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٣ أعداد في السنة في ١٧ لغة

اتجاهات جديدة لعلم 
العالمي االجتماع 

٩.١

ربيع محمصاني

 منير السعيداني 

و فطيمة الرضواني
ترجمة: 

تصميم: 

مشروع التحليل الطبقي
بابلو بيريس
رودولفو إلبرت
سفيتالنا يروشنكو
نغاي لين سوم
تانيا موري لي
روت باتريك
ريتشارد يورك
برت كالرك

في البحث في الطبقة 
والتفاوت

ما بعد باراديغم النمو

جيمس غالبرايت
كالوس دور
إيريك بينو
فيديريكو ديماريا
آنا ساف-هارناك
 كورينا دنغلر
باربارا موراكا
غابرييل ساكيالريديس
جورج روخاس هيرنانديز
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ساري حنفي

آريل ساليهآفاق نظرية

اليمين الشعبوي 

لينا ليفيناس 
غييرم ليت غوزسالفيس
عائشه بوغرا
راميرو كارلوس هومبرتو كاجيانو بالنكو
ناتاليا تيريزا بيرتي
جوستينا كايتا

 القسم المفتوح
االستلهام من ماري جاهودا

العالقات الشغلية والحوار االجتماعي في البرتغال
تقديم فريق حوار كوني البنغالي

http://globaldialogue.isa-sociology.org/
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اج( خ ع  د  )ج  ــاع  االجــت لعلم  لــدولــيــة  ا لجمعية  ا مــؤمتــر  الل 

نتخب  ا املايض،  جويلية-متوز  شهَر   ، كندا تورنتو،  يف  عرش  لتاسع  ا

األول   2019 عدد  يفتتح  للجمعية.  جديدا  رئيسا  حنفي  ساري 

دروتها  خــال  اج  ع  د  للج  لنظرية  ا حنفي  بــرؤيــة  كــوين  ر  ــوا ح مــن 

ربتني  ملقا ا بني  مــزاوجــة  ئدة  لفا يحاجج  وهــو   .)2022 -2018 ( هــذه 

ملناقشة  ا رة  إدا ه  تجا ا يف  دية  االستبدا بعد  وما  االستعارية  بعد  ما 

ملتعددة.  ا ثات  لحدا ا عرص  يف  لتعدد  ا ينشد  جديد  ديغم  را با حــول 

د  متدا ا عىل  لشعبوية  ا ليمني  ا أحزاب  صعود  مع  لتوازي  با

زخا  لطبقة  ا حول  لسوسيولوجية  ا ملناقشات  ا اكتسبت  لكون،  ا

هذا  املوضوع  حول  األوىل  رية  لحوا ا لندوة  ا وتعكس   . جديدا

لطبقية  ا لعاقات  وا لطبقي،  ا لتشكل  ا ئل  مبسا املتجدد  االهتام 

يف  لراهن  ا لبحث  ا تفحص  ٍت  ما إسها خال  من  لعامل  ا د  متدا ا عىل 

 . آسيا رشق  ووسط  نيا  وأملا املتحدة  لواليات  وا لاتينية  ا أمريكا 

لتفاوت.  وا لفقر  ا يد  تزا ر  آثا ملنتدى  ا يعرض  ذلك  مع  لتزامن  وبا

أغلب  قلب  يف  االقتصادي  لنمو  ا إحداث  كان  ٍت،  عرشيا طوال 

األكادميية.  ملناقشات  وا لسياسية  ا ملبادرات  ا وكذا  االقتصادية  األنشطة 

ء،  لنشطا ا من  يد  متزا عدد  فتتح  ا األخرية،  لسنوات  ا د  متدا ا وعىل 

حول  ئعة  را مناقشة  كذلك،  واالقتصاد  االجتاع  علاء  من  ولكن 

ية  لنها ا ناقشوا  ملناطق  ا بعض  ويف  املستقبل،  ناقشوا  لنمو.  ا حدود 

بيئيا  املدمرة  ر  ألثا ا تلك  وكذا  لعلو  ا دامئة  لنمو  ا ملعدالت  املمكنة 

املحيل  تج  لنا ا منو  عىل  اآلحادي  لرتكيز  ا هذا  عن  لناتجة  ا واجتاعيا 

ئل  لبدا ا كذلك  تتفحص  لناشطني  وا لعلاء  ا مناقشة  ولكن  اإلجايل. 

يبق  مل  لذي  ا املفهوم  وهو  لامنو«،  »ا فكرة  األخص  وعىل  املمكنة 

لحواري  ا ملنتدى  ا نصوص  وتعكس  لتحديات.  ا بهة  مجا عن  مبنأى 

ُمْمكن. المنٍو  وببديِل  لنمو  ا مبستقبل  تتعلق  لتي  ا لنقاشات  ا لثاين  ا

 Ariel ( ليه  سا آريل  فع  تدا املعارص،  لكوين  ا لسياق  ا إىل  مستندة 

سوسيولوجي  طبقي  تحليل  عن  لنظري  ا مها  إسها يف   )Sal leh

لقاطفني  ا لجانني- وا ملزارعني  وا األمهات  بني  ما  يجمع  جديد 

لحياة-عىل-األرض.  ا تحقيق  يف  ملادية  ا تهم  را مها عىل  اعتادا 

لنسوية- ا حول  للمناقشات  تاريخية  مراجعة  إىل  د  وباالستنا

املتجسدة.  دية  ملا ا ولفكرة  نقدي  اجتاع  لعلم  تدعو  هي  لبيئية،  ا

لاتينية  ا أمريكا  يف  رية  ليسا ا لحكومات  ا من  لعديد  ا يات  نها تتزامن 

من  لعديد  ا يف  دية  استبدا حكومات  مع  نا  وأحيا ليمني،  ا صعود  مع 

وكوملبيا  زيل  لربا ا من  كادمييون  أ يتفحص  هاهنا  األخرى.  لعامل  ا مناطق 

لسياسية. وا لتاريخية  ا لشعبوي  ا ليمني  ا تطورات  وبولونيا  وتركيا 

من  كل  يقدم  حيث  مقاالت  ثاثة  املفتوح  لعدد  ا هذا  قسم  ويتضمن 

 )Jul ia Hofmann ( هوفان  وجوليا   )Johann Bacher ( بارش  نا  جوها

جاهودا  ماري  دكتورا  أطروحة   )Georg Hubmann ( هامبان  وجورج 

نحن  ميكننا  مبا  نا  يا إ مذكرين  حديثا  املنشورة   )Marie Jahoda (

تها  حيا من  نتعلمه  أن  سياسيا  مللتزمني  ا واملواطنني  االجتاعيني  لعلاء  ا

وأنطونيو   )El ís io Estanque ( يستانيك  إ ليسيو  إ لنا  ويرسم   . وعملها

داخل  من  مشهدا   )António Casimiro Ferreira ( فريرا  كازميريو 

 ، لرتويكا ا بعد  ما  حقبة  ظل  يف  لربتغايل  ا لعايل  لسيايس-ا ا لتشكيل  ا

وعملهم.  أنفسهم  لبنغايل  ا كوين  ر  حوا فريق  ء  أعضا يقدم  فيا 

  ،)Klaus Dörre(دور وكاوس   )Brigitte Aulenbacher(أولنباخر بريجيت 

كوين حوار  محررا 

االفتتاحية  >

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

.globaldialogue.isa@gmail.com ترسل املساهامت إىل >

 العدد ١  من السلسلة ٩ - ابريل -  ٢٠١٩    

https://www.isa-sociology.org/en
mailto:globaldialogue.isa%40gmail.com?subject=


3

 العدد ١  من السلسلة ٩ - ابريل -  ٢٠١٩    

 

٣

 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:

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، فطيمة الرضواين 

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.

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

يف مقالته الربنامجية, يناقش ساري حنفي ، الرئيس الجديد للجمعية الدولية لعلم االجتاع )ج د 

ع اج( رؤيته ل )ج د ع اج( للسنوات القادمة. و يدعو إىل براديغم تعدد يعّزز “ سوسيولوجيات 

يف حوار” كونية.  

يشكل النمو االقتصادي أساس االزدهار يف املجتمعات الغربية ولكن املخرجات املتزايدة باستمرار 

من السلع تُفاقم الدمار االيكولوجي للكوكب. يناقش مساهمون من جميع أنحاء العامل دور النمو 

االقتصادي يف املجتمع و مشاكله وتحدياته وكذلك الرؤى البديلة التي تتجاوز هذا الرباديغم. 

تتزامن نهايات العديد من الحكومات اليسارية يف أمريكا الاتينية مع صعود اليمني، وأحيانا مع 

حكومات استبدادية يف العديد من مناطق العامل األخرى. هاهنا يتفحص أكادمييون من الربازيل 

وكوملبيا وتركيا وبولونيا تطورات اليمني الشعبوي التاريخية والسياسية.
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2 االفتتاحية: 

السوسيولوجيا  < قول 
 علم اجتامع كوين-نحو اتجاهات جديدة، 

٥ بقلم ساري حنفي، لبنان 

 < يف البحث يف الطبقة والتفاوت
من أجل حوار كوين حول الطبقة، 

٩ الربنامج البحثي »مرشوع التحليل الطبقي«، أملانيا   

الطبقات واملصالح الطبقية يف أمريكا الالتينية، 

١١ بقلم بابلو برييس، الشييل، ورودولفو إلربت، األرجنتني 

الفقر واإلقصاء االجتامعي يف روسيا ما بعد االشرتاكية، 

١٣ بقلم سفيتالنا يروشنكو، روسيا 

الربوليتاريا الرثة واملستلحقني الحرضيني يف الصني، 

١٥ بقلم نغاي لني سوم، اململكة املتحدة 

التشكل الطبقي والرأساملية الزراعية، 

١٧  بقلم تانيا موري يل، كندا 

معايشة )ومقاومة( اإلصالح الرعايئ يف اململكة املتحدة، 

١٩ بقلم روت باتريك، اململكة املتحدة 

الطبقة واإليكولوجيا، 

2١ بقلم ريتشارد يورك وبرت كالرك، الوياالت املتحدة 

< ما بعد باراديغم النمو
أثر االختناقات املتعاقبة: رأساملية ما بعد النمو الرسيع، 

2٣ بقلم جيمس غالربايت، الواليات املتحدة وكالوس دور، أملانيا 

وضع ما بعد النمو، 

2٥ بقلم إيريك بينو، كندا 

الالمنو: نداء من أجل تحول اجتامعي-بيئي جذري، 

2٧ بقلم فيديريكو دمياريا، إسبانيا 

النسويات والالمنو-تحالف أم عالقة تأسيسية؟، 

2٩ بقلم آنا ساف-هارناك وكورينا دنغلر، أملانيا، وباربارا موراكا، الواليات املتحدة. 

تحديات وضع اسرتاتيجية المنو: حالة اليونان، 

٣١ بقلم غابرييل ساكيالريديس، اليونان 

الشييل: من النيوليربالية إىل مجتمع ما بعد النمو؟ 

٣٣ بقلم جورج روخاس هرينانديز، الشييل 

< آفاق نظرية
علم اجتامع بيئي-نسوي بوصفه تحليال طبقيا جديدا، 

٣٥ بقلم آريل ساليه، أسرتاليا 

اليمينية: للشعبوية  الكوين  الصعود   >
برازيل 20١8: استدارة الطبقات الوسطى نحو اليمني، 

٣8 بقلم لينا ليفيناس وغيريم ليت غوزسالفيس، الربازيل 

الشعبوية، الهوية والسوق، 

٤0 بقلم عائشه بوغرا، تركيا 

اليمني الشعبوي يف أمريكا الالتينية: املصلحة الذاتية عىل حساب الرعاية االجتامعية،

٤2 بقلم رامريو كارلوس هومربتو كاجيانو بالنكو، الربازيل، وناتاليا ترييزا برييت، كولومبيا 

القومية الراديكالية بوصفها ثقافة مضادة جديدة يف بولونيا؟ 

٤٤ بقلم جوستينا كايتا، بولونيا 

< القسم املفتوح
االستلهام من ماري جاهودا، 

٤٧ بقلم جوهان بارش وجوليا هوفامن وجورج هومبان 

العالقات الشغلية والحوار االجتامعي يف الربتغال، 

٤٩ بقلم إليسيو إيستانيك وأنتونيو كازميريو فرييرا، الربتغال 

٥١ تقديم فريق حوار كوين البنغايل 

“من املهّم جدا أن تَْنُشَد بعُض مفاهيم علم االجتامع، مثل حقوق 

أن تكون من  كَْونِيََّتَها ممكنة برشط  أرى  الكَْونِّيَة، ولكّني  اإلنسان، 

خالل توافٍق تتداخل فيه الثقافات املتقاطعة، ال من خالل كَْونََنِة قيٍم 

يكون مصدرها سياٌق أورويب-أمرييك” 

                                     ساري حنفي
>
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>>

قول السوسيولوجيا
 الكونية: 

نحو اتجاهات جديدة١

>

ساري حنفي, رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتاع.

ساري حنفي، الجامعة األميركية في بيروت، ورئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع.

)International ل االجتاع  لعلم  الدولية  للجمعية  رئيساً  بانتخايب  ترشّفت  قد 

عام 2018 يف  Sociological Association )ISA(( خال مؤمترها يف متوز/يوليو 

لّخصته يف  الذي  برنامجي،  االفتتاحية، سأوجز  )كندا(. يف طيِّ هذه  تورنتو  مدينة 

ح لهذا املنصب للسنوات األربع املقبلة، املتكون من ثاث نقاط: سوسيولوجيات  خطايب كمرشَّ

يف حوار؛ التوجه نحو مقاربة ما بعد استبدادية؛ واألزمة الحالية داخل نظرية العلمَنة.

< أوالً: سوسيولوجيات يف حوار
      

اثنان  هناك  االجتاع،  لعلم  الدولية  الجمعية  يف  املنتَخبني  العرشين  الرؤساء  بني  من 

الخاصة  فهم حساسيتي  وال ميكن  الثالث.  وأنا  الشالية،  وأمريكا  أوروبا  خارج  من  فقط 

دراسته  زاوَل  بوصفي شخصاً  واملهني  الشخيص  إىل مساري  العودة  بدون  االجتاع،  لعلم 

وفلسطني  أكادميية مختلفة يف مرص  فرنسا، وعِمل يف مؤسسات  ثم  الجامعية يف سورية، 

وفرنسا ولبنان. وهكذا كُنت ُمحاطاً بنقاشات وسجاالتَ  كثرية يف هذه الفضاءات الجغرافية.

التقليد/ )مثل  املتقابلة  أو  الضّدية  الثنائيات  من  بالفعل(  جداً  )حذٌر  حذٌر  وألنّني 

إلخ(   ...Contextualism Universalism/السياقية  العاملية  الرشق/الغرب،  الحداثة، 

أقرتح أْن يكون هناك دامئاً سوسيولوجيات متنّوعة يف حالة حوار. يف الواقع، كان موضوع 

املتصل  االجتاع  لعلم  الدولية  للجمعية  الرابع  للمؤمتر  عنواناً  حوار  يف  سوسيولوجيات 

 )Sage( »مبجلس الجمعيات الوطنية، والذي سيُحّرر قريباً يف كتاب مع دار النرش »سيج

علم  املفاهيم يف  بعض  كانت  إن   .)Chin Chun Yi( يي«  شان  »شني  مع  تحريري  من 

أو  االجتاعية  الطبقة  مفهوم  مثل   ،)Universality( بالعاملية  لوسمها  ترتقي  االجتاع 

األورويب-األمرييك  السياق  يف  أنها حفرت  عن  ناتجة  ليست  عامليتها  فإن  اإلنسان،  حقوق 

نعم،  عاملية؟«،  الدميقراطية  »هل  مثاً،  الثقافات.  بني  إجاٍع  »شبه«  محل  ألنها  ولكن 

ولكن كقيمة عاملية متخيلة )An Imaginary(، ال كنموذج يتم تصديره. وكا بنيَّ فلورين 

غينار )Guénard، 2016( أن الدميقراطية ليست مفهوماً غائياً، وإمنا هي تجربة تاريخية 

اإلنساين  التاريخي  التعلم  عملية  خال  من  معياريتها  كسبت   )2008  ،Rosanvallon(

مفتوحة املآل، والتي أفضت إليها الثورة الفرنسية، ثم االنتقال إىل الدميقراطية يف الثانينيات 

التسعينيات،  يف  والوسطى  الرشقية  أوروبا  يف  ثم  الاتينية،  أمريكا  يف  املايض  القرن  من 

الشعارات  ذلك  عىل  يدل  )ما  العريب  الوطن  يف  البلدان  بعض  يف   2010 العام  مع  وأخرياً 

املعيارية  العاملية  لهذه  فهمنا  إن  والكرامة(.  بالحرية  املتظاهرون واملوسومة  يرفعها  التي 

 ،Salvatore( يجعلها خفيفة الظل بحيث ال تحول دون وجود أمناط مختلفة من املدنية

استخدام  إساءة  دون  مختلفة  معارف  بني  التفاعل  عىل  الحفاظ  إىل  نحتاج  لذا   .  )2016

هذا النقاش بوصفه أنه مجرد مسألة تحرر من الرشط االستعاري وهيمنة إنتاج املعرفة 

الغربية. إن املقاربة ما بعد الكولونيالية ليست كافيًة ملراعاة مشاكل إنتاج املعرفة ويجب 

 .)2018  ،Hanafi 2016ب؛  )حنفي،  االستبدادية  بعد  ما  املقاربة  أسّميه  مبا  تُستكمل  أن 

املحلية. االستبدادية  تأثري  أيضاً  ولكن  وحدها،  الكولونيالية  تأثري  فقط  ليس  يعني  هذا 

< ثانياً: نحو مقاربة ما بعد استبدادية

ال يستطيع املرء إاّل أْن يعرتف بآثار الحقبة االستعارية. فهي ال تزال موجودًة )وحتى 

أحياناً  البعض  متنع  بحيث  لفلسطني(؛  إرسائيل  استعار  حالة  يف  ذاتها  بحد  االستعارية 

استخدام  نفسه  اآلن  يف  هناك  ولكن،  أخذها.  عدم  يجب  التي  بالطرائق  اآلخرين  وتذكر 

الخارجية،  العوامل  عىل  كثرياً  تُشّدد  التي  الكولونيالية  بعد  ما  للدراسات  استخدام  وسوء 
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>>
مل  العريب،  الوطن  يف  االستبدادي  الحكم  من  قرن  نصف  بعد  املحلية.  العوامل  وتُهمل 

أنهم  أو  املحلية،  السلطة  ديناميات  الكولونيالية من فهم  بعد  ما  أكادمييو وكتاب  يتمكن 

يتجاهلون ذلك. بالنسبة إليهم، ال تحتل الدميقراطية مكاناً ضمن أولوياتهم، واألسوأ من ذلك 

  )2004 ،Scott(أن البعض ال يضعها ضمن أهدافه أصاً. لهذا السبب شهد ديفيد سكوت

نهاية مرشوع باندونغ وتحويل اليوتوبيا املضادة لاستعار إىل كابوس ما بعد الكولونيالية.

وقد انتقدت نظام إنتاج املعرفة الذي يتجاهل التطورات والتغريات االجتاعية والفكرية 

داخل الوطن العريب والذي ال ميكن أن يختزل عىل إشكاليات ما بعد الكولونيالية وعاقة 

املركز )الغريب( باألطراف، لقد تجاهل نقد ما بعد الكولونيالية األزمات الحالية يف أفريقيا، يف 

تيمور الرشقية وميامنار وبريو واملجتمعات األخرى التي تعاين بنى الدكتاتورية واالستعار. 

قد أدت كل محاوالت ما بعد الكولونيالية إىل تشييء االختافات الثقافية وفشلت يف توليد 

تكثيفاً،  األكرث  لحظاتها  أم  تاريخها  سواء  العوملة،  بواقع  اإلمساك  بدون  الثقايف،  التعاطف 

املتأخرة  للرأسالية  املستمرة  األزمة  يف  املحددة  التاريخية  التناقضات  فهم  يف  وفشلت 

العابرة للحدود واالنسداد التاريخي ملقاومة األنظمة القمعية يف العديد من بلدان الجنوب. 

أسئلة  يطرح  االستبدادية  بعد  ما  مبقاربة  الكولونيالية  بعد  ما  املقاربة  دعم  إن 

بعد  ما  للدراسات   )Lexical Kinship( املفراداتية  القرابة  إّن  بعد«.  »ما  معنى  حول 

االرتباط،  ملنطق  وفقاً  ميكن،  أنه  تعني  الكولونيالية  بعد  ما  الدراسات  مع  االستبدادية 

ببنية  يتعلق  ما  يف  خاّصة  األخرية،  عليها  تقوم  التي  االفرتاضات  من  عدد  عىل  االعتاد 

السلطة. إذا مل أعن عىل اإلطاق أنّه االستبداد قد انتهى ليربر استخدام »ما بعد« لعرصنا. 

بالبلدان  فقط  تتعلق  االستبدادية  بعد  ما  الدراسات  كانت  إذا  عا  املرء  يتساءل  قد 

االستبدادية البارزة، مثل دول العامل العريب؛ بالطبع ال. يف كتابها أسس التوتاليتارية، حثّتنا 

من  مختلفة  عنارص  تحوُّل  إىل  التعرف  كيفية  تعلّم  عىل   )1985  ،Arendt( أرندت  حنة 

العنارص  هذه  مثل  االستبداد.  من  جديدة  أشكال  إىل  متباينة  تاريخية  فرتات  يف  الفاشية 

املعادية للدميقراطية ال ميكن التنبؤ بها يف كثري من األحيان، وأعتقد أنه ميكن العثور عليها 

يف العديد من املارسات السياسية والقيم والسياسات التي متيّز العديد من الدول يف العامل، 

والتحّرر  واملساواة،  الحرية،  »بأّن خطاب  مثاً:  أ. جريو  يفرتض هرني.  الغرب.  ذلك  مبا يف 

الذي ظهر مع الحداثة، يبدو أنه فَقَد قيمته املتبقية بوصفه مرشوعاً مركزياً للدميقراطية« 

)Giroux 2007(. أيضاً مع الحرب عىل اإلرهاب، واألصولية السوقية، والراديكالية الدينية، 

انهار العديد من القيم الدميقراطية، وأول قيمة تصّدعت هي حرية التعبري. يقول ميشيل 

بوراووي، بافتتاحيته الحوار العاملي يف عام 2017، والتي وضعها باقتدار: »دوترت ]الفيليبني[ 

أردوغان ]تركيا[، اوربان ]املجر[ بوتني ]روسيا[، وبان ]فرنسا[، مودي ]الهند[، زوما ]جنوب 

ينتمون إىل فصيلة متاثلة، من  أفريقيا[ وترامب ]الواليات املتحدة[ - يبدو أنهم جميعاً 

يف  دامئاً  القامئة هي  األجانبي، واالستبداد« )Burawoy، 2017(. وهذه  والرُهاب  قومجية 

ازدياد لتشمل يائري بولسونارو )الربازيل( ويش جني بينغ )الصني(. وال ميكن للمرء أن يفهم منو 

هذا الشكل من االستبداد مبجرد اإلشارة إىل مفهوم الشعوبية، مبعنى أن الشعوبيني هم دامئاً 

 )2019 ،Fuchs( معادون للتعددية من خال االدعاء بأنهم، وحدهم فقط، ميثلون الشعب

ومبادئها(.  فلسفتها  من  أفرغت  )التي  التقنية  والدميقراطية  للعوملة  ولكن ألزمة حقيقية 

مؤيدي  من  مقنعة  عميقة  قصصاً   )2016  ،Hochschild( هوتشايلد  راسل  أريل  وتعطينا 

»حزب الشاي« يف الواليات املتحدة الذين يشعرون بالغضب واالستياء يف اللوائح القانونية 

للمؤسسة السياسية التقليدية )الحزبان الجمهوري والدميقراطي( حول البيئة والهجرة. ال 

ينبغي الحكم عىل هؤالء املحافظني ببساطة أنهم عنرصيون، ألنّهم يشعرون حقاً بالتناقض 

بني حرية السوق والحرية االجتاعية. هم نفسهم الذين أصبحوا ناخبي ترامب، عاكسني ليس 

فقط أزمة الرأسالية، بل أيضاً أزمة املتخيَّل، أي كيفية الخروج من هذه املعضات املتشابكة. 

ليست االستبدادية ببساطة، يف تصّورنا، مجرد مواقف واتجاهات لدول تعمل بصورة غري 

دميوقراطية من خال نرش اإلكراه البريوقراطي واالعتاد عىل تغلغل الرشطة داخل جوانب 

الحياة االجتاعية. يف هذا التقديم الوصفي، تكون جميع الدول بصورة أو بأخرى وبلحظة أو 

بأخرى استبداديًة. إنها ليست الدولة التي تُفّعل فيها السيادة حالة االستثناء، كا يف تنظري كارل 

شميت. بل إن االستبدادية هي باألحرى االستئصال املُمنهج للمساءلة الشعبية أو املشاركة 

.)2018 ،Harrison( يف قرارات الدولة والتمركز الحقيقي للسلطة التنفيذية يف البريوقراطية

وآخر  سيايس،  بنظام  يتعلّق  واحد  االستبدادية،  من  مختلفة  مستويات  ثاثة  هناك   

التوجهات. مستوى  يوجد  وأخرياً  االقتصادي  مع  السيايس  النسقني  مبفصلة  مرتبط 

< االستبدادية العدوانية

 Civilizing Process(( التمدين   عملية  كتابه  يف  الرئيسية  إلياس  نوربرت  فكرة  إن 

الفردي  العنف  تراجع  حركة  إطار  يف  مدينياً  تتقدم  املجتمعات  أّن  هي   )2000  ،)Elias

الروش  جوزيفا  تسميه  وما  ذلك  عكس  األيام  هذه  نشهد  ولكن  السلوكيات(.  )تهدئة 

موس  جورج  يسميه  ما  أو    )2017   Repressed(  )Laroche( املقموعني«  »عودة 

الحركة  تهاوي  عىل  الضوء  لتسليط   ،)Brutalization( »العدوانية«   )1991  ،Mosse(

ل الروش، بـ«تدمري  العملية، وفقاً  الحضارية يف مقابل تصاعد عملية الوحشنة. تبدأ هذه 

الروابط االجتاعية والتضامن، وهذا يؤدي إىل نفي لآلخرية واستبعاد الجاعات األخرى 

مثل الفقراء واألجانب من املجتمع الوطني ومتكني بربرية يومية ضدهم لتطال يف نهاية 

االستثناء  حالة  استخدام  إن   .)104-103  :2017  ،Laroche( املجتمع«  عامة  املطاف 

)Agamben، 2005(، كآلية متأصلة للسيادة الحديثة، والعاقة الخفية التي تربط القانون 

بها.  املرغوب  غري  السكان  فئات  تجاه  بالعدوانية  يسمح  ما  اعتيادياً،  تصبح  بالعنف، 

االستثناء،  فضاءات  تخلق  عندما  للوحشية/العدوانية  فعالية  أكرث  االستثناء  حالة  تصبح 

مثل مخيات الاجئني الفلسطينيني البائسة يف لبنان حيث ُحرم السكان ملدة ثلثي القرن 

إعادة  معسكرات  أو   ،)2010 )حنفي،  املسكن  المتاك  أو  للعمل  األساسية  الحقوق  من 

تأهيل ملليون صيني من املسلمني ذي األصول الرتكية يف شينجيانغ الذين احتُجزوا هناك.

إذا كان املمثلون الحكوميون هم الفاعلون الرئيسيون يف صناعة العدوانية يف مجتمعاتهم 

من خال اليد الحديدية ألجهزة الرشطة والجيش، فإننا شهدنا قوة متزايدة للفاعلني غري 

الدولتيني. املثال الذي يتبادر إىل الذهن، لشخص مثيل عاش يف سورية ولبنان، هو ما يسمى 

تنظيم الدولة اإلسامية يف العراق والشام )داعش(، أو الفاعلني الطائفيني الذين منعوا الدولة 

 .)Community( من تأدية دورها، وذلك من خال نرش تضامن جاعتي ما تحت الدولة

هذا صحيح بالفعل، لكني أوّد أن أفّكر أيضاً يف أطراف فاعلة عاملية غري دولتية مثل الرشكات 

متعّددة الجنسيات، واألسواق املالية التي تؤلف ما يسميه )Rosenau، 1990( الفاعلني غري 

السياديني ) )Sovereign-free actors. مع ذلك، نادراً ما يعمل الفاعلون غري الدولتيني دون 

السيايس  للفضاء  الشامل  الدولتيني. مل تكن داعش ممكنة بدون االغاق  الفاعلني  موافقة 

لن  العراقي.  للنظام  الطائفية  الطبيعة  أو  السوري،  النظام  يف  الحاكمة  النخبة  جانب  من 

العامل،  أيضاً وحشية  الدوالتيني عدوانية املجتمع فحسب، بل  الدولة والفاعلني غري  تخلق 

األسوأ من ذلك، عندما تدخل دولة  فيه.  اليوم شهوٌد عليه وأصحاب مصلحٍة  الذي نحن 

الحرب ما يُعرف ب«وحشية  ما يف حالة حرب أهلية، مثل سورية وليبيا واليمن، ستُسبّب 

السياسة« )Brutalization of Politics(، أي؛ تصبح مارسة السياسة صعبًة بدون عنف.

< االستبدادية النيوليبريالية

تركيبة  ظهور  إىل  والسيايس  االقتصادي  النسقني  بني  التفاعل  أشكال  بعض  يؤّدي 

ليس  الجديد  التكوين  هذا  فإّن  ذلك،  مع  النيوليربالية.  االستبدادية  اسم  عليها  أَصطلح 

نتيجًة  هو  بل  االستبدادي،  والحكم  النيوليربالية  النظامني  هذين  بني  حسايب  جمع  مجرّد 

.)2012  ،Roccu( سواء  حّد  عىل  كاها  يغريِّ  بحيث  الجوانب،  من  كثري  يف  لتمفصلها 

نحن نعلم أن النيوليربالية ولّدت فقراً وظلاً اجتاعياً واقتصادياً واسع النطاق. لكن ما 

هو جديد متاماً هو االنتشار املنظم لقوة الدولة املركزية والقهرية لتوليد التحول الرأسايل 

يف املجتمعات التي تكون فيها الطبقة الرأسالية ضعيفة وليست مهيمنة. إذا كان املجتمع 

الهيمنة من خال نظام سيايس دميقراطي، فليس هذا  يولد  ما  غالباً  الكاسييك  الرأسايل 

الغربية  املجتمعات  يف  وكذلك  األطراف،  الدول  يف  املجتمعات  من  العديد  يف  الحال  هو 

إن   )2018  ،Harrison( يف رشعيتها.  ومطعوناً  أضعف  الرأسالية  الطبقة  أصبحت  حيث 

الطبقات،  جانب  من  فقط  تتكون  ال  الدولة  عليها  ترتكز  التي  االجتاعية  القوى  عاقة 
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اإلثني  الهرمي  التسلسل  كا يرى نيكوس بوالنتزاس )Poulantzas، 1975(، لكنها تشمل 

 ،Ouijano( والجندري الذي متثله صريورة »استعار السلطة« )حسب تعبري أنيبال كيخانو

النيوليرباللية تاريخياً مربوطة  الزمان واملكان. وإذا كانت  1972، بطرائق مختلفة بحسب 

من  وبدالً  ترامب.  الرئيس  سياسات  يف  كا  لتوطينها  اتجاهاً  هناك  فإن  رأسال،  بعوملة 

السيادة.  سؤال  اليمينية  الحركات  تدفع  النيوليربالية،  تطرف  يف  العدالة  سؤال  طرح 

وطرح السؤال الثاين بدون األول هو مدخل لاستبداد واستجرار الشوفينية لدى األكرثية. 

هناك أربعة سات لاستبداد النيوليربايل التي ميكن للمرء أن يجدها يف األطراف وشبه 

األطراف وغريها من البلدان النامية.

تتصف  والتي  النيوليربالية،  الرأسالية  إىل  االنتقال  مبرحلة  خاصية  أول  ترتبط   -1

الدولة  ُر  ستطوِّ ثم  الرأسالية.  التنمية  عملية  وغياب  الوطنية  الربجوازيات  بضعف 

.)2018  ،Jenss( الشعبي  االستياء  ضد  قوتها  تعزيز  أجل  من  للحكم  االستبدادية  األمناط 

واألمننة.  املراقبة  تكنولوجيات  زيادة  السياسة مع  الثانية مبركزية  الخاصية  تتعلق   -2

كال  ويُقدم  الغربية.  البلدان  ذلك،  يف  مبا  البلدان  من  كثري  يف  إعتيادياً  ذلك  ويصبح 

املركزية  لسيطرة  تركيا  الحالية يف  للحكومة  مثاالً ممتازاً   )2018 Tansel( تانسيل   بوراك 

املركزية،  الحكومة  أيدي  بتزايد يف  الرئيسية  القرار  التنفيذية، حيث ترتكّز صاحيات صنع 

وسائط  خال  من  الحكومية  السياسات  ملعارضة  الدميقراطية  السبل  تقليص  يتم  حني  يف 

.)6  :2018  ،Tansel( املنشّقة«  االجتاعية  القوى  تهميش  خال  ومن  وإدارية،  قانونية 

إّما من خال بريوقراطيني  القرارات  اتخاذ  السياسة عن  الثالثة هي عزل  الخاصية   -3

 .)Entrepreneurship Networks( ريادية  اجتاعية  أو من خال شبكات  منتخبني  غري 

األوروبية  املفوضية  بريوقراطيو  يفرض  كيف   )2018  ،Wigger( فيغر  أنجيا  لنا  تبنّي 

القصوى  التنافسية  القدرة  يف  التفكري  من خال  بأوروبا  التصنيع  عملية  دفع  يف  سياستها 

بهاته  تتأثر  التي  األخرى  االجتاعية  والقوى  النقابات  وتهميش  جداً،  استبدادية  بطريقة 

 )Internal Devaluation( الداخلية  التبخيسية  السياسات  تصبح  هنا،  من  القرارات. 

املنافسة،  وتكثيف  العالة،  قيمة  تديّن  خال  من  منه  مفر  ال  أمراً  الرفاه  دولة  وتفكيك 

اجتاعية  شبكات  تأسيس  إن  الصدارة.  مركز  تأخذ  التي  الرشكات  عىل  الرضائب  وخفض 

تعزز  دوليني  وفاعلني  سياسية،  ونخب  اجتاعيني  ومقاولني  رشكاء  من  ُمؤلفة  ريادية 

العثور  ميكن  النيوليربالية.  االستقطاب  أشكال  خال  من  االستبدادي  التجديد  عمليات 

نادين  النموذج غالباً يف الرشق األوسط، وقد يكون مثاالً جيّداً عىل ما وجَدته،  عىل هذا 

كريتميري )Kreitmeyr، 2018( يف األردن واملغرب وروبرتو روكو )Roccu، 2012( يف مرص.

4- أصبح البحث، يتزايد أكرث من أّي وقٍت مىض، عن الكفاءة واإلنتاجية والقدرة التنافسية 

التي تُهيمن عىل أجندات صانعي السياسات يف جميع أنحاء العامل، كا يجادل إبرهارت كينيل 

)Kienle، 2010(، بأّن ذلك أّدى إىل فرض قيود متزايدة عىل الحريات، يف ظل تَآكُل النظام 

الدميقراطي. لقد أّدت بالفعل القدرة التنافسية )Competitiveness(، يف ظل دكتاتورية السوق 

)املعومل( »اىل عزل األفراد وتحويلهم إىل العبني فرديني محاولة التخفيف من انهيار املجتمع 

 )Communalist( والجاعات املجتمعية والذي رافق ذلك نشوء االنعزاليات الجاعاتية

.)2010  ،Kienle( التوتاليتارية«  واملارسات  األيديولوجيات  وحتى  االستبدادية  والقيم 

< التوجهات االستبدادية

ل أساساً من جانب فاعلني حكوميني وغري  إذا كانت االستبدادية هي نظام سيايس، يُفعَّ

حكوميني، فآليات عمله مربوطة بتبني بعض املواطنني للتوجهات االستبدادية. يُْخِمُد القادة 

االستبداديون خيال أفراد مجتمعهم ويحولونهم إىل إنسان آيل وإىل فاعلني اجتاعيني يتبنون 

 ،)2007 ،Cooke( كوك  مليف  وفقاً  العميل.  االستبدادي  العقل  أو  االستبدادية  التوجهات 

هناك مكونان مرتابطان من العقل/املنطق العميل االستبدادي يف ما يتعلق باملعرفة والتربير. 

أوالً، عندما تكون املعرفة محصورة بجموعة متميزة من األشخاص، وتؤكد وجهة نظر بعيدة 

من تأثريات التاريخ والسياق التي تضمن صاحية غري مرشوطة للمطالبات بالحق والصدق؛ 

يعلنون صاحيتها. الذين  البرش  منطق  واملعايري عن  املقرتحات  تفصل صحة  عندما  ثانياً، 

العام،  املجال  يف  االستبداديني  املكونني  هذين  أحد  يتبنى  من  مناقشتها  سياق  ويف 

يقيد  الذي   - العلاين   - امليتافيزيقي  بعد  ما  هابرماس  يورغن  منوذج  كوك  ميف  تنتقد 

 Formal Public( العمومية  الرسمية  املناقشات  إىل  الدياين  وصول  مقنع  سبب  بغري 

تحديد  حول  والجدل  العريب،  العامل  يف  املضادة  والثورة  الثورة  سريورات  يف   .)Reason

طبيعة القوى الدميقراطية، نادراً ما يُعطَى االهتام بالعقل العميل للنخبة ويكتفي الرتكيز 

منهجياً  أنها محّصنة  العلانية عىل  القوى  إىل  يُنظر  كان  العلمَنة.  براديغم  يتبع  عىل من 

هذا  بالطبع  السياسية.  اإلسامية  الحركات  بخاف  استبدادياً  العميل  عقلها  يكون  أن  من 

تسطيح أيديولوجي ويحتاج إىل تدقيق، حيث ميكن العثور عىل توجهات استبدادية لكل 

من هذين التكوينني النخبويني. وكا عرب عن ذلك بوضوح محمد هاشمي )2016( تحّول 

اإلنسان  قضايا  بكل  تلّم  أنها  لو  كا  تترصّف  أخرى،  عقيدة شمولية  »إىل  العلاين  الطرح 

بأوامر  ملزمة  مرجعية  إىل  يحّولها  ما  وهو   - الامباالة  خال  من  سلبي  نحو  عىل  وإْن   -

قد  ذلك  كل  الديانية«.  العقائدية  األوامر  بها  تتميز  التي  نفسها  باإلطاقية  تتصف  تكاد 

أزمة حقيقية،  )Secularization Theory( قد دخلت يف  العلمَنة  نظرية  أّن  أظهر كيف 

بالدين. املواطن  عاقة  وال  بالديني  الدميقراطية  عاقة  تحوُّالت  تُفسِّ  أن  ميكن  وال 

< أزمة نظرية العلمَنة

يف حني أّن العلمَنة، مبفهومها أنها فصل السيايس عن الديني، ال تزال متثل مساراً مهاً 

جداً نحو الدميقراطية والحداثة، فإّن هذه العملية تحتاج إىل أشَكلة عىل أساس التنظريات 

الحديثة ملا هو مدرسة ما بعد علانية من أجل تحريرها من بعض شوائبها وأمراضها. يف 

لعلم  البحثية  اللجنة  رئيس   ،)Jim Spickard( سبيكارد  جيم  مع  يل  العهد  حوار حديث 

االجتاع الديني )RC 22( التابعة للجمعية الدولية لعلم االجتاع، اعرتف بأّن علم االجتاع 

قد احتضن تاريخياً نظرية العلمَنة، والتي قام هو مع زماء له ديفيد مارتن ومانويل فاسكيز، 

بتتبع املعركة الفكرية التي خاضها علاء االجتاع األوائل نفسهم ضّد الدين الرجعي يف 

 ،Berger(أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين يف فرنسا. بالنسبة إىل بيرت بريغر

2014(، فإّن هذه النظرية التي ظنت أن الحداثة ستؤدي حتاً إىل تراجع يف الدين والذي 

هو نفسه قد نظر لها، قد تم دحضها بفعل الدراسات امليدانية، ودعا استبدالها بنظرية أكرث 

تاويَن حول التعّددية )Pluralism(. بكام آخر، لقد ُصّنف الدين عىل أنه »املايض« وعلم 

االجتاع بوصفه »مستقباً« ليؤسس ذلك لتطّورية )Evolutionism يف تفكرينا بناء عىل 

أطروحة العلمَنة. ورسعان ما تم اعتبار انبعاث الدين العمومي يف الثانينيات والتسعينيات 

 ،Popp-Baier( عىل أنّه »أصولية« و«رد فعل ضّد الحداثة«. لقد أطرت إلريك بوب-باير

2010(، السجال املتطور، وفقاً لـثاثة أمناط مثالية ميتا-رسدية )Meta-narratives(. أّوالً، 

النظرة  انتشار  السائدة بسبب  الدينية واملارسات واملعتقدات  الرتاجع لانتاءات  رسدية 

العلمية العاملية. ثانياً، رسد التحول، بحجة »الدين غري املريئ« و«الدين الضمني« و«االعتقاد 

دون انتاء« و«الدين غري املبارش« و«قوننة الدين« )Judicialization of Religion(. يف 

السنوات األخرية، أكرث فأكرث، حافظت »الروحانية« )Spirituality( بصورة أو بآخرى عىل 

تحول النمط االجتاعي للدين يف سياق التغرّيات الثقافية واملجتمعية األكرث عمومية واملتعلقة 

بالفرَدنة )Individualization( والذوتَنة )Subjectivization(. ثالثاً، رسد الصعود، رابطاً 

الحيوية الدينية بالتعّددية الدينية وسوق املنظات الدينية املتنافسة، وعندما يتعلّق األمر 

.)36–35  :2010  ،Popp-Baier( باإلرهاب  وحتى  بالراديكالية  الصعود  يرتبط  باإلسام، 

والكليشيهات  التطوري  الجدل  هذا  تجاوز  تم  فكيف  املتبناة،  السدية  كانت  ومها 

منذ  نشأ  لقد  علانية؟  أو  ديانية  أنها  عىل  الجغرافية  املناطق  بعض  تصنيف  حول 

املختلفة  الفكرية  التقاليد  محلاً  جوهري  سوسيولوجي  نقاش  القرن،  هذا  بداية 

والتدين  للدين  املختلفة  األشكال  أنتجت  التي  املؤسسية  والحامات  املنترشة  واألديان 

أدبيات  خال  من  االجتاعية  العلوم  ساهمت  أيضاً  ولكن  املعارص.  املجتمع  يف 

ويف  الدميقراطية  يف  الدين  مكانة  حول  جاد  جدل  يف  العلانية«  بعد  »ما  ُسمي  التجاه 

كازانوفا.  وخوسيه  كونويل  ووليام  هابرماس  يورغن  أعال  مع  وبخاصة  العام،  املجال 

كيف ميكن تجاوز منطق املواجهة القائم بني الطرح الدياين والطرح العلاين؟ ال ميكن 

أن يُطلب من املواطنني أن يتحملوا مسؤولية أخاقية لتربير قناعاتهم السياسية مبعزل عن 

  )2008 ،Habermas(أما هابرماس .)1993 ،Rawls( معتقداتهم الدينية، كا دعا جون رولز

<<فيقر مبكانة الدين يف املجال العام، ولكنه يحرصه باملداوالت غري الرسمية ويستثني الدين 
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من املداوالت املؤسساتية. يرى هابرماس أن املجتمعات الدينية يجب أن تشارك يف التأمل 

العاملية  الهرمنيوطيقي من أجل تطوير موقٍف معريٍف من ادعاءات األديان والرؤى  الذايت 

األخرى، لتشكيل معرفة علانية باستخدام الخربة العلمية.)Walhof، 2013: 229( ولكن 

هل من املمكن حقاً فصل األسباب »الدينية« عن األسباب »العلانية«؟ لقد درس دارين 

»الاهوت  أن  ليخلص  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املثليني  زواج  حول  الجدل  فالهوف 

والسياسة وهوية املجتمع الديني كلها مرتبطة بعضها ببعض، وما يقوم به الزعاء الدينيون 

 ،Walhof( تطبيق وإعادة صياغة الهوتهم يف سياقات سياسية جديدة«.  واملواطنون هو 

ليست  الدينية  املواقف  مشكلة  أن   )2006  ،Cooke( كوك  ميف  وتضيف   .)229  :2013

أنها تعتمد مرجعية غري مشرتكة مع األغيار، كا يقول هابرماس، بل إنّها متيل إىل أن تكون 

سلطوية، وإىل أنّها دوغاتية يف صياغتها. ومع ذلك، فإذا تم صوغ الحجج غري االستبدادية 

من قبل الديانيني، بطريقة ال تعترب مواقفهم مطلقة بل خاضعة للحجج، عندها ميكن ترجمة 

العام دون املساس بالحريات والدميقراطيات الرضورية لوجودها.  تلك الحجج إىل املجال 

قد يكون املقياس اآلخر لعدم االستبداد هو محاولة دمج املعرفة العلانية والدينية يف إطار 

واحد، حيث يتم فهم كا اإلطارين يف ضوء بعضها البعض. إن محاولة الديانيني التوفيق 

بني رؤيتهم )وتربيراتها( للعامل ونتائج العلوم، هي مثال عىل ذلك. وهذا من شأنه أن يسمح 

للديانيني بعدم التخيل عن اليقني الذي يجدونه يف اإلميان )والذي هو دامئاً موضوع االجتهاد(، 

واالنخراط يف حوار عمومي يتم فيه دمج اللغتني العلانية والدينية يف نظرة عاملية واحدة. 

وإذا كان التقاء بني القانون والدين والسياسة واملجتمع واقع نلمسه يف مجتمعاتنا، فإن 

ذلك له بعض النتائج اإلشكالية كالطائفية. ففي املناطق التي تعاين الرصاعات، مثل الرشق 

األوسط، تعترب الطائفية أحد ديناميات الرصاع الرئيسية، وهي كذلك آلية لتشكيل الهوية 

املحلية من خال ما أطلق عليه عزمي بشارة »الطوائف املتخيلة« )بشارة، 2016( وبنفس 

املنطق، أقرت إرسائيل مؤخراً قانوناً يعلن أن لليهود حقاً فريداً يف تقرير املصري القومي لهذه 

الدولة، بينا تواصل سياسات الفصل العنرصي داخل كيانها ويف األرايض الفلسطينية املحتلة.

<خامتة

أن   ،)Post-postcolonial Era( الكولونيالية  بعد  ما  بعد  ما  عرص  يف  للمرء،  ميكن 

ياحظ، بصورة متزايدة، أّن الدميقراطيات غري الليربالية قد أصبحت أكرث انتشاراً وأُفرغت 

بالناس، هو الطلب املتزايد  إّن الخطر الذي يرتبّص  من قيمها املتمثلة بالحرية والكرامة. 

الديني(  التبجيل  )نظام  القوي  الرجل  وتقديس  العامل،  كثرية من  أمكنة  االستبداد يف  عىل 

وانبعاث الشعبوية. وهذا يرُتجم إىل اعتداء عىل بعض الدميقراطيات ذات األسس الراسخة 

تكون  أن  السوسيولوجية  العلمية  الجاعة  عىل  يجب  املدنية.  والحريات  الحقوق  من 

حساسة ملخاوف ومشاعر الكثري من الناس يف جميع أنحاء العامل، وهذا لن يكون إاّل بالجمع 

منذ  تشابك  حالة  يف  غالباً  وها  بعد-االستبدادي،  وما  بعد-الكولونيايل  ما  التحليل  بني 

التوتاليتارية يف عنارص مختلفة  أصل   )1985 ،Arendt( أرندت  تحّدد حنة  أمل  بعيد،  أمد 

الجنسيات(  املتعّددة  اإلمرباطوريات  وأزمة  )اإلمربيالية  الخارجية  العوامل  بني  تجمع 

الرشق/ )الرتاث/الحداثة،  الحادة  الثنائيات  تنفع  تعد  مل  )العنرصية(؟  الداخلية  والعوامل 

الغرب، طبيعي داخيل/خارق للطبيعة، العاملي/املحيّل، إلخ.( منهجياً فهي تحمل سياسات 

الهوية. من هنا أدعو اىل حوار من أجل تطوير براديغم جديد للديانية والتعّددية )الدينية 

الديانية مع  املتعّددة، واعرتاف بتشابك  الحداثات  والقانونية واإليبيستمولوجية( يف عرص 

 )Micro( العلانية. وهذا ممكن فقط من خال بناء إطار أكرث ماءمة لفهم امتزاج امليكرو

حساسية  با  ذلك  عمل  ميكن  وال  اليوم.  العاملي  الوضع  مييّز  الذي   )Macro( باملاكرو 

الصوت؟  ملن  مثل  من  أسئلة  دامئا  طارحني  جاءت،  أينا  من  والهيمنة  للسلطة  مرهفة 

اآلباء  تتجاوز  نظرية سوسيولوجية  بناء  أجل  ذلك من  إصاتهم؟ كل  تم  الذين  ومن هم 

فيرب، وفواز  ماكس  ابن خلدون مع  يقرأ  بحيث   )2017 Alatas and Sinha( املؤسسيني 

طرابليس مع كارل ماركس، وفاطمة املرنييس مع نانيس فريزر، وليس واحداً بدل اآلخر.  

>sh41@aub.edu.lb< توجه كل املراسات إىل العنوان

1 املقال نرش يف نسخة مطولة يف ». إضافات- املجلة العربية لعلم االجتاع. عدد45. ص25-7.
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البحث في الطبقة وفي التفاوت

من أجل حوار كوني حول 
الطبقة

مشروع يينا للتحليل الطبقي )م ي ت ط  Projekt Klassenanalyse Jena(، جامعة ينا )Jena(، ألمانيا

< ملاذا نحتاج نظرية يف الطبقة- م ت ط ي يبحث عن رفقاء؟

االحتجاجات  وتصاعد  االجتاعية  التفاوتات  تكثف  مواجهة  يف  نحن  راهنا، 

ويصح  للتأزم.  الكوين عرضة  االقتصاد  يزال  ال  فيا  الكون،  امتداد  االجتاعية عىل 

هذا حتى عىل املراكز الرأسالية. حسب إحصائيات رسمية، كان 19 % من ساكنة 

أملانيا مهددين بالفقر وباإلقصاء االجتاعي سنة 2017، كا أظهرت دراسات أخرى 

العامل تحّوال  تزايدا يف االستقطاب االجتاعي. يف األثناء، تشهد مناطق واسعة من 

نحو اليمني السيايس. يف ضوء هذه االتجاهات، تشهد لفظة »الطبقة« التي ظلت، 

عىل األقل يف أملانيا، غائبة متاما عن النقاش العمومي خال العرشيات األخرية، عودة 

تدريجية إىل الخطابني األكادميي والسيايس. مؤخرا، تم افتتاح مرشوع يينا للتحليل 

ينا.  )Friedrich Schiller( يف  فريدريش شيللر  )م ي ت ط( يف جامعة  الطبقي 

النظرية  نسهم يف  وأن  الطبقة،  املاضية حول  املناقشات  استحضار  نرغب يف  نحن 

الراهنة. يف هذا  الطبقة  للنقاش حول سياسات  نوفر منتدى  املعارصة حولها، وأن 

املضار نرغب يف أن نطلق مناقشة بني األكادمييني والنشطاء من كل أنحاء الكون.

< ملاذا التحدث حول »الطبقة«؟

تتمثل قوة مفاهيم الطبقة يف علم االجتاع يف تركيزها التحلييل عىل الروابط 

الداخلية ما بني التفاوتات االقتصادية والسياسية والثقافية. وتتمثل القدرة النقدية 

التي يف لفظة »طبقة«، ضمن التقاليد املاركسية، يف كشفها عن بنى السلطة والتحكم 

ذات الجذور املرتسخة يف التقسيم االجتاعي للعمل وبنى امللكية فيه. بالنسبة إىل 

ماركس، متثل الطبقة إذا مقولة عائقية: تقع طبقة األجراء من املستخدمني يف عاقة 

تناقضية نزاعية مع طبقة الرأساليني. وعىل خاف مقاربات ›الوسط« أو التنضيد 

)طبقة عليا، طبقة وسطى، طبقة عاملة،... إلخ(،  تصف اللفظة »طبقة« يف التقليد 

االجتاعية  املجموعات  عمل  ظروف  بني  يربط  أن  ميكن  بنيويا  ترابطا  املاركيس 

وعيشها، بعضها إىل بعض، عوضا عن االكتفاء بوصف التفاوتات االقتصادية. من خال 

مفاهيم »االستغال« )ماركس(، »االنغاق االجتاعي«  )أي رسم حدود املجموعة 

املوارد  االستحواذ عىل هذه  آخرين من  القليلة ومنع  املوارد  لتعبئة  وبناء هويتها 

و«التحكم  بورديو(،  )بيري  و«التايز«  فيرب(،  )ماكس   )social closure( -املرتجم( 

البريوقراطي« )رايت(، تحيل لفظة »الطبقة« رئيسيا عىل عاقات التفاوت العمودية، 

االجتاعية  للنظرية  مفهوما  أيضا  تكون  السلطوية،  العاقات  إىل  أشارت  ما  وإذا 

السياسيني  والتمثيل  الهيمنة  تشمل  وهي  بسواٍء.  سواًء  سياسية،  لفظة  تكون  كا 

الطبقية ثقافيا وفكريا.   العاقات  بناء  وكذا قضايا رسديات االمتيازات يف سريورات 

< تحديات جديدة

سيكون  والحاد،  الّنِشط  االجتاعي  والتغري  الجديدة  التحديات  باعتبار 

التالية: الحاسمة  والقضايا  املواضيع  تعالج  أن  الطبقة  يف  معارصة  نظريٍة  عىل 
>

>>

< الترشذم الطبقي وأزمة التمثيل السيايس

تضع ما خلّفته نيوليربالية السوق املديدة من آثار يف ظروف عيش الساكنات 

ترشذم  تسبب  فقد  الطبقي.  التحليل  وجه  يف  كربى  تحديات  الكون  امتداد  عىل 

الطبقة  يف صفوف  التباينات  من  املزيد  ظهور  يف  باإلنتاج  وعاقتة  العمل  ظروف 

العاملة وأوجد الكثري من الاتجانس داخلها. وقد ترافق هذا التطور مع تزايد يف 

رقيقة من جهة ومع ظهور »طبقة خطرة جديدة«  عليا  لفائدة طبقة  متركزالرثوة 

 2011 سنة  نرشه  كان  الذي  كتابه  إىل  إشارة   – ستاندينغ  غي   ،Guy Standing(

 The Precariat: The New الجديدة  الخطرة  الطبقة  الهشون:  عنوان:  تحت 

األرضية  هي  هذه  الوسطى.  الطبقة  داخل  وانقسامات    ),Dangerous Class

اليمينية. والشعبوية  االجتاعي  االنقسام  إيديولوجيات  تتكاثر  فيها  التي  الخصبة 

يشري انعدام أفق توحيد طبقي يأيت من املجال العمومي ومن الحياة السياسية 

الديناميات  تستمر  فيه  الطبقية«  التعبئة  منعدم  »مجتمع  استتباب  إىل  اليومية 

أن  يندر  فيا  املجتمعي  الخطاب  سطح  تحت  االشتغال  يف  بالطبقي  الصلة  ذات 

تتم تسميته بهذه الصفة يف األفضية السياسية. لقد كان من شأن أزمة الرأسالية 

مواقف  واتخاذها  والنقابات  اليسارية  األحزاب  السيايس، وضعف  والتمثيل  املالية 

فتح  أن  الضعف،  بهذا  ارتباطه  يف  الواسع  الجاعي  الوعي  تهلهل  وكذا  دفاعية، 

اليسار  لقوى  انتعاشا  شهدنا  الوقت،  ذات  يف  اليمني.  نحو  التحول  باتجاه  بابا 

من  العديد  ويف  واليونان.  وإسبانبا  والربتغال  فرنسا  مثل  بلدان  يف  وتشكياته 

بالهجرة. ولطاملا تم تضييق  الكوين تحول االحتجاج نحو قضايا متس  الشال  دول 

النقاشات السياسية لدى اليسار السيايس لتُختزل يف التناقض املغلوط الذي يواِجُه 

الوضعية:   هذه  يف  تنشأ  التي  امللحة  األسئلة  بني  ومن  ب«الهوية«.  »الطبقة« 

• ما هي الرتابطات التي ميكن أن تقوم بني البنى االقتصادية، والوعي السيايس 

والثقافة؟

• ما هو االرتباط الذي ميكن أن يجمع بني الطبقة ومحاور النزاع األخرى )الجندر، 

الهجرة،... إلخ(؟

• ما الدور الذي يضطلع به االنحدار والتاميز الطبقيني يف صفوف الطبقات 

املهيمن عليها؟

• كيف يكون تأثري العالقات الطبقية عندما ينعدم التمثيل السيايس للمصالح 

الطبقية يف املنظات السياسية؟

• ما هي الفصائل الطبقية املهيمنة يف كل مجتمع ويف النطاق الكوين وكيف تتوىل 

َمْفَصلة مصالحها؟

للقوميات العابرة  الطبقية  والعاقات  الخصوصية  الطبقية  التفاوتات 

والفقر  البطالة  بتصاعد  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  تأثرت 
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البحث في الطبقة وفي التفاوت

األجور  سياسة  جراء  الرّكود  من  عقٍد  مع  ما  حّد  إىل  تزامن  ما  وهو  والهشاشة 

االرتفاع.  مهولة  واملداخيل مستويات  الرثوات  بني  التفاوتات  بلغت  وقد  الواقعية، 

التفاوتات  معه  صارت  الذي  الحّد  إىل  الرتسخ  بصدد  االتجاهات  هذه  أن  ويبدو 

الخصوصية عراقيل يف وجه املزيد من النمو االقتصادي، ومبا يشكل تهديدا لاستقرار 

ما  كثريا  الكوين،  الجنوب  ويف  ذاتها.  الرئيسة  النيوليربالية  العوملة  دول  السيايس يف 

تكون النزاعات الطبقية مبنية عىل عاقات اقتصادية غري متجانسة والشكلية تشمل 

نحو  االتجاهات  إن  بل  جزئيا(.  )ومتعايشة  متعّددة  وريفية  حرضية  إنتاٍج  أمناط 

أن نسأل: الكوين كذلك. وعليه، علينا  الشال  بلدانا يف  اليوم  بلغت  التصنيع  نزع 

• كيف تتشكل الطبقات يف ظل العوملة وأزماتها؟ ما الدور الذي تضطله به األمم-

الدول يف ذلك؟ أِمَن املمكن أن نشري إىل ما يفيد وجود طبقات عابرة للقوميات؟

• ما هي الرصاعات التي ميكن حقا اعتبارها »رصاعات طبقية« وما هي تلك التي 

ال ميكن اعتبارها كذلك؟ هل توجد تشابهات وترابطات بني هذين النوعني من 

الرصاعات؟

• باعتبار العالقات االقتصادية الالشكلية، كيف ميكننا أن نصف الطبقات والنزاعات 

الطبقية يف الجنوب الكوين؟

< األزمة البيئية

بالعاقات  االرتباط  أشد  معالجتها  ومحاوالت  الكونية  البيئية  األزمة  ترتبط 

وملرابيح  االقتصادي  للنمو  املستمر  التزايد  إن  الرأسايل.  الرتاكم  ومنطق  الطبقية 

“نريد أن ندعو إىل تبادل عاملي لنمذجة نظرية طبقية تأخذ 
السامت املحددة للمجتمعات الفردية يف االعتبار مع الكشف 
عن االتجاهات العامة عىل نطاق عاملي” 

كل  صار  وقد  الطبيعية.  الحياتية  وبحدوده  البيئية  بأسسه  مبال  غري  اإلنتاجية 

محّل  البيئية  واألوزار  املخاطر  توزيع  وإعادة  الطبيعية  املوارد  إىل  النفاذ  من 

الكوين  الجنوب  فقري  ولكن  عامة،  الفقري  أن  إذ  طبقية،  خصوصيات  ذي  احتجاج 

البيئية.  االضطرابات  عن  الناتج  الرئيس  الوزر  يتحمل  من  هو  األخص،  عىل 

التالية: األسئلة  بالرضورة  تحوي  بأن  ملزمة  الطبقة  يف  معارصة  نظرية  إن 

• ما أثر االختالالت البيئية يف الرصاعات الطبقية؟

• كيف تؤثر األوزار البيئية يف مختلف الطبقات؟

• ما الطبقة )ما الفصيلة الطبقية( التي ميكن أن تكون مقتنعة بالتغيري االجتامعي-

البيئي؟

• ما املصالح الطبقية التي ميكن أن تعوق مثل هذا التغيري؟

< نداء من أجل الحوار

من  إذ  أعاه  جردنا  ما  عىل  للمعالجة  املوضوعة  األسئلة  تقترص  ليست 

أسئلة  وهي  مخصوص،  وطني  سياق  بكل  عاقة  يف  منها  املزيد  مثة  أن  الواضح 

نرغب  نحن  وعليه،  اليوم.  العامل  رأسالية  تهندس  التي  االتجاهات  تصف 

نبني  بحيث  القضايا  هذه  حول  كوين،  حوار  إقامة  أجل  من  نداء  إطاق  يف 

مجتمع  لكل  املخصوصة  الحاالت  االعتبار  بنظر  يأخذ  الطبقة  يف  نظريا  منواال 

ما  إىل  نتطلع  نحن  الكوين.  املستوى  عىل  العامة  التوجهات  عن  يكشف  فيا 

كانت.  نوع  أي  من  ومبادالت  تعاون  وعروض  أسئلة  من  علينا  يَرَِد  أن  ميكن 

>projekt.klassenanalyse@uni-jena.de< توجه املراسات عىل العنوان

mailto:projekt.klassenanalyse%40uni-jena.de?subject=
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البحث في الطبقة وفي التفاوت

الطبقات والمصالح 
 الطبقية 

في أمريكا الالتينية
 Alberto( مركز دراسات النزاع واالنسجام االجتماعيين، وجامعة ألبيرتو هورتادو ،)Pablo Pérez( بقلم بابلو بيريس

Hurtado(، الشيلي، ورودولفو إيلبرت )Rodolfo Elbert(، المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، ومعهد جينو 
جيرماني )Gino Germani( للبحوث، جامعة بيونس أيروس، األرجنتين، وعضو لجنة البحث في الحركات العمالية 

)ل ب 44( بالجمعية الدولية لعلم االجتماع

>

مفهوم خمظاهرة عيد العال يف سانتياغو ، شييل ، 2018. تصوير: بابلو برييس. دفن  الاتينية  أمريكا  من  أكادمييون  حاول  األخرية،  العرشيات  الل 

الطبقة مرات عدة. فمنذ السنوات 1980، وعىل الرغم من بعض االختافات، 

أكد هؤالء األكادمييون أن السياسات النيولبريالية قد أضعفت الطبقة العاملة 

إىل الحّد الذي مل تعد معه قادرة عىل التأثري يف ديناميات النزاع االجتاعي والسيايس 

تجاهلوا  املاضية،  العرشية  خال  العال،  أن  عىل  الاتينية.  أمريكا  مجتمعات  يف 

حول  التنظم  خال  فمن  هذه.  العاملة  الطبقة  جنازة  تشييع  تحية  إلقاء  دعاوى 

قضايا شغلية، ومن خال إعادة إحياء النشاط النقايب واملطالبة بتوزيع أكرث إنصافا 

للمداخيل، متحالفني يف ذلك مع حركات شعبية أخرى، أرّص عال أمريكا الاتينية يف 

مختلف البلدان، وبعناٍد، عىل أن الطبقة ال تزال متثل عاما مفّسا للنزاع وللسياسات 

<<يف املنطقة. 
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األجندة  يف  الطبقة  مفهوم  إدراج  إعادة  تأكدت   ،2000 السنوات  بداية  منذ 

السوسيولوجية من خال التحاليل الكمية للتفاوت االجتاعي االقتصادي )دراسات 

الِحراك االجتاعي مثا( وكذا من خال الدراسة الكيفية للفعل العّايل الجاعي. 

وعملنا هو من هذه األجندة الواسعة مع تركيز عىل الطبقة بوصفها آلية موضوعية 

أظهر  لقد  األخص.  عىل  املتناقضة  واملصالح  والهويات  الذاتية،  املخرجات  تهندس 

االستقصاء  برنامج  عن  صادرة  إحصائية  معطيات  إىل  استند  الذي  األخري  بحثنا 

االجتاعي الدويل )International Social Survey Programme( أن 9 من كل 

االجتاعية.  الطبقة  أساس  عىل  أنفسهم  يعرّفون  والشييل  األرجنتني  يف  أفراد   10

املواقع  ذوو  األفراد  البلدين،  كا  يف  الزمن!  عفاه  مفهوم  إىل  بالنسبة  هذا  كثرٌي 

املتمتعني  أولئك  من  أكرث  عّاال  أنفسهم  يعتربون  العاملة  الطبقة  إىل  املنتمية 

لدى  الذايت  للتعريف  اإلجالية  النسب  أن  وجدنا  وقد  محظوظة.  طبقية  مبواقع 

هذه  نفس  ونحن  األرجنتني.  يف  عليه  هي  مّا  الشييل  يف  أعىل  العاملة  الطبقة 

الشييل  يف  أعىل  وهو  االقتصادي  والتمركز  التفاوت  مستوى  إىل  بالنظر  النتائج 

يف  »الراديكايل«  الحزيب-النقايب  التشكل  بتاريخ  وكذا  األرجنتني،  يف  عليه  هو  ما 

األرجنتني.  يف  دولة-رشكات  التشكيل  يف  العمل  مجال  اندماج  إىل  مقارَنا  الشييل 

النزاعني  فهم  يسهم يف  أن  البحث  من  النوع  هذا  ملثل  أنه ميكن  نعتقد  نحن 

االجتاعي والسيايس يف املنطقة التي تصنف من بني أعىل الجهات تفاوتا يف العامل. 

إذ  الاتني فحسب،  األمريكان  وهويات  االجتاعية  البنية  الطبقة ضمن  توجد  وال 

متكن ماحظتها أيضا بوصفها بانية ملصالح الناس االجتاعية السياسية. يفكر األفراد 

من مختلف الطبقات االجتاعية يف العامل مبفردات طبقية )بأكرث مّا ميكن أن يقبل 

به بعض العلاء رمّبا( وكثريا ما يشاركون يف األنشطة السياسية دفاعا عن مصالحهم، 

أو  حزب  يف  االنخراط  إىل  وصوال  والتصويت  النت  عىل  العرائض  إمضاء  من  بدءا 

بني  ما  القامئة  العاقة  عىل  الجديد  مرشوعنا  يركز  هذا،  عىل  باالعتاد  نقابة.  يف 

أولن  إيريك  ُخطَى  نتبع  نحن  الطبقية.  واملصالح  الجاعي  والفعل  الطبقية  البنية 

املظاهر  تلك  أنه  عىل  الطبقي  الوعي  يعرّف  الذي   )Erik Olin Wright( رايت 

التمثل  أن  يحاجج  وهو  مناسبة.  طبقية  وآثار  محتوى طبقي  لها  التي  الوعي  من 

املظاهر  )مايكرو(،  املصغر  التحليل  مستوى  يف  يشكل،  الطبقية  للمصالح  الذايت 

بناه  الذي  املاركيس  االستلهام  ذي  اإلطار  إىل  استنادا  الطبقي.  الوعي  يف  الرئيسة 

أناس  يَُقيِّم  بها  التي  الطرق  إىل  النظر  من خال  الطبقية  املصالح  نتفحص  رايت، 

الطبقية. االجتاعية  والديناميات  الرأسالية  املؤسسات  مختلفة  طبقات  من 

تُظهر األدبيات الحديثة أن املنتمني إىل الطبقة العاملة لهم مواقف نقدية تجاه 

الرأسالية وتجاه التفاوت الطبقي، وأنهم يتبنون رؤى طبقية مناقضة لها ويسندون 

لون أو املترصفون مثا. وتتوافق نتائجنا  سياسات إعادة توزيع أكرث ما يفعل املشغِّ

األولية مع ما تقوله هذه األدبيات إذ، وبرصف النظر عىل االختافات بني بلد وآخر، 

الطبقية ضمن  املواقع  ذوي  من  أو  العاملة  الطبقة  إىل  املنتمني  الاتني  لألمريكان 

العاملني الانظاميني للحساب الخاص مواقف أكرث نقدية تجاه املؤسسات واألفكار 

واملخرجات النيوليربالية )فهم مثا أكرث نقدا للتفاوت يف املداخيل أو النعدام التدخل 

الحكومي( ما لدى املجيبني املنتمني إىل مواقع طبقية محظوظة )خرباء الترصف مثا(.

يسعى عملنا الجاري إىل التوّسع يف هذه النتائج من خال دراسة الكيفية التي 

الناس للمصالح املادية كا  الفعل الجاعي آلية قادرة عىل تعزيز فهم  بها يكون 

تهندسها مواقعهم الطبقية. وعليه، نحن نسعى إىل اإلسهام يف تحليل هذا الجانب 

منقوص التحليل من العاقة السببية بني الطبقة والفعل الجاعي والوعي الطبقي. 

ونحن نفرتض أن أثر املوقع الطبقي واالشرتاك يف الفعل الجاعي املوجه إىل املصالح 

يف البلدان ذات التجارب الحديثة يف التعبئة الشعبية الراديكالية، أي يف البلدان التي 

اليسار،  العاملة والقطاعات الشعبية فاعلنْي مركزينْي يف صعود  الطبقة  كانت فيها 

الّسياسية أو  النزاعات  البلدان ذات املستويات األخفض يف  أقوى مّا هو عليه يف 

تلك التي ال يزال فيها املنتمون إىل الطبقة العاملة مقصيني من التعبئة السياسية.

الطبقة  أن  بسبب  ال  االستقصاءات،  هذه  تطوير  املهم  من  أنه  نعتقد  ونحن 

إمكانات  أن  نعتقد  ألننا  بل  املنطقة،  يف  السياسية  للحركية  الوحيد  املصدر  هي 

مرشوع سيايس تحّرريٍّ يف أمريكا الاتينية تتحّدد من خال التزام الطبقة العاملة 

مع  بيد  يدا  مييض  أن  بالتأكيد  النضايل  الحريك  النشاط  هذا  مثل  عىل  السيايس. 

النساء  احتجاجات  قبيل  من  )وتقاطعاتها(،  لاضطهاد  أخرى  مصادر  ضد  التعبئة 

 feminicideباإلسبانية و femicidios( وإرضاباتهن الجاهريية ضد اغتيال النساء

أو Femicide باإلنكليزية والفرنسية: مفهوم منترش االستعال يف العلوم االجتاعية 

-1820( عرش  التاسع  القرن  إىل  ظهوره  يعود  الجندر،  دراسات  يف  األخص  وعىل 

القتل العمد للنساء بسبب  َع استعاله حديٌث، وهو يشري إىل  1830(، ولكن توسُّ

أنهن نساء بوصفه مارسة اجتاعية ذكورية-املرتجم( ومن أجل تقنني اإلجهاض يف 

: حركة   EleNão#( أما هو فا  الربازيل  الحركة األحدث يف  أو  األرجنتني والشييل، 

يف  وقع  لها  كا  هاشتاغ  ووسم  الفايسبوك  عىل  مغلقة  مجموعة  تعتمد  برازيلية 

الشارع، تركز عىل الدعوة إىل اعتاد خيار انتخايب معياري- إيتيقي ال سيايس وذلك 

بحركات  شبيهة  وهي  بولسونارو،  جايري  الربازييل  الرئاسيات  مرشح  انتخاب  بعدم 

الوسم هاشتاغ:  هو،  ) ومعنى شعاري   elenunca# أو    elejamais# منها  أخرى 

النضال ضد  عرقيا  املضطهدة  واملجموعات  النساء  قادت  حيث  املرتجم(  أَبًَدا(-  ال 

تنامي اليمني املتطرف. يف سياق تاريخي يعود فيه اليمني إىل السلطة، وحدها طبقة 

عاملة متمكنة تدافع عن املصالح الطبقية متحالفة مع مجموعات مضطهدة أخرى 

الجديدة.  الفاشية  لصد  يكفي  مبا  قوية  يسارية  حركة  بناء  عىل  قادرة  ستكون 

  >pperez@uahurtado.cl< توجه املراسات إىل بابلو برييس 

>elbert.rodolfo@gmail.com< ودودولفو إيلربت

البحث في الطبقة وفي التفاوت

mailto:pperez%40uahurtado.cl?subject=
mailto:elbert.rodolfo%40gmail.com?subject=
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البحث في الطبقة وفي التفاوت

الفقر واإلقصاء 
 االجتماعي 

في روسيا ما بعد االشتراكية
بقلم زفيتالنا ياروشنكو )Svetlana Yaroshenko(، جامعة سان بترسبوغ الحكومية، روسيا

>

العمل من املنزل.صورة: سوملاز غوسينوفو.

ع ب رُشِ عندما   1990 السنوات  بداية  يف  روسيا  يف  الفقر  يف  البحث  دأُت 

التغيريات  كلفة  أنه  عىل  للفقر  ينظر  كان  الّسوق.  إصاحات  تطبيق  يف 

التوزيعي  النظام  من  االنتقال  فرتة  خال  الحاصلة  الحادة  املجتمعية 

السوفيايت إىل النظام الرأسايل. كان مثة قول يفرتض بأن إدراج السوق سوف يخلق 

النمو االقتصادي، ويحد من الفقر، ويوجد ظروفا تسمح للناس بأن يجعلوا االزدهار 

ا وأن يتحّرروا من دعم الدولة. االقتصادي ممتدًّ

الرغم من االستقرار االقتصادي للسنوات  املتفائلة، وعىل  النبوؤات  عىل عكس 

اعتبار  مختلفة، ميكن  تقديرات  إىل  واستنادا  روسيا.  قامئا يف  الفقر  يزال  ال   ،2000

11 %إىل 25 % من الساكنة الروسية فقراء. إن نسبة الفقر الرسمية املتدنية والتي 

ناهزت 13 % سنة 2017 ناتجة عن طرائق تبخيسية استخدمت يف احتساب الفقر 

التوسع  أساس  املنخفضة عىل  البطالة  نسبة  تقدير  تم  فيا  املعييش  األدىن  والحد 

املأجور. لقد كان تسارع توّسع مدن روسيا  الانظامي وغري  التشغيل  يف احتساب 

سوفياتية  كانت  التي  الجمهوريات  عال  وهجرة  داخلية،  من خال هجرة  األكرب 

وبذلك تناقصت نسبة فقراء املناطق غري امليرتوبوليتانية. عىل أن الخرباء الحكوميني 

اقتصاد  منافع  من  االستفادة  بإمكانهم  الروس  من   %  40 من  أكرث  بأالّ  يعرتفون 

السوق، وهذه هي نفس نسبة الروس الذين ارتفعت مداخيلهم عىل مدى السنوات 

العرشين األخرية فيا حافظت مداخيل 60 % الباقية منهم عىل مستواها أو انحدرت 

بحدة. واستمر الفقر يف صفوف املشتغلني والعائات ذات األطفال. ويظهر ُمعامل 

>>

الرويس )تقدير إحصايئ لتشتت توزيع املداخيل والرثوة بني ساكنة بلد ما- جيني 

املرتجم( تنامي التفاوت االجتاعي مارا من 0.26 سنة 1991 إىل 0.421 سنة 2010. 

أجرينا أنا وزمايئ يف مركز كومي للعلوم )Komi( بحثا كيفيا طوليا درسنا فيه حالة 

الفقراء املسجلني واالستقصاءات التي اهتمت بالساكنة الحرضية يف املنطقة الشالية 

من روسيا خال السنوات 2000. وقد اكتشفنا أن اإلقصاء االجتاعي متّددت رقعته. لقد 

أسهمت عوامل الطبقة والجندر وردود الفعل الدفاعية عىل اقتصاد السوق يف التأثري 

يف استمرار الفقر ويف اكتسابه مظاهر خصوصية. لقد صار اإلقصاء االجتاعي ُمَمَْسًسا.  

التشغيل خال  إعادة هيكلة  أّدت  التأجري، وقد  التشغيل منخفِض  متدد قطاع 

السنوات 1990 إىل تسيح العال يف الصناعات الثقيلة وإىل توّسع قطاعْي تجارة 

التفصيل والخدمات. وعىل العموم، كانت مواطن الشغل الجديدة هذه أقل أجرا ومل 

يتمتع شاغلوها إال بالقليل من املنافع. وبأثٍر من ذلك، تّم تأهيل القطاع العمومي 

ذلك  يف  مبا  االجتاعية  الخدمات  إىل  النفاذ  من  والتقليص   2000 السنوات  خال 

الخدمات غري املبنية عىل منوال الّسوق مثل التعليم والرعاية الصحية. وباعتبار حث 

الخطى الذي سار عليه نزع الصبغة الصناعية عن االقتصاد وإضفاء طابع السوق عىل 

االقتصاد الخدمي انفتحت مناقشٌة حول أّي القطاعات عاىن أكرث من إصاحات السوق 

ومن ثّم من يكونون األكرث احتياجا، أَُهُم العّال ذوو الياقات الزرقاء )كناية عن العال 

اليدويني والصناعيني وأعوان التنفيذ عامة-املرتجم( أم مستخدمو القطاع العمومي. 

وقد وجدنا أن العال ذوي الياقات الزرقاء ال يكونون األوائل يف مكابدة اآلثار السلبية 

إلصاحات السوق فحسب بل هم ميثلون أيضا القسم األوسع ضمن مدقعي الفقر. 

حالة  يف  الباقني  عنيُت  االجتاعي،  لإلقصاء  تعرضا  األكرث  الروس  إن  بل 

سوق  هوامش  مستخدمي  من  هم  مديدة،  زمنية  فرتة  مّر  عىل  املدقع  الفقر 

التأنيث،  بالغ  الفقر  أن  وجدنا  حيث  أيضا،  جندرية  آثار  للسوق  وكانت  الشغل. 
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توّسع  آثار  مكابدة  بصدد  الرجال  يكون  حني  األخّص  عىل  يصّح  ذلك  إّن  بل  ال 

املداخيل  كانت  درسنا  التي  الحاالت  نصف  ففي  رثة.  بروليتاريا  إىل  تحّولهم 

غرْي.   ال  ذواتهم  يُعيلوا  بأن  إال  لألفراد  تسمح  ال  الذي  الحد  إىل  منخفضة 

وفيا كان الوضع خال السنوات 2000 يجعل كّل شخص أقرب إىل أن يقع يف 

الدنيا، رصنا، بعد ذلك  الطبقات االجتاعية  الفقر كلا كان أقرب إىل االنتاء إىل 

األمهات  صارت  إذ  االجتاعية  بالطبقة  ارتباط  يف  يعد  مل  الجندر  أن  نرى  بعقٍد، 

االقتصادي.  الَعَوز  معاناة  إىل  أقرب  االجتاعية  الطبقات  مختلف  من  العزباوات 

بكلات أخرى، مل تشهد املنافع االجتاعية التي كان العال املأجورون يتمتعون بها 

يف ظل االشرتاكية التي كانت قامئة تعويضا لها من خال تزايد الفرص يف اقتصاد الّسوق 

الصاعد. لقد تزايدت الضغوط البنيوية حيث كانت آثار الطبقة والجندر متوازية.  

تغريت  اإلنتاج(  وإعادة  )اإلنتاج  التشغيل  إىل  السوق  عاقات  امتدت  وفيا 

واالنتقاد  الحرة،  بالسوق  اإلميان  فضمن  حادة.  بطريقة  االجتاعية  السياسة 

التحرر  إىل  الحاجة  حول  املنترشة  والرطانة  قامئة  كانت  التي  لاشرتاكية  اآلحادي 

»واستبداديته«  السوفييتي  النظام  فعالية«  )»عدم  السوفييتية  األبوية  من 

التزام  يف  تقليٌص  فعليا،  واقعا  مثّة،  كان  للدولة(  التبعية  ثقافة  هندستا  اللتان 

الطريقة  تحوير  تم   ،1991 ومنذ  الرعاية.  من  أدىن  مستوى  عىل  بالحفاظ  الدولة 

صارت  بحيث  مرات  ثاث  روسيا  يف  الدنيا  املعيشة  كلفة  احتساب  يتم  بها  التي 

الفعيل1. املايل  األمان  أدىن  مع  التوافق  عن  األدىن  األجر  وتوقف  رصامة  أكرث 

يف األثناء، تم الحفاظ عىل املبدأ ذي األساس العايل القايض بضان النفاذ إىل 

السلع األساسية بوصفه مقياسا مفتاحيا يف السياسة االجتاعية مثلا يوضحه الرتابط 

بني األجر األدىن، واملنح الدنيا واملنافع الخاصة برتبية األطفال وكلفة املعيشة الدنيا2. 

ولكن موطن الشغل مل يعد هو مركز االستناد يف تخصيص املنح املسداة حيث تّم 

تعويضه بالعائلة. وبذلك صار النفاذ إىل منافع تربية األطفال وتغطية تكاليف السكن 

واملساعدات االجتاعية املستهدفة محّددا بتقييم الدخل العائيل. لقد صارت السياسة 

االجتاعية تدار انتقائيا حسب دخل املستفيد وإمكانية االستجابة إىل بعض الرشوط.

الحياة  مّر من كونه مظهرا من مظاهر  الفقر موصوما حيث  لذلك، صار  تبعا 

إن  بل  وكيّل،  إىل مشكل مستمّر  السوفييت  زمن  عليه  كان  مثلا  مؤقتة  وظاهرة 

تدبري توفري املساعدة االجتاعية يتّم بطريقة تتجاهل األكرث احتياجا. فمن ضمن 

وثلثني  املدقع  الفقر  حالة  يف  ثاثة  كل  من  واحدا  نجد  رسميا،  املسجلني  الفقراء 

يف حالة بطالة منها ثلثان رئيسات عائات. وعليه، ال تفعل املساعدة االجتاعية 

املستهدفة إال تعويض األجور املنخفضة، إذ مل تعد تأمينا ضد مخاطر البطالة والفقر.

املوارد  يعبّئوا كل  بأن  األكرث فقرا  الناس  الفردية  املسؤولية  إيديولوجيا  تطالب 

واإلقصاء  الفقر  تفادي  أجل  من  خارقة  جهودا  يبذلوا  وأن  لديهم  تتوفر  التي 

أجل  من  سابقة  أوقات  يف  جّمعوا  التي  املوارد  يستخدمون  وهم  االجتاعي، 

االشرتايك  التوزيعي  النظام  وانهيار  َهيَْكلَتُه  املُعادة  التشغيل  نظام  آثار  تفادي 

العال  أُجرب  اشرتاكيا.  كان  بلد  يف  ليرباليًة  السوق  مشاريع  أكرث  وتركيز  السابق 

النساء  وتناضل  جزيئ،  لوقت  ثانية  أعال  يف  وعملوا  شغل  عن  بحثا  الهجرة  عىل 

أوائل  وبوصفهن  عامات  بوصفهن  جندرية  قضايا  حول  الخدمي  القطاع  يف 

ما  الستكال  املنح  وتستخدم  االجتاعية.  الرعاية  خوصصة  سياق  يف  الراعني 

العاطلني من املمنوحني.  ثلثا مجيبينا  الزهيدة من نقص حيث كان  تخلّفه األجور 

ومحارضو  األطباء  صار  حيث  الدّوامة  أثر  مدى  اتساع  نشهد  نحن  حاليا، 

ذلك  يُظهر  ومثلا  االقتصادي.  االستقرار  لعدم  عرضة  أيضا  هم  الجامعات 

جمهورية  من  متأزمة  أحياء  يف   )Tatiana Lytkina( ليتكينا  تاتيانا  بحث 

أن  الواضح  من  املدينة.  سكان  كل  ميّس  قد  مبا  الفقر  دوائر  اتسعت  كومي، 

من  الرئيسة  املدن  يف  املجموعات  بعض  بها  تتمتع  ومزايا  فرصا  مثة  ليس 

املجتمع.  هوامش  إىل  آخرين  عديدين  حّولت  ألنّها  إال  السوق  آليات  خال 

ذلك  يف  مبا  مؤّخرا،  املقرتح  املنح  لنظام  الدولة  إصاح  صار  األثناء،  يف 

إىل  يهدف  املجموعات  مختلف  بني  تنافس  حلبة  التقاعد،  سن  يف  الرتفيع 

واحتياجات  البلد  آفاق  ملناقشة  منتدى  يكون  أن  عن  عوضا  االنتباه  لفت 

نزل   ،1990 السنوات  خال  األمر  عليه  كان  ومثلا  العاديني.  الروس 

لجيلهم.   أفضل  مبستقبل  واملطالبة  لاحتجاج  الشوارع  إىل  الروس  الشبان 

اعتمد هذا املقال عىل املصادر التالية: 

 Lishnie liudi, ili O rezhime“ ,)2017( Svetlana Yaroshenko

”iskliucheniia v postsovetskom obshchestve

»زائدون عن الحاجة: نظام اإلقصاء االجتاعي يف روسيا ما بعد السوفييتية« وقد 

 ;90–60 :,)4( 18 Ekonomicheskaia sotsiologiia , ظهر يف

,)Tatiana Lytkina and Svetlana Yaroshenko )forthcoming
”Vozmonaia li sotsiologiia dlia trudiashchikhsia klassov v Rossii“

»هل إن علم اجتاع الياقات الزرقاء ممكن يف روسيا« وقد ظهر يف:

 .Mir Rossii

>s.yaroshenko@spbu.ru< توجه كل املراسات عىل العنوان

1 مل يتم ربط األجر األدين بكلفة املعيشة الدنيا إال بداية من 1 أيار-ماي 2018

2 سنة 2010، كنت كلفة املعيشة الدنيا للفرد يف روسيا 5685 روبل. وكان األجر األدىن 4330 روبل 

شهريا. وكانت منحة البطالة الشهرية الدنيا 850 روبل فيا كانت أعىل منحة 4900. وكانت أدىن 

منحة شيخوخة 6177 روبل يف الشهر فيا كانت منحة الطالب الشهرية تساوي 1340 روبل. وكانت 

وبتاريخ  روبل.   20952 الشهري  األجر  معدل  كان  فيا  الشهر  يف  روبل   2020 األبناء  رعاية  منحة 

01-01-2010 كان الروبل الرويس يساوي 0.023 يورو، ويف 13-12-2010 كان يساوي 0.024 يورو.

mailto:s.yaroshenko%40spbu.ru?subject=
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 البروليتاريا 
والمستلحقين الحضريين في 

الصين
بقلم نغاي-لينغ سوم )Ngai-Ling Sum(، جامعة النكستر، الممكلة المتحدة

>

توضيح بواسطة أربو. 

ستخدم ماركس وإنجلز لفظة الربوليتاريا الرثة )Lumpenproletariat( يف صيغ ا

رٌَة وباغية. واحتلت »الطبقة الدنيا« موقعا ماثا  هي عىل األغلب وصفية ُمحقِّ

يف الخطابني االقتصادي والسيايس الذين راجا خال السنوات األخرية فيا حازت 

غراميش  مفهوم  الورقة  هذه  تستخدم  إيجابية.  أكرث  داللة  الهشاشة«  »ذوو  لفظة 

الطبقات »املُْستَلَْحَقة« أو »املَُوىلَّ َعلَيَْها« الذي يهدف إىل إجال الطبيعة متعّددة 

املستويات التي يكتسيها االستغال واالضطهاد والهامشية، وهي املظاهر التي تتسم 

بها العديد من املجموعات املوىّل عليها والتي تفتقد، نسبيا، االستقالية عن هيمنة 

بها  التي  الكيفية  يف  أدرُسها  التي  الحالة  تنظر  املسيطرة.  االجتاعية  املجموعات 

انعكست تجربة الفقر والتفاوت املعيشة لدى رشيحة محددة من الفقراء الحرضيني 

يف الصني منذ أزمة 2008 املالية مَنَّْت هويًّة جديدًة )دياوزي )diaosi(( باستخدام 

وسائط التواصل االجتاعي بغية خلق رسديات شخصية وثقافة فرعية تعكس القيم 

>>

واملعايري الهيمينة بطريقة تسخر فيها الذات من نفسها.   

< هوية الدياوزي )املنهزم( املستلحقة يف الصني 

بسبب  أوال  الحرضية  الدنيا  الطبقة  ظروف  سوء  املالية   2008 أزمة  عمقت 

تصاعد البطالة ومن ثم بسبب آثار املشاريع الحرضية الضخمة املستدينة واالزدهار 

العقاري الذي دفع به الربنامج الحكومي التحفيزي املكثف. انتهى متلك العقارات 

األشباح  مدن  وتكاثر  السكني  اإليجار  وأمثان  املساكن،  أمثان  ارتفاع  إىل  املستدين 

وتزايدت معاناة العال النازحني جراء ساعات العمل املديدة ذات األجور املتدنية 

من دون التمتع بحقوق السكن الحرضي وما يتصل بها من منافع رعائية. وكان عىل 

من ال يتمتعون باإلقامة يف املبيتات التي توفّرها املصانع أن يدفعوا إيجارات أرفع 
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مقابل السكن يف إقامات متدنية املعايري تقع يف ضواحي املدن، أو أن يعيشوا يف 

أفضية عىل حدود املساكن )رشفات، أسطح، حاويات، دهاليز تحت أرضية،...( يف 

املراكز الحرضية. لقد كان يف بيجني سنة 2010 مثا ما يقارب املليون مهاجر متسّوغ 

لحجرات صغرية يتقاسمون أمثان إيجاراتها التي تقارب 65 دوالرا أمريكيا كل شهر 

وتقع يف دهاليز تحت الطوابق األرضية ويف املساحات التخزينية، من دون نور طبيعي 

ومبراحيض ومطابخ مشرتكة. هناك يجتمع عال الخدمات زهيدة األجر من قبيل 

الندالء والحاقني وحراس البوابات وخدم املتاجر وباعة الشوارع والطباخني والحراس 

األمنيني وعال البناء. يُطلق عىل مجموعات املستلحقني هذه »قبيلة الفرئان« مثلا 

أنتجه سنة 2015  الذي  الفيديو  أوضح ذلك يش يني سيم )C.Y. Sim( يف رشيط 

.http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments

ومنذ أواخر 2011، بدأ العديد من املهاجرين الشباب العاملني يف مصانع حقيقة 

التواصل  ووسائط  النت  البوب عىل  ثقافة  اآلخر يف  واملنغمسني عىل  افرتاضية،  أو 

من  وذلك  يعرتيهم  كان  التي  والاعدالة  بالتفاوت  الشعور  عىل  بالرّد  االجتاعي 

خال رسد هامشيتهم واستلحاقيتهم وبتعابري تشري إىل هوية جديدة. انبثق موقع 

موضوع الدياوزي، ويعني حرفيا مولعني باعب كرة قدم مشهور، من معارك عىل 

النت بني مولعني متنافسني. عندها أعادوا متثيل هويتهم هذه بطريقة سخروا فيها 

من ذواتهم بتسميتها »مولعون بالقضيب«، وقد تيس ذلك لتاثل نطق الكلمتني 

وبعد  االجتاعي.  التواصل  وسائط  عىل  الَقلُْب  هذا  انترش  ما  ورسعان  تقريبا. 

بحث  مليون   41.1 اجتذبت  حيث  ُسّكت،  قد  الهوية  هذه  كانت  بشهرين  ذلك 

تويرت  لشبكة  الصينية  الَشِبيَهة  ويبو  مدّونة  عىل  نرشة  مليون  و2.2  غوغل  عىل 

مختلف  وأنشأوا  دياوزي  أنفسهم  يعلنون  الشباب  املستحلقون  وبدأ   .)Weibo(

 QQ) و YY أنواع غرف املحادثات ووسائط التواصل االجتاعي ذات العاقة مثل

YY- شبكة تواصل اجتاعي صينية عىل النت تستخدم أرشطة فيديو أنشأت سنة 

تراسل  QQ – خدمة  املرتجم.  مليون مشرتك-  يقارب 300  ما  اآلن  2005 وتجمع 

والتبضع  واأللعاب  املوسيقى  خدمات  كذلك  توفر  املنشأ  صينية  النت  عىل  فوري 

والتدوين املخترص، كانت يف بدايات سنة 2014 تجمع 200 مليون مشرتك- املرتجم(.

وسائط  والهوية عىل  الخطاب  وقع جوالن  تضاف عىل  الجديدة  املعاين  كانت 

التواصل االجتاعي. ورسعان ما استجمعْت مشاعر العال املهاجرين حيال التفاوت 

وكذا  االجتاعية  واملعاناة  والحرمان  االقتصادية  واملصاعب  واإلقصاء  والهامشية 

أنهم منحدورن  أنفسهم عىل  امللبّاة. مثلوا  رغباتهم االستهاكية والرومنطيقية غري 

ومفتقدون  االستهاك  متدنو  زهيدة،  أجور  ذوو  محظوظة،  غري  خلفيات  من 

عىل  وقدرتهم  واستهاكهم  الزهيدة  مداخيلهم  كانت  االجتاعية.  لارتباطات 

االستاف وكذا منزلتهم االجتاعية املتدنية متزاوجة اجتاعيا-عاطفيا مع إحساس 

مهنية  وآفاق  فقري  ذات ساعات عمل مديدة، وسكن  القيمة  متدنية  بعيش حياة 

غري يقينية، وافتقاد للحياة العائلية وشعور بالذنب تجاه آبائهم الذين تركوا وحياة 

حول  الدياوزي  رسديات  يف  ذلك  إبراز  يتم  ما  وكثريا  ورومنطيقيا.  عاطفيا  مفرغة 

وتلك  االحتفالية  واملواسم  املياد،  وعيد  فالنتاين،  القديس  عيد  قضائهم  كيفية 

الساعات القصار التي يبحثون فيها عن رفاق عىل النت. تعرب مثل هذه الخطابات 

العاطفية الصادرة عن الهوامش عن تجارب اجتاعية جاعية جذورها راسخة يف 

التفاوتات التي تتولد كل يوم من تافيف الحياة االقتصادية واالجتاعية الحرضية. 

كا يجد هذا الوجود االستلحاقي اليومي تعبريا له من خال الثنائية الحيوية-

السياسية التي تصف أمنوذجني َجَسِدينّْي رئيسيني ُمَجْنَدَرين عىل قاعدة نفاذها غري 

والرومنسيات  والحب  السلطة  وشبكات  والفرص  واالستهاك  الدخل  إىل  املتساوي 

والحميمية. يستهجن الدياوزي الذكور ذواتهم عىل أنهم منهزمون »فقراء، قصريو 

القامة ودميمون«. مبداخيلهم الزهيدة وأجسادهم غري الجذابة يبنون ذواتهم عىل 

و/أو من  املادية  بالهدايا  إغراقهن  الفتيات من خال  إبهار  قادرين عىل  أنّهم غري 

خال سحرهن. هم مّمن »ال منزل له، وال سيارة والعروس-حبيبة« يقضون معظم 

النت  عىل  مبحرين  الثمن،  زهيدة  نقالة  هواتف  مستخدمني  املنزل  يف  أوقاتهم 

وخائضني يف األلعاب االفرتاضية مثل DotA. وشيئا فشيئا انتقل هذا البناء الهويايت 

املجموعة  هذه  أعضاء   .)gaofushuai( غاوفوشوا  نجد  عندها  املستلحقات.  إىل 

األعىل يبدون )1( » طوال القامة، أغنياء وُوَسَاُء«، )2( »أمراء« لهم ارتباطات خاصة 

والنفاذ  التشغيل  يف  بالحضوة  التمتع  عىل  قاردين  تجعلهم  الدولة  أو  الحزب  مع 

الرياضية،  والسيارة  )اآليفون،  الثاثة«  بـ«الكنوز  يتمتعون  هم  يريدون.  ما  إىل 

والساعة ذات التصميم الراقي( ويقدرون عىل اجتذاب الجميات. تستوجب هذه 

الذاتية والرتويح  الذات والحاية  النقد، والسخرية من  الثنائية مزيجا من موهبة 

عن النفس. هي طريقة يومية يف االحتجاج عىل الاأمان يف صنِي رأسالية الدولة 

هذين  بني  الفاصلة  الهوة  عن  ينتج  ما  إبراز  من  ويُزاد  منه.  التخفيف  أجل  من 

املتحركة  الصور  أرشطة  من  النت  عىل  يبث  ما  خال  من  املتخيّلتني  املجموعتني 

للمجموعتني  الساخرة.  املتخيلة  واملحادثات  التليفيزيونية  واملنوعات  والّصور 

طريقتان مختلفتان يف التنقل )الحافلة مقابل سيارة يب أم دبليو( ونوعان مختلفان 

من الهواتف الذكية )نوكيا مقابل آيفون(، ومواقع أكل مختلفة )محات الشوارع 

الخلفية مقابل املطاعم باهضة الثمن( ولقاءات رومانسية مختلفة. اختصارا للقول، 

ومن  أمل،  وال  فيه  مسقبل  ال  مصري  من  ذاتية  سخرية  تعكس  الدياوزي  رسديات 

البؤس العاطفي يف العامل الرومانيس ومن العداء الكامن ضد النخبوية االجتاعية 

متساو.  غري  مجتمع  يف  اللّفظ  عن  الناتج  اإلحباط  ومن  األمراء،  يجسدها  التي 

>n.sum@lancaster.ac.uk< توجه املراسات إىل العنوان

http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/
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البحث في الطبقة وفي التفاوت

التشكل الطبقي 
والرأسمالية الزراعية

بقلم تانيا موراي لي )Tania Murray Li(، جامعة تورنتو، كندا

>

قرية تحيط بها مزارع نخيل الزيت. الصورة: تانيا يل.

ن ميلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل عىل ماذا؟ ما الذي يفعلونه بفائض م

القيمة؟ متنح هذه األسئلة األربعة التي أوجز وضعها عامل االقتصاد االجتاعي 

الزراعي هرني برنشتاين )Henry Bernstein( نقطة انطاق بالغة اإلفادة يف 

التي تحدد  الريفي. وتناسب األسئلة بصفة خاصة املواقع  تحليل التشكل الطبقي 

فيها ملكيُة األرض والقدرُة عىل إعادة استثار فائض القيمة يف زيادة مساحة األرض 

استدامة  قادرا عىل  يكون  املُزارعني  امللكيات  أصحاب  ِمن  َمن  اإلنتاجية  وفعاليتها 

ممتلكاته وتحقيق الرتاكم ومن منهم تتناقص مساحات أراضيه. درسُت مثل هذه 

الّسيع للطّبقات  التشّكل  املواقع يف ركن قيصٍّ من ريف أندونيسيا حيث عاينُت 

أرضهم  من  فردية  ِقْسَاٍت  األهلية  املرتفعات  ُمزارعي  اقتطاع  أثر  عىل  الريفية 

الكاكاو. ومّذاك فصاعدا مل يعد بإمكانهم أن  التي كانت، وبدأوا بزراعة  الجاعية 

ينسحبوا نحو اإلنتاج الكفايف عىل اعتبار أن ما حازوه من مقاسم أرض صغرية الحجم 

ال يسمح بإمناء ما يكفي من الغذاء للعائلة ولتغطية االحتياجات النقدية الرضورية 

للباس ولرسوم التسجيل يف املدارس وما إىل ذلك. وعليه، كان عليهم أن يُكثّفوا من 

ِه إىل الّسوق وأن يأملوا يف أن يحصلوا عىل ما يكفي من املال لتغطية  اإلنتاج املَُوجَّ

أراضيهم  خسوا  أخفقوا  من  َمزارعهم.  إنتاجية  عىل  والحفاظ  العائلة  احتياجات 

وكانت تلك حالة مدرسية )أمنوذجية( ملا يحدث عندما تتحّول املَزارع الصغرى إىل 

رشكات صغرى تصري بفعل كونها محكومة بالعاقات الرأسالية مهددة بخسان كل 

<<يشء ما مل تتمكن من االستثار للحفاظ عىل تنافسيتها يف حني تعجز عن أن تظّل 

عىل ما هي عليه بفعل إخفاقها يف تغطية نفقاتها.  

بأثٍر  للتّو  وصفُت  الذي  الّزراعي  الطبقي  التشكل  سريورة  تغريت  فشيئا  شيئا 

الربيدية  والحّواالت  التّحويات  هي  العوامل  أهّم  أخرى.  عوامل  مجموعة  من 

»املنحة  مثل  قارا  حكوميا  نقديا  تحويا  تتلقى  التي  املُزارعة  للعائلة  الحكومية. 

العاملني يف  العائلة  أفراد  الربازيلية أو تحويات من   )Bolsa Família( « العائلية

تكون  )عندما  العصيبة  األوقات  أثناء  َمزارعها  افتقاد  يقيها خطر  سنٌد  آخر،  مكان 

أسعار بيع املحصول منخفضة مثا، أو لدى تدايٍن عسري الدفع أو محاصيل سيّئة، 

أو اإلصابة مبرض أو يف حالة طوارئ عائلية،... إلخ(. ميكن أن تُستخدم التحويات 

يف رشاء األرض، أو اإلقراض أو االستثار يف الدراسة، كا ميكن أن تُستخدم يف بناء 

ولكنها  باهضة  تكاليف  ذات  زيجات  إعداد  يف  الخوض  أو  لألنظار  جالبة  منازل 

إىل  الّنفاذ  عىل  قدرتها  من  والرتفيَع  اجتاعيّة  عاقات  شبكاِت  العائلة  بناَء  تخدم 

اليوم  ميكننا  مثا(.  واإلعانات  واملعلومات  والقروض  العقود  )مثل  املُنِتجة  املوارد 

التي يضطلع  املتحّولة  األدوار  دالة عىل  أخرى  التحويات« وعوارض  »منازل  رؤية 

وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  أرياف  امتداد  املال عىل  ورأس  والعمل  األرض  من  كل  بها 

)من ميلك  أعاه  التي عرضناها  األربعة  األسئلة  تزال  ال  املستوى  الاتينية. يف هذا 

القيمة؟(  بفائض  يفعلونه  الذي  ما  ماذا؟  عىل  يحصل  من  ماذا؟  يفعل  من  ماذا؟ 

ولكنها يف حاجة  الزراعي  املجال  الطبقي يف  التشكل  تحليل  لاستخدام يف  صالحة 
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إىل التأويل عىل امتداٍد أوسع بحيث تشمل طيفا أعرض من العاقات غري الزراعية.  

باالنتقال من مستوى املَزارع الصغرية أو العائلية إىل مستوى التحّكم يف تحّوالت 

ملكية األرض الضخمة، يتعقد التحليل الطبقي بفعل القوى غري املشمولة بالسوق، 

تلك التي تحّدد »من ميلك ماذا؟« و«من يحصل عىل ماذا؟« يف املناطق الريفية. يف 

الفيليبني، كا هو الحال يف العديد من مناطق أمريكا الاتينية، َهيَْمن كبار ُماّك 

السياسة  عىل  اإلسبانية  االستعارية  الحقبة  خال  أراضيهم  متلكوا  الذين  األرايض 

وحّددوا القواعد بحيث ميكنهم أن يتمّسكوا بأراضيهم َحَسَب ما إذا كانت ُمنِتجة 

أم غري منِتجة. ويف أندونيسا، ويف غريها من بلدان جنوب رشق آسيا، حيث ما من 

تاريخ استعاري لكربيات ِملكيات األرض، يستخدم سياسيو اليوم وموظفو الدولة 

الّضخمة.  امللكيات  تحّوالت  إىل  للنفاذ  الرّسمية  وغري  الرّسمية  مكاتبهم  سلطات 

بل  السيايس  املكتب  يف  موقعا  تُْكِسُب  التي  هي  األرض  ليست  األماكن،  هذه  يف 

أنّه  وحيث  األرض.  حيازة  إىل  يؤّدي  الذي  هو  السيايس  املكتب  يف  موقع  احتال 

بربح  ملكيتها  عن  االستعاضة  أو  املضاربة  خال  من  األرض  عىل  الحصول  ميكن 

الفاحة.   أو  الرأسالية  وبني  زراعيا«  »َمالكا  املرء  يكون  أن  بني  عاقة  فا  وفري، 

ألّن  اليوم  ُملّحا  الضخمة  الزراعات  وأرايض  للَمزارع  الطبقي  الطابع  فهم  صار 

متسح  مثا،  أندونيسا  ففي  مهولة.  بصفة  التوسع  بصدد  اإلنتاج  من  الشكل  هذا 

َمزارع نخيل الزيت 10 مايني هكتار وترغب الحكومة يف توسيع مجالها الرتايب إىل 

عىل  تستحوذ  التي  هي  املطاط  َمزارع  وكمبوديا،  الاوس  ويف  هكتار.  مليون    20

األمر  يصّح  األخرى  البلدان  من  وجاراتها  الربازيل  ويف  األرايض،  من  واملزيد  املزيد 

املزروعة،  واملساحات  املَزارع  هذه  تكون  ما  وكثريا  املَُمْكَنَنة.   الصويا  َمزراع  عىل 

للقوميات،  العابرة  الرشكات  أم  الوطنية  للرّشكات  أم  لألفراد  مملوكًة  أكانت  سواٌء 

السوق  مثن  تدفع  أنها ال  الكتب مبا  الذي قد نجده يف  املعنى  غرَي »رأسالية« يف 

لألرايض  الدولة  تأجري  من  السخي  الّدعم  تتلقى  هي  نشاطها.  مدخات  من  أليٍّ 

وبالتخفيضات  املدعومة حكوميا،  التحتية  بالبنية  دنيا، وتتمتع  أو مبقادير  باملّجان 

أنها تحصل أحيانا عىل عمل مأجور بخس  عىل األداءات واالئتانات امليسة. كا 

أنه  والحقيقة  حكوميا.  املدعومة  الهجرة  مخططات  خال  من  يتوفر  مبا  الثّمن 

الرأسايل  أنّه  عىل  ُر  يُتََصوَّ ما  كثريا  والذي  القوميات،  متعّدد  »للمستثمر«  ميكن 

عىل  ذلك  من  بََدالً  معتمدا  البتة،  يستثمر  أالّ  أو  القليل  يستمرث  أن  األمنوذجي، 

املُدخات املجانية أو املدعومة.وميكن للمشاريع الزارعية الكربى أن تعتمد بصفة 

بالغة عىل الّزراعة التعاقدية أو عىل مخططات املُزارعني غري املقيمني وهو ما يضع 

يتّم  املتدفقة؟  املرابيح  من  قسم  أي  عىل  يحصل  ومن  ماذا؟  ميلك  من  السؤالني 

تربير دعم املَزارع الكربى من خال التحّجج بأن ُمنتجي املحاصيل الضخمة يأتون 

بـ«التنمية« ومبواطن الشغل مع التجاهل التام ملختلف أنواع األعال والتنمية التي 

يقتلعونها أو ملا تتيحه املواقع االحتكارية التي يحتلونها من فُرص اإللزام واالبتزاز.  

الزراعية  املشاريع  توّسع  من  والسياسيون  الحكوميون  املسؤولون  يستفيد 

الضخمة التي تفتح الباب لدفق من املداخيل تتأىت من الرَُّخِص والرّسوم والرََّشاَوى 

لنا  ميكن  كيف  للرشكات.  القيادية  الهيئات  يف  أعضاء  يكونون  ما  وكثريا  واالبتزاز، 

األشخاص-الّدولة-الرشكات؟   بني  املُتداخل  التازج  لهذا  الطبقي  التشكل  نحلّل  أن 

لنا رؤيتها بني رأس املال والعمل يف مستوى  التي ميكن  الطبقية  العاقات  ال تزال 

اإلنتاج تكتيس أهمية ولكن مستويات وعاقات أخرى يف حاجة إىل أن تكون محل 

من  وأندونيسيا  الربازيل  مثل  ببلدان  الكوين  املال  رأس  يَُحلَّ  مل  أيضا.  تفحص هي 

تلقاء نفسه ذلك أن طريقه كانت قد عبّدتها كل أنواع الّروابط والتحالفات والقوانني 

والخطابات. بعض املفردات التي تظهر يف األدبيات ذات الصلة تربز التآزر بني قوى 

الّدولة وقوى غري الدولة يف التمكني من مثل هذا االستثار ومن ثم التيسري »للنخب 

الهجينة  االمتزاجات  هذه  مثل  وليست  املحسوبية«.  »لرأساليي  أو  القّناصة« 

مقترصة عىل الزراعة أو عىل الجنوب الكوين، ذلك أن الرشكات الكربى مدعومٌة يف 

الكثري من األحيان بأفعال سياسية واحتكارات تسمح بها الدولة وهي تستحوذ عىل 

لألسئلة  وميكن  املستحق.  غري  يْعِ  الرَّ عىل  االستحواذ  عىل  قدرتها  من  مهولة  أرباح 

حاجة  يف  نزال  ال  نحن  إذ  التشكات  هذه  تحليل  نحو  ُمرِْشًدا  تكون  أن  األربعة 

الذي  أن نعرف من ميلك ماذا؟ ومن يفعل ماذا؟ ومن يحصل عىل ماذا؟ وما  إىل 

توسعة  إىل  حاجة  األسئلة يف  إّن هذه  القوَل  لُنِعْد  ولكن  القيمة؟  بفائض  يفعلون 

مجالها بحيث تشمل أشكال امللكية، والعمل واالستثار ، تلك األشكال التي تشتغل 

غموضا  أكرث  تكون  وتداخلها  الطبقية  التشكات  متدد  وبقدر  املستويات.  بني  ما 

املستقلني حبييس  الصغار  املالكني  أو  املتعاقدين  املَزارع واملُزارعني  يف عيون عال 

العاقات االبتزازية التي ال يقدرون عىل تحديدها ناهيك عن االحتجاج عليها. 

>tania.li@utoronto.ca<  توجه املراسات إىل العنوان

البحث في الطبقة وفي التفاوت
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البحث في الطبقة وفي التفاوت

التعايش مع )ومقاومته(
إصالح الرعاية االجتماعية في 

المملكة المتحدة
بقلم روث باتريك )Ruth Patrick(، جامعة يورك، المملكة المتحدة

>

 حقوق النرش: برنامج 
Poverty 2 Solutions، 2017 

ىل امتداد الخمسة وثاثني عاما املاضية، كان نظام األمان االجتاعي يف اململكة ع

فيه  التغيريات  إحداث  تّم  اإلصــاح.  من  متعاقبة  ملوجات  عرضة  املتحدة 

بوصفها جزءا من الجهود املبذولة إلنهاء ما يُكرث السياسيون وصفه عىل أنّه 

»ثََقافَُة تبعيّة للّرعاية« ومن أجل إسناد دوٍر ال سابق لجسامته ملرشوطيّة الّرعاية أي 

رهن التمتّع مبنافعها برشوط )عىل األغلب ذات صلة مبوقع العمل(. كانت التغيريات 

األهم قد أُحدثت يف ظل حكومات حزب العمل الجديد  )New Labour(، ثم يف 

ظل حكم املحافظني ملا بعد 2010. كان مستوى االقتطاعات نسبًَة إىل دعم الدولة 

ُمذها وآثاره قصوى. وميكن لبعض املعطيات أن تكون دالّة هاهنا.

يف  التقاعدي  االجتاعي  األمان  عىل  اإلنفاق  سيكون   ،2010 بسنة  مقارنة 

تصاعد  من  الرغم  عىل  اسرتلينيا  جنيها  مليار  ثاثني  بسبعة  أقل   2012 سنة 

اإلنفاق  مقدار  يف   %  25 يعادل  تناقصا  ذلك  وميثل  املعيشة.  كلفة  وتزايد  األسعار 

خاصة،  العجز  عىل  النفقات  يف  كبرية  اقتطاعات  مع  املنافع،  عىل  الجميل 

مجتمعنا. يف  للمخاطر  عرضة  األكرث  الفئات  ملساعدة  ُصّممت  التي  وهي 

دعم  من  االقتصاعات  هذه  أثُر  يتزايد  أن  إًذا  هذه  والحال  املفاجئ  غري  من 

التبعية  من  واملزيد  الفاقة  وتفاقم  األطفال  فقر  تصاعد  يف  االجتاعي  األمان 

>>

معهد  يقّدر  املتحدة.  املمكلة  يف  فقرا  األكرث  العائات  صفوف  يف  اإلطعام  لبنوك 

ُمْقِبٌل عىل تسجيل ارتفاع بأربع نقاط  الجبائية أن فقر األطفال املطلق  الدراسات 

)ما  التزايد  هذا  أرباع  ثاثة  نَاِسبًا  و2022-2021،   2016-2015 بني  فيا  مئوية 

اإلحسان  ر  ويقدَّ املنافع.  إسناد  يف  املُحَدثة  التغيريات  إىل  طفل(   400.000 يعادل 

املقاوم للفقر، مؤسسة جوزيف راونرتي )Joseph Rowntree Foundation( أن 

الَعَوَز يف وقت ما من سنة 2017 فيا سلّم  ما يتجاوز 1.5 مليون شخص واجهوا 

علبة    1,332,952 The Trussell Trust املتحدة   اململكة  اإلطعام يف  بنوك  أكرب 

املالية.  20018-2017 أزمة  أثر  تحت  وقعوا  ملن  إْسَناًدا  أيام  لثاثة  كافية  طعام 

ملتزمة  املتحدة  املمكلة  حكومة  تزال  ال  املعطيات،  هذه  من  الرغم  وعىل 

الّرعايئ  اإلصاح  حزمة  تربيَر  مواِصلة  االجتاعي  باألمان  االنتفاع  ِصيَغ  بتغيري 

الشامل  االئتان  إدراج  يف  االستمرار  يف  اإلصاح  ذلك  ويتمثل  بها.  تتمسك  التي 

إىل  بالنسبة  وُصّمم  االنتفاع  نظام  لتبسيط  ُوضع  الذي   )Universal Credit(

الوزيرة  تستمر  كا  وضعه،  ولدى  تصميمه  يف  إشكاالت  إىل  تعرض  ولكنه  العمل 

الطريق  هو  »العمل  بأن  املحاججة  يف   )Theresa May( ماي  ترييزا  األوىل 

العديدين  أن  عىل  الدليل  قيام  من  الّرغم  عىل  الفقر«،  من  الخروج  نحو  املثىل 

شغل.  له  أفرادها  أََحُد  أرَُسٍ  ضمن  حاليا  يعيشون  الفقراء  ثلثي  يناهزون  الذي 

https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/welfare-spending-uk-poorest-austerity-frank-field%3FCMP%3Dshare_btn_tw
https://www.jrf.org.uk/report/destitution-uk-2018
https://www.jrf.org.uk/report/destitution-uk-2018
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/end-year-stats/
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< تجارب اإلصالح الّرعايئ املعيشة 

معايشة  يف  اليومية  التجارب  استكشاف  املهم  من  السياق،  هذا  عن  ا  ضدًّ

مبارشة.  به  املتأثرين  حياة  يف  الرعايئ  اإلصاح  أثر  وتوثيق  املحدثة  اإلصاحات 

 The املعيشة  االجتاعية  الرعاية  إصاح  تجارب  دراسة  غرض  هو  ذلك  كان 

ممن  عدد صغري  أوضاع  تابعْت  التي   everyday realities of welfare reform

من  إنكلرتا.  مدن شال  يف  ويعيشون  املنافع  إسناد  يف  الحاصلة  بالتغيريات  تأثروا 

وذوي  أزواج،  دون  من  وأولياء  شغل،  عن  باحثني  مع  متكّررة  محادثات  خال 

التي  الرعايئ يف حياة األفراد والكيفيات  أثر اإلصاح  لنا أن نتعقب  إعاقات، أمكن 

رضوريٌّ  االجتاعية   الرعاية  إصاح   « إن  تقول  سياسية  رسدياٌت  تتناقض  بها 

مبارشا.  تأثرا  به  للمتأثرين  املعيشة  التجارب  مع  كليا  تناقضا  جيّدا«  يعمل  وهو 

من منظور املشرتكني يف الدراسة، خلقت التغيريات املتتالية يف ما يتلّقونه من 

منافع مناخا من الاأمان االجتاعي يصحبه انشغاٌل وقلٌق ُمْستَِمرّان حيال الكيفية 

التي بها سوف يتيس لألفراد الذين تأثروا بها أن يتعاملوا معها. كا أن سريورات 

املُسندة  املنافع  تقييم  األخص جرّاء  االنشغال وعىل  تثري  باملنافع  بالتمتع  املطالبة 

لَذِوي اإلعاقة مبا َحوَّلََها إىل مصدر قلق بالغ وانعداٍم لليقني. تصف شارون ذات اإلعاقة 

املتتالية:  التقييم  أّن مقدار ما تنتفع به ُعرضٌة إلعادات  ما أحست به حينا رأت 

»لقد َوضع ذلك عىل كاهيل الكثري من الضغط... أنا ال أكّف عن التّفكري يف األمر«.  

الدائم لخطر  الّسلبية مع الحضور  الّرعاية يعاش ببالغ  بل إن تزايد مرشوطية 

الجزاءات وما يرتتب عليها من افتقاد املداخيل بوصفها إمكانية قامئة عىل الّدوام 

ما  إذا  أوضاعهم  تعاملهم مع  كيفية  لديهم خوفًا حيال  ُمخلّفة  املُطالبني،  يف وجه 

كّل  مع  ُمَواَصفاتهم  تتناسب  الذين  أولئك  يتلقون. حتى  كانوا  التي  املنافع  فقدوا 

عنارص نظام املرشوطية ليسوا مبنأى عن االنشغال، ويرتّددون يف االستفادة من مركز 

ذلك  بهم  ينتهي  أن  من  يخشون  حيث    )Job Centre Plus( املَُدعَّم  التوظيف 

املُقّررة. الَجزَاَءات  تلّقي  إىل  أقرب  يكونون  بحيث  الرشوط  من  املزيد  إىل  عاجا 

املشرتكون  يرويه  فيا  االقتصادية  واملصاعب  الفقر  تزايد  عىل  يدل  ما  مثة 

بشكل  إقرارها،  عليهم  يكون  التي  العس  بالغة  الخيارات  عن  الدراسة  يف 

أو حول  آكل؟  أم  الصقيع  أتقي رش  هل  قبيل  من  األحيان،  من  العديد  يف  يومي 

احتياجاتهم.  عىل  أبناؤهم  يحصل  بحيث  األحيان  من  العديد  يف  األولياء  تضحية 

الوضع... مثل  مع  يعيش  كمن  نحن  معدمون.  نحن  فقراء،  نحن   « كلوي:  تقول 

الجائعني«. أبناءنا  أطعموا  أبناءنا.  أطعموا  فضلكم  من  اإلعانات.  هذه  كل  مع 

تلقي  وصم  الناس  يعيش  بها  التي  الطريقة  هو  كذلك  الدراسة  أظهرته  ما 

نظام  قبل  من  سؤال  موضع  للدعم  واستحقاقهم  أهليتهم  بأن  والشعور  املنافع 

يصفون  كا  املنافع.   إسناد  لكيفيات  املتكررة  والتقييات  املعتمد  املرشوطية 

الوصم )stigma( املؤسسايت الذي يكونون عرضة له لدى زيارتهم ملركز التوظيف 

الرعاية-مقابل-العمل.  أساس  عىل  الدعم  من  أشكال  من  استفادتهم  أو  املدعم 

إليهم من  ينظرون  أنهم  يلتقون دوريا مع مرشدين يشعرون  النظام، هم  يف هذا 

الحال  صويف  تفس  احرتام.  وال  لكرامتهم  مراعاة  أية  دون  من  ويعاملونهم  فوق، 

نفايات«.  وكأننا  إلينا  ينظرون  املركز(  )مرشدو  هم  األعم،  الغالب  »يف  كالتايل: 

بني  الصارخ  التطابق  عدم  الدراسة  أظهرت  ذلك،  كل  عىل  وزيادة 

والطرق  املعيشة،  والحقائق  »للرعاية«  السائد  السيايس  التوصيف 

عسا. أكرث  الفقراء  الناس  حياة  الرعايئ  اإلصاح  يجعل  بها  التي 

< مقاومة متنامية

يف  املستمرة  التغيريات  مع  وبالتوازي  املاضية،  األخرية  السنوات  امتداد  عىل 

كيفيات إسناد املنافع، شهدت املمكلة املتحدة كذلك مقاومة متنامية لإلصاحات 

َخرِبُوا  الناس  من  مجموعات  مارسته  ما  هو  املقاومة  تلك  يف  ما  أهم  املوضوعة. 

وتجمعوا  والعاطلني،  للفقراء  املوجهة  االجتاعي  األمان  مخصصات  تلّقي  ُمبَارَشًَة 

التغيري.  أجل  من  بحملة  وللقيام  »للّرعاية«  السائد  التوصيف  تحّدي  أجل  من 

الّرعايئ  فعىل سبيل املثال، اجتمع البعض من املشاركني يف دراسة تجارب اإلصاح 

مبرشوع  يعرف  أصبح  ما  يف  تجاربهم  يوثّق  رشيط  إلنجاز   2013 سنة  املعيشة 

برنامج  يف  مؤخرا  وانخرط  نشطا  يزال  ال  الذي  املرشوع  وهو   Dole Animators

ملا  مخططات  لتطوير  أخريني  مجموعتني  مع  عاما    Poverty Solutions 2

ميكن أن يُْحِدَث فارقا حقيقيا يف تناول الفقر. ينضاف هذان املثاالن إىل ما ال يعّد 

الرعايئ  اإلصاح  ِحساب  َجرَْدِة  رفض  عىل  دليا  ميثّان  وها  األخرى  األمثلة  من 

أمٍل  مصدر  وهو  األهمية  بالغ  النشاط  هذا  السائد.  الفهم  سياسيو  يقدمها  التي 

والحاجة  الفقر  تزايد  لسياق  َضِديًدا  يكون  عندما  األخّص  وعىل  إليه  الحاجة  تلّح 

املتحدة.  املمكلة  يف  املنافع  إسناد  كيفيات  تغرّي  آثار  استمرار  عن  الناتج 

 >ruth.patrick@york.ac.uk<  توجه كل املراسات إىل 

@ruthpatrick0  أو عىل شبكة تويرت

ثانية من فيلم “الكل يف هذا معا. هل الفوائد ابداً 
   .2013  Dole Animators خيار منط حياة؟ بواسطة

Dole Animators :حقوق النرش

https://bristoluniversitypress.co.uk/for-whose-benefit
https://bristoluniversitypress.co.uk/for-whose-benefit
https://bristoluniversitypress.co.uk/for-whose-benefit
http://www.doleanimators.org/
http://www.poverty2security.org/
mailto:ruth.patrick%40york.ac.uk?subject=
https://twitter.com/search%3Fq%3D%2540ruthpatrick0%26src%3Dtypd
https://twitter.com/search%3Fq%3D%2540ruthpatrick0%26src%3Dtypd
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الطبقة واإليكولوجيا
بقلم ريتشارك يورك )Richard York(، جامعة أورغون، وبريت كالرك )Brett Clark(، جامعة أوتاه، الواليات المتحدة

>

لبناء عامل أفضل وإنقاذ البيئة ، البد من كس حرص 
رأس املال يف العامل. رانسيل / فليكر. بعض الحقوق 

محفوظة. 

لرأسالية نظام يقوم عىل سعي الطبقة الرأسالية غري املحدود إىل تحقيق الرّتاكم ا

يف  التوسع  خال  من  الهدف  هذا  الرأسايل  النظام  ويحقق  لفائدتها.  وتجيريه 

وتفاوت  بيئي  تدهور  َحتًْا  عنه  ينجر  مبا  واالستغال،  امللكيات  انتزاع  مارسة 

اجتاعي.  

الُعرفية وإنهاء  للحقوق  تدمرٌي  تلك،  الّسطو  امللكيات، سريورة  انتزاع  انجر عن 

مارسه  ما  وساعد  استعباٌد.  عنه  انجر  كا  الرأسالية  غري  اإلنتاجية  للعاقات 

خالقا  اإلنتاج  وسائل  خوصصة  يف  األرايض  عىل  واستحواذ  عنٍف  من  االستعار 

الطبيعية  املوارد  بنهب  السريورة  هذه  سمحت  لقد  وعرقي.  طبقي  تراكم  نظام 

الّرأساليّة  أُُسس صعود  ُجزًْء من  كان  ما  العامل وهو  امتداد  الشعوب عىل  ونهب 

عملهم  قّوة  بيع  عىل  ُمْجربين  إًذا  ملكياتهم  املنتزعُة  الناس  وصار  الصناعيّة. 

املنخفضة،  األجور  بلدان  يف  البقاء.  وسائل  من  متّكنهم  أجور  عىل  الحصول  بغية 

الفاحش  االستغال  ينتهي  وفيها  بالغ  بشكل  مرتفع  العمل  قوة  استغال  مستوى 

الرأساليون  الرأسايل. يتحكم  املركز  لفائدة أمم  القيمة  لفائض  إىل تحويل ضخٍم 

العامل  مع  تفاعله  يف  بأكمله  املجتمع  ينتجه  الذي  االجتاعي  القيمة  فائض  يف 

ناتج  ينتزعون  هم  ذلك،  عن  وفضا  املال،  رأس  ويراكمون  الواسع،  البيوفيزيايئ 

وإعادة  الحياة.  عىل  للحفاظ  الرضوري  املأجور  غري  االجتاعي  اإلنتاج  إعادة 

اإلنتاج هذه تقوم بها النساء بصفة خاصة وهو ما يزيد من التفاوتات االجتاعية.  

اعتبارا للنمو الحتمي للرأسالية، يجتاح هذا النظام كّل الحدود الكونية. فكل 

مستوى  عىل  اإلنتاجية  العمليات  استدامة  منه  يراد  اإلنتاج  سريورات  يف  توسع 

من  املزيد  ويتطلب  وطاقًَة(  ماّدًة  )أي  إضافية  موارد  يولّد  كثافة  وأكرث  <<أوسع 

غري  وكثافة  مستوى  بيئي عىل  تدهور  إىل  تدريجيا  ذلك  وينتهي  ويخلقه.  التلوث 

مسبوقنْي عىل اإلطاق عىل امتداد التاريخ البرشي، ومبا يتجاوز قدرة النظام البيئي 

الطبيعية  للدورات  قاطعا  اإليكيولوجية،  البواليع  ُمغرقا  ذاته،  توليد  إعادة  عىل 

ومستنفدا للموارد. ترتهن الرأساليُة النظام التباديل الطبيعي االجتاعي )املقصود 

داخل  تتفاعل  التي  العمليات  مجمل  أي  الحية  األجسام  يف  األيض  يقابل  ما  هو 

فََضات  من  يفرزه  ما  وتخلّصه  الطاقة  له  وتوفر  منوه،  تنتج  بحيث  حيٍّ  جسٍم 

وُسموم- املرتجم(، وهو ما يتضح يف التغرّي املناخي، وفقدان التنوع البيئي وتحّمض 

إلَْحاًحا. البيئية  االنشغاالت  أكرث  من  البعض  عىل  اقترصنا  ما  إذا  املحيطات،  مياه 

يف منطق رأس املال، كل العامل، بناسه وحيواناته غري البرشية ونباتاته وأحجاره 

وعندما  الخاص.  الربح  تركيم  تيّس  وسيلة  يُستخدم  ذلك،  إىل  وما  ومائه  وهوائه 

تُفهم كيفيات اشتغال الرأسالية عىل الوجه الصحيح تصري الرتابطات الحميمة بني 

االستغال والتدهور البيئي واضحة للعيان، كا يُنري ذلك أهّمية النضال الطبقي مبا 

الراديكالية. البيئية  الحركات  ونضال  االجتاعية  العدالة  أجل  من  النضال  ذلك  يف 

ولكن هيمنة الرأسالية عىل امتداد العامل شوهت األفهام الجاهريية ألسباب 

املشاكل البيئية ومظاهر الاعدالة االجتاعية، ال فحسب، وبل كذلك معنى تحسني 

ظروف عيش الناس. فعىل امتداد القرنني املاضيني، وعىل األخص منذ ما بعد الحرب 

العاملية الثانية، صار واسًعا نطاُق قبوِل القوِل بأّن الّنمو االقتصادي مرادف »للتقدم 

االجتاعي« و«التنمية«. وعليه، صار من املسلّم به أن عىل املجتمعات أن تسعى 

النقدية(.  التبادلية  بالقيمة  االقتصادي )عىل ما يقاس  النمو  للّزيادة يف  با هوادة 

ويفرتض يف هذه املقاربات أن تؤدي إىل الزيادة يف الطلب االستهايك وإىل الرتفيع يف 
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تهدد الرأسالية رفاه الناس و كذلك سامة البيئة. 
م. كراندال / فليكر. بعض الحقوق محفوظة. 

نوعية الخريات والخدمات وكّميتها، مبا مينح املنافع للجميع وإن بصفة ال متساوية.

الحكومات  وقادة  األعال  أصحاُب  التنمية  من  النوع  هذا  مثل  يف  يرّغُب 

أنّه  عىل  يُقّدم  كا  العال،  ظروف  تحسني  نحو  وطريقا  للفقر  حا  بوصفه 

والتعديات  التجديدات  نرش  خال  من  البيئية  املشاكل  ملجابهة  املائم  السبيل 

مرهونة  املمكنة  التحسينات  كل  بأّن  يُحاجج  مغايرة،  بكلات  التكنولوجية. 

تحديث  أن  الجاهريية  الوصفات  هذه  وتتجاهل  االقتصادي.  النمو  باستمرار 

املايني  تاركا  البيئية  املشاكل  من  متتالية  تسبب يف ساسل  قد  الرأسالية  برنامج 

داخلها. ويف  األمم  بني  فيا  خارقة  تفاوتات  خالقا  الفقر،  حال  يف  الناس  من 

من  الرغم  وعىل  املال،  رأس  إليديولوجيا  الجزئية  الهيمنة  وبسبب  ولكن، 

من  العديُد  يقبل  املرتهن،  اإلنتاجي  ونظامها  الكونية  وسلطتها  البنيوي،  تنظيمها 

التنموية  األجندة  كل  العامل  أنحاء  يف  اليسارية  الحكومات  بل  والنقابات  العال 

أحد  الحياة.  جودة  تحسني  نحو  الطريق  اعتبارها  عىل  منها  جزءا  أو  الرأسالية 

يُدينون  الرأسالية ال  املترضرين من  الناس  الكثري من  أن  أخبث مظاهر ذلك هو 

الرأساليني وال الّنظاَم االقتصادي عىل الويات التي يشهدون بل يلومون املُدافعني 

وإىل  أخرى  أعراق  إىل  واملنتمني  والّنسويني  واالشرتاكيني  واملهاجرين  البيئة  عن 

مجموعات اجتاعية مختلفة أخرى مّمن ال يعادونهم بل هم حلفاؤهم املحتملون.  

وجه  يف  والعراقيل  التحديات  من  العديد  الرأسالية  اشتغال  كيفيات  تضع 

النظام االقتصادي الكوين  النظام. يقود  التي تسعى إىل مواجهة  الواسعة  التعبئات 

الجنوب  يف  التأجري  بخُس  العمل  يُستخدم  فيها  متساوية  ال  تنمية  إىل  ُد  املَُنضَّ

يتم  الظروف  هذه  ظل  ويف  الشال.  إىل  تذهب  التي  الخريات  خلق  يف  الكوين 

البيئي  التدهور  يرتكز  فيا  الشال  رأساليي  إىل  االقتصادي  القيمة  فائض  تحويل 

ِبلًَّة أن  لَعي يف الجنوب. وما يزيد الطني  والتلوث الصناعي املقروننْي باإلنتاج السِّ

قد  الحادة،  الجفاف  وحاالت  الفياضانات  قبيل  من  املبارشة،  املناخي  التغري  آثار 

الساكانات  صفوف  يف  األخص  وعىل  الكويّن  بالجنوب  كارثية  نتائج  بعُد  ألحقت 

البيئية  الاّعدالة  مظاهر  من  طيٌف  الرأسالية  العمليات  عن  نتج  األكرث هشاشة. 

من  املزيد  يف  ُمتَسبّبة  والفقراء،  املُلّونني  عىل  األخص  عىل  بوزرها  تحّط  التي 

االنقسامات والتفاوتات يف صفوف الشعوب. ويف اآلن ذاته، ميارس رأس املال سلطته 

سيايس  وفعل  حقيقي  مديّن  نقاش  ومنع  عملياته  عىل  الحفاظ  أجل  من  ونفوذه 

النظام  يولّد  كّل هذا،  املناخي. يف  التغري  قبيل  من  البيئية  املشاكل  ملعالجة  جّدي 

انتفاضًة  أن  الواضح  ومن  والبيئية.  االجتاعية  التناقضات  من  العديد  الرأسايل 

معايشة  يف  متميزة  تجارب  ذات  مختلفة  طبقات  من  تتشكل  وموحدة  واسعة 

االنتزاع واالستغال رضوريٌة. ولكن الكيفية التي بها تنتظم هذه املعارضة وتخرتق 

الحدود الجغرافية ومختلف االنقسامات االجتاعية سريورٌة صاعدة بصدد اإلنجاز. 

مينح هذا االنتفاض الكوين إمكانية خلق عامل أفضل.وتشمل البعض من أسس 

هذا التغيري الثوري تحدي الكيفية التي بها تؤطر الرأسالية دالالت التنمية ومعايري 

لتلبية  مناقضة  الرأسالية  اشتغال  كيفيات  إن  والصحة.  الحياة  ونوعية  العيش 

بديل  إن  البيئي.  التدهور  وملنع  االجتاعية  بالعدالة  وللدفع  اإلنسانية،  الحاجات 

الرأسالية الراديكايل، وهو معقول متاما، هو بناء مجتمعات ال يكون فيها الغرض 

الخاصة،  الرثوة  تركيم  يتيس  بحيث  االستهاك  ويف  اإلنتاج  يف  التوّسع  هو  الرئيس 

املساواة  أساس  عىل  الجاعات  بناء  خال  من  أفضل  الناس  حياة  جعل  هو  بل 

لهم  ويكون  بل  فحسب  لحاجاتهم  استجابة  الناس  لكل  تتوفر  ال  حيث  والعدالة 

جميلة.  بيئة  ذلك  يف  مبا  جالية  واستمتاعات  حّر  ووقت  اإلبداع،  إىل  نفاٌذ  أيضا 

البديل توفَّر الوقود األحفوري وال املزيد من السيارات  العامل  وال يفرتض بناُء هذا 

اإللكرتونية  املصنوعات  من  وال  الباستيكية  املواد  من  وال  الطائرات  من  وال 

يستلزم  ال  هو  ثّم  ومن  الصناعية.  املزارع  من  وال  التجارية  املركّبات  من  وال 

واقتصاديا.  وسياسيا  اجتاعيا  تغيريا  يستوجب  هو  بل  البيئي،  التدمري  من  املزيد 

اختصارا للقول، يُعترب كس سيطرة رأس املال عىل العامل رضورة عىل طريق بناء 

مجتمع يستديم األنظمة البيئية املتنوعة واملناخ املستقر والبيئة غري املسمومة فيا 

يوفر نوعية حياة جيدة لكل الناس. يف ضوء هذه الحقيقة، املقاربات النيولربالية يف 

معالجة املشاكل البيئية، تلك التي تسعى إىل حلول السوق والتعديات التكنولوجية، 

آيلة إىل الفشل. ما نحن يف حاجة إليه هو حركة بيئية راديكالية تتحدى السلطة 

وتعمل من أجل إعادة بناء العاقات االجتاعية االقتصادية، فتخلق عاملا ذا معنى 

االستعار  مواريث  بها  التي خدمت  الصيغ  مواجهة  ويتطلب هذا  وغري مستلب. 

واإلمربيالية استدامة املظامل العرقية واالقتصادية بني األمم ويف داخلها، كا يتطلب إنهاء 

انقضاض الرشكات والحكومات واملنظات التنموية الجشع عىل املنظومات البيئية.

والنسويني  االشرتاكيني  عىل  أفضل،  عامل  بناء  هدفنا  كان  ما  إذا  مبثل،  ومثا 

االجتاعية  العدالة  أجل  من  اآلخرين  العاملني  وكل  االستعار  ومناهيض 

هي  بل  أخريات  بني  من  قضية  مجرد  ليست  البيئية  األزمة  بأن  يعرتفوا  أن 

الرأسالية.  تناقضات  قلب  يف  وأنها  الشعوب  الضطهاد  اآلخر  الوجه 

 >rfyork@uoregon.edu<  توجه كل املراسات إىل العنوان 

>brett.clark@soc.utah.edu<  وإىل العنوان
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باراديغم ما بعد النُُّموِّ

أثر االختناقات المتعاقبة: 
رأسمالية ما بعد النّمّو السريع

بقلم جيمس غالبرايت )James Galbraith(، جامعة تكساس، الواليات المتحدة، وكالوس دور )Klaus Dörre(، جامعة ينا، 
ألمانيا

>

لسيعقد مؤمتر “التغيري الكبري:مستقبل املجتمعات الحديثة” يف جينا ، أملانيا يف 
سبتمرب 2019. حقوق النرش: ساره كوردس. 

أحد ا ظهرها.  وراء  السيع  النمو  زمن  املبّكر  التصنيع  بلدان  اقتصادات  خلّفت 

البلدان هو نزوعها نحو التضييق عىل  أسباب نهاية هذا النمو السيع يف هذه 

األرباح ذاك الذي يسميه جيمس غالربايت »أثر االختناقات املتعاقبة«. 

والطاقة  املوارد  القتصاد  فيها  ممكنا  يعد  مل  التي  الحالَة  العبارُة  هذه  تصف 

حقق  والذي  السواء  حد  عىل  والغرب  الرشق  يف   1945 بعد  ظهر  الذي  الكثيفة، 

االزدهار من خال معّدالت النمو العالية، االستمراُر يف ما هو عليه بسبب أن فعالية 

مثل هذا االقتصاد ال ميكن أن تتزايد إال متى ظلت املوارد زهيدة الثمن. ولكن كثافة 

املوارد تعني أيضا تكلفة عالية وهو ما ال ميكن التعويض عنه إال عىل امتداد زمن 

طويل. وال ميكن تربير هذه الكلفة إال إذا كان املستقبل مبنيا عىل توقع استمرار 

النظام عىل ما هو عليه من الربحية عىل امتداٍد زمني طويل. وعليه فإن االستقرار 

السيايس واالجتاعي رشٌط وظيفي مركزي ملثل هذا النوع من النشاط االقتصادي، 

بالغة  املمتدة  العالية  الكلفة  ذات  األنظمة  تكون  استقرارها  متطلبات  وبسبب 

الهشاشة. ولكن ما الذي يحدث عندما تنفتح األزمنة عىل الايقني وتتصاعد أمثان 

السلع والطاقة؟ يتقلص األفق الزّمني للربح واالستثار ويصري فائض القيمة االجايل 

انكاش األرباح  أزمنة االستقرار، وبسبب  أو ربح كل رشكة أقل مّا ها عليه يف 

واملالكني  واملترصفني  العّال  بني  املستويات،  كل  عىل  التوزيعية  النزاعات  تستعر 

التنمية اإليجابية طفقت تتدىّن.   الجميع من أن  والسلطات الرضيبية بسبب تأكد 

يتكثف أثر االختناقات املتتابعة هذه أكرث فأكرث إذا أ- ما كان مثة ُشحٌّ يف مورد 

حيوي يف معنى أن الطلب املرتاكم عليه يتجاوز اإلمداد الكيل بحساب الثمن املعتاد 

و ب- كان تدفق إمداد ذلك املورد عرضة للتاعب من خال التخزين واملضاربة.

االقتصادي،  النمو  بالرضورة  األثر  هذا  مينع  ال  الكلب،  عنق  رباط  كمثل  َمثَله 

تنهار  ما  ورسعان  رسيعا  األمثان  تتصاعد  الطاقة  استهاك  يتزايد  ما  بقدر  ولكن 

الربحية. يَبُْذُر انكاش االستثار هذا الشكوَك يف قابلية النمو لاستدامة كا ميكن 

أخرى.   اقتصادية  عوامل  عىل  منحرفا(  أثرا  )بوصفه  التضييق  إىل  أيضا  يدفع  أن 

فليست  املناخي.  للتغرّي  الضخمة  التكاليف  تشمل  ال  االعتبارات  هذه  إن  بل 

هي  وال  الحادة،   2009-2007 ألزمة  الوحيد  السبب  هي  والطاقة  السلع  كلفة 

ولكن،  القدمية.  الرأسالية  املراكز  املتباطئ يف  النمو  الوحيد يف مستويات  السبب 

عىل  كَأَْداَء  َعَقبًَة  املوارد  قضايا  تصري  حتى  املناخي  التغرّي  كلفة  تحتّد  إن  وما 

وجه  عىل  املنتظمة  الحياة  متكني  أجل  من  البداهة:  واضح  املشكل  النمو.  طريق 

االنبعاثات  من  الكبري  الحد  يكون  سوف  عليه  هي  ما  عىل  االستمرار  من  األرض 

تصري  سوف  ذلك  عن  وفضا  الكلفة،  باهض  سيكون  ما  وهو  رضوريا  الكربونية 

العديد من األعال القامئة ذات االستهاك الطاقي املكثف ذات مردود غري مربح. 

وعىل الرغم من الخاف االقتصادي الداخيل حيال هذا األمر، فإن التحليل ذو أهمية 

>>
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بالنسبة إىل مناقشة الرأسالية والنمو والدميقراطية عىل ثاث مستويات عىل األقل. 

أكرب  وبتدقيق  النمو،  بعد  ما  أن وجود مجتمعات  أّوالً  الواضح  فلقد صار من 

رأساليات ما بعد النمو، ذات النمو الضعيف أو غري ذات النمو باملرّة يف الشال الغني، 

حقيقة اجتاعية قامئة ومنذ زمن بعيد. بعض أسباب هذا التطور بنيوية وبعضها 

سيايس. فمع تحويل الّديْن الخاّص إىل ديْن عمومي، ومن أجل إنقاذ البنوك، عملت 

بنوك منطقة اليورو عىل رشاء الوقت ولكن حاًّ مستداما النعدام التوازن االقتصادي 

البنيوي ليس ضمن التدابري التي تّم اتخاذها. فشلت سياسة التقشف األوروبية بل 

إن بعض املدافعني عنها يُِقّرون اآلن بذلك، وعىل األخّص يف الحالة اليونانية. ولكن 

بديا حقيقيا.  ليست  الطلب  وتزايدا يف  أعىل  أجورا  املعتمدة  الكينزية  السياسات 

التداين  باعتاد نظام  التي زاد عمقها  البنيوية  الهوة  الحالية  املقرتحات  وتتجاهل 

األورويب. فبسبب أن األسواق املالية مرتابطة كونيا وأن املستثمرين يقّدرون املخاطر 

عىل املستوى الدويل، ال تَْقِدر التعديات املتخذة عىل املستوى الوطني عىل أن تفعل 

شيئا معتربا. بكلات أخرى، تسّد العراقيل البنيوية الطريق نحو االنتعاش االقتصادي 

مستويات  االقتصاد  تحقيُق  واملناطق  البلدان  بعض  يف  ممكنا  كان  ورمبا  الدائم. 

ترافقا من أي  أقل  النمو وتوزيعه صارا  امتداد زمني طويل، ولكن  منّو عالية عىل 

متوقعة. السابقة غري  العالية  النمو  إىل معّدالت  العودة  أن  وقت مىض فضا عن 

ثانيا، وإذا ما صّح هذا، فإنه يعني أنه الّ معنى للمبالغة املعيارية يف استخدام 

ما  تسميته  ميكن  ما  لبدائل  تخصيصه  حتى  أو  النمو  بعد  ما  مجتمع  مفهوم 

النمو  يعنيه  الذي  ما  نربز  أن  إىل  حاجة  يف  نحن  ذلك،  عن  بدال  الرأسالية.  بعد 

املتباطئ مقرونا إىل معّدالت النمو املستمر دامئة االنخفاض من منظور العاقة بني 

يف  البقاء  الرأسالية  االقتصادات  بإمكان  أن  الواضح  من  والرأسالية.  الدميقراطية 

حالة ركود عىل امتداد فرتات زمنية مديدة )أنظر إىل اليابان وإيطاليا( أو حتى أن 

تنكمش )اليونان( من دون أن يحدث تغيرٌي يف أساس بنيتها االقتصادية االجتاعية. 

يف الرأسالية ذات االستقرار النسبي وذات معدالت النمو الضعيفة هناك إمكانية 

قابا  هذا  يكون  أن  احتال  ولكن  ممتدة،  زمنية  لفرتات  السلطة  بنى  الستمرار 

آخر. أمٌر  فذاك  الدميوقراطية  واإلجراءات  املؤسسات  استقرار  للتطبيق كذلك عىل 

ثالثا، يعني هذا أيضا، وفيا نحاجج بأن العودة إىل النمو السيع غري ممكنة، أن 

النقد الشامل للنمو وللرأسالية ولفكرة االقتصاد الرّاكد أو حتى املنكمش ال يبدو 

ُمْفِضيًا لتقّدم عىل الطريق. بدال عن ذلك، ميكن أن يكون الحل يف اقتصاد جديد 

آليات اشتغاله. كل  البيو-طبيعية لاقتصاد يف  البطيئ يستدمج األسس  بنمّوه  واع 

اقتصاد راكد أو حتى منكمش يُنتج عىل الدوام رابحني قائل وكثريا من الخارسين. 

ولهذه األسباب نحن نحتاج، للمستقبل، إىل نوع من النشاط االقتصادي ميكنه أن 

يضمن منوا وئيدا مستقرّا عىل امتداد فرتات طويلة من الزمن. نحن نقرتح رأسالية 

تكون  سوف  هذه  الرأسالية  مثل  ولكن  املستطاع،  قدر  وئيد  بنمو  مركزية  غري 

يف  هاّم  تقليٌص  فيها  يكون  وسوف  املرسملة،  تنويعاتها  عن  بيًّنا  اختافا  مختلفة 

استخداما  القارّة  نفقاتها  تشمل  التي  الجيش(  )مثل  واملنظات  املؤسسات  حجم 

مكثفا للموارد، وإنهاًء لوجود القطاع البنيك برّمته. سوف تضمن مستوى الئًقا من 

بصفة  األدىن  األجر  يف  وترفّع  ممكنا  املبكر  التقاعد  وتجعل  املواطنني  لكل  الحياة 

ملحوظة وتضع ِوزر الرضائب عن كاهل العال ولكنها سوف ترفّع بصفة ملحوظة 

يف الرّسوم عىل املواريث والهدايا.  واألهم من كل ما سبق، أنها سوف متنح حوافز 

من أجل تأمني إِنَْفاٍق نَِشٍط عىل البنية التحتية االجتاعية والبيئية املستدامة بدال 

عن الرتاكم السلبي الذي يصيبها. فهل أن هذا السيناريو واقعي؟ ذاك سؤال مفتوح.

عىل علم االجتاع أن ينضّم إىل جهود البحث عن جواب عىل السؤال. وسوف 

تكون هناك محاولة يف ذلك بوصفها قسا من مؤمتر » التحوالت الكبرية. مستقبل 

يف   2019 سنة  من  سبتمرب  شهر  نهاية  ينعقد  سوف  الذي  الحديثة«  املجتمعات 

جامعة ينا األملانية. هناك، سوف نُطلق شبكة بحث تفتح يف وجه علاء االجتاع 

السيع.  النمو  بعد  ما  اإلسهام يف حوار كوين حول مستقبل  إمكانية  واالقتصاد 

>klaus.doerre@uni-jena.de<  توجه املراسات إىل

باراديغم ما بعد النُُّموِّ

mailto:klaus.doerre%40uni-jena.de?subject=
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وضع ما بعد النمو
بقلم إيريك بينو )Éric Pineault(، جامعة الكيبيك في مونتريال، كندا، ومجموعة البحث في مجتمعات ما بعد 

النمو، جامعة ينا، ألمانيا

>

 كان النمو االقتصادي يف قلب السياسة الغربية منذ فرتة طويلة.
الصورة: LendingMemo.com./flickr. بعض الحقوق محفوظة. 

َمثَله يف ذلك كمثل طيْف ل الرأسايل معاٍن وآثاٌر متعددة،  لنمو يف املجتمع 

معاين انهياره أو انتهائه وآثارها. هو واقع مادي ومتثّل نقدي لسلّم اقتصادي 

وكذلك فكرة مركزية وعسرية التحّدي يف مجتمع رأسايل. ويشري وضع ما بعد 

النمو إىل سياق يصري فيه هذا التحّدي ال ممكنا فحسب بل ورضوريا. 

يحيل النمو يف مستوى أول إىل ما يقيسه الناتج الداخيل الخام وقياسات أخرى 

بوصفها  ودينامياتها  الرأسالية  حجم  إىل  يشري  ما  كل  أي  الوطنية،  للتقديرات 

اقتصاَد إنتاج نقدي. ويشمل ذلك احتساب السلع املنتجة )مخرجات( واملستهلكة 

ملموًسا  أكان  سواء  الثابت  املال  رأس  يف  واالستثار  املخزونات  وتركيم  )الطلب(، 

)آالت( أو غري ملموس )البحث والتنمية، الرباءات، إلخ(. وتتم ترجمة هذا االستثار 

يف التشغيل وتوليد املداخيل النقدية )عىل صيغة أجور ومرابيح ورضائب ومنابات(.

النمو، ويف اآلن ذاته، املزيد من املخرجات  من منظور اقتصادي أضيق، يعني 

ًا عنه يف نسبة مائوية،  واملزيد من القدرة عىل إنتاج املخرجات. معدل النمو، ُمَعربَّ

ميثّل كثافة هذه السريورة التوّسعية. ويبدو النمّو يف املجتمعات الرأسالية الحديثة 

بوصفه الوضع »العادي« لاقتصاد حيث يعرّب رقٌم واحٌد هو الّناتج الّداخيل الخام 

عن مجموع العاقات االجتاعيّة واملاديّة التي تصنع هذا الواقع، ويصّنُفها. ويشهد 

النمو البطيئ بروز نزاعات توزيعٍ بني رأس املال وقوة العمل والدولة. ويولّد تناقٌص 

طويل املدى ملعدالت النمو )= »ُركوٌد ُمزْمن«( حالة مديدة العمر من الااستقرار 

والنزاع. معدالت النمو املتناقصة يف االقتصادات الرأسالية ظاهرة ذاتية االستدامة: 

<<حيث تُخفِّض الّدول النفقات وتتخىّل الرشكات عن االستثارات وتُخفِّض من اإلنتاج، 

قّوتهم  العال  ويخس  املايل،  القطاع  إىل  يحّولونها  أو  األرباح  الرأساليون  ويخزّن 

الطبقية الجاعية حيث ينقسمون يف رصاعات دفاعية ويضُعف الطلب يف االقتصادات 

ذات ديناميات النمو املرتكزة عىل األجور )املقصود هي القدرة اإلنفاقية لألجراء-

أزمة 2008.   الرئيسة منذ  الرأسالية  البلدان  ما عاشته عديد  كان  املرتجم(. وذلك 

يف  الطبقية  بني  ما  التناقضات  تعديل  يف  مركزية  أداة  النمو  ميثّل  هذا،  وعىل 

االستغال،  خال  من  الرتاكم  تحقيق  عىل  تأّسسها  باعتبار  الرأسالية.  املجتمعات 

تجد الرأسالية استقرارها يف النمو حيث تتزايد األجور متوافقة مع تزايد األرباح، 

لتصري  الطبقية  النزاعات  وتسكن  املكثّف  االستثار  مع  الكامل  التشغيل  ويرتافق 

ترفيع يف »معايري جودة  القيمة عىل صيغة  فائض  استيعاب  للمعالجة ويتم  قابلة 

ما  وإذا  الّرعاية.  دولة  توسيع مشموالت  من خال  ولكن  األغلبية  لفائدة  الحياة« 

تدىّن النمو تحت مستوى معني يبدأ كل هذا يف االنهيار. ليس هذا مصدَر انشغال 

الّضغط  بزيادة  النمو  تباطئ  عىل  التعويض  عىل  القادرين  للرأساليني  مبارش 

الستخاص املزيد من األرباح من اإلنتاج. مؤكٌّد أّن هذا يتسبب الحقا يف التخفيض 

من الطلب ومن النمو بسبب أن مدخول العمل هو الذي يكون عرضة للضغط يف 

يتم  أو  االئتان،  بطاقات  إىل  يلجأوا  أن  الّدوام  العال عىل  ولكن مبقدور  النهاية، 

بيع املخرجات إىل مستهلكني يف مكان ما آخر، »مل يتعرّضوا للضغط«. يف مثل هذا 

النمو«  »طاّب  يجمع  من  هو  العاملة  الطبقة  من  املنظم  القسم  يكون  الظرف، 

الذين يطالبون ويناضلون من أجل سياسات تؤدي إىل معدل منو أرفع عىل صيغة 

إنفاق اجتاعي أرفع تتحّمله الدولة، وزيادٍة يف األجور، وأخريا مزيٍد من االستثار 

املزمن،  الركود  الشغل تضطلع به الرشكات. فإذا ما كان  الخالق ملواطن  »الفعيل« 
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مفهوما عىل أنّه نزوع بنيوي عميق الرسوخ ومدعوم طبقيا يف اتجاه معّدل منو ُمَساٍو 

للصفر، ميثل فعا مستقبل املجتمعات الرأسالية املتقدمة فإنّنا سوف نبقى يف هذا 

االجتاعية،  والحركات  العال  من  للنمو  َجْوَعى  عىل  يقوم  الذي  املفارق  الظرف 

بالنمو  وهو ما ميكن أن نسميه تحالَف منّو تقدمي، يف مواجهة رشكات ال تكرتث 

التحّدي  يتصور  أن  منا  الواحد  يستطيع  وبالكاد  األحاسيس.  منعدمي  ورأساليني 

الرأسالية.  ونظريات  النقدي  االجتاع  علم  وجه  يف  الوضع  هذا  ميثله  الذي 

يقيس الناتج الداخيل الخام حجم اقتصاٍد ما نِْسبًَة إىل نفسه. وبسبب التعبري 

عنه بِوْحَداٍت نقدية، يكون األمر كا لو كانت الرأسالية نظاما قامئا بذاته »ينمو 

العاقات  أن  نعلم  نحن   ،)Polanyi( بوالنيي  ومنذ  ولكن،  ذاته«.  عىل  ُمْعتَِمدا 

الرأسالية تتطور وتنمو داخل عاقات اجتاعية ومؤّسسات أوسع تحّول وجهتها 

أسس  تحطّم  أحيانا  يجعلها  مبا  هي  منطقها  نحو  الرأسالية-املرتجم(  وجهة  )أي 

النمو ذاتها ضمن هذه السريورة. وزادت النظرية النسوية فأظهرت مركزية تبعية 

العمل والقيمة ورأس املال ألعال اإلنجاب والرعاية )reproductive work( »غري 

الّرعايئ )care(. ينمو االقتصاد من خال يشء  النشاط  املعرّية« )unvalued( مثل 

)العمل  ما  يشء  عىل  مرتكزا  ينمو  هو  بل  فحسب  ال  االجتاعية(،  )العاقات  ما 

املوجه ألعال اإلنجاب والرعاية(. فإذا ما طبقنا هذا عىل العاقات شال-جنوب، 

أمكنت إضافة املحاججة عىل أن منو املركز الرأسايل املتقّدم يقوم عىل القدرة عىل 

الجنوب  نحو  اإلمربيايل  العيش  تسميته منط  ميكن  ما  يف  الكامنة  الضغوط  إخراج 

توّسٌع يف سلعنة  أنها  الضغوط عىل  تلك  تعريف  يعاد  الهامش. وعندما  أو  الكوين 

العاقات االجتاعية، وإخراٌج لها من مجالها، وعىل أنها مزيٌد من الكثافة يف الطلب 

بنموٍّ  للمطالبات  املعرييْن، ميكن  والرعاية غري  اإلنجاب  املوجه ألعال  العمل  عىل 

أقوى وأكرث قوة وإدماجيًا من قبل تحالف منو تقدمي أن تتسبب يف قلق مزعج.

يتم  وعندما  مادية،  سريورة  النمو  اعتبار  يتم  عندما  فيه  كنا  ما  تعقيد  ويزيد 

البيئية  األنظمة  يف  واإلهدار  واالستهاك  واإلنتاج  لاستخراج  املدّمرة  اآلثار  فهم 

 )biogeochemical cycles( الحيوية-الجيوكيمياوية  والدورات  الحية  والكائنات 

املستوى  مينحنا  املناخي.  التغرّي  حالة  يف  األمر  هو  كا  بها  ويُعرتف  الكربى 

أعّم،  وبصفة  البيئية،  األنظمة  إىل  نسبًة  لاقتصاد  املرتاكم  الحجم  أي  البيوفيزيايئ، 

إىل أنظمة الكرة األرضية التي فيها تنزرع، وكثافة اآلثار البيوفيزيائية )نضوب املواد، 

يضع  القتصاٍد  متثا جديدا   )artificialisation -الكيل االصطناعي  التغري  التلوث،  

حدوًدا لذاته بذاته. لقد طّور حقل علم االجتاع البيئي الجديد قياساٍت ومقوالت 

ويقوم  بيوفيزيايئ.  بفهم  الرأسالية  االقتصادات  وحجم  النمو  إدراك  عىل  قادرًة 

بوصفنا  اِخيِلَّ  الدَّ الَحيَِويَّ  التَّبَاُديِلَّ  تفاعلنا  أّن  عىل  هاهنا  السوسيولوجي  االفرتاض 

املستوى  عىل  يتّم  حيويٍّ  تباديلٍّ  لتفاعٍل  أشمل  اجتاعي  تنظيم  يف  يندرج  أفرادا 

عىل  للُحسبان  قابٌل  االقتصادّي  االجتاعّي  الحيوّي  التباديلُّ  التفاعل  املجتمعي. 

من  واستثارية  استهاكية  ُمخرجات  إلنتاج  الرضوريّتني  والطاقة  املادة  ناتُج  أنّه 

القائلة  الشعارات  نَُنّحي جانبا  أن  فبمجرد  الرأسايل.  املجتمع  والّسلع يف  الخرْيات 

بأن االقتصاد النقدي منفصل عن أية قاعدة بيوفيزيائية للرتاكم املاّدي )كا لو كان 

مبستطاعنا العيش بالتغذي من تويرت(، ونفهم الرتابط الشديد بني الناتج البيوفيزيايئ 

اآلالت،  )البناءات،  املصنوعات  يف  املال  رأس  تجّسد  أن  ونفهم  النقدي،  واإلنتاج 

النمو  حدود  مسألة  تصري  واملادة،  بالطاقة  تغذى  إذا  إال  يكون  ال  التحتية(  البنى 

البيوفيزيائية مسألة محسوسة وبديهية مبثل حسية وبداهة الناتج الداخيل الخام.   

التناقضات  إىل  النمو  بعد  ما  وضع  يُشري  البيوفيزيايئ،  املنظور  هذا  من 

هذه  توجد  االقتصادي.  منوه  ويف  الرأسايل  املجتمع  يف  الكامنة  البيئية 

ثانوية  أنها  عىل  معالجتها  املمكن  من  يعد  ومل  نفسها،  تلقاء  من  التناقضات 

وعليه،  والعمل.  املال  رأس  بني  ا  حقًّ القائم  الداخيل  التناقض  من  مشتقة  أو 

التاريخية  املادية  مع  تتوزاى  بيئية  مادية  يستتبع  النمو  بعد  ما  وضع  فإن 

ماركس.  منذ  النقدية  النظرية  تطوير  تم  أساسها  عىل  التي  تلك  التقليدية 

العرشيات  امتداد  عىل  الرأسالية  تحليل  من  النوع  هذا  تطور  وباعتبار 

الحيوي  التباديل  التفاعل  من  التقليص  برضورة  القول  البديهي  من  صار  األخرية، 

صار  ولكن  املتقدمة،  الرأسالية  البلدان  يف  األنشطة(  )أي حجم   )metabolism(

رأسايل  القتصاٍد  البيوفيزيايئ  النمو  من  التقليص  إّن  القول  كذلك  البديهي  من 

 John Bellamy( فوسرت  بامي  جون  بذلك  حاجج  مثلا  مستحيل،  أمٌر  ّما 

الضعف  الخام يف غاية  الداخيل  الناتج  Foster(، وحتى عندما تكون معدالت منو 

بعٍس  البيئية  االجتاعية  النظرية  وثّقت  لقد  يتبعها.  ال  البيوفيزيايئ  القياس  فإن 

املفرغة  املال  رأس  تراكم  حلقة  تجعل  التي  املتعّددة  اآلليات  تشكيلة  بالغ 

بيئيا.     لاستدامة  قابلة  غري  وبيوفيزيائية  حيوية  تبادلية  سريورات  يف  املتجسدة 

السريورات  وترية  من  التقليص  وحلها  البيئية  التناقضات  هذه  مواجهة  تعني 

املمسسة  واالستهاك  اإلنتاج  عاقات  ولكن  الرأسالية.  للمجتمعات  االقتصادية 

االقتصاد  ترقية  مستويات  يف  الدائم  الرّتفيع  عىل  مبنيٌة  الرأسالية  املجتمعات  يف 

النمو وتضعه يف مواجهة حدود  التناقضات  آثارها. وبقدر ما متزق  والتكثيف من 

تحتاج  له.  املحّفزة  االجتاعية  الطّبقات  منظور  من  حاّ  اعتباره  يزيد  تطوره 

املجتمعات الرأسالية الحديثة إىل النمو االقتصادي وترغب فيه ألسباب اقتصادية 

وسياسية وثقافية، ولكن يتوّجب عليها أن تخّفض من التفاعات التبادلية الحيوية 

املجتمعات  وتفتقر  بيوفيزيائية.  ألسباب  التقليص  واجبة  وهي  يتضمنها  التي 

الرأسالية الحديثة إىل اللغة السياسية وإىل الخيال الذين ميكن أن يجعاها قادرة 

عىل التعبري عن تناقضاتها بعباراتها هي ذاتها. تلك هي املشكلة التي يضعها وضع 

عامة.  النقدية  والنظرية  النقدي  االجتاع  علم  درس  قيد  عىل  النمو  بعد  ما 

 >eric.pineault@uni-jena.de<   توجه املراسات إىل العنوان
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 الالنمو: 
نداء من أجل تغيير اجتماعي-

بيئي راديكالي
بقلم فيديريكو ديماريا )Federico Demaria(، معهد العلوم والتكنولوجيات البيئية، جامعة برشلونة الحرة، إسبانيا

>

 أصبح الحلزون رمزا لحركة الامنو
حقوق النرش: باربرا كاسرتو أوريو.

لنمو من أجل النمو« ذاك هو الشعار الذي ال تزال ترفعه كل الحكومات »ا

لكل  الشايف  البلسم  أنه  عىل  االقتصادي  النمو  الدولية.ويُقّدم  واملؤسسات 

مشاكل العامل من فقر والمساواة واستدامة وما شئت أن تسّمَي. وال تختلف 

السياسات اليسارية واليمينية إال يف الطرق املعتمدة يف تحقيقه. عىل أن حقيقًة علمية 

غري مريحة واجبُة املواجهة، وهي القائلة إّن النمو االقتصادي غري قابل لالستدامة بيئيا، 

السؤال:  اجتامعيا. وعليه يصري  ليس رضوريا  املستويات،  فات بعض  ما  وإذا  بل هو، 

كيف ميكن لنا أن نعالج اقتصادا ّما من دون الحاجة إىل النمو؟

العلوم وصوال  من  بداية  املجاالت  من  العديد  من  السؤال  تغتني رشعية هذا 

إىل السياسة. فعىل سبيل املثال، وخال شهر سبتمرب من سنة 2018، وأثناء مؤمتر 

ما بعد النمو املنعقد يف الربملان األورويب، طالب أكرث من 200 عامل مع ما يقارب 

املفتوحة  رسالتهم  يف  وذلك  بالتحرّك  األوروبيَّة  املؤّسساِت  مواطٍن   100.000

فراغ،  من  ذلك  يحدث  مل  للنمو.  التبعية  إلنهاء  الوقت  حان  أوروبا،  يا  املوسومة 

يتجىل  كا  املاضيتني  السنتني  امتداد  عىل  حاميا  كان  األورويب  النقاش  أن  ذلك 

مّا يتجاوز 200 مقال أكادميي، ومن العرشة أعداد من املجات املتخصصة ومن 

الجامعات  ومن  اآلالف،  فيها  شارك  اللتني  الدوليتني  السنويتني  نصف  الندوتني 

الصيفية بل ومن شهادة ماسرت يف جامعتنا يف برشلونة.  كتابنا الذي عنوناه الامنو: 

إىل  )Degrowth: A Vocabulary for a New Era( ترجم  معجم حقبة جديدة 

أكرث من 10 ألسن. ومثة مبادرات قاعدية مهمة بصدد الحدوث بداية من معارضة 

العدالة  أطلس  يف  مسجلة  منها  األلفني  عن  يزيد  ما  )مع  بيئيا  املدّمرة  املشاريع 

 Ende( املناخ!«  احموا  الفحم.  استخراج  »أوقفوا  حملة  أمثلتها  ومن  البيئية 

 )commons( املشاعات قبيل  البدائل من  إىل وضع  أملانيا( وصوال  Gelände( يف 

تدقيقا؟ بالامنو  نعنيه  الذي  ما  ولكن  املشرتك.  والسكن  التضامنية  واالقتصادات 

>>

بتقليٍص  وينادي  النمو  اقتصاد  هيمنة  وجهة  يف  تحديات  الامنو  يرفع  عموما، 

النظر  تعيد  دميقراطية  ظّل  يف  وذلك  الرأسالية  البلدان  يف  ولاستهاك  لإلنتاج 

والعدالة  البيئية  االستدامة  بلوغ  إىل  طريقا  ذلك  اعتبار  عىل  النمو،  توزيعية  يف 

االجتاعية والرفاه. يقرتن الامنو عىل الّدوام مع الفكرة القائلة إن األصغر ميكن أن 

النمو بل وكذلك  القدر »أقل« من  التأكيد عىل  يكون جميا، ولكن ال يجب قرص 

عىل النوع »مختلف« منه. وبالفعل، سوف يكون كل يشء مختلفا يف مجتمع الامنو: 

األنشطة وأشكال الطاقة واستخداماتها والعاقات واألدوار الجندرية وتوزيع األوقات 

البرشي.  غري  العامل  مع  والعاقات  املأجورة،  غري  واألعال  املأجورة  األعال  بني 

إن الغرض من الامنو هو النجاة من مجتمع أغرقته فيتيشية النمو، وعليه فإن 

مثل هذه القطيعة يف اتصاٍل مع الكلات ومع األشياء يف آٍن معا، ومع املارسات 

الرّمزية واملادية ومع نقض استعارية املخيال ومع تشييد عواملَ أخرى ممكنة. ال 

يسعى مرشوع الامّنو إىل تحقيق منّو آخر وال إىل نوع آخر من التنمية )مستدامًة 

كانت أم اجتاعيًّة أم عادلًة، إلخ( بل إىل بناء مجتمع آخر، ُمْجتََمع الَوفْرَِة املُْقتَِصَدِة 

)Frugal abundance( )كا دعا له سريج التوش Serge Latouche(، مجتمع ما بعد 

النمو )كا دعا له نيكو بيش Niko Paech( أو مجتمع االزدهار من دون منو )كا 

دعا له تيم جاكسون  Tim Jackson(. بكلات أخرى، ومنذ البدء، هو ليس مرشوعا 

اقتصاديا بل مرشوع مجتمعي يتطلب النجاة من االقتصاد بوصفه واقعا وبوصفه 

الَحَسنة«  »الِعرشة  و  و«الحميمية«  و«البساطة«  »التقاسم«  إن  امربياليا.  خطابا 

و«الّرعاية« و«املشاعات« هي الّدالالت األوىل ملا ميكن أن يكون عليه هذا املجتمع.

وعىل الرغم من أنه يستدمج االقتصادات البيئية، يظل الامنو مفهوما ال-اقتصاديًا. 

فهو من جهة يعني التقليص من التفاعل التباديل الحيوي االجتاعي )ناتج االقتصاد 
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الطاقي واملادي( بغية مواجهة الضغوط البوفيزيائية القامئة )ضغوط املوارد الطبيعية 

وقدرة النظام البيئي االستيعابية(. ومن جهة ثانية، ميثل الامنو محاولة لرفع التحّدي 

يف وجه الحضور الطّاغي للعاقات االجتاعية القامئة عىل السوق وجذور املخيال 

االجتاعي القامئة عىل النمو باالستعاضة عنها بفكرة الَوفْرَة املُْقتَِصَدة. وهو أيضا نداٌء 

من أجل دميقراطية أكرث عمقا مطبّقة عىل القضايا التي ظلت خارج مجال الدميقراطية 

السائد، مثل التكنولوجيا. أخريا، يعني الامنو إعادة توزيع عادلة للرثورة داخل الشال 

والجنوب الكونيني ويف ما بينها، وكذا يف ما بني األجيال الحالية واألجيال القادمة.

عىل امتداد العرشيتنْي املاضيتني، مل تزد مامح انتصار إيديولوجيا النمو اآلحادية 

املستدامة«،  بـ«التنمية  يقول  توافقي  شعار  أنّه  عىل  يُقّدم  ما  يف  تتجسد  أن  عن 

النمو  ديانة  إنقاذ  محاولة  هو  منه  املقصود  الهدف  وكان  البديع.  الطِّبَاُق  ذلك 

الحركة  أوساط  يف  برتحاٍب  قوبل  أنه  بدا  ما  وهو  البيئية  األزمة  ضمن  االقتصادي 

مبرشوع  املَُعْولََمة  الّسوق  رأسالية  ُمجابهُة  ًة  ُملِحَّ صارت  وقد  للعوملة.  املناهضة 

حضاريٍّ آخر، أو، وبتدقيق أكرب، توفرُي مَدى رؤيٍة ُمتِّسًعا ملخطط ظّل يتشّكل لزمن 

مه. وعىل هذا، كان القطع مع التنموية، مع شكل  ممتّد، ولكن من دون أن يُرى تقدُّ

اإلنتاجية املُستخَدمة يف ما يسمى بالبلدان النامية، هو أساس هذا املرشوع البديل. 

أندري  البيئي  السيايس  االقتصاد  عامل  قبل  من  منو«  »ال  اللفظة  اقرتاح  تم 

نيكوالس  مقاالت  لرتجمة  عنوانا  واستُخدمت   ،1972 سنة   )André Gorz( غورز 

جورجيسكو-رويغن )Nicholas Georgescu-Roegen( إىل الفرنسية سنة 1979. 

ثم كان أن أطلق اللفظَة النشطاء املناضلون البيئيون الفرنسيون سنة 2001 شعارا 

استفزازيا يهدف إىل إعادة صبغ البيئية بالصبغة السياسية. كان إطاق شعار الامنو 

ُمصادفًة عىل األغلب مدفوعا بالحاجة إىل كس خطاب التنمية املستدامة املزدوج، 

والُغْفِل من املعنى عىل الغالب. وعليه مل تكن اللفظة يف األصل مفهوما )عىل األقل 

يف غري تقابل مع النمو االقتصادي( بل شعاٌر سيايٌس متحدٍّ يهدف إىل تذكرينا مبعنى 

الحدود. ليس الامنو ال انكاشا وال منو سالبا وال يجب تأويله عىل َحرِْفيَِّتِه، ذلك أن 

تحقيق الامّنو من أجل الامّنو سوف يكون بنفس ال معنى تحقيق النمّو من أجل النمو.

ليس االنتقال الاّنامي مسارا مستداما نحو االنحدار بل انتقاال نحو مجتمعاِت 

ُحْسن الِعرشة التي تحيا يف مشاعات، ببساطة وبالقليل. توجد العديد من األفكار 

حول املارسات واملؤسسات التي مبستطاعها أن تيّس مثل هذا االنتقال وأن تسمح 

ملثل هذه املجتمعات بأن تُزِْهَر. تنبع جاذبية الامّنو من قدرته عىل االستفادة من 

مصادر أو تيارات مختلفة من الفكر وتحقيق التّمفصل بينها )مبا يف ذلك العدالة 

)مبا  املستويات  مختلفة  اسرتاتيجيات  صياغة  وعىل  واإليكولوجيا(،  والدميقراطية 

املؤّسساتية(،  والسياسات  القاعدية،  والبدائل  املعارضة،  النضالية  الحركية  يشمل 

من  متتد  مختلفة  قضايا  عىل  يركزون  متجانسني  غري  فاعلني  بني  ما  الجمع  وعىل 

الزراعة البيئية إىل العدالة املناخية. يكّمل الامنو مثل هذه املجاالت ويعّززها عاما 

املُفردة.  القضيّة  سياسات  يتجاوز  ما  يف  َشبََكاٍت(  َشبََكِة  )أرضيَة  ناظم  خيط  مثل 

والحقيقة أن الامنو ليس البديل بل هو باألحرى مصفوفُة بدائَل تعيد املُغامرة 

البرشية إىل اإلبداعية وتعّدد املصائر من خال رفع الغطاء الرّصايصِّ الذي يفرضه 

 homo( االستبداد االقتصادي. يتعلق األمر بالخروج من باراديغم اإلنسان االقتصادي

البعد  ذو  اإلنسان  ذلك   ،)Marcuse( ماركوز  هربت  رشحه  كا   )œconomicus

الواحد، وهو املنبع الرئيس للتاثلية الكونية واغتيال الثقافات. وما مل تعد ›التنمية« 

املبدأ الناظم للحياة االجتاعية يكون مثة متََّسٌع لتعّدد األكوان. وسوف يكون ذلك 

»َعالًَا يَتَِّسُع للعديد من الَعَوالِم« كا يقول الثاباتيستيون1. ليس الامنو إال واحدة 

 Buen( من رؤى العامل املتعّددة التي متثل بدائل عن التنمية من قبيل العيش الحسن

Vivir( واليوتوبيا األفريقية )Afrotopia، عىل عنوان الكاتب السينيغايل فلوين سار 

كتابنا  يف   . )سواراج((2   Swaraj( الذايت   والتحّرر  2016-املرتجم(   ،Felwine Sarr

 Pluriverse: A Post-Development( َدٌة: قاموس ما بعد التنمية الجديد أكوان ُمتََعدِّ

Dictionary( جّمعنا أكرث من مائة من تلك البدائل من كل أرجاء العامل. ومن ثّم 

ليس من املمكن صياغة حلول »جاهزة« لتحقيق الامنو بل وحسب، وضع َخطَّاطَة 

االنتقالية.  للربامج  ملموسة  وأمثلة  مستدام  إنتاجي  ال  مجتمع  أّي  ألسس  ة  عامَّ

رضوريٌّ  راديكايل  بيئي  اجتاعي  تغيري  مسار  بأن  الامنو  فرضية  تقول 

تتعلق  التي  السياسية  واملسائل  اإلنجاز  ظروف  تزال  وال  وممكٌن.  فيه  ومرغوٌب 

التي  والسريورات  واملؤسسات  والتحالفات  والفاعلني  االجتاعية  بالديناميات 

ويف  أوروبا  يف  حّي  نقاش  محل  وهي  مفتوحة  الامنو  انتقاالت  تحقق  سوف 

تضع  الامنو  حول  علمية  بحثية  أجندة  لوضع  ال  الوقت،  حان  لقد  عداها.  ما 

عاملا   َ بنَيَّ وِمثْلَا  أيضا.  سياسية  أجندة  ولوضع  بل  فحسب،  املزعجة  األسئلة 

 )Peter Victor( فيكتور  وبيرت   )Tim Jackson( جاكسون  تيم  البيئيان  االقتصاد 

واحدٌة  منّو  دون  من  َعالَم  تخيّل  »إن   :)New York Times( تاميز  نيويوروك  يف 

فيها«.  ينخرَط  أن  املجتمع  عىل  الّتي  وإلَْحاًحا  َحيَِويًَّة  األكرث  املهاّم  بنْي  من 

>federicodemaria@gmail.com< توجه املراسات إىل العنوان

الثورة  قادة  أحد   )1919-1879  Emiliano Zapata Salazar( ساالثار  ثاباتا  إمييليانو  إىل  نسبة   1

التي   ،)Morelos( موريلوس  والية  يف  الفاحني  لثورة  الرئيس  والقائد   ،)1920-1910( املكسيكية 
جيش  كّونت  التي  ثاباتيسمو  املسّاة  الفاحني  حركة  ُملهم  وهو  الجنوب.  تحرير  جيش  كونت 
أجزاء  عىل  تسيطر  التي  املسلحة  اليسارية  للحركة  عسكريا  ذراعا  الثاباتيستي  الوطني  التحرير 
واسعة من والية شياباس املكسيكية منذ إعان الحرب عىل الحكومة املكسيكية سنة 1994-املرتجم.

البديلة هي  + راج= حكم، وضمن االقتصادات  2 تتكون الكلمة الهندية من مقطعني: سوا= ذات 

تعني التحّرر االقتصادي الكامل للكادحني، وعمق داللتها يتجاوز مجرد الداللة االقتصادية حيث تعني 
التحّرر من كل اإللزمات القاهرة والتحّكم يف الذات مبا يرتقي إىل مصف اإلنقاذ )النجاة(- املرتجم.

األدبيات عن  الامنو متاحة بالعديد من اللغات.
الصورة: فيديريكو دمياريا.

باراديغم ما بعد النُُّموِّ
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النسوية والالنمو. 
تحالف أم عالقة تأسيسية؟

بقلم آنا سآف-هارناك )Anna Saave-Harnack(، جامعة يينا، ألمانيا، وكورينا دنغلر )Corinna Dengler( ، جامعة فيختا، 
ألمانيا، وبربرا موراكا )Barbara Muraca(، جامعة والية أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية

>

>>

د تحمل لفظة »الامنو« الكثريين عىل التفكري يف االقتصادات التي انكمشت ق

شعار  يوضح  الامنو.  يعنيه  ما  هو  ذلك  وليس  املالية،   2007 أزمة  عقب 

املناضلني الحركيني » انكاُشهم ليس المَُنَُّونَا« أن فهم الامنو بوصفه خطابا 

أكادمييا وحركة اجتاعية غري قابل لاختزال يف ما يصف منوا سالبا داخل باراديغم 

النمو )أي انكاشا(. بدال عن ذلك، يسائل الامنو هذا الباراديغم ذاته ويؤكد عىل 

الحاجة إىل تحرير املجتمعات من تبعيتها لدكتاتورية النمو االقتصادي. ويعني ذلك 

نفسها  إنتاج  إعادة  يف  الحديثة  املجتمعات  إمكانيات  إبراز  إىل  يسعى  الامنو  أن 

االجتاعي  االستغال  املستمر من وترية  الرتفيع  إىل  االرتهان  إىل  الحاجة  من دون 

النضال  من  كل  يَتصور  ملموسة،  يوتوبيا  بوصفه  وتكثيفها.  وتوسيعها  والبيئي 

واألكادمييا امللتزمني بالامنو تغيريا من األسفل إىل األعىل نحو مجتمع عادل اجتاعيا 

ومستدام بيئيا ويقرتحان خطوات ممكنة عىل طريق هذه النظرة الواسعة، تخرج 

من املارسات الجاعية البديلة إىل تغيري املؤسسات القاعدية. ومن ثّم، وعىل ما 

يقول شعار نضايل آخر، عندما نتحّدث عن الامنو، نحن نقصد »المنّوا من حيث هو 

تَْصِميٌم، وال نقصد المنوا من حيث هو كَارِثٌَة!«

ومع ذلك، عندما نتمعن يف الامنو املفروض عىل اليونان، تبدو لنا أشياء ميكن لنا 

أن نتعلّمها نحن العلاء واملناضلون امللتزمون بالامنو. تقود نسب النمو املتناقصة 

بالخدمات  يتصل  ما  اجتاعية كربى يف  تحديات  إىل  املالية  اليونان  أزمة  أثر  عىل 

املجتمع  أن عىل  يعني  للنمو  تناقص  حالة  اقتصادا يف  إن  والعمومية.  االجتاعية 

ا عىل الّديْن العمومي. لقد تم بعث  املدين أن يكابد سياسات التقشف التي تُعتمد ردًّ

املستشفيات ورياض األطفال وشبكات الجرية يف البلديات من أجل التخفيف من 

آثار التقليض من النفقات العمومية. وتشبه العديد من هذه املبادرات املنبثقة عن 

اآلثار الرصيحة لألزمة االقتصادية )أي الامنو املتأيت من الكارثة(، من قبيل العيادة 

التضامنية يف تسالونيك، األفكاَر واملثل التي يريد الامنو بناءها من خال »التّصميم«، 

ولكنها تتجاوب كذلك مع انشغال نِْسِويٍّ معقول. ففي املثال اليوناين عىل األخص، 

كانت النساء عرضة لألزمة باعتبار سّدهن للفجوة التي خلّفتها سياسات التقشف. 

املهن  أعداد  من  بقليل  أكرث  بأعداد  تُفتقد  تقليديا  الرجالية  املهن  كانت  ففيا 

الخدمات  القسم األكرب من  افتقاد  النساء  املفتقدة جرّاء األزمة، تحّملت  النسائية 

العمومية التي كانت، وعىل األخص، يف مجال العمل الرعايئ واألنشطة ذات الصلة 

بإعادة اإلنتاج االجتاعي. ميكن للمثال اليوناين أن يجعل النسويني يستنتجون أن 

الامنو الكاريث، ولكنه ممكن من خال التصميم أيضا، ميكن أن يكون بالغ املخاطرة 

بالنسبة إىل النساء وممكن اإلسهام يف إعادة تأسيس تقليديِة عمل الرعاية وإعادة 

اإلنتاج االجتاعي. ويزيد من تعزيز هذا االنشغال الّنسوي الرتكيُز األكادميي عىل 

أن طريق الامنو ال تستدعي تغيريا راديكاليا يف املؤّسسات االجتاعية القاعديّة من 

الكرمية للجميع.  الحياة  املفاوضة االجتاعية حول رشوط  العمل، وال إعادة  قبيل 

قبيل  من  راديكالية،  أكرثُ  آفاٌق  تربز  لامنو،  املحافظ  الفهم  هذا  من  الضّد  وعىل 

 Feminisms and“املناقشة الحية يف صفوف »تحالف النسويات والامنو« )ت ن ال

Degrowth Alliance“ )FaDA(( املخزوَن التحرُّريَّ يف مجتمع الامنو إذا ما بُِنَي عىل 

مبادئ توجيهية تُستلهم عىل سبيل املثال من النِّْسِويّة يف مختلف ِصيَغها وتقاليدها. 

زمنا  والبيئيني  والعلاء  النسويني  املناضلني  بني  حاميٌة  نقاشات  مثة  كانت 

مبادرة  ركزت  فلقد  زخٍم.  من  اكتسب  ما  الامنو  خطاب  يكتسب  أن  قبل  طويا 

بني  الرتابط  عىل  مثا   1980 السنوات  خال  أملانيا  يف  تطويرها  تم  التي  الكفاف 

 1997 عدد  وكان  املستعمرات.  واستغال  الّنساء  واستغال  البيئية  االنشغاالت 

خصص  والذي   ،)Ecological Economics( بيئية  اقتصاديات  من  الخاص 

املسعى.  هذا  يف  أخرى  فارقة  عامة  واالقتصاديات«  والبيئة  »النساء  ملوضوع 

الامنو،  عن  املدافعني  صفوف  يف  االعتبار  من  املزيَد  الحواُر  هذا  يَْغَنُم  وفيا 

الامنو. مقرتح  من  َمِكيًنا  ِقْسا  يكون  أن  عن  بعيدا  الّنسوّي  التفكري  يزال  ال 

النسوية،  التقاليد  من  املزيد  يتعلم  أن  الامنو  عىل  يزال  ال  بأنه  نحاجج  نحن 

البيئي  التغيري االجتاعي  النسوية أساسية عىل طريق تحقيق  ذلك أن اإلسهامات 

العادل والتضامني الذي يُرغب به. أوال، واحدة من الرؤى األساسية لدى النسوية 

البيئية تقول إّن »الطبيعة« )وهي املبنية يف التقليد الفكري الغريب عىل أنّها »أنثى«( 

و«إعادة اإلنتاج االجتاعي« )وهي التي يُعترب حدوثها »طبيعيا«( ها أساس كل 

النمو  باراديغم  أنّها، وضمن  الرأسالية. عىل  االقتصادات  إنتاج يف  إعادٍة  سريورِة 

الرأسايل بَْخَستا القيمية بنيويا، ومخِفيَّتَان وُمعرّضتان للهدم يوميّا. عىل الامنو أن 

يأخذ يف الحسبان االستغال املتوازي وتدهور إعاديت اإلنتاج االجتاعية والبيئية وأن 

يجعل منها مكونا أساسيا يف نضاله بحيث يجلب له املزيد من استدامة العاقات 

مىض،  طويل  زمن  ومنذ  النسوية،  النظرية  كشفت  ثانيا،  والطبيعّي.  البرشّي  بني 

 Maria( مايز  ماريا  َجرُْد  أظهر  فقد  النمو.  باراديغم  يتضمنها  التي  القوة  عاقات 

أجرته  الذي  األبدينّْي«  والنمو  الرتاكم  و«باراديغم  البطريركية  بني  للعاقة   )Mies

ممكن،  البيئية  والحركات  النسوية  الحركات  بني  متقاطعا  إخصابا  أن   ،1986 سنة 

ثالثا،  الرأسالية.  االضطهاد  لبنى  الكاملة  املواجهة  بغية  أسايس  بل  فحسب  ال 

قبيل  من  الرعاية،  تنظيم  مارسات  ودّعمت  الّنظريات  بني  ما  النسويُّة  َمْفَصلِت 

إعادٌة  وهي  الخاص،  للقطاع  أو  للعائات  الّرعاية  إياء  إعادة  ملجابهة  املشاعات، 

أمايا  جرد  ومينح  بالتغيري.  املصحوب  غري  االقتصادي  االنكاش  بالرضورة  يجلبها 

انطاق  نقطة  الحياة«  »الستدامة   )Amaia Pérez Orozco( أوروسكو  برييس 

املشاعية عىل  »إضفاء  أن  كا  المنٍو.  مجتمع  الرعاية يف ظل  لرؤية  األهمية  بالغة 
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النساء،  من  الغالب  عىل  وهم  الُفرَاَدى،  الّرعاية  ملانحي  الدعم  يجلب  الّرعاية« 

ويوفّر مجاال اجتاعيا يلتقي فيه مانحو الرعاية ويتحاورون ويطّورون صوتا سياسيا 

الطريقة  هذه  ملثل  وميكن   .)Silvia Federici( فيدريتيش  سلفيا  ذلك  بيّنت  كا 

الامنو.  مارسات  من  أوسع  لِطَيْف  ُملِهمة  تكون  أن  الرعايئ  العمل  تنظيم  يف 

الحوارات  تعزيز  من  يتأىت  أن  ميكن  الذي  الكبري  الُغنم  من  الرغم  وعىل 

إذ  املسعى،  هذا  وجه  يف  تقف  تحديات  كذلك  مثة  والامنو،  النسوية  بني 

فحتى  فيه.  باملشاركة  االهتام  قليلة  النسوية  التيارات  بعض  تكون  قد 

يكون  قد  البعض،  بعضهم  من  قربا  األكرث  الحواريني  الرشكاء  بني  ما  يف 

التفاهم. سوء  يف  سببا  يستخدمان،  ما  عىل  والامنو،  البيئية  النسوية  ُمصطلَحا 

عىل  تحوم  البيئية،  الكارثة  بتسارع  واملحسوس  الواقعي  اإللحاح  وباعتبار  بل، 

األكرث هشاشة  االجتاعية  املجموعات  يف  الواقعة  اآلثار  إهال  مخاطر  التدّخات 

مبن يف ذلك من اعتادوا تحمل مسؤولية إعادة اإلنتاج االجتاعي. وكا أظهرت ذلك 

فيدريتيش مؤخرا )2018(، نحن يف مواجهة تزايٍد مفزع للعنف املسلط عىل النساء 

“املساهامت النسوية رضورية لتحقيق التحول االجتامعي-
البيئي العادل واملوجه نحو التضامن الذي يتخيله التدهور” 

الجاعات  عىل  بالحفاظ  يضطلعن  اللوايت  منهن  األخص  وعىل  العامل،  امتداد  عىل 

َدًة من خال الكفاف واملعرفة األهلية والرعاية. إن العنف يسترشي بفعل موجة  ُمَوحَّ

جديدة من »االنغاقات« الكونية يف ظل الحملة الصليبية النيوليربالية الهادفة إىل 

تأمني النمّو لفائدة النخب. ذلك هو ما يضفي فائق األهمية عىل النضال واألكادمييا 

امللتزمني بالامنو حتى يف وجه ضغط الزمن من أجل عدم الوقوع يف فخ عدم مواجهة 

وثيقا.   ارتباطا  النمو  بباراديغم  ترتبط  أعاه،  ذلك  أبرزنا  ومثلا  التي،  البطريركية 

املناقشة  يف  منعكس  الامنو  حركة  من  مكينا  قسا  النسوية  جعل  تحّدي  إن 

الحية التي تخوضها شبكة )ت ن ال  )FaDA(((. ويحاجج البعض من األعضاء أنه، 

وبدال من محاولة بناء تحالف ما بني الخطابنْي والحركتنْي، ومن ثّم تشكيل عاقتها 

تركيٌز  يكون  أن  املشرتك، يجب  النضال  االختافات ضمن  وإبراز  إمكانيٌة  أنّها  عىل 

عىل العاقة التأسيسية بني االثنني. ال ميكن تحقيق تغيري راديكايل للمجتمع يتجاوز 

باراديغم النمو إال من خال مواجهة دكتاتورية النمو الرأسايل وجذوره البطريركية 

مدعوون  جميعنا  والامنو مرشوٌع،  النسوية  بني  الّدمج  إن  بسواٍء.  سواٌء  السحيقة 

لإلسهام يف صنعه. إن من واجبنا الخوض يف حوار كوين يخلق مجتمَع المنو نسويًّا.   

 توّجه املراسات إىل كل من 

 >anna.saave-harnack@uni-jena.de<أنّا ساآف هانارك عىل العنوان 

>corinna.dengler@uni-vechta.de< وإىل كورينا دنغلر عىل العنوان

>Barbara.Muraca@oregonstate.edu<= وإىل باربارا موراكا عىل العنوان

mailto:anna.saave-harnack%40uni-jena.de?subject=
mailto:corinna.dengler%40uni-vechta.de?subject=
mailto:Barbara.Muraca%40oregonstate.edu?subject=
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تحديات في وجه 
 استراتيجية الالنمو: 

حالة اليونان
بقلم غابريال ساكيالريديس )Gabriel Sakellaridis(، جامعة أثينا، اليونانا

>

احتجاج دع اليونان يف لندن. 
flickr / ,2015. شيلة. 

بعض الحقوق محفوظة.

االقتصادي ف النمو  بأّن  تقول  مصادرة  مثة  الرأسالية،  االقتصادات  ي 

جوهري لكل بلد ينشد تحقيق االزدهار لسكانه. عىل أنه يجب أال تفهم 

جاذبية النمو عىل أنها مجرد مصفوفة من األفكار املهيمنة ضمن الخطاب 

العمومي والباراديغات العلمية. ليس تأليه النمو مجرد مسألة »إيديولوجيا منو« 

تعززها نخب أكادميية قوية وسياسيون باحثون عن األصوات الناخبة. عىل النقيض 

مخرجات  من  ُمْخَرٌج  أنها  عىل  النمو«  »إيديولوجيا  إىل  النظر  يتوجب  ذلك،  من 

القوانني العتيدة التي تحكم منط اإلنتاج الرأسايل يقول إن كاّ من املنافسة وتراكم 

رأس املال وتحقيق أقىص األرباح كامن يف شفرة النمط الجينية.

تم االعرتاض عىل وجوبية النمو بفكرة الامنو التي انبثقت بالتزامن مع االنشغال 

حيال الخطر البيئي. اختصارا، ميكن تعريف الامنو عىل أنه »تخفيٌض عادٌل لإلنتاج 

يحاجج  النمو،  تقابٍل مع وجوب  واجتاعيا. يف  بيئيا  مفيدة  بطريقة  ولاستهاك« 

منظرو الامنو ومناضلوه بأن مثّة إلزاماٍت اجتاعيًة مخصوصة موضوعٌة عىل الّنمو 

تتأىت من ندرة املوارد الطبيعية والتغرّي املناخي والزمن الذي يستغرقه يوم العمل 

ُمَضلًِّا  مؤرشا  الخام  الداخيل  الناتج  ويُعترب  كثرية.  أخرى  وعوامل  الحياة  ونوعية 

نقديا،  التعبري عنها  يتم  املهمة ال  املتغريات  يُغيّب عددا من  أنه  االزدهار مبا  عىل 

واالستهاكية. اإلنتاجية  حول  محموم  سباق  يف  بالّدخول  املجتمع  يُلزم  هو  بل  ال 

َويل  ويف ضوء الركود الكوين الذي أعقب األزمة املالية، صار املنوال اإلنتاجي الدُّ

>>

محّط اعرتاض. وفيا واَجَهه علاُء االقتصاد عىل األغلب مبساءلة التوازنات موازينه 

تَُقارُِب  الامنو«  »معسكر  مصدرها  إضافيٌة  انتقاداٌت  مثّة  كانت  الكونية   التجارية 

األزمة عىل أنها فرصة إعادِة توجيٍه لألولويات االجتاعية بعيدا عن البحث عن النمو.

كانت اليونان مركز عصب املناقشات العمومية التي اهتمت بأثر التقشف املفروض 

باعتبار أن البلد شهد واحدة من حاالت الركود األكرث عمقا يف بلدان الرأسالية املتقدمة 

منذ الرّكود الكبري، حيث خس 28.1 % من ناتجه الداخيل الخام يف ما بني 2008 و2017 

فيا ارتفعت نسبة البطالة فيه من 7.8 % إىل 21.5% يف نفس الفرتة )بَالَِغًة حد 27.5 

% سنة 2013(. أدخلت األزمُة االقتصادية الباد يف أزمة اجتاعية عميقة انعكست 

الهويّات  تقلصت  حيث  حاّدة  متثيل  أزمة  صيغة  عىل  أيضا  السيايس  املستوى  يف 

التكّون. السياسية وتناقص املنخرطون الحزبيون فيا كانت أحزاب جديدة بصدد 

كانت  إذا  ما  حول  األساس  السؤال  يحوم  االجتاعي،  الوضع  وباعتبار 

مثلا  كذلك،  تكن  مل  وإن  خصبًَة.  ومقصودٌة  مستدامٌة  المنو  اسرتاتيجيُة 

جعلت  التي  الرّئيسة  اآلليات  إىل  بوضوح  اإلشارُة  ًة  ُمِهمَّ تكون  هاهنا،  نحاجج 

وجه  يف  املاثلة  التحّديات  تُعترب  أال  يتوجب  الحد.  هذا  إىل  العس  بالغ  األمر 

العكس  وعىل  الامنو،  منظّري  عىل  يجب  بل  أجندته،  لرفض  ُمرَبِّرًة  أسبابا  الامنو 

اسرتاتيجيتهم. أسس  تعزيز  بغية  معالجته  عس  عىل  يرتكزوا  أن  ذلك،  من 

من  كل  حامت  املواليتني،  الفقرتني  يف  بيانه  سيتم  ومثلا 

ومن  النمو  محو  حول  اليسارية  والبدائل  السياسية  الرتويكا  وصفات 

التنموي. الوجوب  حول  العمومي  النقاش  كامل  خوض  كان  ثم 

الثاثية  اللجنة  هي  )املقصود  الرتويكا  تبنتها  التي  االسرتاتيجيا  حاولت 

والبنك  الدويل  النقد  وصندوق  األورويب  االتحاد  وهم  اليونان  لدائني  املمثلة 

االستثار  عىل  يرتكز  اليوناين  لاقتصاد  بنمٍو  تدفع  أن  املرتجم(  األورويب-  املركزي 

العملة  قيمة  يف  الداخيل  التخفيض  من  تتكون  وصفة  عن  ُمدافعة  والتصدير 

باراديغم ما بعد النُُّموِّ
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التبادل  نسب  إىل  الوصول  مستهدفة  واإلنتاج  العمل  لسوقي  بنيوية  وإصاحات 

يف  اليوناين  االقتصاد  وإدخال  للتنافس  دافعة  اسرتاتيجية  بوصفها  الحقيقية 

اليوناين. الشعب  بغالبية  حلّت  كارثة  إىل  انتهت  النتائج  أن  عىل  إيجابية.  دورة 

فمن  ثنائية.  الرتويكا  سياسة  عن  بديلًة  اليسار  اقرتحها  التي  السبل  كانت 

ناحية اقرتح من دافعوا عن رضورة بقاء اليونان يف منطقة اليورو مع البقاء ضمن 

العمومي  باالستثار  تدفع  جديدة  مارشال«  »خطة  التقشف«  »معاريض  معسكر 

وبالرّتافق  الخاّصنْي.  واالستثار  االستهاك  يحّفز  الترصّف  يف  تدريجيا  تعديا  وكذا 

تحقيق  إىل  االسرتاتيجية  هذه  تسعى  اليوناين،  العمومي  الّديْن  هيكلة  إعادة  مع 

آليات كينزية )نسبة إىل عامل  الشغل والّدخل من خال  استدامتها وتوفري مواطن 

 ،1946-1883  ،John Maynard Keynes كينيز  ماينارد  جون  الربيطاين  االقتصاد 

املطلق  االعتاد  إىل  الداعية  النيوكاسييك  السيايس  االقتصاد  نظرية  نقد  الذي 

يف  الكربى  أفكاره  وردت  وقد  االقتصادية.  املوازين  تعديل  يف  السوق  حرية  عىل 

واملنفعة  التشغيل  يف  العامة  النظرية  عنوان  تحت   1936 سنة  نرشه  الذي  كتابة 

-The General Theory of Employment, Interest and Money واملالية 

أن  اليورو  منطقة  من  اليونان  خروج  أنصار  اعترب  ثانية،  ناحية  ومن  املرتجم(. 

يدفع  سوف  اليورو  إىل  بالنسبة  القيمة  َضة  ُمَخفَّ جديدة  وطنية  ُعملة  تبّني 

التصدير مقرتنا  يقوده  إىل منوٍّ  ما سيؤول  الواردات، وهو  بالصادرات ويخّفض من 

)املحلية(.  الصناعية  املنتجات  طريق  عن  رئيسيا  يتحقق  الواردات  عن  بتعويٍض 

ينبثق التحّدي األّول الذي يواجه تطوير رسدية المنو قوية يف اليونان من دميومة 

الّديْن العمومي يف عاقته مبخرجات النمو. فمنذ اللحظة التي واجهت فيها اليونان 

أزمة ُماََءة َديْن )املُماََءة هي القدرة عىل الوفاء يف األجل املديد بااللتزام بالنفقات 

الثابتة وتحقيق التّوسع والنمو، وهي تقاس باحتساب صايف الرّصيد السائل.عكسها 

عىل  املتبعة،  السياسات  هدف  العمومي  الّديْن  دميومة  صارت  املرتجم(  اإلِْعَسار- 

العمومي  الّدين  املتغرّيات األساس يف ما يهم دميومة  اللفظي عىل األقل.  املستوى 

َنَدات الُحكومية  هي التوازنات الجبائية األّولية والعاقة بني نِسب الفائدة عىل السَّ

والّنسب اإلسمية ملخرجات النمو. إذا كانت نِسب النمو اإلسمية أقل من نسب الفائدة 

ينطلق ما يُسّمى »أثر كرة الثلج« ُمرَفًّعا يف الدين العمومي حتى إذا ما تّم تحصيل 

فائض قيمة بدايئ. عندها يصري ُمخرج النمو أهم متغرّيات دميومة الدين العمومي، 

ويف ظل مثل هذه الظروف الضاغطة يقل اإلقبال عىل مقرتحات اسرتاتيجية »الامنو«.

الرأسالية  اتخدتها  التي  املرسملة  الصبغة  من  الثاين  التحّدي  يتأيت 

»الّديْن  حلقة  يف  االقتصاد  يُدِخل  الذي  الدين  بانكاش  مقرتنة  وهي  املعارصة 

مالية-إنتاجية  اقتصاداٌت  الرأسالية  االقتصادات  إن  املفرغة.  الخاص« 

ظل  ويف  معّقدة.  مالية  شبكة  خال  من  مرتابطٌة  ميزانياتِها  بيانات  ووحداُت 

متداين. انكاش  إىل  يؤول  مبا  الّديْن  ِوزر  من  الرّكود  يزيد  ضخم  خاص  دين 

البطالة وكلفاتها االجتاعية املُازمة. ما من حاجة  الثالث مرتابط مع  التحدي 

إىل التدليل عىل أّن من شأن نسبة بطالة بلغت ذروة 27.5  % سنة 2013 يف حني 

اليوناين ُمطلقة يف  % سنة 2007، أن تخلخل أسس املجتمع  كانت يف مستوى 7.8 

ٍة مع  اآلن ذاته مخاطر سياسية ذات بال. وباعتبار أن التشغيل يرتبط إيجابيا وبقوَّ

الّنمو االقتصادي، صارت األجندة السياسية اليونانية بالرضورة مرتهنة باسرتاتيجية 

منو، مع إلحاح مجابهة البطالة املرتفعة يف توقيت سيايس واقعي ما أدى إىل سيادة 

منحى التبعية. بكلات أخرى، مبا أنه مل يتم التهيئ العتاد اسرتاتيجية المنو قادرة 

عىل خلق مواطن الشغل، هيمن باراديغم »االستمرار يف خوض األعال كا اعتيد« 

عىل املناقشات العمومية بتأكيد القول إن منو أعىل يجلب املزيد من مواطن الشغل.

املال، شبيها  اقتصادا مفتِقرا إىل تدفق رأس  أن  الرابع من واقع  التحدي  يتولد 

البيئية  معايريه  من  حادا  تخفيضا  يخّفض  الركود،  فرتة  طوال  اليوناين  باالقتصاد 

لاستثارات  السيع  الجلب  ترشيعات  كانت  وقد  االستثارات،  يجلب  حتى 

تثري  أن  ميكن  كان  التي  االستثار  أمثلة  من  العديد  مثة  التوجه.  لذلك  مصداقا 

رشعية  ذات  بعدها  تبدو  ولكنها  األزمة،  قبل  اتُِّبَعت  كانت  لو  اجتاعية  مقاومة 

مناجم  فيها  مبا  الجديدة  االستخراجية  املشاريع  ذلك  ويشمل  راسخة.  اجتاعية 

الذهب الجديدة يف شالديكيدي شال اليونان، أو عقود االستكشاف التي أمضتها 

الحكومة اليونانية مع الرشكات البرتولية من أجل استغال مخزونات النفط والغاز 

غرب  وجنوب  وجزيرة صقلية،  إيطاليا  بني رشق جنوب  ما  )يقع  األيوين  البحر  يف 

)إىل  الكريتي  والبحر  املرتجم(  األيونية-  الجزر  تقع  وفيه  اليونان  وغرب  ألبانيا 

ومن  الرتكية-املرتجم(.  األرايض  وغرب  اليونانية  األرايض  ورشق  األول  البحر  رشق 

الذي  هيللينيكو،  يف  السابق  أثينا  مطار  استغال  امتياز  النمو  إىل  التعطش  أمثلة 

ما  وهو  ميرتوبوليتية،  حديقة  إىل  بتحويله  الحالية  اليونانية  الحكومة  التزمت 

يعترب مخططا واقعيا ضخا تم تبنيه تحت ضغط املستثمرين األجانب واملحليني. 

تواجه  أن  الامنو«  »أجندة  التي عىل  للتحديات  االقتصادية  الطبيعة  تستبع  ال 

ا بسبب  بالقبول باالقتصادوية، ولكنها تضع ضغوطات مخصوصة مستوجٌب فهمها مليًّ

أهميتها يف »اقتصاد النمو«، وليس تجاُهلها عىل اعتبارها »وجوها من االقتصادوية« 

إال تجاها للواقع وإضعافا لإلمكانيات التي ميكن أن تُفتح يف وجه اسرتاتيجية الامنو.

ويف ذات الوقت، لن يكون من العادل املحاججة بأن الطرائق البديلة لتنظيم 

اإلنتاج أومساءلة النمط االستهايك مل يظهرا يف اليونان خال فرتة األزمة. عىل العكس 

من ذلك، ُولدت العديد من هذه املبادرات، وإن عىل املستوى املحيل مبا يف ذلك 

بنوك الزمن ) شبكة تبادل شغيل عن قرب تكون الُعملة فيها هي ساعات يقضيها 

شخص يف القيام بعمل ما يحتاج مهارة ُمحّددة من دون أجر لفائدة شخص آخر 

يقوم هو ذاته بعمل ما يحتاج مهارة أخرى لفائدة الشخص األول ومن دون مقابل 

الزراعية  للمنتوجات  »الاوسطاء«  وشبكات  الحرضية،  والحدائق  املرتجم(  أيضا- 

األغلب  عىل  كانت  املبادرات  هذه  ولكن  الخاص.  للحساب  العمل  وتجارب  بل 

للدميومة وعىل األخص يف ظل  قابل  بديل  االشتال عىل  تتمكن من  متشظية ومل 

باراديغم مضاد يف  بذور  تحتضن  مبادرات  ولكنها  الضاغطة.  البالغ  الركود  ظروف 

التنظيم االجتاعي يسائل إيديولوجيا التمثل املهيمن للحاجات االجتاعية ويعيد 

توجيهها نحو الحفاظ عىل البيئة والدميقراطية االقتصادية. وهي تواجه االقتصادوية 

واالستهاكية.  اإلنتاجية  الناذج  من  املركز  يف  االجتاعية  الحاجات  وتضع 

 >Gabriel.sakellaridis@gmail.com< توجه املراسات إىل غابريال ساكيارديس عىل العنوان

mailto:Gabriel.sakellaridis%40gmail.com?subject=
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الشيلي: 
من النيوليبرالية إلى مجتمع ما 

بعد النمو
بقلم خورخي روخاس هيرنانديس )Jorge Rojas Hernández(، جامعة كونسابسيون، الشيلي

>

ملزيد من التغيري، هناك حاجة إىل أفكارعملية وكذلك الطوباوية.
Times Up Linz / flickr. بعض الحقوق محفوظة.

الل تاريخها القصري نسبيا، عرفت الشييل أنظمة اقتصادية واجتاعية وثقافية خ

ولكنها  أوالثورات  باإلصاحات  الحكومات  بعض  وعدت  مختلفة.  وسياسية 

تولّت حكومة  لقد  فأكرث عمقا.  أكرث  نزاعات  اندالع  تسببت يف  ذاك  بفعلها 

الجبهة الشعبية، حكومة تحالف وسط-اليسار، السلطة سنة 1938 ولكنها مل تعّمر 

 )Eduardo Frei Montalva( إدواردو فري مونتالفا  ربح  طويا، ويف سنة 1964 

برنامج  اتسم  وقد  الدميقراطي،  املسيحي  للحزب  ًحا  ُمرَشَّ الرئاسية  االنتخابات 

حكومته، برنامج »الطريق الثالث« بديا عن االشرتاكية وعن الرأسالية، بإصاحات 

بنيوية وتسييس بالغ للمجتمع. وكان الهدف الرئيس إصاحا زراعيا.

 )Salvador Allende( ومن سنة 1970 إىل سنة 1973، كان سلفادور أليندي

بني  ما  تحالفا  الصيت،  ذائعة  الشعبية  الوحدة  حكومة  رائسا  الحكم،  يف 

القطاعات  أليندي  أّمم  أخرى.  صغرى  يسارية  وأحزاب  والشيوعيني  االشرتاكيني 

الصناعات(.  وكربيات  النحاس  مناجم  الزراعة،  )البنوك،  الرئيسة  االقتصادية 

>>

الشيلية  الّدولة  جهاز  داخل  الكربى«  للـ«مسرية  نتيجة  أليندي  حكومة  وكانت 

العاملة  الطبقة  لفائدة  والعدالة  املساواة  من  املزيد  عىل  الحصول  أجل  من 

تقّدميّة،  باراديغا  إصاحاته  كانت  وكا  فقرا.  األكرث  األخرى  الّشعب  ورشائح 

ولألسف  التحرري.  الّسيايس  العرشين  القرن  ستينات  تصور  من  جزءا  كانت 

عسكري.  بانقاٍب  مأساوية  نهاية  هذه  الدميقراطية  االشرتاكية  تجربة  انتهت 

االقتصاديني  مع  متحالفة  العسكرية،  الديكتاتورية  أرست  ذلك،  أثر  عىل 

تغيري  عىل  تقترص  نواياهم  تكن  مل  راديكالية.  خوصصة  سياسة  النيوليرباليني، 

اجتاعي  منوال  وتطوير  الشييل  املجتمع  لتغيري  امتدت  بل  االقتصادي  املنوال 

وثقايف جديد عبارة عن مجتمع نيوليربايل متجه نحو السوق، مجتمع غري مسيس 

الوسيلتني  واملنافسة  النمو  يكون  فيها  رئيسيا  استهاكية  وجهة  ذي  وفرداين، 

عىل  ُمقبلة  الدولة  كانت  الشخصيّني.  والسعادة  التقدم  غاية  لبلوغ  »املرّبرتني« 

الباراديغم  واستمر  االجتاعية،  وظائفها  ومن  االقتصاد  من  االنسحاب  من  املزيد 

باراديغم ما بعد النُُّموِّ
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باراديغم ما بعد النُُّموِّ

  .1990 للسنوات  الدميقراطية  الصبغة  إضفاء  سريورة  امتداد  عىل  االشتغال  يف 

افتقاد املعنى  وكان أن قادت سياسة الخوصصة والفردانية هذه بالرضورة إىل 

السكان  من  واسعة  قطاعات  صفوف  يف  املستقبل  حيال  املخاوف  مياد  وإىل 

الشيليني. ونتيجة لذلك، ظهرت حركات احتجاجية ومدنية من قبيل حركة احتجاج 

ثم  أفضل،  عمومي  بتعليم  طالبت  التي  الطاب  حركة   ،2006 لسنة  »البطاريق« 

تبعتها، سنة 2011، حركة جاهريية طابية طالبت بتعليم جامعي مجاين. وخلّفت 

التغيري هذه  التي أعقبتها، وكانت سريورات  الحركتان آثارها يف برامج الحركات 

إيجابيا.  واجتاعيا  سياسيا  وقعا  أحدثت  أن  إىل  انتهت  ولكنها  وبطيئة  عسرية 

مع بداية القرن الواحد والعرشين، بدا أن مناويل التنمية القامئة، والباحثة عن 

تفسري راهن األزمات االجتاعية-البيئية، واملناخية واملؤسساتية قد استُْنِفَدت. ولكن، 

يف املجتمعات الصناعية، ال تزال تهمني عقانية أداتية تفصل ما بني النشاط البرشي، 

الجنوب  يف  رئيسيا  القائم  واالستخراجي  الكوين  الشال  يف  ا  رئيسيًّ القائم  املنتج 

الكوين، والطبيعة وهو ما تنتج عنه تغيريات عميقة يف األنظمة البيئية، ويف املناخ 

والحياة االجتاعية. واآلن، ها هي إيديلوجيات التقّدم والنمّو النيوليربالية املُطْلََقة 

العوملة الجديد، تخرق حدود  التحديث وباراديغم  التطلّعات نحو  حديثا، تدعمها 

الكوكب األريض املقبولة بيئيا واجتاعيا، وهو تطّور ال يتوقف عند الحدود الشيلية. 

واجتاعيا. بيئيا  ومستدام  مسؤول  اجتاعي  نظام  عن  بعيدون  اليوم  نحن  وها 

إّن التغريات التي أدخلها بكامل العنف االنقاُب يف الشييل ماثلٌة اليوم يف العديد 

من البلدان عىل شاكلة سريورات تغيري نيوليربالية بطيئة ولكنها ثابتة ذات ارتباط 

بالعوملة. لقد أظهر لنا املنوال الشييل النيوليربايل للسنوات 1980 مبّكرا أن تخارج 

عمل  سريورة  جديدة.  هشاشة  مياد  وإىل  أكرثمرونة  عمل  بيئة  إىل  يؤدي  اإلنتاج 

التكنولوجية  الثورة  وقع  ذلك  إىل  وينضاف  الطريقة،  بذات  اليوم  تشتغل  العوملة 

الجديدة )4.0( التي بدأت للتو، مبا يحتمله مرشوعها من الُخسان الواسع ملواطن 

العمل عىل امتددا العامل. كا أن األزمات البيئية والتغريا املناخية تجربنا هي أيضا 

الكوارث  وتزايد  البيئي  بالرضر  العمل  سيتأثر  بها  التي  الكيفية  يف  نفّكر  أن  عىل 

االجتاعي  التحلل  إىل  العوامل  كل هذه  تؤدي  املناخي.  التغري  فيها  يتسبب  التي 

ومظاهر جديدة من التفاوت، ونتيجة لذلك، يتصاعد عدم رضا املواطنني. ويف الوقت 

الراهن، يهّدُد نقُص االندماج االجتاعي، هذا الذي ميكن أن ياحظ يف العديد من 

البلدان، الدميقراطيات القامئَة والحقوق الفردية واملدنية وميكن يف النهاية أن يسهم 

يف تدمري املجتمعات. ولكن الحركات االجتاعية والبيئية يف العديد من أنحاء العامل، 

مبا يف ذلك الشييل وعىل امتداد أمريكا الاتينية، تتأّسُس، مطالبًة ال بحلوٍل للمشاكل 

امللموسة فحسب بل وكذلك بإصاحات أكرث مواتاة للمواطنني من أجل غد أفضل.

بعد  ما  مناويل  مياد  نحو  الراهن  النمو  ومنوال  النيوليربالية  أزمة  تدفع  هل 

منو جديدة؟ يبدو أن االتجاهات الشعبوية اليمينية املُقلقة التي ظهرت يف العديد 

من  بعُد  انطلق  ملا  معارضة  قوة  متثل  هي  آخر.  اتجاه  نحو  تلتفت  البلدان  من 

اإلمكان  متام  املمكن  من  ولكن  والليربالية.  البيئية  االجتاعية  التغيري  سريورات 

األزمات  عىل  جوابا  راهنا  انبثقت  التي  والبيئية  االجتاعية  الحركات  تنمَو  أن 

وتتعزََّز.  قّوًة  أكرث  فَتَِصرَي  الشعبوي،  اليمني  سياسات  مع  تناقض  يف  وكذا  الجارية 

فقد شاركت يف االنتخابات الرّئاسية  والربملانية الشيلية األخرية، عىل سبيل املثال، 

جبهة يسارية جديدة، هي الجبهة الواسعة )Frente Amplio(، ويف أقل من عامني 

اليسار  عكس  وعىل  الجديد.  الربملان  يف  األصوات  من   %  20 سجلت  العمر،  من 

التقليدي، تحتضن هذه املجموعة تصورات جديدة للسياسة وللمجتمع وللطبيعة.

اليوم  الشييل  أن  منها  راهًنا  بالظهور  آخذة  مهّمة  أخرى  ظواهر  أن  عىل 

بالرشكات  يسمى  ما  منها  لألعال  بديلة  أشكال  تطوير  يف  الرائدة  البلدان  أحد 

الرشكات  من  جديد  جيل  أطلقها  التي  املنافع(،  رشكات  أو   ،Empresas B( ب 

امتداد  وعىل  واآلن،  ُمطّرد،  تنام  يف  ُسوقها  عاٍل.  وبيئٌي  اجتاعّي  وعٌي  لها  الفتية 

قبيل  من  عوامل  اعتبارها  يف  َولية  الدُّ املَُصادقة  مناويل  تأخذ  الاتينية،  أمريكا 

فيها.  العمل  وجودة  التجديدي  الرشكة  ومخزون  والبيئية  االجتاعية  االستدامة 

جديدة. عيش  وأساليب  عمل  ثقافات  انبثاق  إىل  الديناميكية  هذه  وتقود 

الاتينية،  أمريكا  امتداد  عىل  ب  رشكة   450 مثة  كانت   ،2017 سنة  نهاية  مع 

130 منها يف الشييل، وهي جزء من »الحركة الكونية ب« الجديدة، ومن نظام ب 

إيتيقية اجتاعية- تتأسس عىل مبادئ  الذي يشمل مناويل أعال   )Sistema B(

الرّفاه  قبيل  من  مؤرشاٌت  الرشكات  هذه  فعالية  عىل  تشهد  أن  وميكن  بيئية. 

العمومي، وطرٌق مستدامة يف التعامل مع األنظمة البيئية القامئة والتزاٌم باقتصاد 

ٌ إلعادة الرّسكلة وأشكاٌل جديدة من التعاون. يف هذا املعنى، تتأسس  بيولوجي ُميَسِّ

والشييل  العلمي.  البحث  باألكادمييا ب من خال  تسمى  ما  تدعمها  األنظمة ب، 

تنمية  ووكالة  والتنمية  االقتصاد  وزارات  برامج  من خال  التطور  بهذا  اآلن  تدفع 

 Tourism’s Production Development Corporation( السياحي  اإلنتاج 

املناسبة.  املهنية  املهارات  الناس وخلق  CORFO((( وأطراف أخرى بغية تدريب 

يف منتهى سنة 2018، اشرتك أكرث من 1000 شخص من 30 بلدا يف اللقاء العاملي 

 Puerto( فاراس  وبويرتو   )Puerto Montt( مونت  بويرتو  يف  ب  للحركة  األول 

Varas( وفروتيار )Frutillar( جنوب الشييل. وتشّكل مثل هذه املبادرات نتيجًة 

للتحوالت الثقافية والسياسية التي كانت العرشيات األخرية مسحا لها، واليوم يحبذ 

الجيل الشاب أكرث من أي شيئ آخر ِقيًَا من قبيل االستقال والحرية والدميقراطية 

البيئي. والوعي  والتضامن  والتسامح  واالحرتام  واملبادرة  واإلبداعية  الراسخة 

متكن  التي  املستدامة  الجديدة  املقاربات  هذه  تتمكن  أن  يف  ونأمل 

وأن  السيايس  الدعم  عىل  الحصول  يف  تستمر  أن  من  الشييل  يف  ماحظتها 

السياسية.  واملجموعات  القادمة  الحكومة  من  كل  برامج  يف  تنعكس 

 >jrojas@udec.cl< توجه كل املراسات إىل خويس روياس هرناديس عىل العنوان

mailto:jrojas%40udec.cl?subject=
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علم االجتماع النسوي 
 البيئي 

والتحليل الطبقي الجديد
بقلم أريل ساليه )Ariel Salleh(، جامعة سيدناي، أستراليا، وعضو لجان البحث حول البيئة والمجتمع )ل ب ٢4(، 

والحركات االجتماعية والفعل الجماعي والتغير االجتماعي ) ل ب 48( صلب الجمعية الدولية لعلم االجتماع

>

اليومية ت الحياة  مارسة  قاعدة  عىل  البيئية  النسوية  تحاليل  طورت 

االجتاعية  الحركات  أسس  من  بَديهيٌّ  أنّه  عىل  يُأَْخُذ  ما  تسائل  بحيث 

تنزل  هرمية  صيغة  عىل  القامئة  السياسية  اإليديولوجياُت  تبنيها  التي 

اعرتض  املثال،  سبيل  و1990، عىل   1980 السنوات  فخال  األسفل.  إىل  األعىل  من 

الِنسويّون البيئيون عىل نقٍص يف الوعي الجنيّس الجندرّي يف فلسفة البيئية العميقة 

البيئيون  النسويون  رفضها  التي  هي  البيئية  الغايات  تكن  مل   .)deep ecology(

والقيم  املؤّسسات  الكامنة يف  ومنابعها  الكونية  األزمة  بذلك،  بل، ومثلا حاججوا 

األزمة  السبب، عىل حلول  ولهذا  املعومل.  النسق  تَِسُم  التي  الرأسالية  البطريركية 

أن تغرّي »ثقافة االستحقاق الذكوري« التي تدعم النظام. لقد دامت هذه املعركة 

املعروفة تحت مسمى »الجدل بني الّنسويّة البيئيّة والبيئيّة الَعميقة« أكرث من عقد 

عىل صفحات أنفايرومنتال إيثيكش )Environmental Ethics ›اإليتيقا البيئية‹(. 

نقديا  البيئيون  النسويون  املنظرون  اشتبك  الوعي هذه،  ليقظة  ويف تجربة شبيهة 

عىل  ظهرت  التي  املقاالت  وسعت  املايض،  العقد  وخال  املاركسية.  األكادمييا  مع 

صفحات الرأسالية، الطبيعة واالشرتاكية )Capitalism Nature Socialism( مجلة 

املنابر، من  Journal of World-Systems Research، وعىل غريها من  مجموعة  

<<الفهم العمومي للنسوية البيئية بوصفها علم اجتاع نقدي. وأنا أعترب أّن الظرف 

الكوين املعارص يدعو إىل تحليل سوسيولوجي طبقي جديد. وعليه فإن ما ييل هو 

تلخيص مخترص للمسار التاريخي ملا أسميته » مادية متجّسدة« ودعاواها. 

< مادية متجسدة

العمل  تجارب  مثل  ويف  مجتمع.  كل  أساس  هو  لإلنتاج  املُعيد   العمل  إن 

تعتنني.  بها  التي  األجساد  يف  البيولوجية  الدورات  استدامة  األمهات  تتعلم  هذه، 

يظل  توليدها.  ويعيدون  األرض  دورات  والجامعون  املُزارِعون  يكيّف  مبِثٍْل،  ِمثْاً 

معرتف  وغري  الكوين،  االقتصاد  يف  مرئيني  غري  هؤالء  نقدا  املأجورين  غري  العملة 

يُحاجج  قد  ولكن  املاركسية.  يف  منظّرين  وغري  االجتاع  علم  يف  ينبغي  كا  بهم 

بأن مجموعات العمل الثاثة هذه، عنيُت األمهات واملزارعني والجامعني، يشكلون 

طبقة قد يكون زمنها قد حّل بفضل مهاراتهم يف جعل الحياة عىل األرض ممكنة.

تُستخدم لفظة النسوية البيئية عىل نطاق واسع لوصف السياسات التي تعامل 

البيئية والنسوية عىل أنها نضال واحد. وهي تظهر عندما تتعرض ظروف الحياة 

يف األحياء الحرضية والجاعات الريفية إىل َمَخاِطر. ميكن للنساء وللرجال أن يكونوا 

منخرطني يف أعال تؤكّد الحياة، ولكن، ومبا أن النساء هّن من يحتللن عىل امتداد 

املوارد  الرعائية وموفّري  الخدمات  املخصوص ملُسدي  االجتاعي  املوقع  العامل  كل 

مثل  إن  البيئي.  الفعل  إىل  أوال  يبادرن  من  هن  جاعة  كل  نساء  فإّن  الغذائية، 

بحيث ميكن  اإلثنية  أو  والطبقة  املنطقة  عن  النظر  كونيٌة برصف  التدخات  هذه 

القول إنها تقاطعية بشكل فريد. يف كل القارات، وبداية من السنوات 1970، كانت 

العاملية  الحرب  بعد  ملا  الرأسالية  لاستهاكية  الجانبي  الرضر  عىل  النساء  إجابة 

الثانية واملناويل التنموية قد بدأت بفعل ما أْسَميَْنُه »نِْسِويًَّة ِبيِئيًَّة«. وسواٌء أتعلق 

أم  النووية،  بالقّوة  أم  الغايب،  الغطاء  بنزع  أم  السامة،  املُملَّوثات  مبعارضة  األمر 

بل  بـ«الكوين«،  »املحيل«  الّدوام  عىل  ربطت  سياساتهن  فإّن  الغذائية  بالصناعات 

أملانياٌت من قبيل ماريا مييس )Maria Mies( كل عملهن  بيئيات  بنت نسوياٌت 

رصاحة عىل إسهام روزا لوكسمبورغ )Rosa Luxemburg( االشرتايك. كا شهدت 

مثل  الجديدة«  االجتاعية  »للحركات  الّسيع  الّصعود  كذلك   1980 السنوات 

مكافحي األسلحة النووية، وحركة السود باك باور )Black Power( وحركة تحرير 

النساء وحركة حقوق أصحاب األرض األهليني، وكان املاركسيون محّقني يف تشككهم 

واملحرتفني  الخرض  أحزاب  من طرف  الراديكالية  البيئية  استقطاب  تم  لقد  حيالها. 

مجرد  إىل  وانتهت  الليربالية  الفردانية  تأثري  تحت  النسوية  وحادت  التكنوقراط، 

والنساء.  الرجال  بني  متساوية  أجل حقوق  من  الدولة  مع  مفردة  تفاوضية  قضية 

آفاق نظرية



36

 العدد ١  من السلسلة ٩ - ابريل -  ٢٠١٩    

آفاق نظرية

نظمتها  التي  األرض  قمة  أعقاب  البيئية يف  النسوية  من  الثانية  املرحلة  كانت 

األمم املتحدة سنة 1992، وكثّفت من سياسات الشال الكوين االستعارية الجديدة 

التفاهات  من  االتساع  عاملي  رئيٌس  مخطٌّط  فتح  واآلن،  الطبيعة.  حاية  باسم 

والنباتات  األهليني  أرايض  الستغال  املنجمية  الرّشكات  وجه  يف  الباَب  الجهوية 

 )Vandana Shiva( شيفا  فاندانا  مثل  البيئيات  النسويات  كانت  األهلية.  الطبية 

معارضة  أجل  من  به  القيام  استطعن  مبا  وقمن  ريو  يف  األرض  قمة  يف  حارضات 

سجلت  كا  اإلطاري،  املتحدة  األمم  اتفاق  يفرض  سوف  وقريبا،  اإلجراءات.  هذه 

القبول  الضعفاء  عىل   ،)Ana Isla( إيسا  آنا  البريوفية  االجتاع  عاملة  ذلك 

انتفاضة  واجهت  حيث  سياتل  مبعركة  العرشون  القرن  واختتم  أكرب.  بتنازالت 

إىل  الساعية  الحركات  حركة  وعقدت  العاملية.  التجارة  منظمة  الجذور  عميقة 

  .2001 سنة  األول  العاملي  االجتاعي  منتداها  هذه  العوملة  عن  بديل  اجرتاح 

< العوملة ضد نقض االستعامر

أحبط توّسع التجارة النيوليربالية الحرّة عزائَم الربوليتاريا يف بلدان املركز من خال 

تحويل مواقع عملها إىل مناطق األعال التصديرية بخسة األجور يف الجنوب الكوين، 

ولكن العديد من شعوب الهامش الجيوسيايس كانت لها أجندة إيجابية هي أجندة 

 Landless People’s( لألرض  املالكني  الربازيل، كان حركة غري  االستعار. يف  نقض 

Movement( تتحدث عن القرى البيئية وعن السيادة الغذائية، ويف األكوادور كانت 

نساء الفعل البيئي )Acción Ecológica( تستنبطن مفهوم »الّديْن البيئي« لوصف 

النهب االستعاري للموارد الطبيعية الذي امتد 500 سنة، وكان اليسار الذي كّونه 

البنك العاملي مهتا بالقروض التنموية ومبا كان يجري من تدهوٍر يف ظروف الحياة 

ناتجا عن االقتصادات االستخراجية. كا كانت العدالة املقرونة إىل االستدامة من أبرز 

مخرجات قمة مناخ الشعوب بكوشابامبا سنة 2010 ، تلك التي قّدمت طرق التوفري 

األندية )نسبة إىل مناطق وشعوب وثقافات جبال األنديز سلسلة الجبال املمتدة عىل 

ما يقارب 7 آالف كيلومرتا، بعرض يراوح بني 200 و700 كلم، ومعدل ارتفاع يقارب 

وبوليفيا  والبريو  واإلكوادور  وكولومبيا  فينيزويا  أرايض  عىل  والواقعة  مرت،   4000

والشييل واألرجنتني- املرتجم( بوصفها بديا عن تبذير الحياة يف ظل الوفرة الصناعية. 

سؤال.  موضع  التقدم  إىل  مقرونا  التصنيع  ُمعادلة  كانت  املبادرات،  هذه  كل  ويف 

 )Occupy( عقب أزمة 2008 املالية، أطلق الشباب الكوين الواعي حركة احتلوا

ناصبني معسكر اعتصامهم عىل مقربة من أرصدة التبادل يف وول سرتيت لاحتجاج 

عىل الطبقة الرأسالية، ويف أملانيا حارصوا بنوك فرانكفورت. كا ظهرت سياسات 

املقاومة  املتوسطية  البلدان  يف  اإلنتاج«  إعادة  »قيم  تأكيد  عىل  ترتكز  أخرى 

نوعيَة    )indignado( الغاضبني  حركة  وأطلقت  األورويب،  االتحاد  تقشف  لربامج 

كثّفت   ،2012 سنة  ريو 20+  قّمة  ويف  الِجوارّي.  الّذايت  االكتفاء  تعتمد  اقتصاداٍت 

مجموعات أصحاب األعال والسياسيني وبرنامج األمم املتحدة البيئي من تأكيدها 

اقتصاد  لفائدة  دعائية  عامة  عاقات  عملية  وهي  الجديد،  األخرض  االتفاق  عىل 

أثر  وعىل  البيئيون.  النسويون  تحّداهم  أخرى  ومرة  البيولوجي،  النانو  تكنولوجيا 

أّن  الّرغم من  الامنو عىل  ملناقشة  األكادمييون يف اليبزغ وبودابست  اجتمع  ذلك، 

بينهولت- فريونيكا  مثل  الكفافية  البيئيات  النسويات  املفكرات  برؤية  االعرتاف 

تومسني )Veronika Bennholdt-Thomsen( مل يكن قد تّم بعُد. واليوم، تخترب 

ذات  أخرى  وسياسات  البيئية  النسوية  بني  التاقي  لوكسمبورغ  روزا  مؤسسة 

اتجاه جاعايت من قبيل العيش الحسن )buen vivir( اآليت من أمريكا الجنوبية 

واألوبنتو )ubuntu( اآليت من جنوب أفريقيا والسواراج )swaraj( اآليت من الهند. 

تلّح  وهي  الجامعات  يف  تدرّس  ما  كثريا  كثيفة،  أدبيات  البيئيني  للنسويني 

الرأسالية  الثقافة  ظل  يف  وسلعنتها  الطبيعة  احتواُء  يُعّزز  بها  التي  الكيفية  عىل 

إىل  التقليدية  اإلشارات  إن  وسلعنتها.  العامات  الّنساء  أجساء  احتواَء  البطريركية 

غارد  غريتا  ذلك  تربز  ومثلا  استعارة.  مجرد  تكون  أن  عن  بعيدة  األّم-الطبيعة 

النسوية  الشبكات  صفوف  يف  رحيمة  نباتية  إيتيقا  اآلن  تجول   ،)Greta Gaard(

 Minding( العاقلة  الحيوانات  حول  منتظمة  دولية  اجتاعاٌت  تلتئم  كا  البيئية 

Animals(، ويف مختلف مناطق أفريقيا تقيم النساء الايت تتهّدد حياتهن املناجم 

لألنشطة  مناهضة  قارية  شبكة  وهي   )WoMin( وومن  شبكة  لقراهن  املاصقة 

االستخراجية لها بيانُها النسوي البيئي الخاص حول التغري املناخي. وتنظّم األمهات 

األباالشيات )نسبة إىل سلسلة جبال األباالش الواقعة رشق القارة األمريكية الشالية 

من  بادئة  األطليس  املحيط  شواطئ  مع  بالتوازي  كلم   1900 طول  عىل  ممتدة 

املتحدة.  الواليات  يف  املكسيك  خليج  شواطئ  إىل  وصوال  الكندية  كيبك  مقاطعة 

سلسلة  يف  ميتشيل  جبل  قممها  أعىل  رسوبية  مرتفعات صخور  من  تتكون  وهي 

الجبال السود )2027م(، ومنها يستخرج الفحم والحديد والبرتول والغاز الطبيعي- 

أصحاب  إليه  يسعى  الذي  الجبل  قّمة  تحويل  ضد  مبارشة  فعل  حركات  املرتجم( 

التقليدية  الحبوب  البيئي  للكفاف  الهندية  نافدانيا  وتخزّن مدرسة  الفحم.  مناجم 

إلنقاذها من التسجيل التجارّي لفائدة الّصناعات الصيدالنية. ويف ستشوان بالصني، 

أعادت النساء املُزارعات خصوبة األرض من خال إعادة إحياء تقنياٍت ُعْضِويّة ميتّد 

ُعُمرُها قرونا. ويف لندن، تتربع ربات البيوت بأوقاتهن من أجل إحداث تعديل عىل 

اإلفساد.    آثار قرون من  فيه إلنقاذه من  املياه  يُصلح تجّمعات  التاميز  نهر  مجرى 

< املركزية اإلنسية ضد املركزية البيئية 

عندما ال يرى الناشطون املناضلون، أو فلنقل علاء اجتاع لجنة البحث 48 التابعة 

للجمعية الدولية لعلم االجتاع، الكيفية التي بها يربط منطُق إعادة اإلنتاج البيئَة 

والعال والنساء والحركات األهلية، تطرأ »السياسات الهوياتية« اآلحادية، حيث تنافس 

حقوق مجموعة ما حقوق مجموعة أخرى. لقد اختزَل ذلك الخياَل السوسيولوجي 

يف تعبرية ثنائية غربية مركزية إنسية فيها تتضادد »اإلنسانية« مع »الطبيعة«، وهو 

كّل جيل جديد.  تنشئة  لدى  ُمجّددا  ترسيخه  يُعاد  تقليدي  تصّور »حّس مشرتك« 

لألسف، ال تزال َمرْكَبات العوملة تنقاد بهرم »سلسلة الكائنات الكربى« األرسطية، 

الحياة  قّمة  فالرجال عىل  فامللوك  اآللهة  يضع  الذي  القديم  الخطايب  املنطق  ذلك 

االجتاعية، ماسكني بالسلطة عىل مرؤوسيهم من النساء واألهليني والطبيعة. لقد 

النساء  صارت  القرون،  امتداد  وعىل  بحيث،  التاريخ  اتجاه  األرسطي  املبدأ  هيكل 

من  بدًءا  األوروبية  املركزية  املؤّسسات  وُصّممت  باألشياء.  أشبه  املغزيني  والعبيد 

الذكوري«،  »االستحقاق  لتخدم  والعلم  االقتصادات  إىل  وصوال  والقانون  يِن  الدِّ

ذلك املوقف الخاطئ النافذ عامليا بني صفوف الليرباليني واالشرتاكيني سواًء بسواٍء. 

ذات   ،)Carolyn Merchant( مريشنت  كارولني  العلوم  مؤرخة  الحظت  وكا 

كانت  لو  كا  والطّبيعَة  األجساَد  التَّْنِويِريُّ  العقُل  فهم  النسوية-البيئية،  النزعة 

هذه  بالحياة  املرهونة  الثقافُة  وتَعترُب  رياضية.  صيٌغ  أجزائها  يف  تتحكم  آالٍت 

بعض  لَُدن  من  االجتاع  علم  يف  الّدعم  تتلقى  وهي  الّرأسالية  الشتغال  <<رضوريًَّة 

مثال عىل كيفية تحقيق “عمل ما بعد الصناعة “ اكتفاء اقتصادي 
مع استدامة بيئية. الصورة: أريل سالليه
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آفاق نظرية

التكنولوجي  التجديد  أّن  الذين يعتقدون  البحث 24 يف ج د ع اج  حداثيي لجنة 

باآلالت- ا  كليًّ )املشتغل  املُأَلّل  املستقبل  يكون  لن  ولكن،  البيئة.  ينقذ  أن  ميكن 

فإن  وبذلك،  وعدالته.  استدامته  كا  يف  بيس  ماديته«  من  »منزوعا  املرتجم( 

الّرعايئ  العمل  قيمة  يف  الفائض  الرتفيع  أو  الدائري  االقتصاد  قبيل  من  مبادراٍت 

املال. اشتغال رأس  النسويني عرضة لاستيعاب يف منطق  االقتصاد  من قبل علاء 

يف زمن األزمة البيئية، يحتاج الناس أن يكونوا قادرين عىل التفكري من داخل إطاٍر 

ِبيِئيِّ املَرْكَِز. وعندما ميثل ذلك تحّديا ألساتذة علم االجتاع فإن الطاّب الراديكاليني 

لن يتخطّوا الحاجز ليعربوا إىل اإليكولوجيا السياسية أو حتى إىل الجغرافيا البرشية. 

ولكن مبقدور املحرتفني الحداثيني تعلّم الكثري من اإلبستيمولوجيات والتحاليل األهلية 

بيئية املركز، تلك التي تستند إىل تجارب النساء يف القيام بالعمل الّرعايئ العضوي. 

األخّص  وعىل  اليسار،َ  و«الطبيعة«  »اإلنسانيّة«  بني  املَُواِجُه  الخطاُب  منع  لقد 

النسويني ما بعد الحداثيني، من إياء االعتبار الجّديِّ لقّوة العمل املهمشة املشتغلة 

النسويني  املعتاد ضد  اليساري  االتهام  يقول  سياسيا.  فاعا  بوصفها  اإلنتاج  بإعادة 

ما  وهو  طبيعي   » نَِسايئٍّ »َجْوَهٍر  إىل  السياسية  النساء  ُرَؤى  ينسبون  إنهم  البيئيني 

وال  البيولوجي  التجّسد  ال  البيئية  النسوية  التصّورات  مصدر  ليس  له.  معنى  ال 

الفعل  يف  أثر  ذات  كلها  هذه  كانت  وإن  الثقافية،  األعراف  وال  االقتصادية  البنى 

يف  أي  العمل  يف  منغرسٌة  البيئية  النسوية  اإلبستيمولوجيا  أن  الحقيقة  اإلنساين. 

الحّي.  املادي  العامل  مع  التفاعل  وإعادة صنعها من خال  واملهارات  األفهام  صنع 

ُمسِدي  مثل  ر،  املَُخدِّ الصناعي  الروتني  عن  بعيدا  باستقال،  يعملون  الذين  إّن 

قادرون  وهم  الحسية،  طاقاتهم  بكل  اتّصال  عىل  والجامعني  والفاحني  الرعاية 

البعض. ببعضها  األشياء  ارتباط  كيفيات  تجاه  الحساسية  دقيقة  مناويل  بناء  عىل 

< العمل املُجّدد للوجود  

إن اإلطار الزماين الذي فيه تتحرك هذه الطبقة العاملة بيئية املركز ما بني جييّل 

ومن ثّم فهو هش بطبعه. سلّم تقديرها حميميٌّ وهو ما يرفع إىل األعىل استجابة 

البرشية  األجساد  يف  أو  الطبيعة  يف  املاّدة-الطّاقة  بتحويات  يتعلق  ما  إىل  العال 

بوصفها طبيعة. يرتكز الحكم لديهم عىل خربة مبنية عىل التجربة والخطأ تستعمل، 

من املهد إىل اللّحد، تقييا للنظام البيئي أو الصّحة الجسدية. يتم العمل عىل إيجاد 

توازن وتصالح بني مختلف احتياجات األنواع الحية أو مجموعات األعار. وعندما 

متارس االقتصادات املنزلية وسبل العيش حّل املشاكل من خال تعاضد املسارات 

يصري اتخاذ القرارات متعّدد املؤرشات مسألة حّس مشرتك. وحينا ال يكون فصٌل 

بني املهارات العقلية واملهارات اليدوية تصري املسؤولية شفافة وال يكون منتوج عمل 

العامل مغرتبا كا يف ظل الرأسالية بل يكون التقاسُم مع اآلخرين منبع سعادة. 

والحقيقة،  دائرية،  إنتاٍج  إعادة  ملنطق  طريقا  لإلنتاج  الخطي  املنطق  مينح  هاهنا 

يكون التزويد االجتاعي بهذه الطريقة، ويف آٍن معا، علا أهليا وفعا سياسيا مبارشا. 

وإىل  العيش  ُسبل  تعزيز  وإىل  متعاضدة  سياسات  إىل  البيئية  النسوية  تدعو 

الثقايف واالنتباه إىل معطيات الجنس-النوع  األعال املهارية والتضامن واالستقال 

راهن  مثاٍل  عىل  العثور  ميكن  الّروحي.  والتجديد  والتمكني  والتعلّم  االجتاعي 

لذلك يف األكوادور لدى األّمهات والجدات يف مرتفعات نابون التي دّمرتها التنمية. 

االنجراف  يف  التحكم  من  املستقاّت  النسوة  هؤالء  متكنت  واإلبداعية  بالتبرّص 

وتجميع املياه وإخصاب األرض وتحقيق السيادة الغذائية من خال الزراعة الهادفة 

من  عليهن  ما  بذلك  أنجزن  ولقد  ومجّمعاتها.  القدمية  املياه  تيارات  استعادة  إىل 

›الطريق  الّدويل  الفاحني  اتحاد  يلح  ولذلك  الكونية.  املناخ  أزمة  معالجة  أجل 

الريفية‹ )Via Campesina( عىل الشعار القائل » توفريُنا البسيط يُهّدئُ األرَض«.  

تخلق إعادة اإلنتاج »طرق تفكري« عائقية تجابه العنف اآلاليت الذي يف العقل 

األدايت الغريب. وعىل الرغم من أن السياسات الراديكالية َمُقوَدٌة بالعمل الّرعايئ فإنها 

رسعان ما ستنقاد إىل العودة إىل ذلك النوع من التنوير الذي يهدد األرض وساكناتها 

بوصفها َمْورًِدا ال ينضب القتصاد النمو. وفيا يقطع العقل الخطي للّصناعة الحديثة 

مع أيض الطبيعة )األيض هو مجموعة من التفاعات الكيميائية التي تعيشها خايا 

رئيسة  تحويات  ثاث  التفاعات  تلك  وتحقق  الحياة.  عىل  للحفاظ  الحي  الكائن 

تحويل  الخلوية،2-  العمليات  لتحقيق  طاقة  إىل  الغذاء/الوقود  تحويل  هي:1- 

الغذاء/الوقود إىل وحدات تخلق الربوتينات، والدهون، واألحاض النووية، وبعض 

السكريات،3- إزالة الفضات األيضية النيرتوجينية- املرتجم( ُمخلّفا الفوىض والعطالة 

إبستيمولوجياٍت  الحياتيّة  السريورات  تغذي  التي  الصناعة  بعد  ما  تطّور  وراءه، 

ضمنية متثل شكا بديا من اإلبداع البرشي. ليس مثل هذا العمل، املتملّك مجانا 

من قبل رأس املال يف موطنه ويف جغرافياته الطرفية، يف حقيقته إال رشطا ُمسبقا 

العال  من  الفريدة  الطبقة  هذه  إن  القوَل  ذلك  ويعني  الرأسايل.  اإلنتاج  لنمط 

التزويد  أن  القيمة، عىل  فائض  أنشطتها  تدعم  الرأسالية« حني  داخل  »يف  توجد 

التي  اللّفظة  بذاته.  مكتفيا  كذلك،  الرأسالية«  »خارج  يوجد  اإلنتاج  يعيد  الذي 

استعملتُها، »ميتا«، تقتيض إطارا أَساًسا يتكّفل باألنشطة الداعمة عىل عني املكان. 

ال تدفع االقتصادات املكتفية بيئيا مبسؤولية تحمل كلفتها إىل خارجها مستغلة 

أجساد اآلخرين كا ال تُخرج النفايات »تلوثا«. مهارة القيام بالعمل املجّدد للوجود 

أغلبية  قبل  بعُد من  ُمَارَسٌة  أنها  الافت  واليشء  رضورية ملستقبل كوين مستدام 

قّوًة اسرتاتيجية عظمى للطبقة ما  العامل. ومينح هذا االعرتاُف  امتداد  العال عىل 

من  كان  لقد  الدولية.  السياسية  الساحة  يف  تاريخيا  فاعا  بوصفها  الصناعية  بعد 

نتيجة االنشغال االشرتايك الكاسييك باستغالية »عاقات اإلنتاج«، بالغ األهمية يف 

ذلك، وجب  ومع  اإلنتاج«.  إعادة  »عاقات  بقمعية  االنشغال  عن  اإلعراض  حينه، 

ا »للطّبقة العاملة  القول إّن مقاطع يف كتابات ماركس كان ميكن أن تكون وصفا ُمِحقًّ

 . أوروبيًّة  ومركزيًّة  بطريركية  أقل  اإلنساين  تركيزه  كان  لو  الصناعية«  بعد  ما 

>ariel.salleh@sydney.edu.au<  توجه كل املراسات إىل أرييل ساليه عىل العنوان

mailto:ariel.salleh%40sydney.edu.au?subject=
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 البرازيل ٢٠١8: 
الطبقة الوسطى تتحّول يمينا

بقلم لينا الفيناس )Lena Lavinas(، جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، البرازيل، وغييرمي ليتي غونسالفيش 
)Guilherme Leite Gonçalves(، جامعة ريو دي جانيرو، البرازيل

>

ي أمريكا الاتينية، جلبت السنوات 1980 ف

التي  العسكرية  الديكتاتوريات  نهاية 

خنقت قوى التغيري االجتاعي عىل امتداد 

الدميقراطية  نحو  االنتقال  كان  فيا  ولكن  عقود. 

يوّسع من دائرة املواطنة السابقة، شهد، يف اآلن ذاته، 

األزمات االقتصادية واالتفاقات النخبوية.

والتدريجي  الوئيد  االنتقال  احتوى  الربازيل،  ويف 

واآلمن الذي برّش به الرئيس العسكري الثاين واألخري، 

التناقضات.  إرنستو جيزيل )Ernesto Geisel( هذه 

بني  املعقود  االتفاق  ذاك  العفو،  قانون  تناىس  لقد 

املسلحة،  والقوات  واالقتصاديني  السياسيني  القادة 

بلداٍن  ويف  املفقودين.  وعائات  التعذيب  ضحايا 

والبريو  وغواتياال  والشييل  وبوليفيا  األرجنتني  مثل 

إىل سجن  أّدت  اتفاقات شبيهة  تّم عقد  واألورغواي، 

الحاالت، إىل سجن بعض  التعذيب ويف بعض  مقرتيف 

لجنة  حاولْت  الربازيل،  ويف  السابقني.  الّدولة  رؤوس 

<<الحقيقة )2011-2014( أن تكرّس ذاكرة عنف الّدولة 

توصياتها ظلّت حربا عىل ورق.  ولكن  السياسات،  يف 

استعادة  خلقت  حدودها،  من  الرغم  عىل 

أوسع.  سياسية  ملشاركة  مجاال  للدميقراطية  الربازيل 

يف  جوهري  بدور  الوسطى  الطبقات  واضطلعت 

أجل  من  مناضلة  املدين  املجتمع  تنظيم  إعادة 

كانت  كا  ونسوية،  للعنرصية  مناهضة  سياسات 

وحاسمة  التأسييس،   1987 مجلس  طوال  أساسية 

الديكتاتورية.  نهاية  تلت  التي  االنتخابات  يف 

مرشح  الوسطى  الطبقات  دعمت   ،1989 ويف 

لوال  إيناسيو  لويس  للرئاسيات  ع(  )ح  العال  حزب 

مثل  فيا   )Luís Inácio Lula da Silva( سيلفا  دا 

 Fernando( ميللو فرناندو كولور دي  الفائز  املرشح 

إىل  بالنسبة  االستمرارية   )Collor de Mello

وحني  العسكري.  النظام  من  انتفعت  التي  النخب 

قطاعات  تعبّأت  كولور  ضد  الفساد  ُشبُهات  ظهرت 

أجل منع  الوسطى جاهرييا سنة 1992 من  الطبقة 

الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

الّسلطة.  إىل  نيوليربايل  برازييل  رئيس  أّول  وصول 

خال السنوات 1990، واصلت الطبقات الوسطى 

هرنييك  فرناندو  ضد  خس  كان  الذي  لوال  دعم 

يف   )Fernando Henrique Cardoso(كاردوسو

األصوات  أغلب  جاءت   ،1994 ففي  و1998.   1994

املراوحة  الدخول  لوال من أصحاب  التي حصل عليها 

املصّوتني  أغلب  ومن  أجر  أضعف  وعارش  ثاين  بني 

املتعلمني. وكان الدعم األكرب لكاردوسو متأتيا من كا 

طريف طيف الدخول )أصحاب الدخل األدىن وأصحاب 

الدخل األكرث ارتفاعا(. ويف سنة 1998، غنم كاردوسو 

أغلبيًة عىل امتداد كل مقادير الدخل، مسجا أفضل 

واصل  األثناء  ويف  تعليا،  األقل  صفوف  يف  النتائج 

تعليا. األكرث  نتائجه يف صفوف  أحسن  تسجيل  لوال 

االستقرار  بسياسات  كاردوسو  حقبة  متيّزت 

الرضيبي  والتقشف  القصوى  والخوصصة  النقدي، 

إعادُة  ووضعت  الركود.  إىل  الربازيل  وقادت 

منذ فرباير 2018, أصبح الوجود العسكري الكثيف 
جزءاً طبيعياً من الحياة يف شوارع ريو ديجانريو. 

EBC - Empresa Brasil de :الصورة
Comunicação/Agência Brasil. . كريتف 

كامنز. 
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يف  الوسطى  الطبقات  العميقة  االقتصاد  هيكلة 

األعال  انكاش  ضغط  تحت  وقعت  حيث  مأزق 

تعوييض  استرياد  منوال  وانفجار  القدمية  املهنية 

والبريوقراطية(،  التقنية  العمل  مواطن  من  )كثّف 

الجيدة. العمل  فرص  وتقلص  األجور  وتدهور 

مساندة  إىل  االجتاعية  املكانة  فقدان  انقلب 

أبدتها الطبقة الوسطى لفائدة لوال يف انتخابات 2002 

عامل  أول  الحكم  سدة  إىل  ترفع  أصواتها  جعل  مبا 

بدأت   ،2006 سنة  حلول  ومع  للربازيل.  رئيسا  يصري 

الوسطة للوال تتضاءل، ثم تأكد هذا  الطبقة  مساندة 

حزب  رّشح  عندما  و2014   2010 يف  التنازيل  االتجاه 

العال ديلا روسف )Dilma Rousseff( التي فازت 

يف املناسبتني االنتخابيتني. تدريجيا، ولكن بثبات، كان 

مصّوتو الطبقة الوسطى آخذين بالتحّول نحو اليمني. 

< توّسع مساندة السوق يف حقبة لوال/ديلام

صعد لوال إىل الرئاسة سنة 2003 يف سياق تباطئ 

اقتصادي وتقلص يف النمو عىل الرغم من استقرار نقدي 

تحقق بفضل مخطط الريال )Plano Real- عىل اسم 

عىل  الباهر  الباد  انتصار  وفشل  الربازيلية(.  العملة 

التضخم يف التقليص من الفقر والتفاوتات ويّس حدوث 

الوسطى.  الطبقة  لفائدة  الصاعد  االجتاعي  الحراك 

فرتة  خال  تحقق  الذي  االقتصادي  التعاىف  صار 

خال  صابة  أكرث   )2006-2003( األوىل  لوال  حكم 

حّفز  البداية،  يف   .)2010-2007( الثانية  حكمه  فرتة 

تصاعد أسعار السلع التصدير وقاد النمو ومتيزت تلك 

السنوات بتوسع ملحوظ يف التشغيل النظامي وتصاعد 

يف معّدل الدخل. وشهد مقدار الريال يف الدخل األدىن 

تزايدا مبا يفوق 70 %، مبا تجاوز مقدار التضخم بكثري.

مكافحة  برامج  حققت  ذلك،  مع  وبالتوازي 

 14 لفائدة  مستمرة  ولكنها  ضئيلة  فائدة  الفقر 

اقرتاض  خطوط   إىل  النفاذ  مّكن  كا  عائلة،  مليون 

خارقة  مايل  إدماج  سريورة  تحقيق  من  جديدة 

األرسية«  »املنحة  برنامج  نجاح  بدأ  لقد  للعادة. 

الفائق  التنامي  من  بالضبط  العاملي  الصيت  ذي 

هشاشة  املجتمع  قطاعات  أكرث  رسملة  نسبة  يف 

الجاهريي.   االستهاك  سوق  يف  إدماجها  تّم  بحيث 

بصدد  الخوصصة  سريورة  كانت  الوقت،  ذات  يف 

الرعاية  خوصصة  عىل  الطلب  شهد  فقد  االنطاق. 

الرعاية  متويل  من  التقليص  مع  بالتوازي  الصحية، 

الصحية العمومية، تصاعدا مذها لفائدة املخططات 

الخاصة. ويف التعليم العايل، تزايد انتقال الطاب من 

املؤسسات العمومية إىل املؤسسات الخاصة ويف حدود 

سنة 2015 كان 75% منهم يف مؤسسات من هذا النوع 

الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

األخري. وتشهد عىل ذلك بجاء معطيات الّديْن الطايب 

حيث تخلف عن الّدفع 51 %  منهم )مبجموع مقادير 

تساوي 5 بليون دوالر أمرييك(، وضمن هذه املجموعة 

ليس لنصف عدادها وسائل استكال دفع ما عليهم.

استرياد  للريال  فيه  املبالغ  التقدير  حّفز  لقد 

إىل  وانتهى  قياسية  أرقام  إىل  وأوصله  املصنوعات 

وكانت  الصناعي.  النشاط  إىل  العودة  نسف  أن 

األّويل  القطاع  استعادة  العال  إحدى مواريث حزب 

يحفزها  مل  التي  االقتصادية  مركزيته  )الفاحي( 

فحسب  األولية  املواد  عىل  كونيا  املتنامي  الطلب 

قام  الذي  املتني  الحكومي  التحالف  وكذلك  بل 

الغذائية. الصناعات  قطاع  يف  األعال  أصحاب  مع 

بدأ النمو االقتصادي يف الذبول خال السنة األوىل 

ترجيع  الشوارع يف  وبدأت   .)2011( ديلا  إدارة  من 

صدى عدم رضا »الطبقات الوسطى الجديدة« وهي 

العقبات يف  انقضاء  إىل  لإلشارة  ُسكَّْت  التي  التسمية 

األقل  للقطاعات  سامحًة  االجتاعي  الِحراك  وجه 

الوسطى.  الطبقات  مثل  مثلها  باالستهاك  دخا 

حركة  من  شهده  مبا    ،2013 جوان-حزيران  كان  ثم 

عمومية  خدمات  بتوفري  تطالب  عفوية  جاهريية 

النقل والرعاية الصحية والتعليم واإلسكان.  أفضل يف 

املرء  عىل  السريورة،  لهذه  أفضل  فهم  أجل  من 

الصحية  والرعاية  التعليم  النفقات عىل  أن  يتذكر  أن 

 2006 بني  فيا  املسنني،  ورعاية  النهارية  والرعاية 

أسعار  وتزايد  املداخيل  تراجع  ظل  ويف  و2016، 

وفيا  واألجور.  التضخم  معدل  فاقت  املصنوعات، 

حققت القروض اليسرية ولكنها باهضة أحام االستهاك 

الذي  الدفع  آجال  لحلول  فريسًة  سقطت  ما  رسعان 

ابتلع الكثري من مخزون األرس املتوفر. واليوم يجد ما 

يقارب 63 مليون برازييل أنفسهم مدينني للقطاع املايل.

< الطبقة الوسطى واليمني املتطرف 

الوسطى  الطبقات  أصيبت  ديونها،  يف  غارقًة 

من  املتعاقبة  املوجات  تناقضات  جرّاء  أمل  بخيبة 

الدميقراطية.  استعادة  أعقبت  التي  السوق  توسعات 

الطفرة  أيام  ميز  الذي  التسيّس  نزع  عن  وفضا 

موقع  يف  نفسها  الطبقات  تلك  وجدت  االقتصادية،  

التي  السياسية  األرضيات  حيال  وهش  متناقض 

املتطرف. اليمني  بخطاب  باالنخطاف  قابلة  جعلتها 

العودة  الدعوة إىل  الخطاب هو  أول عنارص هذا 

عىل  بها  يشاد  التي  العسكرية  الديكتاتورية  إىل 

تشجيع  ويتم  الربازييل.  التاريخ  أزمنة  أفضل  أنها 

الذي  الدولة  عنف  حيال  صمت  بسياسة  ذلك 

النخبوية  املعاهدة  بفضل  الفرتة  تلك  خال  مورس 

الدميقراطية. استعادة  فرتة  خال  إبرامها  تم  التي 

صياغة  املتطرف  اليمني  أعاد  ذلك،  من  وأبعد 

وشوفينية  قومية  قوالب  يف  االجتاعية  التوترات 

املتطرف  اليمني  انقض  لقد  إثنية-عنرصية.  وتحقريية 

أصابع  موجها  بالاأمان  الوسطى  الطبقة  شعور  عىل 

عن  مسؤولني  يعتربهم  الذين  األعداء  إىل  االتهام 

والنساء  اليسار  يف  إياهم  محددا  املجتمع  حال 

ارتقى  من  وكل  األهلية  والشعوب  والسود  واملثليني 

عن  بعيدا  قبُل  كان  سيايس  اجتاعي  موقع  إىل 

الحفاظ  إىل  سعى  »اآلخر«،  قمع  خال  من  مناله. 

يحتله  كان  الذي  املحظوظ  االجتاعي  املوقع  عىل 

اليمني  تغذى  األساس،  ويف  السوق.  منه  أنزلته  من 

من  الوسطى  الطبقة  أمل  خيبة  من  كذلك  املتطرف 

العال  لوال وديلا حيث كانت معاداة حزب  إداريتْ 

السيايس  اإلحباط  حّول  تقطريا   )antipetismo(

وعنف.   شخيص  بغض  كيمياء  إىل  واالقتصادي 

ضد  العنف  تطبيع  إىل  الكراهية  خطاب  يستند 

الفقراء والطبقة العاملة بوصفه سياسة دولة وهو ما 

يرتجم يف أرقام صادمة إذ، ومنذ فيفري-شباط 2018، 

جانريو،  دي  ريو  يف  التدّخل  إىل  الجيش  ُدِعَي  حني 

قتلت الرشطة أو الجيش ما معّدله شخصا واحدا كل 

الّسود  الشباب  هم  املستهدفون  وكان  ساعات،  ست 

إىل  الّدعوة  وصارت  القصديرية.  األحياء  أبناء  من 

مقارعة العنف بالعنف، وعىل الرغم من عدم الفعالية 

معيارية  دعوًة  االسرتاتيجيات،  هذه  ملثل  الصارخة 

الاأمان  أّن  ترى  التي  الوسطى  القطاعات  لدى  ُمثىل 

الحرضي نقٌص يف سلطة الدولة تتوجب معالجته مها 

حيالها.  املجتمع  يدفعه  أن  ميكن  الذي  الثمن  كان 

مرشح  كان  األخرية،  الرئاسية  االنتخابات  يف 

جايري  السابق  الجيش  ضابط  الفائز،  املتطرف  اليمني 

صفوف  يف  نافذا   )Jair Bolsonaro( بولسونارو 

الوسطى  والطبقة  العايل  الدخل  ذوي  من  املصّوتني 

حزب  مرشح  وجد  فيا  جامعية،  لشهادات  الحاملني 

العال فرناندو حداد الّدعم يف صفوف األكرث فقرا من 

املصّوتني واألقل تعليا مبا كشف عن الكيفية التي بها 

حصل ذلك االنقاب يف مواقع رقعة الشطرنج السيايس. 

ولكن بإمكاننا اآلن أن نرى عنرصيْن جديدين ضمن 

أّولها  تقريبا.  متاثلنْي  الربازيلية  السياسية  اللعبة 

أقسام  كل  العايل يف صفوف  بولسونارو  بأداء  مرتبط 

الامباالة واالزدراء حيال  املجتمع، والثاين هو تصاعد 

القواعد الدميقراطية يف صفوف الطبقات التي كانت 

الربازيل للدميقراطية.   حيوية اإلسهام يف استعادة 

 توجه كل املراسات 
>lenalavinas@gmail.com<  إىل لينا الفيناس عىل العنوان

وإىل غريمي ليت غونساليس عىل العنوان 
>guilherme.leite@uerj.br<

mailto:lenalavinas%40gmail.com?subject=
mailto:guilherme.leite%40uerj.br?subject=
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 الشعبوية والهوية 
والّسوق

بقلم عائشة بوقراء )Ayse Bugra( جامعة بوغازجي، تركيا

>

ستخَدم مصطلح الشعبويّة منذ تسعينات القرن ُي

املايض عىل نطاق واسع للتّدليل عىل منط جديد 

من الّنظرية غري الليبريالية التي تتميّز بها بعض 

األحزاب السياسية وزعائها يف شتّى البلدان.  ويتبّنى 

املصطلُح االّدعاَء الّاأخاقي بالتّمثيل الخالص- حيث 

إنكار رشعية كّل األحزاب املعارضة- الذي يتجىّل كأحد 

الخصائص الجوهرية املميّزة ويشّكل أساس املاحظة 

املثرية للقلق التي تؤجج املخاوف من أن يكون بإمكان 

الحكومة املنتخبة دميقراطيّا تهديد الّدميقراطية. ولكن 

قد ال يكون مثل هذا التهديد سهل التبنيُّ بوضوح يف 

الخطاب ويف ثنايا توّجهات الحزب الشعبوي السياسيّة 

يف أّول استامه ملقاليد السلطة إذ تتشّكل الخصائص 

ضمن  الشعبوية  للسياسات  عاّم  بشكل  تعزى  التي 

عملية ديناميكية النحراف تدريجي عن املبادئ وعن 

البياُن  ميكن  وعليه  التّمثيلية.  الدميقراطية  مؤسسات 

بأن طبيعة الشعبوية تُفهم بشكل أفضل إن تّم تناولها 

عىل  تقوم  نظريًة  كونها  من  بدال  ســريورة  بصفتها 

سات معيّنة.

>>

< سريورة الشعبوية اليمينية يف تركيا

كان قادة حزب العدالة والتنمية حني تسلِّم الحزب 

ملقاليد الحكم يف تركيا سنة 2002 يستخدمون مصطلح 

الحزب  موقف  لتوصيف  املحافظة‹‹  ›‹الدميقراطية 

اإليديولوجي سعيا منهم إىل استبعاد إثارة القلق إزاء 

مايض الحزب اإلساموي. لقد نال مؤّسسو الحزب يف 

الواقع تكوينهم الّسيايس ضمن حركة الرؤية الوطنية 

الحكومة  يف  مناصب  معظمهم  وشغل  اإلسامية 

سنة  حلّه  تّم  الذي  الرّفاه  حزب  بزعامة  اإلئتافية 

للمبادئ  اإلسامية واستهدافه  توّجهاته  1997 بسبب 

العلانية. إاّل أّن اّدعاءات زعاء حزب العدالة والتنمية 

اإلسامية  النزعة  ذي  موقفه  من  تخلّص  الحزب  بأن 

بدت مقنعة للعديد من األشخاص وطنيّا وعىل املستوى 

الّدويل. كا بدت مظاهر اإللتزام باسرتاتيجية السوق 

بقبول  إستعدادا  أبدى  ملن  طمنًة  أكرث  اإلقتصادية 

عاديّا. ميينيّا  حزبا  بإعتباره  والتنمية  العدالة  حزب 

الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

أبرز  من  أردوغان  وزعيمه  الحزب  يبدو  واليوم 

الذي  الخطر  حول  تدور  التي  املجادالت  يف  األمثلة 

هذا  يقرتن  إذ  الدميقراطية.  لهدم  الشعبوية  تفرزه 

التغرّي يف التصورات بدرجة أقل بظهور أجندة إسامية 

بالفعل  قائم  إتجاه  بربوز  ارتباطه  من  أكرث  خفية 

يرمي إىل استقطاب املجتمع.  فقد ارتكز تشكيل هذا 

االتجاه أساسا بوصفه حجة دفاعية أْديِلَ بها يف مواجهة 

ما ُوصف مبعارضة تتألف من قوى علانية استبدادية 

غريبة عن سياق تركيا الثقايف ومعادية لحكومة األغلبية.

لقد تأّسس حزب العدالة والتنمية مثله مثل حزب 

الرفاه يف تسعينيات القرن املايض عىل خطاب سيايس 

يؤكد عىل الوضع غري املتكافئ لألغلبية املسلمة األقّل 

حظّا  يف الباد يف ظّل نظام الحكم الجمهوري العلاين. 

الشعبويني  املنترصين  كل  حال  كانت  هكذا  بالتأكيد 

ويقدمون  ضحايا  أنهم  عىل  أنفسهم  يقّدمون  الذي 

يان  عنها  عرّب  كا  مضطَِهَدة  أقلية  بصفتها  األغلبية 

فارنر مولّر  Jan-Werner Müller يف كتابه  ما هي 

تظهر أزمة العملة األخرية يف تركيا كيف تؤدي 
انتهاكات القانون من أجل إنقاذ الحكم الذايت 
للبنك املركزي إىل رضر جسيم عىل االقتصاد. 

الصورة: عائشة بوقراء. 
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الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

الصورة: عائشة بوقراء

تفسري هذا  إىل  البعض  ؟ ومع ذلك ذهب  الشعوبية 

والتنمية  العدالة  حزب  خطاب  يف  املتضّمن  العنرص 

تبنِّي  الفرتة، حيُث تم  السائدة يف تلك  البيئة  يف ظّل 

الفجوة  خال  من  واسع  نطاق  عىل  الهوية  سياسة 

دعوة  باعتباره  اليمني  وسياسة  اليسار  سياسة  بني 

ومواجهة  الثقافية  بالفروقات  لاعرتاف  دميقراطية 

عليه  ينطوي  والذي  فيه  املطعون  الشمويل  املبدإ 

املوقف العلاين. تجدر اإلشارة إىل امتداد نهج حزب 

املثبّتة  السياسية  املارسات  يف  والتنمية  العدالة 

باإلقرار  الواعدة  اإلثنية  األقليات  ليشمل  للهوية 

االختافات  تلك  واحرتامها،  اإلثنية  باالختافات 

مستوى  وعىل  اللحظة  حّد  إىل  مرفوضة  ظلّت  التي 

الخطاب عىل األقل. ساعد ذلك الحزب ولفرتة عىل أن 

يحىض بتأييد رشائَح مختلفة من الّساكنة مبا يف ذلك 

املثقفني الليرباليني اليساريني وبعض املواطنني األكراد.

مل يتسّن تحديد املشكات الكامنة يف نهج الحزب 

املتّبع يف تناول مسألة اإلختافات بني الفئات إال  بعد 

مرور  أكرث من عقد عىل تشكيل أّول حكومة شكلها 

االعرتاف  تقديم  تم  وبينا  والتنمية.  العدالة  حزب 

باالختاف الثقايف بوصفه بعدا جوهريّا إلرساء العدالة، 

الحزب  ملهام  العادل  التّمثيل  مسألة  جدولة  متت 

املنتخب باعتباره  املحتكر الرشعي للتمثيل السيايس 

زعيمه. عىل  حكرا  ذلك  باعتبار  أو  الفئات  لجميع 

< استخدام سياسة املثّبتة للهوية من قبل اليمني

 Berman يغدو السؤال الذي طرحته شريي بريمان

املثبّتة  السياسة  من  اليمني  يستفيد  »ملاذا   Sheri

يف  باملوضوع  الصلة  وثيق  اليسار؟«  من  أكرث  للهوية 

كا حذر  تركيا.  يف  األخرية  السياسية  التّطورات  ضوء 

 Eric Hobsbawm هوبسباوم  إريك  ذلك   من 

 The New Left فعا سنة 1996 يف مقال صادر يف 

الوحيد  الشكل  تعّد  القومية  أن  معتربا   Review

مشرتكة  دعوة  عىل  القامئة  الهوية  إثبات  لسياسة 

ألغلبية املواطنني. ولطاملا إّدعى »اليمني ال سيا اليمني 

النافذ يف الّسلطة إحتكار ذلك«، فقد انتهى االستخدام 

الفّعال للسياسة املثبّتة للهوية يف حالة حزب العدالة 

والتنمية إىل أن شّكل سياسة قومية الهوية، إىل شكل 

من أشكال القومية يتّم منها إقصاء أحزاب املعارضة 

الوطنية.  املصلحة  يهّدد   خطر  أنها  عىل  وإبرازها 

الحملة  خطابات  يف  املثال  سبيل  عىل  ذلك  ويتبني 

.2015 لسنة  العامة  االنتخابات  قبل  االنتخابية 

الداللة  ذات  املؤسسية  التغيريات  رافقت   لقد 

لغة  إىل  الثقايف  اإلختاف  إثبات  يف  الخطايب  التغيري 

التي  الثاثة  االستفتاءات  بعد  تباعا  ذلك  وتّم  قومية 

أجريت سنة 2007 و 2010 و 2017.  يظهر عىل سطح 

األحداث يف تركيا وتبنّي حالتها بالتأكيد كيف أّن عرص 

تفسري  ميكن  االستفتاءات.  عرص  أيضا  هو  الشعبوية 

لعمليات  امللحوظ  والربوز  للشعبوية  الحايل  الصعود 

اإلستفتاء عامليا كشكل من أشكال صنع القرار السيايس 

الشعبي  اإلستياء  مظاهر  من  مظهرا  بوصفه  وتأويله 

هذا  وعىل  التمثيلية.  الدميقراطية  إزاء  النطاق  واسع 

النحو، يعزز كاها مخاوف ماثلة يف صفوف األوساط 

الليربالية حول شكل من أشكال السيادة الشعبية غري 

أّدت  لقد  والتوازنات.  الضوابط  من  بنظام  املقيدة 

عمليات االستفتاء دوراً بالغا يف القضاء التدريجي عىل 

القيود البريوقراطية والقانونية املفروضة عىل السلطة 

التنفيذية، مّا أفىض إىل إرساء  نظام رئايس يتمتع فيه 

الرئيس املنتخب بقدر هائل من سلطات اتخاذ القرار.

من املثري لاهتام أن ظلَّ اندماُج البلد يف اقتصاد 

السوق العاملية عاماً مهًا يف تقييد استخدام الحاكم 

املنتخب وتفرّده بالسلطة املطلقة يف صنع القرار. إذ 

أثبتت األزمة الّنقدية األخرية يف تركيا كيف أسفر انتهاك 

سيادة القانون والرضب عرض الحائط باستقالية البنك 

وتآكلها  املستثمرين  لدى  الثقة  تقلّص  عن  املركزي 

وأحدث أرضارا بالغة يف النسيج االقتصادي. ومادامت 

واضحة اآلن استحالُة معالجة األزمة ببساطة من خال 

اإلحاالت املتكّررة عىل القوى املتآمرة ضّد الباد، فقد 

يضطّر السياسيون الشعبويون املستبّدون إىل االعرتاف 

القتصاد  الّسلس  األداء  مع  يتضارب  قد  حكمهم  بأن 

املتوقعة يف  التّغرّيات  السوق. وتظّل إذن مامح منط 

مؤكّدة.  غري  االقتصادية  والّسياسة  السياسة  عامل 

توّجه كّل املراسات مبارشة إىل عائشة بوقراء عىل العنوان 

>bugray@boun.edu.tr<
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الشعبوية اليمينيّة في 
أمريكا اللّاتينية: 

علويّة المصالح الّشخصية على 
الرفاه اإلجتماعي

بقلم راميرو كارلوس هامبيرتو  كادجيانو  بالنكو )Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco(،  جامعة ساو باولو، البرازيل 
و نتاليا تيريسا بارتي )Natalia Teresa Berti(، جامعة ديل روساريو، ، كولومبيا 

>

يف غ األساسية  الّسلع  شهدته  الذي  الــّرواج  ّذى 

األرجنتني  يف  الحكومات  اعتاد  الثّالثة  األلفية 

رافقتها  تصنيع  ــادة  إع لسياسات  والــربازيــل 

إعادة  خال  من  وذلك  اإلجتاعي  إدماج  سياسات 

القانوين  اإلطار  وتعزيز  اإلسرتاتيجية  الرشكات  تأميم 

العمل  لسوق  املنظّمة  الترشيعات  إرســاء  بإعادة 

الّدعم  الّدخل وتقديم  الحّد األدىن من  جزئيا وتعزيز 

املخّصصة  املــوارد  نسبة  وزيــادة  العمومي  للتّعليم 

من  أتيح  أخرى  تدابري  عن  فضا  الّسكني،  لإلقراض 

خالها  توسيع مساحة منّو الطّبقات الوسطى وتغلّب 

رشائح واسعة من الّساكنة عىل الفقر.  ومع ذلك، ظّل 

االستثارية  التّدفّقات  وجاذبية  االقتصادي  االنتعاش 

اإلقتصادات  تلك  منط  عىل  يحافظ  أهميّتها  وتزايد 

>>

العاملية  املالية  األزمــة  كشفت  لقد  الرتكيز.   بالغ 

الطبقات  التي حازتها  املكاسب  لسنة 2008 هشاشَة 

الوسطى، فربزت مظاهر االستبداد خال السنة نفسها 

واستبعدت مطالب  كسولوس  caceroleros وهي 

ومطالب  األرجنتني  يف  األواين  عىل  القرع  ُمظاهرات 

بإصدار  )املحتّجني  الربازيل  يف   paneleiros املثليني  

إسهاما  أسهمت  التي  تلك  األواين(،  بقرع  الضجيج 

فّعاال يف فقدان كريستينا فرنانديز دي كريشرن وديلا 

روسيف للتأييد وصعود الحكومات الشعبوية اليمينية 

وهيمنتها عىل املشهد.

يف  الحبوب  بتصدير  املرتبطة  املجموعات  رشعت 

االحتجاجات  من  سلسلًة  األرجنتني  يف   2008 مارس 

الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

عىل  احتجاجا  الطرق  عىل  املتاريس  ووضع  العارمة 

اختال  إدارة  إىل  تهدف  جديدة  رضيبية  صيغٍة 

التّنافسية  القدرة  ذي  الّزراعي  القطاع  بني  التوازن 

الهائلة وبني العديد من الصناعات املتعرّثة واملتخلّفة 

مّدة  أّدت  لقد  التكنولوجيي.  التقّدم  ركب  عن 

املناطق  يف  النطاق   واسع  التأييد  وموجة  اإلرضابات 

كانت  التي  الحرضيّة  املراكز  معاناة  إىل  الزراعية 

اإلمدادات.  قطع  جرّاء  األغذية  يف  النقص  شفا  عىل 

›‹ذاتية  املظاهرات  من  سلسلة  بدايُة  تلك  كانت 

التّنظيم‹‹ َسرّيَتها الطبقتان العليا واملتوّسطة يف مدينة 

الّنار  بيونس آيريس وانترشت إىل مدن أخرى انتشار 

ليتّسع  واملقايل  القدور  قرع  أنغام  عىل  الهشيم  يف 

احتجاجات يف األرجنتني. الصورة: رامريو كارلوس 
هامبريتو  كادجيانو  بانكو. 
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الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

لتفقد  ولكن  ضخامة  وتزداد   2012 بحلول  نطاقها 

ترددت  تدريجيّا.  بريقها  وينطفئ  ذلك  بعد  زخمها 

و  إس   13 عليها  يطلق  التي  املظاهرات  تلك  يف جل 

متنّوعة  أشكاال  مؤلّفة  18آف  و  أ   8 و  أ   18 و  8إن 

بدل  الحّرية   وانعدام  الفساد  -عىل  التّظلّات  من 

معادية  هتافات  إلخ-  الشاملة،...  الطفل  إعالة 

وأشهرت الفتات مناهضة للرئسية  وللحزب الحاكم1. 

 / وحزيران  مايو   / أيار  احتجاجات  حّولت 

عىل  الحصول  إىل  والرامية  الربازيل  يف   2013 يونيو 

عىل  لرتكز  بوصلتها  وجهة  املجاين  الجاعي  النقل 

وإبراز  العامل  كأس  ضّد  الوسطى  الطبقة  احتجاجات 

العاّمة. امتدت هذه اإلحتجاجات  الخدمات  هشاشة 

الرئيسية  املدن  جميع  إىل  و2016    2015 سنتي 

العدائية   بالغة  لهجة  وتكتسب  طابعها  لتغرّي  تقريبا 

العّال  وحزب  روسيف  ديلا  الرئيسة  من  كّل  ضّد 

لها  ُرّوج  التي  االجتاعية  السياسات  مواجهة  يف 

بني  املظاهرات  هذه  ألّفت  لقد   .2002 سنة  منذ 

للمواقف  اإلتّهام  وتصويب  روسيف  عزل  إىل  الدعوة 

وإذكاء  الديكتاتورية  إنعاش  إىل  الهادفة  الفاشية 

جاعات  عّدة  دعت  حيث  لليسار،  الشعبي  العداء 

الفوري«.  العسكري  »التدّخل  إىل  مبارش  نحو  وعىل 

ضّد  واملتوّسطة  العليا  الطبقات  تظاهرت  لقد 

الفجوة بني الرشائح االجتاعية والتي  عملية تقليص 

خال  من  لتحقيقه  الجهد  الحكومتني  كا  كرّست 

تعزيزيها سياسات مواجهة التقلّبات الدورية وتنظيم 

سوق العمل.  تجلّت تلك املواجهة يف تعبري أصحاب 

لعمليّة  استنكارهم  الصغرية واملتوسطة عن  املشاريع 

املوظّفون  رفض  مشابه  نحو  وعىل  العّال،  متكني 

األجراء فقدانهم لإلمتياز الذي كان متاح لهم بتشغيل 

اآلن  يف  أوصلوا  كا  مسّجات.  غري  منزلية  معينات 

باألفراد  املتفيّش  بالفساد  املنددة  أصواتهم  نفسه 

والدولة مستندين يف ذلك إىل نظرية حكم اإلستحقاق 

أوجه  تطبيع  إىل  منهم  سعيا  الجداروقراطية‹‹   ›‹ أو 

الفقر  عىل  املرشوعية  وإضفاء  اإلجتاعي  التّفاوت 

االفتقار  أو  التكاسل  من  نابعا  فشا شخصيّا  باعتباره 

الذي  الرخاء‹‹  ›‹الهوت  مع  ذلك  تازم  املهارات.  إىل 

تقّر من خاله الكنائس الخمسينية سيادة الرّب وحده 

القدير عىل التعويض اقتصاديّا عن كل جهد مبذول، 

الجيّد  باألداء  الصلة  الخطاب ذي  تكريس  إىل  إضافة 

و‹‹روح املبادرة‹‹ عما مببدإ الحركة للبرش والربكة لله.

لقد تحّول هذا االستياء الذي انطلق بوصفه إدانة 

وحزب  األرجنتني  يف  كريشرن  الرئيسة  لفساد  عنيدة  

باملانوية  اتسم  والذي  الربازيل  يف  الباتستا  العّال 

 ›‹ االنحراف  ›‹طابع  عىل  عامة  باعتباره  واالنتقائية 

وأرضية  مامئة  بيئة  إىل  الزعاء،  فيه  انغمس  الذي 

ُعممت  كا  متطرّفة.  نظريات  عّدة  لربوز  خصبة 

يف  فعليا  متورّطا  كان  من  حول  جزئية  نظرة  مجرّد 

املجتمعني. كا  الهيكيل يف  الطابع  إثارة  دون  الفساد 

أي  تبطل  بيّنة  حقيقة  بتصّور  األصولية  تتحّدد 

والربازيل  األرجنتني  شهدت  إذ  حوار.  إلرساء  إمكانية 

رداِء  تحت  للشيوعية  معادية  أصولية  والدة  إعادة 

عملية  يف  راهنا  الخطر  ويكمن  تشافيز.  مناهضة 

›‹بوليفاريانيزم  ومنارصة  ›‹للفينيزوالية‹‹  الرتويج 

أسس  تقويض  محاوالت  به  واملقصود  عاّم  بشكل   ›‹

التّقليدية‹‹.  ›‹العائلة  وأركان  الغربية‹‹  ›‹الرأسالية 

الحائط  عرض  للشيوعية  املعادون  األصوليون  يرضب 

مبسألة الحّد من التّفاوت االجتاعي والجندري والذي 

ترجم إىل تغذية نعرات بغض الفقراء والنساء وكراهية 

واألحياء  األكواخ  وسّكان  الربازيل،  يف  والّسود  املثليني 

الفقرية أو ›‹الفيلريوس‹‹villeros  يف األرجنتني والذين 

يتعرّض أغلبهم إىل تهمة عدم الكفاءة والجهل واإلرتشاء.

املجاَل  فسح  التوّجه  هذا  أن  إىل  االنتباه  نلفت 

أمام ترويج اإليديولوجيا الليبريالية املفرطة والتي تّم 

والقائم  االقتصاد  يف  النمساوية  املدرسة  من  توارثها 

العلوم  الباحث يف مجال  تفسري  نهجها حرصيّا، وفق 

أساسني  عنرصين  عىل  كربانيا،  الربازييل  اإلجتاعية 

الدنيا‹‹ والتي تعتمد  ›‹الّدولة  اثنني يتمثان يف فكرة 

عىل مبدإ »العقُد رشيعة املتعاقدين‹‹ حيث تخضع كّل 

الحقوق إىل االتفاق الحّر بني األطراف وإىل إختياراتهم 

بشأن النظم اإلقتصادية يف املجتمع. وانطاقا من ذلك 

فريد  طابع  ذات  مبّسطة  ثنائيّة  إرساء  يتّم  التصّور 

ترتجم إىل إكراه حكومي يساري مقابل تحّرر الّسوق 

باعتباره  ›‹املساواة‹‹  األّوُل  تسلسلُها  يقدم  الذي 

معنًى  الثاين  التّسلسل  يحّدُد  حني  يف  محدقا  خطرا 

للّدولة‹‹. غيابا   ›‹ باعتبارها  الحّريّة  ملفهوم  جديدا 

تتمثّل اللحظة الثانية يف بناء الشعبوية اليمينية يف 

مسألة زواج املصلحة بني الليربالية املفرطة واملسيحية 

األصولية يف كّل صيغها ومظاهرها. إذ يعد الهجوم عىل 

تؤكد  موّحَدة  مرجعية  لنقطة  مشرتكا  قاسا  الّدولة 

أيًضا  الحرية« هو تقليص   عىل أن »الحّد من نطاق 

ال  العام  التدخل  األبوية من خال  السلطة  تأثري  من 

القائم  التحالف  ترجم  لقد  الخاص.  التعليم  يف  سيا 

بني املنظات غري الحكومية التي تدافع عن الليربالية 

املفرطة وبني الكنائس الخمسينية الجديدة يف األرجنتني 

والربازيل إىل إعتاد مزيج من الهجات ضّد السياسة 

االقتصاد،  يف  الدولة  تدخل  يف  املعتمدة  االجتاعية 

االجتاعي«،  النوع  »إيديولوجيا  ضّد  اإلدانة  وتوجيه 

وإتهامات بشأن »مذهبة املعلمني للطاب« يف املدارس.

أن  روشا  كاميا  الربازييل  اإلجتاع  عامل  يعتقد 

الّنجاح يف إقامة نظام نظام ذايت من البغضاء والحقد 

يعود  الدميقراطي  وللحوار  للتحليل  إمكانية  أية  مينع 

وتوّسع  التكنولوجية  األدوات  استخدام   فعاليّة  إىل 

الفضاء الذي متنحه وسائل اإلعام املهيمنة لنرش مثل 

تلك األفكار فضا عن تغلغل لغة التنظيات السياسية 

واألحزاب  الحكومية  غري  كاملنظّات  التقليدية 

السياسية. وعليه تّم التوّصل إىل توافقات يف مواجهة 

نضاالت  بدا أنه تم تذليلها بعودة اليمقراطية يف كا 

البلدين )األرجنتني 1983 والربازيل 1986( والنضاالت 

التّفاوت  ومناهضة  اإلنسان  حقوق  إرساء  أجل  من 

اإلجتاعي. لقد استقّر هذا التوافق يف تلك املجتمعات 

التطّوعي  العمل  من  مرتفعة  جرعة  بواسطة 

املضلّلة  التبسيط  وإجراءات  الزائفة  واملسلّات 

تنضاف إليها سلسلة من األخبار الزائفة الّامتناهية. 

توّجه كّل املراسات املبارشة إىل رامريو كارلوس هامبريتو  

 >ramirocaggianob@gmail.com<  ،كادجيانو  بانكو

>natalia.berti@urosario.edu.co< وإىل نتاليا ترييسا باريت

1 تباعا يوم 13 سبتمرب 2013 و8 نوفمرب 2012 و 18 أفريل و 

13 سبتمرب 2013 و 8 فيفري 2014 .

mailto:ramirocaggianob%40gmail.com?subject=
mailto:natalia.berti%40urosario.edu.co?subject=
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النزعة القومية المتطرفة 
بصفتها ثقافة مضاّدة في بولندا؟

بقلم جيستينا كايتا )Justyna Kajta(، جامعة فروتسالف، بولندا

>

الشعبوية ب لألحزاب  املتنامي  الّدعم  ات 

علاء  مضاجع  يقّض  واليمينية  القومية 

االجتاع وصانعي الّسياسات الدميقراطية يف 

مختلف البلدان يف السنوات األخرية. وغدت املنظات 

القومية الراديكالية يف بولندا أكرث بروزا ورسوخا منذ 

القانون  حزب  حققه  الذي  الفوز  بعد   2015 عام 

االنتخابات  يف  املحافظ  اليميني   )PiS( والعدالة 

الخطابات  تنامي  ماثل  نحو  عىل  يرافقه  الربملانية، 

حيث  أخرى  مناطق  ويف  أوروبية  بلدان  يف  القومية 

تحظى األحزاب اليمينية املتطرفة الشعبوية باألصوات 

من خال التعبئة حول مسائل مثل الهجرة والّسيادة.

راهنا  املتطرّفة  القومية  إليه  تشري  الذي  ما  لكن 

›‹بولندا  أجل  من  النضال  من  القصد  وما  بولندا؟  يف 

عظيمة‹‹؟ لإلجابة عن هذه األسئلة أنجزُت بحثا مع 

أجريُت  بولندا، كا  القومية يف  املنظات  أعضاء من 

يتسنى  حتّى  ورسديات  ذاتية  سريا  تتضّمن  مقابات 

املنظّات  هذه  إىل  ولوجهم  سري  مسارات  تتبّع  يل 

العامل. حيال  نظرهم  ووجهات  دوافعهم  عن  فضا 

>>

يتّخذها  التي  للطرائق  املنطقي  التّصنيف  يندرج 

ضمن  وألنشطتهم  ألنفسهم  توصيفهم  يف  القوميون 

أنهم مربّو  القوميون  أّوال يعتقد  أربع فئات أساسية. 

أجيال جديدة كونهم وطنيني ذوي معرفة وإملام بتاريخ 

السياسية  نسخته  تعزيز  مبهّمة  يضطلعون  بولندا 

الهويّة  بأنّهم املدافعون عن  ثانيا يجاهرون  اليمينية. 

التقاليد وإىل  البولندية ومعيدو بنائها  مستندين إىل 

نشطاء  القوميون  يعّد  ثالثا  الكاثوليكية حرصا.  القيم 

املقصود  ›‹النظام‹‹  ويقاومون  للّنسقية  مناهضني 

السياسية  واملؤسسة  األورويب  االتحاد  عموما  به 

الليبريالية.  اإلعام  ووسائل   1989 بعد  ما  وسياسة 

هم  البولندي،  املجتمع  أغلبية  نقيض  وعىل  رابعا، 

الحياة  يف  نشطاء  مواطنني  كونهم  أنفسهم  يقّدمون 

املحتملة. للتهديدات  مدركني  واالجتاعية  السياسية 

والسديات  التحليات  عىل  بناًء  القول  ميكن 

بولندا،  يف  املعارصة   القومية  بالحركة  الخاصة 

وباإلستناد إىل املواد املنشورة عىل مواقعها التنظيمية، 

أنها حركة اجتاعية مضاّدة، معارصة وما بعد حداثية 

الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

منها.  لتنهل  التّقاليد  نحو  وتتحول  الليربالية  تقاوم 

املُضاّدة  الثقافة  من  ُمعيًّنا  رضبا  اعتبارها  وميكن 

الجناح  هيمنة خطاب  إىل  )استناًدا  لليربالية  املُعادية 

واملناهضة  »امللموسة«(  وسياسته  اليساري  الليربايل 

التّنّوع. وملسألة  األورويب  ولاتحاد  للمؤسسة 

يف  انبثقت  التي  املضادة  الثقافة  استناد  ورغم 

ما  فإن  تقدمية  شعارات  إىل  املايض  القرن  ستينات 

وهو  املايض  إىل  العودة  )استحالة(  اآلن  يستوقفنا 

أمر يعس تخيُّله  باإلستناد إىل جميع التغيريات التي 

متيّز هذه  من   يزيد  ما  إن  الحني.  ذلك  منذ  حدثت 

فيها   )PiS( حكومة  انخراط  حقيقة  املضادة  الثقافة 

تتمثّل يف  أخرى  عائقة  ترافق ذلك  منها.  لتبُدَو جزًءا 

النظام  فرتة  تحديد  يف  املضاّدة  الثقافة  هذه  إخفاق 

السابق/ التقليدي بدقة والتي تتوق إىل العودة إليها: 

ال  املجرّد  املفهوم  من  نوعا  بصفته  املايض  يعمل  إذ 

الحركة  تُعترب  كا  محّددة.  مرجعية  نقطة  بصفته 

يف  تطعن  للنظام  معاديًة  حركًة  املعارصة  القومية 

الطبقة السياسية ويف غياب التحّول الحقيقي العميق 

مسرية يوم االستقال تنظمها قوات القومية يف 
وارسو ، بولندا ، 2011. ويكيبيديا ، كريتف كامنز. 
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الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

>>

االشرتاكية  إلغاء  عدم  ذلك  يف  )مبا   1989 سنة  بعد 

وطنية(.  نخب  إىل  الّسهل  السياسية  النخب  وتحّول 

مبوضوعات  املتطرّفة  اليمينية  الحركة  أعضاء  يرتبط 

وهم  االقتصاد.  من  بدالً  وبالسياسة  والهوية  الثقافة 

القيّم  يداهم  الذي  الخطر  مشاعر   )1( يتقاسمون 

التي  والتاريخ(  التقليدية،  واألرسة  والدين  )األمة 

يُعتقد أنها تشّكل لَبنة الحضارة األوروبية والبولندية، 

بالّنفاق  مليئ  السيايس  املشهد  بأن  االقتناع   )2(

الّسيادة.  محدودة  البولندية  األمة  بأن  االقتناع  و)3( 

يُنظر إىل الحقيقة من زاوية االنقسامات الّصارخة 

ثنائية  إىل  األعّم  املستوى  وعىل  العامل  انقسام  وهي 

›‹الخري‹‹  ›‹الخري‹‹ و‹‹الرش‹‹ حيث تندرج عىل طرف 

التنظيات  هذه  منظور  من  أهّمية  األكرث  القيُم 

والّدين  األوروبية  الحضارة  مظهرها  يف  وتتضّمن 

التقاليد  إىل  والعودة  والعائلة  واألّمة  )املسيحية( 

تعترب  وهي  األخاقي.  والنظام  املحيّل  واملجتمع 

كا  واقعيًّة.  مسألة  وبالتايل  وخالدًة  وطبيعيًّة  أصليًّة 

ناحظ وجود مقولتني متازمتني تتمثّل أّولها يف )1( 

الكاثوليكية والثانية )2( يف  البولندية والعقيدة  األّمة 

محورية  ترُبزان  وها  واملسيحية،  األوروبية  الحضارة 

الّدين واألهمية املركزية التي تكتسبها األّمة البولندية. 

›‹الرّش‹‹  طرف  يف  الليبريالية  تهيمن  املقابل،  يف 

وتقرتن  العامل  إىل  التقليدية  للنظرة  نقيضة  باعتبارها 

تقّوض  األورويب.  باإلتحاد  آخرين(  إىل  )باإلضافة 

واملساواتية،  والنسبية  املادية  إىل  إضافة  اللّيبريالية، 

املحيّل.  املجتمع  تفّكك  إىل  وتؤدي  السابق  النظام 

الرّش  ›‹فئات  ›‹ابتداع  يتّم  ›‹الجيّدة‹‹  للفئة  وخافا 

ونحتها لرتضخ ›‹قسا‹‹ اىل قّوة السلطة /املجموعات 

الطبقة  تغدو  الواقع  هذا  خضّم  ويف  الخارجية. 

يف  والاجئون  واملثليون  األرويب  واالتحاد  السياسية 

وظواهر  خصائص  مجّسدين  الرئيسيني  األعداء  خانة 

إىل  تصبو  التي  الرؤية  تهّدد  كونها  مؤذية  تبدو 

السيادة. وذات  واملتاسكة  املتجانسة  األّمة  تحقيق 

اثنني  إحساسني  عىل  املتطرّفة  القومية  تقوم 

اليقني  عدم  ويعّد  والفخر.  االرتياب  وها  بارزين 

السياقات  تشهدها  التي  الجارية  التغرّيات  حيال 

الجدول 1. رؤية ثنائية الواقع يف خطاب الحركة القومية 

املصدر: تحليل 30 مقابلة مع السرية الذاتية ملمثيل للمجموعات “كلنا الشباب البولندي”، و”الوالدة الوطنية لبولندا”، و”املعسكر الراديكايل” من 
2011 اىل 2015 ، واملواد املنشورة عىل مواقعها التنظيمية الرسمية.

الخري

التقاليد واملجتمع والنظام

الحضارة األوروبية

)التقاليد الحقيقية ، األبدية ، الجذور(

القيم املسيحية األبدية

)اإلميان الكاثولييك ، مصدر األخاق، طبيعية األخاق(

املجتمع الوطني

)الكل املربوط عضويا، التسلسل الهرمي، الحرية، السيادة والنظام(

األرسة التقليدية

)الصحة ، املجتمع(

الرش

الليربالية ، األنانية ، واالنحطاط

الدميقراطية الليربالية

)االتحاد األورويب كنظام ، االستبداد، العداء،

الغرباء واألنانية والخطر(

أيديولوجية التنوير لحقوق اإلنسان والنسبية

)تََصنُّع، فقدان الحقيقة املوضوعية(

فوىض كوسموبوليتية ومساواة 

)املادية ، املساواة األسطورية أو املبتدعة، تفكك الجاعة والنظام(

منوذج ليربايل / يساري للعالقات

مرض،  الجنس؛  مثيل  اللويب   ، النسويات   ، اإلعام  وسائل   ، )السياسيون 

تنكس، رضر(

والثقافية  واالجتاعية  واالقتصادية  السياسية 

والكوين،  واألورويب  الوطني  املستويات،  عىل 

رشطا  ميثل  وال  مشرتكا  وقاسا  جاعيّا  شعورا 

القومّي.   بصفة  للتّمتّع  ذاته  حّد  يف  كافيا 

واملرتبط  املتطرّف  القومي  الخطاب  يبدو 

بالرؤية الثنائية للعامل استجابًة للمصاعب اليومية 

عىل  الحفاظ  بصعوبة  يتعلّق  ما  ضمنها  ومن 

فقد  الئقة.  معيشة  ومستويات  ومسكن  وظيفة 

القت قصص الاجئني الخطرين بفعل عملهم عىل 

فرض ثقافتهم واستيائهم عىل الّسكن االجتاعي 

األقليات  الروايات حول  وكذلك  الوظائف،  وعىل 

وإيذائهم  األطفال  عىل  اعتداءاتها  يف  الجنسية 

العال  تستغل  التي  الدولية  املؤسسات  وحول 

املتعّمد  الليرباليني  مهاجمة  وحول  البولنديني 

وأحدثت  كبريا  إقباال  البولندية،  والقيم  للتقاليد 

قلقا متزايدا  لدى بعض رشائح املجتمع البولندي. 

بسيطة  إجابات  الخطابات  هذه  مثل  تقّدُم 

ونقاطا مرجعية صلبة تحمل عبء االرتياب من 
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الصعود الكوني للشعبوية اليمينية

مسرية يوم االستقال نظمتها قوى القومية يف وارسو ، بولندا ،
P. Drabik / flickr .2015. بعض الحقوق محفوظة. 

املستحَدثني.  األعداء  تجاه  ضغينة  إىل  تحويله  خال 

شعور  وهو  الوطنية  بالكرامة  أيًضا  القومية  تتعلّق 

يف  الهاميش  شبه  بولندا  وضع  عىل  كاحتجاج  يتجىّل 

العامل. وعىل نحو ماثل ووفقا لدراسة أنجزها ماسيج 

مجايل  يف  الناخبني  حول   Maciej Gdula قدوال 

منهجا  املتطرّفة  القومية  تشّكل  والعدالة   القانون 

للبحث عن املعنى الرمزي لبولندا والنهوض من وضع 

االنهيار »لينتصبوا واقفني‹‹. مثّة حاجة ملّحة للشعور 

أفضَل  بولندية  دولة  وبناء  اآلخرين  عىل  بالتفّوق 

التاريخ. التاريخي، ممتّدة جذورها يف  بالوعي  تتميّز 

الثقافة  موجة  لصالح  الهيمنة  ستحسم  هل 

أن  التأكيد  بنا  يجدر  ناحية  من  ؟  املضادة  القومية 

به  تحظى  التي  التأييد  تفقد  لن  املتطرّفة  القومية 

رضب من  التّقدير  بحلول أي  قريبا، ويستحيل متاما 

يتّسم  الذي  التّعقيد  تفسري  عىل   القادر  الخطاب  

.أضف إىل ذلك  الحركة  املعارص محّل هذه  العامل  به 

املسرية جنبا إىل جنب  القومية يف  املنظات  التحام  

مع الحكومة البولندية مبناسبة عيد االستقال يف 11 

نوفمرب 2018 ما يبنّي مواءمة بنية الفرصة السياسية 

التي تتيح لها أفق تطّور. ويف املقابل، ظّل نشاط فئة 

املمثّلني للرؤى العاملية اليسارية والليربالية واملعارضة 

ملموسا يف النسيج املجتمعي البولندي. وال تعدو نتائج 

االنتخابات املحلية  أن سوى إحدى  املؤرشات األخرية 

عىل  أهميتهم. فعىل الرغم من حصول حزب القانون 

والعدالة عموًما عىل أكرب عدد من املقاعد يف الدوائر  

بولندا  يف  املدن  أكرب  سكان  منح  اإلقليمية  اإلنتخابية 

وستشهد  اللّيرباليني.   للمرشحني  أصواتهم  وبكثافة 

تنامي  توقعاتنا  حسب  القادمة  القليلة   السنوات 

التوتّر واحتداد الرّصاع بني الخطابات الثقافية بدالً من 

تجاوز الخطاب العام من قبل القوميني املتطرفني. 

 

توّجه املراسات املبارشة لجيستينا كايتا 

>juskajta@gmail.com< 

mailto:juskajta%40gmail.com?subject=
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االستلهام من تجربة 
ماري يهودا

بقلم يوهان بيكر )Johann Bacher(، جامعة يوهانيس كابلر لنز، النمسا، جوليا هوفمان )Julia Hofmann(، غرفة العمل، 
فيينا، النمسا، وجورج هابمان )Georg Hubmann(،  معهد يهودا باور، النمسا

>

ام مؤلفو هذا املقال سنة 2017  بتحرير أطروحة الدكتوراه التي ظلت غري ق

النمساوية  االجتاع  عاملة  أنجزتها  كانت  والتي  التاريخ  ذلك  إىل  معروفة 

أطروحة  يهودا  ماري  أنجزت  وتقدميها.  ومتويلها  يهودا  ماري  الشهرية 

الدكتوراه تحت إرشاف كارل وشارلوت بوهلر نهاية سنة 1931، واعتمدتها جامعة 

مركز  ساكني  مع  جرت  نوعية  مقابلة   52 إىل  الرسالة  استندت   .1932 سنة  فيينا 

الرعاية أو ما يسّمى Versorgungshäuser يف فيينا، وهو عبارة عن مأوى للمسّنني 

الفقراء واملرىض. تعّد األطروحة أّول دراسة ميدانية تستخدُم بيانات السرية الذاتية 

للطبقة العاملة. املقابات واألطروحة صورة معرّبة ومشهد مؤثّر حول واقع األوضاع 

املعيشية البائسة القمعية التي كانت تعانيها الطبقة العاملة يف الّنصف الثاين من 

القرن التاسع عرش والعقود األوىل من القرن العرشين.

كا ساهمت يهودا يف آٍن واحد- كا هو معلوم عىل نحو أفضل- يف الّدراسة الشهرية 

ماريانتال: سوسيوغرافيا الجاعات العاطلة عن العمل التي كتبتها بالتعاون مع بول 

الزارفيلد وهانس زيزل. لتصوغ خال صيف  1932 األجزاء األساسية من هذا التقرير. 

أرغمها النظام الفاشستي يف النمسا سنة 1937 بإشعار ال يدوم أجله إال بضعة أيام، عىل 

مغادرة النمسا قسيا بعد اعتقالها، إذ حظر النظام الفاشيستي النمساوي انخراطها يف 

الحركة اإلجتاعية الدميقراطية منذ سنة 1934. ومل يتسّن لها الهروب إاّل بتدخات دولية.

>>

عدة  إنجاز  يف  ساهمت  العظمى، حيث  بريطانيا  إىل   البدء  يف  يهودا  انتقلت 

مشاريع بحثية تطبيقية من  بينها دراسة لنظام إنتاج الكفاف يف منطقة التعدين 

عىل   1945 سنة  يهودا  حصلت  مرتفع.  بطالة  معّدل  من  تعاين  التي  الغال  بباد 

الواليات  إىل  انتقالها  حني  األمريكية  اليهودية  باللّجنة  األبحاث  قسم  يف  وظيفة 

ثّم   .  1947 عام  أواخر  امليدانية،  الدراسات  من  العديد  أنجزت  حيث  املتحدة 

كولومبيا  التطبيقية يف جامعة  االجتاعية  البحوث  مكتب  إىل  انتقلت سنة 1947 

ك.  روبرت  مع  مثمر  تعاون  سلسلة  يف  ورشعت  األمريكية   املتحدة  بالواليات 

ثم  مشارك   أستاذ  رتبة  إىل   1949 سنة  وارتقت    .Robert K. Merton مريتون. 

وألسباب    .1953 سنة  نيويورك  بجامعة  االجتاعي  النفس  علم  يف  بروفيسور  إىل 

برونيل  جامعة  يف  بروفسور  وأصبحت    1958 سنة  بريطانبا  إىل  عادت  خاصة 

بروفسورة  تأسيسيا  منصبا   تولّيها  وافقت سنة 1965 عىل   .Brunel University

اململكة  يف  يهودا  وتوفيت   Sussex ساسكس.  بجامعة  االجتاعي  النفس  علم  يف 

املتحدة سنة 2001. أّما يف بلدها األّم، النمسا، فلم تحظ إنجازاتها املرموقة بالتّكريم 

يف  يهودا  رغبت  الثانينيات.  أواخر  يف  حياتها،  من  للغاية  متأّخرة  مرحلة  يف  إاّل 

عمل. عروض  أي  تتلّق  مل  لكنها  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  النمسا  إىل  العودة 

املختلفة  املجاالت  من  العديد  تتناول  إصدار   250 من  أكرث  يهودا  ملاري 

ال  واملواقف  االتجاهات  يف  والتّغيريات  واملواقف  والبطالة  العالة  مسألة  منها 

ماري يهودا يف عام 1937. ائتان: AGSÖ )األرشيف
لتاريخ علم االجتاع يف النمسا(. 
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وطرائق  العامة،  والّصحة  واالستبداد  والخضوع  الّسامية،  مبعاداة  املتصلة  سيا 

يف  مراجعاتها  من  الهائل  العدد  ويبنّي  النفيس.  والتحليل  واملنهجية  البحث 

مختلفة. علمية  مبجاالت  البالغ  اهتامها  البارزة   العلمية   اللدوريات  أّمهات 

<كيف تستلهم الّدروس من ماري يهودا

ما هي الدروس املستفادة من أعال يهودا العلمية ومن سريتها الذاتية بوصفنا 

باحثني يف علم اإلجتاع ومواطنني ملتزمني سياسيا ؟ بداية، وبوصفنا مؤلّفني، نوّد اإلشارة 

إىل خلفياتنا املتباينة. أحُدنا بروفسور يف علم اإلجتاع بالجامعة، واآلخر منخرط يف 

مجمع تفكري وثالثنا عضو يف غرفة العمل النمساوية. وننتمي ثاثتنا إىل فئات عمرية 

الصلة بخلفياتنا. درسنا  الّسات ذات  نتقاسم بعض  لكننا  الجنسني،  مختلفة ومن 

الجامعة  نفس  يف  اإلجتاعي(  واالقتصاد  االجتاع  )علم  اإلجتاعية  العلوم  ثاثتنا 

ونرغب يف اإلسهام يف حّل املشاكل اإلجتاعية والحّد من حاالت التفاوت اإلجتاعي. 

الذاتية  سريتها  ومن  العلمية  يهودا  أعال  من  إثنني  استنتاجني  نستخلص 

يعني  وهذا  للّناس.  الواقعية  الحياة  املشاكل  عىل  أبحاثنا  تركيز  يف  أولها  يتمثّل 

زاخرة  الذاتية  يهودا  فسرية   االجتاعية.   مشكاتهم  يف  الشخيص  اإلنخراط  أيضا 

يحث عىل  اإللتزام  هذا  مثل  أّن  إىل  نشري  التوّجه.  هذا  مثل  الجيدة عىل  باألمثلة 

البحث كا تؤكّد عليه يهودا يف أعالها املنهجية ويسمح كذلك بالتوّصل إىل فهم 

الحلول.  إدراك  البحث عن  تسفر جهود  أن  اإلجتاعية كا ميكن  للظواهر  أفضٍل 

تؤكّد يهودا عىل أالّ فائدة ترجى من وراء التساؤالت العلمية التي يتّم تطويرها يف 

املطلق فهي ال تجدي نفعا يف تحديد املشكات اإلجتاعية وحلّها وليس هذا اإلقرار  

الجواب. ليهودا،  إذ ندرك جميعا  إدراكا جيّدا صعوبة  الفريد   أو  الجديد  باألمر 

ومسألة  االجتاعية  املشكات  تحليل  أّن  فيستخلص  االستنتاجات  ثاين  أّما 

التفاوت اإلجتاعي يتطلّبان االهتام بعديد املجاالت العلمية والتّعاون مع الزماء 

نفعا.  املنافسة متعددة تخصصات  إذ ال تجدي  العلمية،  التخّصصات  من مختلف 

فمن غري املمكن تقسيم املشكات اإلجتاعية بحسب الحقل العلمي، إذ مل تقف 

يهودا يف أبحاثها عند أيّة حدود علمية فاصلة برتكيزها متعّدد التخصصات ما بني 

علم اإلجتاع وعلم النفس. لقد حقق مفهومها القائم عىل علم النفس غري االختزايل 

البنية االجتاعية وبني  بتوليفها بني  الواقع االجتاعي  ما تسّميه  نجاحا يف دراسة 

النفس  تنطوي إحدى مهّات علم  تباعا(.  النفس  االجتاع وعلم  الشخصية )علم 

اإلجتاعية  املؤسسة  توفّرها  التي  التجارب  نوع  تحليل  عملية  عىل  اإلختزايل  غري 

وكيفية أثر تأويل هذه التجارب يف سلوك األفراد، والعكس بالعكس. يظّل املفهوم 

بالعالة  الصلة  وذات  خمس  ضمنية  وظائف  عىل  والقائم  يهودا  طّورته  الذي 

 )employment( العالة  توفري  املفهوم  يفرتض  االرتباط.  هذا  عىل  جيّدا  مثاال 

باإلحتياجات  تَفي  التجارب  من  محّددة  ألنواع  اجتاعية  مؤسسة  بصفتها 

و)3(  الناس  تنّشط  و)2(  اليومي  بهيكلة  تقوم   )1( فالعالة  الجوهرية.  البرشية 

وتسهم)4(  الخاّصة  أرسهم  نطاق  خارج  اإلجتاعية  آفاقهم  توسيع  ىف  تسهم  

االجتاعيني. والوضع  الهويّة  توفر  و)5(  الجاعية  املقاصد  مستوى  ارتفاع  يف 

وعاقتها  مقصودة  غري  بنتائج  الخمسة  الضمنية  الوظائف  هذه  تظّل 

التغرّيات  تحليل  يف  أهميتها  حيث  من  بالغا  حيّزا  األساسية  البرشية  باالحتياجات 

وبشكل  التساؤل  إىل  الحاجة  تدعو  األقّل.  عىل  الغربية  البلدان  يف  االجتاعية 

هذه  محّددة  اجتاعية  تطّورات  تنتهك  مجموعة  وأيَّ  مدى  أي  إىل  تواترا  أكرث 

يهودا  مبادئ  إىل  باإلستناد  التحاليل  هذه  مثل  قيام  يجب  البرشية.  اإلحتياجات 

وضعنا   وإذا  البرشية.  واحتياجاتهم  للناس  اليومية  الحياة  تجارب  عىل  املنهجية 

إقناعا. أكرث  نتائجنا  وتكون  حيوية  بأكرث  تحاليلنا  ستصطبغ  االعتبار  يف  ذلك 

نتائجنا  ستحظى  و   )8.2 كوين  حوار  مجلّة  يف  التفكري  فرق  حول  الحوار  أنظر   (

املوافقة!( الجميع  عىل  جاهريية.)ليس  لنقاشات  بإثارتها  نطاقا  أوسع  بجمهور 

ختاما، يتحتّم علينا تركيُز  تحاليلنا عىل مسألة تطّور البرشية. إذ نعتقد أن تركيز 

العلوم االجتاعية اتجه يف املقام األّول ويف اآلونة األخرية عىل النظر يف سبب إعاقة 

املجتمع لبناء تطّور إنسانيتنا. ورغم إلحاح تحاليلنا يف مراعاتها للمشكات االجتاعية 

الشديدة واملتنوعة التي تواجهها مجتمعاتنا العاملية فهي غالبًا ما تؤدي إىل تشخيص 

سلبي أو متشائم. وعليه غدت مثل هذه النظرة السلبية جزًءا من هويتنا بصفتنا 

اليومية  الحياة  الحاجة ربط مشاكل  تقتيض  يهودا،  علاء اجتاعيني. وعىل خطى 

تفاؤالً  أكرث  موقف  وتطوير  ناحية،  من  العلمية  بأبحاثنا  أوثق  وبشكل  أكرب  بدقة 

يف  األكادمييني  الخرباء  دور  تعزيز  يف  بدوره  النهج  هذا  سيسهم  أخرى.  ناحية  من 

الخطابني العلمي والّسيايس يف زمن التأثري املتنامي ملؤسسات ومراكز الفكر الليربايل 

الجديدة. وجب علينا يف إنجاز تحاليلنا الرّد جزئيّا عىل السؤال التايل: ما هي الرشوط 

إنسانيتنا؟  تطوير  لنا  يتسّنى  حتّى  بها  واإليفاء  توافرها  يجب  التي  املجتمعية 

توّجه املراسات املبارشة إىل:

>johann.bacher@jku.at< ،يوهان بيكر

>Julia.HOFMANN@akwien.at< ،جوليا هوفان

>georg.hubmann@jbi.or.at< ،و جورج هامبان 

غاف أطروحة ماري يهودا  لعام 1932 ، نرش مؤخرا يف2017 بواسطة 
StudienVerlag: Marie Jahoda Lebensgeschichtliche Protokolle

der arbeitenden Klassen 1850-1930 )تقارير عن الحياة التاريخية للطبقة 
العاملة ملاري يهودا, 1930-1850( محرر من قبل يوهان بيكر ، والرتود 

كانونيه-فينسرت و ميرناد زييغلر. 

http://globaldialogue.isa-sociology.org/volume-8-issue-2/
http://globaldialogue.isa-sociology.org/volume-8-issue-2/
mailto:johann.bacher%40jku.at?subject=
mailto:Julia.HOFMANN%40akwien.at?subject=
mailto:georg.hubmann%40jbi.or.at?subject=
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العالقات الشغلية والحوار 
اإلجتماعي 

في البرتغال
إليزو إستانك )Elísio Estanque(، جامعة كويومبرا، البرتغال  وعضو لجنة البحث حول الحركات العّمالية بالجمعية 

الدولية لعلم اإلجتماع  )ل ب44( والطبقات اإلجتماعية والحركات اإلجتماعية )ل ب 4٧( و أنتونيو كازيميرا فريرو 
)António Casimiro Ferreira(، جامعة كويومبرا، البرتغال

>

>>

1974 ش سنة  دميقراطي  انتقال  عملية  املحيطي،  شبه  البلد  الربتغال،  هد 

تّم  فقد   .1926 سنة  بدأت  كانت  الديكتاتورية  من  طويلة  فرتة  عقب 

تأسيس »استادو نوفو« )الّدولة الحديثة( االستبدادية مبوجب دستور سنة 

1933 الذي أرىس األسس املعيارية للنقابوية الفاشية التي رشَّعت سيطرة الدولة عىل 

النقابات العالية والتي قامت عىل القمع العنيف للعّال.

الثاين  مدار  عىل  ومتقطّعة  متاسكة  غري  العاملة  الطبقة  مقاومة  كانت  لقد 

يف  املنظمة  املقاومة  فصائل  لبعض  يتسن  مل  االستبداد.  من  سنة   )48  ( وأربعني 

نتيجة  الستينيات  نهاية  يف  إاّل  واضح  بشكل  الربوز  النقابوية  الرابطات  تعريف 

بعض  يف  النمو  إىل  إضافة  الساحلية  املناطق  يف  الساكنة  وتركّز  الحرضي،  التّحّول 

مجاالت الخدمات العاّمة فضا عن تنامي القطاع الثالث لاقتصاد الذي أفسحت 

ظلّت  )وإن  العاملة  الطبقة  بني  ما  يف  جديدة  تعاونية  ديناميات  لظهور  املجال 

أنشطتها رّسية(. وال يزال اإلتحاد النقايب الربتغايل CGTP ))اإلتحاد النقايب الربتغايل 

واملعروف راهنا باسم CGTP االتحاد العام للعال الربتغاليني، والذي تأسس سنة 

1970( يف هذا السياق يفرض سيطرته. إاّل أن الربتغال ظّل وطوال هذه الفرتة )من 

االنفتاح  رغم  األوىل،  بالدرجة  ريفيا  بلدا   )1974 أبريل   25 ثورة  إىل   1960 أواخر 

النسبي لاقتصاد ومنو قطاع الخدمات. إذ إستندت الّصناعات األّولية إىل يد عاملة 

عىل  قام  قمعي  نظام  ظل  ويف  الدولة  لسيطرة  الخاضع  االقتصاد  شّكلها  بخسة 

الوصاية تخضع فيه الطبقة الشغيلة والنقابات واملجتمع  إىل املراقبة بشكل عام.

لخلق  املواتية  الظروف   1974 سنة  الربتغال  يف  القرنفل  ثورة  أوجدت  لقد 

ذلك  منذ  فقط  العّال.  وحقوق  الشغلية  بالعاقات  يعنى  الذي  الحايل  النظام 

املجتمع  قانون عال يف  اجتاعي وعن  الحديث عن حوار  باإلمكان  بات  التاريخ 

للحركات االجتاعية والشعبية  املحتّد  الثوري  املّد  أيضا إىل  الربتغايل. ويعزى ذلك 

التي  القليلة  الغربية  الدول  من  الربتغال  لتصبح   )  1975  -1974  ( الحقبة  لتلك 

.1976 سنة  دستور  يف  املكرس  النحو  عىل  رصيح  بشكل  اشرتاكيا  مرشوعا  تبّنت 

الربتغال  ىف  البالغ  األثر  الرّصاعات  سادتها  التي  الثورية  األزمنة  لتلك  كان  لقد 

)بحسناته وسيّئاته( يف إرساء انقسام هيكيّل بني مناذج اجتاعية متباينة ترجمت 

الحزب  ملنهجية  املناهضة  اإليديولوجيات  بني  انقسام  إىل  السيايس  املجال  ضمن 

الّدميقراطية  اإلجتاعية  واإليديولوجيات  اليسار  وأقىص   PCP الربتغايل  الشيوعي 

الدميقراطي(.  اإلجتاعي  الحزب   (  PSD و   PS اإلشرتايك(  )الحزب  اللّيبريالية  و 

جدارية يف شوارع لشبونة تصّور ثورة القرنفل يف 25 
أبريل 1974.

الصورة: كيمبل يونغ ، كريتف كامنز 
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قامئة  نقابية  )حركة   CGTP بني  النقابات  مجال  يف  بدوره  الرصاع  هذا  وانعكس 

عىل الطبقات ذات التأثر الشيوعي( من جهة واالتحاد العام لعال الربتغال الذي 

تأسس سنة 1978 )حركة نقابية إصاحية تدعو للحوار اإلجتاعي( من جهة أخرى. 

املرحلة  ال سيا يف  الجديد  الدستور  ُوضع مبوجب  الذي  العّال  قانون  عكَس 

التأسيسية تأثري الرصاعات الطبقية الحاّدة خال املرحلة الثورية. لقد أّسس الدستور 

بنية ثاثية األطراف عىل املستوى االجتاعي الكيل تتمثّل يف اللجنة الدامئة للتغرّي 

باملجلس  الحقا  تعويضها  تّم  والتي   1984 سنة  أنشأت  التي   )CPCS( اإلجتاعي 

االقتصادي واالجتاعي سنة 1991. تجدر اإلشارة إىل تذبذب منط التغرّي اإلجتاعي  

القوة  عاقات  يف  والديناميات  مختلفة  سياسية  ظروف  وفق  الشغلية  والعاقات 

االقتصادية واإلجتاعية.  يف ما بني األطراف اإلجتاعية إضافة إىل تطّور املؤرشات 

عّدة  ترشيعية  تعديات  إىل  العاملي  اإلقتصاد  وآثار  األزمات  فرتات  أّدت  فقد 

اإلجتاعية  السياسات  عىل  القيود  فرض  شملت  األخرية  سنة  الثاثني  مدى  عىل 

ومرونته. العمل  تجزّؤ  إىل  يرمي  التنظيمية  للقوانني   إلغاء  نحو  عام  التجاه  وفقا 

كا مل تنج الربتغال من األزمة اإلقتصادية واملالية لسنة  2008األخرية والتي كان 

لها األثُر البالغ ال سيا خال فرتة برنامج خطّة اإلنقاذ ) 2014-2011( التي برزت 

فيها ظروف »الحالة االستثنائية«. إذ أدت اإلجراءات التقّشفية التي فرضتها الرتويكا 

)املفوضية األوروبية والبنك املركزي األورويب وصندوق النقد الدويل( والتي تّفذتها 

الحكومة اليمينية السابقة بحاسة  )PSD / CDS ، بقيادة رئيس الوزراء السابق باسوس 

كويلو( إىل تعميق حالة التفاوت االجتاعي واإلقصاء يف سياق التّوترات اإلجتاعية 

ضمن سلسلة من من االحتجاجات واإلرضابات تدفعها الحركات االجتاعية والعالية.

كان اإلطار التقشفي الذي شمل  التنظيم اإلجتاعي والتوجه املؤسيس القضايئ 

امليزانية  للعجز يف  اإلمتثال  استقرارها من خال  السوق وتحقيق  تهدئة  إىل  يرمي 

واألجندة  التقّشفية  اإلجراءات  اقرتنت  لقد  اإلجتاعي.   الحوار  آليات  وتدمري 

اليد  تكاليف  من   التقليص  نحو  بتوّجه  الليبرياية  اعتمدتها  التي   ›‹ اإلصاحية   ›‹

من  والحّد  العمل  أوقات  يف  املرونة  وزيادة  التسيح  تعويضات  ورصف  العاملة 

الترشيعية  التغيريات  من  بسلسلة  القيام  تّم  وتحديدا  االجتاعية.  املفاوضات 

الشغيلة  الطبقة  بها  تنعم  كانت  التي  االستحقاقات  من  التقليص  داللة عىل  ذات 

الدستور  يف  املبيّنة  العّالية  النقابات  هياكل  دور  تقييد  تّم  كا  منها.  والحّد 

األعراف. ونقابات  األعال  مجالس  من  كلٍّ  لدور  ذلك  بدل  االمتياز  ومنح 

املفاوضات  الشغلية-  بالعاقات  الصلة  ذات  للوائح  املميز  الشكل  واجه 

واالتفاقات  العمل  عقود  من  الحّد  جرّاء  صارمة  قيودا  نفسه  اآلن  يف   - الجاعية 

أو  اتفاق  مع   - التفاوض  فرتة  مدى  عىل  اللوائح  تلك  اعتاد  وبحكم  الجاعية. 

انعكست  إذ  مصالحهم.  وتكرّس  العمل  أصحاب  موضوعيّا   تحايب  كانت  دونه- 

هذا  عىل  املفروض  الحصار  يف  التقشف  فرتة  خال  الجاعية  املفاوضات  حالة 

النوع من الحوار االجتاعي من خال تعميق التباين يف القوة بني العال وأرباب 

العمل. من ناحية أخرى، وعىل املستوى الكيل االجتاعي، قام املجلس االقتصادي 

نتيجة  هذه  العمل  عاقات  إطار  اتجاه  قلب  يف  مهم  بدور   )CES( واالجتاعي 

ضغط االلتزامات التي تم التعهد بها مع اللجنة الثاثية. وعليه، من الصعب عىل  

العنارص الفاعلة يف تخفيف العملية األكرث شموالً ملا يسمى بـ »اإلصاحات الهيكلية« 

العال. لقانون  السياسية والقانونية  الهوية  القرارات دون أن تفقد  مواجهة هذه 

عن  الرشعية  السوق  بأصولية  تتّسم  التي  التقّشف  رسدية  نزع  يتبنّي 

تعكس  ترشيعية  برامج  أية  بذلك  معرقلة  للواقع  البديلة  التشخيصات 

االجتاعية.  للعدالة  والكافلة  العال  لحقوق  الحامية  االجتاعية  املبادئ 

أنه  ذاتها  واملواطنة  االجتاعي  الحوار  ومنظات  مؤسسات  أدركت  لقد 

الجديد. التقّشف  عىل  للرشعية  إضفاء  أدوات  إىل  وتحويلها  استقطابها  وقع 

من   اعتبارا   ( الدميقراطي  التحّول  عمليّة  بعد  لحظات  أربع  تحديد  ميكن 

السبعينيات  الكيّل واستنفاده يف  الحوار اإلجتاعي  1974( تتمثّل يف لحظة توّسع 

والثانينيات من القرن املايض، ولحظة العودة إىل الحوار االجتاعي يف التّسعينات 

األورويب،  والتكامل  األوروبية  العوملة  بعمليات  تقرتن  وهي  نفسه  القرن  من 

ولحظة  أزمة الحوار اإلجتاعي التي متيّزت باقرتانها بتطبيق اإلجراءات التقّشفية 

محور  انتقال  حيث  الرّاهنة  اللّحظة  وأخريا  تلتها،  التي  الترشيعية  واإلصاحات 

الحزب  حكومة  بني  الربملانية   اإلتفاقات  خال  من  الربملان  اتجاه  يف  املفاوضات 

اإلشرتايك والحزب الشيوعي والكتلة اليسارية وذلك بالتقليص التّدريجي من أهميّة 

آليات التّفاوض )املفاوضات الجاعية واآلليات الثاثية األطراف عى حّد السواء(.

نستخلص أن الفرتة األحدث ملا بعد الرتويكا فسحت املجال إليجاد حل سيايس 

السبب،  ولهذا  االجتاعي.  الحوار  ملسى  للعودة  جديدة  ظروف  بتوفري  جديد  

األورويب مربزة إضافة إىل ذلك  السياق  الربتغال راهنا مثال دورة مضاّدة يف  تعترب 

هذا  يف  املختلفة.  اليسارية  السياسية  القوى  بني  بتحالفات  للقيام  مدهشة  قابلية 

حركات  وال  املشاركة  الفاعلة  الجهات  تسهم  مل  الجديد،  العايل  السيايس  التشّكل 

التفاوض،  وعمليات  للتحالفات  مؤائم  جو  تهيئة  يف  وحدها  االجتاعي  االحتجاج 

التشكيك  من  الرغم  وعىل  دوركذلك.  النقايب  العمل  أشكال  ملختلف  كان   بل 

الحوار  مستقبل  أن  الربتغالية  التجربة  تبنّي  الحل  هذا  أثارها  الذين  والجدل 

تنطوي  االجتاعية  الفاعلة  األطراف  بني  جديدة  تشّكات  يتضمن  االجتاعي 

االنتعاش  اقرتان  إمكانية  التجربة  هذه  تبنّي  والعّايل.  السيايس  املجالني  عىل 

سياسات  وانتعاش  االجتاعية  السياسات  بتعايف  تقلباته  رغم  واملايل  االقتصادي 

التحالف، يف ظّل دميقراطية متثيلية ال ميكن الفصل فيها بني الرصاع والتفاوض.  

>elisio.estanque@gmail.com<  توّجه املراسات املبارشة إىل  إليزو إستانك

>acasimiroferreira@gmail.com< أنتونيو كازميريا فريرو

mailto:elisio.estanque%40gmail.com?subject=
mailto:acasimiroferreira%40gmail.com?subject=
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التعريف بأعضاء الفريق 
البنغالي في مجلّة حوار 

كوني

>

>>

 

عبد الله هيل مهيمن الشوذري محّمد يونس عيلآصف بن عيل رقية أختار

حسن محمود حبيب الحق خندكر غازي فادية إقبال إشارات جهان أميون 

جوال رنا خري الّنهار مصطفي ذو الرحان 

GLOBAL
DIALOGUE

محّمد هال الدين توفيقا سلطانة 
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رقية أختار خبرية استشارية وطنية يف إعداد مشاريع التنمية يف بنغادش. متخّصصة 

يف خطة العمل الخاصة بالنوع اإلجتاعي والتغذية للمراهقني والقدرة عىل التأقلم 

مع تغري املناخ لتحقيق األمن الغذايئ. تعّد أختار أطروحة لنيل شهادة  الّدكتوراه 

من جامعة دكّا، بنغادش يتناول موضوعها اللّغة والثقافة والتّمدرس يف دكّا.  أوفت 

شهادة املاجستري واإلمتياز يف علم االجتاع بجامعة دكّا.

خطّة  ويشغل  بنغادش  الرشقية،  بالجامعة  اإلجتاع  علم  يدرّس  عيل  بن  آصف 

يومية  صحيفة  وهي   ،Daily Observerأوبزورفر الداييل  بجريدة  تحرير  مساعد 

يف  زميا  باحثا  أيضا  عيل  بن  آصف  يعمل  بنغادش.  يف  تصدر  األنجليزية  باللغة 

جامعة كوينزالند Queensland ، أسرتاليا منذ 2017. أعّد رسالة املاجستري يف علم 

مسألة  البحثية:  اهتاماته  من  الهند.  دلهي،  نيو  آسيا،  جنوب  بجامعة  اإلجتاع 

الوطنية واإلرهاب وبناء الهوية، وعلم اإلجتاع والدين، وتاريخ الكوارث الطبيعية.

محّمد يونس عيل طالب جامعي يتابع دراسته يف قسم علم االجتاع بجامعة دكّا. 

من اهتاماته البحثية النوع االجتاعي والتّنمية والصّحة العامة وتنشئة الطفل.

عبد الله هيل مهيمن الشوذري باحث يف مجال التقييم النوعي للّسوق. يعمل حاليا 

 Quantum Consumer Solutions املستهلكني.  لحلول  كوانتوم  لرشكة  مساعدا 

املاجستري يف علم االجتاع من جامعة دكّا. تتمحور اهتاماته  حاصل عىل درجة 

البحثية حول السديات الدينية وعاقتها بالبُنى اإلجتاعية يف بنغادش.

عىل  حاصلة  دكّا.  بجامعة  اإلجتاع  علم  قسم  يف  معيدة  أميون  جهان  إشارات 

اهتاماتها  من  دكّا.  جامعة  من  اإلجتاع  علم  يف  املاجستري  ودرجة  الباكالوريوس 

البحثية العاقات الجنسية وحوكمة األمن الغذايئ. 

تتابع  اإلجتاع  علم  يف  واملاجيستري  الباكالوريوس  عىل  حاصلة  إقبال  فادية  غازي 

مدير  خطّة  حاليا  تشغل   MPhil degree العليا،  الّدراسات  شهادة  لنيل  دراستها 

أنشطة الدعوة والتأييد يف قسم التّشابك مبعهد جنوب آسيا للتحّوالت اإلجتاعية، 

.)SAIST(

حبيب الحق خندكر حاصل عىل شهادة الدكتوراه )جامعة بيرتسبورغ(. أستاذ علم 

اإلجتاع بجامعة زايد، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتّحدة والرئيس املشارك للجنة 

البحث حول التحوالت اإلجتاعية والتنمية ضمن الجمعية الدولية لعلم اإلجتاع 

)RC09(. تشمل اهتاماته البحثية نظريات العوملة، والهجرة، والدولة، واملجتمع 

خندكر   اشرتك  واملجاعة.  السياسة،  يف  العسكرية  واملؤسسة  والدميقراطية،   املدين، 

 )2010 )سايدج   Globalization: East/West كتاب  تأليف  يف  تينور  براين  مع 

 Asia and Europe in Globalization: مجلّة  تحرير  يف  ثريبورن  جوران  ومع 

 21st Century كتاب   و   )2006 )أبريل   Continents, Regions, and Nations

زايد  مؤسسة  ظبي:  أبو  و  )ديب   Globalization: Perspectives from the Gulf

للنرش 2010( مع يان نادرفني بيرتس.

حسن محمود أستاذ مساعد بعقد يف جامعة نورثواستNorthwest  قطر. حاصل 

عىل شهادة الدكتوراه يف علم اإلجتاع من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس ودرجة 

الباكالوريوس  وعىل   ، طوكيو  صوفيا  جامعة  من  الكونية  الدراسات  يف  املاجستري 

وعضوا   زائرا  أستاذا   كان  بنغادش.  دكّا،  جامعة  من  اإلجتاع  علم  يف  وماجستري 

 Ball State University بال التدريس يف قسم علم اإلجتاع يف جامعة  يف هيئة 

الحكومية بالواليات املتحدة.  يشمل مجال تدريسه واهتاماته البحثية النظريات 

يف علم االجتاع، والعوملة، والهجرة الدولية والتنمية، وسياسات الهويّة، واإلثنوغرافيا 

 Current Sociology, Migration and مجّات  يف  أبحاثه  صدرت  العاملية. 

 Journal of Socioeconomic و ,Development, Contemporary Justice Review

.Research and Development

نال  دكّا.  اإلجتاع يف جامعة  الرحامن طالب ماجستري يف قسم علم  مصطفي ذو 

امليدالية الذهبية لسنة 2018 عىل أدائه املتميز أثناء دراساته يف مرحلةالباكلوريوس. 

تتمحور مجاالت بحثه يف علم إجتاع الصّحة و الصّخة العمومية. 

خري الّنهار أخّصائيّة يف تقويم الكام واللّغة يفCS  للّرعاية الطبيّة املحدودة. حاصلة 

عىل الباكالوريوس )مباحظة مرشّف( واملاجيستري يف األلسنية واملاجيستري يف العلوم 

اإلجتاعية يف مجال تقويم الّنطق واللّغة من جامعة دكّا. 

جوال رنا باحث يف برنامج إيراسموس. يتابع دراسته الجامعية يف كلّية الصّحة العاّمة، 

فرنسا EHESP . من إهتاماته البحثية التعرّض البيئي للملّوثات، واملعادن الساّمة، 

األطفال  بصّحة  الصلة  ذات  والعوامل  الصاء،   الغدد  لوظائف  املعيقة  والعوامل 

الجسدية والذهنية. صدرت له مقاالت و فصول كتب  تتناول الصحة البيئية وصّحة 

التدخني، و املحّددات اإلجتاعية  القلب و الرشايني، و  املرأة والطفل و مشكات 

الوطنية  العلمية   املجّات  الصّحي يف مختلف  املجال  املساواة يف  للصحة، و عدم 

 South Asian Journal of Social  والعاملية. وهو رئيس التحرير التنفيذي ملجلّة

Sciences  وعضو مؤسس ملعهد جنوب آسيا للتحّوالت اإلجتاعية،  SAIST، دكّا.

ساسكاتشيوان،  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  تعّد  سلطانة  توفيقا 

كندا. Saskatchewan من إهتاماتها البحثية الشيخوخة والصّحة العقلية، والصّحة 

واملرض، والّدميوغرافيا، والتفاوت اإلجتاعي، وإدارة الكوارث ، و دراسات القابلية 

للتأثر. ذّدست قبل إنضامها إىل برنامج الدكتوراه يف كندا علم اإلجتاع بالجامعة 

ببنغادش  براك  البحث )RED( يف  تقويم  بدائرة   ببنغادش. كا عملت  الرشقية 

 South و هي مساعدة رئيس التحرير مبجلّة جنوب آسيا للعلوم اإلجتاعية .BRAC

Asian Journal of Social Sciences  وعضو مؤّسس ملعهد جنوب آسيا للتحّوالت 

اإلجتاعية  SAIST، دكّا.

حاصل  ببنغادش.  الرشقية  بالجامعة  اإلجتاع  علم  يف  معيد  الدين  هالل  محّمد 

عىل الباكالوريوس واملاجستري يف علم اإلجتاع من جامعة دكّا. يشغل خطّة مساعد 

 South Asian Journal of Social تحرير يف مجلّة جنوب آسيا للعلوم اإلجتاعية

للتحّوالت  آسيا  جنوب  مبعهد  واإلبتكار(  البحث  )قسم  مساعدا  ومديرا   Sciences

إجتاع  وعلم  البيئي  اإلجتاع  علم  البحثية  إهتاماته  من   .SAIST اإلجتاعية 

الصّحة وما بعد الحداثة.


