثورة مديدة. عىل امتداد عقود، أكد العلم االجتامعي عىل أن 

ما من حزب ثالث مبقدوره االنتصار يف الواليات املتحدة األمريكية بفعل املؤسسات 

املرتسخة. لقد سمحت هذه »الحقيقة العلمية« الفعلية بظهور يقني ذايت متعاٍل ضمن 

ضفوف اليساريني الليرباليني واالستقالليني/ الفوضويني )والذين وجدوا فيها تربيرا ما 

بعديا لكال خنوعهم تجاه النيوليربالية وتهربهم من السياسات املنظمة(. وتوىّل أقىص 

اليمني األمريك نسف هذه »الواقعة«. لقد بدا األمر كام لو كانوا يتبعون توجيهات 

استقوها من صيغة مناسبة للقرن الواحد والعرشين ومكثفة لكتاب لينني )1902( ما 

العمل؟ الذي يفتتح بهذه الجملة: »إن مل يكن مبقدورك بناء حزب، شله، التف عليه، 

ثم استوىل عليه«. فعلوا األشياء الثالثة يف ذات الوقت. وميكن لخيالنا الذي راجع 

ما العمل؟ أن يواصل: » قبل أن تصريوا القادة القانونيني للحزب تأكدوا من أن كل 

مؤّسساته قد ُشلّت«. ولو مل يكن حزب الشاي )مجموعة شعبوية تحيط بالجمهوريني( 

ترامب.  صعود  يوقفوا  أن  مبقدورهم  لكان  الجمهورية  املؤسسة  بعُد  شلوا  قد 

غري  وعىل  الدميقراطية.  الظروف  ظل  يف  لينيينية  األمريك  اليمني  شعبوية 

قاع  يعلو عىل  كان  ما  غالب  يتفادوا  أن  عليهم  كان  الذي  الروس  البلشفيني  مثال 

>>
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كان  رمبا  هذا  عند  املجتمع.  األمريكان  اليمينيون  يحتضن  وسياساته،  املجتمع 

املجتمع.  خاليا  من  خلية  كل  يف  »انتظموا  يقول:  املراجعة  صيغته  يف  العمل؟  ما 

)وعىل  وإن  حتى  السياسة  ومامرسة  لالنتظام  طريقة  أية  شأن  من  تهّونوا  ال 

الرتبية  يرتك  أال  العدو  تعلّم  العدو«.  للمعسكر  تنتمي  أنها  بدا  إن(  الخصوص 

عدوكم  تنظيم  ميدان  مع  »تواءموا  اليسار.  احتكار  تحت  والثقافة  والعلم 

التواؤم معه«.  تقدرون عىل  ما ال  كّل  فّككوا  إىل أقىص حد ممكن.  وإيديولوجياه 

اإلعالمي  املنرب  مؤّسس  نفسه   )Andrew Breitbart( برايتبارت  أندرو  من  بدًءا 

الصحية  الرعاية  فرانكفورت وجعل من  كتابات مدرسة  اليمني  قرأ  البديل،  لليمني 

التحتية.  وبالبنية  بالوظائف  وعد  وبانون  ترامب  ظهر  وعندما  أساسية  قضية 

ليس بإمكان اليمني اللينيني اليوم أن يتجاهل وجود قوى شعبوية ممكنة أخرى 

عىل الخريطة االجتامعية مهام كانت ضئيلة. وعىل هذا رمبا كان ما العمل؟ للقرن 

بعيدة  العدو  بعض خنادق  بدت  ما  »إذا  الجملة:  بهذه  ليختم  والعرشين  الواحد 

املنال عن كل هذه التكتيكات استفزوا الكامنني فيها بحيث يخوضون فعال غري ناضج 

وال رشعي«. عندما حّل اليمني البديل بجامعة كاليفورنيا بركيل وبعض جيوب أخرى 

ملا بقي من التأثري اليساري يف بداية 2017، جاء الليرباليون ليمدوا لهم العون )باسم 

الليربايل  الحامس  قواعد. وقّل  التعبري( عندما هاجمهم ميني أقىص من دون  حرية 

»لحرية التعبري« قليال بعد أن قاد أحد عنارص اليمني البديل شاحنته وسط تجمهر 

معاد للعنرصية يف شارلوتسفيل، ولكن الواشنطن بوست ال تزال ترص عىل اإلشارة إىل 

عنف أقىص اليسار عىل حريات اليمني البديل عندما عاد األولون إىل بركيل يف سبتمرب 

اضطرابه  ظهر  العدو،  انقسم  واحد:  بحجر  العصافري رضب  من  كبري  عدد   .2017

وافتقاره لإلرادة وضعفه، ولوثت سمعته وصار أقىص اليمني هو ذاته أكرث حامسة.

القرن  تعريفات  من  تعريف  ألي  مام ميكن  تركيبا  أكرث  اليوم  »الدولة«  أن  مبا 

العرشين أن يشمله، فإن »تحطيمها« يتطلب عمال أكرث دراماتيكية مام كان سنة 

1917، إىل حد اآلن عىل األقل. ال نزال عىل غري علم مبا يخبئه اليمني لذلك الزمن الذي 

ستكون فيه كل املؤسسات القامئة منزوعة الرؤوس، ولكنا سنعلم قريبا. مبارشة عىل 

أثر استقالته، أعلن ستيف بانون »الحرب« عىل أعدائه مضيفا يف زهٍو أنه سيعود إىل 

»أسلحته« )يقصد الوسائط اإلخبارية اإللكرتونية«(. إن ثورة شعبوية يف أرض ذات 

ليربالية مرتسخة معركة كأداء وال بد فيها من النكسات ولكن العرض ملا ينتهي بعُد.  

>ctugal@berkeley.edu< العنوان  عىل  توغال  سيهان  إىل  املراسالت  كل  توجه 

“أنا لينينيست. أراد لينني تدمري الدولة، وهذا هو هديف أيضا. أريد أن اتسبب  بإنهيار كل 

يشء، وتدمري كل من مؤسسات اليوم”

ستيف بانون 201٤

mailto:ctugal%40berkeley.edu?subject=
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حول م الحب  من  الكثري  سال  املتوقع،  غري  االنتخايب  ترامب  انتصار  نذ 

ولكن  االستبدادية  الشعبوية  وتهديد  العوملة  تثريها  لتي  ا التحديات 

فكيف  الغنية.  الكوين  الشامل  بلدان  عىل  ركزت  املناقشة  هذه  معظم 

الكوين؟  الجنوب  يف  لناشئة  ا الدميقراطية  حال  هو 

عىل امتداد الخمس وعرشين سنة املاضية كانت الربازيل وجنوب أفريقيا رموزا 

اثنان  تدرج  االستبدادي  التصنيع  من  عقود  فبعد  جديدة:  حقبة  عن  بها  يُتفاخر 

بزعامء  بناء مجتمعات دميقراطية دستورية  نحو  تفاوتا  العامل  أكرث مجتمعات  من 

منتخبني شعبيا انتهجوا برامج إدماجية مع منو اقتصادي ال يستهان به واندماج كوين. 

العاملية  والحركات  املدين  املجتمع  الشعبية  الحركات  وّحدت  البلدين،  يف 

يف  االستعامرية.  بعد  ما  لإلمكانات  كونية  رموزا  وصارت  الفقرية  والجامعات 

البلدين وصلت األحزاب امللتزمة بالتغيري التقدمي إىل السلطة من خالل انتخابات 

الدميقراطية. واملواطنة  االقتصاد  منو  اتجاه  يف  الدفع  إىل  ساعية  دميقراطية 

البلدان من تصاعد  استفاد  أولية أخرى،  املعادن وسلع  بوصفهام من مصدري 

أسعار هذه البضائع عىل امتداد بدايات السنوات 2000. وبدا أن األحزاب الشعبية 

واملحليني  األجانب  املستثمرين  عىل  البهجة  مدخلة  براغامتيا  توازنا  وجدت  قد 

اجتامعية  سياسات  اتبعت  فيام  الكوين  االقتصاد  مع  العالقات  عىل  محافظة 

التهميش.   من  املديد  التاريخ  ذات  الجامعات  لفائدة  للفقراء«  »نصرية  جديدة 

يجد  األولية،  السلع  أسعار  العاملي  التدهور  رضب  أن  وبعد  اليوم،  ولكن 

ع(  )ح  العامل  وحزب  أفريقيا  بجنوب  أ(  و  )م  األفريقي  الوطني  املؤمتر  من  كل 

خسائر  مسجلني  بالفساد  االتهامات  متزقهام  مأزق،  يف  نفسيهام  الربازيل  يف 

اعتالل الديمقراطية في 
البرازيل وجنوب أفريقيا

بقلم غاي سيدمان )Gay W. Seidman( جامعة وسكنسن-ماديسون، الواليات المتحدة األمريكية وعضو فريق البحث 
حول الحركات العمالية )ل ب ٤٤( العاملة ضمن الجمعية الدولية لعلم االجتماع

زوما رئيس جنوب افريقيا، متورط بفضائح مالية. هنا محاط من قبل رشكائه يف 

الجرمية، أخوان غوبتا.

>>

>

يف  القائدة  األحزاب  مسؤولو  يقع  البلدين  يف  الشعبي.  الدعم  يف  متسارعة 

البلدين  يف  الخاصة  الرشكات  كبار  وترشو  املتالحقة  الفساد  فضائح  رشاك 

املشاريع  وقروض  الضخمة  اإلنشاء  مبشاريع  تفوز  بحيث  والسياسيني  األحزاب 

النطاق. واسع  شعبي  غضب  يف  متسببة  املربحة  العمومية  والعقود  الخاصة 

التصنيع  كان  مجتمعني  ففيهام  املجتمعني،  كال  يف  جديدا  الفساد  ليس 

النخبة،  ضمن  السياسية  التسويات  خالل  من  التحفيز  يالقي  االستبدادي 

التي  الكربى  بالرشكات  االرتباط  شديدة  القمعية  الحكومات  كانت  حيث 

نجاحها.  قصص  غالب  يف  الدولة  وعقود  السياسيني  لخدمات  تدين  كانت 

ولكن الدميقراطية خلقت شفافية جديدة حيث كشفت املؤسسات الدميقراطية 

كشفت  البلدين  يف  املايض.  يف  أبدا  مرئية  تكن  مل  تفاصيل  اإلخبارية  والوسائط 

الوحدات االستقصائية املستقلة التي تم بعثها بوصفها جزًء من البنى الدميقراطية 

الجديدة، بالتوازي مع حاميات جديدة لحرية التعبري، تفاصيل عن مستويات عالية 

من الفساد، ويف ظل الدميقراطيات ميكن تحدي السياسيني ووكاالت الدولة يف املحاكم 

مبا يسمح بوجود أفهام جديدة ملا كان سابقا يشتغل ب«الطريقة التي اعتيدت«.

يسمح  مبا  جديدة  سلطات  املستقلني  املدعني  العامل  حزب  منح  الربازيل  يف 

املساعدة  تقدميهم  لقاء  مخففة  بأحكام  الّشهود  بَوْعِد  العموميني  التقيص  ألعوان 

اكتشاف  يف  املدعني  قدرة  أظهر  الذي  املركزي  التغيري  وهو  أدلّة  عىل  العثور  عىل 

فضيحة الفا خاتو )Lava Jato( العارمة وفضائح أخرى الحقة مستعملني محادثات 

وحدٌة  بُعثت  أفريقيا  جنوب  ويف  االنتامءات.  كل  من  بسياسيني  لإليقاع  مسجلة 

استقصائية مستقلة جديدة ركزها الربملان لُعْهَدة وحيدة ونص عليها دستور ما بعد 

 ،)Public Protector( »العمومي األبارتهايد. وخالل سنة 2016، كشف »الحامي 
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28: تهمة الفساد تدور بني قيادات األحزاب السياسية الكربى يف الربازيل، مبا يف 

ذلك الرئيس تيمري والرئيس الشعبي السابق لوال.

وهو أمني مظامل منصوص عىل وظيفته يف الدستور، شبكة من التعامالت الفاسدة 

الدولة«.  اعتقال  سمي ب«تقرير  ما  يف  خاصة  ورشكات  للدولة  تابعة  هياكل  بني 

ومنذ ذلك الحني، وفرت تسيب مراسالت إلكرتونية متبادلة بني الحكومة والرشكات 

بأن  لها  سمحت  أكرث  تفاصيل  مستقلة  أفريقية  جنوب  إعالمية  ملنابر  الخاصة 

الخواص. للمتعاقدين  الثورة  الدولة  عقود  لكيفية جلب  العمومية  األفهام  تجسد 

يف  الشعبي.  الغضب  الكشوفات  هذه  مثل  تلهب  أن  املفاجئ  من  يكن  ومل 

من  واسعة  مساندة  محل  الشارع  يف  واالحتجاجات  املظاهرات  كانت  البلدين 

أحزاب املعارضة وعىل األخص بعد أن تسبب تدهور أسعار السلع األولية يف إدخال 

البلدين يف فرتة ركود. ومن املهم اإلشارة إىل أن الربامج النصرية للفقراء كانت ممولة 

عن  بدال  املداخيل  وعىل  املضافة  القيمة  عىل  التوظيفات  خالل  من  األغلب  عىل 

الرضائب عىل الرثوة أو عىل امللكية ومع انكشاف الركود كانت الطبقات الوسطى 

الشارع.  االجتامعي ويف  التواصل  تعرب عن غضبها عىل وسائط  الجديدة  الحرضية 

سياسيني  العار  لحق  أن  بعد  اضطراب  يف  السياسيني  األمل  خيبة  وضعت 

اليمينيني  امليديا  بارونات  كان  بدائل.  وجود  عدم  ومع  شعبيني  قبل  من  كانوا 

أنه  عىل  العديدون  إليه  نظر  ما  يف  املحافظني  السياسيني  ساندوا  الربازيليني 

ال  التخيل  عىل  روسيف  ديلام  الوزراء  رئيسة  أجربت  حيث  ناعم«  »انقالب 

من  الحسابات  يف  بتالعب  سمحت  لكونها  بل  شخصيا  هي  فسادها  بسبب 

الركود.    أزمة  فرتة  خالل  االجتامعية  الرعاية  عىل  اإلنفاق  يف  املواصلة  أجل 

ورسعان ما تحرك السياسيون الربازيليون املحافظون من أجل تعزيز سلطتهم. 

وقد كشف أن الرئيس الحايل ميشيل تيمري )السيايس اليميني الذي كان نائب ديلام 

روسيف حتى قاد الحملة من أجل تنحيتها من السلطة(، من خالل أدلة مسجلة 

أثبت  ولكنه  قانونية  غري  نقدا  مملوءة  وحقائب  برشاوى  صلة  عىل  الفيديو،  عىل 

مهارته باقيا عىل رأس السلطة من خالل استخدام آليات قانونية غامضة. يسيطر 

منهم  العديد  يواجه  والذين  املحافظون  السياسيون  الربازييل  الشيوخ  عىل مجلس 

انتخابات  إىل  الدعوة  رفض  خالل  من  تيمري  املجلس  ساند  وقد  بالفساد  اتهامات 

مبكرة معيدا تأكيد التقاليد الربازيلية يف إفالت النخب من العقاب ومتتعهم بالقوة.

يف منظور فقراء الربازيليني، يعني التغيري يف الحكومة تغيريا حقيقيا يف الحياة اليومية 

ويف الفرص املتاحة. تراجعت وزارة تيمري غري املنتخبة يف أغلب السياسات الربازيلية 

النصرية للفقراء مقتطعة املنح واملساعدات االجتامعية فارضة التقشف عىل الخدمات 

االجتامعية ملغية قوانني العمل الجديدة وموقفة العمل باإلنفاق االجتامعي يف املستقبل.  

وضعت الفضائح حزب العامل الربازييل الذي كان رائعا سابقا يف حالة غليان، 

وحكم عىل الرئيس األسبق لوال دا سيلفا، أكرث وجوه الحزب شعبية بعرش سنوات سجنا 

بتهم الفساد )وهو الحكم الذي استأنفه(، وتركت قواعد الحزب، مبا يف ذلك الحركة 

القاعدية والنقابات العاملية ذات الصيت العايل سابقا، فريسة للخيبة وفوىض التنظيم.

توازيات  عىل  الجنوبية  أفريقيا  يف  السياسية  الحياة  ديناميات  تحيل 

املواد  عىل  املبني  البالد  اقتصاد  سقوط  ومع  الربازييل.  االعتالل  مع  مفاجئة 

الغضُب  واملرفهة  الوسطى  الطبقات  من  الرضائب  دافعي  انتاب  الراكدة  األولية 

رشك  يف  الحالية  أ  و  م  قيادة  وتغرق  العام.  للامل  الحكومة  إهدار  عىل  املتزايد 

الربملانية. أغلبيتها  من  الرغم  عىل  الثقة  عىل  تصويتا  تجاوزت  وبالكاد  الفضيحة 

ماليني  رصف  تم  حيث  موثق  الشخيص  زوما  جاكوب  الرئيس  فساد 

وتسيبات  الجارية  القضايا  كشفت  فيام  الخاصة  مزرعته  يف  الدوالرات 

عائلته  إىل  الحكومية  العقود  من  ضخم  عدد  منح  املكثفة  اإللكرتونية  املراسالت 

حديثي  مهاجرين  عصابة  وهي  »غوبتا«  األخص  عىل  ذلك  يف  مبا  وحلفائه 

الحكومية. بتمويالت  املتالعبة  السحب  لعمليات  مرادفا  اسمها  صار  العهد 

ومن املهم اإلشارة إىل أن السياسيني ليسوا هم الالعبون السيئون الوحيدون يف 

كال البلدين. فعىل غرار العديد من رشكات النفط الربازيلية دفعت رشكات اإلنشاء 

والصناعات الزراعية العمالقة رشاوى طائلة لألفراد ولألحزاب مقابل عقود حكومية 

بيض  أفارقة  لجنوب  اململوكة  املنشآت  من  العديد  أن  عن  الكشف  وتم  مجزية، 

الجنسيات  للسود، وكذا رشكات متعدد  اململوكة  الناشئة  )وكذا عدد من الرشكات 

ذلك. لها  يس  ما  لألفراد  دافعة  باملناقصات  تالعبت  وبريطانية(  وصينية  أملانية 

لفائدة  العاملني  املوظفني  إىل  العموم  اهتامم  جلبت  أخرية  تسيبات  أن  كام 

الرشكات املحاسبية والقانونية الدولية حيث عمد محاسبون ومحامون إىل اإلشهاد 

بصحة تعاقدات فاسدة مزورين أحيانا العروض واملناقصات بحيث تبدو مرشوعة. 

حتى رشكات العالقات العامة كانت متواطئة حيث عمدت رشكة العالقات العامة 

الربيطانية العمالقة بيل بوتنغر )Bell Pottinger( العاملة لفائدة مجموعة »غوبتا« 

أن  إىل  سعت  االجتامعي  التواصل  وسائط  عىل  رشيرة  إعالمية  حملة  تنسيق  إىل 

تظهر، ويالسخرية، منتقدي زوما عىل أنهم »أعوان رأس املال االحتكاري األبيض«. 

سياسيو  عمل  ففيام  كربى  أهمية  ذوي  والتاريخ  السياق  أن  األكيد  من 

املنتخبة  الحكومة  وضعتها  التي  اإلصالحات  يف  الرتاجع  عىل  الربازييل  اليمني 

>>
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سيادة  إىل  بالعودة  أبدا  السوداء  أفريقية  الجنوب  األغلبية  تسمح  لن  دميقراطيا 

الحكومات  جلبت  الربازيل،  يف  األمر  هو  كام  ومتاما  األبيض.  العنرصي  امليز 

بدًء  اليومية  الفقرية  العائالت  حياة  يف  حقيقية  تحسينات  دميقراطيا  املنتخبة 

واملعاشات. النقدية  املساعدات  إىل  وصوال  الجاري  واملاء  الكهرباء  إىل  النفاذ  من 

الطبقة  أنصاره ضمن  الكثري من  قد خس  الربازييل  العامل  أن حزب  بدا  ولنئ 

الوسطى فإن سود جنوب أفريقيا ال يزالون يف غالبتهم متعاطفني مع جهود م و أ 

الرامية إىل توسيع الربامج الرعائية. للبلدين تاريخ مديد من اإلقصاء العنرصي ولكن 

سياسات جنوب أفريقيا الرصيحة املرسخة للتفوق األبيض ال تزال عالقة باألذهان كام 

ال تزال الوالءات السياسية تعكس النضال املرير ضد األبارتهايد. بل إن العديد من 

األفارقة السود من املنتمني إىل الطبقة الوسطى، والذين ال يزالون مقصيّني عىل نطاق 

واسع من املواقع العليا يف القطاع الخاص الجنوب األفريقي، والواقع هو أيضا تحت 

سيطرة البيض حصلوا عىل وظائف حكومية حيث يعملون أساتذة وممرضني ورجال 

رشطة وبريوقراطيني أو سياسيني منذ أن تسلم م و أ السلطة مبا يعّزز إحساسهم بالوالء.

املناطق  يف  األخص  وعىل  الرتاجع  بصدد  أ  و  للم  الوالء  يكون  قد  ولكن، 

البطالة  معدالت  علّو  تجاه  باإلحباط  الشباب  املصوتون  يشعر  حيث  الحرضية 

ويف  الصحة  يف  العنرصية  التفاوتات  واستمرار  املناسبة  غري  االجتامعية  والخدمات 

)والفساد(  بالكاريزمية  يتصف  أ  و  م  يف  سابق  شبايب  قائد  جلب  املتاحة.  الفرص 

أجل  من  »املناضلون  الجديد  السيايس  حزبه  إىل  الشباب  املصوتني  من  العديد 

نرثه  بفضل  اق(  ح  م   =Economic Freedom Fighters( االقتصادية«  الحرية 

وعودا غامضة بالتغيري. وإذا ما راوح زوما مكانه فإن م و أ ُمقبل رمبا عىل افتقاد 

االستبدادي. اق  ح  م  فيها  يفوز  وقد  القادمة  االنتخابات  يف  الربملانية  أغلبيته 

ما الذي سيكون بعد؟ يف البلدين يبدو خطر االنعطافة نحو معاداة الدميقراطية 

السنوات  بداية  منذ  ترامب.  انتخاب  بعد  تصاعد  الذي  التهديد  وهو  حقيقيا 

عىل  التعويل  أفريقيا  وجنوب  الربازيل  من  كل  يف  املواطنني  بإمكان  صار   ،1990

دعم  أجل  من  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  األخص  وعىل  أقوياء،  حلفاء 

يغذي  ترامب  حكم  ظل  يف  ولكن  وحاميتها.  هشة  تزال  ال  التي  الدميقراطيات 

الرتاجع  إمكانية  حيال  بالنذير  كونيا  إحساسا  األبيض  البني  من  اآليت  الصمت 

عىل  يبدو  عسكري،  انقالب  دون  من  حتى  قبلها.  كان  ما  نحو  الدميقراطية  من 

االجتامعية  املواطنني  بحقوق  الظل  إىل  تدفع  أنها  الحالية  الربازيلية  الحكومة 

سوف  الجنوبية  أفريقيا  أن  يبدو  وال  منتخبة  حكومة  قبل  من  وضعها  تم  التي 

حقيقيا.  يبدو  االستبدادية  الشعبوية  خطر  ولكن  األبيض  التفوق  عودة  تشهد 

>gseidman@wisc.edu< العنوان  عىل  سيدمان  غي  إىل  املراسالت  كل  ترسل 
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برتكيز ل الحار  األرجنتينية  العلمية  الجامعة  ترحيب  عىل  طويل  زمن  مير  م 

وزارة العلوم والتكنولوجيا حديثة البعث حتى أدىل الوزير، عامل الكيمياويات 

الشهري لينو بارانياو )Lino Barañao(، باستجوابه املعّمق األول. يف حديثه 

إىل صحيفة Página 12 )الصفحة 12( تناول بارانياو الكيفية التي بها ميكن للبحث 

الربمجيات  الوطني ووصف مخططاته يف دعم تطوير  باالقتصاد  يدفع  أن  العلمي 

العلوم  عن  سؤاله  وعند  الحيوية.  والتكنولوجيا  الدقة  متناهية  والتكنولوجيا 

االجتامعية أبدى بارانياو موافقته عىل أنّه من املفرتض إدماجها ضمن املخططات 

ولكن مع مقارنته العلوم االجتامعية بعلم الالهوت ألّح عىل أن تحوال منهجيا جذريا 

هو الكفيل وحده بأن يجعل العلوم االجتامعية علمية حقا.

من نافلة القول إن مالحظة السيد بارانياو أثارت سخط العلامء االجتامعيني، وعىل 

الفور طلب مجلس عمداء كليات العلوم االجتامعية واإلنسانية )م ع ك ع اج إن( من 

الوزير أن يوّضح مزاعمه. كان العمداء يسعون إىل الحصول عىل تفسري بل حتى نوع 

من االعتذار، ويف ذات الوقت كانوا يسعون إىل الحصول عىل مقابلة وجها لوجه أملني 

يف أن يفسوا ما الذي أمكن، أو ميكن، للعلوم االجتامعية أن تساهم به يف شأن املجتمع.

ع  م  العمداء  ملجلس  العام  االجتامع  حضور  عىل  وافق  أن  إىل  الوزير  انتهى 

ومتويل  لدعم  االستعداد  كامل  مستعد  أنه  أعلن  حيث   2009 لسنة  وإن  اج  ك 

مرشوع ضخم يربز إسهام العلوم االجتامعية يف الشأن املجتمعي. كانت تلك هي 

)ب  املعارص  املجتمع  حول  األرجنتيني  الوطني  البحثي  الربنامج  انطالق  نقطة 

يجمع  إن.  اج  ك  ع  م  رعاية  تحت   ،2012 من  بدًءا  أقيم،  الذي  م(  مج  أ  و  ب 

من  ممّول  وهو  العمومية  الجامعات  يف  االجتامعية  للعلوم  كلية   50 الربنامج 

ع(. )م س ت  العايل  التعليم  سياسات  ومفوضية  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  قبل 

األرجنتين بعيون فاحصة
بقلم خوان إيناسيو بيوفاني )Juan Ignacio Piovani(، جامعة ال بالتا الوطنية، األرجنتين، وعضو لجنتي البحث في 

البحوث المستقبلية )ل ب ٠٧( والمنطق المنهجية )ل ب ٣٣( العاملتين صلب الجمعية الدولية لعلم االجتماع

تجتمع سلطات )كوديسوك( امل ع ك اج ومدير)البيساك( الب ب و أ مج م 

، خوان بيوفاين مع وزير العلوم والتكنولوجيا يف عام 2017 ملناقشة مستقبل 

الربنامج. صورة من وزارة العلوم والتكنولوجيا.

>>

>

تصميم تركيبة م س ت ع طرحت تحديات ضخمة حيث رسعان ما بات واضحا أن 

ما من مرشوع واحد قادر عىل أن يستجيب دفعة واحدة لكل ذلك الطيف من الغايات 

العلمية واملؤسسية. بدال عن ذلك، بدا أن مرشوعا بحثيا يكون أكرث مالءمة إذا ما جمع 

باحثني متمرسني وآخرين شبانا عىل امتداد كل البالد يتحلقون حول أفكار متقاسمة.

ومنذ م س ت ع أيام األوىل أوضحنا أن لن يكون للربنامج طموحات تأسيسية بل 

سيكون بدال عن ذلك مرتسخا يف التقليد الرثي للعلوم االجتامعية األرجنتينية، ذلك 

التقليد الذي توسع وتعزز منذ أن عاد البلد إىل الدميقراطية سنة 1983. كام نبهنا أيضا 

إىل العديد من املعايب ومنها التذرر وانعدام التناظر الجهوي واملؤسيس والنزعة نحو 

إضفاء الصبغة امليرتوبولتانية عىل مواضيع البحوث وعىل تفسري الظواهر االجتامعية 

ومصاعب َجَوالن املعرفة العلمية االجتامعية )داخل األكادمييا وخارجها(، وكذا النزعة 

نحو اإلبقاء عىل نتائج البحوث العلمية االجتامعية مخفية وعىل األخص منها تلك 

النتائج التي تم الحصول عليها ضمن سياقات جهوية ومؤسسية طرفية )هامشية(. 

انتهى بنا هذا التقييم النقدي لتطور العلوم االجتامعية األرجنتينية إىل تحديد 

ثالث خطوط بحثية تشمل ما يزيد عن عرشة مشاريع. تم تنظيم الربنامج البحثي ب 

ب و أ مج م حول القضايا املحورية األساس. كان الهدف الرئيس بالطبع هو إنتاج جرد 

تفهمي لحال املجتمع املعارص من منظور متعدد االختصاصات يستجيب لرضوريت 

لتفحص  كذلك  الفرصة  انتهزنا  ولكننا  امليداين.  اإلمبرييقي  والرتسخ  النظري  البناء 

الظروف املؤسسية والعلمية التي يف ظلها تنتج العلوم االجتامعية املعرفة وتجميعها 

التأليفي ملا كان ناجزا بعُد من فهم للمجتمع األرجنتيني ناتج عن بحوث سابقة. 

تقسيم  متناغمة مع  تبدو   )scheme( الرتسيمة أن هذه  إىل  اإلشارة  املهم  من 
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واملهني  النقدي  وهي  السوسيولوجي  العمل  من  األربعة  لألمناط  بوروواي  مايكل 

املجتمع  حول  األرجنتيني  الوطني  البحثي  الربنامج  يرتبط  والعمومي.  والسيايس 

تفحص  إىل  سعيه  حيث  من  النقدي  االجتامع  بعلم  م  مج  أ  و  ب  ب  املعارص 

التي بها متت إدارة البحث العلمي االجتامعي يف األرجنتني وإىل الكشف  الكيفية 

ارتباطه  تحديد  وإىل  املهيمنة،  واإلبستيمولوجية  النظرية  وركائزه  أساساته  عن 

بـاملناويل املعرفية الهيمنية أو انفصاله عنها، و ما إىل ذلك. ولكن الربنامج البحثي 

ب ب و أ مج م ذو ارتباط كذلك بعلم االجتامع املهني حيث يعالج أسئلة بحثية 

علمية  ورقات  نتائجه يف  ونارشا  الواسع  القبول  ذات  املناهج  مستخدما  إمبرييقية 

ب  البحثي   الربنامج  الوقت  ذات  ويف  األكادميي.  املتلقي  لفائدة  للنرش  ُمصّممة 

ب و أ مج م ملتزم بالخروج من دائرة اإلحالة الذاتية عىل العامل األكادميي حيث 

السياسات  تفكري صّناع  أولويات  يتناولها  التي  البحثية  األسئلة  العديد من  تعكس 

معرفة  توفري  بغية  االجتامعية  والحركات  العمومية  الهيئات  مع  قرب  عن  عامال 

من  م  مج  أ  و  ب  ب  يستفيد  أخريا  االجتامعية.  السياسات  يف  بها  والتأثري  خبرية 

صيته العايل للتدخل يف املناقشات العمومية رافضا تأويالت الفهم العام للمجتمع 

ومنددا بالقوالب االجتامعية التي كثريا ما يعاد إنتاجها من خالل الوسائط اإلعالمية.

إىل  انتباهنا  وجهنا  فقد  العلمي  اإلنتاج  بظروف  كذلك  منشغلون  وألننا 

التوزيع  قبيل  من  قضايا  عىل  مركزين  الوطنية  االجتامعية  العلمية  املنظومة 

األكادميية  الباحثني  ومسارات  العايل،  والتعليم  البحث  ملؤسسات  الجغرايف 

واألجندات البحثية واملنشورات العلمية وما إىل ذلك. يعكس مقال فرناندا بريغل 

املعرفة  إنتاج  أساليب  محلال  املرشوع  هذا  العدد  هذا  يف   )Fernanda Beigel(

املنسجمني  العلامء  بني  القامئة  الهوة  مربزا  األرجنتني  يف  املتعارضة  )وَجَوالنها( 

محلية. أكرث  بأجندات  املرتبطني  وأولئك  املهيمنة  الدولية  العلمية  القواعد  مع 

مواضيع  ستة  عىل  نركز  أن  قررنا  السابقة،  البحوث  نتائج  منذجة  يخص  ما  يف 

العمومية/  واإلدارة  الحكومة  الدولة،  العيش/  ظروف  االجتامعية/  البنية  كربى: 

والثقايف/  االجتامعي  التنوعان  االجتامعي/  والنزاع  االجتامعية  التعبئة  املواطنة، 

إىل  أعضاؤه  ينتمي  فريٌق  موضوع  كلَّ  عالج  الثقافية.  املامرسات  و  االستهالك 

مراجعة  يشبه  ما  منتجني  أكادميية  منشورات  وهيكلوا  حللوا  مختلفة  مؤسسات 

مفتوحة  منها  نسخ  تنزيل  وميكن  اآلن  متوفرة  التقارير  وهذه  السابقة  لألدبيات 

وكذا   www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana املوقع  عىل  من  النفاذ 

ويُظهر   .http://pisac.mincyt.gob.ar م مج  أ  و  البحثي ب ب  الربنامج  موقع  من 

تحدت  بها  التي  الكيفية   Alejandro Grimson غرميسون  آليخاندرو  مقال 

وعىل  وثقافيا.  اجتامعيا  املهيمنة  »الرسمية«  األرجنتني  صورة  البحوث  نتائج 

أكرث  صورة  تطوير  يف  مهم  بدور  االجتامعي  البحث  اضطلع  املقال،  يظهره  ما 

االجتامعية. األقليات  مختلف  نضاالت  للعيان  مظهرا  املتنوع،  ملجتمعنا  واقعية 

أخريا وبغية جرد أكرث فهام لحال األرجنتني املعارصة قررنا أن نجري ثالثة تحقيقات 

وطنية، تعتمد أعامال ميدانية يف 339 مدينة بها أكرث من ألفي ساكن. ركزت دراسة 

الصالت  الثانية  وعالجت  العيش،  وعىل ظروف  االجتامعية  البنية  عىل  الثالثة  من 

هذه  اخرتنا  وقد  والتمثالت.  واملواقف  القيم  عىل  الثالثة  ركزت  فيام  االجتامعية 

املقاربة املنهجية لعدة أسباب أولها أن متويل البحث أسند األولوية للمنح الصغرية 

املتناثرة عىل مختلف املؤسسات والفرق البحثية مام أحبط املشاريع ذات االمتداد 

الواسع. وكانت نزعة غالبة نحو املقاربات الكيفية من ناحية ثانية قد انتهت بعلامء 

البلد االجتامعيني إىل التخيل تقريبا عن التحاليل الكمية والبنيوية. وباعتبار أن بحثنا 

التمويل قد درس مواقع اجتامعية بالغة الصغر، ودامئا ما كانت  الكيفي، ضعيف 

ضمن املناطق الحرضية الكربى، فإن الوصفيات الراهنة للمجتمع األرجنتيني نزعت 

إىل أن تنظر يف مختلف مظاهر الالانسجام املناطقي وغري املناطقي البادي للعيان. 

يف هذا العدد كذلك يناقش كل من آغوستني سيلفا Agustín Salvia و بريينيثي 

روبيو Berenice Rubio التحقيق األول مع الرتكيز عىل بنى التفاوت األرجنتينية 

وعىل الحراك وظروف العيش ملجموعات اجتامعية محددة، ويناقش غابريال كيسلر 

العقالنية والعلمية للتحقيق حول الصالت االجتامعية  الغايات   Gabriel Kessler

الذايت  والتمثل  واالجتامعية  االجتامعي  املال  رأس  قبيل  من  قضايا  ميسح  الذي 

والفعل  واملشاركة  النزاعية  االجتامعية  والصالت  االجتامعية  والحواجز  للهويات 

الوطني. املجتمعي  املستوى  عىل  تُفحص  ما  قليال  التي  املواضيع  وهي  الجامعي 

اآلن وقد بدأت نتائج بحوث الربنامج ب ب و أ مج م يف الظهور إىل العلن تواجه 

العلوم االجتامعية األرجنتينية تحديني، أولهام أننا يف منتصف دورة سياسية جديدة 

تتسم ب)عودة( السياسات النيوليربالية. وكام هو عليه الحال يف العديد من البلدان، 

تسبب هذا األمر بعُد يف اقتطاعات يف متويل البحث. إىل حّد هذا الوقت، دعمت 

السلطات الجديدة املبادرات املرتبطة بالربنامج البحثي  ب ب و أ مج م ووفرت 

متويالت جديدة وإن مل تزل مثة انشغاالت حول ما إذا كان ب ب و أ مج م سيدمج 

ضمن وزارة العلوم والتكنولوجيا أم سيستمر يف دعم البحث العلمي واسع النطاق.

من ناحية أخرى، نحن نشهد بروز خطابات ما بعد الحقيقة وعىل األخص يف مواقع 

التواصل االجتامعي وهو ما يساهم يف الحط من قيمة العلوم االجتامعية بدعوى أنها 

إيديولوجية وغري نافعة ومن ثم غري جديرة بالتمويل العمومي. وعىل هذا الغرار عندما 

يكرر كبار مسؤويل الحكومة الرسميون الحديث املنارص للبحث »التطبيقي« واملعرفة 

»النافعة« و«األداتية« تجد قضية العلوم االجتامعية )النقدية( نفسها من دون نصري.

عىل أن نتائج الربنامج البحثي  ب ب و أ مج م األولية بصدد تلقي دعم قوي من 

طيف واسع من الفاعلني االجتامعيني واملؤسسيني من علامء اجتامعيني وجامعات 

ومنظامت عمومية وحركات اجتامعية وصحفيني وسياسيني وصناع سياسات. وعىل 

الرغم من كل العراقيل يجعلنا الرتحيب املتحمس بنتائج ب الربنامج البحثي ب و 

أ مج م متعّقيل التفاؤل حيال مستقبل البحث العلمي االجتامعي يف األرجنتني. 

توجه كل املراسالت إىل خوان إيناسيو بيوفاين عىل العنوان

>juan.piovani@presi.unlp.edu.ar<

www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana
http://pisac.mincyt.gob.ar
mailto:%20juan.piovani%40presi.unlp.edu.ar?subject=
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إعادة ع إىل  العلم  جغرافية  خضعت  املاضية،  سنة  األربعن  امتداد  ىل 

وأسلوَب  لغًة  تدريجيا  ركز  الذي  النرش  نظام  خالل  من  خارطتها  رسم 

لعدد  المعا  صيتا  بنت  رئيسة  دائرة  خالل  من  وكذا  »كونين«،  كتابة 

إىل  دافعة  الواحدة  ليد  ا أصابع  عىل  تعد  والختصاصات  لتميّز  ا مراكز  من 

صفحات  عىل  عملها  يظهر  ال  التي  العلمية  الجامعات  كامل  الهوامش 

اآلن  املعروف  ع،  إ  )م  العلمي  املعلومات  مبعهد  املرتبطة  غري  املجالت 

.)clarivate analy tics/WeB of science

تشمل  بديلة  علمية  شبكات  ابتداع  إىل  ينرصف  متزايدا  اهتامما  أن  عىل 

األمريكية  العلمية  املنشورات  مثل  إقليمية  ودوائر  املفتوح  النفاذ  حركات 

األمريكية  االجتامعية  العلوم  شهدت   ،1960 السنوات  من  انطالقا  الالتينية. 

مع  العلمي،  الصيت  بناء  كيفيات  عىل  اإلقليمية«  للصبغة  »إضفاًءا  الالتينية 

العلمية.  السياسات  عىل  الوطنية«  للصبغة  و«إضفاًءا  اإلقليمية،  املراكز  تدخل 

من  العديد  عىل  املحلية  الدوائر  تشتمل  الدولية،  الدوائر  هذه  خارج 

جوالن  املجالت  لهذه  املطبوعة.  الصيغة  عىل  إال  تظهر  ال  املفهرسة  غري  املجالت 

ما  البقاء.  عىل  الدولية  غري  األكادميية  الفضاءات  إرصار  تعكس  ولكنها  محدود 

هذه  مختلف  بأن  حاججُت  لقد  الطَرَفية؟  العلمية  الحقول  هذه  ديناميات  هي 

خارطة العلوم االجتماعية 
األرجنتينية

فرناندا بايغل )Fernanda Beigel( جامعة كايو )Cuyo( الوطنية، األرجنتين، وعضو لجنة البحث حول تاريخ علم االجتماع 
)ل ب ٠٨( العاملة ضمن الجمعية الدولية لعلم االجتماع

وزارة العلوم والتكنولوجيا ومجلس البحوث الوطني 

العلمي التقني  يف بوينس آيرس تصوير خوان 

إغناسيو بيوفاين.

>>

>

أكادميية  نخبة  ظهور  إىل  مؤدية  مستقطبة  اتجاهات  خلقت  الفكرية  الدوائر 

»مزدوجة الوجه« تنظر من وجه إىل الخارج وتدير وجهها اآلخر لتنظر إىل الداخل.

مبادئ  اعتامد  األكادميي  والنرش  التقييم  بني  القرب  متصاعد  الرتابط  حّفز 

دوائر  ِقبَل  من  الوطنية  العلمية  الحقول  اخرتاق  باعتبار  للرشعنة  متباينة 

التذرر  ليس  مختلفة(.  مبكافآت   ولكن  صالحية  ذات  )كلها  مختلفة  اعرتاف 

يف  وأثرها  األكادميية،  املنظومة  يف  الثقافية  للدوائر  املتصاعد   )segmentation(

اإلنكليزي،  اللغة  لتفوق  نتيجة  مجرد   )periphery( األطراف  يف  الباحثني  مواقع 

ال  وأوضاع  األبحاث  لتقييم  تنافسية  ثقافات  تحّفزها  الدوائر  هذه  أن  ذلك 

الالتساوي  أوضاع  مرتاكبة  مبادئ  ثالث  من  تتكون  هرميٌة  تهندُس  بنيوية.  تناظر 

االختصاص. املؤسيس وعىل  االنتامء  النرش وعىل  لغة  تتأسس عىل  األكادميي وهي 

وَجَوالَنه  وأساليبه  العلمي  اإلنتاج  تحليل  يف  مهمة  حالة  األرجنتني 

وتعّززت  العمومي،  التمويل  تزايد  األخرية،  السنوات  خالل   .)circulation(

للمنح  األرجنتينية  املنظومة  عىل  »وطني«  تأكيد  برز  كام  متنوعة  دكتوراه  برامج 

ثالثة  املتفرغني  الباحثني  عدد  تضاعف  األخرية،  العرشية  وخالل  والزماالت. 

بني  الهوة  أن  غري   .2015 سنة   9236 إىل   2003 سنة   3694 من  متزايدا  أضعاف 

األكادميي  النظام  ضمن  املهيمنة  اإلنتاج  ألساليب  املتّبعني  األرجنتينيني  العلامء 
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>>
الفرتة. هذه  خالل  اتسعت  قد  محلية  أكرث  أجنده  يتبعون  الذين  وأولئك  العاملي 

تضع فهرسة املنشورات مكافآت مختلفة يف ما يهم االعرتاف. لدى وكالة البحث 

السائد(  التيار  يف  )املنخرطة  املنشورات  تتمتع   )CONICETو )وب  الوطنية 

 )Web of Science( العلوم  شبكة  يف  واملفهرسة  الدولية،  املجالت  صفحات  عىل 

لألدب  واالستشهادات  للمخترصات  عاملية  بيانات  قاعدة   =Scopus( أو سكوبوس 

وكالة  تقييم  أن  عاٍل. عىل  بتقدير  األكادمييني-املرتجم(  األقران  بني  املحكم  البحثي 

البحث الوطنية للعلوم االجتامعية واإلنسانيات وللعلوم الزراعية يعتمد منشورات 

عىل املجالت األمريكية الالتينية وهي مفهرسة لدى SciELO أو Latindex )نظام 

التقيمية،  الثقافة  هذه  ضمن  الالتينية-املرتجم(.  بأمريكا  يختص  إقليمي  فهرسة 

انزاح تقدير الجودة واألصالة نحو التقييم املفهرس، ومعامل التأثري أو ما يعرف ب 

h-index وهي كلها تعتمد معطيات بيبليومرتية تظل صلتها بالجودة محّل مجادلة.

مفهرسة  محلية، غري  أو  وطنية  أعمدة مجالت  للنرش عىل  ينظر  العموم،  عىل 

عىل أنه مسار بناء للمسرية املهنية للمدرّسني العاملني يف الجامعات غري امليرتوبولية. 

راسخ  بتقليد  طويلة  مدة  منذ  املوسوم  األرجنتيني،  العايل  التعليم  نظام  ضمن 

الجامعة وتسييسها تظل دائرة االعرتاف املحلية فضاًء عىل غاية  يعتمد استقاللية 

من الحركية وفيه مئات من املجالت ذات التقاليد التحريرية املحلية يُطبع أغلبها 

عىل الورق، وعليها ينرش األكادمييون املحليون أعاملهم بعيدا عن املعايري الدولية. 

هل أن هذه األعامل ذات جودة سيئة؟ باعتبار عدم خضوع هذه الدوائر املحلية 

ال  املحيل  االتجاه  هذا  ولكن  العلمية  قيمتها  تقدير  ميكننا  ال  للدراسة،  الواسعة 

يزال سائدا بوضوح يف العديد من املؤسسات وعىل األخص يف العلوم االجتامعية.

عىل خلفية هذه الثقافات التقييمية املختلفة )بل املتعارضة( يتعايش العلامء 

أجندة  يتّبعون  الذين  أولئك  مع  املحيل  التوّجه  ذوو  األرجنتينيون  االجتامعيون 

البحثية )واحدة لدى وكالة  دولية، متبعني طريقني مختلفني نحو إنجاز مسرياتهم 

يف  متباينة  ترتيبات  مع  بالتوازي  الوطنية(  الجامعات  يف  وأخرى  الوطنية  البحث 

الخمسني.  الوطنية  البلد  جامعات  امتداد  عىل  التدريس  هيئات  أعضاء  توظيف 

< منشورات املسار املهني الخمس األجود

وكالة  صلب  الباحثني  االجتامعيني  العلامء  لدى  املنشورات  مميزات  هي  ما 

فردا   4842 من  عينة  فحصنا  الدولية؟  املعايري  تهيمن  حيث  الوطنية،  البحث 

خمسة  »أفضل  يختاروا  أن  منهم  وطُلب  ترقية  إلحراز  تقدموا   )7906 بني  )من 

منشورات أنجزوها خالل مسارتهم املهنية«. تشمل العينة أكرث من نصف الباحثني 

متوازنة  عينة  وهي   2015 سنة  حدود  يف  الوطنية  البحث  وكالة  لدى  النشطني 

املساعدين  شاملة  الوظيفي  السلم  عىل  واملوقع  والعمر  االختصاص  حيث  من 

علام  البحثية،  الهيئات  أعضاء  بني  من  واملرشفني  والرؤساء  واملستقلني  وامللحقني 

حرة.  ترشحات  وهي  سنة  كل  واحدة  مرة  الرتقية  ترشحات  تقبل  املؤسسة  وأن 

منشوراتهم  أفضل  من  خمسا  ينتخبون  املتقدمني  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من 

طوال مسارهم املهني اعتامدا عىل ما يعتقدون أنه قد يؤثر إيجابا يف نظرة لجان 

التوافقي  األساس  الداخل حول  نظرة من  لنا  توفر  اختياراتهم  فإن  التقييم. وعليه 

يف  األخص  وعىل  الحاالت،  من  العديد  يف  املؤسسة.  داخل  التقييم  مقاييس  حول 

املختارة  املنشورات  هذه  تعكس  ال  إن(  اج  )ع  واإلنسانيات  االجتامعية  العلوم 

الذاتية. الباحثني  سري  تحويها  التي  القامئات  عىل  املوضوعة  املنشورات  بقية 

تشتمل قاعدة بيانات املنشورات املدرجة ضمن ما قدمه أفراد العينة املشمولة 

بالدراسة 23852 مفردة تشري إىل العنوان والنوعية )كتاب، فصل من كتاب، مقالة، 

ورقة مقدمة يف ندوة، تقرير تقني( ولغة املكتوب. لغة املنشورات الخمس األفضل 

عىل امتداد املسار املهني متجانسة إىل حد بالغ حيث ميثل معدل األعامل املكتوبة 

باإلنكليزية 4.02 من 5 )4.13 لدى الرجال و3.91 لدى النساء(. يقل هذا املعدل 

لدى الجيل األكرب سنا )65-85 سنة( ولكن الفارق طفيف مبا يحيل عىل أن الكتابة 

باإلنكليزية تعود إىل عقود يف األرجنتني. يف ما يهم الهيمنة اللغوية، تشري املالحظة 

يف  مسجلة  باإلنكليزية  للنرش  الغالبة  الغالبية  أن  إىل  العلمية  الحقول  أساس  عىل 

العلوم »الصلبة« )معدلها 4.77( فيام كان املعدل يف ع اج وإن يف حدود 1.23 من 5.

الكتب  وفصول  الكتب  تسود  حيث  بقليل  أكرب  تنوعا  تكشف  املنشور  نوعية 

 5 من   4.4 مقابل  االجتامعيني  العلامء  ولدى  سنا  األكرب  األكادمييني  لدى  أكرث 

سنة(   44-31( عمرا  األقل  الفوج  صفوف  يف  الخمس  املنشورات  أفضل  من 

الحقول  كل  يف  يهيمن  أن  إىل  يتجه  املقال  أن  إىل  يشري  ما  وهو  مقاالت  كانت 

 2.8 واإلنسانيات  االجتامعية  العلوم  يف  املقاالت  عدد  معدل  يبلغ  العلمية. 

األكادميية. الكتب  نرش  حول  وطنية  أو  إقليمية  دراسات  من  ما  ولألسف   .5 من 

الرسم البياين األول: املنشورات الخمس األفضل عىل امتداد املسار املهني حسب 

الحقل العلمي سنة 2015 )املجتمع األصل 23852(

معدالت لغة النرش ونوعية املنشور)من مجموع 5(1 

 

 من املهم اإلشارة إىل أن معظم 941 باحثا يف العلوم االجتامعية واإلنسانيات 

املشمولني ضمن العينة يعملون يف الجامعة الوطنية أو يف مراكز مشرتكة يتعاون فيها 

وكالة البحث الوطنية و ب مع الجامعات الوطنية مثل جامعة بيونس آيروس )ج ب 

آ(. يف ما يهم مساراتهم التعليمية، حصل 33.7 % عىل درجة الدكتوراه يف ج ب آ وهو 

ما يتجاوز بقليل متوسط معدل العيّنة وحصل 43.5 % أيضا عىل البكالوريوس من 

ج ب آ وهو ما يتجاوز بوضوح بائن متوسط معدل العينة. يف ما يهم الجندر، 56 % 

من باحثي ع اج إن نساء ويف املعدل 1.14 من 5 من أفضل منشوراتهن باإلنكليزية. 

وبالنسبة إىل الرجال معدل األعامل املنشورة باإلنكليزية أرفع قليال وقدره 1.35 من 5. 

فإذا ما قارنّا باالختصاصات املؤنثة نجد العديد من التنوع يف اللغة املستخدمة بحيث 

نقف عىل أن الجندر ليس عامال محددا هاهنا، ذلك أن املنشورات يف األدب مثال تبدو 

كثيفة باإلسبانية فيام تغلب اللغة اإلنكليزية عىل املنشورات يف علم النفس بوضوح.  

ما الذي ميكن أن نعلمه حول جوالن أفضل املنشورات الخمس املدرجة ضمن قامئات 

ما قدمه الباحثون؟ مثلام يشري إىل ذلك الرسم عدد 2، تَُجول 83 % من املنشورات ضمن 

الدائرة السائدة. توافق 17% الباقية خارج الدائرة املهيمنة باحثي ع اج إن )76 %( أو 

هي أوراق علمية قدمت يف مؤمترات دولية ومضّمنة يف سجالت امللكية الفكرية )%24(. 
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الرسم 2: معدل املنشورات األفضل الخمس حسب الدائرة سنة 2015 )املجتمع 

األصل 7071(

 

يناسب ملمح العلوم االجتامعية لدى وكالة البحث الوطنية النمط العام لتقييم 

جودة املقاالت املعتمد عىل الفهرسة أكرث مام يعتمد عىل األصالة. وعىل الرغم من 

أن هذا الحقل يحتوي عىل عدد أقل من املنشورات املندرجة ضمن التيار السائد 

و   SciELO فهرسات  الوضوح.   بالغة  اإلقليمية  للفهرسة  املمنوحة  األولوية  فإن 

Latindex واألنظمة العابرة للقوميات من قبيل DOAJ وDialnet هي املوارد التي 

تفهرس أغلب منشورات العلوم االجتامعية واإلنسانية. متثل منشورات األرجنتني عىل 

Dialnet أقل من 7 من املجموع، وعدد كبري من هذه املنشورات ينتمي إىل العلوم 

االجتامعية واإلنسانية. إن التيار الغالب يف هذه االختصاصات هو النرش باإلسبانية 

.Latindex أو الربتغالية يف املجالت ذات الفهرسة األمريكية الالتينية، وأغلبها عىل

يف سريهم الذاتية املتكاملة، يُظهر غالب باحثي العلوم االجتامعية واإلنسانية  إن 

منشورات محلية أكرث بكثري من املنشورات الدولية ولكن هذه الدراسة ملنشوراتهم 

الخمس األفضل تلقي ضوًء عىل توافق متنام لدى وكالة البحث الوطنية حول نوعية 

األعامل العلمية وما ميكن أن تتمتع به من صيت، وإن كانت الدراسة ال تشري إىل أن 

هذه اآلراء تحّدد كليا مسارات هؤالء الباحثني. اتسع مجال عمل وكالة البحث الوطنية 

كثريا عىل امتداد البالد وعليه برز انتشار املقاييس الدولية، وإن بدرجات متفاوتة، 

عىل اتساع الجامعة العلمية األرجنتينية. ولكن توزّع الصيت ضمن صفوف األكادمييا 

األرجنتينية سريورة معقدة تتعايش فيها مبادئ مختلفة للرشعنة ولدوائر االعرتاف. 

توجه كل املراسالت إىل فرناندا بايغل عىل العنوان

>mfbeigel@mendoza-conicet.gob.ar< 

1 استمدت معطيات هذا الرسم من 

Beigel, F. )2010( “Social Sciences in Chile )1957-1973(. A laboratory for an autono-

mous process of academia-building” in Alatas and Sinha-Kerkhoff )eds.(, Academic 

Dependency in the Social Sciences: Structural Reality and Intellectual Challenges. 

New Delhi: Manohar, pp.183-212; and Beigel, F. )2016( “Peripheral Scientists, be-

tween Ariel and Caliban. Institutional Capital and Circuits of Recognition in Ar-

gentina. The ‘career-best publications’ of the researchers at CONICET” in Dados 

59)4(: 215-255.

mailto:mfbeigel%40mendoza-conicet.gob.ar?subject=
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ن املعتاد أن يكون كل مجتمع أكرث تباينا يف شؤونه االجتامعية الثقافية مام م

تظهره عادة صورته عن ذاته ولكن رمبا كانت األرجنتني حالة قصوى. يعتقد 

ما  أمريكا  )سكان  األهليني  من  أناسا  تحوي  الربازيل  أن  األرجنتينيني  معظم 

أكرث عددا مام لدى  الكولومبي نسبة إىل كريستوف كولومب-املرتجم(  الغزو  قبل 

الوطني لسنة 2010، تبني أن يف  الحقيقة، وباالستناد إىل اإلحصاء  األرجنتني ولكن 

تحوي  حني  يف  أهليون،  أنهم  عىل  أنفسهم  عرّفوا  شخص  ألف   850000 الربازيل 

األرجنتني 950000 شخص عرّفوا أنفسهم عىل أنهم أهليون، وهي املعطيات التي 

الساكنة  % من  الربازيلية مقابل 2.4  الساكنة  % من  األهليني ميثلون 0.4  إن  تقول 

األرجنتينية.

أورويب يف  أنها مجتمع  تقدمها عىل  ذاتها  األرجنتني صورة عن  الدولة يف  بنت 

العامل( نسخة مكررة  البلد )ثامن أوسع مساحة يف  جنوب أمريكا كام لو كان كل 

صارت  املاضية  القليلة  العقود  وخالل  ولكن،  آيروس.  بيونس  مدينة  وسط  من 

هذه الصورة يف حالة تأزم. تزامنت مطالب الحركات األهلية والكوسموبوليتانيات 

الجديدة وضعف الدولة وقبولها التدريجي مبناظري أقل تجانسا مع توّسع البحث 

اعتباره  عىل  ذاته،  عن  النموذجية  البلد  صورة  يتحدى  الذي  االجتامعي  العلمي 

إدراج  محاولة  كذلك  تفادوا  الباحثني  ولكن  جغرافيا.  ووسطيا  أبيضا  أوروبيا 

النيوليربالية. الثقافية  بالتعددية  املرتبطة  الكونية  النامذج  ضمن  التنوع  هذا 

< جردة الحساب التقليدية: األورباوية واملِْصَهر:

تنطلق السدية التي تصف األرجنتني عىل أنها »ِمْصهر« من مرشوع الدولة الوطني. 

يف اعتبار جردة الحساب هذه، وطئت أقدام األرجنتينيني األرض نازلني من السفن 

)إسبان، إيطاليون، بولونيون،.... إلخ(، وهي نظرة تقترص يف وصف الساكنة عىل خاصية 

أوروبية بيضاء مهيمنة، وتوهم بأنها طبيعية. يُستكمل ذلك بغياب ظاهري لألهليني 

واملنحدرين من أصول أفريقية وهو جزء من النظرة املهيمنة التي ترتبط بالتنظيم 

.)porteño( الفضايئ للبلد ُمبَّجلة منظورا وسطيا ومرتبطا باملُقيمني يف بيونس أيروس

واألرجنتينني- األهليني  املفرتض  املصهر  يشمل  ال  الربازيل،  يف  الحال  هو  كام 

منذ  األوروبية.  القوميات  من  تنحدر  التي  »األعراق«  عىل  يقترص  بل  األفارقة 

»متحرضة«  أّمة  اختالق  إىل  األرجنتينية  الدولة  سعت  عرش،  التاسع  اقرن  أواخر 

استند  العمومي.  التعليم  وتطوير  االقتصادي  والتقدم  الهجرة  تحفيز  خالل  من 

الثقافية  التقاليد  اقتالع  األوروبية عىل  للهجرة  املفرتضة  القدرة  املرشوع عىل  هذا 

لألقوام األهلية عىل اعتبارها، من منظور هيمني، َعَقبًَة كَأَْداَء تعرتض طريق التنمية.

التنوعان االجتماعي 
والثقافي في األرجنتين

بقلم أليخاندرو غريسون )Alejandro Grimson( جامعة سان مارتان الوطنية، األرجنتين

: يحتفل املهاجرون البوليفيون بالتنوع ويحتجون يف الوقت نفسه ضد العنرصية 

تجاه املهاجرين خالل بيونس آيرس غاي برايد، 2016, تصوير فيديريكو كاروسو.

>>

>
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>>

ثقافة هيمنية  إثنية ذات  األمة عىل أسس  بناء  أجل  الحكومة من  كان ضغط 

أن  يعني  االجتامعي  االندماج  إحداث  عىل  فعلية  قدرة  من  لها  ما  مع  املتوازى 

كان  اإلخفاء. وطاملا  إىل  مبارشة  به،  يُدفع  أو  سلبيا،  يعترب  أو خصوصية  تنويع  أي 

تحرص  ممنوعا  سياسا  موضوعا  كانت  اإلثنية  فإن  النجاح  يالقي  املرشوع  ذلك 

َعْهٍد  قاعدة  عىل  األرجنتني  تطورت  وعليه  قوة.  بكل  عنه  النهي  عىل  املؤسسات 

من  إخفاؤه  أو  إثني  اختالف  كل  تفادي  للمساواة:  متاما  مختلفني  معنيني  يعطي 

املواطنة. وعود  إىل  للنفاذ  مسبقا  رشطا  بوصفه  الثقايف  التامثل  وتبني  جهة 

أو  بالنخب  يلتحق  أن  عىل  قادر  أرجنتيني  كل  العهد،  هذا  خالل  من 

أن  واحد  كل  بإمكان  كان  وبذا  بالبياض«  »يُطىَْل  الحرضية  الوسطى  بالطبقات 

العامل  من  كثيفًة  مجموعاٍت  أقىص  جوهريا  تقسيام  ولكن  التمييز.  من  يفلت 

الداخل«،  يف  و«مهاجرين  وبرابرة  »زنوجا«  فقراء،  إياهم  معتربا  الشعبية  والفئات 

نقيض  كان  املشاركة.  كثيفة  أحداث سياسية  كانوا من ضمن  ما  إذا  األخص  وعىل 

ومتعلّمًة. وأوروبيًة  بيضاَء  أرجنتينيا  اعترُبت  التي  الحضارة  هو  الرببرية  هذه 

يعن ذلك  ما وإن مل  الحالية أصل أهيل  األرجنتني  % من ساكنة  يقارب 56  ملا 

األجناس  متازج  األرجنتني  أنكرت  ولطاملا  أهليون.  أنهم  عىل  اليوم  يعرّفون  أنهم 

من  الكثري  وينبني  واللغوية  والدينية  الرتابية  والتباينات  األهيل  الوجود  وكذا 

هذه.  التاريخية  واإلقصاء  التامثلية  قاعدة  عىل  األرجنتيني  السيايس  التاريخ 

األرجنتني  صورة  ظلت  وقد  بعمق  ثنائيا  األرجنتيني  الحضاري  املنوال  كان 

فيه  تزال  ال  الذي  الحد  إىل  قوية  ذاتها  عىل  املنقسمة  الذاتية  االجتامعية 

أبيض/ السيايس.  امليدان  يف  ذلك  يف  مبا  البالد  كل  يف  الروح«  »عادات  فيه  تسود 

الحزب  )أنصار  البريونيون  الدواخل،  العاصمة-املدينة/  حضارة/بربرية،  أسود، 

منتخب  رئيس  أول   )1974-1895( بريون  خوان  دومينغو  إىل  نسبة  البريوين، 

والذي  دميقراطيا  مرات  ثالث  انتخابه  أعيد  الذي  رؤسائها  من  والوحيد  لألرجنتني 

الالبريونيني. والنقابيني-املرتجم(  االشرتاكيني  مع  بتحالفه  سياسيا  خطا  بنى 

< العنرصية والطبقية

أسطورة  تقول  ما  حد  وعىل  عنرصيني«.  دون  من  »عنرصية  حالة  األرجنتني 

أن  من  الرغم  وعىل  لزنوج«.  وجود  ال  إذ  عنرصية...  األرجنتني  يف  »ليس  قدمية: 

عدد املنحدرين من أصول أفريقية قليل، فإن تعابري من قبيل »زنجي« أو »زنجي 

الروح« كثريا ما تستعمل لإلشارة بالتحقري إىل الفقراء وسكان مدن الصفيح والعامل 

النقابيني ومحتجي الشوارع ومنارصي فريق بوكا جونيور لكرة القدم أو البريونيني.

ولكن، ما من حزب سيايس فاز يف االنتخابات بفضل حملة عنرصية أو معادية 

العنرصية  املواقف  كل  وال  عنرصيني  األرجنتينيني  كل  ليس  مفضوحة.  لألجانب 

العنرصية  عن  مختلفة  املجاورة  البلدان  من  املهاجرين  تجاه  فالعنرصية  متامثلة، 

 ،)el interior ُدكَْنًة اآلتني من القرى )الداخل تجاه املهاجرين ذوي البرشة األكرث 

أو  السنيغال(  من  حديثا  الواصلني  األخص  )وعىل  األفريقية  األصول  ذوي  وضد 

تتقاطع  ما  كثريا  العنرصية  إن  بل  أخرى.  ومجموعات  اآلسيويني  املهاجرين  ضد 

ل«فقري«.  مرادفا  بوصفه  »زنجي«  لتعبري  املكثف  االستعامل  مع  الطبقية  مع 

تنزعان  كانتا  وإن  والطبقية  العنرصية  أن  االجتامعية  الدراسات  تُظهر 

أن  الراقية،  الحياة  ومعايري  البيض  عليها  يهيمن  التي  املناطق  يف  التمركز  إىل 

من  أسوأ  هو  ما  بل  الشعبية.  الطبقات  لغة  يف  بكثافة  متضمنة  املواقف  هذه 

القرب  عن  للتعبري  اليومية  الحياة  يف  كذلك  تستعمل  »زنجي«  لفظة  أن  ذلك 

اللفظي  الرتكيب  و  األزواج،  أو  واألولياء  واألبناء  األصدقاء  بني  والتعاطف 

مقرب. صديق  مخاطبة  حني  االستعامل  معتادة  تحبّب  عبارُة  زنجي«  »يش، 

< التباينات املناطقية واللغوية والدينية

والطقوس  واملامرسات  املعتقدات  يف  التباين  عميق  األرجنتيني  املجتمع 

التامثل اإللزامية واملهيمنة ال تكتفي بتجاهل  الهوياتية. ولكن ثقافة  والتحديدات 

واقع اختالف الوضعيات املناطقية والجهوية يف البلد، بل تضيف إىل ذلك التقليل 

الظاهري.   التجانس  إنتاجات اجتامعية ثقافية فنية أو علمية تسائل  أية  من شأن 

األرجنتينيني  أن  تعتقد  التي  الفكرة  بقوة عىل  مبني  األرجنتيني  الذايت  التمثل 

أكرث  الحقيقة  ولكن  معا.  بالكاثوليكية  وبالديانة  باإلسبانية  بالتحدث  يتميزون 

تعقيدا. إن اللغات األهلية مثل كيشوا وغاراين مستخدمة للتحدث يف بعض الجهات 

منذ  للعيان  بارزتني  وصارتا  املهاجرين  قبل  من  والكورية  الصينية  إدراج  تّم  وقد 

الهجرتني  بفعل  األخص  وعىل  املؤثرات،  من  العديد  تركت  كام   ،1980 السنوات 

التحدث  لكيفيات  املختلفة  التلوينات  يف  بصامتها  املكثفتني،  واإليطالية  اإلسبانية 

النُّطِْقيّة  الجاهزة والتلوينات  األلفاظ والتعابري  بتباين  البالد  امتداد  باإلسبانية عىل 

وما إىل ذلك. التنّوع الديني مامثل التعقيد هو أيضا، ففي حني اخترب العديد من 

األهليني التحول إىل املسيحية، تستمر بعض املعتقدات األهلية يف هندسة الهويّات 

مختلفة  وأشكاال  اليهودية  اليوم  األرجنتينيني  من  العديد  مامرسة  مع  بالتوازي 

واألرواحية. والبوذية  واإلسالم  األفروبرازيلية  والديانات  الربوتستانتي  اإلميان  من 

التنوع االجتامعي الثقايف ومستقبل األرجنتني

عىل الرغم من أن األرجنتينيني بدأوا يف إيالء انتباه أكرب إىل التنوع يف بالدهم، 

يف  دورية  تبدو  التي  وهي  بها،  مير  أن  بلد  ألي  ميكن  التي  الحرجة  املراحل  فإن 

يف  االختالفات  مرتجمة  متييزية،  ومامرسات  خطابات  تولّد  أن  ميكن  األرجنتني، 

املعتاد  من  بات  لقد  والحقوق.  الوجاهة  ودرجات  األخالقية  القيم  من  هرميٍة 

وعىل امتداد عقود أن يُعترب النطق السليم الوحيد لإلسبانية يف األرجنتني هو نطق 

أهايل بيونس أيروس فيام اعتربت التلوينات النطقية األخرى عالمات عن الدونية. 

واليوم، وعىل اعتبار بلدهم بلد مهاجرين، يرحب األرجنتينيون ب«املهاجرين 

اليومية.  الحياة  خالل  االجتامعية  التفاعالت  يف  ينبذونهم  ولكنهم  للعمل  الجدد« 

موجها  كان  التمييزي  الرتكيز  أن  ذلك  متاما  ليسوا جددا  الجدد  املهاجرون  وهؤالء 

ملن قدموا من البلدان املجاورة مثل بوليفيا والباراغواي والذين كان حضورهم يف 

يقّل  مل  بتعداد  فصاعدا   1869 سنة  الوطني  اإلحصاء  نُظّم  أن  منذ  مستمرا  البالد 

أبناء  يعامل  ما  الساكنة. وكثريا  % من إجاميل  البتة عن 3.1  يزد  % ومل   2 أبدا عن 

العموم  عىل  تستعمل  التي  اللفظة  وهي  بوليفيون  أنهم  عىل  املهاجرين  هؤالء 

عامة. الناس  من  الفقراء  وحتى  الغريب  الشامل  من  اآلتني  املهاجرين  إىل  لإلشارة 
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تفاقمت هذه الظاهرة بسعة منذ السنوات 1990 عندما ارتفعت نسب البطالة 

لتبلغ أوال 15 % ثم 23 %. األفكار القائلة بأن املهاجرين يأتون ليسقوا الوظائف معروفة 

عىل نطاق واسع يف العديد من املجتمعات ولكن األرجنتني حالة خاصة ذلك أن أزمة 

2002 قلصت عىل نحو فجايئ كره األجانب وبالفعل ُمّرر سنة 2004 قانون يعزز حقوق 

املهاجرين باإلجامع. تشري البحوث إىل أن العنرصية املتشددة والطبقية باقيتان منتجتنْي 

شكال من العنرصية االجتامعية ولكن من دون تعبريات سياسية معادية لألجانب.

التمييزية  الخطابات  تنزع  االنكامش  خالل  البطالة  تزايدت  كلام  ولكن، 

التنوع  يزيد  ال  وطاملا  وعليه  العمومية.  الفضاءات  يف  وأهميتها  أثرها  توسيع  إىل 

أن  تعترب  والتي  ذاتها  عن  األرجنتني  تحملها  التي  الذاتية  الصورة  زعزعة  عن 

وإدماجي  دميقراطي  منظور  يف  إدراجها  إعادة  دون  من  أوروبيون  األرجنتينيني 

الوجود.  يف  تستمر  سوف  والطبقية  العنرصية  املظامل  فإن  ثقايف،  ومتفاعل 

>alegrimson@gmail.com< توجه كل املراسالت إىل أليخاندرو غرميسون عىل العنوان

mailto:%20alegrimson%40gmail.com%20?subject=
mailto:%20alegrimson%40gmail.com%20?subject=


 

38

 العدد ٤  من السلسلة ٧ - ديتسمبر  ٢٠١٧    

دفاعا عن علم االجتماع في األرجنتين

غلب مجتمعات أمريكا الالتينية تحمل آثار التخلف والتفاوتات الصارخة. ولكن، أ

وعند أواسط القرن العرشين، بدا أن املجتمع األرجنتيني يجسد بديال بتحرضه 

للجميع،  املتوفرين  والتعليم  الصحية  والرعاية  العالية  التشغيل  ونسب  البالغ 

والتصنيع االنتقايل املتقدم وطبقة وسطى كثيفة العدد، أي مجتمعا متجانسا نسبيا 

يسجل معدالت وسيطة من التفاوت والكثري من الحراك االجتامعي.

التخيل  عىل  مجربا  نفسه  وجد  حيث  املجتمع  هذا  أصاب  عميقا  تغريا  ولكن 

األخص  وعىل  وبالفعل،  بالتقدم.  مرشق  مستقبل  من  إليه  يتوق  كان  عام 

مل  النيوليربالية  الهيكلية  اإلصالحات  سياق  ويف  العرشين،  القرن  منتهى  عند 

إضفاء  عنيُت  التخلّف  َمْصيََدة  يتفادى  أن  األرجنتيني  املجتمع  مبستطاع  يكن 

التفاوت االجتماعي في 
األرجنتين المعاصرة

بقلم أوغستين سلفيا )Agustín Salvia( وبيرنيثي روبيو )Berenice Rubio( جامعة بيونس آيرس، األرجنتين

األحياء الغنية والفقرية يف بيونس آيرس. تصوير 

خوان إغناسيو بيوفاين.

>>

>
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>>

أنتجت  التي  املالية  واملرونة  التجاري  االنفتاح  االقتصاد  عىل  الليربالية  الصبغة 

االجتامعية  والهامشية  والفقر  البطالة  معدالت  وتصاعد  االستقرار،  عدم 

االجتامعية.   والحامية  والتعليم  العمومية  الصحة  تدهور  مع  بالتوازي 

الداخلية  الحاّدة والنزاعات  التفاوتات  تَِسُمُه  السريورات مجتمعا  أنتجت هذه 

االقتصادية   2002-2001 أزمة  ولّدت  التي  الدورة  وهي  االجتامعي  واالضطراب 

وعىل  الحديث.  األرجنتني  تاريخ  يف  األعس  وهي  والسياسية،  واالجتامعية 

مستفيدة  والعرشين  الواحد  القرن  من  األوىل  العرشية  أثبتت  ذلك،  من  النقيض 

والشغلية  االقتصادية  العلل  من  اإلبالل  بعض  أن  املالئم،  الدويل  السياق  من 

طويال  تدم  مل  الفرتة  هذه  ولكن  ممكن.  واملؤسسية  والسياسية  واالجتامعية 

مجددا.  للعيان  واضحني  للمجتمع  البنيوي  التشظي  وبات  االقتصاد  ركد  حيث 

من  مختلفة  رشائح  عىل  يحتوي  األرجنتيني  املجتمع  كان   2015 سنة  حلول  مع 

الساكنة  % من  اعتبار 30  كان ميكن حينها  والفقرية واملقصية.  املهمشة  القسامت 

الغذاء  الفقر املدقع غري قادرين عىل توفري  % منها يف  الجملية فقرية مع عيش 6 

النطاق  واسعة  الحرضية  الهامشية  بفعل  الفقر  تفاقم  وقد  لعائالتهم.  املناسب 

العائالت مجاري رصف صحي، وكانت  % من مساكن  يعادل 35  ملا  حيث مل يكن 

هشة.  بنى  ذات  منها   % و15  املياه  توزيع  بشبكة  االرتباط  إىل  تفتقر  منها   %20

بني  مختلفة  قراءاٌت  راوحت  رة،  املَُفقِّ االجتامعية  الظروف  هذه  عىل  جوابا 

اإلنكار والشوفينية واملظلومية. كثريا ما يتصّور االرجنتينيون أنهم يحيون يف مجتمع 

دعمتها  أسطورية  منّمطة  صورة  وهي  واستحقاقي  ومندمج  منسجم  متجانس 

الدولة عىل امتداد سريورة البناء القومي وعّززها الحقا تطّور طبقة وسطى حرضية 

يف  يعيشون  أنهم  يعتقدون  اآلخرين  األرجنتينيني  من  العديد  ولكن  الرثاء.  نسبية 

العامل  مشاكل  أسوأ  يف  يتخبط  بلدا  للمصداقية،  وافتقارا  فقرا  العامل  بلدان  أكرث 

صورة  املتناقضتان،  الصورتان  هذان  تتسب  واالقتصادية.  والسياسية  االجتامعية 

اإلعالمي  الخطابني  إىل  وكذا  العام  الحس  إىل  املتدهور  والحارض  الذهبي  املايض 

األرجنتيني  الوطني  التحقيق  يستكشف  السياق  هذا  يف  بسواء.  سواء  والسيايس 

البحثي الوطني  البنية االجتامعية )ت و أ ب اج(، أحد أهم برامج الربنامج  حول 

وهام  االرتباط  أشد  مرتابطتني  سريورتني  م(  مج  و  ب  )ب  املعارص  املجتمع  حول 

بنى التفاوت االجتامعي وظروف معيشة الساكنة، واملجموعات الهشة والقسامت 

اجتامعية  تفتقر إىل إحصائيات  األرجنتني  أن  الخصوصية. وحيث  االجتامعية ذات 

موثوقة أو دراسات بنيوية تفهمية للمجتمع، فقد ساهم ت و أ ب اج مساهمة 

استكشاف  خالل  من  وكذلك  األولية  املعطيات  إنتاج  خالل  من  البحث  يف  فعالة 

املعيشة  وظروف  والسكن  االجتامعيني  والحراك  التنضيد  مثل  املفتاحية  القضايا 

االجتامعية.  واملجموعات  والقطاعات  املناطق  مختلف  إنتاج  إعادة  واسرتاتيجيات 

للمجتمع  بناء صورة  يف  اج  أ ب  و  ساعدت ت  األهمية،  من  الدرجة  ذات  وعىل 

واألسطورية. املنمطة  الذاتية  التمثالت  متحدية  إمبرييقي  أساس  عىل  مبنية 

متباينة  الحالية  األرجنتينية  االجتامعية  البنية  أن  فعال  املعطيات  أظهرت  وقد 

وغري متساوية ومتشظية. يف أعىل الهرم نخبة سياسية واقتصادية صنعتها العائالت 

التقليدية وبرجوازية جديدة مبا ميثل أقل من 3 % من مجمل أفراد املجتمع. أسفل 

الرشكات  مديري  تشمل  التي  الوسطى  الطبقة  من  العليا  الرشيحُة  القمة  هذه 

املهرة  التقنيني  وكذا  املتوسطني  والتجار  الفالحيني  واملنتجني  واملقاولني  واملهنيني 

هذه  متثل  النخبة  إىل  مجموعة  حيوية.  االقتصادية  القطاعات  أكرث  ومستخدمي 

إىل  مندمجة  االجتامعية  القطاعات  هذه  ثلثه.  يقارب  ما  املجتمع  من  القسمة 

حد بالغ يف الثقافة الغربية مبا تتسم به من مستويات عالية من التعليم ونوعية 

الوسطى  الطبقات  عند  هو  ملا  املشابهة  االستهالكية  املسلكية  واألمناط  الحياة 

األوروبية الجنوبية. أغلب هؤالء االفراد مكثفو الوجود يف بيونس أيروس والضواحي 

املحاذية ويف أهم مدن منطقة البامباس الوسطى واألحياء املرتبطة باملدن الرئيسة. 

تليها، 33 % أخرى من الساكنة متكونة من الطبقة الوسطى أو أصنافها الدنيا 

الصغرى  املؤسسات  مستخدمي  تشمل  التي  الرشيحة  وهي  األوضاع  متجمدة 

والعامل أو املستخدمني ذوي املهارات املتوسطة أو املتدنية واملتقاعدين والبعض 

الفقر  الرغم من أن لهم مداخيل تضعهم فوق خط  من املهنيني املستقلني. وعىل 

وبعض االستقرار املهني )مبا يف ذلك االنخراط ذو األهمية البالغة ضمن نظام الضامن 

الوطني( فليس لهذه املجموعة ما يدل عىل أنها تشهد حراكا اجتامعيا ويتسم أفرادها 

اعتبار  وعىل  التكنولوجية.  والتغريات  االجتامعية  األزمات  تجاه  البالغة  بهشاشتهم 

تدهور الخدمات االجتامعية يبحث األفراد املنضوون ضمن هذه الطبقة الوسطى 

املتدنية عىل الدوام عىل النفاذ إىل وسائل النقل الخاصة والرعاية الصحية والتعليم 

التي ميكن أن تحّسن من نوعية عيشهم وإن كثريا ما باءت هذه الجهود بالفشل.

رشائح  تجمع  وهي  األرجنتينيني  من  املتبقية   %  33 الهرم  قاعدة  يف  أخريا، 

عىل  واملَْقِصيُّون.  الجدد  والفقراء  املفقرة  القدمية  الوسطى  الطبقة  وفيها  مختلفة 

والعامل  الخاص  للحساب  يعملون  الذين  العامل  الرشيحة  هذه  تحوي  العموم 

األجراء غري الرّسميني يف املؤّسسات الصغرية والعاّمل الّريفيني أو املنتجني الفالحيني 

مستقرة  غري  أعامل  من  مداخيلهم  تتأت  ما  وعادة  الهامشية.  املناطق  يف  الّصغار 

الرئيسون  املستخِدمون  هم  هؤالء  االجتامعية.  املساعدة  برامج  ومن  موسمية  أو 

والرعاية  للتعليم  املتهالكة  التحتية  وللبنى  الجودة  متدنية  العمومية  للخدمات 

الصحية العموميني. وينزع هؤالء إىل العيش يف الضواحي متدهورة األوضاع أو يف 

العمومية الكربى وعىل األخص يف شاميل األرجنتني رشقا وغربا. املشاريع السكنية 

يف صفوف هذه املجموعة األخرية َخرِبَت العديد من العائالت الحرمان الشديد 

وعامله   )%9( البالد  عاطيل  أغلب  كام  البيئية.  واملخاطر  التحتية  البنى  وانعدام 

كذلك  فمنها  املجتمع،  من  القسمة  هذه  إىل  ينتمون  الذين   )%30( النظاميني  غري 

العاملني  األطفال  من   %  15 وكذا  العايل  التعليم  ينهوا  مل  الذين  الشباب  من   %45

نساء  تعاين  ذلك  عن  وفضال  الغذايئ.  الالأمان  يعانون  الذين  األطفال  من  و%8 

حيث  حدة  والثقايف  واالجتامعي  االقتصادي  اإلقصاء  أشكال  أقىص  العائالت  هذه 

بسبب  الدراسة  السنوات من  بعض  يزيد عن  ال  ما  بعد  املدرسة  يغادرن  ما  كثريا 

النظامي. غري  العمل  سوق  يف  االنخراط  إىل  االضطرار  أو  العائلية  املسؤوليات 

املعطيات  تحليل  عىل  حاليا  الجنسيات  متعددي  الباحثني  من  فريق  يعكف 

التي أنتجها ت و أ ب اج جامعا كل ما ميكن أن يفيد يف وضع الوصفية التفهمية 

األكرث مالءمة للمجتمع األرجنتيني إىل حد زمننا الحايل. تثبت النتائج التي انتهت 

مختلف  للعيان  ُمظِْهرَة  وتفاوته  مجتمعنا  يف  العميق  التباين  التحاليل  هذه  إليها 

كام  الصلة.  ذات  االجتامعية  واآلثار  الفقر  خربوا  الذين  األرجنتينيني  تجارب 

األرجنتني  يف  الوقع  ذات  التوزيع،  واسعة  النيوليربالية  الخطابات  النتائج  تحدث 

نتيجة  أنها  عىل  االجتامعية  اإلنجازات  وصف  إىل  تنزع  والتي  املنطقة  عموم  ويف 

اإلخفاق  إىل  الفقر  املقابل،  يف  نَاِسبَة،  استحقاقي  مجتمع  يف  الفردي  الجهد 

الالمتكافئة  الفرص  وبنية  الهشة  املعيشة  ظروف  تحليل  خالل  ومن  الفردي. 

أشكال  بها  ترتكز  التي  الطريقة  معطياتنا  تبنّي  األرجنتيني  املجتمع  تسم  التي 

التفاوت يف بعض املناطق ويف صفوف مجموعات اجتامعية محددة  متظافرة من 
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الناس. من  القليل  إال  منها  اإلفالت  يف  يتوفق  ال  متصلبة  اجتامعية  بنية  ضمن 

باعتامدها عىل عينة بها أكرث من 8 آالف عائلة وأكرث من 27 ألف فرد يف 339 

مدينة تحوي أكرث من 2000 ساكن، يف جميع محافظات البالد، تظهر نتائج ت و أ 

ب اج الحد الذي بلغه التقاطع بني مختلف أشكال التفاوت، طبقيا وجندريا وعمريا 

ومن حيث منطقة السكن ونوعية البيئة واألداء التعليمي، إلخ. ترسم املعطيات صورة 

للمجتمع معقدة الرتكيب تسمح بالتعميامت عىل املستوى اإلقليمي وكذا باملقارنات 

كان  التي  الداخلية  االجتامعية  والتباينات  الُهَوى  الجهوية ملقية أضواء منرية عىل 

يَُعّمى عليها يف الدراسات السابقة التي كانت ال تركز إال عىل املراكز الحرضية الكربى. 

وللتفاوتات  وللتهميش  للفقر  أفضل  بفهم  الدراسات  هذه  مثل  لنا  تسمح 

املجال  داخل  ال  أبحاثنا،  نتائج  تقديم  خالل  ومن  األرجنتني.  يف  االجتامعية 

بحوار  ندفع  أن  يف  نأمل  نحن  العام،  للرأي  وكذلك  بل  فحسب  األكادميي 

أن  يف  نأمل  ونحن  قدما.  للميض  ننتهجها  أن  ميكن  التي  السبل  حول  دميقراطي 

وأن  ترثيها  وأن  عمومية  مناقشات  نحو  جمعناها  التي  العلمية  املعلومات  تدفع 

تساهم  وأن  والتبسيطية  االختزالية  االجتامعية  الخطابات  أمام  تحّديات  تضع 

املرتاكمة.     األرجنتينية  االجتامعية  القضايا  تعالج  اجتامعية  سياسات  بناء  يف 

  >alegrimson@gmail.com< توّجه كل املراسالت إىل العنوانني 

>beer.rubio@gmail.com< و

mailto:alegrimson%40gmail.com?subject=
mailto:beer.rubio%40gmail.com?subject=
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يف تبدو الصالت االجتامعية األرجنتينية املجهرية؟ كيف تختلف داخل ك

كيف  العامل؟  من  أخرى  مبناطق  مقارنة  األرجنتني  تبدو  وكيف  البالد 

حداثة.  األكرث  النيوليربالية  ومبرحلتها  األرجنتني  مبايض  الصالت  تلك  تتأثر 

يستكشف التحقيق الوطني حول الصالت االجتامعية )ت و ص اج( الذي ينجر يف 

نطاق الربنامج البحثي الوطني األرجنتيني حول املجتمع املعارص )ب ب و أ مج م( 

هذه األسئلة مركزا عىل رأس املال االجتامعي وعىل االجتامعية وعىل التمثل الذايت 

الجامعي.  الفعل  وعىل  املشاركة  وعىل  التوترات  وعىل  االجتامعية  الحواجز  وعىل 

نوعه  من  األول  هو  التحقيق  هذا  مواضيعه،  وباعتبار  جغرافيا  يغطيه  ما  باعتبار 

وعليه فهو يوفر معلومات جديدة عن األرجنتني وميكن أن يكّون نوعا من اإلطار 

للتحقيقات التي ميكن أن تقام يف بلدان أمريكية التينية أخرى.

األموال  رؤوس  وعىل  الشبكات  عىل  األرجنتني  يف  السابقة  الدراسات  ركزت 

أوساط  يف  االجتامعي  الدعم  شبكات  محللة  تقليدي  منظور  من  االجتامعية 

ص  و  ت  تصميمنا  خالل  مثال.   2001 أزمة  عقب  حرمانا،  األكرث  القطاعات 

ولكننا  مبقارنات  ذلك  يسمح  أن  يف  آملني  الدولية  الدراسات  من  انطلقنا  اج 

اختبارات  أثر  عىل  املحلية.  الخصوصيات  عكس  يتم  بحيث  املؤرشات  عّدلنا 

نوفمرب  لشهر  عملنا  برمجنا  وكمية(  )كيفية  رائدة  حديثة  أمنوذجية  استكشافية 

عليها  التي  األساسية  والفرضيات  األفكار  هنا  نقدم  ونحن   .2017 سنة  من 

املجهرية. األرجنتينية  االجتامعية  للصالت  التفّهمي  االستقصاء  هذا  يتأسس 

استكشاف رأس المال 
االجتماعي في األرجنتين

بقلم غابريال كسلير )Gabriel Kessler( جامعة ال بالتا الوطنية، وعضو لجنة البحث في المستقبالت ) ل ب٠٧( 
وفي التنضيد االجتماعي ) ل ب ٢٨(  وعلم النفس االجتماعي )ل ب ٤٢( العاملة ضمن الجمعية الدولية لعلم 

االجتماع

مجموعة من الراقصني الشباب يؤّدون خالل يوم 

الذكرى من أجل الحقيقة والعدالة يف عام 2016، 

مبناسبة  ذكرى ال 40 لالنقالب العسكرى. اآلالف 

من األرجنتينيني يشاركون بنشاط يف املظاهرات 

العامة، خصوصاً لصالح حقوق االنسان.

تصوير جوانجو دومينغويز.

>>

>

وأخرى؟  اجتامعية  مجموعة  بني  الشخصية  العالئقية  الشبكات  تختلف  كيف 

أمناط وانتظامات، وإن كان ذلك فام هي هذه  اليد عىل  بإمكاننا أن نضع  أيكون 

األمناط؟ لإلجابة عىل هذه األسئلة استخدمنا »مولّد أسامء« يسمح لنا بأن نعيد بناء 

التي خلّفها  اآلثار  نحّدد  أن  ذلك  األسايس يف  االجتامعية. من  املستجوبني  شبكات 

املجتمع األرجنتيني املنسجم الذي كان واملجتمع األرجنتيني يف حقبته النيوليربالية 

الحالية )عىل ما جاء يف وصف سالفي واوروبيو يف هذا العدد(. ونحن نتساءل عىل 

األخص إن كانت الصالت االجتامعية التي لكبار السن أكرث تباينا من صالت األجيال 

األحدث سنا، والتي كانت تنشئتها االجتامعية قد متّت يف مجتمع أكرث تشظيا مام 

كان. من ناحية أخرى، يف املجتمعات املتقدمة كام يف أمريكا الالتينية، تنزع الدالئل 

كانت  االجتامعية  البنية  تراتب  يف  أكرث  انحدرنا  وكلاّم  أننا  إىل  اإلشارة  إىل  الدولية 

الشبكات االجتامعية أقرب إىل تجنيد أقارب أقل عددا وصالت اجتامعية موقعية أكرث 

قربا. فرضيتنا هي أن مقياس تفريق آخر، من قبيل االنتساب السيايس والتحبيذات 

الثقافية واالستهالكية، سوف يتقاطع مع خطوط الكس الطبقية. كام أن التغريات التي 

شهدتها الّصالت الجندرية ذات بال هي أيضا كام نتوقع أن نضع اليد عىل تنوع أكرب 

ضمن شبكات النساء األحدث سنا عىل اعتبار تزايد مشاركتهن يف كل مجاالت الحياة 

االجتامعية. كام سنحاول أن نتثبت إن كان الناس قد كثّفوا من انخراطهم يف العامل 

االفرتايض وإن كان ذلك قد أثر يف شبكاتهم التي تتجاوز اإلنرتنت. كام سيستكشف 

تقليدية. األكرث  ومناطقها  حداثة  األكرث  البالد  مناطق  بني  الفروق  كذلك  التحقيق 
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ما الذي نعنيه برأس املال االجتامعي؟ وكيف ميكن لنا قياسه؟ هذا هو موضوع 

القسم الثاين من التحقيق. نحن نأخذ فكرة رأس املال االجتامعي عىل محمل الجد 

معرّفني إياه عىل أساس الصالت واملوارد. وبالفعل ليست كل الصالت بذات األهمية 

عىل اعتبار أن »قيمتها« تخلقها كّمية املوارد التي ميكن أن تُعبئها ونوعيتها. يف ذروة 

الحقبة النيوليربالية، يبدو أن املنظامت متعددة األطراف قد »نسيت« ذلك، ويقّدر 

العديد من صناع السياسات أن بإمكان الفقري أن يلتفت إىل الصالت االجتامعية األقرب 

)التي يسمونها »رأسامل اجتامعي«( بغية التغلّب عىل األوضاع العسرية من دون 

اعتبار أن افتقاد أقاربهم هم ذواتهم للموارد يضع الكثري من الشك عىل فكرة رأس املال.

فمن  الالتينية.  أمريكا  يف  متناقضتان  فكرتان  تتعايش  القضية  هذه  حول 

عمل  إىل  تعود  )التي  التقليدية  األخالقي  االقتصاد  نظر  زاوية  تّدعي  أوىل  ناحية 

أجرته  التي  الرائد   )Larissa Lomnitz( لومنيتز  الريسا  الشيلية  األنرثوبولوجية 

خالل السنوات 1970( أن القطاعات االجتامعية غري القادرة عىل تلبية احتياجاتها 

من خالل السوق أو الدولة تبني شبكات حتى تتمكن من البقاء عىل قيد الحياة. 

ومن ثّم، ويف حالة هامشية بالغة، ميكن للمرء أن يتوقع ظهور شبكات بقاء أكرث 

قوة. من ناحية ثانية، وباالستناد إىل فكرة روبرت كاستل )Robert Castel( حول 

العمل  سوق  من  اإلقصاء  بني  التناسب  صار  االنتساب-املرتجم(  )عكس  االفرتاق 

كام  الليربالية.  الحقبة  طوال  واسع  نطاق  عىل  مقبوال  االجتامعي  الحال  وتدهور 

أن  عن  بدال  املجهرية  االجتامعية  الصالت  ينسف  العمل  سوق  من  اإلقصاء  أن 

يعززها. فرضيتنا تقول بإن كال التفسريين ميكن أن يكونا صحيحني يف صفوف أكرث 

القطاعات االجتامعية حرمانا بحيث سيكون علينا رفع تحدي تحديد سبب وجودنا 

أخرى. االجتامعية يف حاالت  للشبكات  تعزيز  وإزاء  الحاالت  بعض  افرتاق يف  إزاء 

الذي  ما  نحّدد  بحيث  واملوارد  الشبكات  بني  الروابط  كذلك  نستكشف  سوف 

يجول بينهم وبأية طرق؟ يشمل التبادل الخريات وعقود العمل والرعاية والنصيحة 

والدعم من مختلف األنواع. نحن نأمل يف أن نفهم الفروق بني املوارد املتبادلة من 

قبل مجموعات اجتامعية غري متامثلة. كام أننا نهتم باستكشاف الطريقة التي بها 

تَُجول األموال قروضا وهدايا ودفوعات يتكفل بها طرف ثالث، إلخ. نحن نأمل يف أن 

نتفحص ما الذي يُوهب وما الذي يُتَلَقَّى ِهبًَة بحيث نتمّكن من رسم خريطة الجوالن 

والتبادلية. هاهنا أيضا نحن نأخذ فكرة رأس املال االجتامعي عىل مأخذ الجد مثلام 

ننظر إىل »االتصال الذهبي« أي، ويف كل صلة، من هو الذي يحتل موقعا متميزا 

بفضل السلطة أو املال و/أو االتصاالت ومن قد يكون َحاَب من يف لحظة محددة. 

الرابع  القسم  سؤال  هو  هذا  املختلفة؟  االجتامعية  أشكال  بشأن  وماذا 

وجها  أكانت  سواء  تعبريية  األكرث  واالتصاالت  والعائلة  الصداقة  عىل  يركز  الذي 

كذلك  نهتم  ونحن  تبادل.  أو  رأسامل  أّي  يُرصد  ال  حيث  افرتاضية  أم  لوجه 

أقاربهم. مع  االجتامعية  للمجموعات  يكون  الذي  االتصال  وتواتر  الصلة  بنوع 

بالنسبة إىل العامل االفرتايض، نحن نتوقع أن نضع اليد عىل أن الصالت االفرتاضية 

الواحدة  تعزز  االجتامعية،  تدهور  يف  التسبب  من  وبدال  لوجه،  وجها  والصالت 

األرجنتني  اعتبار  وعىل  ولكن،  الشباب.  صفوف  يف  األخص  وعىل  األخرى،  منهام 

متارس  التي  بالفضاءات  كذلك  نهتم  نحن  كثيفة،  اجتامعية حرضية  حياة  ذا  بلدا 

التي  الروابط  نستكشف  نحن  ذلك  عن  وفضال  اللقاء.  وأفضية  االجتامعية  فيها 

املهاجرين  أقوى يف صفوف  تكون  أنها  أخرى، مفرتضني  بلدان  من  أناس  مع  تقام 

يف  حياتية  قيمة  الصداقة  تعترب  الدولية.  ارتباطاتهم  بفضل  العليا  والطبقات 

أي  ويف  تتولد  بها  التي  الكيفية  بتحديد  نهتم  نحن  وعليه  األرجنتيني  املجتمع 

االجتامعية. التنشئة  مجاالت  تعدد  االعتبار  بنظر  آخذين  ذلك  يكون  الفضاءات 

التحديد  أشكال  االجتامعية  والحواجز  الذايت  التمثل  قسم  يستكشف 

املعنى،  هذا  ويف  االجتامعية.  الصالت  شبكات  ببناء  يجمعها  وما  للهوية  الذايت 

عىل  تعمل  التي  املنمطة  واألفكار  املسبقة  االنحيازات  تحديد  يف  نأمل  نحن 

اعتبار  وعىل  بل  الصالت،  شبكات  بإقامة  األمر  تعلق  كلاّم  حواجز  هيئة 

يستكشف  التحقيق  فإن  املجهرية،  االجتامعية  الصالت  من  جزءا  النزاعات 

والعدوان. العنف  أشكال  كل  ذلك  يف  مبا  النزاعات  ونوعية  املنخرمة  الصالت 

إليها  ينتمي  التي  املختلفة  املنظامت  كذلك  نتفحص  نحن  آخرا،  وليس  أخريا 

بها  التي يضطلعون  فيها جهدا واألنشطة  التي خاللها يستثمرون  الناس واألوقات 

السابقة  الدراسات  رأت  العموم  عىل  املشاركة.  تقيص  يف  طريقة  وباعتبارها  فيها 

عام  بالتساؤل  مهتمون  فنحن  وعليه  ضعيف  املنظامت  يف  املشاركة  مستوى  أن 

املخصوصة  األشكال  وبفهم  ذلك  قد غريت  االجتامعي  التواصل  كانت شبكات  إذا 

السابقة.  التحقيقات  عن  غابت  تكون  أن  ميكن  التي  تلك  للمشاركة،  واملتقطعة 

أن  اج  ص  و  ت  يحاول  التي  والقضايا  األبعاد  من  البعض  إال  هذه  ليست 

نطور،  أن  يف  نأمل  نحن  م  مج  و  ب  ب  مشاريع  مع  وبالتوازي  اليد  عليها  يضع 

بأن  ذلك  لنا  يسمح  سوف  األرجنتيني.  للمجتمع  عميقة  لوحة  األوىل،  للمرة 

يف  أكرب  بحركية  ننخرط  بأن  وكذلك  بل  ال فحسب  أفضل،  معرفة  مجتمعنا  نعرف 

املناقشات الدولية الحالية يف علم االجتامع. كام نأمل، وليس هذا بأقل أهمية مام 

وبانخراط  العمومية  املجادالت  يف  متجدد  اللتزام  أساسا  التحقيق  يضع  أن  سبق، 

االجتامعية.  العلمية  املعرفة  إىل  املستندة  العمومية  السياسات  تطوير  يف  أكرب 
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)1933-    ع     رشيعتي  عيل  يعتب  واســع،  نطاق  ىل 

اإليرانية لسنة 1979. ولد  الثورة  1977( فولتري 

الدكتوراه سنة 1963  لعائلة دينية وحصل عىل 

السوربون  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من 

رشيعتي  قرأ  باريس،  يف   .1977 سنة  إنكلرتا  يف  ومات 

وتلقى  الغربين  والفلسفة  السيايس  الفكر  بحامس 

وجورج  سارتر  بول  وجون  ماركس  كارل  من  كبريا  أثرا 

إعجابا  فانون ولويس ماسينيون. حاز  غورفيتش وفرانز 

واسعا يف إيران ما قبل الثورة حيث كان يعتب ابنا ضاال 

إسالميا ماركسيا مزعجا يتوجب إسكاته. وترتبط فرادته 

ثقافية  ومواريث  الدين  بن  زاوج  بها  التي  بالطريقة 

أخرى.

كان الدكتور عيل رشيعتي واحدا من العديدين من 

املثقفني املسلمني الذين سعوا إىل اجرتاح أجوبة عىل 

املشاكل التي تعرتض املسلمني يف العامل الحديث الواقع 

إلعادِة  ميكن  املعنى،  هذا  يف  الغربية.  الهيمنة  تحت 

توجيٍه ثقافيٍة جديدٍة تعرتف بقدرة الفرد واستقالليته 

عىل  التغلب  عىل  املسلمة  املجتمعات  تساعد  أن 

األسباب البنيوية املنتجة لركودها وتخلفها. يف خطابه 

الدين  دور  عىل  رشيعتي  يؤكد  لالستعامر  املناهض 

فرانز  مناداة  لصدى  رجعه  ويف  املجتمع.  تحرير  يف 

علي شريعتي، 
عالم اجتماع اإلسالم المنسي

بقلم سهيل رسول مير، جامعة كشمير في سارنجار، الهند

عيل رشيعتي. 

>

فانون ب«اإلنسان الجديد« نادى رشيعتي ب«تفكري 

جديد«، وب«إنسانية جديدة«، وحداثة أكرث إنسانية 

أخرى  أوروبا  إىل  الثالث  العامل  تحويل  إىل  تسعى  ال 

آخر.  سوفيايت  اتحاد  أو  أخرى  متحدة  واليات  أو 

تأثريا  املسلمني  املفكرين  أكرث  باعتباره واحدا من 

خالل القرن العرشين/ كان لعيل رشيعتي دور رئيس 

الداعي  الديني  االتجاه  الخطاب ذي  اإلفصاح عن  يف 

إيران خالل  االجتامعي والسيايس يف  الجذري  للتغيري 

العديد  يرى  السبب  لهذا  و1970.   1960 السنوات 

السيايس.  اإلسالم  عن  مدافع  أنه  األكادمييني  من 

سياق  يف  ووظيفته  دوره  يف  الدين  إىل  النظر  وكان 

فيرب  ومباكس  دوركايم  بإمييل  صلة  ذي  سوسيولوجي 

مصدرا رئيسا للتفريق بني رشيعتي والعلامء الدينيني. 

باملاركسية  عالقة  رشيعتي  عمل  من  كبري  ولقسم 

قبيل  من  املاركسية  املفاهيم  يستخدم  كان  حيث 

»إعادة  بغية  الطبقي  والرصاع  التاريخية  الحتمية 

تأويل« اإلسالم. وقد كانت هذه »املاركسية الدينية« 

رشيعتي  مساهمة  هي  املتديّنة«  »املاركسية  أو 

حاجة  مثة  كانت  نظره،  يف  تجديدا.  األكرث  الفكرية 

إىل نسخة ُمَعاَدة الصياغة من املاركسية بغية النجاح 

فيه.   فشلت  قد  املاركسية  أن  بدا  الذي  املوضع  يف 

يف نظر رشيعتي الدين بوصفه حركة هو مدرسة 

التفكري/اإليديولوجيا وبوصفه مؤسسة هو  حديثة يف 

جامع اعتقادات دوغامئية. يف كتابه الدين ضد الدين 

اإلسالم  تأويل  باحتكار  الدين  رجال  رشيعتي  اتهم 

وحسب  استبدادهم،  إرساء  من  يتمكنون  بحيث 

كلامته ذاتها سيكون ذلك هو االستبداد األسوأ واألكرث 

قمعا الذي ميكن للتاريخ البرشي أن يشهده » أم كل 

رشيعتي  ويؤكد  الدكتاتوريات«.  وكل  االستبدادات 

أحدهام  مظهران،  للدين   « الفروق:  هذه  عىل  ذاته 

ميُقت  املثال،  سبيل  أحد، عىل  من  ما  لآلخر.  مناقض 

الدين مثلام أمقته وما من أحد يعلّق أمال عىل الدين 

إنتاج  يف  رشيعتي  نجح  وقد  أفعل«.  الذي  بالقدر 

دين غري فقهي متجذر فََصل نفسه عن رجال الدين 

التقليديني وارتبط بالثالوث العلامين للثورة االجتامعية 

الثقافية.  الذات  وتوكيد  التكنولوجي  والتجديد 

سوف  االجتامعي  التغيري  أن  يؤمن  كان رشيعتي 

املستنريون  املفكرون  تحقق  ما  إذا  النجاح  يالقي 

هذه  أن  ذلك  إميانهم  حقيقة  من  واإلنتلجنسا 

املجتمع  وعي  متثل  رشيعتي  يعتقد  كام  األنتلجنسيا 

املجتمع  نهضة  إطالق  عن  مسؤولة  وهي  النقدي 

مفهوم  عىل  رشيعتي  أكد  االعتبار  بهذا  وإصالحه. 

>>
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الجامعة  كتابه  ويف  »امللتزمة-املوجهة«.  الدميقراطية 

دافع   Community and Leadership والقيادة  

املوجهة«  أو  املتلزمة  »الدميقراطية  فكرة  عن 

بالوعي  يرتقوا  أن  املثقفني  عىل  أن  تعني  والتي 

املرحلة  خالل  العام  الرأي  يقودوا  وأن  العمومي 

اجتامعيا،   ناشطا  وباعتباره  الثورة.  بعد  االنتقالية 

العدالة  برسائل  النطق  عىل  يحرص  رشيعتي   كان 

االجتامعية وعمل عىل أن يخلق مجتمعات قامئة عىل 

املساواتية. وبالنسبة إليه كانت الدميقراطيات القامئة 

قُْصَوِويَِّتِه  يف  كان  ولذلك   ،)minimalist( اختزالية 

جذرية. دميقراطية  إىل  يدعو   )maximalism(

بها  يؤمن  التي  القوية  املساواتية  امليول 

جعلتا  الطبقي  للتفاوت  املستمر  ونقده  رشيعتي 

بالنسبة  االشرتاكية  ولكن  اشرتاكيا.  مفكرا  منه 

يف  أسلوب  ولكنها  إنتاج  منط  مجرد  ليست  إليه 

الّشخصية  متّجد  َدْولٍَة  الشرتاكيِة  ناقدا  كان  الحياة. 

إنسانية«. »اشرتاكية  واقرتح  والدولة  والحزب 

من  الدولة  رشعية  تتأت  رشيعتي  إىل  بالنسبة 

الجامعية  الشعب  إرادة  ومن  العمومي  العقل 

االجتامعية  والعدالة  الحرية  وعىل  الحرة، 

حديثة.  بروحانية  تُستكمال  أن  منظوره  يف 

هو  الحرية-املساواة-والروحانية  ثالوثه  وكان 

البديلة«. »الحداثة  فكرة  يف  الجديدة  مساهمته 

يف  له  املعارصين  وأتباعه  رشيعتي  مرياث  ساهم 

إسالم/غرب،  حداثة،  إسالم/  الثنائيات  زيف  بيان 

رشق/غرب. ويف دفاعه عن خط ثالث ما بني القطبني 

مع  مشرتكة  أرضية  رشيعتي  فكر  وجد  األقصيني، 

اإلسالمية  الليربالية  ذلك  يف  مبا  أخرى  إصالحية  أفكار 

أحمد  الله  وعبد  سوروش  الكريم  عبد  لها  دعا  التي 

تجد  االجتامع  علم  يف  رشيعتي  مساهامت  النعيم. 

الغربية  للحضارة  املتصلة  الهيمنة  يف  أساسا  لها 

من  العديد  وتظل  الغربية.  غري  املجتمعات  عىل 

املعارص  العامل  يف  لالستخدام  وقابلة  مناسبة  كتاباته 

األوىل.  صيغتها  يف  كتبت  عندما  كانت  كام  متاما 
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لدينغ ا   مساعدا  باحثا  كان  بينام   2010 سنة  كوين  بحوار  هو  ماو  جينغ  لتحق 

شانغ شني، أستاذ علم االجتامع املتميز يف جامعة تايوان الوطنية. كان الدكتور 

شني يرشف عىل ترجمة العمل وتحريره خالل السنوات القليلة األوىل )وأحيانا 

سينيكا  آكادميية  يف  االجتامع  علم  يف  البحث  زميل  شانغ،  مو-كوي  مع  بالتعاون 

اإلنكليزية وتعلم منها  َسِعد جينغ-ماو هو كثريا برتجمة حوار كوين عن  بتايوان(. 

الكثري سواء أكان ذلك إىل الصينية القدمية أم إىل الصينية املبسطة، وذلك ابتداًء من 

العدد األّول من السلسلة األوىل. هو اآلن طالب دكتورا يف علم االجتامع يف جامعة 

العلمي  املاجستري  االمريكية بعد أن حصل عىل شهادة  املتحدة  بالواليات  كورنيل 

تايوان.  الوطنية يف  الجامعة  االجتامع من  واملاجستري يف علم  الكومبيوتر  يف علوم 

املثقفني  الرمزية يف صفوف  الرصاعات  حول  أنجزها  التي  املاجستري  مذكرة  كانت 

قد حصلت عىل جائزة أفضل رسالة ماجستري، وهي الجائزة التي تسندها الجمعية 

مقارنة  تاريخية  مقاربة  الدكتورا  شهادة  لنيل  رسالته  يف  االجتامع.  لعلم  التايوانية 

تتفحص العالقة بني اإلحصائيات وبناء الدولة-األمة. وبصفة أعّم هو يقوم بأبحاث 

يف مواضيع علم االجتامع السيايس والدراسات العلمية والتقنية وعلم االجتامع العابر 

للقوميات واملنهجية الكمية والنظرية. 

>hojingmao@gmail.com< توجه كل املراسالت إىل جينغ-ماو هو عىل العنوان

حوار كوني في النسخة 
الصينية

جينغ ماو هو.
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