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تصميم :ربيع محمصاني

قول السوسيولوجيا
مع نانسي فريزر

كريستين شيكرت
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في مواجهة الفقر
آفاق نظرية

جوشوا بادلندر
فاسيليس آرابوغلو
جوليانا مارتينيس فرانسوني
فابيان كيسل
مصطفى كوش

سوجاتا باتل
مارتا بوهولك
يان كاراستي
يولويوس غارداوسكي
آدم مروزوسكي
فيرا ترابمان
كاتارينا ديبسكا
سارا هيرزينسكا
جوستينا كوسينسكا
كاميل ترابكا
ماسيي غدوال
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علم االجتماع في
بولونيا

نيكوالس لينش
سوسا إليساغا
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تخليدا لذكر
أنيبال كيخانو

هاوك برونشكورت
كريستيان فوشز
أندريا سيلفا تابيا
هلينغيوي ندولوفو
جيراسيموس كوزيليس
هارياتي عبد الكريم
إيستيبان توريس كاستانيوس
آمي أوستين هولمس
بيتر وال

االفتتاحية

>

ف

ي العديد من البلدان عىل اتساع العام ،تواجه املؤسسات
والسريورات الدميقراطية تحديا وضغوطا متصاعدة .النزعات
االستبدادية واضحة للعيان يف الدميقراطيات العتيقة والشابة
عىل حد السواء حيث تغنم القيادة النازلة من فوق إىل أسفل حضورا
متزايدا من جديد ،وتسترشي القومية ،ويتعرض املجتمع املــدين إىل
اإلضعاف من خالل الحد من الحريات السياسية .وتتعرض حقوق النساء
واألقليات عىل األخص إىل الهجومات املعادية .يف الحوار االفتتاحي لهدا
العدد من حوار كوين ،تلتقط نانيس فريزر (  )Nancy Fraserإحدى
أشهر املفكرين/املفكرات النسويني تحديا فكريا ،البعض من مظاهر
هذه التطورات خالل مناقشتها ملسألة بناء حركة نسوية أكرث إدماجية
للقوى لدى مناقشتها فكرتها عن نسوية التسع وتسعني باملائة ( .)% 99
تفحص مقاالت أول محاوراتنا حول «الدميقراطية املتح ّد اة»
الكيفية التي بها توضع الدميقراطية تحت الضغط يف مناطق محددة
من العامل ممتدة من أوضاع جنوب أفريقيا ما بعد األبارتهايد وصوال
إىل سياسات التقشف املهددة للدميقراطية يف بلد مثل اليونان وإىل
إسقاط إسهامات النساء يف الثورة املرصية .وفيام يصف الكتّاب
التطورات الجديدة ويحللونها ،من قبيل االنعطافة االستبدادية التي
تشهدها الرأساملية ،يتولّون كذلك تقويم املفاهيم واألفكار التي
تروم تعزيز السريورات الدميقراطية.
خالل شهر ماي من سنة  ،2018تويف آنيبال كيخانو ( Aníbal
 )Quijanoأحد أبرز علامء اجتامع البريو وأمريكا الالتينية يف سن
السابعة والثامنني .وقد أثر عمله حول اإلمربيالية واالستعامرية
ومفهومه «استعامرية السلطة» يف أجيال من علامء االجتامع يف
غري ما مكان .يف هذا العدد يلقي اثنان من زمالئه وأصدقائه نظرة
محتفيي برتاثه.
استعادة لحياته
ْ

أما بالنسبة إىل محاورتنا الثانية املوضوعة تحت عنوان «مواجهة
الفقر» فقد جمعنا فيها أوراقا تحلّل طيفا متنوعا من متظهرات الفقر
متتد من أثر سياسات التقشف يف اليونان إىل تزايد عدد الفقريات يف
أمريكا الالتينية عىل الرغم من وجود اقتصاد سيايس متعاطف .وقد
دعونا ستة من الكتاب من كل أرجاء العامل إللقاء الضوء عىل تط ّو رات
الفقر الخصوصية يف عدد من املناطق ،وعىل العقبات التي تواجهها
السياسات املناهضة له.
ويف مقالها عن الحداثات الكونية تناقش سوجاتا باتيل ( Sujata
 ،)Patelعاملة االجتامع الهندية املرموقة ،طبيعة هذه النظرية يف
عوملة العامل ومحتواها .وهي متنحنا استكشافا تاريخيا ونظريا ملفهوم
الحداثات املتعددة ولالنتقادات التي و ّجهت له.
منذ البدايات ،اضطلع املفكرون البولونيون بدور هام يف تطوير
علم االجتامع وعىل ذلك يوفر لنا هذا العدد استكشافا لتاريخ هذا
الختصاص يف بولونيا .ولكن مل يكن تاريخ علم االجتامع يف بولونيا
فحسب هو ما دفعنا إىل الرتكيز عىل هذا البلد ،بل وكذلك علم
االجتامع الحي الذي يتم إنتاجه اليوم فيه منخرطا يف أكرث من قضية
من قضايا زمننا .تق ّد م املقاالت إىل القراء البحث الراهن من قبيل
الدراسات حول العامل الشبان ذوي األوضاع الهشة وحول السلوك
االنتخايب األخري للبولونيني وكذا حول تغريات املجال السيايس البولوين
وآثارها يف علم االجتامع اليوم.
بريجيت أولنباخر( )Brigitte Aulenbacherوكالوس دور(،)Klaus Dörre
محررا حوار كوين

> ميكن االطالع عىل حوار كوين بسبعة عرش لغة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع ج د ع اج .ISA website
> ترسل املساهامت إىل .globaldialogue.isa@gmail.com
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املحرران :بريجيت آولنباخري ،كالوس دور
محررتان مساعدتان :جوهانا غروبرن ،كريستني شيكرت
محرر مشارك :أبارنا سوندار
محرران مترصفان :لوال بوزوتيل ،أوغست باغا
مستشار :مايكل بوروواي
مستشار إعالمي :غوستاوفو تانيغيتي
مستشارو التحرير :ساري حنفي ،جوفري باليرز ،فيلومني غوتيريس ،إلويزا
مرتن ،ساواكو شريايك ،إيزابيال بارلنسكا ،توفا بينسيك ،شيه جو جاي شني،
يان فريتز ،كيويش هازيغاوا ،هريويش إيشيدا ،غرايس كونو ،أليسون
لوكونتو ،سوزان ماك دانييل ،إيلينا أواناس ،بورا أوسو كاساس ،باندانا
بوركاياستا ،رودا ريدوك ،منري السعيداين ،عائشة ساكتانرب ،سييل سكالون،
نازانني شاهراكوين
محررون إقليميون:

3
٣

األرجنتني :خوان إيناسيو بيوفاين ،بيالر يب بويغ ،مارتني أوتاسون
أندونيسيا :كامانتو سونارتو ،هاري نوغروهو ،لوسيا راتيه كوسوماديوي،
فينا إيرتيايت ،إنديرا راتنا إيروايت باتيناساراين ،بينديكتوس هاري جولياوان،
محمد شهاب الدين ،دومينغوس إلسيد يل ،أنطونيوس آريو سيتو
هاردجنت ،دينا ترييسا باكايس ،نو العني ،جيجر رياناتو ،أديتيا برادانا
سيتيادي.
إيران :ربحانة جاوادي ،نياييش دواليت ،سينا باسطاين ،سيد محمد
مطالبي ،وحدي لينجانزاد.
الربازيل :غوستافو تانيغيتي ،أندريسا غاليل ،لوكاس آمارال أوليفيريا ،بينو
واركن ،أونجيلو مارتنس جونيور ،دمرتي سريبوتشيني فارننديس.
بنغالديش :حبيب الحق خوندر ،حسن محمود ،جويل رانا ،أوس رقية
أخرت ،توفيقة سطانة ،آصف بن عيل ،خريون نهار ،كازي فادية عائشة،
هالل الدين ،مهيمن شورضي ،محمد أونوس عيل.
بولونيا :جاكوب بازويسيك ،إيونا بوجادزيزويا ،كاتارينا ديبسكا ،باولينا
دوماغاالسكا ،كريتوف غوبانسيك ،يارا هريسينزكا ،جوستينا كوسينكا،
لوسيا النغ ،آدام موللر ،صوفيا بينزا-عابلر ،آنا واندزيل ،جاسيك زيش.
تركيا :غول كوبسيوغلو ،إيرماك إيفرين.
تايوان :جينغ ماو هو
رومانيا :كوزميا روغينيس ،رايسا-غابرييال زامفرييسكو ،لوسيانا
أناستاسيوي ،آدريانا الفينيا بولوماك ،كريستينا شريا ،دينيزا دان ،دينا
آلكسندرا دوميرتيسكو ،رادو دوميرتيسكو ،إيليان غابور ،آليكسندرا
إيرميي آنا ،بيانكا ميخايال ،أندريا إيلينا مولدوفيانو ،رارش-ميخاي
موشات ،أوانا إيلينا نيغريا ،ميورا باراشيف ،آلينا كريستينا باوون،
كودروت بينزارو ،سوزانا ماريا بوبا ،أدريانا سوهودولييانو ،إيلينا تودور.
روسيا :إيلينا زادرافوميسالفا ،أناستازيا داوور ،فالنتينا إيسيا
العامل العريب :ساري حنفي ،منري السعيداين
فرنسا /إسبانيا :لوال بوزوتيل
كازاخستان :أيغل زابريوفا ،بايان سامغامبيت ،عادل دويونونف ،آملاش
تليسباييفا ،كويانيش تيل ،أملاغول موسينا  ،اكنور اميانكول.
الهند :راشمني جاين ،جيوتس سيدانا ،نيضيل بانسال ،براغيا شارما.
اليابان :ساتومي ياماموتو ،سارا مايهريا ،ماساتاكا إيغويش ،ريهو تاناكا،
ماري ياماموتو ،كاوري هاشيا ،آينا كانويويك ،إيريكا كوغا ،كايا أوزاوا،
تسوكاسا شيباغايك ،ميشيايك يوياسا ،ريكوهو بابا.

تتعرض الدميقراطية لضغوط يف أجزاء كثرية من العامل اليوم .يف هذه الندوة ،يربز مثانية علامء
اجتامع التحديات التي تواجه الدميقراطية يف مختلف البلدان ،ويناقشون كيف يكافح الناس من
أجل حقوق أكرث دميقراطية ،ويحللون بشكل نقدي املامرسات السياسية الحالية.

كان موضوع الفقر وواقع األشخاص الذين يواجهون الفقر دامئاً مسألة ملحة بالنسبة لعلامء
االجتامع .يف هذا املحور ،ناقش خمسة علامء من جميع أنحاء العامل تطورات إقليمية محددة
لسياسات الحد من الفقر (أو عدم وجودها) وتحليل مسارات مختلفة يف مجاالت معينة من
االحتياجات اإلنسانية األساسية مثل األمن الغذايئ.

This section gives an introduction into the historical development of Polish

sociologyعىل
wellإىلasنظرة ثاقبة
باإلضافة
 intoالبولندي
االجتامع
التاريخي لعلم
researchالتطور
القسمinمقدمة عن
يقدم
as insights
current
sociological
هذا this
country.
األبحاث االجتامعية الحالية يف هذا البلد.
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تصدر حوار كوين بفضل الدعم السخي ملنشورات
سايج ()SAGE Publications
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النسوية يف األزمنة النيوليربالية:
حوار مع نانيس فريزر
بقلم كريستني شيكرت ،أملانيا

٥

> قول السوسيولوجيا

> الدميقراطية امل ُ َت َحدَّ ا ُة

أزمة الدميقراطية،
بقلم هاوك برونشكورت ،أملانيا 
صعود الرأساملية االستبدادية،
بقلم كريستيان فوشز ،املمكلة املتحدة
الشعية،
املواطن ُة اإلثنية ُمواطن ًة منزوعة ّ
بقلم أندريا سيلفا تابيا ،أملانيا
زيف الدميقراطية يف أفريقيا الجنوبية ما بعد ،1994
بقلم هلينغيوي ندولوفو ،جنوب أفريقيا
الدميقراطية يف أثينا،
بقلم جرياسيموس كوزيليس ،اليونان
الوسائط االجتامعية والدميقراطية ،سيف ذو حدين،
بقلم هاريايت عبد الكريم ،ماليزيا
تراجع الدميقراطية يف األرجنتني،
بقلم إيستيبان توريس كاستانيوس ،األرجنتني
شطب النساء من الثورة املرصية،
بقلم آمي أوستني هوملس ،مرص
الحوكمة الكونية :مفهوم من أجل نظام دويل دميقراطي،
بقلم بيرت وال ،أملانيا

٨
1٠
1٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢٤

> تخليدا لذكر أنيبال كيخانو ()٢٠١٨ -١٩٢٨

املثقف ،بال منازع،
بقلم نيكوالس لينش ،البريو
ُح ُبور املحارب،
بقلم راكل سوسا إليساغا ،مكسيكو

2٦
2٨

> يف مواجهة الفقر

املظاهر الرئيسة لفقر ما بعد األبارتهايد،
بقلم جوشوا بادلندر
رفاه ما بعد اإلنقاذ  :مشاهد فقر جديدة يف اليونان،
بقلم فاسيليس آرابوغلو ،اليونان
لِ َم يتزايد عديد الفقريات يف أمريكا الالتينية؟
بقلم جوليانا مارتينيس فرانسوين ،كوستا ريكا
ظل الدولة ال ّراعية،
اقتصاد «العمل الخريي»ّ :
بقلم فابيان كيسل ،أملانيا
خطاب األمان الغذايئ :تحديات القرن الواحد والعرشين،
بقلم مصطفى كوش ،كندا

٢٩
٣١
٣٣
٣٥
٣٧

> آفاق نظرية

الحداثة الكونية،
بقلم سوجاتا باتل ،الهند

٣٩

> علم االجتامع يف بولونيا

متى وأين نُأخذ عىل محمل الجدّ ؟ نظرة اسرتجاعية يف علم االجتامع البولوين،
بقلم مارتا بوهولك ،أملانيا /بولونيا
عامل شبان ذوو أوضاع هشة يف بولونيا وأملانيا،
بقلم يان كاراستي ،يولويوس غارداوسيك ،آدم مروزوسيك ،بولنيا،
وفريا ترامبان ،اململكة املتحدة
ملاذا يصوت الناس ألحزاب اليمني املتطرف؟
بقلم كاتارينا ديبسكا ،سارا هريزينسكا ،جوستينا كوسينسكا ،وكاميل ترابكا ،بولونيا
استكشافات ملوقع علم االجتامع يف املجال العمومي الجديد،
بقلم ماسيي غدوال ،بولونيا

“يف عاملنا الراهن ،مل يعد متاحا لنا أن نفكر من داخل تجانس الدول-
األمم الثقايف ،أو العرقي ،أو اإلثني .إن االستامع إىل من تم إسكاتهم
دين تاريخي يتوجب اإليفاء به عىل طريق تعميق الدميقراطية”
أندريا سيلفا-تابيا ()Andrea Silva-Tapia
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النسوية في األزمنة
النيوليبرالية:

>

حوار مع نانسي فريزر ()Nancy Fraser
تعترب نانيس فريزر اليوم واحدة من أبرز املنظرين النقديني واملفكرين
النسويني .هي أستاذ الفلسفة والسياسة يف مدرسة البحوث االجتامعية
الجديدة يف نيويورك (.)New School for Social Research in New York
يف عدد من املنشورات التي قرأت بكثافة ،من بينها إعادة التوزيع أم االعرتاف؟
حوار سيايس فلسفي (Redistribution or recognition? A Political-
 ))2003( Philosophical Exchangeومن خالل النقاش مع أكسيل هونيت
( )Axel Honnethطورت مفهوما نظريا حول العدالة والالعدالة معتربة أن
العدالة ميكن أن تكون محل َم ْف َه َم ٍة من طريقني :بوصفها عدالة توزيعية
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وبوصفها عدالة اعرتاف .وهي ترى أن كال إعادة التوزيع واالعرتاف مركزيّان
يف املجابهة الراهنة ألشكال الالعدالة .بوصفها أكادميية وناشطة-مناضلة َسوا ٌء
ب َِس َوا ٍء ،نرشت فريزر عددا كبريا من الكتب واملقاالت حول النسوية والقضايا
النسوية ،من بينها مآالت النسوية :من رأساملية الدولة إىل أزمة النيوليربالية
( .)2013يف ما ييل تحاورها كريستني شيكرت ( )Christine Schickertاملديرة
التنفيذية ملجموعة البحث يف ‹مجتمعات ما بعد النمو› العاملة ضمن قسم
علم االجتامع يف جامعة يينا ( )Jenaأملانيا ،وهو محررة مساعدة يف حوار كوين.

نانيس فريزر
كريستني شيكرت (ك.ش) :مضت عرش سنوات تقريبا عىل نرش مقالك « النسوية،
الرأساملية ومكر التاريخ»وفيه كنت تحاججني رئيسيا بأن النسوية السائدة أو
النيوليربالية انتهت إىل االستيعاب من قبل الرأساملية ولخدمة غاياتها .هل لك أن
ت ُ ْج ِميل لنا برهنتك هاهنا؟
نانيس فريزر(ن.ف :).لقد كانت كتابتي للورقة يف لحظة ذات خصوصية بالغة،
بالضبط حني كانت األزمة املالية العاملية بصدد التوسع وكان باراك أوباما ،يف حديثه
عن األمل والتغيري ،سائرا إىل للرئاسة .كانت تلك فرتة اعرتف فيها كل واحد أنّا كنا
ما ّرين بلحظة بالغة الحسم والتخويف وأن مث ّة الكثري من األمل يف أن يحدث شيئ ما
مغاير .يف تلك اللحظة كان مثة شيئ ما ما جعلني فجأة قادرة عىل التفكري يف تاريخ
تلك اللحظات ويف تاريخ النسوية كالٍّ .عىل امتداد زمن طويل ،كنت غري راضية حيال
حاولت أن أكتب
املنحى الذي كانت تتبعه النسوية الليربالية أو السائدة ،تلك التي
ُ

عنها قبل ذلك من خالل الحديث عن الرتكيز املبالغ فيه عىل االعرتاف والتقليل من
االنتباه للتوزيع ،ولكن ذلك منح يل مزيدا من الوضوح يف النظر إىل لحظة األزمة تلك.
كان رأيي أن تح ّوال كبريا كان ميس حينها طبيعة املجتمع الرأساميل موازيا لتط ّور
النسوية .فحني حلّت املوجة الثانية من النسوية أواخر السنوات  1960وبدايات
السنوات  1970كنا عىل املنعطف بالضبط ،وكنا نعتقد أنه مل ّا يزل بإمكاننا أن نترصف
ضمن نظام آمن من الدميقراطية االجتامعية أو رأساملية الدولة .ك ّنا نرى أن املغانم
التي جلبها لنا النظام ُم َؤ َّمنة إىل هذا الح ّد أ ْو ذاك وأنه كان باستطاعتنا أن منيض من
ث َّم نحو عامل أكرث راديكالية يف مساواته ودميقراطيته تكون فيه النسوية فاعال رئيسا.
ولكن ما حدث بدال عن ذلك ،كان أزمة الدميقراطية االجتامعية التي كانت بالضبط
عىل وشك الحدوث وظهور النيوليربالية .كان ذلك شكال جديدا متاما من الرأساملية،
وكان النسويون ،ال النسويون فحسب بل وكذلك العديد من فاعيل الحركات التقدمية
>>
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كانت تلك هي برهنتي .وإذ كنا ،عىل ما يبدو ،خالل سنة  ، 2009-2008منر بلحظة
أزمة ،اعتقدت أن تلك لحظة مناسبة ميكن لنا فيها ،كام قلت يف آخر املقالة ،أن نفكر
عىل صعيد ضخم ،أن نفكر من خارج الصندوق وأن ندرج نوعا جديدا من النسوية
من خالل تحويل للمسار أو تصحيح له ،فيه يكون مبستطاعنا أن نكون جزءا من
مرشوع مناهض حقيق ًة للنيوليربالية.
ك.ش :أتص ّور أ ّن عددا كبريا من النساء الاليئ يع ّرفن أنفسه ّن عىل أنهن نشاطات
محل شك وأصبحنا
نسويات أو آكادمييات رأين أن قضاياهن النسوية صارت ّ
مدافعات عنها ضد تحليلك.
ن.ف :.عند نرشي للمقالة كنت أتوقع الحصول عىل ردة فعل كثيفة .والحقيقة أنني
حصلت عىل أقل كثريا مام توقعت ،عىل األقل من األوساط األكادميية النسوية التي
مررت بها .وحتى إن مل يكونوا يوافقونني ،فهم كانوا يرون أنني حيال يشء ما وأن
شيئا ما كان غري صائب يف النسوية .كانت مثة قناعة واسعة االنتشار بأن العامل الذي
كنا نظن أننا نتقدم نحو صنعه مل يكن ذاك الذي كنا نعيش فيه فعال .وكان مثة عدد
من الناس أكرث بكثري مام توقّعت مييلون إىل التفكري يف هذه األطروحة.
أنا أشعر أن األمر ال يتعلق بات ّهام وال ِبلَ ْومٍ  ،بل هو باألحرى بصدد الحاجة امللحة
إىل فهم الكيفية التي بها كان ميكن لشكل ما من الهيمنة التقدمية والنيوليربالية أن
تبني نفسها وتنترص يف معركة الحس املشرتك السائد يف زمن ما .أعتقد أننا يف حاجة
إىل فهم بأي األدوار اضطلعنا من دون وعي بحيث يكون من املمكن أن يكون
أي من النسويات البيض ترغب
أداؤنا أفضل وأن ننجز تصحيحا للمسار .مل تكن ّ
يف أن تسمع من نساء سوداوات أننا ،ممن دون أن نقصد ،أعدنا إنتاج العديد من
االفرتاضات التي كانت يف اآلن نفسه ذات ارتباط بالتفوق األبيض أو مل تكن كلها ذات
حساسية تجاه مختلف أوضاع النساء املل ّونات .ولكن كان علينا أن نستمع إىل ذلك
وأن نهضمه وأعتقد أن ذلك كان صائبا .أول ردود األفعال يكون عىل الغالب هجوميا
ولكن ليس مبستطاعك أن تكتفي بالبقاء عىل هذه الحال.
ك.ش :.ولكني أفرتض أن النسويني الليرباليني ال يعتربون أنفسهم دافعني بأجنده
نيوليربالية بل مناضلني من أجل مساواة جندرية أكرب...
ن.ف :.السؤال هاهنا يتعلق مبا نعنيه باملساواة .املساواة واحد من هذه املفاهيم
الجوهرية التي توضع محل محاججة بتأويالت متناوعة .التأويل الليربايل هو التأويل
الذي ميكن أن نس ّم َيه استحقاقيا عىل قاعدة الجدارة .عامده تلك الفكرة التي ترى
أن النساء يف نهاية األمر أفراد ،يتوجب أن تكون لهنَ ،مثَلُهن يف ذلك كمثل الرجال،
الفرصة والحظ يف أن تذهنب إىل أبعد مستوى تسمح به لهن مؤهالتهن بوصفهن
أفرادا .هاهنا املساواة تعني العمل عىل تفكيك الحواجز التي تتسبب يف التمييز
بني الرجل واملرأة ،ذلك أن مشكل الالمساواة هو مشكل متييز ،وبإنهاء الحواجز
التمييزية ميكن لهؤالء النسوة ،املوهوبات أن تبلغن أرفع ما ميكن أن يبلغه الرجال
من مستوى.
أول ما أريد أن أقوله حيال هذا هو أنه َمث ٌَل مخصوص الطبقية .ما يعنيه حقيقة
هو أن النساء ت ُردن أن تكن مساويات لألسوياء البيض من رجال طبقتهن .ما
تعنيه النسوية بالنسبة إ َّيل فكر ٌة أكرث صالبة وراديكالية عن املساواة تتعلق حقا ،ال

ك.ش :.منذ انتخاب عدد من القادة اليمينيني يف الواليات ويف أوروبا ،ثار جدل حول
ما إذا كان تركي ٌز آحادي محتمل عىل قضايا ‹الهوية› داخل الحركات االجتامعية عىل
حساب مواجهة مظاهر الالمساواة االقتصادية هو ما انبنى عليه النجاح اليميني .ما
الذي يعنيه هذا الجدل بالنسبة إىل حركة نسوية يظهر عىل سطحها التعبوي عامل
الهوية النسائية املتقاسمة ()Shared identity؟
ن.ف :.أظن أنّه ميكننا أن نعالج األمر يف مستويات مختلفة .عىل املستوى املفهومي،
كنت دامئا أحاجج بأن الفكرة القائلة بوجود بعض الحركات التي تتصف بكونها
حركات هوياتية والبعض اآلخر موصوفة بكونها حركات طبقية فكرة تخطئ الفهم.
للحركات ذات األساس الطبقي مظهران .لها مظهر بنيوي حاولت أن أنظّره باستخدام
مفاهيم التوزيع ولكن مثة طرق أخرى لتفسريها عىل أ ّن لها عىل الدّوام مظهرا
هوياتيا .يعني ذلك أن كل الرصاعات الطبقية ،حتى يف الحالة التي تكون فيها رصيحة
التأكيد عىل طبقيتها ،تستدعي تحديد من ميكن أن يُنسب له الرصاع ،سوا ٌء أكان من
انترص أم من انهزم ...،إلخ .أظن أن النسوية ليست مختلفة يف يشء عن ذلك ،إذ أن
إخضاع النساء يف املجتمعات الرأساملية موجود يف كل منحى بذات البنيوية التي
لالستغالل الطبقي .وعليه فأنا أجد نفيس منزعجة عندما يقول البعض إن النسوية
حركة هوياتية وإن ذاك النضال اآلخر هو حركة طبقية .أعتقد أن مطلبنا بذات
والرتسخ يف بنية التناقضات األ ّولية كام يقال .ويف اآلن ذاته لكل الحركات
العمق
ّ
أساس هويايت.
ٌ
عىل أن األساس الهويايت ُيكن أن تضلّلك ،ومثة اآلن يف هذا السياق كلمة واسعة
الرواج هي التقاطعية ( .)intersectionalityيل بعض االنتقاد تجاه هذه اللغة ولكن
كل النساء يف نفس املركب،
النقطة الرئيسة صائبة .مفاد هذه النقطة هو أ ْن ليست ّ
كل ذوي البرشات امللونة
كل املنتمني إىل الطبقة العاملة يف املركب َع ْي ِنه وال ّ
وال ّ
يف ذات املركب .مثة الَتَ َناظُرات بنيوية متقاطعة ،ال تناظراتُ سلط ٍة وال تناظرات
استفاد ٍة والتناظرات خ ُْسان ،إلخ .النسوية التي تقول «نحن لن ننظر إىل هذه
القضايا ،بل سنقترص عىل الحديث عن النساء» ستنتهي إىل أن ينحرص املستمعون
إليها يف رشيحة محظوظة من النساء .هذا ما أظن أن النسوية الليربالية االستحقاقية
عىل قاعدة الجدارة قد فعلت .عىل النسوية أن تكون يف كل ُمك ّون من مك ّوناتها
بنفس الحساسية تجاه الطبقة والعرق وكل محاور االضطهاد الكربى يف املجتمعات
الرأساملية.
ك.ش :.لقد تول ِ
ّيت أنت ذاتك مؤخرا ،ومبعية عدد من املفكرين النسويني املرموقني،
تأسيس حركة نسوية أكرث إدماجية وط ّو ِ
رت فكرة «نسويّة التّسعة وتسعني باملائة».
أميكنك أن تُد ِْل لنا باملزيد حول هذه املبادرة؟
ن.ف :.هذا نوع من اللغة الشعبوية التي اقرتضناها من حركة احتلوا (.)Occupy
ميكنك القول إنها ،من وجهة سوسيولوجية معنى الكلمة ،غري ذات رصامة معتربة
ولكن لها قدرة تعبوية هائلة وتشري مبارشة إىل أن هذه ليست نسوية كريستني الغارد
( )Christine Lagardeوهيالري رودام كلينتون (.)Hillary Rodham Clinton
هي عىل األغلب طريقة يف الوصف تستخدم «الكلامت الصادمة» يف نعت نفسك
السقف الزجاجي (crack-the-glass-
بأنك ُمضَ ا ِددَة لنسوية التي مل تستطع إال شَ ِعر ّ
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واالجتامعية ،بالغي البطء يف رؤية ذلك .وبتعبري بسيط مل ّا نزل حينها مستمرين
يف ذلك النوع من األجندا املركّزة عىل االعرتاف من دون أن نفهم الكيفية التي
بها كان االقتصاد السيايس قد تغري .مل يعد األمر مقترصا عىل أننا كنا نسينا إعادة
التوزيع بل بأنّا يف الحقيقة ،ومن دون أن نَ ِع َي ذلك ،أو عىل األقل من دون أن يعي
الكثريون ذلك ،كنا ن ُْسهِم إسهاما إيجابيا وأساسيا يف النيوليربالية .كنا أكسبناها نوعا
من الكاريزما والرشعية سامحني لها بأن تستخدم كاريزمانا االستقاللية والتحررية
ًش ِعن للنظام االقتصادي السيايس
عىل أنها نوع من األداة التربيرية أو التعلة التي ت َ ْ
الجديد الذي كان بصدد النشوء.

بتنويع الهرمية الجنسية بل بإنهائها ،أو التقليل منها عىل أيّة حال .وعليه فإنني لن
صحيح أ ّن
أس ّم َي فكرة املساواة االستحقاقية عىل قاعدة الجدارة ُمسا َوا ًة حقيقية.
ٌ
االستحقاق عىل قاعدة الجدارة الليربايل بوصفه تأويال جلب بعض الغنائم الحقيقية
ولكنها انحرصت يف رشيحة رقيقة جدّا من النساء .ومل تتمكن الغالبية الكربى من
النساء من اخرتاق الحاجز الزجاجي ،وبقني يف القاع تنظّفن شظايا البلور وتكنسنها.
أنا جزء من محاولة تطوير منط من النسوية بديل عن هذا النمط االستحقاقي عىل
قاعدة الجدارة.
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 ،)ceilingوالنسوية خفيضة املستوى ( .)lean-inهي بالتدقيق محاولة لتحويل
املسار .ما حدث خالل العرشيات األخرية ،عىل ما شخصتُه يف املقالة التي تشريين
إليها ،هو أن النسوية ،أو التيارات الها ّمة واملهيمنة فيها ،انزلقت ،يف معنى ما ،نحو
نوع من التحالف ،أو مثلام تسميه هيسرت إيزنشتاين« ،صلة خطرة» (dangerous
تحتل
 )liaisonمع هذا النوع من القوى النيوليربالية بحيث كانت بالنسبة إليهم ّ
موقع امل ّربر .وعليه فإن نقيض القوى النيوليربالية التي متثّل  % 1هو نسوية متثل 99
 .%كانت تلك مجرد اسرتاتيجية بالغية .ما هو مه ّم يف األمر ،ومل نكن إال قليلني م ّمن
حلموا بها ،أنها علقت باألذهان وكان لها بعض جاذبية وهو ما يظهر بالنسبة إ ّيل
أ ْن كان مثة انتظا ًرا ليشء ما من هذا القبيل .كان مث ّة شعور حقيقي بالحاجة إليها.
نسوية  % 99هذه ته ُّم فعالً الوضعية التي عليها األغلبية الساحقة من النسوة
الاليئ يتح ّملن العبئ األكرب يف إعادة اإلنتاج االجتامعي والعمل املأجور والاليئ
تتدهور ظروف معيشتهن يف ظل النظام النيوليربايل والرأساملية املالية .يتطلب هذا
الشكل من الرأساملية ساعات من العمل لكل عائلة أكرث بكثري مام كان يتطلبه نوع
كل أنواع الحامية
الرأساملية الذي سبقه ،وهو ينقض عىل الرعاية االجتامعية وعىل ّ
االجتامعية وعىل األنظمة القومية ويُشهر الديون سالحا يف وجه خصومه .وتقف
النساء عىل خط املواجهة يف هذا الهجوم عىل إعادة اإلنتاج االجتامعي ،وتركز نسوية
 % 99عىل هذه املظاهر وتربطها فعال مبشكل هذا الشكل من الرأساملية .نحن
نعمل عىل تسمية النظام ،كام اعتدنا أن نقول يف ‹طالّب من أجل مجتمع دميقراطي›
(ط م د  ،)Students for a Democratic Societyوفيام يتعلق بأمر نفاذ النسوية
الليربالية إىل النظام ،نحن نتحدث عن الطرق التي متكّن بها النظام من جعل حياتنا
خارج نطاق االحتامل.
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ك.ش :.ولكن  % 53من نساء الواليات املتحدة البيض ص ّوتن لفائدة دونالد ترامب
سنة  ،2016ذاك املرشح الذي مل يكتف بأن ينحاز إىل جنسه فحسب بل كان ذاك
بأي نوع من أنواع املساواة الجندرية .أمبستطاع مدى فكرة نسوية
الذي ال ينشغل ّ
 % 99أن يبلغ هؤالء النسوة؟
هم منهن عىل ما أعتقد .من املؤكّد أ ّن منهن من
ن.ف :.ليس جميعهن ،بل قسام ُم ّ
هن مثيالت للرجال الذين صوتوا لفائدة ترامب وهن جمهوريات يكرهن هيالري
كلينتون ومل يكن ليص ّوتن لصالحها ،ونساء أعامل ،وأخريات يرغنب بتوفر األسواق
الح ّرة...،إلخ .الكثري منهن ممن تظ ّنن عىل الغالب أنّهن يص ّوتن لصالح الجمهوريني
ولكن ليس جمي َعهن .البعض منهن نساء من الطبقة العاملة من املناطق التي كانت
قبل صناعية ود ّمرت بالكامل ج ّراء نقل املصانع إىل خارج الواليات املتحدة والبعض
ُ
منهن نساء جنوبيات .تعرض التصنيع الجديد الذي كان بصدد اإلنجاز يف الجنوب
ومل يكن فيه نقابات عىل األغلب ،هو أيضا ،إىل التدمري خالل السنوات األخرية .ك ّن
الصغرية التي صارت فيها
مصدومات هن أيضا .وكان منهن نساء ريفيات ونساء املدن ّ
البطالة مر ّوعة واإلدمان ٍ
متفش وما إىل ذلك بل وأكرث منه .ما ميكن قوله هنا هو أن
هؤالء لسن م ّمن سيستفدن من النسوية خفيضة املستوى أو أية صيغة أخرى من
النيوليربالية املتزايدة.
مل نر بع ُد أية دراسات جدية وصارمة وإثنوغرافية للسبب الذي جعلهن يص ّوتن مبثل
ما صوتن به ،ولكن الدراسات ستُجرى .يف عدد من املقابالت التي اطّلعت عليها،
وإن مل يكن األمر نسقيا ،ميكن للقارئ أن يتحسس ما الذي كان الناس يشعرون به.

ملاذا استمعن لتسجيالت هوليوود آكسس ( )Hollywood Accessالتي كانت قبل
انتخاب ترامب مبارشة تتباهى بإذاعة ما قاله من أنه ‹امسكوا النساء من فروجهن›،
وقلن أشياء من قبيل أن شعورهن حيال ذلك كان سيّئا فعال وأنهن مل يحببنه وأن
األمر كان ُمهينا وأنّهن مل يكن يُ ِر ْدنَه أن يتحدّث عنهن مبا قال ولكنه وبرصف النظر
عن أي شيئ آخر كان هو أفضل فُ َر ِص ِه ّن .وفضال عن ذلك ،أعتقد أنه كان مثة من
الناس من مل يعجبه حديثه عن املكسيكيني أو املسلمني ،ولكن ،وحتى إذا ما كان
األمر مر ّوعا وأنه كان مهينا لهؤالء الناس إىل ذلك الحدّ ،فإنه كان كان يقول لهم إنّه
سيجعل أح َوالَهم أفضل.
أنا ال أقصد طبعا أ ّن كل أنصار ترامب عنرصيون ،إذ من بني من ص ّوتوا له من هم
عنرصيون فعال ولكن هؤالء لن نتمكن من الوصول إليهم ولست معنية بهم .أنا
مهتمة بأوالئك الذين ميكن لهم ،وأعتقد أن هذا أمر بالغ األهمية بانسبة إليهم ،أن
يكونوا يف متناول اليسار .نحن نعرف أنه كان مث ّة  8.5مليون أمرييك صوتوا لفائدة
ترامب سنة  2016كانوا قد صوتوا لفائدة أوباما سنة .2012
حل موعد االنتخابات يف نوفمرب كان البديل الوحيد
أكرث النقاط أهمية هو أنه حني ّ
هو هيالري كلينتون وكانت تعني الليربالية التقدمية .وكان بريين ساندرز (Bernie
 )Sandersميثل شيئا آخر ولكنه كانت خارج اللعبة يف هذا الخصوص.
ك.ش :.كيف ميكن ،حسب ما ترين ،أن يكون هؤالء  8.5مليون أمرييك يف متناول
اليسار؟
ن.ف :.تتمثل السياسات التي أدعمها ،ومن بني مك ّوناتها نسوية  ،% 99يف السعي
إىل إعادة إحياء يشء ما يشبه خيار ساندرز (أنا ال أذكر اسمها إال بوصفه اختزاال).
التعويل عىل أيّة حركة اجتامعية تقدمية ،مع العمل عىل إحداث رشخ
َ
يتطلب هذا
فيها بني من يدعمون  % 99ومن يدعمون  .% 1هذا عام جدا طبعا ولكن أعتقد
أن الفكرة واضحة ،وتجميعها ممكن .ما كان أمامنا مع ساندرز كانت الفكرة التي
مفادها أنه باإلمكان الوصل بني الكثري من منارصي الطبقة العاملة ومنارصي العائلة
وقضايا املعيشة من قبيل الرعاية الصحية للجميع وكرس األنظمة البنكية واملعاهد
من دون رسوم تسجيل...
وعندما أقول الطبقة العاملة ال أقصد البيض فحسب ،ففي عداد الطبقة العاملة يف
الواليات املتحدة األمريكية العديد من امللونني والنساء وهم يرون أنفسهم أكرث فأكرث
عىل أنهم يف عداد الطبقة العاملة .وعليه لنأ ُخ ْذ مسائل املعيشة هذه التي تهم % 99
ولنج َم ْعها مع مسائل أخرى من قبيل إصالح نظام العدالة الجنائية وهي قضية حارقة
بالنسبة إىل امللّونني ،إضافة إىل حرية اإلنجاب وهي قضية حارقة بالنسبة إىل النساء
وقضايا أخرى بنفس األهمية البنيوية واملادية ،وهي قضايا يُنظر لها ،وما كان يجب
أن ينظر لها ،عىل أنّها قضايا هوياتية .وعليه أنا أعتقد أن نسوية  % 99مثال عىل
ٍ
حركات اجتامعية أخرى أن ت َ ْحتَ ِذيَهُ ،وليكن لنا ،مثال ،أنصار بيئة  .% 99هذه التيارات
موجودة أمامنا ولكن لنو ّج ْه لهم الدّعوة حقا ولنضعهم واحدًا إىل جوار اآلخر عىل
طريق واضحة.
توجه كل املراسالت إىل نانيس فريزر عىل العنوان<>frasern@earthlink.net
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أزمة الديمقراطية
بقلم هاوك برانكهورست ( ،)Hauke Brunkhorstجامعة فالنسبورغ ( ،)Flensburgألمانيا
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واسع االنتشار اليوم ضمن أوساط العلوم االجتامعية تحليل أن الدميقراطية يف
أزمة Flickr/ItzaFineDay ..بعض الحقوق محفوظة.

كانت عالقات اإلنتاج اجتامعية جزئيا مع وجود رشخ الفقر ضمن أشكال ال حرص
لها تشمل الخاص والعمومي .كان مالك رأس املال والعامل يقضيا عطلتهام يف ذات
يطل عىل الشارع للثاين.
يطل عىل البحر لألول ومنظر ّ
االسرتاحة الشاطئية مع منظر ّ
ولكنهام كانا يسبحان يف ذات املاء ويَلْ ُهوان عىل ذات الشاطئ ويرسالن أطفالهام،
لب األمر ،إىل ذات املدرسة العمومية .كان العامل يقود سيارة صغرية
وذاك هو ّ
فيام كان صاحب العمل يركب واحدة أكرب ،ولكن كليهام ينتهيان إىل ذات االزدحام
املروري عىل اعتبار أالّ وجود ،بعدُ ،لناطحات سحاب تعلوها مهابط طائرات مروحية
الغني ،وال مجمعات سكنية من دون حامية من النار يختص بها الفقري.
ّ
يختص بها ّ
عىل أن ازدهار الشامل الكوين كان عىل حساب الجنوب باهظا ومد ّمرا .لقد
كانت حدود دولة الرعاية بيضاء ورجالية ومتغايرة امليول الجنسية .ما من عدالة
توجد من دون تالزمها مع «تناقض موجود فعليا» (هيغل) .تنتهي الدميقراطية،
وكثيربا ما يكون هذا حالها ،عىل تَخْمِ ال ُملَ ّونني وعىل التّخم الجندري .ومنذ السنوات
 ،1960والت الحركات االجتامعية الجديدة االحتجاج عىل ذلك م ّرات وم ّرات
وتزايد نجاحها يف كسب حقوق اإلنسان وحقوق امللونني املدنية ،وتح ّرر النساء،
وحقوق منقويص ال ُق ُدرات ،وحرية تقرير املَيْل الجنيس ،وحامية البيئة والثقافة

> من األسواق املدمجة يف الدولة إىل الدولة املدمجة يف األسواق
كان االنقالبان الدمويان العسكريان يف الشييل ( )1973واألرجنتني (،)1976
املدعومان بسخاء من قبل الغرب ،التجربة الجوهرية ،فيام ع ّبد االنتصاران
االنتخابيان للمحافظة الجديدة يف بريطانيا العظمى ( )1979ويف الواليات املتحدة
الطريق ،وانتهى التّدمري الذايت لالشرتاكية البريوقراطية ( )1989إىل رفع
()1981
َ
آخر الحواجز التي كانت قامئة يف وجه العوملة النيوليربالية .وعىل امتداد ما ال
يزيد عن بضعة أعوام صارت األسواق املدمجة يف الدولة أسواقا تندمج فيها الدولة.
ومتت االستعاضة عن أولوية القانون العمومي بعدد متنام وكثيف من األنظمة
العابرة للقوميات تحكمها القوانني الخاصة الخادمة ،مثلام كان عليه حال القانون
املدين الروماين قدميا ،بصفة حرصية غرض التنسيق بني مصالح الطبقات الحاكمة
عىل امتداد اإلمرباطورية .وت ّم تعويض الشكلية القانونية التي حررتنا من القانون
العريف بقانون شكيل فائق الحركيّة تكشَّ َف عن أَ ْمدَاء «دولة ثنائية» حديثة
(فرانكل  )Fraenkelذات قانون مد ّون رسمي وآخر ملزم وإن كان غري رسمي.
أحد أمثلة ذلك األمنوذجية هو املجموعة األوروبية ( .)Eurogroupفعىل أثر
طرد اليونان من هذه املجموعة يف خضم أزمة  2015تساءل وزير ماليتها عن
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ع َد قرن من الرصاعات الطبقية الحادّة والدموية والعنيفة ،والحروب
األهلية الكونية ،والثورات العاملية ،ويف الشامل الكوين ،صارت الدولة
الرأساملية الدولة ذات التشكيل الكوسموبوليتاين (الفصالن  23و 26من
القانون األسايس األملاين ،مثال) ،والدميقراطية واالجتامعية (الفصالن  20و 28من ذات
القانون) ،صارت العدالة «مفهوما مجسدا» (هيغل).

الكوسموبوليتانية .وعندما جمع الطالب ق ّوتهم إىل ق ّوة العامل يف باريس خالل ماي
 1968بدا أن حلم توحيد النقد الفني والنقد االجتامعي املو ّجهني للرأساملية الحديثة
(لوك بولتانسيك) يسري نحو التحقّق نهايةً .وصار من الواقعي أن يُطلب املستحيل،
السيايس عىل املِ َح ِّك.
الحق
ولكن ما كان الحقا ،كان الرتاج ُع االقتصادي ما وضع ّ
ّ

الديمقراطية المتح ّداة

التربير القانوين للقرار .دعا رئيس املجموعة األوروبية محاميه للتفسري بالقول إن
ليس للمجموعة معايري إجرائية ،حيث مل تكن موجودة أصال يف املعنى القانوين
وأنه مبستطاع أعضائها أن يفعلوا تقريبا ما يحلو لهم باستثناء اقرتاف القتل.
تتعرض قوة تدخل الدولة االقتصادية للعرقلة من خالل االمتثال للسوق فيام
تظل قواها التنظيمية والبوليسية عىل حالها بحيث متارس فعال أدوارها بوصفها «
فرقة صيانة يف مصنع» ،مؤ ّمنة استمرار اشتغال « نظام السوق شامل الهيمنة» عىل
ال ّرغم من أنّها «مدمجة» بإحكام ضمن سلطته (هايك  .)Hayekأن تكون الدولة
مدمجة يف عامل السوق ضَ ا ِم ٌن للمستثمرين إمكانية االنتقاء الح ّر للبلدان التي فيها
يعملون فيام ال يكون ،باملقابل ،مبستطاع الدّول أن تختار مستثمريها حيث تكون
مجربة من دون رحمة عىل أن تنزل إىل قاع الرشوط اإلنتاجية .نتيج ًة لذلك تندفع
الفروق بني الطبقات واألمم والقوميات واألجيال نحو مستويات ارتفاع مذهلة.
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يف مظاهر متعددة ،تعترب كرة القدم انعكاسا للمجتمع الكوين .فإذا كان العبو
الرابطة األوىل اإلنقليزية املحرتفون يكسبون ما ال يتجاوز ضعف ما يكسبه النصري
العادي تقريبا سنة  1985فإنهم اآلن يكسبون مائتي ضعف كسبه .وبالتوازي مع
تزايد مداخيل الالعبني كان ارتفاع أمثان التذاكر .استسلم أنصار كرة القدم القدامي
غري القادرين عىل متابعة نسق االرتفاع وظلوا بعيدين وصارت املقاعد متتلئ مبن
ميتلكون ماال أكرث .نفس الصورة موجودة خارج املالعب إذ يغرق أبناء األحياء
املتهالكة غري القادرين عىل تح ّمل نفقات االنتامء إىل املجتمع الجديد يف الالمباالة
السياسية والكحول والبغاء املصول باملخ ّدرات .تحوم نسبة املشاركة يف االنتخابات
يف هذه األحياء حول الثالثني باملائة ( )% 30فيام ترتفع إىل حدود التسعني باملائة (90
 )%يف األحياء املدينية الغنية ُمغذّي ًة وهم متساكنيها بأنهم ميضون عىل رأس مسرية
التقدم .وحتى إذا ما انتهى التقدم م ّرة أخرى إىل أن يكون أضأل مام بدا يف البداية فإن
الواحد م ّنا كان يحصل يف النهاية عىل محفظة مكتنزة .بطبيعة الحال ،كانت األحزاب
اليسارية التي كانت يف كل انتخابات تخرس املزيد من املصوتني تتقدم أكرث نحو
اليمني عىل اعتبار ما ميكن توقعه يف اقتصاد سوق ينبني عىل تنافس الَ ُمتَ َنا ِهي التط ّور.
> الالّمساواة االجتامعية تخلق الالّمساوة السياس ّية:
تتعرض اإلنجازات الكربى التي أحرزتها النسوية متعددة الثقافات ،تلك
التي حطّمت عالقات الهيمينة ذات العقود املديدة إىل خرسان ‹قيمها املنصفة›
(( )fair valueجون رولز  .)Rawlsمل يعد مبستطاع اليهودية والسحاقية

والسوداء التي كانت قبل مقتنعة بأن ترتك «صالت الدم» (ماركس) التي تجمعها
مبعزلها (الغيتو) الذي فيه ولدت أن تفعل ذلك ،فتستمر يف العيش فيه هشّ ًة
تجاه كل ما ميكن تصوره من التحيزات املعادية للسامية واملناهضة للمثليني
وللنساء بنفس القدر الذي تكون فيه عرضة للتحيز الجنيس وعنف الرجال من
أفراد البوليس والعصابات .ولنئ كانت االنتخابات ال متنح لنا إال البدائل التقنية
املوسزدومة باالسرتاتيجيات االقتصادية املجهرية املنفصلة والهادفة إىل التأقلم
مع عامل السوق ،فإن البدائل السياسية لالقتصاد النيوليربايل ودميقراطيته منعدمة.
يكشف «البؤس الفاقع» الذي تشهده املج ّمعات التجارية الضخمة وج َهه
املريع غري الرباق يف الصحراء الليبية ،ويف البحر ،ويف املعسكرات عىل امتداد حدودنا
الجنوبية .يف معسكر موريا ( )Moriaلالّجئني السابق عىل جزية ليسبوس ()Lesbos
اليونانية ،والذي استحال اآلن مركزا للرتحيل ،تضحي أوروبا مبا كانت تزعم أنها تتقدّم
للدفاع عنه« .منطقة الحرية واألمن والعدالة» (الفصل  4من اتفاقية إجراءات عمل
االتحاد األوروبية (ا ك ع ا أ)) « مع مراعاة الحقوق األساسية» (الفصل  67من ا ك ع
ا أ) الضامنة للحق الدويل يف اللجوء (الفصل  18من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد
األورويب) مع ‹التوافق مع مبدأ عدم املنع من دخول األرايض› (الفصل  67من ا ك ع
ا أ) ترتجم يف قانون ملموس من خالل ثالثة حدود مختلفة تجسدت يف مخيم موريا
املر ّوع املوبوء وغري املراقب صحيا وبالغ االكتظاظ عىل جزية ليسبوس .أ ّول الحدود
هو املؤسس عىل حدود املخيم تحيط به الحجارة املبنية ليحتضن طالبي اللجوء
املمنوعني من الدخول إىل البالد ،القادمني حديثا بصفة غري قانونية واملوضوعني
عىل قامئة الرتحيل ،وثانيها هو املصنوع باألسالك الشائكة وأبراج املراقبة والحراس
املسلّحني محارصا مج ّمع إيواء الالجئني ويف القلب منه مركز اإليقاف .ثالث الحدود
هو البحر والجزيرة التي ال يسمح ٍ
ألحد مبغادرتها .بفضل البحر الذي يحمي الحدود
الطبيعية ألسواقنا تصري الحدود عنرصا من عنارص القانوين الطبيعي .كل من يصل
إىل هناك يتم القبض عليه كام لو كان التنقل جرمية .وعىل ما تقول كارولني وايدميان
( « )Carolin Wiedemannتربمج مواقع شبيهة مبورا عىل امتداد االتحاد األورويب،
يفرتض بها أن تسمى «مراكز تحت املراقبة» وهي تدعى باألملانية Kontrollierte
 .Zentrenوالحال هذه ،قد ال يحسن بنا أن نفكر يف ما ميكن أن تعنيه اختصارات
هذه التسمية يف األملانية» (يشري الحرفان KZمجتمعني يف األملانية إىل اختصارات
تسمية معسكرات االعتقال النازي طوال الفرتة - 1945-1933املرتجم).
توجه كل املراسالت إىل هاوك برانكهورست عىل العنوان <>brunkhorst@uni-flensburg.de
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صعود الرأسمالية
االستبدادية

>

بقلم كريستيان فوشز ( ،)Christian Fuchsجامعة ويستمينستر ( )Westminsterالممكلة المتحدة

خ

الل السنوات األخرية توسعت سياسات أقىص اليمني وعززت سلطتها .بني
إيدينا دونالد ترامب (من الحزب الجمهوري) يف الواليات املتحدة وفيكتور
أوربــان ( Viktor Orbánفيدز) يف املجر ،وهاينز كريستيان سرتاش
( Heinz Christian Stracheحزب الحرية) يف النمسا ،وغريت فيلدرز (Geert
 Wildersحزب من أجل الحرية) يف هوالندا ،ونارندرا مودي (Narendra Modi
حزب بهاراتيا جاناتا  )Bharatiya Janata Partyيف الهند ،ورجب طيب أردوغان
(حزب العدالة والتنمية) يف تركيا ،والبديل من أجل أملانيا ،وياروسالو كازينسيك
( Jarosław Kaczyńskiالقانون والعدالة) يف بولونيا ،ومارين لوبان (Marine Le
 Penالجبهة الوطنية) يف فرنسا ،ورابطة الشامل يف إيطاليا ،وفالدمييز بوتني (جبهة
عموم روسيا الشعبية) يف روسيا ... ،إلخ .كيف لنا أن نصف هذه التطورات؟ ما هي
املقوالت السوسيولوجية األمثل ملعالجة مثل هذه املسائل؟

اإليديولوجي املتمثل يف رصف األنظار عن الرصاعات الطبقية وعن الرأساملية
أس املشاكل االجتامعية وأسبابها .يصنع من الالجئني واملهاجرين واألمم
بوصفها ّ
ينصب عليهم اللوم يف مشاكل من قبيل
فداء
أكباش
إلخ،
واملسلمني...
النامية
ّ
البطالة وانخفاض األجور والركود االقتصادي وتدهور الخدمات العامة وأزمة
اإلسكان والجرمية .ينحو ترامب بالالمئة عىل املكسيك وعىل الصني فيام يصيب
الواليات املتحدة من تراجع صناعي وتدهور اجتامعي من دون أن يشري إىل أن
العمل داخلها وكذا خارجها يف البلدان التي تصدّر
رأسامل الواليات املتحدة يستغل ّ
رأس املال مبا يف ذلك املعامل الصينية منخفضة األجور ومصانع التجميع املكسيكية.
الشكل األول :موديل لالستبداد اليميني
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أحد أبرز االقرتاحات هو الدعوة إىل استخدام مفهوم الشَّ ْع َب ِويّة .مؤ ّخرا،
خالل سنة  ،2017جدّد يان ويرنر موللر ( )Jan-Werner Müllerاقرتاحه عىل
صفحات كتابه ماهي الشعبوية؟ (? ،)What Is Populismوفيه يع ّرف الشعبوية
عىل أنّها «تخيل أخالقي مخصوص للسياسة ،طريق ٌة يف إدراك العامل السيايس
اص الوحدة ...يف تضادد مع النخب
يف أساسه تص ّور شعب نقي أخالقيا ومرت ّ
التي تعترب فاسدة أو متدنّية أخالقيا ...الشعبويون هم عىل الدوام معادون
للتعددية ،إذ هم يدّعون أنّهم هم ،وال أحد غريهم ،من ميثلون الشعب» .كام
موللر يشري إىل أن الشعبوية «شكل إقصايئ من أشكال سياسات الهوية»
متثل «خطرا عىل الدميقراطية» وتهدف إىل « التخلّص من املجتمع املدين».
مثل هذه املناظري تستخدم مقاربة واحدة متامثلة لتحليل سرييزا وإيفو موراليس
وبودميوس أو برين ساندرز عىل اليسار ودونالد ترامب وغريت فيلدرز أو مارين
لوبن عىل اليمني .النتيجة ،متام مثلام هو الحال يف نظرية الكليانية ،هي املعادلة
بني اليمني الراديكايل واليسار ومن ثم يتم التقليل من أخطار األ ّول .بالنسلة إىل
كل من دونالد ترامب وبرزي ساندرز شعبويان .ومن األكيد أن برين ساندرز
موللرّ ،
سياسية غري اعتيادية ولكن ،وعىل خالف ترامب ،ال شك يف تو ّجهها الدميقراطي.
املقاربة التي اتخذت ُها يف كتايب ( )2018الدمياغوجي ال ّرقمي :الرأساملية
االستبدادية يف زمن ترامب وتويرت (Digital Demagogue: Authoritarian
 )Capitalism in the Age of Trump and Twitterمختلفة ،وهي تجمع ما
بني االقتصاد السيايس النقدي والنقد اإليديولوجي وعلم النفس النقدي .يجمع
االستبداد اليميني أربعة مك ّونات (انظر اىل الشكل األول) :االعتقاد يف الحاجة إىل
قيادة عمودية ،والقومية والرتسيمة اإلدراكية الثنائية صديق/عدو ،والبطريركية
العسكرية (سياسات القانون والنظام ،إضفاء املثالية عىل العسكرتاريا والجنود ،قمع
األعداء املصطنعني ،وعالقات جندرية محافظة) .يخدم االستبداد اليميني الهدف
>>
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ليس االستبداد اليميني ال شكال من الوعي وال بنية وال نوعا من املجتمع ،هو سريورة
ميكن أن توجد يف مستويات اجتامعية مختلفة :األفراد (بنية الشخصية االستبدادية،
الوعي االستبدادي ،السلوك السيايس الفردي) واملجموعات والحركات السياسية
واملؤسسات واملجتمع كله .الراديكالية اليمينة والفاشية هي تكثيفات
واإليديولوجيا
ّ
لالستبداد اليميني تسمح باتبا ٍع ن َِش ٍط للعنف املادي ولإلرهاب بوصفها أدوات سياسية.

الشكل  :3حصة رأس املال يف الناتج املحيل اإلجاميل يف الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد األورويب مبرور الوقت.

تدّعي التفسريات الثقافية لربوز االستبداد اليميني ظهور مجتمع «ما بعد
مادي» خل ََق ُه ّوة جِيلِ ّية ،فيها يحتفظ الجيل القديم بقيمٍ محافظة وشكاوى
تفس مثال
الحنني إىل املايض .ولكن ،ليس بإمكان الفرضية ما بعد املادية أن ّ
سبب احتالل اليمني املتطرف خالل انتخابات  2017الفيدرالية النمساوية
موقع الحزب األقوى لدى املجموعة ال ُع ُمريّة املراوحة بني  16و 29سنة
( )% 30يف حني مل يكن إال ثالث أكرب ق ّوة لدى ذوي الستني سنة فام فوق.
بديل االقتصاد السيايس عىل محمل الجدّ ،وملثل هذا الغرض
يأخذ تفس ٌري ٌ
تكون مقاربة فرانز ل .نيومان ( )Franz L. Neumannاملنظّر السيايس النقدي
التي ظهرت يف مقالته القلق والسياسة ( )Anxiety and Politicsالصادرة سنة
 1957ذات نفع بليغ .تبعا لهذا التفسري يكون بروز االستبداد اليميني ذا عالقة
باستالب العمل (الشكالن  2و ،)3والتنافس املد ّمر ،واالستالب االجتامعي الذي
يخلق التخ ّوف االجتامعي من التدهور االجتامعي ،واالستالب السيايس تجاه النظام
السيايس والسياسيني واألحزاب السياسية يف حني تكون مأسسة القلق من خالل
فعل مجموعات أقىص اليمني التي تنرش الخوف وتدفع بسياسات أكباش الفداء.

11

الشكل  :2حصة األجور يف الناتج املحيل اإلجاميل يف الواليات
املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب مبرور الوقت.

مصدر AMECO
االستبداد اليميني نتيج ٌة لجدلية رأس املال النيوليربايل السالبة .فقد أدى التناقض
بني ح ّرية السوق والحرية االجتامعية إىل بروز رضوب من الالمساواة واألزمات
انتهت ،يف ما بعد انهيار  ،2008إىل نوعيّة جديدة .إن تربجز الدميقراطية االجتامعية
واتخاذها صبغة نيولربالية ،وضعف اليسار وسيسات الهوية ما بعد الحديثة التي قللت
من أه ّمية السياسات الطبقية والتحليل الطبقي ألهبت بروز رأسامل ّية أقىص اليمني
االستبدادية .لقد انتهت الرأساملية النيوليربالية إىل عوملة االستالب (.)alienation
ومثلام نرشت أنا سابقا وكذلك هاريف ( )Harveyوهارت ( )Hardtونيغري ()Negri
كل يشء تقريبا بحيث شهدنا تراكام
يف مكان آخر ،انتهت النيوليربالية إىل تسليع ّ
أ ّوليا جاريا من خالل االنتزاع وتدجني املجتمع تحت سلطة رأس املال .بكلامت
ديفيد هاريف « لقد أطبق االستالب الشامل عىل حركات ‹احتلوا› كام عىل الشعبوية
اليمينية وألجم الحركات القومية والعنرصية .دونالد ترامب هو رئيس االستالب».
توجه كل املراسالت إىل العنوان <>christian.fuchs@triple-c.at

مصدر AMECO
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المواطنة اإلثنية مواطنة
منزوعة الشرعية

>

بقلم أندريا سيلفا-تابيا ( ،)Andrea Silva-Tapiaجامعة هومبولت ( )Humboldtبرلين ،وجامعة يوستوس ليبيغ (Justus
 )Liebigغيسن ( ،)Giessenألمانيا

مفهوم املواطنة يكتفه الغموض واملناقشة حول معناه متشعبة .ففيام تحيل
اللفظة بالنسبة إىل البعض عىل مجرد وضع قانوين متنحه الجنسية أو بلد االنتامء،
يعني بالنسبة إىل آخرين شكال من الهوية .بدمج تعريفات متنوعة وباقتفاء
خُطى كتاب مختلفني منهم ت .هـ .مارشال ( )T.H. Marshallومارغريت سومرز
( ،)Margaret Somersوت.ك .أومن ( ،)T.K. Oommenوأونجني ف .إيسني
( ،)Engin F. Isinوباتريسيا ك .وود ( ،)Patricia K. Woodميكن أخذ املواطنة
عىل أنّها شكل حديث من االنتساب إىل فضاء سيايس وجغرايف .ومن ث ّم يعرب مفهوم
املواطنة عىل انتامء قانوين ورمزي إىل أمة-دولة .يبدو هذا تعريفا سهال ولكنه
يصري أكرث تعقيدا إذا ما اعتربنا السياق التاريخي الذي فيه ظهر مفهوم املواطنة.
تطورت املواطنة يف شكلها الحديث يدا بيد مع ميالد األمة-الدولة .املواطنة
مفهوم يرتبط يف آنٍ معا بالحداثة وببناء األمة-الدولة ومبعنى ما من االنتامء.
متكن العودة بذلك إىل فكرة أواخر القرن الثامن عرش عن األمة-الدولة تلك
عبت عنها الثورتان الفرنسية واألمريكية واستقالل الدّول املستعمرة الذي
التي ّ
اتبع ذات أمنوذج بناء األمة-الدولة .كانت األمة-الدولة الحديثة تع ّرف عىل أنها
دولة مستقلة ،ذات دستور مكتوب محكومة باسم املواطنة املتساوية .وعليه
الحق اإللهي) إىل متثيل أ ّمة مواطنوها
انتقلت مبادئ الرشعية من ال َملَك ّية (أو ّ
متساوون .ولكن مفهومي املواطنة واألمة-الدولة هذين مبنيان عىل طريقة فريدة
(مركزية أوروبية) يف بناء األ ّمة-الدولة حيث أعملت االستعامرية آثارها وال تزال.
املواطنة منزوعة الرشعية طريقة أخرى يف تسمية املواطنة االستعامرية التي
تم إدماجها ضمن نظامنا-عاملنا الراهن البطرييك ،املركزي-األورويب املتمحور
حول املسيحية .يشتغل هذا النظام-العامل من خالل هرميات كونية عرقية/إثنية
تحدّد أي املجموعات تستحق الصيت وأيّها ال تستحقه .ترى آنيا ويس (Anja
 )Weissأنه ميكننا الحديث عن العنرصية «عندما تدعي سمة مميزة مديدة
ومستقرة الحق يف وسم آخرية مفرتضة مرئية مبا يؤثر يف التنضيدات االجتامعية
أقل إىل املجموعات التي توضع
واملامرسات واملؤسسات بطريقة ت ُسند حقوقا ّ
ضمن ذلك الصنف (اآلخر) برصف ال ّنظر عام إذا كانت تلك السمة ت ُحيل إىل
فَ ْرقٍ مستق ٍّر من طبيعة بيولوجية أو غريها» .ليست تخت ُرب هذه املواطنة ذات
التّلوينة اإلثنية أو العرقية من ِق َبل مجموعات األهل ّيني أو األقلّيات اإلثن ّية عىل
امتداد العامل فحسب وبل كذلك من ِقبَل املهاجرين الذي يكابدون سريورات
األثننة (إكساب الصفة اإلثنية-املرتجم) وال َع ْرقَ َنة (إكساب الصفة العرقية =

يف فكرة األمة-الدولة ضمن النظام-العامل األورويب املركزي هذه ،تبدو األمة جوهرا
يبني الدّول الحديثة ،وأساس رشعياتها .وتبدو العالقة بني األمة والدّول الحديثة بديهية
محل تساؤل يف مجريات حياتنا اليومية .وكرثا ما نستخدم ألفاظ «األمة»
فال تكون ّ
و»الدولة» و»البلد» بصفة متعاوضة ،بل ونعترب أحيانا أن املواطنة مرادفة لها كلها.
> املواطنة الرشعية واملواطنة منزوعة الرشعية
يُعترب املندمجون ضمن األ ّمة عىل اعتبارها مجموعة ثقافية متجانسة مواطنني
رشعيني يف حني يعترب املواطنون املُأَث ْ َن ُنون (= الذين كانوا موضوع أثننة) مواطنني
منزوعي الرشعية .يُعترب األخريون كام لو كانوا من مواطني البلد ولكن من غري
مواطنيه الرشعيني أو «الحقيقيني» .هذه الالرشعية املرتبطة بالح ّط من القيمة
إثنيا وعرقيا هي نوع مخصوص من التمييز واإلهانة .تبدأ هذه الالمساواة عل
شاكلة التسا ٍو مواطني مع ميالد األ ّمة-الدولة ولكنها تتبع تصنيفات وبنيات تأيت
مم قبل ذلك (أزمنة ما قبل األ ّمة-الدولة أو ما قبل االستعامر) .لقد ط ّور قادة
ّ
بناء األمة-الدولة أو حركة االستقالل هويّ ًة قوم ّية متجانسة وضعت العديد من
الخصوصيات عىل الهامش مثلام حدث يف حالة املابوتشو (( )Mapuchesشعب
أهيل من شعوب الشييل) أو الشامل-رشقيني يف الهند (الذين ميثلون مجموعات
إثنية مختلفة يف الهند ولكنها تخضع كلّها إىل التنميط واإلقصاء بنفس الطريقة
عىل الغالب) ومثلام يحدث للمهاجرين املأثننني (مثل املهاجرين األتراك يف
أملانيا) .يعيش املابوتشو والشامل-رشقيني يف الهند يف مناطق أقل تط ّورا صناعيا
وحيث توجد أيضا فرص تشغيلية وتعليمية أقل .تشهد املجموعتان سلسلة من
الرصاعات مع الدولة ومع الرشطة (بل ويف حالة الشامل-رشقيني مع الجيش)
وتجد هويتهم ذاتها يف مواجهة الهوية القومية املهيمنة .ويف حالة الشامل-
رشقيني ،يواجهون كذلك العنف واملضايقات من باقي الساكنة وعىل األخص
عندما يغادرون شامل رشقي الهند نحو مدن مثل دلهي ومومباي أو بانغالور.
املواطنون الرشعيون واملواطنون منزوعو الرشعية نوعان من املواطنني ،عىل الرغم
من االعرتاف بكليهام .عىل أن البعد االنتاميئ ليس معرتفا به إال لألولني واضعا الثانني يف
موقع ثانوي« .يفتقر» املواطنون منزوعو الرشعية إىل يشء ما ،وينظر إىل ثقافتهم وإىل
سلوكهم عىل أنه غري مكتمل ،وهو ما يتسبب يف متييز وإهانة ال ترا ُهام بقيّة املجتمع.

العدد  ٣من السلسلة  - 8ديتسمبر ٢٠١8 -

>>

> املواطنة والدّولة األ ّمة يف عامل مل ّا يزل استعامريا

العنرصية-املرتجم) مثل ما هو حادثٌ لألتراك يف أملانيا أو األمريكان الالتني يف
الواليات املتحدة .وتعني سرية األثننة هذه أن املجموعة املعنية يُ َح ُّط من شأنها
وينظر إليها عىل أنها مجموعة متجانسة عىل أساس خصائصها العرقية أو الثقافية.
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> اآلثار يف الدميقراطية
يحيل مفهوم املواطنة عىل األفراد ولكن ،وحيثام عرقن أو أثنن ،انتفت فردية
الذوات .يوصف املواطن املعرقن ،الواطن منزوع الرشعية عىل الدوام ،عىل أنه
جزء من مجموعة« :مهاجرون»« ،عرب»« ،مسلمون»« ،أهليون»« ،هنود شامل-
رشقيون» ال عىل أنه ذات فردية مستقلة أبدا .هذه الفردية مقصورة عىل البيض.
ِ
املنحد ُرون من أصول
بأثر من ذلك يُنسب الفشل الذي يقع فيه األوروبيون أو
أوروبية إىل األخطاء الفردية إذ يتمتعون مبزية كونهم مواطن َني أفرادًا .وقد
متت مفهمة هذا عىل أنه « امتياز البيض» .عىل الجانب املقابل ،ينسب فشل
املستع َمرين ،وأخطاء املواطنني منزوعي الرشعية إىل ثقافتهم ،وأ ّمتهم وعرقهم
وإثنيتهم ال إىل الفرد منهم بوصفه مواطنا مستقال .يكون املواطنون منزوعي
الرشعية عىل الدوام سجيني إثنيتهم وعرقهم بطريقة ال يكون عرضة لها من
يتمتع بامتياز البيض .يشتغل امتياز البيض عىل هيئة ترصف إجرايئ غري مريئ،
حيث ال يعرتف البتة وال تذكر إثنية صاحب االمتياز وال عرقه .هو ليس موجودا

وهذا هو ما يبطل الحرية الفردية .وعليه ،ينظر إىل نجاحات صاحب االمتياز
وإخفاقاته عىل أنها إنجازات فردية ال عىل أنها جزء من انتامئه اإلثني أو العرقي.
عدم االعرتاف بتجربة بعض املجموعات ميكن أن ينتهي إىل النزاعات بل حتى
إىل العنف ما مل تأخذ مطالبهم عىل محمل الجد .ومل يعد بإمكاننا ،يف عاملنا الراهن،
أن نقول بوجود أمم-دول متجانسة ثقافيا وعرقيا أو إثنيا .إن االستامع إىل من
تم إسكاتهم َديْ ٌن تاريخي يتو ّجب خالصه عىل طريق تعميق الدميقراطية.
توجه كل املراسالت إىل أندريا سيلفا-تابيا عىل العنوان
<>andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de
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زيف الديمقراطية في
جنوب أفريقيا ما بعد 1994

>

بقلم هلنغوين ندولفو ( ،)Hlengiwe Ndlovuجامعة وايتواترساند ( ،)Witwatersrandجنوب أفريقيا

نتج كتاب أعامل الشغب والكتابة من حركة #يجب سقاط الرسوم بجمعه
مقاالت من قبل الطالب الناشطني .حقوق النرش ل . SWOP
الشعب األسود وأقصاه من األفضية االجتامعية الثقافية
الذي م ّيز بوعي وتصميم
َ
ومن الفرص االقتصادية .كان الجنوب أفريقون السود يتطلعون إىل تجسيد املعاين
امللموسة للدميقراطية ،واألكرث أهمية من ذلك أن فكرة «األمة القزحية» كام صكّها
أحد أيقونات النضال ،القس ديسموند توتو ( )Desmond Tutuكانت تنبئ بأن
ول وأن الجنوب أفريقني الذين كانوا منقسمني ِع ْرق ّيا سيصريون أ ّمة
األبارتيد قد ّ
واحدة تتيح فرصا متكافئة يف النفاذ إىل املواد االجتامعية الثقافية واالقتصادية.
لقد كانت حركة  #يجب إسقاط الرسوم وال تزال نضاال مبنيا عىل أساس
التأكد من أن الدميقراطية كانت خدعة وأن األمة القزحية أسطورة .فعىل الرغم
من أن أكرث املؤسسات الجامعية بياضا تاريخيا ،مثل جامعة وايتواترساند (ويتس)
غيت التعداد
وجامعة كيب تاون (ج ك ت) ،من بني أخريات ،تتباهي بأنها ّ
الطاليب بأن زادت من أعداد الطالب السود ضمن عديدها ،فإن هذا بعي ٌد عن
الحقيقة .ال تزال الجامعتان واقعتني ضمن الجامعات األكرث غالء يف البالد
مسبوغتني بعنف عميق الجذور الثقافية واإلبيستيمية .بل ،وإن تزايد عديد
الطالب السود ضمن الجامعات ،تستمر مؤسسات التعليم العايل ،وبصفة ممنهجة،
يف إقصاء الطالب ذوي األصول الفقرية اجتامعيا وجغرافيا وثقافيا واقتصاديا.

الل السنوات القليلة املاضية اجتاحت جنوب أفريقيا حركة طالبية ميكن
القول إنها غري مسبوقة النضالية منذ انتفاضة طالب سويتو سنة .1976
اندلعت حركة  #يجب إسقاط الرسوم ( )FeesMustFall#خالل سنة 2015
واتصلت سنة  .2016وقد متحورت املطالب حول التمتع بتعليم مجاين ذي جودة
وتغيري مؤسسات التعليم العايل ونقض استعامريتها .وشملت الحركة كل الجامعات
العمومية واتصفت بتحالف فريد بني الطالب وشغايل الجامعات العاملني بنظام
املناولة .يف قلب هذه النضاالت كانت املواجهة املبارشة مع فشل الدميقراطية وزيف
فكرة «األُ ّمة ال ُق َز ِح ّية» التي ُس ِّوقَت للجنوب أفريقيني يف ما بعد .1994

يف ما بعد  ،1994كان من املنتظر يف جنوب أفريقيا أن تستفيد املجموعات التي
كانت قبل مقصية من اإلجراءات الدميقراطية ،عىل اعتبار أن الحزب الرئيس ،املؤمتر
الوطني األفريقي (م و أ) يضع شعارا له « حياة أفضل للجميع» .كان من مطامح الناس،
تتحسن حياتهم يف كل املجاالت مبا يف ذلك
عىل ما كان مقرتحا يف ميثاق الحرية ،أن ّ
ال ّنفاذ إىل التعليم املجاين ذي الجودة ،وإىل اإلسكان الالئق ،وإىل املاء والكهرباء ،وإىل
الفرص التشغيلية واملرافق الصحية عىل ما لخصته وثيقة سياسات برنامج إعادة البناء
والتنمية (ب إ ب ت) .وتظهر موجات االحتجاج ذات العالقة بخدمات التوصيل التي
هزت البلدات السوداء عىل أثر سنة  ،1994والعنف يف صفوف القطاع العاميل من
قبيل مجزرة ماريكانا لسنة  ،2012واحتجاجات  #يجب إسقاط الرسوم ،من بني عدد
آخر من الحاالت فشل دولة جنوب أفريقيا يف توفري ُمخرجات الدميقراطية املنتظرة.

وعىل الرغم من أن ملفهوم الدميقراطية تأويالت مختلفة تشمل الحكومات
املنتخبة دميقراطيا ،واالنتخابات الحرة والنزيهة ،ومامرسة مختلف حقوق اإلنسان
والحقوق الفردية ،فإن معاين الدميقراطية بالنسبة إىل الجنوب أفريقيني ذات
رسوخ عميق يف اإلقصاء التاريخي للساكنة الغالبة .ففضال عن قرون العبودية
واالستعامر كانت الستة وأربعون سنة تلك من النضال ضد نظام األبارت َ ْيد العنرصي

ليس من املمكن فصل الجامعات الجنوب أفريقية عن النظام االجتامعي
األوسع .وحتى نتمكّن من تفكيك أزمة دميقراطية ما بعد  ،1994من املهم أن
نعود إىل التح ّول نحو الدميقراطية الجنوب أفريقية املتفاوض فيه ،مثله يف ذلك
مثل االستقالالت التي متت التفاوض حولها عىل امتداد أفريقيا .تعني املفاوضة،
وببساطة ،إعادة التموقع االسرتاتيجي لألطراف املتفاوض ةإعادة ُم َم َّو َه ًة تقدّم

خ
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عىل أنّها جهد ميؤوس منه لتحقيق «انتقال سلمي» .نتيج ُة ذلك كانت مج ّرد
وصول السود الجنوب أفريقيني إىل السلطة بحيث مارسوا حقهم يف التصويت
ويف التنظم وهو الحق الذي ال يزال مهدّدا من قبل عنف دولة ما بعد .1994
مقابل ذلك ،ال تزال السلطة االقتصادية واملوارد االسرتاتيجية من قبيل األرض
والبنوك واملناجم بني أيادي املالكني القدامي ُم َؤبِّدين هيمنة نظام التف ّوق
األبيض .ويستمر هذا الوضع يف إقصاء ما يقارب  80باملائة من الساكنة السوداء
من االقتصاد .ومن ث ّم فإن الحديث عن الدميقراطية يف جنوب أفريقيا ما بعد
 1994يصري من املستحيالت من دون مجابهة التفاوتات االقتصادية البنيوية.
انبثقت حركة يجب إسقاط الرسوم من أجل مجابهة اإلقصاء ومن أجل املطالبة
بالنفاذ إىل التعليم املجاين ذي الجودة وتغيري املرشوع األكادميي والثقافة الجامعية
وتحريرها من استعامريتها .من امله ّم أن نشري إىل أن الجامعات السوداء مديدة
العمر مثل فورت هار ( )Fort Hareحيث تعلّم العديد من أيقونات النضال
االفريقي ،من بني أخريات ،كانت يف قلب النضال منذ أوىل الحقب التي يذكرها
التاريخ .ولكنه نضال اتخذ ظاهرة إشكالية أخرى هي التأليه الرومنطيقي للجامعات
البيضاء مديدة العمر من قبل اإلعالم الجنوب أفريقي األبيض التفوقي ،وذلك
من أجل الرفع من شأن النضال إىل دائرة اإلضاءة الدولية حيث ت ّم االدعاء بأنّه
بدأ يف جامعة ويتس .واألكرث أهمية من ذلك هو أن حركة يجب إسقاط الرسوم
اندلعت أشهرا قليلة بعد أن كانت حركة يجب إسقاط رودس يف جامعة كيب
تاون قد بدأت بع ُد بإبراز قضايا تغيري الربنامج الدرايس وتحريره من صبغته
االستعامرية وكذا سائر نظام التعليم العايل .يف ارتباطها الذي ال فكاك له مبرشوع
نقض االستعامر ،صارت هذه النضاالت جزءا من نقد املرشوع الكوين املص ّمم
لسلعنة الجامعات وتسويقها عىل حساب التقدم األنطولوجي واإلبيستيمولوجي.
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عىل الرغم من أن املؤسسات البيضاء مديدة العمر تدّعي أنها تح ّولت عىل مستوى
التعداد الطاليب ،يستمر اإلقصاء البنيوي املمنهج يف توزيع التفاوتات عىل مقاس التّخوم
العرقية .تعني الرسوم املجحفة أن القادرين عىل الدفع ،وهم عىل األغلب الطالب
البيض املحضوضون والبعض من سود الطبقة الوسطى ،سوف يكون لهم نفاذ فيام
سيظل أغلب الطالب السود مقصيني إقصاء ممنهجا مبا يُبطل مفهوم األ ّمة ال ُق َز ِح ّية،
بل ،إن هيئة التدريس ،الدولية كام الجنوب أفريقية تظل بيضاء فيام يظل الربنامج
األكادميي مركزيا أوروبيا يف غالبه .يخلق ذلك تعارضا وصدامات ثقافية .ويستمر
فشل أغلب هيئة التدريس يف تبني طرائق مركزية أفريقية يف صنع املعرفة أنطولوجيا
السود من أبناء املُدُن الفقرية.
وإبيستيمولوجيا ،تحدّيا قامئًا يف وجه أغلب ّية الطالب ّ

لقد انبثقت حركة يجب إسقاط الرسوم من أجل مجابهة مظاهر الفشل يف الترصف
الدميقراطي الهادف إىل إنجاز دميقراطية ملموسة وتحقيق حلم األمة القزحية .وعىل
الرغم من أن الحركة مثلت تحديا ضخام للجامعات وللدولة فإنها هي ذاتها تعيش
تحدياتها الخاصة .يف مراحلها األوىل كانت الحركة تتميز بوحدتها الخارقة لالنتامءات
السياسية والعرقية واالنقسامات السياسية .ولكنها ومنذ بدايتها كانت تعاين من
نقص دميقراطيتها الداخلية حيال القضايا اإليديولوجية ومسائل الجندر .وعىل الرغم
من أن الحركة كانت قد بدأت عىل أيدي نساء (يستخدم النص األصيل اإلنكليزي
لفظة « »womxnوذلك متاشيا مع رضورة كتابة تسمية النساء من دون االضطرار
إىل ربطها بالرجل كام نالحظه يف األحرف الثالثة األخرية للتسمية السائدة للمرأة يف
اللسان اإلنكليزي  -womanوسنشري يف كل مرة إىل اللفظة بقول «بالكتابة املولدة
املبتدعة» -املرتجم) فقد ت ّم بتصميم ووعي اختطافها من قبل رفقائهن الرجال
الذين هيمنوا عىل النضال ونسفوا تقاليد نسوية (بالكتابة امل ُ َولَّدَة املبتدعة-املرتجم)
وجندرية غري ممتثلة .ولكن النساء (دامئا بالكتابة املولدة املبتدعة-املرتجم) يف حركة
يجب إسقاط الرسوم كن مص ّمامت عىل عدم إعادة إنتاج ذات النظام البطرييك الذي
كن يناضلن ضده .تسبب ذلك يف تقسيم الحركة عىل أساس اتهام العديدين لألصوات
املتمردة باالنقسامية .بل إن الدولة والجامعات صارت بالغة القمع والعنف ،حيث
تم نرش رشطة مكافحة االضطرابات عىل امتداد املركبات الجامعية وتم الترصيح لها
مبامرسة القوة املفرطة .صار املناضلون الحركيون الطالب مستهدفني فقبض عليهم
ورفت البعض منهم من الجامعة ،وباعتبار الطبيعة القمعية للدولة الدميقراطية،
كان عىل الحركة أن ترتاجع وأن تبحث عن وسائل بديلة لالستمرار يف النضال.
حركة يجب إسقاط الرسوم يف حالة مت ّزق اآلن ،وال يزال البعض من الطالّب املناضلني
الحركيني يقبعون يف السجن والبعض منهم محالون يف قضايا أمام املحاكم .وعىل ال ّرغم
من أن دولة جنوب أفريقيا بصدد التقدم نحو إقرار التعليم املجاين لفائدة الفقراء
فإن النضال من أجل تعليم مجاين وذي جودة ومتحرر من االستعامر ال يزال مستمرا.
ال تزال الدميقراطية حدثا حادثا يف شوارع جنوب أفريقيا خالل السنوات  ،1990إذ
انتهت حقبة منه مع إطالق رساح نيلسون مانديال آخر أيقونات النضال وآخرين من
سجن جزيرة روبن ( .)Robben Islandويف نظر غالبية الجنوب أفريقيني ،ال تزال
الدميقراطية خدعة واألمة القزحية أسطورة .أما بالنسبة إىل نشطاء حركة يجب إسقاط
الرسوم فإن النضال مستمر وبالنسبة إىل نساء (بالكتابة املولدة املبتدعة-املرتجم)
ومجموعات أخرى مه ّمشة ،ال تزال الدميقراطية هدفا لنضال سوف يستمر قرونا.
توجه كل املراسالت إىل هلنغوي ندولوفو عىل العنوان <>hlengiepn@gmail.com
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ال ّديمقراطية في أثينا

>

بقلم جيراسيموس كوزيليس ( ،)Gerassimos Kouzelisجامعة أثينا ،اليونان
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احتجاجات ضد إجراءات التقشف أمام الربملان اليوناين Flickr/ .
 konterzبعض الحقوق محفوظة.

إن املساس النسبي بالسيادة الوطنية ،مثلام هو عليه حال حق الربملان يف أن
يتخذ قرارات مستقلة ،نتيجة (قابلة للتربير بالنسبة إىل البعض) ألزمة ت ّم اعتبارها
عنيت ال ّديْن اليوناين .صحيح أن األزمة التي فرضت
ذات طبيعة وآثار مالية،
ُ
تصح النظرة االقتصادوية يف
التقشف ومست من السيادة الوطنية مالية ،حيث ّ
هذا الجانب ،ولكنها مالية بفعل أسباب اجتامعية-سياسية وكذا إيديولوجية .إن
حجمها وكذا رضورتها يعودان إىل تجريد دولة التعديل االجتامعي من إمكانية
الفعل وتغليب إيديولوجيا ليربالية هدّامة يف ظل غياب خصم مقابل لها ،كام
تعودان إىل إعادة بناء العالقات بني العديد من القطاعات االقتصادية من دون
وجود رقابة اجتامعية ،وكذا إىل تعزيز كتلة السلطة االقتصادية وتنظيمها.
يس وجود األزمة وغذاها واستغلها.
وعليه فإن متفصال بني قوى مخصوصة ّ
وعىل الرغم من أن «الهيمنة النيوليربالية» تعبري تبسيطي ،فهو بالغ النفع
يف إظاهر الكيفية التي بها تم انهيار الدميقراطية مصحوبا ،من الخارج ،بتغليب

أجر ُد أدناه العديد من املحاور التي كانت محورا لحديث
واسع م ّيز الفرتة  ،2015-2010قبل أن يحدث التغيري السيايس:
• تعزيز راديكايل للسلطة االقتصادية ولتدخالتها يف مجال التنظيم االجتامعي ملا بعد
اإلنتاج وهي تتميز بنوعية الفضائح التي طالت النخبة واتساعها وبتزاوج املصالح
االقتصادية واملصالح السياسية.
• إضفاء الصبغة التجارية عىل الوسائط اإلعالمية وعىل املامرسات الثقافية (وعىل
األخص مجمعات اإلعالم الجامهريي االحتكاري املنظم عىل أسس حزبية).
• تدهور سريورات التمثيل السيايس وإعادة بنائها عىل شاكلة األعامل التجارية
والتسويقية (األحزاب «املتعالية» عن السياسية واملقدمة كام لو كانت منتجات
تجارية واملمثلة «بنجوم» التيليفزيون).
• غلبة العقلنة التي تفرض دورة عمياء للسلع («السوق هي التي تنري الطريق»)
بوصفه مبدأها األساس.
• السريورة التي تم فرضها عىل أنها «تدبّر للدميقراطية» وت ّم تركيزها خالل مسار من
التوسع املتواصل للسلطة التنفيذية وجزئيا للسلطة القضائية ،وعىل حساب سلطة
ّ
التّرشيع (من خالل قرارات وزارية ال تتمتع بالتصديق الربملاين وتدخّالت قضائية
كانت سياسية إىل حد بالغ يف طبيعتها وانقلبت إىل االعتباطية).
• زعزعة سيادة الدولة يف كال تشكيلها االجتامعي الوطني وارتباطاتها الخارجية (من
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مكن للحديث عن الدميقراطية املبارشة اليوم أن يبدو مثاليا عىل اعتبار
أن إمكان تطبيقها تطبيقا فعليا محدودة للغاية .وتبدو فكرة السيطرة
الدميقراطية الجوهرية التي تتجاوز الربملان ،عىل ما نجده عليها يف األدبيات
األخرية ،مطلبا راديكاليا فيه عنارص طوباوية .كيف يتيرس للشعب ،الدميوس ،أن
ميارس السلطة والرقابة حتى بطريقة غري مبارشة يف ظل نظام يتحكم به فاعلون
خارجيون مثل املنظامت الدولية التي ال تتمتع ببنية دميقراطية؟ ال تسمح الظروف
اليونانية املبنية عىل أساس «مذكرة التفاهم» للدميقراطية بأن تعمل .ليس مبستطاع
الربملان ،وفيه ممثلو الشعب ،أن يفعل بصفة مستقلة ،حيث أن قراراتهم محددة
مسبقا إىل حد بعيد.

خطاب (النيوليربالية) متكّن من تأطري مثل هذه الهيمنة وتربيرها والتوسيع من
مجالها .من منظور األزمة اليونانية عىل وجه الخصوص ،ظهر التفكيك العميق
للدميقراطية مبظهر الحقيقة العارية الباردة للنيوليربالية .لقد تظافرت كل التطورات
التي صحبت تغليب هذا الخطاب ،وظروف متفصله وكذا آثاره ،وديناميات إعادة
إنتاج رأس املال واتجاهات املدى القصري املفروضة لتعزز كلها االستبداد االجتامعي.

الديمقراطية المتح ّداة

خالل التربير اليومي عىل أساس «متطلبات الرتويكا»).
• ابتداع جزر بعيدة املنال عن الرقابة الدميقراطية ،مخفية ،غري مرئية للربملان ذاته
مثل مجال السياسية الجبائية واملالية ،ولكن جزءا كبريا منه كان يحدّد يف بروكسيل
(= عاصمة االتحاد األورويب-املرتجم) ،بحيث تكون مثة «حالة استثناء».
تغيت بعض مظاهر هذه املحاور.
وعندما كان التغيري السيايس سنة ّ 2015
وعليه فإن هدف تعزيز السريورة الدميقراطية القوي واملعلن ،والذي ميثل خيارا
سياسيا مركزيا لدى سرييزا (= من اليونانية «جذور» وهي تسمية حزب تحالف
اليسار الراديكايل اليوناين الذي تأسس تأسس سنة  2004عىل هيئة تحالف
أحزاب يسارية وراديكالية وفاز بانتخابات  2015الربملانية اليونانية -Syriza
املرتجم) كان العمل عىل تحويل اتجاه املحور األخري من خالل استعادة كربى
ولكنها غري محتملة للرقابة الربملانية حيث ال تزال أغلب القرارات ممالة
من املراكز الخارجية أو مرتبطة بااللتزام مبا تسطّره ما تس ّمى «املؤسسات».
رئيسيا قلّصت هذه الظرفية السياسية من الديناميات التي كانت إىل حد
اآلن زاحفة منذرة بخطر تعزيز اإلجراءات األمنية والرقابة والقمع االستبدادي
الذي متارسه القوات األمنية التي تتعاون يف العلن مع املجموعات النازية.
كام سمحت تلك الظرفية بوجود ردود دميقراطية ،فعادت الدميقراطية
إىل «طبيعيّتها» ثانية ضمن الحياة السياسية واالجتامعية اليومية.
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عىل أن مجالني ظل فيهام الخطاب النيوليربايل يضع الرشوط ،ومن ث ّم
سا يف تحقيق فعاليتها .أ ّول املجالني هو التحديد
يجعل سياسة التّعايف أكرث ُع ْ ً
الالمبايل للواقع عىل ما تحدده املعطيات الجبائية ،أي بوصفها طيفا مركبا
من املك ّونات التي ال ميكن «للشعب» ال أن ميسك بها وال أن يحكم عليها وبذا
كل سلطة وبعيدة عن منال مسؤولية أي تخطيط دميقراطية
تصري خارجة عن ّ
أو قرارات جامعية .املجال الثاين هو تفكيك املجال العمومي ومن ثم استحالة
تشكيل رأي عام مبني عىل تقدير سليم .ويظل الخطاب اإلعالمي املتعجرف
الذي تتحكم به قلة النظام األول الذي يحتكر «بناء الحقيقة» عىل الرغم
من تغري املشهد السيايس ،فيام صارت التشاور وتبادل الحجج غري مألوف.
عدم القدرة عىل قلب األوضاع يف هذين الحقلني يذكرنا بأن تفكيك
السريورة الدميقراطية ،يف سياق التدبر النيوليربايل لألزمة ،ليس مرتبطا
نفس ارتباطه الذي كان مبظاهر التنظيم االجتامعي التي ميكن أن يعرتف

بأنها «نسقية» واعتربت من عنارص أزمة الدميقراطية خالل العرص الحايل.
تغياملشهد يف ما يهم الخطاب يسء السمعة الذي ي ّربر
من جهة أخرىّ ،
تقليص الدميقراطية عىل أساس األزمة االقتصادية ،أي ،تلك الرطانة التي تحاول
اإليهام «برضورة» الحد من الحقوق .ال يتعلق األمر هنا بالحقوق االجتامعية
فحسب بل وكذلك مبا أظهرته أزمة املهاجرين والتالعب اإلرهايب مبطالب التعبري
العمومي (االنتخاب واالستفتاء) من املساس بالحريات السياسية أيضا .خالل
السنوات الخمس األوىل من األزمة أقدمت الحكومات عىل الحد من الحقوق
االجتامعية (العمل ،الرعاية االجتامعية ،الصحة) وإنكار املطالب السياسية (الرقابة
كل ذلك كان من «الرفاهة» يف
السياسية عىل الرأي العمومي) والتبشري بفكرة أن ّ
ظل شح املوارد االقتصادية .أظهرت الحكومة الجديدة ،من خالل إعطاء األولوية
إىل مبدأ التضامن الذي تم تناسيه إىل حد اآلن ،أن األزمة مل تكن إال ذريعة.
وحيث أن املشهد مل يتغري مبا فيه الكفاية وأن األزمة ال تزال تفعل فعلها،
بكل
كل املواطنني ّ
إيديولوجيا ويف الجوهر ،يكون من امله ّم الرتكيز عىل تنظيم حياة ّ
ما يهم فيها مظاهرهم ومناظريهم وذهنياتهم وآمالهم بالنسبة إىل مستقبل عائالتهم
وجامعاتهم وكذا مستقبلهم هم بالذات .هذه مسألة حساسة بالنظر إىل أن انعدام
اآلفاق هو مبثابة املاء املنجرف إىل طاحونة املواقف الكليانية واملعادية للدميقراطية.
متثل قوة القوى النازية الجديدة تهديدا ،وهو يتعزز فعليا ،منخرطا يف متظهرات
سياسية منظمة متثل ظاهرة جديدة بالنسبة إىل اليونان ،عىل شاكلة «الكسب غري
املرشوع» األمنوذجي يف االقتصاد املوازي ،واالنحراف الساري يف الحياة اليومية .لقد
اضطلع الخطاب املميز للقوى السياسية املغذية للقومية والشعبوية ،بل وحتى
مظاهر من غلبة الخطاب النيوليربايل املتعلق بالرتبّح والتسلّط («الشخصيات
النافذة» ،وكذا أصحاب «القرارالفعيل» الضاربني عرض الحائط بالقواعد املؤسسية
والضّ وابط «البريوقراطية») بدور بالغ السلبية ،نازعا يف الكثري والكثري من األحيان
ال إىل استخدام البالغة الجوفاء فحسب ،بل إىل التسامح مع «سياسة» العصابات.
وعليه فإن الدميقراطية التي أُضعفت يف ظل الظروف الراهنة تتطلب وعيا.
توجه املراسالت إىل جرياسيموس كوزيليس عىل العنوان <>gkouzelis@pspa.uoa.gr
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الوسائط االجتماعية
والديمقراطية،

>

سيف ذو حدين؟
بقلم هارياتي عبد الكريم ،جامعة ماليزيا صباح ،ماليزيا
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اصبحت الهواتف املحمولة ووسائل التواصل االجتامعي جز ًءا ال يتجزأ
من النشاط السيايس Flickr/Sakuto .بعض الحقوق محفوظة.

م

ن دون شك ،يتمثل أحد أهم آثار وسائط التواصل االجتامعي يف املجتمع يف
مدى تح ّولها إىل أداة للتمكني لفائدة مواطنني اعتياديني يحدّدون بها مستقبل
حيواتهم .تتميز الحياة االجتامعية اليوم بالحركية عىل النت وفيها ميكن للناس
وصلُوا من خالل الهواتف الذكية التي ميسكون
أي من مناحي الحياة كانوا أن يُ َ
يف ٍّ
بها بأيديهم .وما من شك أن ذلك يعبّد الطريق للمواطنني حتى يشاركوا وينخرطوا
بحرية أكرب يف املناقشات العمومية التي تتعلق ببلدانهم وبالعامل من حولهم غري
األخص يف البلدان التي ال تكون فيها حرية
محدّدي الهوية نسبيا .ويُتاح هذا عىل
ّ
التعبري ثقافة أو معيارا.

ليست ماليزيا مستثناة من هذا التطور الجديد .فاملاليزيون اليوم ،وبطريقة
غري مسبوقة ،يستخدمون وسائط التواصل االجتامعي بطريقة دينية حتى يعربوا
عن أنفسهم يف جميع القضايا .صار من املعتاد لديهم إرسال التعاليق وتقاسم
رشائط فيديو ومحتويات املواقع أو تنزيلها عىل حساباتهم االجتامعية حول قضايا
يشعرون بها بقوة ،ومبارشة املناقشات عىل الخط مع أصدقائهم .تتمتع وسائط
التوصل االجتامعي من قبيل فايسبوك وأنستاغرام ويوتيوب بشعبية واسعة بني
املاليزيني .ولكن فايسبوك يفوقها كلها مبا يقارب  ٨١باملئة من املاليزيني من
مستخدميه من بينهم ما يقارب  ٩٠باملائة ينفذون إليه من خالل الهواتف الذكية.
>>
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ميكن النظر إىل املدى الذي بلغه “تحرير” وسائ ُط التواصل االجتامعي املاليزيني
يعبون بصوت عا ٍل عن رؤاهم حول الحكومة والقضايا
من خالل االنتباه إىل أي مدى ّ
التي تبدو لهم حساسة من قبيل الدين واإلثنية ،وذلك عىل الرغم من وجود قوانني
تح ّد من مثل هذه املناقشات .ويشكل ذلك مناخا صحيا وحيا للناس بحيث ينخرطون
متسهم .وإىل جانب السياسة ،متكّن وسائط
يف التعاطي مع الشؤون الوطنية التي ّ
التواصل االجتامعي املاليزيني من نحت هوية كونية-محلية هجينة والتعبري عنها.
يف البلدان التي فيها للدول رقابة قوية عىل اإلعالم سواء أكان من خالل متلّكها
مبارشة أم من خالل التشاريع ،صارت قنوات التواصل الخادمة للرؤى البديلة محدودة.
وعليه ،فإن الناس مجربون عىل اإللتجاء إىل الوسائط الجديدة .ويجد الناس أن الوسائط
االجتامعية أكرث فعالية بكثري من بوابات اإلخبار البديلة يف هندسة الرأي العام .مثال
ذلك هو الربيع العريب حيث كانت قنوات التواصل محدودة إىل حد بالغ وكان
الجمهور قد فقد الثقة يف الحكومة ويف الوسائط السائدة .وصارت الوسائط االجتامعية
املصدر الوحيد لإلعالم عند الناس ويف ذات اآلن فضا ًء ميكنهم فيه التعبري عن رؤاهم.
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يف ماليزيا أسهمت الوساط االجتامعية يف ما ُس ِّمي “التسونامي السيايس” خالل
االنتخابات العامة لسنة  ،٢٠٠٨تلك التي شهدت هيمنة التحالف الوطني (باريسان
ناسيونال ،ب ن) تتفتت تدريجيا .واصل معارضو ب ن الذين عرفوا حينها بأنّهم
“تحالف األمل” ( Pakatan Harapanت أ) العمل يف التالفيف التحتية للمجال
السيايس حيث كانوا َمقْص ّيني من اإلعالم السائد .صارت الوسائط االجتامعية هي
أداة املجموعات السيبارنية وكبار منارصي ت أ لنرش رؤاهم يف صفوف الشعب.
باستخدام صفحات الفايسبوك كانت األضواء تلقى باستمرار عىل قضايا شائكة
من قبيل الرسوم الرضيبية عىل السلع والخدمات (ر ض س خ) ،وتكلفة املعيشة
املرتفعة ،ومامرسات الفساد املقرتفة من قبل أعضاء ب ن والحكومة .وقاد ذلك إىل
مناقشات يف صفوف املواطنني وخلق مجاال عموميا .وقد استخدم املد ّونون الذين
كانوا ينارصون التحالف بقوة منصات تدوينهم لتوجيه الرأي العام إىل فائدتهم.
وخالل االنتخابات العامة الرابعة عرشة التي جرت مؤخرا بدأ استخدام الواتس أب
( )WhatsAppأدا ًة يف الحملة إضافة إىل تويرت وفايسبوك .عىل خالف فايسبوك ،يصل
واتس آب إىل األفراد شخصيا .وقد تم بعث مجال عمومي يف ما بني األفراد من خالل
مجموعات التحادث عىل واتس آب ملناقشة رسائل حملة ت أ .رمبا كانت اسرتاتيجية
الحملة جيدة التنظيم هذه التي فيها ركز ت أ عىل قضايا محددة وأعيد التأكيد عليها
مرارا وتكرارا هي التي أدّت إىل إسقاط حكومة ب ن ذات الواحد وستني عاما .كان
ب ن بطيئا يف االلتفات إىل الوسائط االجتامعية عىل اعتبار سيطرته عىل الوسائط

السائدة .كانت نتيجة حملة ت أ التواصلية أنها غنمت  ١١٣مقعدا برملانيا من أصل
 ،٢٢٢فيام مل يتوفق ب ن إال يف تأمني  ٧٩مقعدا خالل انتخابات  ٩ماي/أيار .٢٠١٨
الصحافة وبالدميقراطية تكون
عندما يتعلّق األمر بالوسائط االجتامعية وبح ّرية ّ
تلك الوسائط سيفا ذا حدين .ففيام تفتح الباب لح ّرية التعبري والتمكّن الذايت
هي تعبّد كذلك الطريق نحو اختالق األخبار الزائفة ونرشها كام الجراثيم الناقلة
للعدوى .لقد صارت األخبار الزائفة قضية كربى لدى املاليزيني .ففى الوسائط
االجتامعية أُغرق املص ّوتون خالل االنتخابات العا ّمة األخرية تحت األخبار الزائفة
التي غلبت عىل التقارير اإلخبارية الحقيقية .لقد بلغ اإلخبار الزائف يف تحريف
حق املواطنني يف معرفة الحقيقة .إن االعتامد
اإلعالم إىل درجة اإلتقان ح ّد إنكار ّ
املبالغ فيه عىل الوسائط االجتامعية وكأنّها املصدر الوحيد لإلعالم يُسهم عىل
املدى البعيد يف ازدهار األخبار الزائفة ألن املواطنني قليال ما يقارعون األحداث
ببعضها .لقد كانت محاولة الحكومة معالجة هذا األمر من خالل مترير قانون
مكافحة األخبار الزائفة سنة  2018محاولة فاشلة يف التحديد الدقيق لتعريف
ما يكون “زائفا” عندما يتعلق األمر باإلخبار .ومهام يكن من أمر فقد تبني أن
القانون قصري العمر عىل اعتبار ترصيح الحكومة بأن لها نية إبطال مفعوله.
يظهر اآلن تهديد آخر ،صادرا عن الوسائط االجتامعية وهو النابع من هيمنة
تعصب منارصي الطبقة املهيمنة عىل الرؤى األخرى يف الفضاء االفرتايض .يصري الحاملون
ّ
ملواقف بديلة عرضة للمضايقات السيربنية إىل الحد الذي يثبطهم عن االشرتاك يف
النقاش الدميقراطي فيام ترضب الصدمة آخرين بسبب اإلجابة املعادية التي تصلهم
السياسيني .وحتى إذا ما بدا أن بعض النقاط املثارة سليمة فإن
صادر ًة عن
ّ
املتعصبني ّ
املتعصبني السياسيني يتكتلون إلدانة من يتبناها من مستخدمي الوسائط االجتامعية
ببذاءة منكرين عليهم الحق يف حرية التعبري عن آرائهم .إن انعدام التمدّن والعقالنية
لدى عامة الناس يُخمد روح التحمس لالشرتاك يف مناقشة صحية للقضايا العمومية.
من أجل أن تصري الوسائط االجتامعية أداة فعلية عىل طريق الدميقراطية الحقيقية
يتوجب قَ ْبالً أن تصري املدنية وحسن استخدام الوسائط معيارا وثقافة يف صفوف
املواطنني الذين عليهم أن يصريوا قادرين عىل فهم معنى التواصل العقالين .عندها،
وعندها فحسب ،ميكن إلعادة تشكيلٍ حقيقيّ ٍة لأل ّمة أن تكون من خالل تبادل األفكار.
توجه كل املراسالت إىل هاريايت عبد الكريم عىل العنوان <>haryati@ums.edu.my
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التراجع الديمقراطي في
االرجنتين

>

بقلم استيبان تورس كاستانيوس ( ،)Esteban Torres Castañosجامعة قرطبة الوطنية ،والمجلس الوطني للبحث
العلمي والتقني ( ،)CONICETاألرجنيتي

رافق األزمة االقتصادية الجديدة تحديات جديدة
للدميقراطية يف األرجنتنيFlickr/Alex Proimos .
بعض الحقوق محفوظة.
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شهد جمهورية األرجنتني تراجعا ملحوظا للدميقراطية .ويكون من
العسري فهم مدى االتساع والتعقيد الذين يسامن هذا الرتاجع إذا ما
استخدمنا نظريات الدميقراطية التي صارت بعد انهيار الديكتاتوريات
العسكرية ،مبثابة األطر التحليلية السائدة لدى القوى اليسارية والتقدمية يف البالد
وعىل امتداد أمريكا الالتينية .إن العمليات املعارصة من إضفاء الصبغة الدميقراطية
بوصفه سريورة اجتامعية من توسع قوى التملك العمومي يقوم عىل ثالثة اتجاهات
أ ّولها التقني السيايس وثانيها التقني االقتصادي وثالثها التقني التواصيل .يتجسد كل
واحد من هذه االتجاهات يف حفنة من األبعاد .أود هاهنا أن أجرد وصفًا ،ال غري،
رسعت بالرتاجع البنيوي للدميقراطية يف األرجنتني خالل سنة .٢٠١٨
لألحداث التي ّ
ترتبط هذه األحداث ببعد سيايس قمعي هو من ضمن االتجاه السيايس الذي أرشتُ
عنيت درجة
إليه أعاله وباألبعاد األكرب لالتجاه التقني االقتصادي للبلدان الطَ َرفيةُ ،
استقالل الدولة يف تحديد سياستها االقتصادية عىل املستوى الشامل (سياسة ماكرو-
اقتصادية).
يف ما يهم البعد السيايس القمعي يتمثل الحدثان األهامن اللذان يع ّزز
أحدُهام اآلخر يف
 -١اتخاذ السلطة التنفيذية الوطنية ،ومن خالل مرسوم ،قرارا بإجراء تحويل عقائدي
ووظيفي للقوات املسلحة ،و

 -٢دعم الحكومة ذاتها لرتكيز قواعد عسكرية تابعة للواليات املتحدة األمريكية يف
أجزاء مختلفة من الرتاب الوطني.
يف ما يتعلّق بالحدث األ ّول ،كان أساس التّح ّول الذي دفعت به السلطة
التنفيذية من خالل املرسوم  ٢٠١٨/٦٨٣هو السامح للقوات املسلحة بالقيام
مبهمت الحامية األمنية للرتاب الوطني .بهذا ت ّم عمليّا تذويب الحدود بني أمن
ّ
الرتاب الوطني والدفاع الوطني وهو ما يع ّزز نية الحكومة يف تجريم االحتجاج
االجتامعي الذي اتسع عىل امتداد البالد منذ انتصار التحالف الحاكم كامبييموس
َي= تحالف الخيمة الكربى ألحزاب ميني الوسط وقواه
( = Cambiemosلِ ُنغ ّ ْ
السياسية-املرتجم) يف ديسمرب  .٢٠١٥بهذا اإلجراء ،تسعى حكومة موريسيو ماكري
( )Mauricio Macriإىل وضع القوات املسلحة يف خدمة “برنامج مكافحة االت ّجار
باملخدرات واإلرهاب” الذي من خالله تصطف كلّيا يف أجندا السياسة الخارجية
للواليات املتحدة األمريكية .بإمضاء هذا املرسوم الجديد يت ّم إلغاء املرسوم -١٦٩١
 ٢٠٠٦وتفتيت اإلطار القانوين الذي كان يتمثل يف قوانني الدفاع الوطني (،)١٩٩٨
وقوانني أمن الرتاب الوطني ( )١٩٩٢وقوانني االستخبارات الوطنية (،)٢٠٠١
وهي ترتيبات قانونية تم بناؤها مثر ًة لعقود ثالثة من توسيع الدميقراطية عىل
أساس توافقات متعددة األطراف غري مسبوقة املدى عىل امتداد التاريخ الوطني.
>>
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يف ما يتعلق بالحدث الثاين ،تعمل الحكومة عىل الدفع برتكيز قواعد عسكرية
للواليات املتحدة األمريكية عىل الرتاب األرجنتيني تكون قيادتها التقنية بني أيدي
القيادة األمريكية الجنوبية .تم تعيني مواقع ثالثة هي الحدود الثالثية األرجنتينية-
الربازيلية-الباراغوانية ،وأرض النار ( =)Tierra del Fuego (Ushuaiaأقىص أرايض
جزر املحيط األطليس من جهة القرب من القارة القطبية الجنوبية-املرتجم) ومقاطعة
نيوكوين (من جهة غرب البالد عىل أواسط الحدود مع الشييل-املرتجم) .ولقد تم
َثي بحدث ثالث هو قدوم القوات العسكرية األمريكية إىل الرتاب الوطني
تعزيز ال َحد ْ
رصحت بذلك
ومثلام
املحلية.
القوات
مع
مشرتكة
تدريبية
بتامرين
للقيام
هذه السنة
ّ
السلطاتُ من كال البلدين تهدف هذه التدريبات إىل توفري معلومات “ضد االتجار
يف أسلحة الدمار الشامل” .ويتطلب نزول قوات أجنبية عىل الرتاب الوطني ترخيصا
من الكنغرس الوطني ،ولكن مثل هذا الرتخيص مل يطلب من ِقبَل الحزب الحاكم.
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فضال عن هذه األحداث من الرضوري إيالء أهمية إىل سلسلة ثانية من األحداث
تسببت ،يف زمن قيايس ،يف االفتقاد الكيل الستقاللية الدولة الوطنية يف صياغة
سياساتها االقتصادية الشاملة .أنا أشري هنا إىل سياسة التداين الخارجي املفرط التي
مؤشيْن دالّني هاهنا هام تزايد ال ّديْن الخارجي مقارنة
تتبعها حكومة ماكري .أه ّم ّ
بالناتج الداخيل الخام لألرجنتني وخصائص االلتزامات التي ت ّم االتفاق عليها مع
الدائنني .بالنسبة إىل املؤرش األول من املمكن القول إن كامبييموس بلغت أقىص
رسعة يف من ّو الديْن الخارجي عىل امتداد التاريخ الوطني من خالل تأطري جديد
لكيفية تحديد القيمة املالية (القيمة املالية للبضائع والسلع والخريات هي املحددة
من خالل تقدير ما يعادلها من مال سائل وهي قيمة تختلف عن القيمة االقتصادية
لتلك البضائع إذا ما حددت من خالل نفعها مثال-املرتجم) .ففي ظل حكومات
كريشرن ( )٢٠١٥-٢٠٠٣سعت سياسات الدولة االقتصادية إىل تقليص ال ّديْن الخارجي
تفاويض ُمتشدّد مع الدائنني .وقد سمح النجاح النسبي ملثل
من خالل اتخاذ مسار
ّ
هذه املفاوضات بدفع االقتصادي اإلنتاجي ،كام توفقت تلك املفاوضات ،وإىل ح ّد
كبري ،يف التخيل عن منوال  ٢٠٠١-١٩٧٦يف تحديد القيمة املالية .ومنذ ديسمرب 2015
عادت حكومة ماكري إىل تداين خارجي مع ّمق ،اعتربته أداة مثىل إلعادة إطالق
القيمة املالية .ومنذ  2011كانت نسبة الدين الخارجي العمومي من الناتج الداخيل
الخام بصدد االرتفاع حيث بلغت  ١٤.٢باملائة ،وهو مستواها األدىن منذ استعادة
الدميقراطية سنة  .١٩٨٣ومنذ تلك اللحظة بدأ الدّين يف االرتفاع ،وحلّق يف األعايل

يف ظل ترسيع اتباع حكومة ماكري لسياسة التداين املفرط ح ّد بلوغ  ٦٥.٥باملائة
من الناتج الداخيل الخام خالل شهر جوان-حزيران-يونيو  .٢٠١٨وعليه ،انتقل
ضارب التداين يف األرجنتني من مستويات منخفضة إىل مستويات عسرية املعالجة يف
زمن قيايس .لقد بلغت قيمة اإلصدارات التداينية يف العمالت املحلية واألجنبية ما
يساوي  133بليون دوالر أمرييك تقريبا وهو ما وضع البالد يف مستوى أعىل مؤرشات
التداين السيايس ضمن اقتصاديات العامل الصاعدة خالل الفرتة .٢٠١٨-٢٠١٦
يف ما يهم العالقة مع الدائنني ،الحدث األهم يف هذه الدورة الجديدة من
التداين هو قرار إعادة االرتباط الخاضع بصندوق النقد الدويل (ص ن د) بعد
أربعة عرش سنة من تصفية الديون مع هذه املنظمة .لقد تجسدت العودة إىل
ص ن د من خالل طلب قرض تعوييض .ليس الجديد يف هذا القرض الضخم (50
بليون دوالر أمرييك) إذا ما قورن بالقرض التعوييض السابق الذي أمضته األرجنتني
مع ص ن د ،مساسه بالرسوم الرضيبية واإلصدارات املالية فحسب بل وكذلك
مبعالجة التضخم ،إذ هذه املرة ،ستكون كل هذه العنارص تحت السيطرة .بهذه
رصف يف االقتصاد الوطني لص ن د .وبذا
الطريقة ،فوضت رئاسة ماكري عمليا الت ّ
صارت يَدًا تنفيذية لربنامج التعديل املايل النيوليربايل الذي طالب به ص ن د.
إن سياسات عسكرة الرتاب الوطني والتداين املفرط الرسيع تجرف السيادة
الوطنية وتتسبب يف اندالع املقاومة الجامعية واملظاهرات عىل امتداد الرتاب الوطني.
وتشمل قوى املعارضة طيفا واسعا من الفاعلني االجتامعيني ممن ترضروا بفعل هذه
التغريات االجتامعية أو أُق ُْصوا من املجتمع .وعىل ال ّرغم من أن ميزان القوى بني
املدافعني عن إضفاء الصبغة الدميقراطية واملدافعني عن النظام الجديد امل ُ َع ْولَمِ ،
املنارص لالستحواذ الفردي عىل امللكيات الكربى ،ملحوظ الرجحان لفائدة األخريين
فإن املستقبل السيايس الوطني عىل املدى املتوسط غري قابل للتوقع .ومن الرضوري
وصف السريورة الجارية لالنجراف الدميقراطي.
أن نحتفظ يف أذهاننا بأ ْن ليس كافيا ُ
إن ما هو مطلوب هو تفسري الظاهرة من منظور متعدّد األبعاد بالنسبة إىل
والتغي االجتامعيني
الدميقراطية ،تفسريا يندرج يف نظرية اجتامعية جديدة يف التملّك
ّ
التاريخيني .مثل هذه األداة التفسريية ستمكّننا من إعادة تحديد برنام ٍج يساري
جديد للتغيري االجتامعي يعالج قضية التملك االجتامعي الجديد التي نوجد يف ظلّها
اآلن .علينا أن ننجز هذه املهمة قبل أن تصري متأخرة جدّا بالنسبة إىل الدميقراطية.
توجه كل املراسالت إىل استيبان تورس كاستانيوس عىل العنوان <>esteban.tc@conicet.gov.ar
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شطب النساء من الثورة
المصرية

>

بقلم آمي أوستين هولمس ( ،)Amy Austin Holmesالجامعة األمركية بالقاهرة ،مصر

 Flickr/lokhaبعض الحقوق محفوظة.
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ىل وقع االفتتان مبشهد االحتجاجات الحاشدة يف ساحة التحرير ،قاد ال ّربيع
العريب نحو اهتامم متجدّد بدراسة الثورات .وعىل الرغم من تدفّق الكتابات،
كثريا ما تغيب النساء عن الحركة .يبدأ كتاب هـ .أ .هيللري ()H.A. Hellyer
مهم يف الثورة
ثورة مل تنجز  A Revolution Undoneمبرسد يحوي  ٢٧وجها ّ
املرصية ،وال تذكر إال امرأة واحدة إىل جانب  26رجال .ويظهر كتاب فيليب مارفليت
( )Philip Marfleetمرص :ثورة معرتض عليها Egypt: Contested Revolution
بوجه امرأة عىل غالفه ولكن ال تحرض نساء كثريات يف تحليله .وقد أدمج أكادمييون
آخرون النساء بوصفهن عىل األكرث ضحايا التحرش أو العنف ولكن ال بوصفهن
فاعالت لهن شأن يف هندسة األحداث الجارية .بغية العثور عىل النساء يف بحر
املخصصة
الكتابات حول الربيع العريب عىل املرء أن يبحث يف الحقول الفرعية
ّ
للدراسات الجندرية باعتبار غيابهن ،أنها عىل األغلب ،عن الكتب التي تدّعي أنها
متنحنا نظرة شاملة عن االنتفاضات .باعتباري مقيمة يف القاهرة ،تعيش يف مرص منذ
سنة  ،٢٠٠٨رأيت نسا ًء يف كل احتجاج ،ويف كل اعتصام يف كل حدث شهدت ُه تقريبا،
ولكن النساء مشطوبات من تاريخ الثورة املرصية .قد تعتقد األجيال املستقبلية أن
النساء مل تك ّن فاعالت مهامت يف األحداث التي تع ّرف عىل أنها الربيع العريب .ولكن
ما من يشء ميكن أن يكون مبثل ابتعاد هذا القول عن الحقيقة.

مل تدافع النساء عن حقوق النساء فحسب ،بل كثريا ما ك ّن يف الخط األمامي
للحركية الثورية املرصية منذ زمن ديكتاتورية مبارك ،عىل امتداد سنوات االنتفاض
وصوال إىل الحارض حيث أعاد النظام تشكيل نفسه يف ظل الرئيس السييس .بالعودة إىل
سنة  ،٢٠٠٥ويف محاولة ملنع التزوير وإدخال يشء من املحاسبة يف النظام االستبدادي
املرصي ،أسست ثالث نساء مجموعة رصدت االنتخابات الرئاسية والربملانية .سمني
أنفسهن “شايفينكم” .الحقا ،صارت بثينة كامل ،إحدى املؤسسات ،أول امرأة تتقدم

للتنافس االنتخايب عىل الرئاسة يف تاريخ مرص الحديث .وقبل الثورة كان مركز النديم
هو املركز املرصي الوحيد املخصص ملعالجة ضحايا التعذيب وكانت مؤسسته امرأة
هي الدكتورة عائدة سيف الدولة .ومن الذي أنجز رشيط الفيديو الذي انترش كالنار يف
الهشيم أسبوعا قبل  ٢٥يناير/جانفي  ٢٠١١والذي حمس املاليني للذهاب إىل الشوارع
واالحتجاج؟ لقد كانت امرأة أيضا هي أسامء محفوظ من حركة شباب  ٦أبريل.
بعد اإلطاحة مببارك ،كان البلد محكوما طوال سنة ونصف بطغمة عسكرية
بينت يف موضع آخر ،كان
ت ُعرف باسم املجلس األعىل للقوات املسلحة .ومثلام ُ
واحدا من مطالب الثورة األكرث راديكالية إنهاء الحكم العسكري .مل يكن األمر يتعلق
بإصالح أو بتغيري تدريجي أو مبجرد إخراج ديكتاتور من املكتب بل بدعو ٍة إىل
تغيري جوهري يف بنية الدّولة وبرتكيز الحكم املدين يف دولة يحكمها العسكر منذ
تأسيسها سنة  .١٩٥٢ينبني العسكر املرصي عىل التجنيد الذكوري الشامل ،ومن
الصدف أن
ثم فإن النساء مقصيات من أكرث مؤسسات البالد قوة .قد اليكون من ُّ
العديد من القادة الحركيني يف هذه الحركة املعادية للعسكر من النساء .طالبت
مجموعة “ال للمحاكامت العسكرية” بإنهاء مامرسة إخضاع املدنيني للمحاكم
العسكرية ،ومن الوجوه القيادية يف هذه املجموعة شهرية أبو ليل ومنى سيف .وقد
كشفت مجموعة أخرى العديد من خروق حقوق اإلنسان التي اقرتفتها العسكر
بعرض رشائط فيديو عىل شاشات ركّزت يف الساحات العمومية .كان اسم هذه
املجموعة “عسكر كاذبون” وكانت من بني مؤسس ْيها امرأة قبطية هي سايل توما.
كثريا ما كانت النساء هن من يكرسن التابوهات االجتامعية من خالل الحديث
عن العنف املكتوم الذي تتعرض له النساء كام الرجال .سمرية إبراهيم هي من
السكوت املرضوب عىل مامرسة العسكر الختبارات العذرية عىل املقبوض
كرست ّ
>>
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بثينة كامل (يف الصورة) فوق ميدان التحرير يف  28يناير  .2011أصبحت أول
امرأة ترتشح للرئاسة يف مرص .حقوق النرش :آمي أوسنت هوملس.

23
عليهن .قادت هبة مرايف ،التي كانت مديرة هيومن رايتس ووتش يف مرص َز َم َنذَاك،
واملرأة الوحيدة التي كانت ضمن مرسد هيللري الحملة من أجل إنهاء مامرسة
اختبار العذرية .كام اضطلعت النساء بدور قيادي يف الدفاع عن حقوق الرجال،
وكانت دليلة عبد الحميد ،الباحثة يف “املبادرة املرصية للحقوق الشخصية” واحدة
من القليلني الذين نددوا داخل مرص بالحملة عىل جامعة السحاقيات واملثليني
ومزدوجي امليول الجنسية وذوي الهوية العابرة للجندر والكوير ( )LGBTQخريف
سنة  ٢٠١٧مبا فيها الفحص الرشجي اإلجباري عىل الرجال املشكوك يف كونهم مثليني.
وقد كانت النساء يف الخط األمامي من املشهد اإلعالمي املرصي املعارض.
كانت لينا عطالله مؤسسة ‘مدى مرص’ ورئيسة تحريره ،ذاك املوقع اإلخباري
الذي وصفته صحيفة الغارديان ( )The Guardianسنة  2015بأنه الذي أبقى
ح ّرية الصحافة عىل قيد الحياة يف مرص .وبسبب إصداعه بالحقيقة كان ‘مدى
مرص’ أ ّول املواقع املحجوبة سنة  ٢٠١٧وهو ال يزال ممنوعا بعد أكرث من سنة.
وضمن الجيل الجديد من الحركيات النوبيات نجد العديد من الوجوه النسائية.
فقد عملت فاطمة إمام ضمن لجنة ُم َس ّودة الدستور ونجحت يف إدراج ذكر
نوبيا يف الدستور املرصي ألول مرة .ويف نطاق عملها مد ّونة وباحثة ،استمرت
الحساسة مبا يف ذلك قضية مصادرة األرايض املعدودة
يف دفع الوعي بالقضايا ّ
تقليديا ضمن األرايض النوبية من قبل العسكر عىل امتداد الحدود مع السودان.

وخالل ربيع سنة  ٢٠١٧كانت سهام عصامن ،الفتاة األسوانية ،أ ّول امرأة تعلن
ن ّيتها الرتشح لرئاسة االتحاد النويب العام ،قبل أن تنسحب تحت ضغوط شديدة.
أخريا ،أحد أشهر محاميات حقوق اإلنسان املرصيات هي ماهينور املرصي
اص ًة لإلخوان املسلمني،
املعروفة بدفاعها عن حقوق كل املرصيني مبن يف ذلك ُ ٢١م َن ِ َ
عىل الرغم من أنها هي نفسها كانت تعلن نقدها لإلخوان .كام دافعت عن املهاجرين
رصت عىل مقاسمتهم املبيت يف مراكز الرشطة للتأكد من أنّهم لن يتعرضوا
السوريني وأ ّ
إىل التعذيب أو إىل سوء املعاملة .وقد حصلت سنة  2014عىل جائزة لودوفيك تراريو
( )Ludovic Trarieuxلحقوق اإلنسان التي كان فاز بها نيلسون مانديال سنة .1985
ليس مبُ ْستَطاع ُم َذكّرة مبثل هذا االختصار أن تفي املوضوع حقه .عديدات
هن النساء الاليت ميكن ذكرهن ومن املمكن االطالع عىل كتاب نريمني عالم
النساء والثورة املرصية  Women and the Egyptian Revolutionبوصفه
أحد املصادر التي ميكن فيها الحصول عىل تحاليل أكرث تفصيال .ولكني آمل يف
أن أكون قد أظهرتُ أن النساء مل يقترصن عىل الدفاع عىل حقوق النساء،
إذ ك ّن جزءا ال يتج ّزأ من كفاح أشمل .إن شطب النساء من تاريخ الثورة أو
ركنهن يف حقل دراسات الجندر هو تأبيد للبنى البطريكية التي ث ُ ْر َن ضدّها.
توجه كل املراسالت إىل آمي أوستني هوملز عىل العنوان <>holmes@aucegypt.edu
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الحوكمة الكونية:
مفهوم صالح لنظام ديمقراطي

>

عالمي؟
بقلم بيتر وال ( ،)Peter Wahlعضو المجلس التنفيذي للجمعية العالمية لالقتصاد والبيئة وتنمية ( ،)WEEDبرلين،
ومؤسس مشارك لمنظمة أتاك ألمانيا (= Association for the Taxation of financial Transactions and Aid to Citizens -Germany
جمعية توضيف الرسوم الضريبية على التحويالت المالية وم ّد العون للمواطنين) ،ألمانيا

خ

الل السنوات  ،١٩٩٠افتتح مفهوم ‘الحوكمة الكونية’ دورة حياته ،وا ِعدًا بنمط
جديد وأكرث دميقراطية من النظام العاملي وكذا بعوملة ذات وجه إنساين.
مسار املفهوم يعلّمنا دروسا هامة.
أولها أن الحوكمة ليست الحكومة .يف الفرنسية ،اللفظة
سي ،و ّجه ،عدّل تنظي َم يش ٍء ما .من
َح َك َم ( )gouvernerتعني ّ
حيث الجوهر ،تكون النقاط اآليت ذكرها ذات مساس باملفهوم:
• مل تخضع سريورة العوملة االقتصادية إىل التعديل التنظيمي السيايس .يعود ذلك
إىل انتصار الليربالية التي تعتمد التعديل الذايت لألسواق ،والل ْ َّبلة والخوصصة وإبطال
التعديالت الحادثة.
• بروز مشاكل كونية ،من قبيل تزايد درجات حرارة الكونُ ،حلُولُها تقع خارج منال
قدرة األمم-الدول ُم ْف َردةً.
• حاجة املشاكل الدولية التقليدية من قبيل األمن الجامعي وسباق التسلح والحد
من انتشار النووي ... ،إلخ ،إىل مقاربات جديدة.
• رضورة توفّر أشكال جديدة من التعديل السيايس من خالل مزيج من االتفاقات
الرسمية وامللزمة ،والرتتيبات املعيارية غري امللزمة ،واملوافقات الطوعية ،والشبكات
متعددة األطراف تتمفصل كلها لتشكل نظاما.
عنيت
• حاجة كل هذا إىل منط جديد من التفاعل بني الفاعلني ضمن النظام العاملي ُ
الحكومات واملؤسسات متعددة األطراف وقطاع األعامل واملجتمع املدين .االندماج،
التعاون ،الحوار ،التشبيك ،التفاوض وت َ َرا ُج ُح املصالح هي األدوات املفتاحية يف ذلك.

ولكن رسعان ما انقشع الوهم .فمنذ أول تقييم للمؤمتر بعد خمس سنوات من
تاريخ انعقاده كان من الواضح أن عوملة الرأساملية النيولربالية مل تف بوعودها .مل
يتدفق االزدهار بحيث تكون القوارب الصغرية والبواخر الكبرية قادرة عىل اإلبحار
ِمثْالً مبِثلٍ  .بدال عن ذلك ،كانت مث ّة العديد من الخسائر .من املهم اإلشارة هاهنا إىل
>>

رسم توضيحي بواسطة أربو.

ترسخ واقعيةً .وافقت العبارة
مع نهاية الحرب الباردة بدا أن للمفهوم فرص َة ّ
املركّبة ‘الحوكمة العاملية’ روح العرص وكسبت شعبية .وأمكن أن ينظر إىل مؤمتر
األمم املتحدة يف ريو دي جانريو سنة  ،١٩٩٢وهو املؤمتر األضخم يف التاريخ بحضور
أكرث من  ١٠٠رئيس دولة ومشاركة حاشدة من املجتمع املدين ،عىل أنه رمز لذلك
الرتسخ .كانت ريو طفرة االخرتاق يف رسدية ‘العامل الواحد” التي كان ميكن لها
أن تكون ذات ِصلَ ٍة بالكوسموبوليتانية الليربالية وباألُ َم ِم ّية اليساريّة سواء بسواء.
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أن العديد من تلك الخسائر كانت ضمن االقتصاديات املتقدمة وبآثار متكن لنا اليوم
رؤيتها يف كل أبعادها من خالل انعطاف العديد من متكبّدي تلك الخسائر نحو
االحتجاج املشهود لدى اجتامع منظمة التجارة
اليمني املتطرف .ومثلام أشار إىل ذلك
ُ
العاملية يف سياتل سنة  ،١٩٩٩عاين املزي ُد فاملزيد من الناس اآلثار السلبية للعوملة
ومن بينها كانت التهديدات املسلّطة عىل اإلنصاف االجتامعي والبيئة والدميقراطية.
بعبارات أخرى ،انترصت ديناميات اقتصاد السوق الرأساملية .سنة ،٢٠٠٨
انتهى االعتقاد يف أن األسواق املالية قادر ٌة عىل أن تكون ف ّعالة فتعد َّل نفسها
ذاتيا إىل أن انكشف عن أسطورة .صارت الرأساملية املالية خارج أيّة سيطرة
ممكنة وقادت العامل إىل أكرب أزمة مالية منذ الكساد الكبري .مل تعد ال َح ْوكمة
الكونية حتى قادرة عىل التأثري يف السريورة فام بالك بعكس ات ّجاه األحداث.
ولكن مقاربة الحوكمة الكونية مل ت ُِب عن عجزها عن تحقيق الخالص يف املجال
االقتصادي فحسب ،ذلك أن روحها مل تكن فعالة عىل صعيد العالقات الدولية كذلك.
ومن ث ّم ،انطلق توسيع الناتو رشقا سنة  ١٩٩٧ضدّا عن روسيا يلتسني .وحني بدأ الناتو
حربه عىل يوغسالفيا السابقة سنة  ،١٩٩٩من دون تفويض من األمم املتحدة ،انطلقت
سلسلة كاملة من أعامل سياسات القوة اآلحادية وخروق القانون الدويل .واستمر
ذلك مع “الحرب عىل اإلرهاب” بعد  ،٩/١١والهجوم عىل العراق باعتامد “تحالف
الراغبني” الكوين ،واستقالل كوسوفو آحادي الجانب تحت راية الناتو سنة  ،2008وتغيري
النظام يف ليبيا سنة  .٢٠١١وكان كل ذلك عىل ال ّنقيض من مقاربة الحوكمة الكونية.
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عىل الضد من هذه الخلفية ،ال يكون من املفاجئ بروز ردود أفعال
نخص بالذكر ،تش ّجع روسيا ،و ،بدرجة متزايدة ،الصني عىل الخروج من
مناقضةّ .
نظام ما بعد الحرب الباردة .ومل تكن تلك ظاهرة مؤقتة ،بل منغرسة يف تحول
ذي أعامق سحيقة يف الصفائح التكتونية للنظام الدويل .ونحن نشهد اآلن
تح ّوال نحو نظام عاملي متعدد املراكز .ملمحه األساس هو تحول الصني إىل قوة
عظمى ،وعودة رأساملية الدولة يف روسيا بوصفها قوة كربى ،وتح ّول مرك ُز ثقل
نسبي يف الهيمنة األمريكية واألوروبية.
وتآكل
ٌ
اقتصاد الكوكب األريض نحو آسيا
ٌّ
يف ما بينهم ،انتظم الوافدون الجدد يف تشكيالت مختلفة ويف تحالفات حول
قضايا متباينة من قبيل منظمة شانغهاي للتعاون وبلدان الربيكس (الربازيل،
روسيا ،الهند ،الصني وجنوب أفريقيا-املرتجم) .وقد ركزوا مؤسسات مالية متعددة

األطراف من قبيل ‘بنية االستثامر التحتية اآلسيوية’ بوصفها صندوق نقد دويل
وبنكا دوليا بَ ِديل َْي يربمجان مشاري َع اقتصا ٍد وبني ًة تحتي ًة ضخم ًة من قبيل ‘طريق
الحرير الجديدة’ .وكان ذلك مصحوبا بربوز هياكل موازية ضمن االقتصاد العاملي
من قبيل النظام البديل ‘سويفت’ =(=�SWIFT = The Society for World
 =wide Interbank Financial Telecommunicationsجمعية االتصاالت
العصبي املا ُّيل ال َك ْو ّين اإللكرتوين،
املالية العاملية بني البنوك-املرتجم) ،ذلك الجها ُز
ُّ
الذي بعثته الصني وروسيا ،ونظامي بطاقات االئتامن الخاصني بهام واللّذين
يكرسان االحتكار الكوين الذي متارسه بطاقات املاسرتكارد ( )Mastercardوالفيزا
( )Visaواألمريكان اكسرباس ( .)American Expressوتزيد االتفاقات التجارية
من االستعاضة عن الدوالر األمرييك من خالل تركيز وحدات مسح ثنائية األطراف
مام ينسف أحد أعمدة الهيمنة األمريكية .بعبارات أخرى ،مث ّة منط بديل من
ردّة الفعل عىل العوملة يرتكز عىل فكرة ال ُق ّوة امل ُ َعا ِدلة ،وأحد عنارص هذا النمط
هي “النقض االنتقايئ للعوملة” .وما من شك يف أن النظام العاملي يجلب مخاطر
جديدة ،وكام هي الحال يف مثل هذه الظروف ،يؤدّي التنافس بني الوافدين
الجدد والالعبني مديدي ال ِقدَم إىل النزاعات والالاستقرار .ومع حلول إدارة ترامب
وآحاديّتها املتط ّرفة الداعية إىل “ أمريكا املجيدة ُمج َّددًا” ،زادت حدة املخاطر.
إذا ما تساءلنا عن علّة عدم نجاح الحوكمة الكونية ،جاز لنا أن نجيب بذكر
األسباب الرئيسة التالية:
• التعامي عن ميزان القوى عند النظر إىل االقتصاد السيايس للرأساملية املعوملة ،أو
الص ُموت للعالقات االقتصادية’.
عىل ما كان ماركس يصوغه من خالل تسميته ‘ال ُعنف َّ
• التعامي عن ميزان القوى ضمن النظام الدويل ،و
• سوء تقدير ق ّوة الحفظ الذايت لدى األمة-الدولة واستمرار هيمنة إطارها التنظيمي
للمجتمع الرأساميل.
منذ بدئها كانت الحوكمة الكونية مفهوما بالغ املثالية .ولكن فكرة التعاون
تخل عنها ضمن النظرية االجتامعية النقدية
الدويل ال تزال صالحة ويتوجب أالّ يُ ّ
ويف املامرسة .عىل أن نظر ًة أكرث قربا ملن يتعاون مع َم ْن وكَذَا ضُ َّد َم ْن ،وتقديرا واقعيا
مليزان القوى سيكونني مطلوبني إذا ما تعلّق األمر بتطوير بدائل يراد لها أن تَدُوم.
توجه كل املراسالت إىل بيرت وال عىل العنوان <>peter.wahl@weed-online.org
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المثقف ،بال منازع
بقلم نيكوالس لينش ( ،)Nicolas Lynchجامعة سان ماركوس الوطنية ،البيرو

>

26

ك

العدد  ٣من السلسلة  - 8ديتسمبر ٢٠١8 -

عمل كيخانو أستاذا وباحثا بصفة رئيسة يف
جامعته األم ،سان ماركوس يف البريو ،وكذا يف عدد من
الجامعات األخرى يف أمريكا الالتينية والواليات املتحدة
األمريكية .نتيجة النخراطه قصري املدى يف عامل السياسة
>>

آنيبال كيخانو٢٠١٥ ،

ان آنيبال كيخانو (-١٩٢٨ Aníbal Quijano
 )٢٠١٨املثقف النقدي بال منازع يف البريو
ويف أمريكا الالتينية ،وكان فعله متناسقا
مع مبادئه .عندما برز ُسوسيولوجيًّا خالل السنوات
 ،١٩٧٠-١٩٦٠كان نقد األوضاع القامئة يف ذروته .مل
ينجذب كيخانو أبدا بأناشيد عرائس بحر املاركسية
اللينينية التي بلغت أكرث تعبرياتها بربرية يف “الدرب
امليضء” (الحزب الشيوعي يف البري ،املعروف باسم
الدرب امليضء ،وهو منظمة ماركسية لينينية ماوية
تأسست أواخــر سنة  ،١٩٦٠ومارست منذ ١٩٨٠
الكفاح املسلح يف البريو تحت قيادة بروفيسور

الفلسفة يف الجامعة أبيامل غوزمان املعروف باسم
‘الرئيس غونزالو’-املرتجم) .خالل السنوات  ،١٩٩٠يف
أعىل درجات تأثري البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
دفعته إدانته الستلحاق بعض الفئات االجتامعية إىل
إحداث إسهامٍ أساس يف تفسري السريورات التي كانت
تعتمل يف البريو املعارص ويف أمريكا االتينية عامة.
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املبارشة خالل السنوات  ١٩٧٠مع صحيفة املجتمع
والسياسة ( ،)Sociedad y Políticaنفته إىل املكسيك
حكومة خوان فيالسكو آلفارادو (Juan Velasco
 )Alvaradoالعسكرية ومن ثم برز مثقفا عموميا
منغرسا يف كفاحات شعوب البريو وأمريكا الالتينية.
نذر حياته للعثور عىل األسباب التي تجعل السريورات
االجتامعية والسياسية التي تجعل مجتمعاتنا تكون
عىل ما كانت عليه والستكشاف آليات تغيريها.

ألمريكا الالتينية خالل السنوات  ١٩٥٠واستكملت
مع كاردودسو ( )Cardosoوفاليتو ( )Falettoوأخريا
مع رويي ماورو ماريني ()Ruy Mauro Marini
خالل السنوات  .١٩٧٠-١٩٦٠انخراط كيخانو يف
الجدل الذي قام حينها بإسهاماته املختلفة حول
العملية انتهى إىل ذروته
التنظيم العمراين والقوة ّ
ثالث َة عقود بعد بداياته بتوصيفه الكوين ألمريكا
الالتينية من خالل مفهوم ‘استعامرية السلطة’.

املظهر األول إلسهامه إبستيمولوجي .مينحنا
كيخانو تفسريا صاد ًرا ‘من الجنوب’ للسريورات
االجتامعية التي متر بها املنطقة .وبذا ،ابتعد عن
الثنائية تقليد/حداثة املشتقة من علم االجتامع
الوظيفي وأفسح يف املجال لل ُه ْج َنة التّاريخية البنيوية
بوصفها الرسدية الرئيسة .لقد رأى تشكيل ًة من
أشكال اإلنتاج متوازية الوجود يف مجتمعات أمريكا
الالتينية منتظم ًة حول رأس املال بوصفه ظاهرة
ال قومية فحسب بل وكذلك دولية ورمبا كونية.

ولكن كيخانو أسهم كذلك إسهاما معتربا يف
مسألة هوية أمريكا الالتينية من خالل إسهامه حول
‘سريورة التوصيفات التمييزية’ ()cholificación
يف بداية السنوات  ١٩٧٠يف البريو وصوال إىل إحيائه
كتابات خويس كارلوس مارياتيغي (José Carlos
 )Mariáteguiاملفكر النقدي املاركيس األمرييك
الالتيني الكبري للسنوات  ،١٩٣٠وكذا من خالل
تعاطفه الخاص مع كفاحات الشعوب األهلية ومفهوم
وي’ ( )buen vivirالذي ابتدعته حركات
الس ُّ
‘العيش ّ
إثنية مختلفة (اعتقاد فلسفي-إيتيقي يف رضورة بناء
العيش عىل أساس أولوية حفظ األ ّم-األرض وتوازن
الحياة االجتامعية الجامعية ضدّا عن التص ّورات
الرأساملية واعتبارها األرض واملوارد الطبيعية هدفا
للسيطرة البرشية واالستغالل األقىص املد ّمر -املرتجم).

شط
وعىل هذا األساس عالج كيخانو قضية َ ْ
تبعية أمريكا الالتينية .وعىل ال ّرغم من أنه رفض أن
يستند إىل ما يسمى “نظرية التبعية” فمن الواضح
السدية التي كان افتتحها بول بريبيش
أنّه جزء من ّ
( )Raúl Prebischولجنة التحاليل االقتصادية
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إسهامه يف قضية الهوية يتأسس عىل مفهوم ال ِع ْرق.
بالنسبة إىل كيخانو ،تولّد هذا املفهوم بالتزامن مع
االستعامر األورويب لِ َم صار يسمى أمريكا واستحالته
صا مركزيا يف تراتب الهرمية االجتامعية السائدة يف
ُع ْن ُ ً
املنطقة .ت ُبنى الهوية حول العرق ومن ث َ َّم هي عبارة
عن هيمنة .بالتوازي مع التبعية كان مفهوم العرق
مفتاحيا يف بناء استعامرية السلطة .يحاجج كيخانو
بأن استعامرية السلطة تقتيض هيمن ًة خارج ّي ًة متارسها
امرباطورية ما عىل مستعمرة أو عىل مستعمرة جديدة
ولكن ،وبالتوازي مع ذلك ،تقوم هيمن ٌة داخلية أيضا
متارسها النخبة الحاكمة عىل باقي املجتمع ،وبالضبط
بفضل البناء ال ِعرقي االختاليف .وعليه ،تصري استعامرية
السلطة التحد َّي األكرب الذي َ ْيثُل يف وجه تشكيل ُد َو ٍل
وطنية ومتعددة القوميات حقًّا يف أمريكا الالتينية.
وعىل ما نرى ،جعلت إبداعية أنيبال
كيخانو النظرية وموقعه ضمن تقليد التفكري
االجتامعي املستقل يف املنطقة منه َو ْج ًها َمائِ ًزا
يف علم االجتامع يف البريو وعىل امتداد القارة.
توجه املراسالت إىل نيكوالس لينش عىل العنوان
<>nicolaslynch54@gmail.com
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حارِب
م َ
ُ
حبُور ُ ال ُ
بقلم راكل سوسا إيليثاغا ( ،)Raquel Sosa Elízagaجامعة مكسيكو الوطنية المستقلة ،المكسيك

التقيت آنيبال كيخانو منذ سنني طوال طواها
النسيان ،يف بلدي ،عندما وصلها منفيا يف منتصف
السنوات  .١٩٧٠لقد قاده فكره ونضاله املعاديني
لإلمربيالية ،وقناعته برضورة بناء املعرفة االجتامعية
عىل مطالب شعوب أمريكا وآسيا وأفريقيا ونضاالتها،
وتعاطفه مع نضاالت النساء والشباب والشعوب
األصلية واملهاجرين وامله ّجرين عىل امتداد العامل إىل
القيام بعدد ال يحىص من الرحالت وإىل حصد االعرتاف
والرتحيب يف أماكن قلام وطأتها أقدام األكادمييني.
لقد أجربه تاريخه املتحدي املديد ،عند رجوعه
إىل بلده األصيل البريو عند بداية السنوات  ١٩٩٠عىل
التخيل عن كرسيه يف جامعة سان ماركوس عىل أثر
إصدار الديكتاتور فوجيموري ( )Fujimoriأوامره
للجيش بالسيطرة عىل الجامعة .فكان أن وجد مرة

“كان شعار حياته هو :العيش ضمن
أو ضد”
أخرى مالذا يف جامعة بينغامتون (،Binghamton
بنيو يورك-الواليات املتحدة األمريكية-املرتجم) ويف
باريس وكذا يف أماكن أخرى .وكان ذلك إىل أن منحته
جامعة ريكاردو باملا ( )Ricardo Palmaيف البريو
موقعا ملا سيكون أخريات سنوات كفاحه .لقد كانت
كل حياته بال كلل وال ملل مكرسة لتنظيم املناسبات
واإلسهام فيها ،وكانت أكادميية وسياسية وتربوية
وعىل الدوام نفّاذة إىل أوسع الناس ،وتكوينية دامئا،
أظهر فيها عىل الدوام روحا تضامنية واسعة النطاق.
لقد كتب فصوال المعة بالتعاون مع العديد من
املثقفني واألكادمييني الذين أسهموا معه يف املنتدى
االجتامعي العاملي مبن يف ذلك إميانويل والرشتاين
( )Immanuel Wallersteinوبابلو كونزالس كازانوفا
( ،)Pablo González Casanovaصديقاه الحميامن.
تنطلق نظرته إىل استعامرية السلطة التي بفضلها
صار معرتفا به يف كل أرجاء الكرة األرضية من رصاع
سيايس وأكادميي يف اآلن ذاته .وأ ّود أن أقول إنها
نداء أخالقي ويف الحقيقة مطلب يف إعالء الشأن
والكرامة بحيث ال يبقى املرء رهني السطات القامئة،
سواء أكانت أجنبية أم محلية .هي نداء لاللتفات
إىل حيث املعرفة تلك األداة والسالح الذي ال يلني

للبحث عن سبل التغيري الحقيقية ،وإفادة أُناس العامل
املذمومني واملحرومني واملقصيني واملتخىل عنهم.
َمثَلُه كَ َمثل ساب ِقيه إميي سيزار ()Aimé Césaire
وفرانز فانون ( )Frantz Fanonوعىل األخص خويس
كارلوس مارياتيغي (،)José Carlos Mariátegui
معنى تاريخيا حقيقيا،
أسبغ أنيبال كيخانو عىل عمله ً
مؤسسا عىل بيان بليغ للطريقة التي بها ت ّم تغيري
العامل منذ القرن السادس عرش ،عندما تم تحويل
العنرصية والعبودية إىل قوى اقتصادية رائدة للنمو
الرأساميل .لقد فهم هذه الدورة من االضطهاد
واالستالب التي مل تنته إىل ح ّد يومنا هذا وندد بها
عىل الدوام طول حياته .من دون مباالة بالت ّيارات
واالحتفاالت ،متعاليا عىل آالم فرتات العزل أو عدم
الفهم ،والحرمان الشخيص واملالحقة السياسية ،كان
آنيبال كيخانو يشعر ب ُح ُبور املحارب .كان ميارس
ال َف َرح ألنّه كان يعرف أنّه يكافح من أجل قضية
أكرب منه .وكان يحتفي بالحياة وبالجامل وبعائلته
وبأصدقائه بكل الكثافة التي سمحت له بها حياته
ِ
لنحتف مبثاله العظيم ،وبإرصاره وبنزاهته.
املديدة.

>>

>
أُ

ِخ َذ آنيبال كيخانو ،بطل األلف معركة ،باملفاجأة
عندما أسندت له جامعة كوستا ريكا لقب دكتور
فخري .وزادت مفاجأته عندما وقف الحضور
الحاشد يف املدرج الستقباله .شكر بحرارة السلطات
واألكادمييني ل”تآلفهم مع عمله” وزاد التوكيد عىل
امتنانه عندما تقاسم مع الحضور الفكرة القائلة
إ ّن االع ـراف الذي حصل عليه كان بفضل طريقة
يف العيش ‘تعطي معنى ملا قد يكتبه املرء أو يفكّر
فيه” .وبتواضع وبساطة بالغتني كشف للجمهور ما
اعتربه شعار حياته “ ِع ْش يف الضِّ ْمنِ عىل الض ِّد يف آن
َم ًعا” (عش العامل الذي فيه تحيا مناقضا له) .وأضاف:
“مثة طريقة يف عيش العامل مغايرة لتلك التي تجمع
السلطة باالستغالل والعنف”.
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المظاهر األساسية في

فقر ما بعد األبارتايد

>

بقلم جوشوا بادلندر ( ،)Joshua Budlenderجامعة ماساشوساتس أمهيرست ،الويات المتحدة

فريدريك ويالم دي كلريك ونيلسون مانديال يف
املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس يف عام .١٩٩٢
حقوق محفوظة للمنتدى االقتصادي العاملي.

29

ص

ار من نافل القول اإلشارة إىل أن الغالبية السوداء يف جنوب أفريقيا ،وإن
كسبت الحريات السياسية بإنهاء األباتايد سنة  ،١٩٩٤ظلت محرومة
من الحريات االقتصادية األساس .ولكن كثريا ما يقرر هذا القول كثيف
الرتديد يف صياغات عا ّمة أو يف سياق دراسات متخصصة لظاهرة ض ّيقة التحديد.
هاهنا أنا أجمع دالئل شاملة من أجل بيان ما الذي تغري وما الذي مل يتغري يف ما
يتعلق مبسألة الفقر واسع االنتشار يف جنوب أفريقيا.

> أثر الفقر يف جنوب أفريقيا ما بعد األبارتايد
مفاد النقطة األوىل واألكرث أساسية التي يتوجب قولها هو أن قسم الساكنة
الجنوب أفريقية التي تص ّنف عادة عىل أنها “فقرية الدخل” مل تتغري خالل فرتة ما بعد
ص يتغري حسب خط الفقر املستخدم يف اإلحصاء ولكن أعداد
األبارتايد .عديدها امل َ ْح ِ ّ
من يُعدّون فقراء من الساكنة كانت دامئا تحوم حول ما بني  ٥٠باملائة و ٦٥باملائة،
وقد استقرت هذه األرقام اإلجاملية ما عدا زيادة ببضع نقاط سنة  .١٩٩٤وال يزال أثر
الفقر مالزما لتخوم امل َ ْي ِز العرقي ضمن تصنيفات التعداد العام للساكنة مبا يجمع ٧٣
باملائة من األفارقة السود ،و ٤٨باملائة من امللونني ،و ١٢باملائة من الهنود/اآلسويني،
و ٢باملائة من البيض واقعني تحت خط الفقر الذي حددته اإلحصائيات األكرث جدّة.

يف فرتة ما بعد األبارتايد ،كان الح ّد من الفقر مؤسسا عىل األغلب عىل
التوسيع الكثيف ملجال تغطية “املنح الحكومية” (تحويالت مالية نقدية
آلية ُموجهة إىل بعض أصناف الفقراء) .وبالنسبة إىل  ٤٠باملائة من عائالت
جنوب أفريقيا متثل املنح اآلن أكرث من نصف الدخل الجميل العائيل.
التحسني الثاين الذي أدخل عىل الظروف املادية يف فرتة ما بعد األبارتايد يهم
بعض أوجه الحرمان املادي غري املتعلقة بالدخل .تكاثر تزايد الربامج املوجهة إىل
أعداد غفرية من الناس لتيسري نفاذهم إىل املاء الجاري والكهرباء والتمدرس فيام
تناقصت بصفة ملحوظة نسب سوء التغذية والوفيات .وتعكس التحسينات التي
طالت هذه املجاالت مستويات الحرمان القصوى التي شهدتها ِحقبة األبارتايد
ولكن تقدّما حقيقيا غري قابل لإلنكار قد ت ّم وعىل الخصوص يف املناطق الريفية.
التحسن املادي فإن الفقر املدقع ال يزال بالغ االنتشار
ولكن ،وعىل ال ّرغم من هذه
ّ
يف أرجاء البالد الريفية وعىل األخص يف ما يعرف ب”مواطن” األبارتايد .عندما تستخدم
مؤرشات الحرمان يف وضع خرائط الفقر عىل امتداد جنوب أفريقيا تتطابق مناطق
أقىص الحرمان بالكامل مع حدود هذه املواطن مبا يبني أن مرياثا بصدد التواصل ألكرث
من عقدين بعد أن متت إعادة إدماج املناطق املعنيّة رسميا ضمن جنوب أفريقيا.
>>
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عىل أن الفقر ليس مشكال ريفيا فحسب .لعائالت املناطق الحرضية غري الرسمية
حظوظ أوفر بقدر طفيف يف الخروج من الفقر مقارنة بنظرياتها يف األرياف ولك ّنها
معرضة إىل حواجز بنيوية ذات بال .لقد أجرب التخطيط الذي كان متبعا خالل فرتة
األبارتايد العامل الحرضيني السود وعائالتهم عىل االنتقال إىل أطراف املدينة النائية،
بعيدا عن مواقع العمل واملرافق واملناطق الحرضية حسنة التنمية .يف حقبة ما
بعد األبارتايد ت ّم ترسيخ هذا األمنوذج من خالل حاميات شديدة لحقوق امللكية
الخاصة وسياسات الحكومة التي أدت إىل تشييد اإلقامات السكنية املدعومة من
قبل الدولة عىل أرايض األحواز زهيدة الثمن .وبفعل تفاقم خلل أنظمة خدمات
النقل العمومي يجد العامل الجنوب أفريقيون أنفسهم مجربين عىل قضاء
أوقات مديدة يف الجيئة من مواقع عملهم والذهاب إليها دافعني أمثانا باهضة
مبا أدى إىل وقوعهم تحت “رضيبة نقل” فعلية ال تقل عن  % 40من أجورهم.
> فرص عمل قليلة جدّا وأجور زهيدة جدّا
يقع سوق العمل الجنوب أفريقي غريالوظيفي يف قلب استمرار فقر ما بعد
األبارتايد .لقد جلبت البطالة انتباه الوسائط اإلخبارية وصناع السياسات وهو يشء
غري مفاجئ باعتبار معدالتها العالية .وباستخدام التعريف الكوين “الضيق” للبطالة،
بلغت نسبتها يف جنوب أفريقيا ما بني  ٢٥باملائة و ٣٠باملائة ،وباستخدام تعريفها
اوح حدو َد  ٤٠باملائة.
الواسع ،وهو يناسب أكرث السياق الجنوب أفريقي ،هي تر ُ
يجب أال يقلل من أثر البطالة الجامعية عىل هذا املستوى ،ولكن التأكيد عليها
كثريا ما يحرف االهتامم عن األجور بالغة الزهد التي تسود يف جنوب أفريقيا .يقع
نصف العائالت التي من بني أفرادها ذُو َد ْخلٍ  ،تحت خط الفقر الجنوب أفريقي
الذي حددته أحدث اإلحصائيات ( ٨٨باملائة من العائالت التي ليس من بني أفرادها
ذو دخل تقع تحت نفس خط الفقر) .ولنئ ارتفعت األجور التي تقع عىل أعىل
سلّم التوزيع فقد ظلت األجور الوسطى عىل حالها من حيث قيمتها الفعلية منذ
وتبي الدالئل اإلثنوغرافية أكرث فأكرث بأن العامل الجنوب أفريقيني كثريا
ّ .١٩٩٤
ما يغادرون مواقع عملهم بسبب أجور هي أزه ُد بكثري من أن تربر الجمع بني
الكلفة املادية والكلفة النفسية (من قبيل مبادلة الكلفة وتجارب اإلذالل ،عىل
التوايل) اللتني تتطلبهام هذه األعامل وحتى إذا ما عنى ذلك البقاء يف حالة بطالة.
ما سبب تفاقم البطالة وزهد األجور؟ أحد التفاسري املبجلة هو نوعية التعليم
الرديئة .تبعا لهذه النظرية ،تشهد جنوب أفريقيا “عدم توافق يف املهارات” حيث
يحتاج املشغلون أكرث فأكرث إىل عامل ذوي مهارات عالية يف حني يتصف نظام التعليم
األسايس بحالة من الالوظيفية البالغة تجعله عاجزا عن إنتاج هؤالء العامل .ومن األكيد
أنه ،وعىل الرغم من كل معدالت التسجيل كثرية التزايد ،يظل نظام التعليم األسايس

الجنوب أفريقي يف حالة تأزم تا ّم تتسبب مثال يف أن يظل  ٨من كل عرشة تالميذ من
الصف الرابع غري قادرين عىل قراءة فاهمة للمكتوب .ولكن التعليم ال يفرس كل القصة.
مثة قضية يتوجب االعرتاف بها وهي نقص الطلب عىل العمل يف القطاع الخاص.
مع انتهاء األبارتايد وانهيار الرقابة عىل حركة التدفق البرشي خالل أواخر السنوات
 ١٩٨٠وبدايات السنوات  ،١٩٩٠تزايدت إمدادات العمل بصفة ملحوظة مع متكن
العامل الجنوب أفريقيني السود الذين كانوا منحبسني يف مناطق األبارتايد من التنقل
للبحث عن أعامل أفضل يف املدن .ومل يحافظ الطلب عىل العامل عىل ترافقه مع
تنامي إمداداته وهو ما أدى إىل هوة بطالة بنيوية تستمر إىل اليوم .وفيام يشتيك
أصحاب األعامل عىل الدوام من أن الرتتيبات املتشددة للعمل تزيد من املخاطر،
ت ُظهر املعطيات اإلدارية أن القطاع الخاص الجنوب أفريقي يتميز بدرجات من
اضطرابات الشغل استثنائية االرتفاع .يف اآلن ذاته ،ميكن ربط نقص الطلب عىل
الشغل باملستويات الخفيضة لالستثامر القار يف القطاع الخاص .لقد تم فعال إنهاء
وسعت األعامل من خالل التملّك عوضا
مامرسات الفرتة األخرية من االبارتايد التي ّ
عن االستثامر اإلنتاجي من خالل تفكيك الرشكات واملضاربة الكبرية يف األسهم ونقل
رأس املال إىل الخارج ،ولكن انعدام االهتامم باالستثامر اإلنتاجي الداخيل ظل قامئا.
> الهشاشة والفقر املتحرك
منذ  ،١٩٩٤اتبعت جنوب أفريقيا التيارات الكونية امل ُ َع ِّولة عىل العاملة الخارجية
و”السمرسة يف العمل” وهو ما أدى إىل تزايد أشكال العمل الهشة .وت ُظهر التحاليل
الدينامية للفقر يف جنوب أفريقيا أن  ٤٠باملائة من العائالت غري الفقرية “هشة” األوضاع،
حيث ت ُواجه مخاطر حقيقية يف الوقوع تحت خط الفقر ،فيام ت ُص ّنف ٨٠باملائة من
العائالت الفقرية ضمن فئة “الفقراء املزمنني” باعتبار ظآلة آفاق خروجهم من الفقر.
إن بداهة القول بأن الحرية االقتصادية الجوهرية ظلت غري متحققة يف جنوب
أفريقيا مبتذلة لسبب واضح مفاده أن الحقيقة تتحدث بنفسها .عىل أن ما يستحق
اعتبارا أكرث إقرارا هو القدر الذي تتطلبه معالجة هذا املشكل من إعادة بناء
التوسع
جوهري القتصاد األبارتايد الذي ال يزال يرافقنا .وما من شك يف أن املزيد من ّ
يف إسداء املنح االجتامعية والخدمات األساسية سوف يكون فعال تقدميا .ولكن سوق
العمل الجنوب أفريقية هي التي متثل قلب الوظيفية االقتصاد وذاك هو املجال
الذي يحتاج إىل التدخالت فعال إذا ما أريد لطريق تبعية األبارتايد أن تنسدَّ.
توجه املراسالت إىل جوشزا بادلندر عىل العنوان <>jbudlender@umass.edu
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رفاه ما بعد اإلنقاذ:
مشاهد الفقر الجديدة في اليونان

>

بقلم فاسيليس آرابوغولو ( ،)Vassilis Arapoglouجامعة كريت ،اليونان

ب

عد مثاين سنوات من التقشف الحاد املفورض ،استبقت الحكومة اليونانية
فرتة ما بعد اإلنقاذ وروجت “السرتاتيجية النمو املستقبلية” ،وهي الخطة
التي ت ّم التفاوض يف شأنها مع اللجنة األوروبية وصندوق النقد الدويل
بالتوازي مع نقاشات أخرى حول أشكال متقدمة من الرقابة املالية بعد الخروج من
برامج املساعدة املالية .تؤكد الخطة عىل تحكم اليونان باإلصالحات وعىل محاوالت
إدماج أولوية “النمو العادل واإلدماجي” ضمن األجندا.

تقيّم املذكرة املخترصة الحالية ادعاءات نجاح السياسة املعتمدة من خالل
وضعها يف سياق زماين-مكاين أوسع ومن خالل مقارعتها بنتائج بحثي األخري حول
الفقر يف املدن اليونانية .ميكن اعتبار خطاب “ما بعد اإلنقاذ” لحظة مميزة يف اتجاه
“ما بعد الرفاه” ،اسرتاتيجي َة المرك َز ٍة للتأمينات االجتامعية التي تتقدم كونيا برسعات
مختلفة يف العديد من البلدان والتي تبنتها اللجنة األوروبية من أجل تحسني تعديل
سوق العمل وانكامش االستحقاقات االجتامعية .يشتمل ما بعد اإلنقاذ عىل إعادة
والسوق واملجتمع املدين محليا عىل صيغة شبكات
هندسة للعالقات ما بني الدّولة ّ
أمان اجتامعي وبرامج إدماجية .تخلق إعادة مركزة مسؤوليات السياسة االجتامعية
مجاال سياسيا تتنافس فيه االسرتاتيجيات .فمن جهة ،تسعى اسرتاتيجية نيوليربالية
إىل تحويل الوكاالت املحلية والتطوعية وزبائنها إىل مستثمرين يف رأس املال البرشي
ومستهلكني مسؤولني للخدمات االجتامعية .ومن جهة ثانية ،تسعى اسرتاتيجيات
تقدمية إىل مضاددة املرشوع النازل من القمة إىل القاعدة هادفا إىل إلحاق الرفاه
واملجتمع املدين بأدوار السوق .تسعى تحالفات املدافعة عن االسرتاتيجيات
التقدّمية إىل إدماج املعرفة ومطالب املبادرات القاعدية مبا ميكّن من النفاذ إىل
املمتلكات والتمويالت املحلية من أجل تطوير األنشطة يف حقول جديدة من قبيل

الرعاية الصحية واالجتامعية واإلسكان واالقتصاد الرقمي واإليكولوجيا الحرضية.
يف اليونان ،ميثل اتفاقا اإلنقاذ األوالن محاولتني رصيحتني للتقليل من قيمة
قوة العمل وإمكانيات الشعب العامل .خالل السنتني األخريتني ،توقف التدهور
املريع لظروف الحياة الذي كان انطلق سنة  ٢٠١٠ولكن هذه الوضعية غري مستقرة
بسبب الطريقة التي بها تنتظم الرأساملية األوروبية راهنا .إذا ما احتسبت عىل
أساس معايري سنة  ،٢٠٠٨تكون معدالت الفقر لسنة  ٢٠١٦يف حدود قريبة من
 ٥٠باملائة ،ويعني ذلك يف الحقيقة أن نصف اليونانيني يعيشون يف حالة فقر
إذا ما طبقنا معايري  ٢٠٠٨عىل كامل البالد .ولكن وحتى إذا ما استخدم الواحد
منا معايري التدخل الراهنة ،يكون ما يقارب نصف الساكنة ملا تحت  25سنة من
العمر فقراء هم أيضا وبالغي الحرمان أو عاطلني .لقد بلغ تزايد العمل بتوقيت
جزيئ معدالت منفجرة إذ أن واحدا من كل أربعة مستخدمني ما تحت  25سنة
من العمر يعمل بتوقيت جزيئ ،ويجد واحد من كل خمسة نفسه ضمن صفوف
العامل الفقراء .لقد خرجت اليونان من اتفاقات اإلنقاذ باملزيد من التفاوت
ويجد ما يقارب نصف ساكنتها الشابة أنفسهم يف ظروف حياتية مفقرة أو هشة.
لقد مس الفقر الجديد عىل األخص األجيال الشابة واملهاجرين وسكان املدن.
تبي نتائج األبحاث الحديثة (مثلام يب ّينه كتايب األخري مشاهد متنازعة للفقر
ّ
وافتقاد السكن يف أوروبا الجنوبية :تأمالت من أثينا Contested Landscapes of
 Poverty and Homelessness in Southern Europe: Reflections from Athensالذي
كتبته مع كوستاس غونيس  )Kostas Gounisالكيفية التي بها هيمنت اإلجراءات
البديلة عىل السياسات املحلية املكا ِفحة للفقر .لقد أسند دور مركزي لخطّة إدراج
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“دخل تضامن اجتامعي” يف المركزة الخدمات االجتامعية ولكن املساعدة عىل توفري
الدّخل زهيدة وعرضة آلثار العديد من الرشوط بطريقة بالغة القسوة .وجدت
وكاالت املجتمع املدين التي استُنزفت مواردها نفسها مجربة عىل إعادة وضع تصورها
لإلدماج بحيث تستجلب التمويل الخاص .ومن املهم التأكيد عىل أن برامج اإلنقاذ
مل تكتف بتفكيك أشكال الدعم التي كانت بع ُد مصاب ًة بالوهن وعدم املالءمة ،بل
عبّدت كذلك مسارا مخصوصا نحو خوصصة املق ّدرات العمومية والعمل الخريي.

ناشطا ،وحيث يتعاون القطاع التطوعي والجمعيات املهنية ونزالء املآوي املفتكّة
واملبادرات القاعدية ،وحيث تم نسج تراباطات مع املنظامت أو الحركات
الدولية املدافعة عن هذه القضايا .وعىل الرغم من ذلك ال يزال القدر األكرب
من هذه القدرات غري مفعل .ال تزال العقليات االستبدادية والزبونية عىل قيد
ِ
مستخدمة املنظامت الجامعية عىل
لحياة يف صفوف أعضاء األحزاب الحاكمة
أنها امتدادات للدولة ،محقِّرة للخربة االجتامعية و ُم ْس ِكت ًة لألصوات املنشقة.

األكرث إثارة للكآبة هو النتيجة التي توصلنا إليها والقائلة إن انقساما مفتعال
أُ ِ
حدث يف الكثري من الحاالت بني الفقراء الجدد ،أولئك الذين يتامهى معهم مواطنو
الطبقة الوسطى (مبا أن مخاطر مجابهة نفس مصريهم متثل أمام أعينهم) ،وباقي
املهمشني ،من املدمنني عىل املخدرات واملرىض العقليني واملهاجرين غري القانونيني
ونزالء املآوي املفتكّة .تجاه هؤالء مل يتمثل مأزق إجابات السياسات املحلية يف
مجرد الفشل يف مجابهة الحرمان املادي بل وكذلك يف التسبب يف إحداث انقسامات
رمزية يف ما بني املحرومني من حيث وسائل تفادي الشعور بالذنب والخوف.

قد ينظر إىل “اسرتاتيجية النمو العادل واإلدماجي” اليونانية عىل أنها محاول ُة
السياسات من أجل بلوغ توافق مع املؤسسات األوروبية
تحس ٍني ت ُ ْدخَل عىل ترشذم ّ
حول مستقبل ما بعد اإلنقاذ .لقد نقدتْ منظامت املجتمع املدين صياغة املخطط
واملفاوضات مع اللجنة النعدام الشفافية فيهام .والخطة ال تضع أهدافا ملموسة
تخص الحد من الفقر يف حني متتدح أهمية املساعدات املوجهة من دون تقدير
األثر االجتامعي ملستويات الدعم الحالة املتدنية .و ِمثْالَ مبثلٍ  ،ليست أولويات
“اإلدماج االقتصادي واالجتامعي للشباب” و”االقتصاد ذي الوجهة االجتامعية”
مدعومة بإجراءات ملموسة .ومن الصادم أالّ تكاد تذكر قضية إدماج الالجئني
واملهاجرين املل ّحة .تحدد الخطة مجاالت أساسية للتفاوض مع اللجنة أولها
استعادة التفاوض الجامعي حول األجر األدىن الذي كان موضوعا شاغال للمناضلني
الحركيني العامليني .عىل أنه سيكون من العسري جدا عكس التشاريع األساسية
املناهضة ملجال العمل وإخضاع أصحاب املداخيل املنخفضة وصغار املشتغلني
للحساب الخاص للرضائب ،وتأجيل االقتطاعات من املنح وهي اإلجراءات التي
ت ّم بع ُد االتفاق بشأنها مع الدائنني .وباعتبار هذه الظروف غري املواتية ،ما من
املحل من أجل تح ّرر املجتمع املدين سياسيا واقتصاديا.
أساس لألمل إال النضال ّ

عىل النقيض من ذلك ،مكنت تعددية املجتمع املدين من مساءلة منطق
األسواق واملامرسات القدمية الراسخة يف اإلغاثة من الفقر .انترش مناخ من األمل
خالل العديد من املحاوالت املنظمة إىل هذا الحد أو ذاك يف اتجاه االستجابة
إىل حاجات من ال يناسب التصنيفات اإلدارية .كان الدعم غري الرسمي درعا
ض ّد تعميق الهامشية ومتكنت املبادرات التضامنية املحلية من الرتحيب
باملهاجرين يف املدن اليونانية عىل الض ّد من سياسة الهجرة األوروبية املزدوجة.
عىل أن “العفوية” واإلرادة الخرية” ليستا مناسبتني للتغيري ،وعىل األخص
عندما تجابه املبادرات القاعدية بالتشكك من قبل االتحاد األورويب أو يكون
عليها أن تعمل ضمن محيط بريوقراطي ثقيل .عىل النقيض من اعتقاد واسع
االنتشار ،استلزم تركيم املعرفة سنينا يف املناطق التي كان فيها املجتمع املحيل

توجه كل املراسالت إىل فاسيليس آرابوغلو عىل العنوان <>arapov@uoc.gr
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لمذا تتزايد أعداد الفقيرات
في أمريكا الالتنيية

>

بقلم ججولينا مارتينيث فرانزوني ( )Juliana Martínez Franzoniجامعة كوستا ريكا وعضو لجنة البحث في الفقر
والرفاه االجتماعي والسياسات االجتماعية (ل ب  )١٩ضمن الجمعية الدولية لعلم االجتماع

ع

ىل الرغم من النمو االقتصادي ،والتنافس االنتخايب واالنعطافات اليسارية،
تزايدت نسبة النساء الفقريات يف أمريكا الالتينية من  114إىل  127امرأة لكل
 100رجل (الرسم رقم  .)1ما الذي حدث ملاليني النساء عل امتداد املنطقة؟

معدالت فقر الذكورعىل اإلناث بني  ٣٩-٢٠سنة.
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املصدر :تقديرات خاصة مبنية عىل معطيات أصدرتها اللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية والكاراييبي ( )ECLACولجنة قواعد املعطيات اإلحصائية ألمريكا
الالتينية والكاريبي (.2018 ،)CEPALSTAT

> فعل الدولة
ٍ
إصالحات يف سياسة
وضعت السياسات االقتصادية املتبعة خالل التيار الوردي
الصبغة
سوق الشغل رفّعت فعليا من األجر األدىن ووسعت من مجال إضفاء ّ
الرسمية عىل الشغل .صار مقدار اإلنفاق االجتامعي من إجاميل اإلنفاق العمومي
أكرب حيث ازداد من  49باملائة سنة  2000إىل  58باملائة سنة  .2014إذا ما احتسبنا
ذلك بحساب الفرد الواحد ،ازداد ذلك املقدار من  687دوالرا أمريكيا سنة  2000إىل
 1691دوالرا أمريكيا سنة  2014عىل ما تشري إليه اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
والكارييبي .وعىل ال ّرغم من تفاوت مستويات التزايد بني البلدان فإن التيار كان
يفعل عىل امتداد املنطقة وكانت آثا ُره ت ُرى يف الربامج ،الجديد منها واملعادة صياغته.
يست معظم اإلنفاقات االجتامعية نفاذ النساء إىل موارد الدولة من خالل
ّ
التحويالت والخدمات .لقد استهدفت العدي ُد من تدخالت الدولة عىل امتداد أمريكا
الالتينية النساء واألمهات ،وزادت سياسات التنمية من مقدار النساء ذوات الدخل
الخاص من خالل التحويالت املالية املرشوطة وتوسيع مجال تغطية املنح .زادت هذه
التدخالت من نفاذ النساء إىل املنافع املخصصة لكبار السن ،واملدفوعة لحسابهن
الخاص مقارنة مبا يكون لهن من منافع عىل اعتبارهن تابعات ألزواجهن .وفضال عن
ذلك زادت مدد عطل األمومة ومتدّد شمولها وبدأت إعادة تنظيم تدريجية لنظام
الرعاية االجتامعية تعالج التنظيم العائيل للعناية الرعائية والعمل النسايئ واألمومي
تغيت حياة النسوة.
غري مدفوع األجر .ومن خالل مشاركة أوسع يف سوق العمل ّ
> أسواق العمل واإلدماج امل ُ َد ْولَن

> السياق
أمريكا الالتينية بصدد الخروج من “انعطافة يسارية” أو “تيار وردي” كان
بدأ سنة  1998واستمر إىل منتصف السنوات  .2010مكنت املنافسات االنتخابية
واألرضيات التقدمية من تأثري أوسع وألقت األضواء عىل املطالبات بسياسات عملٍ
وسياسات اجتامعية تقدمية.
كن التحول نحو اليسار نتيجة النقشاع تو ّهم املواطنني يف صحة الوعود غري املنجزة
التي كانت أطلقتها الحكومات املحافظة السابقة ،وقد تزامن انقشاع الوهم ذاك مع
ازدهار اقتصادي انفجاري .وعىل الرغم من اختالفها ،عربت األحزاب اليسارية كام
عب قادتها عىل املطالبات بالتغيري وعىل األخص يف ما يهم ظروف العيش .ومع حلول
ّ
السنوات  ،2000كانت السياسات العمومية االجتامعية تتقدم عىل امتداد املنطقة.

عىل امتداد السنوات  ،2000تناقص مقدار مشاركة النساء املركبة يف العمل
بفعل تعايل سقف النساء ذوات التعليم الجامعي حيث كان  90باملائة من
النساء ذوات التعليم العايل ذوات األعامر ما بني  24و 29سنة ضمن قوة
العمل النشطة .وكان تزايد مشاركة قوة العمل النسائية النشطة يتطلب إدماج
أقل تعليام .ولكن هؤالء النسوة القني عقبات بنيوية عرقلت اندراجهن
نساء ّ
يف سوق الشغل .لقد كان منط التغيري الكامل غري مكتمل بالنسبة إىل مجموع
النساء ولكن تفاوت الدخل صار هو ذاته مرتاتبا بني فئات عدّة من النساء.
ألسباب عدة ،ويف حدود بدايات السنوات  ،2000بلغ إدماج النساء ضمن أسواق
العمل مرحلة استقرار يف مستوى ذوات الدخل املنخفض والدخل العايل َس َوا ًء ب َِس َوا ٍء.
ضمن فئة األسوأ حاال ،بلغت معدالت املشاركة مستويات عالية بفعل التقسيم الجنيس
للعمل والخصوبة املبكرة واملتزايدة وشح املوارد التي تسمح بالنفاذ إىل خدمات الدولة
>>
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والحصول عىل خدمات الرعاية التي توفرها السوق الخاصة .كان التقسيم الجنيس
للعمل الذي مل ميسسه التغيري يعني أن النساء ذوات التعليم العايل متكّن بع ُد من
بلوغ معدّالت مشاركة مامثلة ملعدالت مشاركة الرجال بفعل التخفيض يف معدالت
السوق الخاصة.
خصوبتهن وتأجيلها والبحث عن خدمات الرعاية املناسبة ضمن ّ
متغي
> تشكل أرسي ّ
شهدت العائالت األمريكية الالتينية هي أيضا تغيريات عميقة عىل أثر الثورة
الدميقراطية الثانية .كان تنوع العالقات الزيجية يعني اتساعا أكرب لفرص اختيار
االنتظام ضمن عائالت أو الخروج منه وتوزيعا أفضل للحقوق واملسؤوليات .وعىل
أقل فإنها كانت أيضا غري مستقرة وأكرث عرضة لالنهيار.
الرغم من أن عدد األرس كان ّ

يؤدي تغري التشكيل األُ َسي إىل آثار ذات بال بالنسبة إىل كل ذوي الصلة.
وت ُظهر اإلحصاءات الوطنية أن ما ال يقل عن  60باملائة من االحتياجات االستهالكية
لألطفال والشباب األمريكيني الالّتني تتأىت من التحويالت الخاصة .ويرتبط التعهد
االقتصادي والرعايئ باألطفال بحياة أمهاتهن الاليت يك ّن عىل الغالب ه ّن حاضناتهم.
تغذي النساء األطفال وتطعمنهم وتصطحبنهم إىل الرقابات الطبيية وتضطلعن
بقامئة طويلة من املهام التنشيئية لألطفال .يحدث هذا التوالد غري املريئ للحاجات
والقيم واالستهالكات ضمن العائالت ويستجاب له من خالل رعاية نسائية وعمل
منزيل غري مدفوع األجر .ويشري تقرير التحقيق اإلقليمي حول استعامالت الزمن
أن هذه هي الحالة برصف النظر عن الدخل والعمر ونوعيات التشكّل األرسي.

عىل امتداد املنطقة ،تآكلت التشكالت األرسية النواة وتناقص عددها ،فيام تزايدت
أعداد األرس ذات العائل الواحد واألزواج املتساكنني (دون أن يربط بينهم عقد زاوج-
املرتجم) واألزواج مثييل الجنس ،وأشكال أخرى من التشكالت األرسية .ومن املؤرشات
عىل هذه التغريات تزايد معدالت الطالق .وتظهر الرتسيمة الثانية تناقص مقدار
األرس ثنائية الوالدين و َذكَ ِريّة الرئاسة من املجموع الكيل لألرس مقابل تزايد مقدار
العائالت أُنَثَ ِويّة الرئاسة .تكون الوحدات العائلية تعريفا تعاونية وتنافسية يف آن
م ًعا ،وتتحدّى التغريات العائلية الجارية املظهر التعاوين للعائلة املتمثلة يف املسؤولية

شهدت النساء تغريات يف مشاركتهن يف سوق العمل ولكن الرجال شهدوا
تغيا طفيفا يف مشاركتهم املنزلية .تستمر النساء يف االشتغال بالعمل الرعايئ
ّ
واملنزيل غري مدفوع األجر بضعفني إىل ثالثة أضعاف مقدار ما يضطلع به
الرجال .بل إن عددا قليال من األطفال ،يف حال انهيار األرسة ،يظلون مع آبائهم.
والستمرار مثل تقسيم العمل املنزيل غري املتساوي هذا آثار سلبية يف نفاذ
النساء إىل املوارد ،وتقلّص األعباء املنزلية من مشاركة النساء يف سوق العمل
(من قبيل ساعات العمل غري مدفوع األجر) ويُ ْستَدَام التمييز املهني من أجل
اإليفاء بالحاجات األرسية .وتح ّد الفوارق بني املداخيل من قدرة النساء عىل
تحويل جزيئ لعملهن غري مدفوع األجر إىل عمل نسايئ ذي أجر يُنجز دون
مغادرة املنزل وهو مظهر أساس يف نظام الرعاية األمرييك الالتيني غري املتساوي.
> استتباعات

تطور األرس التي يرأسها رجال ونساء من ١٩٩٧إىل .٢٠١٤

املصدر :معطيات اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاراييبي ()ECLAC
املشرتكة للكهول عىل إطعام بعضهم البعض وحامية بعضهم البعض وكذا ذ ّريتهم
من املخاطر االجتامعية مبا أعاد النزاعات القدمية وأبرز نزاعات جديدة .أحد آثار
هذه التغريات هو تزايد عدد األطفال غري املقيمني يف ذات املنازل التي تؤوي آباءهم.

تخلق كل من التشكالت األرسية التي مسها التغيري ،واملزيد من األباء املتخلني
عن أدواهم ضمن العالقات األرسية ،واتسام انخراط الدولة املبارش بالهامشية
كلام تعلق األمر برفاه األطفال املادي ،حاج ًة إىل وجود قوانني وسياسات مناسبة
تتخذها الدولة .تواجه الدّولة تحدّيات يف السياسات اإلمنائية تكون بها قادرة
عىل االستجابة إىل حاجات املزيد من األرس التي تشهد الطالق ،والعائالت آحادية
الوالد (عىل األغلب نسائية الوالد) ،واألرس مزدوجة العائل ،والرشكاء متامثيل
الجنس ،واملزيد من النساء واألطفال ذوي الهشاشة تجاه الفقر .وفضال عن ذلك،
يتطلب االعرتاف القانوين وتساوي حقوق هذا الطيف الواسع من التشكالت
األرسية من الدولة تدخالت تكون قادرة عىل تعزيز التعاون يف ما بني التشكالت
األرسية املختلفة وعىل تجاوز التحويالت املالية املبارشة املقاومة للفقر .كل هذا
ميثّل تحدّيا جديدا قامئا أمام كل الفاعلني السياسيني مبن يف ذلك أحزاب اليسار.
توجه كل املراسالت إىل جولينا ماتينيز فرانزوين عىل العنوان <>juliana.martinez@ucr.ac.cr
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اقتصاد العمل الخيري:
ظل دولة الرعاية

>

بقلم فابيان كاسل ( )Fabian Kesslجامعة دويسبرغ-إيسن ( ،)Duisburg-Essenألمانيا

خ

الل شهر ديسمرب من سنة  ،٢٠١٧قرر املكتب املحيل لبنك الغذاء تافل
( )Tafelيف إيسن بأملانيا أن يقلص من نفاذ املهاجرين إىل خدماته .استند
القرار إىل ترصف سيئ صدر عن مهاجر شاب ،فمنع بنك الغذاء النفاذ إىل ما
يقدمه عىل غري حاميل جواز السفر األملاين .متت مناقشة قرار قرص النفاذ إىل بنك
الغذاء املحيل املتطابق مع تخوم االنقسامات اإلثنية عىل مستوى دويل وتع ّرض
إىل نقد شديد لتضمنه نظرة عرقية متييزية .تشري حالة إيسن إىل تح ّول يف املسألة
االجتامعية .فعوضا عن الرتكيز عىل االختالفات والتباينات بني “الفوق والتحت”
ٌ
اختالف
يف مدينة مثل إيسن شديدة القطبية يف انقسامها بني فقراء وأغنياءُ ،وض َع
جديد يف األجندا ،وهو ذلك الذي يفصل بني ‘من هم يف الداخل ومن هم يف الخارج’.
إن التناقض اآلن قائم بني “األملاين صاحب املعاش ،املحتاج والهش” وبني “الشاب
غري األملاين الفارض نفسه”.

35
يف أملانيا وحدها ،يستخدم املاليني من الناس مطابخ الحساء ،ومحالت
املالبس الخريية ،ونقاط توزيع الغذاء ،وبنوك الطعام األخرى.
Creative Commons

وحتى وإن كان هذا التحول عىل النقيض من خلفية مجتمع دميقراطي ،فإنه حري
باملناقشة عموميا وعلميا .عىل أن ما يظل مأخوذا عىل أنه تحصيل حاصل يف هذه
األجندا الجديدة هو وجود بنوك غذاء يف املدن األوروبية الكبرية .من املهم اإلشارة إىل
أن النقاش مل ميس إال قليال مسألة وجود برش يف القرن الواحد والعرشين يستخدمون
بنك غذاء يف بلد مثل أملانيا ،أو يف بلدان أوروبية وأمريكية شاملية أخرى ،بصفة يومية.
يف أملانيا ،ال تتوفر األرقام الرسمية املتعلقة باملساعدة الغذائية إال باعتامد األرقام
الداخلية التي لدى املنظامت الوطنية مثل جمعية بنك الغذاء األملانية (Tafel
 ،)Deutschland e.Vالتي أوردت املنظمة أن  934بنكا غذائيا كانت موجودة
يف البالد سنة  2016وباعتبار املنظامت املنضوية يف الجمعية ال غ ْ ََي .فإذا ما أخذنا
يف الحسبان كل املنظامت األخرى التي توزع مواد غذائية عىل “املحتتجني” صار
لدينا نظام أكرث اتساعا من الغوث ضد الفقر عىل امتداد أوروبا ،وفيام يتجاوزها.
يف أملانيا لوحدها ،يرتاد ماليني األشخاص ،مطابخ الحساء ،واملستودعات الخريية
لأللبسة ،ونقاط توزيع الغذاء وعددًا آخر من بنوك الغذاء .وقد أظهر تحقيقنا
الخاص أنه ميكن العثور عىل ما يراوح بني  ٥٠٠٠و ٦٠٠٠منظمة يف ما ال يزيد عن
خمسة واليات ( )Bundesländerمن بني  ١٦عرش تعدّها أملانيا .وقد ت ّم وضع نظام
جديد للغوث من الفقر منذ السنوات ( ١٩٨٠أو قبل ذلك التاريخ كام هو الحال يف
الواليات املتحدة األمريكية) ،وهو النظام الذي ُس ّم َي “االقتصا ُد الخ َْي ُِّي ال َج ِديدُ”.
يصف التعبري “االقتصاد الخريي الجديد” نظام توزيع فيه توزّع املواد األساسية
من دون مقابل أو تباع بتخفيض يف أسعارها لفائدة “الفقراء” و”املحتاجني” من خالل
ُمساعدين متطوعني أو أشخاص ال يتلقون إال أجورا زهيدة .يعتمد هذا النظام عىل
توفريٍ يومي للمواد االستهالكية من واحد من مصادر ثالثة هي فائض اإلنتاج الصناعي،
واملواد التي مل تعد قابلة للبيع بفعل عوامل من قبيل رسيان تحديدات معيارية جديدة
للمواصفات ولألهداف التسويقية ،واملواد التي مل تعد ضمن االحتاجات الخاصة لألرس.
>>
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يستهدف “االقتصاد الخريي الجديد” مجموعات من الناس ال تتوفر لديهم
وسائل املشاركة يف نظام توزيع السلع الرأساميل وموارد تلك املشاركة .عىل أن هذا
االقتصاد الجديد يوزّع رئيسيا املواد األساسية للمعيشة يوما بيوم .وعىل ما هو
عليه ،هو ذو مساس بأشكال من الدعم كانت قبل من املسؤولية الحرصية لدولة
ال ّرعاية ومؤسساتها (مثلام كنا نعرفها يف أوروبا أو أمريكا الشاملية خالل أواسط
القرن العرشين) .ضمن نظام الضامن االجتامعي لدولة الرعاية االجتامعية ،تلبّى
الحاجة إىل سد فجوات اإلمداد املادي املبنية عىل دعاوى قانونية أوال من خالل
منافع نقدية ِ
مباشة ،يتم التعويض عنها من خالل الخدمات االجتامعية .عىل أن
“االقتصاد الخريي الجديد” يضع املنافع غري النقدية عىل قاعدة املؤسسات القامئة
بالتأمني والتعويض والعمل الخريي بوصفها إعانة للمحتاجني ،بل ويف أحيان هو
يع ّوض تلك املؤسسات .يف حالة مثل هذا التعويض يُحال املحتاجون عىل هذه
املؤسسة عىل التربعات .وليس توفّرها مبنيا عىل االستحقاق بل
الخدمة الداعمة ّ
عىل تلقي عطايا خريية (تقتيض الوالء) .ويح ّول “االقتصاد الخريي الجديد” الح ّد
من الفقر إىل غوث من الفقر من خالل تغيري منط إيصال الدعم بحيث يتدخل
املانحون وكذا املساعدون عىل أساس التعاطف عوضا عن تفعيل مبدأ “التضامن بني
غرباء” ( .)Hauke Bunkhorstوعليه يكون االهتامم املؤقت بالفقراء عىل حساب
اآلخرين وليس الحق الرسمي يف الدعم هو ما مي ّيز “االقتصاد الخريي الجديد”.
ولكن االقتصاد الخريي الجديد ليس مجرد نظام غوث من الفقر مبني عىل أساس
الوالء والتعاطف مثل ذاك الذي عرفناه تاريخيا منذ األيام األوىل للتصنيع .وبالفعل
يتوجب فهمه أيضا عىل أنّه نظام اقتصاد ثانوي .يف ارتباطه الشديد بالسوق األوىل
ييرس االقتصاد الخريي تحويل الفائض من السلع من االقتصاد األول إىل النظام الثاين.
كام أن هذا التحويل يوفر ربحا اقتصاديا ملانحي املواد األولية مبا أنهم يحصلون
عىل ربح معادل ملا يهبونه .وال يزال مبستطاع مخفّيض أسعار السلع مثال أن يحققوا
األرباح من السلع التي يهبونها ذلك أنه 1-يخفض من تكاليف التخلص من البضاعة
الزائدة عن الحاجة وييرس إمكانية الحصول عىل مدّخرات رضيبية و2-ميكّن الرشكات
تحسن من صورتها
املسجلة رسميا عىل أنها مساهمة أو داعمة من رب ٍح حيث ّ
العمومية من خالل تقديم املعونات عىل أنه تح ّمل للمسؤولية املجتمعية للمؤسسة.

ظل لدولة ال ّرعاية
يجسد وجود ٍّ
وعىل هذا ،فإن االقتصاد الخريي الجديد ّ
كثيف ومتنامٍ  .عىل النقيض من الصورة العمومية ليست بنوك الغذاء ومطابخ
الحساء ومستودعات األلبسة الخريية وما مياثلها املبادر ِ
ات التطوعيّ َة الوحيد َة
القامئ َة عىل جهود املجتمع املدين .يظهر بحثنا أن  90باملائة من منظامت االقتصاد
الخريي الجديد يف أملانيا متنح املساعدات املادية وكذا طيفا ممتدا من الخدمات
االجتامعية األخرى .وعليه يكون مثة ترابط قوي مع دولة الرعاية التي كانت،
والتي ال يزال فعال باديا كذلك يف متويل االقتصاد الخريي ،إذ أن ما قائم هو عىل
مزيج من العطايا والرعاية الدعائية والتمويالت العمومية ورسوم العضوية
الغالب ٌ
واألموال املتولدة و/أو تكاليف الخدمة .فضال عن ذلك كثريا ما ينجز موفّرو اإلعانة
املتأتية من العطايا اختبارات للوسائل تطبّق فيها يف الكثري من األحيان ترتيبات
تعتمدها الدولة الراعية .وبكلامت أخرى ،ما يربط االقتصاد الخريي الجديد إىل
أنظمة الخدمة التي تعتمدها دولة الرعاية هو أيضا الدعم املبذول عىل أساس
األوضاع الفردية من قبل اإلدارة العمومية .متكن مالحظة ذلك يف التعاون غري
املبارش بني السلطات والخدمات االجتامعية العمومية والرعائية التي يتضمنها
االقتصاد الخريي الجديد .فموظفو مراكز الخدمات ووكاالت التشغيل عىل سبيل
املثال يركزون الخدمات التي يقدمونها ،من قبيل مواقع توزيع الغذاء ،لفائدة
املحتاجني الذين تقدموا بطلبات للحصول عىل منافع الدولة .وعليه فإن عالقة
استحقاق جديدة تتأسس ،ومبوجبها ينتظر من الوحدة األصغر أن تقدم املساعدة
قبل الوحدة األكرب التي تليها .يفهم ُمستخدَمو اإلدارات العمومية خدمات
االقتصاد الخريي الجديد عىل أنها تكملة ،أو حتى ،تعويض للمنافع التي عىل دولة
الرعاية أن تقدّمها فعليا ،حتى وإن مل يكن لذلك أساس يف القانون االجتامعي.
ميكن اعتبار االقتصاد الخريي الجديد مثاال أوليا لتقسيم عمل جديد بني
قطاعات املجتمع املدين واالقتصاد والدولة ،ومن ثم للحدود غري الواضحة
لكل واحد منها ولتحديد طبيعة منطق عمله .وعليه فنحن يف الطريق
ٍ
أساس يف األشكال التقليدية للدعم املقدّم إىل امل ُ ْع ِوزِين.
إىل تح ّو ٍل
توجه املراسالت مبارشة إىل فابيان كيسيل عىل العنوان <>fabian.kessl@uni-due.de
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خطاب األمان الغذائي:
تحديات القرن الواحد والعشرين

>

بقلم مصطفى كوش ( )Mustafa Koçجامعة رييرسون ( ،)Ryersonكندا وعضو لجنتي البحث في علم اجتماع الهجرة
(ل ب  )31والزراعة والغذاء (ل ب  )40العاملتين ضمن الجمعية الدولية لعلم االجتماع

ليربالية السوق وتكثف العالقات االقتصادية الكونية وإعادة هيكلة االقتصاد
والدولة .قادت السياسات النيوليربالية التي تم تبنيها حلوال لألزمة املالية للسنوات
 ١٩٧٠نحو االقتطاع من اإلنفاق عىل الربامج االجتامعية وإحداث تغيريات يف
ظروف العمل وتقليص يف دور الدولة يف االقتصاد وتحرير التجارة وخوصصتها
وإكسائها الصبغة الليربالية .وقد قادت هذه التغريات نحو تراجع العمل ذي
االنتظام النقايب يف القطاع املعميل وتزايد التشغيل الهش وجزيئ الوقت وهو
عىل األغلب يف قطاعات الخدمات غري النظامية .وزادت االقتطاعات من الربامج
االجتامعية الطني ِبلَّ ًة مبا أدّى إىل معدالت أعىل فأعىل من الفقر والالأمان الغذايئ.
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هر خطاب األمان الغذايئ خالل األزمة املالية الكونية ألواسط السنوات
 ١٩٧٠مربزا أولوية االستجابة إىل رضورة توفر الغذاء لكل الناس وتيسري
نفاذهم إليه .أحد أكرث تعريفات األمان الغذايئ ألفة هو ذاك الذي أدلت
به منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة خالل قمة الغذاء العاملية سنة
 .١٩٩٦تبعا لهذا التعريف يكون مثة أمان غذايئ “عندما يكون لكل الناس يف كل
وقت نفاذ مادي واجتامعي واقتصادي إىل طعام ٍ
كاف ومغ ٍّذ يلبي حاجاتهم الغذائية
ويستجيب لتحبيذاتهم من األطعمة التي تؤ ّمن لهم حياة نشطة وصحية”.
وعىل الرغم من هذا االعرتاف الواسع برضورة تحقيق األمان الغذايئ من قبل
ظل غامضا،
املنظامت الدولية عىل غرار منظمة األغذية والزراعة فإنه مفهومه ّ
تتغي عىل مر السنني .تعكس
وله تعريفات متعددة وأولويات مختلفة ظلت ّ
الحرية املفهومية التي تلف خطاب األمان الغذايئ تصورات متخالفة حول الكيفية
التي بها ميكن تدبّر النفاذ إىل الغذاء يف اقتصاديات سوق وكذا يف ظل التغريات
عنيت السياسات واملامرسات
التي شهدتها الطرق التي بها ينقام النظام الغذايئ،
ُ
التي ع ّرفت ظروف تأمني الغذاء خالل النصف الثاين من القرن العرشين.
منذ السنوات  ،١٩٨٠شهدت أفهمة األمان الغذايئ مراجعة يف سياق بيئة

أحدث الخطاب النيوليربايل حول األمان الغذايئ تح ّوال من اللغة التي تتأسس
عىل الحق تلك التي كانت سائدة سابقا إىل لغ ٍة ذات وجهة تجارية تع ّرف الغذاء
عىل أنه سلعة والالأمان الغذايئ عىل أنه فشل فردي بدال من أن يكون فشال للنظام
الزراعي-الغذايئ .سنة  ١٩٩٣عكست وثيق ٌة للبنك الدويل بوضوح هذا التحول بقولها
“ عمليا ،الغذا ُء سلعة|ٌ” .ومبا أن وظائف دولة ال ّرعاية االجتامعية تقلصت وصارت
الربامج االجتامعية الوطنية عرضة للتنزيل إىل مستوى الحكومات اإلقليمية واملحلية،
فقد ت ّم التدرج نحو إيالء وظائف املساعدة والرعاية االجتامع ّيتني إىل منظامت
املجتمع املدين وإىل العائالت .وبدأت املنظامت اإلنسانية من قبيل بنوك الغذاء يف
ردم اله ّوة التي خلفتها الربامج االجتامعية الحكومية .مع بداية ظهورها يف الواليات
املتحدة األمريكية سنة  ،١٩٦٧أعوزت َ
بنوك الغذاء الشفافي ُة والخضو ُع إىل املحاسبة
عىل خالف وكاالت الرعاية االجتامعية ،ومع ذلك بدأت باالنتشار عىل اتساع العامل
بوصفها آلية هامة لألمان االجتامعي يف تأمني “فائض غذاء” لفائدة “فائض ساكنة”.
يف اقتصاد سوقٍ  ،تصري املنتوجات التي أنتجت لالستهالك البرشي ولكن مل يت ّم بيعها
يف السوق قبل نفاد صلوحيتها ،فائضة .وقد ت ّم الدفع بإعادة توزيع فوائض اإلنتاج عىل
أنّه حل ملعالجة إهدار الغذاء والفقر الغذايئ .يبدو هذا انشغاال نبيال ولكنه ينزع إىل
تناىس دور االقتطاعات الحكومية من املساعدات االجتامعية والتغايض عن إكراهات
السوق التي تفرضها الرشكات الزراعية-الغذائية يف ظل تزايد الالأمان الغذايئ .ولنئ
صح أ ّن ما يزيد عن  40باملائة من الغذاء املنتج لالستهالك البرشي يضيع أو يُ ْهدَر فيام
ّ
بني حقل إنتاجه وطبق تناوله ،وأن التقليص من هذا اإلهدار ميكن أن يسمح لنا بأن
نتالىف كل الالأمان الغذايئ عىل مستوى العامل ،فإن أسباب ذلك الالأمان ال تعود إىل
نقص يف الغذاء بل إىل التفاوت يف النفاذ إليه .راهنا ،معظم الحبوب والبذور الزيتية
تستخدم يف تغذية الحيوانات ويف إنتاج الوقود النبايت ويف اإلنتاج الصناعي مثلام
هو عليه الحال مع رشاب ال ُّذ َرة الغني بالفريكتوز ،عوضا عن استخدامها يف تأمني
الغذاء .وعليه فإن التقليص من الهدر الغذايئ يتطلب إعادة تفحص نقدي للكيفية
التي بها تخلق اإللزامات الربحية للنظام الزراعي الغذايئ واملساعدات املبذولة
يف قطاعات محددة ،ويف اآلن ذاته ،فوائض مهولة يف الغذاء والجوع َس َوا ًء ب َِس َوا ٍء.
>>
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> ليس التقدم املحرز كونيا:
خالل ق ّمة الغذاء العاملية لسنة  ،١٩٩٦تم إقرار التزام بتقليص عدد الذين
ميسهم سوء التغذية إىل حدود النصف مع حلول سنة  .٢٠١٥يف ذلك الوقت قُدِّر
عدد من كانوا يف وضع الالأمان الغذايئ مبا يساوي  ٧٩٩مليون شخص .سنة ،٢٠٠٩
كان عددهم يساوي  ١٠٢٣بليون شخصا .وقد أجابت منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم املتحدة عىل ذلك بتغيري منهجيتها خالل العام  .٢٠١٢وحتى باتباع
هذه املنهعجية الجديدة مل يتم التقليص من عدد الذين هم يف وضع الالأمان
الغذايئ إالّ إىل  ٨١٥مليون شخص سنة  .٢٠١٥بل إن أعدادهم يف أفريقيا وآسيا
شهدت تزايدا بفعل الحروب والنزاعات املسلحة .ففي العقود األخرية أحالت
النزاعات املسلحة يف مختلف أرجاء العامل ماليني الناس عىل عداد الساكانات
املكابدة لألمان الغذايئ .وتبعا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة يعيش  ٦٠باملئة
من  ٨١٥مليون شخص يف وضع الالأمان الغذايئ املزمن ويف حال سوء التغذية يف
البلدان الواقعة تحت أثر النزاعات ،ويعيش  ٧٥باملائة من األطفال الذين يعانون
نقصا يف النمو نتيجة لسوء التغذية يف بلدان مت ّزقها الحروب .كام أن تحطيم
االقتصاديات املحلية والبنية التحتية وكربيات مؤسسات الدولة بفعل الحرب
تسبب يف هجرة ماليني األشخاص فيام آلت محاوالت إقرار حركة الساكنات يف
محيط مناطقهم األصلية إىل تحويل بلدان الجوار إىل معسكرات الجئني .وليس 6
ماليني الجئ أفغاين يف باكستان وإيران ،و 5.6مليون الجئ سوري يف تركيا واألردن
ولبنان والعراق ومرص إال اثنني من آخر أمثلة حركة الساكنات الجامعية اإلقليمية.
يل املدى و ُمز ِم َن ْي يصريون
وفيام يكابد الالجؤون الأمانا غذائيا وسوء تغذية طوي ْ
يف ذات الوقت مصدرا لالأمان الغذايئ والالاستقرار السيايس يف بلدان االستقبال.
> تهديدات الالأمان الغذايئ املستقبلية
مع حلول سنة  ٢٠٥٠يقدّر أن يبلغ تعداد سكان العامل  ٩بليارات نسمة.
وباعتبار اتباع البلدان النامية أمناط االستهالك امل ُ ْه ِدر ِة للغذاء التي تتبعها البلدان
الغنية ،وباعتبار تسبب النزاعات املسلحة عىل امتداد العامل يف ميالد موجات

جديدة من الالجئني ،فإن مستوى الألمان الغذايئ مرشّ ح ألن يكون أسوأ .إىل ح ّد
اآلن وثِقنا يف إمكانية العثور عىل طرق تزيد من طاقاتنا اإلنتاجية وتحسني نفاذ
أقسام الساكانت الهشة إىل الغذاء .قادت محاوالت الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية
من خالل التأطري الصناعي للطرائق اإلنتاجية إىل املزيد من مركزة امللكية بني
أيدي الفالحني األكرث قدرة ودفْع املاليني من صغار الفالحني واملزارعني نحو
املدن .كام أن استخدام املواد الكيميائية الزراعية تسبب يف خلق مشاكل بيئية
كربى من بينها تدهور الرتبة وتلوث الهواء واملاء وفقدان التنوع البيولوجي.
تسهم الزراعة يف ما يعادل  ١٣باملائة من االنبعاثات الغازية ،كام أن تزايد آثار
التغري املناخي خلق تهديدا آخر تواجهه القدرة اإلنتاجية عىل امتداد العامل .ففيام
تسعى السياسات الجديدة إىل زيادة إمكانات توفر الغذاء والنفاذ إليه والتقليص
من ضياعه وهدره قد نكون يف حاجة أيضا إىل مساءلة أنظمتنا الغذائية وأمناط
استهالكنا وتنظيم النظام الزارعي-الغذايئ الذي ساد عىل امتداد القرن املايض.
عمدت حركة السيادة الغذائية الصاعدة إىل الربط بني الفالحني والعامل
ومستهليك الغذاء يف جهد للعمل يف اتجاه نظام غذايئ بديل .ولنئ كانت السيادة
الغذائية تتقاسم بعض املواقع مع خطابات قدمية حول األمان الغذايئ بتأكيدها
عىل أدوار الدول يف تحديد ظروف التزوز بالغذاء ضمن الحدود القومية/املحلية،
فإنها تستدمج كذلك حسا جديدا ملقاومة العوملة .باختالفه عن التأويالت الليربالية
حق من حقوق
لألمان الغذايئ ،يعرتف خطاب السيادة الغذائية بأن الغذاء ٌّ
اإلنسان ويؤكد عىل ملكية األرض واملاء واملوارد الجينية والسيطرة عليها من
قبل الشعوب املحلية/األهلية ،كام يؤكّد عىل الدميومة وعىل القدرة عىل التكيف
بدال من التأكيد عىل فعالية سريورة اإلنتاج ويرفض استخدام الغذاء سالحاَ .مثله
كمثل خطاب األمان الغذايئ ،يتسم خطاب السيادة الغذائية هو أيضا بالحركية
واالنسيابية مصنوعا عىل وقع التواريخ السياسية واالقتصادية املتح ّولة .ولسوف
أي األدوار ستضطلع به السيادة الغذائية يف إعادة بناء
يكون من املهم أن نرى ّ
التص ّور العمومي ألولويات النظام الغذايئ وإعادة تعريف األمان الغذايئ.
توجه املراسالت إىل مصطفى كوش عىل العنوان <>mkoc@ryerson.ca

.
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الحداثة الكونية

>

بقلم سوجاتا باتل ( )Sujata Patelمعهد الدراسات المتقدمة الهند،
وعضو لجان البحث في تاريخ علم االجتماع (ل ب  )08والتنمية الحضرية والجهوية (ل ب  )21والمفهوم
واالصطالح في علم االجتماع (ل ب )35وعلم االجتماع التاريخي (ل ب  ،)56وعضو هيئة ل ب  ،08التابعة
للجمعية الدولية لعلم االجتماع

م

نذ أواخر السنوات  ،1990تزايد استخدام عبارة “الحداثة الكونية” يف األدبيات
التي تناقش طبيعة نظريات عوملة العامل ومحتوياتها .العبارة ذاتها تجمع بني
مفهومني هام الحداثة والعوملة وهي تعيد صياغة نظريات كل واحد منهام عىل
اعتبارهام مرتابطني.

فتح قبول هذا املوقف ضمن السوسيولوجيا السائدة صندوق باندورا (يف
امليثولوجيا اليونانية ،كانت باندورا زوجة إبيميثوز شقيق بيومثيوس الذي رسق
أب األلهة والبرش وحاك ُم
رس النار من اآللهة ،تحمل صندوقا أهداه إياها زيوس ُ
ّ
جبل األوملب ،آمرا إيّاها أالّ تفتَ َح ُه ولكنها فعلت ،فخرجت منه كل رشور العامل.
رش واح ٌد هو رش فقدان األمل-املرتجم) .وقد سمح ذلك
وملا أغلقته مل َ
يبق فيه إال ّ
بالتدخّل يف هذه املسألة لطيف من املناظري ذات الجينيجالويات املتباينة مثل
الفيبرييني واملاركسيني والبنيويني وما بعد البنيويني وبوضعها إىل جوار مناظري أخرى
تط ّورت خارج الشامل الكوينُ ،سميت بالنظريات الجنوبية و/أو األهلية .وسع دخول
زوايا النظر الجديدة واملجدّدة هذه من شمول املوضوع ومداه جاعال منه مجال
دراسة وتفكري منفصال .ويتداول اآلن يف هذا املجال األكادميي املحدّد عىل أنّه مهت ّم
بالحداثة الكونية وذلك عىل هيئة مشاغل عديدة منها األنتولوجي واإلبستيمولوجي
واملنهجي يف عالقة بالنظريات ال َج ْو َه َرانِ ّية للحداثة ،وهو ما يفتح مج َّددًا أسس
االختصاص السوسيولوجي للمناقشة .يف هذه املذكرة القصرية سوف أضع الخطوط
الكربى لثالث مناظري برزت منذ أواخر السنوات  ١٩٨٠إىل أوائل السنوات  ،١٩٩٠وهي

> الحداثات املتعددة
لنظرية الحداثات املتعددة العديد من الصيغ وقد أتت عىل أيدي العديد من
املساهمني .متت أفهمة العبارة عىل يدي شموال إيزينشتات ()Shmuel Eisenstadt
الذي كان بطرق متعددة مهندس هذا املوقف رابطا بني الحداثة والدراسات الحضارية.
عىل أن هذا املنظور استدعى كذلك مخاطبني آخرين تجنبوا توصيف الحداثة عىل أنها
حضارية .ما يربط بني أكادمييي هذا املنظور بعضهم ببعض هو االفرتاضات التالية:
 -١ليست مثة حداثة واحدة بل حداثات متعددة أي أن الحداثة ليست مفردة بل
ّ
متكثة،
مؤسسات الحداثات فإن اختالفاتها مرتبطة
 -٢عىل ال ّرغم من إمكانية متاثل ّ
ِ
كل بلد َم ْعن ٍّي،
بالخلفيات الثقافية املتاميزة يف ّ
 -٣من أجل فهم هذه االختالفات مثة حاجة إىل إعادة تشكيل النظريات
السوسيولوجية الكالسيكية.
وعليه ،ينطلق أكادمييو الحداثات املتعددة من األفكار واملواقف األوروبية
أ ّوالً من أجل وضع أسئلة تاريخية وفلسفية إزاء الطرق املتاميزة التي بها انتظمت
تجارب الحداثة األوروبية املختلفة .ومن ثم يكون السؤال حول ما إذا كانت هذه
االختالفات متثل صياغة صالحة لتأطري تقدير االختالفات القامئة عىل امتداد الكون.
ثانيا ،حاول العلامء أن يتثبتوا يف محتويات األساس الحدايث موضوعا عىل الض ّد من
هوامشه .فقد حاجج إيزنشتات بأن أساس الحداثة هو القدرة البرشية عىل الفعل.
وهو يصف هذه القدرة بأنها مستقلة وعقالنية وخالقة وح ّرة .ثالثا ،إذا ما كان أساس
القدرة البرشية أساسا عقالنيا فكيف كان تجسيدُه ذات َ ُه مختلفا عىل امتداد العامل؟
يعترب إيزنشتات أن هذا األساس ،القدرة البرشية العقالنية ،له أصول يف التديّنات
املتباينة لدى الحضارات املحورية .عىل أن الحضارة املحورية املسيحية األوروبية
هي التي شهدت انبثاق خصائص الحداثة أوال ومن ث ّم انتشارها .مل يكن هذا املنوال
الغريب مقبوال يف قالبه وأمنوذجه األصيل وقد متت غربلة خصائصه الثقافية وأعيد
كل حضارة محورية معنيّة .نتيج ًة لذلك
تأويلها وصياغتها لدى تداخلها مع سامت ّ
أساس جديدة وهي التي شكلت ال ُّن َس َخ الالّحقة من الحداثات .وعليه
برزت سامتٌ
ٌ
سوف يكون مثة عىل الدوام تقاطع عىل مستوى العامل يف ما يهم املظاهر املركزية
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أول ظهور لنظريات الحداثة املعوملة كان من طيات املناقشات السوسيولوجية
التي ساءلت ُم َن َاسبَة استخدام النظريات الكالسيكية لدى تقدير التح ّوالت
ُ
السؤال إىل أسئلة أخرى ومنها ما
املعارصة التي يشهدها الشامل الكوين .قاد ذلك
إذا كان مبستطاع نظريات التحديث للسنوات  ١٩٥٠و ١٩٦٠امل ُصاغة عىل أساس
املواقع السوسيولوجية الكالسيكية واملحاكية للتجربة األوروبية أن تظل قابلة
لالستخدام يف فهم الحداثة التي تتمفصل كونيا .ورسعان ما كان االعرتاف بأن
منوال التحديث ،يف الحقيقةَ ،جان ََس فهمه للحداثة بالتجربة الهيمينية األوروبية
من خالل املحاججة بأن الصيغ التنظيمية املؤسسية والثقافية التي متثل سريورة
التحديث يف أوروبا تستنسخ نفسها عىل امتداد العامل .ما كنا يف حاجة إليه ،عىل
ما اقرتحته األكادمييا ،هو منظور يستعيض عن نظرية الحداثة التامثلية بواحدة
تعرتف بتباينات تنظيم التجربة الحديثة عىل امتداد مناطق العامل املختلفة.

نظريات الحداثات املتعددة ،والنظريات األهلية والجنوبية واملوقف الديكولونيايل.
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“من الرضوري استبدال املامرسات العلمية للعلوم الغربية
ألنها تجعل الشخص موضو ًعا للتحقيق”
والصناعية أو البنى الرتبوية من جهة وبنى التشكيل
للأمسسة من قبيل البنى املِ َهنية ّ
الحضاري من جهة ثانية ،وكلام تفاعلت القدرة والبنية سوف تكون مثة اختالفات
املؤسسة واإلشكاالت التي ترتبط بها.
يف الطريقة التي بها تتطور الدينام ّيات ّ
تعترب أطروحة الحداثات املتعددة ذات إسهام يف االنعطافة الثقافوية التي شهدتها
النظرية االجتامعية املعارصة .ويتضح مام سبق أن السريورات املادية ال تجد لها ،إن
َو َجدَتْ  ،إال القليل من التمثيل يف مناقشة الحداثة هذه .وفضال عن ذلك ،وعىل ال ّرغم
من أ ّن هذه النظرية تحاجج عىل أساس تاريخاين فليست فيها إشارة إىل االستعامر،
وال إىل تنظيمه للحداثة وسريوراته االستغاللية وال إىل عالقته بأنظمة املعرفة وعىل
األخص منها العلوم االجتامعية .وقد عالجت املناظ ُري املعروضة أدناه هذه القضايا.
ّ
> النظريات األهلية والجنوبية
تنطلق النظريات األهلية من االفرتاض القائل إن العلوم االجتامعية يف حاجة
إىل أن تستقل بوضع اإلطار اإلبستيمي الذي يهتم مبناطقها الخاصة .وهي تقبل
بالح ّجة التي تقدمها روين كورنيل ( )Raewyn Connellمعتربة أن عدم تعادل
القوة بني املرتوبول والهامش هو ما نظّم العلو َم االجتامعية وهو ما انتهى إىل كَ ْونَ َنة
ال ّنظريات الشّ املية ووجهات نظرها ،ومناظريها ومشاكلها .ضمن آكادمييي الجنوب
مثة مفهومان ميكن أن يُضيئا هذه السريورة .األول هو ‘التخارج’ عىل ما نظّر له
بوالن هونتودجي ( )Paulin Hountondjiالذي يع ّرفه عىل أنّه علوم اجتامعية
متخارجة النزوع .املفهوم الثاين هو “التبعية الثقافية” مثلام تص ّورها سيد فريد
العطاس محاججا بأن املعرفة الغربية مفروضة عىل باقي العامل ،ومن ثم تظل غري
متمفصلة مع السياق غري الغريب وغري مناسبة له .وعليه ،يحاجج هؤالء األكادمييون
برضورة تشكيل علوم اجتامع بديلة من داخل الرسديات /الثقافات “األهلية”.

املؤسسة عىل الصالح العام ذات داللة لوجود األفراد .وقد كان هذا املوقف محل
ّ
مساءلة من حيث مختلف املشاكل املنهجية واإلبستيمية التي يضعها من قبيل
استخدام الثقافة الشعبية يف بناء النظرية السوسيولوجية و”حقيقة” ترجمتها
وتأويلها ،وما إذا كانت صياغاته قابلة للتفحص باستخدام الطرائق العلمية.
حاول التيار الثاين يف الدراسات األهلية أن يجيب عىل السؤال األخري املتعلق
بإمكانية اإلخضاع للطرائق العلمية من خالل القول بأن العلم الغريب ليس يف حاجة
مستقل يكون
ّ
إىل إثبات وحدانيته يف العامل .من خالل الدفاع عن علم اجتامعي
يف ذات الوقت مناسبا لسياقه ونقديا ،يُعيد سيد فريد العطاس تشكيل إشكالية
عم إذا كان من املمكن استخدام الثقافات املتميّزة عن
النظرية األهلية متسائال ّ
نقدي جديد .وهو يدعي أن يف
علمي
عمل
بناء
يف
وإبستيمولوجياتها
بعضها البعض
ّ
ّ
داخل أنساق املعرفة األهلية ،من قبيل اإلسالم ،نقديّ ًة علمي ًة ميكنها أن تسائل العمل
األساس امليتافيزيقي
اإلمبرييقي .مفاد السؤال الذي يضعه هو كيف مينح اإلسال ُم
َ
واإلبستيمولوجي الذي يسمح ببناء معرفة جديدة من دون اإللتزام بعلم اجتامع
التخل عن العلم
يعني ّ
إسالمي أو فيزياء إسالمية؟ يتوجب عىل مثل هذا التدخّل أالّ َ
األخص َر َو ِاسي ِه ال ّنقدية وتفكريه النقدي بل أن يعني ،وبدال عن ذلك ،توسيع
وعىل
ّ
مجاله واستدماج أفكار جديدة حول نقديته مستمدّة من الثقافات غري الغربية.
املقاربة الثالثة لألهلية تنبع من عمل ليندا توهيواي سميث (Linda Tuhiwai
 )Smithالتي تركز هي أيضا عىل العلم الغريب ،محاججة بأنّه من الرضوري إزاحة
مامرساته العلمية إذ أنها تجعل من الذات موضوعا لالستقصاء .يفرض العلم الغريب
“الحقيقة” عىل شعوب العامل ومناطقه من خالل عدم متفصله مع املعرفة الداخلية.
وتعترب سميث أن مثة حاجة إىل إعادة صنع منهجية العلم ُم َحاجِجة برضورة وجود علم
التقص.
حساسا تجاه القيم الثقافية التي لألفراد والجامعات والشعوب موضوع ّ
يكون ّ
وهي تطالب الباحثني بأن يفكروا بطرق تجعل من املمكن زعزعة سلطة سريورة
يل ضمن السريورة البحثية.
البحث املوضوعي وأن يستدمجوا صوت امل ُْستَلْ َحق /األه ّ

تحاجج النظريات األهلية بالقول إنّه إذا ما منت العلوم االجتامعية يف
الغرب من خالل االنخراط يف أنساقه الفلسفية فمن املمكن كذلك القيام بذات
اليشء انطالقا من ثقافات وأنساق فلسفية أخرى .وهي تَأْ َم ُل يف أن يكون لها
ُ
الصوت اإلبستيمي الغريب .وهي تعتقد
صوت إبيستمي
يستهدف إزاحة سلطة ّ
حساسة تجاه التاريخ والحياة
أ ّن بإمكانها أن تضع مبادئ/تجريدات تكون ّ
األهليي وأن تساعد عىل صياغة طرق “بديلة” يف صناعة علم االجتامع
االجتامعية
ْ
خارج لغة “علم االجتامع الكوين” عىل ما صاغه علم االجتامع الغريب/الشاميل.

> املنظور نزع الكولونالية (الديكولونيايل)

ضمن هذا املنظور ،مثة ثالثة تيارات قابلة للتوصيف .صاغ األ ّو َل عامل االجتامع
النيجريي آكيووو آكينسوال ( )Akiwowo Akinsolaالذي يؤكّد أن علم االجتامع
ميكن أن يتشكل انطالقا من الحكايا واألساطري واألمثال التي أنتجها شعبُه ،متظافرة
مع “قوانني الحكمة األفريقية الحق” .لقد وضع هو وزمالؤه نظرية سوسيولوجية
مستمدة من شعر قبيلة يوروبا النيجريية ،وهو يحاجج بأن املبادئ التي تتضمنها
تلك األشعار تشري إىل أن الوحدة األساس للحياة االجتامعية هي الفرد ألن
هذا بوصفه “ ذاتا جسدية يف حاجة إىل زمالة أفراد غريه” ،وأن حياة الجامعة

النظرية/املنظور الديكولونيايل ( ،)decolonialوالذي يسمى كذلك الربنامج
البحثي يف االستعامر/الحداثة ،حرك ٌة فكرية تولدت يف أمريكا الالتينية ،وهي
تنحدر من توليفة بني مناظري تشمل نظريات التبعية ،والهوت التحرير وتنظريات
الحركات االجتامعية املهتمة بأمريكا الالتينية .مشمول مجال الحركة واسع
إذ تحاجج برضورة إجراء نقد إبيستيمي ومن ث ّم منهجي لنظريات الحداثة
األوروبية بحيث تُ ْ ِك ُن مفصلة املواقف اإلبستيمية الجديدة واملجدّدة .وهي
تنارص إعادة صياغة العلوم االجتامعية من خالل وضع افرتاضات جديدة تكون

ِ
تسائل التياراتُ الثالثُ
املامرسات األكادمي ّي َة التي تجري يف الجنوب .وقد انبثق
موقف أكرث منها ثورية من تالفيف املنظور الديكولونيايل الذي يقتفي التدليل املاركيس
عىل أن العلوم االجتامعية يف حاجة إىل تغيري العامل بدال عن االكتفاء بالتفكري فيه.
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الديمقراطية المتح ّداة
آفاق نظرية

قادرة عىل توسيع مشمول مساءلتها للحداثة إىل “ أقىص حدود التفكري بُعدًا”.
تنطلق الحركة من القول بأن العطب الرئيس يف نظريات الحداثة وعلم
االجتامع هو شطبهام التجربة االستعامرية من لغتهام النظريتني .وهي
تحاجج بأن هذه الالمرئية جعلت نظريات الحداثة املعارصة تتصف باملركزية
اإلثنية ،وهي تسمي هذه املركزية مركزية أوروبية .املركزية األوروبية يف فهم
متس بكل فروع العلوم االجتامعية وهي تتمظهر
الديكولونياليني إبستيمي ٌة ّ
اختصايص التاريخ وعلم االجتامع .ثالثة مقوالت تربط ما بني
عل األخص يف
ْ
مك ّونات هذا املوقف :مقولة “استعامرية السلطة” التي نظّر لها آنيبال كيخانو
ة/البانِيّة” التي نظّر لها إنرييك دوسال (Enrique
( )Aníbal Quijanoومقولة “ال ُج َّوانِيّ َ ّ
 )Dusselومقولة “ال َف ْرق االستعامري” التي صاغها والرت مينيولو (.)Walter Mignolo
استعامرية السلطة حسب كيخانو مبنية عىل أسطورتني مركزيّتني أوروبيتني هام
التط ّورية والثنائية .فمن جه ٍة تنظّم التطورية التاريخ عىل أنه رسدية آحادية االتجاه
متيض من البدا ّيئ نحو الحديث .وقد ت ّم فرض هذه التطورية التي تم تنظريها خالل
ِحقب الحداثة األوروبية األوىل عىل تأويالت تواريخ العامل غري األوروبية .الثنائية
هي أداة أسطورية أخرى استخدمتها املركزية األوروبية حتى تُ ّيز بني التاريخ
واملجتمع األوروبيّني والتواريخ واملجتمعات غري األوروبية .وعليه ،ومن خالل
الثنائية ،شكّلت املركزية األوروبية معرفة اآلخر عىل أنه مناقض لها وعىل أساس
تص ّور ثنايئ .ما تتضمنه هذه الثنائية ُم َ َتاتِب بحيث يكون التاريخ واملجتمع األورويب
اقي إىل ابتداع الحداثة) فيام يكون الباقون أدىن.
أ ْرقَى (عىل اعتبار أنّهام كانا س ّب ْ
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ٍ
نظريات ت ّربر السيطرة عىل:
تحاجج استعامرية السلطة بأن املركزية األوروبية تصوغ
والسيطرة عىل
ل
م
ع
 -١االقتصاد وذلك من خالل انتزاع األرايض واستغالل ال َ َ
ّ
املوارِد الطّبيع ّية،

 -٢النفوذ وذلك من خالل مؤسسات الجيش واألمن والسلطة السياسية،
 -٣الجندر والجنسانية وذلك من خالل العائلة والنظام التعليمي ،و
 -٤التص ّور الذايت واملعرفة وذلك من خالل بلورة األنظمة اإلبستيمية/املعرفية.
تتصل اإلشكالية املوضوعة عىل أساس “استعامرية السلطة” من خالل
مفهوم والرت مينيولو “الفرق االستعامري (أي فصل الحداثة عن االستعامرية
واستخدام ذلك الفصل يف خلق تقسيامت أبعد وفروق يف املعرفة) وهو
الفكري
يصوغه عىل أنّه أداة إبستيمية تب ّجل تناول/خدمة فضاء األورو ِب ِّي َني
ّ
والسيايس .يُحاجج مينيولو بأن مفهوم الفرق االستعامري يساعد عىل
ّ
فهم َم ْوضَ َع ِة العامل االستعامري وشعوبه ،واستتباع مخاييلها ومعارفها.
يعيد أنرييك دوسال تشكيل قول كيخانو حول أسطورة التط ّورية للمحاججة
بأن التاريخ املعارص ُمشَ كّل عىل هيئة نظريّ ٍة يف ال ُج ّوانية ت ّم تعميمها انطالقا من
تاريخ أورويب إقليمي وذلك لبناء أسطورة تطوريَّ ِته وخطّيَّ ِته .وهو يرى أن ما نحن
يف حاجة إليه هو برنامج بحثي يف/من أجل الحداثة بوصفها بَ ّرانية ،أي طريق ًة يف
إدراك العامل من خارج أوروبا ،ومن موقعٍ ت َ َح َّر َر بع ُد من االستعامر (= ات ّخذ الصفة
الديكولونيالية) .مث ّة حاجة إىل إعادة صياغة االفرتاضات الفلسفية واالجتامعية
والتاريخية املعارصة التي يتضمنها العلم االجتامعي وإىل تقديم افرتاضات بديلة
تتأسس عىل أصوات غري املستع ِمرين .إن الغاية هاهنا عىل غاية من الطموح:
إعادة تنظيم إبستيمية العلوم االجتامعية عىل غري ما أُ ِّسست عليه أواخر القرن
الثامن عرش وابتداع أجندات بحثية جديدة تستهدف إعادة صياغة املوضوعات
واالختصاصات واألسئلة بهدف إعادة تشكيل أسس العلوم االجتامعية ذاتها.
توجه كل املراسالت إىل سوجاتا باتل عىل العنوان <>patel.sujata09@gmail.com
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ْ
َ
ُ
متى وأين نُأخذ على
محمل الج ّد؟

>

نظرة استرجاعيّة في علم االجتماع
البولوني

١

بقلم مارتا بوشولك ( ،)Marta Bucholcجامعة بون ،ألمانيا ،وجامعة وارسو ،بولونيا

ليون بيرتاسيسيك وفلوريان زنانييك،
شخصيتان كبريتان يف علم االجتامع البولوين.
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يف جزء منه ،يعود الثبات املستمر الذي يسم هذا
التوت ّر إىل أن علم االجتامع األكادميي يف بولونيا كان
يف الجوهر استريادا أجنبيا .وعىل الرغم من وجود
أقدار كبرية من التفكري االجتامعي األصيل يف األرايض
التي كانت بولونية إبان أواخر القرن الثامن عرش
وخالل القرن التاسع عرش (البلد ذاته مل يكن موجودا

كانت ثنائية تجربة رصف االهتامم إىل الشبكات
العلمية يف كال املجالني املحيل والدويل هي ما
عاشه علامء االجتامع األكادمييون البولونيون
األوائل يف الغرب وعىل األخص منهم فلوران زنانييك
( )Florian Znanieckiوستيفان كزارنوسيك
>>

م

نذ بدايته كان تاريخ علم االجتامع يف بولونيا
موسوما بالتوتر ما بني الرتابط الدويل وااللتزام
املحيل .هذا توتر عسري املفاوضة ألنه يصل إىل
أعامق أسس هويته ويرت َجم يف اسرتاتيجيات بحثية
ومؤسسية ِ
وس َ ِييّة.
وتنظريية ّ

بأي شكل خالل أغلب فرتات تلك الحقبة) فقد كان
عىل الدوام علام خاصا .ومنذ بدأت سريورة مأسسة
علم االجتامع يف نفس الوقت تقريبا يف العديد من
البلدان ،رسعان ما بدأ العلم الجديد يتطور متّبعا
خطوطا متباينة .كان ذلك موسوما ب َج َوالن املعرفة
وبالتشابكات املتبادلة ملا يشار إليه عىل الغالب
عىل أنه تقاليد سوسيولوجية قومية.ويجعل التأميم
االسرتجاعي للعلم االجتامعي عسريا تقدي َر إسهام
كتّاب من قبيل ليون بيرتاسيسيك ()Leon Petrażycki
أ ْو لودويك غومبلويتز (.)Ludwik Gumplowicz
كانت مفاهيمهام فائقة األصالة متناسبة مع الرتابط
بني املعرفة املحلية واالهتاممات السياسية وما جاورها

ولكنها كانت أيضا متثل إسهامهام ضمن الجامعة
العلمية باختالف قومياتها .ومن ناحية أخرى ،كان
أثر أكادمييي أوروبا الوسطى والغربية يف تطور العلم
االجتامعي مبجمله متفاوت االتساع بالضبط بسبب
األثر املتباين للحواجز القامئة تجاه النفاذ إىل الشبكات
العلمية التي كانت قامئة يف أوربا ما قبل .١٩١٨
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( )Stefan Czarnowskiاللذين تط ّورت أنشطتهام
ضمن األمة الدولة البولونية املعاد بناؤها .عندها كان
علم االجتامع الغريب قد ت َ َك ْونَ َن ،علام جديدا وأسلوبا
جديدا يف التفكري وطريقا جديدة نحو املسار الشخيص
وموض َة فكرية جديدة ،وحليفا مقدرا يف صنع السياسات.
وقد متثل الحافز اإلضايف لوضع لبنة يف كل هذه
الجدة هو استيعابها والحفاظ عليها بوصفها قناة
تواصل مع الغرب .وميكن التأكيد أن كامل ثقافة القرن
التاسع عرش البولونية كانت قصة بحث عن االنتامء
الذي ميكن له أن يتجاوز الحدود املحلية ،وكانت
إحدى طرق تحقيق ذلك هو أن يصري امل َ ْر ُء عامل اجتامع.
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وفيام قَب َِل الجيل األ ّول من علامء االجتامع
البولونيني األكادمييني خالل السنوات  ١٩٢٠و١٩٣٠
كوني َة علم االجتامع الغريب بوصفها منط وجود ،مل يعد
األمر كام كان عليه من البساطة بالنسبة إىل خلفائهم.
خالل أزمنة الحرب العاملية والستالينية الحالكة قُطع
الوصل بالجامعة العلمية الدولية و َمثُل أمام الجميع،
وبحدة ،مشكل االنتامء واالرتباط مناقضا للمحدودية
املحلية الضيقة والهامشية .وعندما انفتح علم االجتامع
البولوين عىل العامل من جديد خالل السنوات ،1950
كان عىل اسرتاتيجية االنتامء أن ت ُحدّد من جديد .من
حسن الحظ ،سار األمر عىل أساس أن املجتمع البولوين
الغرب وصار تجسري
يف ظل االشرتاكية كان يَف ِْت
َ
الفجوة بني العاملني َم َه ّمة السوسيولوجيني ،وهم األكرث
كوسموبوليتانية وغربي ًة من بني العلامء االجتامعيني،
الذين متتعوا بالكثري من الحرية مقارنة بنظرائهم يف
بلدان الكتلة الرشقية األخرى .وعىل امتددا أكرث من
ثالثة عقود ،كانت الطريق األمثل لالنتامء هي أن
يكون املرء انتقائيا يف النظرية (مع أثر قوي للامركسية
املصنوعة بولونيا ،بعيدا عن املعايري السوفياتية)
ومتجها إىل املحيل يف بحوثه .كان الغرب عىل استعداد
لغفران اإلنكليزية العرجاء ،وغرابة الكتابة األكادميية،
ونقائص التكوين النظري ،واملنهجية الفظة عىل
الغالب ألنه كان حينها بالغ الرتحيب بهؤالء الغرباء

مفاجئي التحرض اآلتني من الرشق ال ّربي .وإن كانت
مث ّة محطة تاريخية خالل القرن العرشين كان فيها
علم االجتامع البولوين ممرشقا عىل معنى إدوارد
سعيد فهي عىل األرجح تلك الفرتة .ومن ناحية
أخرى ،عمل بعض علامء االجتامع ،ومنهم ستانيسالو
أوسوويك ( )Stanisław Ossowskiعىل سبيل الذكر ال
غري ،عىل مامرسة مهارة االنتامء إىل عاملني يف آنٍ معا.
شهدت هذه النزعة التي كانت تسمح بأن
يدّعي السوسيولوجي البولوين آليا الصلوحية الكونية
والرتابطية الدولية َذ ْر َوت َها خالل السنوات .١٩٨٠
وكان سبب ذلك أن املحلّية البولونية ،املوسومة
بنقابة “تضامن” (النقابة العاملية القوية املستقلة
عن السلطة واملتحالفة مع الكنيسة البولونية ،والتي
جمعت قبل مؤمترها األول يف  ١٩٨١ما يقارب ١٠
ماليني عضو ،وضغطت عىل الحكومة العسكرية
للحصول عىل مكاسب عاملية وإصالحات دميقراطية
توجت بانتخابات ح ّرة سنة  ١٩٨٩أوصلت فيها قائدها
ليخ فاونسا إىل تبوأ رئاسة البالد سنة -١٩٩٠املرتجم)
كانت بداه ًة بالغة األهمية كونيا ،كام كانت موحية
نظريا وبالغة التحدي إمبرييقيا .ولكن عامل الجدة
رسعان ما استُهلك ،ومن حسن الحظ أ ّن توفّرت ،ويف
أقل من عرش سنوات ،فرصة جددية الدعاء الرتابطية
الدولية حيث كان الجميع سنة  ١٩٨٩مهتام ببولونيا
عىل الرغم من أنه مل ير فيها إال رفيق سفر ال غري
إىل بلدان ما بعد اشرتاكية أخرى ،ال مجتمعا بذاته.
ميكن القول بطريقة ما إن علم االجتامع البولوين
مدي ٌن للنكوص األخري عن الدميقراطية يف البالد ،إذ
أحيت سنة  ٢٠١٥االهتامم بالتحول البولوين بعد
أن أصابه الذبول .خارج البالد نحن نُسأل اآلن
عام كان عىل غري ما يرام بعد  ١٩٨٩ومن خالل
اإلجابة عىل هذا السؤال األساس محلّيا نجد أنفسنا
مجدّدا قادرين عىل اإلسهام يف املناقشة العامة
حول أزمة الدميقراطية وحكم القانون ،والحروب
الثقافية والثورات الشعبوية املضادة .لقد عادت
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محليتنا إىل حيازة اهتامم الجميع ك ّرة أخرى.
ولكن دعونا نفرتض أن النكوص الالدميقراطي
قابل للمعالجة وأن االستقرار السيايس قد استتب من
جديد وأن املجمع البولوين قد عاد إىل تلك الحقبة
عنيت االستقرار
التي بدا أنه بلغها بعد سنة ،٢٠٠٧
ُ
الهادئ .ما الذي كنا لننخرط فيه؟ لقد كان علم
االجتامع البولوين إىل حد اآلن ،وبصفة بالغة ،علم
مجتمع اعترب نفسه مجتمعا غري عادي فقدّر لنفسه
أنه باحث يف اآلن ذاته عىل انحرافات حقيقية
ومتخيلة .لقد آن ََس َنا ُ
القول باالستثناء البولوين ولكن
يكف
ما كان علينا أن نتمناه حقا ملجتمعنا هو أن ّ
حقا عن أن يكون استثناء .ولكن ذلك يعني أن
علينا أن نجد طرقا أخرى للتعامل مع الرضورة التي
محل اهتامم كونيًّا.
تالزمنا منذ مائة عام يف أن نكون ّ
ليس هذا تحديا ه ّينا إذ غنم اإلرصار التقليدي
عىل الرتابطية الدولية املتجذر يف املأزق اإليتيقي الذي
كانت تعيشه أنتلجنسيا القرن التاسع عرش بعضا
من الدعم الالمنتظر من اإلدارة النيوليربالية للعلم
وللتعليم العايل ،تلك التي سحبتها مبرونة الحكومة
القومية-املحافظة الراهنة من بني أيادي أسالفها
الليرباليني .يف كتايب الذي عنونتُه علم االجتامع يف
حاججت بأن معالجة
بولونيا :هل للحديث من بقية؟
ُ
التوتر بني الرتابط الدويل وااللتزام املحيل كان الطريق
الوحيدة املتاحة أمام علم االجتامع البولوين حتى
يبقى عىل قيد الحياة ويكون جديرا بالذكر .وتتسم
مقاومة الصبغة الوهمية التي تكون عليها أحيانا
آثار الرتابطية الكونية باألهمية بوصفها أداة لبلوغ
تلك الغاية وتحققا رصينا من أن مجتمعنا ليس ها ّما
بالنسبة إلينا بسبب كونه فريدا يف أعني اآلخرين.
 ١تشكر الكاتبة دعم املركز الوطني البولوين للعلوم.
توجه كل املراسالت إىل مارتا بوشولك عىل العنوان
<>mbucholc@uni-bonn.de

بولونيا
المتح ّداة
االجتماع في
الديمقراطية
علم

عمال شباب في وضع
الهشاشة

>

في بولونيا وألمانيا
بقلم يان كزازاستي ( )Jan Czarzastyويوليوس غارداوسكي ( )Juliusz Gardawskiمعهد وارسو لالقتصاد ،بولونيا ،آدم
مروزوسكي ( )Adam Mrozowickiجامعة وروكالو ،بولونيا وعضو لجنة البحث في الحركات العمالية (ل ب )44في
الجمعية الدولية لعلم االجتماع ،وفيرا ترابمان ( )Vera Trappmannمعهد األعمال بجلمعة ليدز ،الممكلة المتحدة
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يف هذا السياق يركز مرشوع  PREWORKعىل
بلديْن أوروب ّي ِي هام أملانيا وبولونيا .١متثل أملانيا
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يف كال البلدين ،يجد الشباب أنفسهم ضمن
سوق العمل يف وضع غري املحظوظ وهو ما تنج ّر
عنه مستويات متقدمة من التشغيل املؤقت
(بولونيا) ،ومخاطر أكرث للوقوع يف الفقر ومزاولة
العمل يف وضعية الفقر (أملانيا) ،ومخاطر أكرب
لإلقصاء االقتصادي يف كال البلدين .من املمكن رؤية
الهشاشة الشبابية القامئة يف التشغيل غري املستقر
>>

ث

مة العديد من الدالئل التي تشري إىل أن
جيل الشباب عىل امتداد أوروبــا يعاين
تزايد الألمان يف حياة أفراده ،بد ًءا بتنامي
التشغيل املؤقت وغري الط ّوعي وجزيئ التوقيت،
وتناقص كثافة النشاط النقايب وعرس االنتقال من
املدرسة إىل العمل.

اقتصاد السوق امل ُ َن ّسق (كام يسميه هال وسوسكيس
 )Hall , Soskiceواملعروف تقليديا باألمان املؤسيس
املضمون لعاملها.عىل أن إصالحات سوق العمل
التي أدخلت خالل السنوات  ٢٠٠٠أسهمت هاهنا
أيضا يف انتشار العمل بالوكالة وتزايد أوقات العمل
وثنائية سوق العمل بني ركود األجور والتفاوض
املتنازل عن املكاسب الذي تخوضه النقابات .يف
بولونيا األقرب إىل اقتصاد السوق الليربالية تبدأ
موجات هشاشة التشغيل األخرية بالتغيريات القانونية

التي تسعى إىل إدخال املرونة عىل سوق العمل.

بولونيا
المتح ّداة
االجتماع في
الديمقراطية
علم

واالفتقار إىل األجر الكايف لتغطية تكاليف املعيشة
وافتقاد اإلدماج االجتامعي والحقوق االجتامعية
الكاملة وكذا اإلحساس الذايت بالهشاشة الذي
يتأسس عىل فقدان االعرتاف واالندماج االجتامعي.
ولكن وعىل الرغم من هذه التطورات السلبية
تظل التعبئة الشبابية ضد هذه الهشاشة محدودة
كام يظل رضاهم اإلجاميل عىل الحياة التي يحيون
عاليا إىل ح ّد ما .يقودنا ذلك إىل السؤال :ما هي
العالقة بني ظروف العمل متزايدة الهشاشة والوعي
االجتامعي واسرتاتيجية الحياة لدى الشباب؟
هل أن الهشاشة تدرك عىل أنها مشكل بالنسبة
إىل العامل الشباب يف بولونيا وأملانيا؟ أم أنّهم
ينظرون إليها عىل أساس أنّها معيا ٌرُ ،م ِك ِو ٌن غري
متوقع من بيئة عملهم عىل الفرد أن يتأقلم معه؟
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إىل
PREWORK
مرشوع
يسعى
اإلجابة عىل هذه األسئلة عىل مستويني:
 -١من خالل استقصاء أثر ظروف العمل والحياة غري
املستقرة يف أبعاد مختلفة من الوعي االقتصادي-
االجتامعي لدى العامل ذوي األوضاع الهشة
باالعتامد عىل تحقيق  CATIالذي أجري يف
ألف يف
بولونيا وأملانيا عىل عينة ضخمة (تعدادها ٌ
كل ٍ
بلد) م ّمن أعامرهم تراوح بني  ١٨و ٣٠سنة،.
ّ
 -٢فحص العالقة بني أمناط اسرتاتيجيات الحياة/
املسار املهني متزايدة الهشاشة لدى الشباب
وأشكال تعبئتهم الجامعية (وفكّها) من خالل
س ِديَّ ٍة مع عام ٍل ذوي هشاشة
 ١٢٠مقابلة ِس َ ِييّة َ ْ
يف بولونيا ( )٦٠ويف أملانيا ( )٦٠تراوح أعامرهم
معية أو ال
بني  ١٨و ٣٥سنة يشتغلون أشغاال غري ّ
يشتغلون أو هم يف أوضاع هشة من التدريب املهني.
ال تزال الدراسة جارية ولكن ميكن الترصيح ببعض
املالحظات األولية .يلقي البحث الك ّمي ضوءا عىل
اإلدراك الذايت للهشاشة حيث أقر  ٤٨.٨باملائة من
شباب العامل البولونيني و ٣١باملائة من نظرائهم األملان
أنهم عملوا يف ظروف هشة ع ّرفوها عىل أنها ت َلقّي
أج ٍر زهيد أو العمل بعقو ٍد ذات مدَى محدود .ولكن
مختلف.
الوعي االقتصادي لدى الشباب يف البلدين
ٌ
مم توقعنا ،ليس للوضع الهش الذي
عىل العكس ّ
عليه الشباب البولونيون واألملان وق ٌع عىل نظراتهم
املعيارية لالقتصاد .لقد افرتضنا أن الحصول عىل عقد
عمل غري دائم ميكن أن يؤدي إىل دعم أكرب لتدخل
الدولة يف االقتصاد واملساواتية .شمل املؤرش الذي
متغيا .يف بولونيا،
اعتمدناه يف بحثنا خمسة عرش ّ

مل نتبني وجو َد فارق إحصايئ بني إجابات ذوي عقود
العمل الدامئة وعود العمل غري الدامئة إال يف ما يهم
خمسة من املؤرشات .بل إن املستخدمني بعقود غري
دامئة أظهروا يف بعض األبعاد مواقف أكرث ليربالية
ممن يعملون بعقود دامئة .يف أملانيا كانت الفروق
أكرث وضوحا .العاملون بعقود غري دامئة أقل منارصة
من نظرائهم البولونيني بقليل ملبادئ ال ّد ْولَنة (٣٣.٨
باملائة مقابل  ٢٤.٨باملائة) فيام مييلون أكرث بقليل
منهم نحو املساواتية االجتامعية ( ٦٩.١باملائة مقابل
 ٦٥باملائة عى التوايل) .وتج َمع اآلراء االقتصادية
للبولونيني الشباب بني دعم قوي “للرأساملية املحلية”
(تحبيذ الرشكات الوطنية وتدخل الدّولة يف االقتصاد)
يخي
مع ميل نسبي نحو الليربالية القصوى حيث ّ
 ٥٣.٤باملائة من املجيبني البولونيني ِمنح الشيخوخة
الطوعية عىل اإلجبارية مقارنة مبا ال يزيد عن ١٢.٤
باملائة من األملان .ويقرتب الوعي االقتصادي للشباب
األملان من مبادئ اقتصاد السوق املنسق وبدعمهم
للتحديد املشرتك لرشوط العمل والتعويض عن
فوارق الدّخل من خالل السياسات الرضيبية وللحركة
الحرة للعامل عىل امتداد أوروبا (وهي مواقف
يدعمها  ٨٨.٧باملائة من املجيبني األملان مقابل
 ٦٦.٦باملائة من املجيبني البولونيني) .وتبدو مواقف
الشباب البولوين أقرب إىل اقتصاد السوق الليربايل
عىل الرغم من بعض حاالت التناقض الصارخة.
متنحنا الدراسة الكيفية معلومات أكرث غوصا يف
التأطري البيوغرايف لتجارب العمل امل َ ْر ِويّة .متكّنا من
إعادة بناء ستة أنواع مختلفة من االسرتاتيجيات
الحياتية ذات الصلة بالعمل ،متصلة إىل هذا الحد
أو ذاك بأشكال التعامل مع الهشاشة .بالنسبة إىل
عمل الياقات الزرقاء املتقدمني
“الشغالني” ،أي ّ
لشغل أعامل مستقرة وذات مسارات قابلة
للتوقّع ،ال تكون ُمرونة التشغيل مقبولة معياريا
ولكن يُتعامل ويُتأقلم معها من خالل البحث عن
االستقرار يف مجال آخر مثل مجاالت الحياة غري
املهنية وكذا من خالل الح ّد الذايت من التطلّعات.
“املهنيون” ،وهم يف العادة من أصحاب الياقات
البيض املتطلعني إىل عمل مستقر وبتوقيت كامل
وذي أجر مرتفع وآفاق مسار مهني جيدة يربرون
هم أيضا الهشاشة عىل أنها تجربة رضورية مرتبطة
باالنتقال إىل اقتصاد السوق أو ،وعىل األخص لدى
األفواج العمرية األكرب سنا ،هم ينقدونها لتسببها
يف س ّد آفاق مشاريع الحياة الفردية .ومثة مقاربة
مختلفة يعرضها “املبدعون” وهم عىل الغالب م ّمن
يقومون باألعامل املندرجة ضمن مشاريع املنظامت
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غري الحكومية ،واألعامل اإلبداعية والقطاع الثقايف،
حيث ينظرون إىل املرونة عىل أنها مثن رضوري
للتح ّرر من رتابة العمل يف الرشكة أو املعمل .أما
الهشاشة يف نظر “امل ُ َر ِّم ِق َني” الذين يختربون العديد
من املشاريع امل ُبادرة فتبدو كُلْ َف ًة رضورية لالستقالل
عن امل ُشغّل وعن دعم العائلة أو الدولة .وأخريا بدا لنا
النمط “ ُم ْن َس ُّد األفق” ناقدا للهشاشة ولكن من دون
العمل حقا عىل مقارعتها بسبب مشاكل نفسية و/
أو عدم االستعداد لبذل الكلفة البيوغرافية املستوجبة
للحصول عىل األمان ،فضال عىل “امل ُنسحب” الذي
يتميز بالبعد عن عامل العمل املنتظم الذي افتقد
لديه ،أو مل تكن له أبدا عنده ،أيّة داللة بيوغرافية.
تبي االستقصاءات الكمية والكيفية عىل التوايل
ّ
أن الشباب يف كال البلدين يشعرون بالهشاشة ولكنهم
ال ينقدونها وال يتحدونها دامئا .تبدو غالبية الشباب
وكأنهم ترعرعوا يف ت َ َواؤُمٍ مع الهشاشة ناظرين إليها
عىل أنها مؤقّتة وعائدة إىل مرحلة العمل التي ميرون
وربا أتت أكلها .النقد
بها أو إىل استثامرات قاموا بها ّ
املوجه إىل الهشاشة ضعيف وقليال ما يؤدي إىل
تعبئة سياسية أو نقابية .وبكلامت أخرى نحن نشهد
نوعا من التطبيع املعياري للهشاشة التي انتهت إىل
أن تكون يف نظر الشباب ظ ْرفا شبه طبيعي.
 ١متت صياغة هذا املقال ضمن املرشوع البحثي “ عامل شباب
يف أوضاع هشة يف بولونيا وأملانيا :دراسة سوسيولوجية مقارنة
حول ظروف العمل والحياة والوعي االجتامعي وااللتزام املدين”
الذوي ميوله املركز الوطني البولوين للعلوم ومؤسسة البحث
األملانية ( .)DFGيضم فريق البحث يف املانيا كال من فريا ترامبان
( )Vera Trappmannوجويل-ماري لورنزن (Jule-Marie
 )Lorenzenوألكسندرا سيهاوس ()Alexandra Seehaus
ودينيس نيومان ( .)Denis Neumannأما الفريق البولوين فيضم
يوليوس غارداوسيك ( )Juliusz Gardawskiأدام مروزوييك
( )Adam Mrozowickiويان كزازاستي ()Jan Czarzasty
وماغدالينا أندريزوك ( )Magdalena Andrejczukوألكسندرا
درابينا روزويك ()Aleksandra Drabina-Różewicz
وجاسيك بورسيك ( )Jacek Burskiوماتيوس كاروالك
( )Mateusz Karolakوأغاتا كرازواسكا (.)Agata Krasowska

توجه كل املراسالت إىل الكتاب عىل العناوين التالية
آدم مروزوييك <>adam.mrozowicki@uwr.edu.pl
يان كزازاستي <>jczarz@sgh.waw.pl
يوليوس غارداوسيك <>jgarda@sgh.waw.pl
فريا ترامبان <>V.Trappmann@leeds.ac.uk

بولونيا
المتح ّداة
االجتماع في
الديمقراطية
علم

لماذا يصوت الناس
ألحزاب اليمين؟

>

بقلم كاتارينا ديبسكا ( ،)Katarzyna Dębskaسارا هيرزينسكا ( ،)Sara Herczyńskaجوستينا كوزينسكا ()Justyna Kościńska
وكاميال ترابكا ( ،)Kamil Trepkaجامعة وراسو ،بولونيا

عىل الرغم من الدعم الشعبي  ،ألهمت حكومة
حزب القانون والعدالة احتجاجات واسعة النطاق.
 .Flickr / Platforma Obywatelska RP .بعض
الحقوق محفوظة.

ا

> يف تقديم بحثنا:
أجري بحثنا يف مدينة تقع يف محافظة يف وسط
بولونيا تسمى مياستكو (‘ = Miastkoاملدينة
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الصغرى’ بالبولونية) .حصل الحزب الحاكم عىل ٥٠
باملائة من أصوات ناخبي املدينة يف انتخابات ٢٠١٥
مقارنة مبا يعادل  ٣٧.٦باملائة عىل املستوى الوطني.
وقد نرش تقريرنا تحت عنوان ‘تغيري ج ّيد يف مياستكو:
االستبدادية الجددية يف السياسات البولونية من
منظور مدينة صغرى’ .وقد كان سياسيو حزب القانون
والعدالة (ح ق ع) قد استعملوا التعبري “تغيري جيد”
منذ بداية الحملة االنتخابية الرئاسية لسنة .٢٠١٥
بغية استكشاف القناعات السياسية ملنارصي
ح ق ع ،أجرينا مقابالت مع  ٣٠من املجيبني من
سكان مياستكو ،وكانت أوىل املقابالت ِس َ ِييّ ًة يف حني
تعلقت الثانية بنظراتهم إىل قضايا من قبيل اإلجهاض
وسياسات دولة الرعاية .استثمرت منهجيتنا نظرية
التاميز الطبقي لدى بورديو وتخصيصها البولوين
الذي كان عىل أيادي ميخاي غدوال وبرمييسالو
قسمنا مجيبينا
سادورا (ّ .)Przemysław Sadura
إىل مجموعتني ،الطبقة العاملة والطبقة الوسطى.
ومن املهم اإلشارة إىل أننا مل نقم مبقابالت مع من
يسموا ب “ضحايا التحوالت” وهو التعبري الذي
يستخدم يف تسمية من مل يحققوا نتائج مرضية يف
ظل التحوالت الرأساملية التي أعقبت سنة .١٩٨٩

> موضوعان بَالِغَا ال ِّن َزا ِعيّة :اإلجهاض والالجؤون:
عىل العموم يواجه املجيبون من الطبقة العاملة
اإلجهاض مبوقف يرفضة رفضا بات ًّا .نارصت نساء
الطبقة العاملة األكرث تقدما يف السن إضفاء صبغة
الساري راهنا.
ليربالية عىل قانون مكافحة اإلجهاض ّ
ولطاملا حاججت نساء الطبقة الوسطى لفائدة حرية
اختيار النساء وأكدن عىل األعباء التي تتولد عن
إنجاب أطفال غري أص ّحاء .وعىل الرغم من انفتاح
البعض من املجيبني عىل أسئلتنا عىل القبول بإضفاء
ٍ
ترتيبات مناهضة لإلجهاض
صبغة ليربالية عىل
فإنهن رفعن كذلك صوتا عاليا مناهضا لإلجهاض.
كان أغلب مجيبينا معارضني الستقبال الجئني
يف بولونيا .وقد حاجج مجيبونا من الطبقة العاملة
أن الالجئني لن يشتغلوا وأنهم سوف يطمحون يف
الحصول عىل منافع اجتامعية ،مشريين إىل الخطر
الذي ميثلونه عىل نظام الرعاية االجتامعية البولوين
وإىل الظلم الذي ميكن أن يتولد عن املنافع التي
ميكن أن يحصلوا عليها .وقد ربطوا وضعية الالجئني
بالحرب وأقروا بأنهم حقيقون بالدعم ولكنهم
عارضوا تقديم املساعدة لهم عىل األرض البولونية.
>>

قــتــفــاء ألثـــر مـــا فــرتــه أريل هوتشيلد
( )Arlie Hochschildعىل صفحات حوار كوين
 Global Dialogueسنة  ،٢٠١٦يجد علامء
االجتامع أنفسهم يف حاجة للبحث عن أجوبة عىل
السؤال الذي وضعه عنوان هذا املقال ال يف سياق
اقتصادي وسياق املشاعر االجتامعية الجائشة فحسب
بل وكذلك يف سري حياة منارصي هذه األحزاب .مثل
هذا الحدس هو الذي وجه فريقنا البحثي ،والذي
يشمل فضال عن مؤلفي هذا النص ،األستاذ ماسيي
غدوال ( )Maciej Gdulaباحثا رئيسا ،وستانيسالو
شانكوسيك ( )Stanisław Chankowskiوماخا
غلواكا ( )Maja Głowackaوصوفيا سيكورسكا
( )Zofia Sikorskaوميخوالي سيسكا (Mikołaj
 )Syskaالذي عمل عىل استكشاف أسباب تنامي
دعم حزب القانون والعدالة الذي يحكم بولونيا منذ
 .٢٠١٥يُعترب الحزب حزبا محافظا اجتامعيا ،يف املعنى
القيمي ويف نظرته إىل الدّولة عىل املستوى االقتصادي.
وعىل الرغم من أن حكومته املتشككة حيال املرشوع
األورويب والقومية قد واجهت الكثري من النقد من كال
فريقي االتحاد األورويب وأقسام املجتمع البولوين بالغة
الليربالية ،فإن الدعم الذي يتلقاه استمر يف التصاعد
بالغا عتبة  ٥٠باملائة يف االستطالعات التي أجريت
نهاية العام .٢٠١٧
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ومل يحاجج إال اثنان بأن استقبال الالجئني بني
أحضان املجتمع البولوين لن يرض أحدا بفعل صغر
عدد من اقرتحت الحكومة السابقة استقباله منهم.
ادعى عدد أكرب من املجيبني من الطبقة الوسطى
أن الوافدين ميثلون ثقافة مختلفة وأنهم مل يعربوا
عن استعدادهم للقبول بقواعد الثقافة البولونية
واألوروبية .ومل تظهر إال نادرا جدا إشارات إىل التضامن
مع من يف ّرون من الحرب ،وإىل متاثل تجربتهم
مع الحرب مع ما شهده املجتمع البولوين من عدم
استقرار سيايس .وحسب ما أدىل به مجيبو الطبقة
الوسطى عىل الالجئني أن يظلوا “يف املكان الذي إليه
ينتمون ،حيث لهم مكانهم الخاص” .وبالنسبة إىل
البعض منهم ،كانت الفكرة األوروبية قد تأسست عىل
اإلقصاء ،وحامية “النقاوة” األوروبية وهو ما يعني أن
عىل الالجئني ،الذين يُ َع َّرفون باعتبار تدينهم وخلفيتهم
اإلثنية ال غري ،أن يظلوا يف الخارج .ويظهر املوقف
من حدو ٍد نظامية وواضحة يف حل اقرتحته واحدة
من مجيبينا من املنتمني إىل الطبقة الوسطى ومفاده
أنه يتوجب وضع الالجئني ،إذا ما كانوا يف حاجة إىل
أن يكونوا يف بولونيا ،مبعزل عن املجتمع البولوين.
> هدم مؤسسات حكم القانون الدميقراطي
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خالل شهر ديسمرب من سنة  ،٢٠١٥بدأت الحكومة
تعرتض عىل عمل املحكمة الدستورية املكلفة بالفصل
فيام إذا كان القانون عىل اتفاق مع الدستور البولوين.
كانت الحكومة السابقة قد انتخبت خمسة قضاة
للمحكمة الدستورية خالل سبتمرب  ،٢٠١٥شهرا واحدا
قبل موعد االنتخابات الترشيعية .وكان من حق
األغلبية الربملانية حينها ،وهي تحالف محافظ ليربايل
يتكون من األرضية املدنية وحزب الفالحني ،أن تنتخب
ثالثة قضاة ولكنها انتخبت خمسة .وعىل الرغم من أن
املحكمة الدستورية قد أقرت انتخاب القضاة الثالثة
املنتخبني قانونيا وأبطلت انتخاب االثنني غري املنتخبني
قانونيا ،فإن الربملان الجديد الواقع تحت هيمنة ح
سمى خمسة قضاة جددا وأوقف نرش قرارات
قع ّ
املحكمة .وقد أدى أداء القضاة الخمسة الجدد اليمني
أمام الرئيس أندريي دودا ( )Andrzej Dudaال إىل
أزمة دستورية فحسب بل وكذلك إىل مظاهرات يف
الشارع يف وارسو ويف مدن بولونية رئيسية أخرى .مل
تكن اإلجابة عىل سؤال ما إذا كانت إجراءات الحكومة
التي تتعلق باملحكمة الدستورية مرشوعة موزّعة عىل

أساس خطوط افرتاق طبقية بل حزبية حيث كان
أنصار ح ق ع مؤيّدين لهذه األفعال مدّعني أنّها أعادت
“التعددية” إىل محكمة بدت تحت هيمنة األرضية
املدنية ،أما بالنسبة إىل معاريض ح ق ع فإن هذه
اإلجراءات مثلت انقضاضا عىل الدميقراطية ومحاولة
ناجحة يف إيقاف أية رقابة دستورية عىل الحكومة.
> سياسة ح ق ع االجتامعية :برنامج “العائلة
:”+٥٠٠
ت ّم إدراج برنامج “العائلة  ”+٥٠٠خالل شهر
أفريل  ٢٠١٦باعتباره العالمة الرئيسة لسياسة ح ق
ع االجتامعية ،وهو من دون شك أحد أهم اإلجراءات
السياسية .هو عبارة عن برنامج منافع اجتامعية لكل
األطفال حيث تتلقى كل عائلة  ٥٠٠زلوتيس (= ١٢٠
يورو تقريبا) إذا ما ولد لها طفل ثان وثالث (حيث
ميكن للعائالت الفقرية أن تتلقى أموال باسم الطفل
تغيا ذال داللة يف
األول أيضا) .إقرار اإلجراء ميثل ّ
بولونيا ما بعد الشيوعية حيث ،وألول مرة منذ ،١٩٨٩
تقر الحكومة البولونية إعادة توزيع واسعة النطاق
يستفيد منها كال الطبقة الوسطى والطبقة العاملة.
أغلب املشرتكني يف الدراسة دعموا إقرار املنافع
املخصص لألطفال مع استثناءات قليلة من قبل أفراد
الطبقة الوسطى املنضوين يف املعارضة الليربالية
الذين رأوا فيها شكال من “رشاء األصوات” .وجدت
املنافع لها منارصة لدى غالب املنتمني إىل الطبقة
الوسطى من املجيبني الذين اعتربوا أن إدراجها
رمز عىل القوة الجديدة التي اكتسبها البلد .مل يتم
مخصصات املنافع عىل أنها مبالغة
النظر إىل دفع
ّ
بل عىل أنها إجراء “طبيعي” أمنوذجي يف بلدان
الغرب عالية النامء وعالمة عىل أن بولونيا بصدد
اللحاق بها .كام كان املجيبون من املنتمني إىل
الطبقة العاملة منارصين ملخصصات املنافع عىل
الرغم من أن قسام معتربا منهم عربوا كذلك عن
دعمهم القرتاح السلطات املحلية مامرسة الرقابة عىل
تكاليف مخصصات املنافع بالنسبة إىل بعض متلقيها.
> أسباب دعم ح ق ع متعددة املستويات:
ميثل حزب القانون والعدالة منطا جديدا من
الحكم من خالل وضعه برنامج إعادة التوزيع
التي يتبنى موضع التنفيذ .لقد وقف بحثنا
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مم يراه
عىل أن منارصي ح ق ع أكرث اختالفا ّ
فيهم الرأي العام .وقد حاولنا يف هذا املقال أن
نستكشف ماهية هذه االختالفات االجتامعية
والعوامل التي يُعزى إليها بروز األحزاب اليمينية.
لقد بني بحثنا أن ليس الدعم املايل املبذول
للفقراء هو ما عزز لوحده منارصة ح ق ع ،بل
الحقيقة أنه نجح ألن أفعاله تستجيب ملختلف
حاجات كل الطبقات وق َيمها .أجاب سياسيو ح ق ع
عىل حاجة الطبقة العاملة إىل الكرامة واالعرتاف من
خالل نقد االستهالك املفرط لدى “النخب” السابقة
عىل حساب اإلنفاق العمومي .كام أنهم خاطبوا
ما كانت ترغب به الطبقات الوسطى من السيادة
والنظام .وقد كشفت دراستنا عن وجود أمنوذج بالغ
األهمية مفاده أن اآلراء والترصيحات السياسية ال
تتوافق عىل الدوام مع التجربة الشخصية للمجيبني.
يف ذات الوقت ،بدأ ح ق ع يف هدم املؤسسات
الدميقراطية (من قبيل املحكمة الدستورية) باسم
الدميقراطية و”التغيري الجيد” .وقد كشف البحث عن
أن منخرطي ح ع ق يعتربون أنفسهم “ديقراطيني”
ولكنهم يرفضون شكل الدميقرطية الليربايل املبني
جوهريا عىل التقيّد الذايت .يشري ماسيي غدوال إىل
هذه الظاهرة الجديدة تحت مس ّمى “االتبدادية
الجديدة” .ومن وجهة نظره ،نحن اآلن إزاء هذه
الظاهرة الجديدة التي تتسم بالتغري الحا ّد ضمن
املجال العمومي (املهيمن عليه من قبل اإلنرتنت،
بدال عن الصحف التي كانت يف املايض) وعالقة
مخصوصة بني الناخب وقائد الحزب الحاكم.
بينت نتائج بحثنا أن التفسريات السائدة لنجاح
األحزاب اليمينية عفا عليها الزمن .وقد اسرتعت النتائج
اهتامما عموميا واسعا وأطلقت نقاشا عموميا واسعا
انخرط فيه ،يف آن معا كال املثقفني اليساريني واليمينيني
املنخرطني يف مناقشة انقسامات املجتمع البولوين.
توجه املراسالت إىل الكتاب عىل العناوين التالية:
كاتارينا ديبسكا <>k.debska@is.uw.edu.pl
سارا هريزينسكا <>sara.herczynska@gmail.com
جوستينا كوزينسكا <>j.koscinska@is.uw.edu.pl
كاميال ترابكا <>k.trepka@is.uw.edu.pl
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آفاق متوقعة لعلم
االجتماع
في الفضاء العمومي الجديد
بقلم ماسيي غدوال ( ،)Maciej Gdulaجامعة وارسو ،بولونيا

كتاب االستبدادية الجديدة لغدوال يقدم مثاالً
جيدا ً عن علم االجتامع العمومي.

ب

حول شهر نوفمرب  ،٢٠١٧كانت قد مرت
سنتان عىل االنتخابات البولونية التي
سمحت لحزب القانون والعدالة (ح ق ع)
بأن يشكل حكومته .ولنئ تعرضت العديد من قواعد
حكم الدميقراطية الليربالية إىل الخرق خالل السنتني
املاضيتني فإن  ٤٠باملائة من الناخبني ال يزاون يدعمون
الحكومة .ويف هذه الحال ظهر تقريري’تغيري ج ّيد يف
مياستكو :االستبدادية الجديدة يف السياسات البولونية
من منظور مدينة صغرى’.

أطلق هذا التقرير املنبني عىل بحث أنجز يف
مدينة صغرى تقع يف وسط بولونيا نقاشا حادّا
اشرتك فيه صحفيون وسياسيون وعلامء عىل امتداد
العديد من األسابيع .وصارت البعض من مفاهيمه
السياسية
وتأويالته نقاطا مرجعية قارة يف املناقشات ّ
الجارية حول السياسات واملجتمع .عىل أنّني وبدال
من االحتفاء بنجاح التقرير ،أرغب يف التفكري يف
رشوط إمكانه االجتامعية .ميكن لهذا التفكري أن
يكون ذا أهمية يف إعادة التفكري يف اسرتاتيجية
حضور علم االجتامع يف الفضاء العمومي ويف تعزيز
دوره ال يف وصف السريورات االجتاعية فحسب بل
وكذلك يف التأثري فيها .وعىل الرغم من أنني أعتمد
أوال وبالذات السياق البولوين ،فإن تفكريي ليس
مقترصا عىل ما يجري يف بولونيا من سريورات.
> مجال عمومي جديد
يف التفكري يف املدى الذي ميكن أن يبلغه توسيع
وقع علم االجتامع يف النقاش العمومي عىل املرء أن
>>
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يأخذ بنظر االعتبار التغريات األخرية التي شهدها
املجال العمومي .عىل سبيل االختصار ،تتعلق تلك
التغريات بالتح ّول من سيطرة الصحافة إىل هيمنة
اإلنرتنت .اضطلع املجال العمومي القديم ،عىل
األقل يف عالقته بالسياساتُ ،منظ َّم حول الصحافة
عنيت الصحفيني والخرباء
و”الوسطاء الثقافيني”،
ُ
والسياسيني ،بدور حيوي يف النقاش العمومي.
ورضب انتشار اإلنرتنت الصحافة املكتوبة ،عىل
مستويي ق ّوتيْها االقتصادية والرمزية .ويف بولونيا
كانت هذه السريورة رسيعة وحادة ،فقد خرست
أكرب الصحف غازيتا ويبورسكا ()Gazeta Wyborcza
 ٧٥باملائة من قرائها يف ما بني  ٢٠١٥و.٢٠١٧
يف املجال العمومي الواقع تحت هيمنة اإلنرتنت،
مثة تشتت أكرب يف إنتاج املحتوى الذي متسك به
شبكات البث الكربى واملواقع املختصة األصغر وكذا
منتجون مفردون من قبيل املنتجني اليوتيوبيني الذي
يتحلق حولهم متابعون كُرثٌ يف العديد من الحاالت.
لقد صار التنافس عىل لفت االنتباه االجتامعي بني
ٍ
تأكيد عىل رسعة رد
هؤالء املنتجني أكرث رشاسة مع
الفعل واحتددا النزاعية والفضيحة واملقاربة األخالقية.

> االشتغال بعلم اجتامع جدير باالهتامم

يف حالة بحثنا يف مياستكو ،كان مثة العديد من
األحكام حيال أنصار ح ق ع ،وكان أحدها يعتقد أن
أنصار ح ق ع هم باألساس أناس تم إقصاؤهم اجتامعيا
للضر الشديد .مل يت ّم تأكيد
أو كانوا عىل األقل عرضة ّ
السريية إذ أن الغالبية الكربى من
ذلك يف املقابالت ّ
املجيبني تحدثوا عن حيواتهم بعبارات تحيل عىل إنجاز
األهداف ال بل بعبارات تحيل عىل النجاح .مثة قناعة
أخرى أخذناها بنظر االعتبار وهي االفرتاض القائل
بأن منارصة ح ق ع مبنية عىل االمتنان للتمويالت
التي أنفقت عىل الربنامج العائيل ( +٥٠٠منحة شهرية
تعادل  ١٢٠يورو تقريبا لكل طفل تنجبه العائلة بعد
الطفل األول) .مل يع ّرف املجيبون الذين ص ّوتوا لفائدة
ح ق ع هذا الربنامج بعبارات تحيل عىل تلبية حاجات
شخصية بل أ ّولته عىل أنه عالمة عىل تضامنية الدولة
وعالمة عىل أن بولونيا تلتحق أخريا بدول النامء
الفائق يف اتباعها سياسة شاملة داعمة للعائالت.

ما هي إذا قواعد إنتاج مثل هذه املعرفة؟
عىل قاعدة التقرير حول مياتسكو وتقبله،
سوف أجازف بصياغة البعض من األطاريح.
أوال ،لتوقيت ظهور النص أه ّمية .يف بولونيا ،ظهر
النص حول مصادر منارصة ح ق ع يف توقيت صار
فيه البعض من التفسريات املستخدمة أقل فأقل
إقناعا ،ومن ذلك مثال تلك الرؤية املتقاسمة التي
كانت ترى أن ح ق ع وإن وعد بأن يحاسب النخب،
خلق نخبا جديدة ذات نزع نحو الفساد وهو ما كان
سيؤدي به إىل تدهور ما يتلقاه من دعم بالنظر إىل
خيانته مبادءه .ما من يشء من هذا القبيل حدث
حيث ما زال ح ق ع يتمتع بدعم  ٤٠باملائة من
الساكنة .ويفرس التقرير هذه الظاهرة باستخدام
مفهوم االستبداد الجديد الذي عالج ،من بني ما
عالج ،دور القادة السياسيني يف السيطرة عىل نخبهم
هم بالذات والحفاظ عىل توجه التغيري السيايس.

يرتجم إضعاف الحواجز تجاه الدخول إىل املجال
العمومي يف رسعة تداول الخرب الزائف وانتشار
الخطابات التي تعمد إىل إبطال أية مسؤولي ِة
ُم َح َاس َب ٍة تجاه الحقيقة مام أفسح يف املجال ملفهوم
“ما بعد الحقيقة” .ويندفع التنافس العنيف عىل
لفت االنتباه االجتامعي نحو اإلعالم الصحفي
الذي يعتمد سريورات جمع املادّة وإنتاج النصوص
املركبة أكرث امتدادا يف الزمن .إن الطريق نحو تأمني
وجود العديد من الوسائط هو خلق هوية مرتبطة
بجمهور متلقني محدّدين ،يرتبطون بالوسائط
من خالل حس من العلوية األخالقية واملشاركة
الفعالة يف املناقشة حول القضايا العمومية كام يف
الرصاع الحضاري .وخضعت السياسات واملناقشات
حول القضايا العمومية هي أيضا إىل هذه الرشوط
وصار السياسيون “مناضيل ميديا” ميثلون نظرات
راديكالية ومواقف مثرية للتفاعل اإللكرتوين.

وحتى يكون للتقرير وقع ،يتوجب مراعاة ما
للتزامن مع السريورات االجتامعية الجارية من أهمية.
ال يرتبط ذلك بعلامء االجتامع يف كليته بطبيعة الحال
وال شك ،ولكن ليس مبستطاعنا أن نتجاهل مسألة
وترية اإلنتاج .عىل هذه الوترية أن تكون أرسع بكثري
من اإلنتاج األكادميي التقليدي بحيث تكون ذات
ارتباط بقضايا راهنية بالنسبة إىل جمهور متلقني
واسع .وبغية تعميق البحث يف منارصي ح ق ع
يكون من املثايل لو تم إجراء املزيد من البحوث يف
مناطق أخرى ،وأن تتم الزيادة يف عدد املقابالت
وأن يتم التدقيق يف إجرائها .تكمن املشكلة يف أن
نتائج هذه الجهود ميكن أن تأيت مثال بعد االنتخابات
القادمة بحيث لن تكون إال ذات داللة تاريخية.

يسهم املتلقون يف التواصل الرسيع والعدواين
واألخالقوي ،ولكن ما يزال مثة فضاء للمعرفة
يتعلق بقضايا عمومية هامة فيام يواجهها مبا
يتمخض عنه البحث من نتائج .تعني املنافسة

القضية الثانية ذات األهمية هي العالقة بني الحس
املشرتك واملعرفة .تصري الخطابات األكادميية بالغة
التعقيد ويتم بناء إشكاالت البحث واستنتاجاته وهي
تقدم بطرق تتحدى حتى إمكانيات القارئ املتعلم.

ثالثا ،عىل علم االجتامع أن يُدخل ضمن املناقشات
العمومية ما يعوزها من تعقيد .الناس يحبون التبسيط
ولكن ليس يف كل الحاالت .فإن كانت مثة معرفة ترتبط
بتجربتهم وآرائهم ولكنها تع ّمقها أو تنخرط فيها
فسيكون ذلك مثريا لالهتامم .أبدى من قرأوا التقرير
حول مياستكو اهتامما مثال مبختلف أنواع النقد التي
وجهها ممثلو الطبقات الشعبية والوسطى إىل النخب.
بالنسبة إىل األولني كان النقد مبينا عىل إبراز استالب
النخب وابتعادها عن الشعب .أما بالنسبة إىل ممثيل
الطبقات الوسطى ،فإن النخب فقدت ما حصلت
عليه من تفويض أخالقي للحكم من خالل توريط
ذاتها يف الفساد .منذ وقت مديد ،كانت تلك هي
املناسبة األوىل التي كان فيها موضوع التن ّوع الطبقي
يف املجتمع البولوين محل نقاش يف املجال العمومي.
عىل الضد من األفكار النمطية ،يهتم الناس
بالتعقيد وباملحتويات ذات املتطلبت الفكرية .لكن
عىل تلك املحتويات أن تكون أكرث من مجرد استعراض
للتعقيد العلمي .ابتذال الرسالة الذي يتمثل يف
االنحدار باملعرفة إىل مستوى عموم الناس مع ابتغاء
توليد الرصاع والتنافس حول لفت االنتباه ليس هو
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الرشسة بني املنتجني أن النقاش العمومي ينزع
نحو أن يكون عقيام ويتحرك ضمن مجال التعليق
الرسيع ،فيام يعوز اإلعالم الصحفي التقليدي
ال ّزمن واملال .يف هذه الوضعية ،تتوافق املعرفة
السوسيولوجية التي توفر تأويال جديدا للواقع مع
االهتامم الواسع مبا يؤثر يف توجيه النقاش العمومي.

عند بناء معرفة يُفرتض أن لها وقعا اجتامعيا ،علينا أن
نستند إىل مرجعية تقوم عىل أحكام منترشة حتى وإن،
ورمبا عىل األخص حتى إن ،ك ّنا ال نتفق معها .يبدو من
األهمية مبكان أالّ نرفضها ،معتربين إياها عالمة عىل
عدم النضج والجهل واملحدودية الفكرية ... ،إلخ بل أن
نعالجها عىل أنها أحكام نسلّط عليها التحقق املتفحص.
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بولونيا
المتح ّداة
االجتماع في
الديمقراطية
علم

أيضا طريقا ميكن لعلامء االجتامع أن يسلكوها.
بدال عن ذلك ،عىل التعقيد أن يُدرج ضمن الخطاب
العموي من أجل إثارة اإلزعاج والتحاكك فيه.

حال األمور هذه ،ذلك أنهم يعملون يف ظروف
مخصوصة ال ميكنهم مفاوضتها بيرس .ولكن ،ما من
سبب يجعل هذه الظروف مبنأى عن تهذيب علامء
االجتامع لها ،مبا يوفرونه من معرفة تعدّل الكفة
مع التوجهات السلبية التي تؤ ّرق تواصلنا العمومي.

ما الذي ميكن أن نجنيه من علم اجتامع
ينتج معرفة ذات وقع اجتامعي؟ مع اإلقرار بأال
جواب عىل هذا السؤال قادرا عىل إرضاء كل
علامء االجتامع ،سوف أرسد قامئة من الخيارات
التي تبدو يل ذات أهمية خاصة بالنسبة إ ّيل.

أحد َم َه ّمت علم االجتامع امل ُ ِه ّمة تتمثّل
يف إتاحة فرصة حقيقية للتعبري ملن ال تتوفر
لهم إال فسحة ض ّيقة ضمن املجال العمومي.
بالنسبة إ ّيل ،من بالغ األهمية ابتداع فضاء
للطبقات الشعبية ت ُظهر فيه مناظريها وتجاربها.

تتوفر أمام مثل علم االجتامع هذا إمكانية
تعديل الكفة تجاه أشكال التواصل الراهنة التي
تنزع إىل أن تستحيل نزاعات معتادة الطقوس ،وفيها
يسود التعنيف وابتذال الرسالة .ليس مبستطاعنا
أن ننحى بالالمئة عىل الصحفيني والسياسيني عىل

تتعلق املسألة الثالثة بالكيفية التي بها يضع
عامل االجتامع ذاته عىل الض ّد من فاعلني آخرين يف
املجال العمومي .من رأيي أن أهم ما ميكن التأكيد
عليه هو إدراك موقعه عىل أنه ضديد للصحفيني
والسياسيني .يعود اختالف علم االجتامع إىل حساسيته

> دور علم االجتامع

وإىل املعرفة التي مينحها وكذا إىل تحرره من التنافس
عىل لفت االنتباه العمومي واتخاذه مسافة من
ضغوط النزاعات السياسية .ميكن ملثل علم االجتامع
هذا أن يعدّل الكفة تجاه ُم ْس ِه ِمني آخرين يف
املجال العمومي من خالل وضع حدود لسلط ِتهم
عىل وضع التعريفات للحقيقة االجتامعية.
توجه كل املراسالت إىل ماسيي غدوال عىل العنوان
<>gdulam@is.uw.edu.pl
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