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٣ أعداد في السنة في ١٧ لغة

الحديث عن علم االجتماع 
مع نانديني ساندار

٩.٢

ربيع محمصاني

 منير السعيداني 

و فطيمة الرضواني
ترجمة: 

تصميم: 

مات داوسون
رينر ريلنغ
ماتيو مارتينيث أبراكا
عبد القادر لطرش
تيريزا بيريز
كريتوفر مابيزا تحّوالٌت وبََداِئُل

 حفظا للذاكرة: 
مايكل بورووايإيريك أولين رايت

ميشال ويليامز
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يوهانا غروبنر 

الجندر والتفاوت 
االجتماعي

بريغيت ريغريف

لينا أيب رافع

كادري آآفيك

 ليزا هوسو

بالنكا نيكلوفا 

مارغريت أبراهام

 نيكوال بيرب 

جيف هرين

 علم اجتماع من 
)جنوب( أفريقيا 

جيريمي سيكنغز 
موكونغ سايمون ماباديمنغ
آساندا بينيا
تابانغ سيفاالفاال
مارك شي. أ. ويغريف
جابوزيل ماديافيمبتشي
آلكسيا ويبستر 
إدوارد ويبستر

 القسم المفتوح
< الشعبوية اليمينية من منظور التضامن

http://globaldialogue.isa-sociology.org/
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داخــل ل ملناقشات  ا تعزيز  عــى  لعمل  با االجــتــاع  عــلــاء  يكتفي  ا 

واملجادالت  لنقاشات  ا يف  باالنخراط  كذلك  ويلتزمون  بل  االختصاص، 

نديني  نا ــحــدت  ت ــة  ملــاضــي ا ــة  ــعــري ل ا د  ــدا ــت م ا فــعــى  لــعــمــومــيــة.  ا

لهندية  ا االجتاعية  ملناضلة  وا االجتاع  عاملة   ، )Nandini Sundar ر) سوندا

لة  لالعدا ا وواجهت  االجتاعي،  لنضال  وا األكادميا  بني  ئم  لقا ا لحد  ا املعروفة، 

نفتتح  به  لذي  ا لحديث  ا يف  لسيايس.  ا لفعل  ا خالل  من  لهند  ا يف  االجتاعية 

ر  لباستا ا يف  لــحــرب  »ا عــن  ر  ســونــدا تتحدث  ــوين،  ك ر  ــوا ح مــن  لــعــدد  ا هــذا 

يف  ته  َوَجَد لذي  ا العرس  وعن  لية،  لحا وا ملاضية   ا وأوضاعها  لهندية،  Bastar(«ا (

هذه.    الرسيع  لتغّي  ا أزمنة  مثل  يف  كفؤة  ومناضلة  ُمجيدة  كادميية  أ تكون  أن 

يتعّقبان  بنّصني  ئل«  وبدا »تحّوالت  ُه  عْنَونَّا لذي  ا األول  نا  منتدا ينطلق 

املمكنة  واملستقبالت  لبديلة  ا املجتمعات  حول  لسوسيولوجي  ا لتفكي  ا ر  آثا

هذا  مثل  يجعل  لذي  ا لسبب  ا ويناقشان   ، لسوسيولوجيا ا ريخ  تا مّر  عى 

واألفكار  لسوسيولوجي  ا لنقد  ا بني  للمزاوجة  رضوريا  لتفكي  ا من  لنوع  ا

أجل  من  لسياسية  ا الرصاعات  لالتينية  ا أمريكا  من  نّص  ويربز  لتحريرية.  ا

ٌم  إسها يُظهر  فيا   ، )Buen Vivir ( فيفي  بوين  مفهوم  ودور  تضامني  مجتمع 

جنوب  من  مقاالٌت  وتقّدم  لعريب.  ا لعامل  ا ملستقبالت  اآلخر  لوجَه  ا قطر  من 

مع  لناس  ا يتعامل  بها  لتي  ا لكيفية  ا حول  إمبييقية  بحوثًا  بوي  زمبا و  أفريفيا 

ملناخي(  ا لتغي  ا تهّم  هي  لة،  لحا ا هذه  )يف  تهم  حيا متس  لتي  ا لكربى  ا لتغّيات  ا

لتغيات.     ا تلك  حيال  فيها  املرغوب  لّسياسات  ا تعرتض  أن  ميكن  لتي  ا لعقبات  وا

 Erik ( رايت  أولني  يريك  إ ملنا  عا عن  رحل   ،2019 نفي  جا شهر  خالل 

أفكار  عن  للدفاع  وعمله  ته  حيا وهب  لذي  ا لعامل  ا ذلك   ، )Olin Wright

عمله  يكن  مل  اجتاع  عامل  نفقد  نحن  برحيله  والجاعة.  لحرية  وا ة  وا املسا

لزمالئه  ُملهم  مجرد  قعية«  لوا ا ليوتوبيات  و«ا وماركس  لطبقة،  ا حول 

من  املكافحني  ء  لنشطا ا للمناضلني  وكذلك  بل  فحسب  لكون  ا تساع  ا عى 

ثنان  ا يؤّدي  هذا  عددنا  يف  ودميقراطية.  لة  عدا أكرث  مجتمع  ء  بنا أجل 

عمله. يف  وقّدم  ته  حيا يف  بذل  ملا  لعرفان  ا واجب  ء  األقربا ئه  أصدقا من 

ولينا   )Birgit  Riegraf ( ريغراف  بريجيت  من  كل  دعت  لثاين،  ا نا  منتدا يف 

لتقديم  لعامل  ا ء  أرجا من  علاَء   )Kadri  Aavik ( آفيك  كادري  و  فع  را أيب 

املقاالت  ترُبز  االجتاعي«.  لتفاوت  وا لجندر  »ا بني  ما  لعالقة  ا حول  بحوثهم 

يف  لجندري  ا لتّفاوت  ا مثل  لعالقة،  ا لهذه  متعّددة  مظاهر  ملنتدى  ا يف  املدرجة 

لدراسات  ا عليه  لذي  ا كد  لّرا ا لوضع  وا وشايل،  أورويب  منظور  من  لبحث  ا متويل 

يف  ته  وَعَقبا لجندري  ا لتفاوت  ا ر  ومسا لتشيك،  ا جمهورية  يف  ومصيها  لجندريّة  ا

إطاللًة  ملقاالُت  ا لنا  ومتنح  اآلسيوي.  لسياق  ا يف  لعمل  ا وجندرة  لعربية،  ا املنطقة 

حيال  األفعال  ردود  وحول  االجتاعي  لتقّدم  ا حول   لقامئة  ا ملناقشات  ا عى 

علم  الختصاص  بها  ميكن  لتي  ا لكيفية  ا حول  ملناقشة  ا تّساع  وا لجندرية  ا ة  وا املسا

وتشي  االجتاعية.  لة  لعدا وا ة  وا املسا ملشاكل  ملموسة  حلوال  يقّدم  أن  االجتاع 

من  لنضال  ا يف  ر  االستمرا رضورة  وإىل  اجتاعي،  فعٍل  إىل  لحاجة  ا إىل  اإلسهامات 

  . ٍو متسا مجتمع  طريق  عى  ًما  تقدُّ أكرث  مرحلة  نحو  لسي  وا لجندرية  ا ة  وا املسا أجل 

يف  االجتاع  »علم  عى  لجهوي  ا تركيزنا  يف  ٍل  مقا ّوُل  أ لنا  يكشف 

ويؤطره   ، أفريقيا جنوب  يف  ة  وا لالمسا وا لفقر  ا َر  استمرا  » أفريقيا )جنوب( 

شعبية  تصاعَد  لثاين  ا لنّص  ا ويناقش   . أفريقيا كامل  إىل  موجه  تحذير  ضمن 

حولها  املجادالت  تساع  وا  )charismatic churches ( تية  ما لّزعا ا لكنائس  ا

لسوسيولوجية  ا األصوات  يلفُّ  لذي  ا لصمَت  ا لج  يعا كا  أفريقيا  جنوب  يف 

جنوب  يف  ملناجم  ا عال  لة  حا ليان  ملوا ا لنصان  ا ويناقش  لة.  املسأ هذه  حيال 

لبليغة  ا ُت  با لخطا ا قُض  تُنا بها  لتي  ا لكيفية  ا أحدها  يُظهر  حيث   ، أفريقيا

لنص  ا م  يقّد فيا  م،  ملها ا ببعض  االضطالع  من  ء  لنسا ا َء  إقصا اإلدماج  حول 

ويُظهر  قدامى  ُسوٍد  منجميني  عّاٍل  لة  بطا حول  فية  إثنوغرا دراسًة  لثاين  ا

أّما  رفاههم.  ومستوى  أنفسهم  يف  ثقتهم  لة  لبطا ا مست  بها  لتي  ا ر  اآلثا

يتفّحص  مقال  يتناوله  ما  فهو  نيا  تنزا يف  لعال  ا حول  نعلمه  أن  ميكن  ما 

لنّص  ا يتفحص  بوي،  زمبا تاريخ  عى  لرتكيز  وبا لسالم.  ا ر  دا يف  لغذايئ  ا م  لنظا ا

املفرتسة  لدولة  ا عززت  لتي  ا لسيايس  ا إلنتاج  ا وإعادة  لرتاكم  ا أمناط  املوايل 

ويبسرت  ر  وإدوا ألليكسيا  ئعة  را صورٌة  وتختتُم   . ما نحو  عى  وغّيتها  بوية  لزمبا ا

ءات  إضا بني  املزج  خالل  من  ملنتدى  ا هذا   )Alexia & Edward Webster (

لذهب.  ا عى  قامت  لتي  ا املدينة   مصوري  أبرع  ر  وآثا جوهانسبيغ  تاريخ  عى 

يف  لتضامن  ا لعدد  ا هذا  من  املفتوح  لقسم  ا يف  املدرج  ملقال  ا ويتفحص 

املجر.  و  لنمسا  ا عى  لرتكيز  ا خالل  من  أوروبا  يف  ليمينية  ا لشعبوية  ا أزمنة 

  ،)Klaus Dörre(دور وكالوس   )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 >
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 املحرران: بريجيت آولنباخري، كالوس دور 

 محررتان مساعدتان: جوهانا غروبرن، كريستني شيكرت

  محرر مشارك: أبارنا سوندار

محرران مترصفان: لوال بوزوتيل، أوغست باغا 

مستشار: مايكل بوروواي 

مستشار إعالمي: غوستاوفو تانيغيتي 

مستشارو التحرير: ساري حنفي، جوفري باليرز، فيلومني غوتيريس، إلويزا 

مرتن، ساواكو شريايك، إيزابيال بارلنسكا، توفا بينسيك، شيه جو جاي شني، 

يان فريتز، كيويش هازيغاوا، هريويش إيشيدا، غرايس كونو، أليسون 

لوكونتو، سوزان ماك دانييل، إيلينا أواناس، بورا أوسو كاساس، باندانا 

بوركاياستا، رودا ريدوك، منري السعيداين، عائشة ساكتانرب، سييل سكالون، 

نازانني شاهراكوين

محررون إقليميون:

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

لطاملا كانت األفكار حول التحوالت وبدائل التنظيم الحايل للمجتمعات جزًءا من الفكر االجتاعي، 

وكذلك األبحاث التجريبية حول التغيات والتحوالت املجتمعية. هذه املساهات من جميع أنحاء 

العامل تعطي رؤى نظرية وكذلك تجريبية حول هذه القضايا.

عى املستوى العاملي ، ال تزال النساء ميثلن نسبة كبية من الفقراء واملهمشني. تناقش املقاالت التي 

تم جمعها يف هذه الندوة العالقة بني الجندر\الجندرية وعدم املساواة يف املجاالت املختلفة - من 

متويل البحوث والنيوليربالية إىل الدولة والعمل.

يقدم هذا القسم نظرة ثاقبة عن املنظور النظري والبحث التجريبي من جنوب أفريقيا مناقشة 

القضايا املتعلقة ليس فقط بهذا البلد ولكن أيضا زميبابوي وتنزانيا وكذلك أفريقيا ككل. يقدم املقال 

املصورعن تاريخ جوهانسربغ فهًا/ ادراكًا  برصيًا للمدينة.

On a global scale, women still account for a large proportion of the poor and 
marginalized. The articles gathered for this symposium debate the relation 
of gender and inequality in different spheres – from research funding and 
neoliberalism to state and labor. 
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2 االفتتاحية: 

السوسيولوجيا  < قول 
 غاباٌت ُملَْتِهَبٌة : مقابلة مع نانديني ساندار، 

٥ بقلم  يوهانا غروبرن ، النمسا 

 < تحّوالٌت وبََدائُِل
تاريخ موجز لعلم اجتامع البدائل، 

8 بقلم مات داوسون، املمكلة املتحدة   

ْنع،  ُمستقبٌل َقْيَد الصُّ

١0 بقلم ريرن ريلنغ، أملانيا 

تعّدد األصوات الداعية لبوين فيفري، بقلم ماتيو مارتينيث أبراكا، املكسيك 

١2 بقلم ماتيو مارتينيث أبراكا، املكسيك  

مستقبل العامل العريب اآلخر،  

١4 بقلم عبد القادر لطرش، قطر/الجزائر 

كيف يقّيُد الوصُم الّسياساِت: سائُقو نَاِقالَت الّنفاياِت يف جنوب أفريقيا،  

١6  بقلم ترييزا برييز، جنوب أفريقيا 

الّتأقلُم مع التغرّي املناخي: ِصغار ُمزَارعي زميبابوي،  

١8 بقلم كريتوفر مابيزا، وميبابوي 

< حفظا للذاكرة: إيريك أولني رايت
إيريك أولني رايت: يوتويب واقعي، 

20 بقلم مايكل بوروواي، الواليات املتحدة 

حفظ ذكرى إيريك أولني رايت، 

22 بقلم ميشال ويليامز، جنوب أفريقيا 

< الجندر والتفاوت االجتامعي
يف الحديث عن الجندر والتفاوت: مقدمة،  

23 بقلم بريغيت ريغريف أملانيا، ولينا أيب رافع، لبنان، وكادري آآفيك، فنلندا 

تحديات الجندر يف متويل البحث،  

2٥ بقلم ليزا هوسو، فنلندا/السويد 

تحدي املساواة الجندرية يف جمهورية التشيك،  

27 بقلم بالنكا نيكلوفا، جمهورية التشيك 

االستمرارية والتغري: التفاوت الجندري يف الواليات املتحدة األمريكية،  

29 بقلم مارغريت أبراهام، الواليات املتحدة األمريكية 

الجندر و التفاوت يف املنطقة العربية، 

3١ بقلم لينا إيب رافع، لبنان 

جندرة العمل والتفاوت يف سياق آسيوي،  

33 بقلم نيكوال بيرب، اململكة املتحدة 

الفريق الدويل للتقدم االجتامعي: التقدم االجتامعي: بعض األفكار املجندرة، 

3٥ بقلم جيف هرين، فنلندا/السويداملمكلة املتحدة 

< علم اجتامع من )جنوب( أفريقيا
الفقر والالمساواة: تحذير ألفريقيا من جنوب أفريقيا،  

37 بقلم جريميي سيكنغز، جنوب أفريقيا 

الخمسينية والكنيسية الزعاماتية يف جنوب أفريقيا،  

39 بقلم موكونغ ساميون مابادمينغ، جنوب أفريقيا 

غازيات الفضاء: منجمياٌت تحت سطح األرض،  

4١ بقلم آساندا بينيا، جنبو أفريقيا 

اآلثار غري االقتصادية للبطالة،  

43 بقلم تابانغ سيفاالفاال، جنوب أفريقيا، 

كيف نُطِعم العامل: درس من تنزانيا،  

4٥ بقلم مارك يش. أ. ويغريف، جنوب أفريقيا 

دولة القنص االستحواذي الزميبابوية: الحزب، الجيش وأصحاب األعامل،  

48 بقلم جابوزيل ماديافيمبتيش، زميبابوي 

ُجوزي: مدينة الذهب الهّشة،  

٥0 بقلم آلكسيا ويبسرت وإدوارد ويبسرت، جنوب أفريقيا 

< القسم املفتوح
 الشعبوية اليمينية من منظور التضامن، 

٥٥ بقلم جورج فليكر وكارينا آلرتيرت، وإيستيفان غرايسيار وساسكيا سيندلر، النمسا  

“إن أعرس ما نفعله يف أزمنة األزمات هو أن نتذكّر أنّا علينا أيًضا مسؤولّيَة االستمرار يف القيام باألبحاث. 

أحيانا، تبدو الكتابات السوسيولوجية كام لَْو كانت مرشوعا شخصيا ال يُفيد أي شخص آخر عدا مؤلّفه، 

وأحيانا نشعر وكأنها عدمية النفع، وعىل األخص إذا أَْخَفَقت يف كسب الّريادة، ولكننا يف األخري نتلقى 

رواتبنا من أجل أن نضيف ولو نزرا قليال من تلك املعرفة التي مبُستطاعنا تقدميها للعامل” 

                                                                                     نانديني سوندار

>
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 غابات ملتهبة : 
مقابلة مع نانديني ساندار 

>

ساري حنفي, رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتاع.

ين.غ: تم نر كتابك«التابعون واألسياد: التاريخ األنرثوبولوجي لباستار«  الذي نال 

استحسان النقاد سنة 1997 وأبرز تاريخ باستار يف القرنني التاسع عر والعرين. 

هاّل أخربتنا عن اهتاماتك األساسية والدوافع الكامنة وراء تركيز أعالك يف مثل 

هذا املجال يف الهند الوسطى؟

املايض  القرن  من  الثانينات  أواخر  يف  الدكتوراه  رسالة  أعّد  كنُت  حني  ن.س: 

ماركسيني  مؤرّخني  أعال  اِستلهمُت  كوملبيا،  بجامعة  األنرثوبولوجيا  قسم  ضمن 

 Eric Hobsbawm هوبزباون  وإريك   E.P. Thompson ثومسون  ب.  آي.  مثل 

روزباري  وويليام   June Nash ناش  دجون  مثال  األنرثوبولوجيا  علاء  إىل  إضافة 

العلاء  وكان  السيايس.  اإلقتصاد  عى  الرتكيز  مع   William Roseberry

 .)subaltern school( التاريخية  »التّابع«  مدرسة  يف  يبحثون  الهند  يف  حينها 

كنت متأكّدة من ميواليت لدراسة مسألة الكولونيالية وحركة توسع رأس املال ومترّد 

 

دلهي  كلية  ي 
�ف الإجتماع  علم  أستاذة   )Nandini Sundar( ساندار  ي 

ناندي�ن
ي 

ف آخر إصداراتها غابة ملتهبة: حرب الهند �ف قتصاد، جامعة دلهي. من ب�ي للإ
ي صيغة جديدة بعنوان 

باستار) Juggernaut Press، 2016، الذي صدر �ف
،)Verso، 2019(، والقبائل المصّنفة  ف غابة ملتهبة. حرب الهند ضّد الماّوي�ي
جنوب  ي 

�ف الأهلية  الحروب   ،)٢٠١٦ أكسفورد،  جامعة  )منشورات  وهندها 
 Aparna ساندار  أبارنا  مع  ك  مش�ت )تحرير  والتنمية  والسيادة  الدولة  آسيا: 
ي الهند ما بعد 

Sundar،SAGE، 2014(، والالمساواة والِحراك الإجتماعي �ف
الإصالح، عدد خاص أصدرته مجّلة Contemporary South Asia )تحرير 
مؤّلفاتها   وإىل جانب   .)Ravinder Kaur، 2016  كاور رافيندير  مع  ك  مش�ت
ي الهند، )٢٠٠١(، يعود إليها تحرير 

كة للغابات �ف دارة المش�ت توسيع النشاط: الإ
جارخاند  ي 

�ف والقانون  والهوية  الطبيعية  الموارد  القانونية:  الأسس  كتاب 
ق: مؤسسو علم  ي ال�ش

وبولوجيا �ف ي تحرير مؤّلف الأن�ش
)٢٠٠٩(. كما ساهمت �ف

ي علم 
وبولوجيا الهندية )٢٠٠٧(. هي رئيسة تحرير إسهامات �ف الإجتماع والأن�ش

ي هيئات العديد من 
الإجتماع الهندي من سنة ٢٠٠٧ إىل ٢٠١١، وهي عضوة �ف

تحّصلت  الحكومية.  والّلجان  البحثية  والمؤسسات  والدوريات  المجّلت 
وبولوجيا  )الأن�ث الإجتماعية  للعلوم   Infosys أنفوسيس  جائزة  عىل  ساندار 
ي 

�ف للبحث   Ester Boserup بوررساب  أست�ي  وجائزة   ،٢٠١٠ سنة  الإجتماعية( 
 Malcolm أديسيشياه   مالكوم  جائزة  عىل  حازت  كما   .٢٠١٦ سنة  التنمية 
نمائية لسنة ٢٠١٧.  ي مجال الدراسات الإ

ة �ف ف
ّ سهامات المتم�ي Adiseshiah  للإ

منذ  والّنضال  نسان  الإ حقوق  مجال  ي 
�ف الّدعاَوى  رفع  ي 

�ف ساندار  ِانخرطت 
الهند  ي 

�ف العليا  المحكمة  قضت  مسبوقة،  غ�ي  تاريخية  خطوة  ي 
و�ف  .٢٠٠٥

سنة ٢٠١١  بحظر دعم الدولة الذي كانت تحظى به لجان اليقظة المسلحة 
. كان ذلك الحكم  ف ف من المجرم�ي ي قصاص المدني�ي

ي كان عملها يتمّثل �ف
ال�ت

ولية  ضّد  ساندار  ي 
ناندي�ف رفعتها  ي 

ال�ت القضية  ي 
�ف بارزة  علمة  ي 

القضا�أ
علم بشأن القضايا المعارصة. ويمكن  تشاتيسجاره. تكتب ساندار بانتظام للإ
.http://nandinisundar.blogspot.com الموقع  عىل  كتاباتها  إىل  النفاذ 

ي 
�ف باحثة   )Johanna Grubner( جوهانّا غروب�ن  المقابلة  ي هذه 

�ف تحاورها 
Johannes Ke� النمسا    ، ف لي�ف  ، كابل�ي يوهانس  بجامعة  الّدكتوراه   مرحلة 
. ي

كو�ف حوار  بمجلة  تحرير  ومساعدة   pler University, Linz, Austria

نانديني ساندار

http://nandinisundar.blogspot.com
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الفاّلحني والحركات اإلجتاعية املعارصة إاّل أن إدراك املكان واألسلوب استغرق مّني 

بعض الوقت. زرت باستار ألّول مرة سنة 1990 و بدا يل أنها تنطوي عى كّل احتياجايت 

إلنجاز رسالة الدكتوراه - أشخاص كُرماء، وحركات اجتاعية متجّددة باستمرار ، وماٍض 

ثائر متمرد ... وأرضية خصبة للبحث يف غياب فعيل لدراسات حول هذا التاريخ.

البحث  نتائج  املاّويني،  ضّد  الهند  حرب  ملتهبة،  غابة  كتابك  يف  تناقشني  ي.غ:  

تَِصِفي  أن  باستار. هل ميكن  به يف منطقة  تقومني  الذي  امليداين  والعمل  املستمر 

بإيجاز الرصاعات االجتاعية والسياسية املحّددة التي تحدث يف هذه املنطقة حاليّا؟ 

الغابات والرثوات  اِسغالل  تّم  أو أكرث منه قليال،  القرن املنرصم  ن.س: خالل كامل 

يف  حّدته  وزادت  العملية  هذه  استفحلت  لقد  الوسطى.  الهند  يف  املعدنية 

إيجار  عقود  عى  الكربى  الركات  حصلت  إذ  والعرين  الواحد  القرن  مستهل 

بيئية  كارثة  يف  وتسبّب  املحلية  املجتمعات  تريد  إىل  أّدى  ما  التّعدين  ألغراض 

أبرزها  الحركات  من  متنوعة  اشكال  يف  النزوح  مقاومة  أشكال  تجلّت  واجتاعية. 

العصابات  حرب  نشاط  يف  اإلنخراط  وهو  األخيين  العقدين  يف  انتهاجه  تّم  ما 

التي  العملياُت  تضّمنت  )املاوي(.  الهندي  الشيوعي  الحزب  جانب  إىل  املسلحة 

التي  القتل  عمليات  من  هائال  عدًدا  ومواجهته  التمرد  ملكافحة  الحكومة  أطلقتها 

و  للمشهد.  وعسكرًة  األمنية  للمخيات  الهائل  واالنتشار  محاكات،  دون  متّت 

أساليب  اعتاد  يف  سواء  واملاوييني عى حد  الحكومة  من  كّل  تعّنت  نذكر  راهنا، 

الشعب.  ملصالح  تحقيقا  والّسالم   الحوار  إىل  الدعوة  اّدعائهم  رغم  مسلّحة 

الدميقراطية  والتساؤالت حول وضع  الشكوك  ملتهبة  غابة  كتابك  تثيين يف  ي.غ: 

وإدراك معنى املارسات الدميقراطية يف الهند و تُقّرين بأّن ›‹ الهند بلد دميقراطي 

بكل مؤّسساته ]...[ و لكن قد ال يفي القصد بتوقّعاتنا.‹‹ هل من توضيح لذلك؟

أو  االنتخابات  مثال  للدميقراطية  عادا  غالبًا  تُعترب  التي  العنارص  تُستخدم  ن.س: 

تدابي الرعاية االجتاعية بهدف نزع الرعية عن أمناط االحتجاج البديلة فضالً عن 

أساليب الحياة التي ال تتناسب مع رؤية الدولة لتفاقم البطالة. يشمل ذلك أشكال 

املثمرة.  التقليدية  اإلنتاجية  املارسات  الغابات إضافة إىل طيف من  التّعايش مع 

وحتى يف ››األوقات العادية‹‹ يكون  التمثيل االنتخايب مثيا للجدل جرّاء اإلخالالت 

الهيكلية التي تسم تأديته ملهامه. نسوق مثال املبالغ املالية الهائلة الرضورية لخوض 

املعارك اإلنتخابية، وجعل األحزاب معتمدة عى الركات الكربى، عالوة عى تسهيل 

أو  العصيان  مكافحة  عمليات  ولكن، خالل  الفساد.  عى  القامئة  املارسات  تسلّل 

أمرا  التمثيل،  عن  عوضا  للقمع  آلة  الدميقراطية  جهاز  اِستخدام  يغدو  النزاعات 

بيّنا جليّا عى نحو استثنايئ، حيث يجرب الناس عى االقرتاع بهدف إضفاء الرعية 

حاليا،  واملنظات.  لألحزاب  اإلنتقايئ  الحظر  إىل  إضافة  مثال،  السيايس  النظام  عى 

اليميني  الجناح  انتداب قطاعات واسعة من وسائل اإلعالم من قبل  الهند  يتم يف 

التباغض، من خالل التخفي يف  ألداء أدوار دعاة الكراهية والتحريض عى خطاب 

للدميقراطية  الداعمة  املؤسسات  إفراغ  يتفاقم  دلك،  عن  وفضال  الوطنيني.   مظهر 

التنظيمية،  والهيئات  القضائية  السلطة  مثل  تجويفها  ويتعاظم  فحواها  من 

السلطات  بني  االنفصال  بروز  خالل  من   - الدميقراطية  السياسات  وتعمل  إلخ... 

اإلبداعية.  البدائل  خالل  من  التفكي  إلمكانية  مانع  كحد  الشعبي-  التوافق  وبني 

إىل  إضافة  الدولُة  باستار   يف  والسياسية  اإلجتاعية  الرصاعات  يف  تنخرط  ي.غ: 

عدد من الفئات الّسياسية واإلجتاعية عى إختالف أطيافها وهياكلها ومقاصدها 

والنهج  إليه  تستندين  الذي  النظري  اإلطار  لنا  بينت  هال  واإلجتاعية.  السياسية 

اإلمربيقي الذي تعتمدينه يف تحديد تلك اإلختالفات وسبب اعتبارك إياها مفيدة؟

عام.   بشكل  ماركسيا  طابعا  دوما  أعتمده  الذي  النظري  اإلطار  يكتيس  ن.س: 

خالل  من  الدميقراطية  إثنوغرافيا  يف  البحث  ملتهبة  غابة  كتاب  يف  حاولت  لقد 

التطلّعات التي يصفيها الناس عى هذه العملية، إضافة إىل الطريقة التي تعتمدها 

السياسية  واألحزاب  القضائية  والسلطة  اإلعالم  وسائل  مثل  املؤسسات  مختلف 

الهشاشة مشرتكتا  العقاب ومسألة  اإلفالت من  أّن  لها. الحظنا كيف  استجابتها  يف 

لقد  والكفاح؟   الحياة  إٍرادة  الناس  ميتلك  كيف  ولكن   .)co-constructed( البناء 

كتبت.  ما  يف  ضمنيّة  اإلنتقادات  وردت  ولذلك  عام  جمهور  استهداف  حاولت 

البحث  وملواقع  للطرائق  اختياري  تحديد  يف  كبي  حّد  إىل  الظروف  ساهمت  لقد 

بحكم انخراطي بشكل رئييس يف ما كنت أكتب عنه بصفتي متقاضية يف مناهضة 

معينة  أماكن  إىل  النفاذ  عيّل  العسي  من  غدا  بحيث  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 

للدراسة  أخرى  مساحات  يل  أتيحت  ذلك،  ومع  األمن.  وقوات  الرطة  عامل  مثل 

التي تنطوي عليها سياقات رفع دعاوى املصلحة  القانونية  عن كثب. وما العملية 

فيه. توفقت  الذي  النفاذ  عى  قوي  دليل  إال  القضاء  عمل  كيفية  وكشف  العامة 

ي.غ:  حسب تجربتك، هل ميكن أن تساعدنا الدراسات امليدانية االجتاعية كتلك 

التي أجريتها يف باستار عى اِكتساب نظرة ثاقبة حول بنية الرصاع االجتاعي بصفة 

التي  عملك  عنارص  بعض  عن  تخربينا  أن  ميكن  هل  كذلك،  األمر  كان  وإذا  أعم؟ 

ترينها مناسبة بشكل خاص عند عرض الرصاعات االجتاعية خارج سياق  باستار؟

أخرى  أماكن  يف  يحدث  وما  باستار  يف  يحدث  ما  بني  التوافقات  بعض  مثّة  ن.س: 

لقد  األصليون.  السكان  إليه  يتعرّض  ما  و  باملوارد  الغنية  املناطق  يف  وتحديدا 

الدولة  وعنف  الالتينية  أمريكا  حركات  تتناول  التي  األدبيات  من  الكثي  تعلّمت 

واستفدّت كذلك من الدراسات املتعلّقة مبكافحة التّمرد مبا يف ذلك تطبيق بريطانيا 

التقليص  برنامج  مثل  للمقاومة  مناهضة  برامج  واستخدام  الطوارئ  لتريعات 

إلخ... وفيتنام،  مااليا  يف   )strategic hamletting( السكن  ملجاالت  االِسرتاتيجي 

كتب  ثالثة  يف  التفكي  ميكن  إذ  املوضوعات  هذه  مثل  تناول  يف  الطرائق  تتعدد 

ومسائل  القانوين  غي  االقتصاص  مسألة  وتتناول  أكتبها  أن  املمكن  من  كان  بديلة 

ومظاهره  القانون  وكذلك  الفردية،  واملسؤولية  للتفويض  الّدولة  وامتالك  السلطة 

الهّشة الزائلة والنهج الذي ترسمه يف تشكيل الدولة، ثّم موضوع عواطف الحرب 

واملتعلّق  املتميّز  االجتاعي/األنرثوبولوجي  العمل  نقيض  وعى  املتضاربة.  األهلية 

املاوية  الحركة  حول  مثبّتة  لدراسة  نفتقر  فإنّنا  الالتينية،  ألمريكا  املسلح  باليسار 

األرايض،  توزيع  الحركة يف مسار  التي أحدثتها  التغيات  املثال،  تتناول، عى سبيل 

ويف االقتصاد السيايس الّزراعي املحيل. أعتقد أن مثل هذا املوضوع جدير بالدراسة.

وتُنتهك  الدميقراطية  املبادئ  مكافحة  فيها  تتم  التي  الحاالت  يف  ي.غ: 

العلوم  عى  يجب  التي  املسؤوليات  اعتقادك  يف  ماهي  اإلنسان،  حقوق 

بها؟  اإلضطالع  إختصاصا  بصفته  بالتحديد  اإلجتاع  علم  وعى  اإلجتاعية 

وعلاء  مواطنني  بوصفنا  متعّددة مضاعفة-  علينا جميعا مسؤوليات  تُلقى  ن.س: 

إجتاع وأساتذة. مثّة لحظات نشعر فيها أن الواجب يدعونا إىل اِرتداء قبعة اآلخرين 

وتبليغ أصواتهم- مثال املشاركة يف مظاهرة، اإلمضاء عى عريضة، اإلدالء بشهادة 

مسؤوليتنا  تأخذنا  أخرى   أوقات  مثّة  و  كان.  مها  آخر  فعل  أي  أو  املحكمة،  يف 

تجاه طالبنا وزمالئنا فننشغل يف الحياة األكادميية املضنية باستمرار وننغمس فيها، 

فتُحول دون قيامنا بأنواع أخرى من األنشطة. » إن أعرس ما نفعله يف أزمنة األزمات 

تبدو  أحيانا،  باألبحاث.  القيام  يف  االستمرار  مسؤوليَّة  أيًضا  علينا  أنّا  نتذكّر  أن  هو 

آخر  شخص  أي  يُفيد  ال  شخصيا  مروعا  كانت  لَْو  كا  السوسيولوجية  الكتابات 

عدا مؤلّفه، وأحيانا نشعر وكأنها عدمية النفع، وعى األخص إذا أَْخَفَقت يف كسب 

الّريادة، ولكننا يف األخي نتلقى رواتبنا من أجل أن نضيف ولو نزرا قليال من تلك 

املعرفة التي مبُستطاعنا تقدميها للعامل. ففي الظروف الحالية التي تتسم بالهشاشة 

األكادميية من املهم أيًضا مداومة تذكي أنفسنا بأن الحصول عى وظيفة يعّد امتيازا.
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اإلجتاعية.  القضايا  مجال  يف  وناشطة  أكادميية  تُعتربين  أنت   ي.غ: 

النموذجية  العالقة  تصفني  كيف  و  التوصيف؟  هذا  عى  توافقني  هل 

عملك؟ يف  ذلك  تأثي  ومدى  الهند  يف  والسياسة  األكادمييا  بني 

املدنية  بالحريات  تُعنى  التي  الهياكل  عديد  يف  الدوام  عى  انخرطتُّ  ن.س: 

يف  للتجانس  سعيا  الوحيدة  املجتمعات  لفصل  املناهضة  الهياكل  إىل  وانضممت 

فقد  باستار،  بالبحث يف  الكيّل  ونظرا النشغايل  املحيّل.  املجتمع  نفس  بينها ضمن 

رشعنا  وحني   .2005 سنة  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  تقريبا  كامل  بدوام  انخرطت 

الدولة  ترتكبها  التي  والفظائع  اليقظة  لجان  ضد  العليا  املحكمة  يف  التقايض  يف 

قرار  كان  و  املحكمة حتى سنة 2019.   وأننا سنظل يف  ذلك  دوام  أتخيل  أكن  مل 

 2011 سنة  الباهر  الحكم  صدر  حيث  لنا  انتصارا  القضائية  دعوانا  يف  الفصل 

لجميع  االستحقاقي  وبالتعويض  اليقظة  للجان  الدولة  دعم  بحظر  قاضيا  لصالحنا 

الضحايا. وبسبب رفض الحكومة تنفيذ الحكم، نحن ال نزال نناضل من أجل إرساء 

وكاذبة  انتقامية  بشكوى   2016 سنة  تشهاتيسجاره  رشطة  تقدمت  لقد  العدالة. 

إلخ... شغب  أعال  وإتيان  السالح   وحمل  القتل  بتهمة  مناضلينا  من  ستّة  ضد 

أحد  وهو  املروعة،  غي  األنشطة  منع  قانون  إىل  استندت  التي  التهم  جانب  إىل 

قوانني مكافحة اإلرهاب الرئيسية يف الهند. ولحسن الحظ، أمرت املحكمة بتأجيل 

التنفيذ ومل نُسجن. إاّل أنّه مل يتم إسقاط هذه التهم إاّل يف فرباير  من سنة 2019.

ومع مرور الوقت أخذ نشاطي يتضاءل مع التحاق آخرين بالعمل عى هذه املسألة. 

شخصيّا أرى من الصعب التوفيق بني عميل أكادمييًة ناجحة وناشطة كفؤة  ال لسبب 

علاء  من  العديد  ينخرط  فمن جهة،  العمالن.  كال  يلتهُمه  الذي  الوقت  غي  آخر 

االجتاع يف الهند يف شكل من أشكال األنشطة لوضوح املشاكل من حولنا و شّدة 

إلحاحها، ولكن، ومن جهة أخرى، مثّة من يتغطرس يف معاداة النشاط النضايل بدعوى 

انحرافه عن املوضوعية وازدرائه للتنظي املالئم. وغدت مسألة الحفاظ عى الجامعة 

باعتبارها مساحة أكادميية يف ظل نظام مودي Modi  تحديًا يف حد ذاته حيث تّم 

حظر الندوات وورشات العمل، كا تّم رفض الدعوات التي وجهت للمتحدثني يف 

املؤمترات أو إلغائها، واتهام الطالب بالتحريض عى الفتنة وتعريضهم للرضب، ويتم 

حذف الكتب – من بينها كتبي- من املناهج الدراسية لكونها »مناهضة للقوميّة«.

ي.غ: لقد اكتسب عملك اهتاما بالغا ومن األكيد أن يتشوق العديد ملعرفة مشاريعك 

املستقبلية. هال نّورتنا قليال عن برامجك للسنوات القادمة بصفتك ناشطة وباحثة. 

السيايس  الهند  مستقبل  عى  منه  جزء  يف  املستقبيل  برنامجي  يتوقّف  ن.س: 

عّدة  يف  أفّكر  الجامعات.  مع  املستقبلية  السياسية  األنظمة  تعامل  كيفية  وعى 

الحركات  ومساهمة  الهند،  دستور  وضع  حول  بدراسة  القيام  تشمل  مشاريع 

املسائل  من  أيٍّ  حول  الرؤية  يل  تتوّضح  مل  لكن  القومية  السياسة  يف  الطاّلبية 

بحثي  بعمل  القيام  فكرة  روادتني  لطاملا  عليها.  والرتكيز  فيها  الغوص  إىل  سأنتهي 

القيام بذلك. يتوقّف  الظروف وال زمن إمكانية  يتناول قارّة أخرى ولّكّني ال أعلم 

حاليّا.  عليها  الحصول  يعرس  الجامعة،  من  أكادميية  إجازة  عى  كذلك  هذا 

nandinisundar@yahoo.com توّجه كّل املراسالت املبارشة  إىل نانديني ساندار

mailto:nandinisundar%40yahoo.com?subject=
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ملف تحّوالت وبدائل

 تاريخ موجز 
لعلم اجتماع البدائل

بقلم مات داوسن )Matt Dawson(، جامعة غالسغو، المملكة المتّحدة

>

>>

التفكي يف طرق بديلة لتنظيم املجتمع دامئا ما 
جزء ال يتجزأ من علم االجتاع. الصورة: يس. 

دنكان /
فليكر. بعض الحقوق محفوظة.

إليه ››م يوّجه  الذي  الوحيد  اإلجتاع  عامل  لسُت  إذن؟«.  لبديل  ا ا 

لحّل  تقدميها  االجتاع  علم  عى  يجب  التي  لبدائل  ا حول  السؤال 

فائقتني.  ودقّة  بعناية  بتصنيفها  يقوم  لتي  ا اإلجتاعية  املشاكل 

إىل  عليه  اإلجابة  عى  نا  أحيا قــدريت  وعــدم  السؤال   هذا  دفعني  لقد 

حاولت  وقد  بديلة.  مجتمعات  أجل  من  اإلجتاعية  النظرية  كتايب   تأليف 

اإلجتاع.  علاء  عرضها  التي  لبدائل  ا من  مجموعة  تحديد  خالله  من 

لبدائل  ا حــول  ثــرّي  تاريخ  عن  الكشف  إىل  العمل  بهذا  لقيام  ا قــادين 

غرار  عى  يعتمد،  تخّصٌص  لتاريخ   ا ّن  فإ اآلخرون  بنّي  وكا  السوسيولوجية، 

ما  حتمية   حول  تساؤالت  ويثي  لنقد،  ا عى  متزايد،  وبشكل  اإلجتاع،  علم 

يتعلّق  سؤال  وهو  يكون  أن  ميكن  ما  مسألة  آلية  بصورة  يواجه  و  قائم  هو 

اعتقاد  يف  ملّحة  حاجة  لبدائل  ا هذه  تاريخ  إدراك  مسألة  وتغدو  بالبدائل. 

 . راهنا املعضلة  هذه  مثل  يواجهون  الذين  اإلجتاع  علاء 

والبديل.  النقد  بني  الوثيقة  العالقة  هو  التاريخ  هذا  دراسة  حني  لنا  يتبنّي  ما 

إنّه مل يكن  الشهي  الّساخر  الذي قال يف تعليقه  لقد استخدم كارل ماركس نفسه 

الشيوعية  عليه  تبدو  أن  ميكن  عا  أفكاًرا    ، املستقبل«  ملطابخ  وصفات  »يكتب 

الذي أصبح  والعمل  العمل،  تقسيم  والتقليص من  الخاصة،  امللكية  القضاء عى   -

...- بوصفها سبال لتعزيز نقده للرأسالية. وميكن تبيان  »من أوىل حاجيتنا » إلخ 

  Henri Lefebvreالحجج نفسها يف رؤى كتّاب ماركسيني الحقني مثال هرني لوففر

ما  أو  وتوجيهها،   اليومية   الحياة  يف  التحكم  يف  املتمثّل  للبديل  استخدامه  يف 

الضوء  إلقاء  إىل  سعيا  واإلدارة(   الذايت  )التنظيم  الذاتية  التلقائية  باإلدارة  يسّمى 

 Herbert ماركوز  هيبرت  أّما  اليومية.  بالحياة  التالعب  بها  تم  التي  الطرق  عى 

حركات  طرحتها  التي  لإلنسانية  الجديدة«  بديل«الذاتية  أبرز  فقد   Marcuse

أنجيال  دعت  وكذا  املايض،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  خالل  الشديد«  »الرفض 

ديفيز Angela Davis  إىل إلغاء الّسجون يف رّدَة فعل يف محاربتها ملجّمع السجن 

الرؤى  املاركسيون يف رسم بعض  اتّحد هؤالء  الصيت. لقد  الخبيث ذائع  الصناعي 

موجود. هو  ما  دميومة  حول  الجدل  إلثارة  ورضورية  مفيدة  باعتبارها  البديلة 

وتجدر اإلشارة إىل تقاسم علاء اجتاع ذوي مناظي أخرى لوجهة النظر هذه 

دوركايم  إميل  طرح  فقد  متعّددة.  سياقات  يف  والبديل  الّنقد  بني  العالقة  بشأن 

َعرََضه  الذي  التّوارث  حظر  فرض  تشمل  متعّددة  بدائل    Émile Durkheim

باعتباره ال يتالءم مع فرنسا الحديثة الناشئة لرتكيزه عى النزعة الفردية وعى مسألة 

الجدارة )meritocracy( مع تفاقم األمناط اإلشكالية للتفاوت االقتصادي، ما يربر 

باتريك جيديسPatrick Geddes  إىل  أّما يف اسكتلندا فقد سعى  رضورة حظره. 

خالل  من  وذلك  الصناعية  للمدينة  الصحية  غي  والظروف  االزدحام  مشكلة  حّل 

نظام »الجراحة املحافظة« الذي أعاد تصميم املدن بالرتكيز عى الفضاءات املدنية. 

وال زالت مدينة إيدنبورغ  Edinburgh السكوتلندية تعكس آثار أفكار جيديس 

من خالل مسلك باتريك جيديس للرتاث . أّما يف الواليات املتحدة فقد رّد  و.ب. 
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تتضمنها  التي  املتغّية   العرقية  املساواة  انعدام  أوجه  عى   Du Bois دوبويز 

اقتناعه  البوصلة من  اتجاه  غّي   بدائل مختلفة، حيث  بطرح  االجتاعية  األنظمة 

املتفائل والليربايل بالعلوم والتعليم الذي تجّى يف دفاعه عن »أكادمييات الزنوج« إىل 

مطالبٍة راديكالية باالنعزال  االقتصادي للّسود لإلشارة إىل إمكانية وجود بديل غي 

الرأسالية. وبالنظر إىل رؤية يس. رايت ميلز  C. Wright Mills يف مؤلّفه الخيال 

السوسيولوجي املتمثّل يف محاولة علم االجتاع جعل املجتمع يتميّز بقدر أكرب من 

الدميقراطية.  تعزيز  عى  تركّز  عنده  بدائل  وجود  كذلك  نستغرب  ال  الدميقراطية 

ويف شيكاغو ، أبرز جورج هربرت ميد George Herbert Mead صعوبة التعبي 

عن »عبقرية« جميع الناس يف دميقراطية تختزل السياسة يف معركة »الشخصيات«، 

ودعا بدال من ذلك إىل مجموعة من اإلصالحات االجتاعية، منها إرساء تجمعات  

باإلرضابات،  الخاّص  التحكيم  املهاجرين،  حاية  رابطات  املدن،  أندية  اجتاعية، 

املواطنني  لجميع  تكفل  التي  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  تعليم  االقرتاع،  حمالت 

مانهايم  كارل  كان  األثناء،  تلك  يف  دميقراطية.  بطريقة  أنفسهم  عن  التعبي  فرصة 

املناضلة«  »الدميقراطية  نظام  لندن  يف  منفاه  من  حدد  قد    Karl Mannheim

»طبقة  الصارمة  ورضورة ظهور  املركزية  الدميقراطية  القيم  من  ملجموعة  بإبرازه 

الفاشية. ظهور  نتجّنب  حتّى  االجتاع  علم  يف  معارف  ذات  جديدة«   حاكمة 

طرح  إىل  السعي  يف  بالغ  إسهام  بدوره  الّنسوي  اإلجتاع  لعلم  كان  ولقد 

داال  ومارياروزا    Selma James جيمس  سلمى  من  كال  طرحت  لقد  البدائل. 

مثل  الكاتبات  من  سابقاتيها  عى  رّدها  يف   Mariarosa Dalla Costa كوستا 

الصبغة  التي دافعت عن فكرة إضفاء   Margaret Bentson  بينتسون مارغريت 

أسلوبًا  املنزلية  األعال  مقابل  أجور  دفع  فطرحتا  املنزيل،  العمل  عى  اإلجتاعية 

للتغلّب، عى حد تعبيها عى مظاهر الظلم وأوجه الالمساواة يف النظام األبوي، 

يف  محورية  مكانة  املرأة  إيالء  إىل  البديل،  هذا  خالل  من  يحدوها،  األمل  وكان 

كل  البدائل  طرح  يف  تلَتُها  اشرتايك.  مجتمع  أجل  من  الثوري  الكفاح  عملية 

 Catherine كينون  ماك  وكتارينا    Andrea Dworkin دووركني  أندريا  من 

تؤّدي  أّن  من  املخاوف  عى  رّدا  اإلباحية   حظر  إىل  سعيتا  اللّتني   MacKinnon

إىل »هرمية جندرية« تعيد إنتاج املفاهيم القامئة عى اعتبار املرأة مصدرا رئيسيا 

 Lynne( مثال لني سيغال  أخريات  الرجل. وردا عى ذلك، دفعت نسويات  ملتعة 

Segal( وشيال ماكغريغور )Sheila McGregor( بفكرٍة مفادها أنه بدالً من السعي 

الجنسانية.  عن  نسوية  أكرث  تعبيات  عن  البحث  وجب  اإلباحية،  املواد  إىل حظر 

تشي هذه البدائل وغيها كبديل ›‹الطريق الثالث‹‹ الذي عرضه أنتوين غيدينز  

Anthony Giddens وكذلك دعوة أولريش بيكUlrich Beck  لبناء  »أوروبا لكّل 

ملواطنني« أو العدد الهائل من علاء االجتاع الذين أسهموا يف النقاش الدائر حول 

الّدخل األسايس، إىل الحاجة امللحة واملاسة لعلم االجتاع للنظر يف طبيعة التدخالت 

بوراوي Michael Burawoy ودعوتُه إلقامة  فبينا دفَع طرُح مايكل  العمومية.  

»علم االجتاع عمومي« علاَء االجتاع إىل التفكي يف طبيعة نشاطهم العمومي،  

تّم، أحيانا، حذفها من األمثلة التاريخية املجسدة لعلم االجتاع العمومي. ومع ذلك، 

تتوافر األمثلة حني النظر إىل هذا التاريخ من خالل العدسة التي تكشف كيفية تقديم 

علاء اإلجتاع للبدائل. ونسوق يف هذا اإلطار أمثلة غنيّة للراهن تراوح بني إعادة 

ديفيس ونشاط   ،Mead مليد  املجتمع  تنظيم  وفكرة  لجيديس،  الحرضي  التصميم 

Davis  املناهض للّسجون وصوال إىل محارضات مانهايم اإلذاعية. يعيد هذا الرتكيز 

إىل األذهان أيًضا الدور الذي اضطلعت به الرواية يف إفساحها املجال لعلاء االجتاع  

يوتوبيا شارلوت  املجال  الكتب أهمية يف هذا  أكرث  بدائلهم. ولعل  بحيث يحددوا 

بيكنز كلان Charlotte Perkins Gilman  النسوية هيلند Herland برتكيزها 

والطبيعة. اإلنسانية  بني  املستدامة  العالقات  لألطفال وعى  الجاعية  الرتبية  عى 

االجتاع،  علاء  عى   Ruth Levitas الفيتاس  روث  طرحت  لقد 

والسلطة  التفاوت  أشكال  انتقاد  يف  املبذولة  املضنية  بالجهود  عالقة  يف 

أعالهم.  يف  املعلنة  غي  الهادئة  اليوتوبيات  تضمني  زوالها،  بافرتاض 

اإلجتاع  علاء  دور  القصية  املقالة  هذه  يف  أبرزت  قد  أكون  أن  آمل   

البدائل،  تقديم  يف  أسهموا  ما  غالبا  بل  الصمت  إىل  أبدا   يركنوا  مل  الذين 

منها  اإلستلهام  ميكن  البدائل  من  ثرّي  بتاريخ  اإلجتاع  علم  يزخر  إذ 

بالسؤال  مواجهتنا  وحني  عندها،  والنقد.  بالنقاش  وإثراؤها  بها  واالسرتشاد 

اإلجابات.   من  العديد  لدينا  متوفّرا  يكون  سوف  البديل؟«  ما  »وإذن، 

Matt.Dawson@Glasgow.ac.uk توّجه كّل املراسالت املبارشة  إىل مات داوسن عى العنوان

ملف تحّوالت وبدائل
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مستقبٌل قيد اإلعداد
بقلم راينير ريلين )Rainer Rilling(، جامعة ماربورغ، ألمانيا

>

>>

من وما الذي يشكل مستقبلنا؟
الصورة: س. فاستانو / فليكر. بعض الحقوق محفوظة.

متنّوعا. م كان  وإن  وجيز  تاريخ  ذو  جديد  مصطلح  لتحّول‹‹  ا  ›‹ صطلح 

لتوصيفات  ا وتلك  ليومية  ا الحياة  تغّي  توصيفاِت  بني  يُراوح  مدلوله 

وتطّور  السيايس  لّنظام  ا تغّي  شاملًة   ، نها ألوا بكّل  والعلمية  لّسياسية  ا

الدميقراطية،  لية  لليبيا ا لّرأساملية  با ُمُروًرا  لية  الكولونيا بعد  ما  األنظمة 

فيه  ولتنضوي  العوملة،  سياق  يف  الرأساملية  من  مختلفة  أنواعا  ليتضمن 

اإلنسان  بني  العالقة  بشأن  الكربى‹‹  ‹‹التحوالت  تعميام، أكرث  وبشكل   ، أخيا

وصوال  رأساملية،  أنظمة  إىل  للّدولة  اإلشرتاكية  األنظمة  وتحّول  والطبيعة 

ئر  لدا ا الجدل  عىل  لبا  غا الرتكيز  انحرص  وبينام  ذلك.  من  أبعد  هو  ما  إىل 

لتحّول  ا ميكنه  من  مع  املختلفة  لفاعلة  ا الجهات  من  أّي  تعامل  كيفية  حول 

الفت  وبأسلوب  لتحّول،  ا رسديات  أهملْت  ما  كثيا  ››آلخر‹‹،  ››واقع‹‹   من 

 ›› املستقبل. جوانب››سياسة  بعض  األرجح،  عىل  للنظر 

توزيعا  موزّع  غي  ولكّنه  بعُد،  بالفعل  أمامنا  منتصٌب  أمامنا  ››املستقبل 

الذي    William Gibson جيبسن  ويليام  أّن  ينقل  ما  ذاك  متساويا‹‹، 

الزم  أنّه  عى  قرن.  ربع  منذ  قاله  السايبيي«،  »الفضاء  لفظة  ابكرت  كان 

يُدل  مل  و  املستقبل  لهذا  املستقبيّل  أو  الحايل  التوزيع  يخّص  ما  يف  الّصمت 

املاضية.  القرون  خالل  االهتامات  طليعة  القضية  تصّدر  رغم  فيه،  رأي  بأّي 

لقد أحدث بروز عالقات الزمن الحديثة وأهميتها يف عامل الحداثة البورجوازية 

واملستقبل  والحارض  املايض  بني  الوجيهة  الفوارق  ال  اآلن،  حتّى  شملت  ثورة 

املستقبل‹‹(  فّعال)›‹حّدد  آخر  إىل  ّسلبي  معنى  من  ›‹املستقبل‹‹  معنى  وغّيت 

اآلجلة،  العقود  أي  القادم،  الوقت  وحساب  األرباح  جني  نقلت  بل  فحسب، 

ما  مجتمعات  تحولت  املطاف،  نهاية  يف  الجديد.  االقتصادي  النظام  قلب  إىل 

رؤوس  تكديس  مجتمعات  إىل  املايض  عى  تركز  كانت  التي  الرأسالية  قبل 

نطاق  عى  برزت  الحني،  ذلك  ومنذ  املستقبل.  نحو  بوصلتها  موّجهة  األموال 

وانتزاعها. املستقبل«  »قارة  عى  االستيالء  بهدف  اسرتاتيجية  مشاريع  واسع 

واإلجتاعي  اإلقليمي  و«تفّككها«  املُرسملة  واألموال  األسواق  تعميم  أّدى  لقد 

املستقبالت   « مثل  اِسرتاتيجية  أشكال  بروز  إىل   )Karl Polanyi بوالين  )كارل 

املوجودة   )Niklas Luhmann لومان  )نيكالس   )present futures(  « الراهنة 

املثال  سبيل  عى  راهنا  املستقبالت  تلك  تتمثّل  مكان.  كل  ويف  الدوام  عى  اآلن 

بفضل  املهيمنة  املال  سلطة  قبضة  قبل  يف  املستقبل  عى  العاملية  الرهانات  يف 

املانعة  للدولة  املستقبليّة«  »األجهزة  وتوسيع  األمن  ووعود  املالية  الصناعات 
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والربح  البيئيّة  االستدامة  مجال  يف  املُحرزة  التقديرات  أو  والعسكرية،  والعنيفة 

»الرأسالية  وبني  الجيولوجية  الهندسة  بني  التحوييل  الربط  خالل  من  االقتصادي 

بناء  يدّل  ذلك،  من  وأعمق  بل،  األحفوري.  الوقود  بعد  ما  عى  القامئة  الخرضاء« 

بالصناعة  يسّمى  ما  من خالل  بالتعقيد  يتّسم  اجتاعي  تكنولوجي  ابتكار  ترتيب 

الرقمي واملساحات  الضخمة واملجتمع  البيانات  Industry( 4.0 4.0( -أي صناعة 

ضمن  عاملي  بإدماج  العظيم  والوعد  الكبي  األمل  عى  الرقمية-  والهيمنة  الذكية 

مروع هدفُه تحويل القوى اإلنتاجية واملعلوماتية والصناعية للرأسالية املعارصة. 

مثّة من األدلّة ما يشي  إىل أن هذا سيؤّدي مجّددا إىل إحداث ثورة يف الحزمة 

الضخمة من أمناط السلوكات الفردية االجتاعية والثقافية الزمنية، وكذلك املارسات 

اإلجتاعية التي برزت منذ القرن التاسع عر مثل الحيطة والوقاية، واالستباق واملنع، 

واإلعداد والتكيّف )املرونة/املقاومة( التي تجّسد كلُها إلتزاما ثابتا ومستداما باملستقبل. 

الطاقات  أجزاء خاّصة وعاّمة من  نفسه،  اآلن  الّضخمة، يف  الّناذج  متثّل هذه 

الرأسالية من أجل استعالها يف املستقبل. ومن املفرتض أن متّهَد الطريق لكسب الربح 

والقوة يف ظّل الغموض الذي يعرتي العقود املستقبلية املعنية، إذ ال تخلو دينامياتها 

من العنف ومن األزمات وتحديدا جرّاء تطويرها لهيئاتها الخاصة وألمناط من القوة 

رغم افتقارها إىل التزامن. وعليه غدت هذه الديناميات قوة تحويلية وكوكبية فائقة. 

»قارة  استغالل  إىل  الّساعية  املشاريع  هذه  من  كّل  تستحدث  الوقت،  ذات  يف  و 

املستقبل« رًؤى وتصّوراٍت إبداعيًّة عى نحٍو فّعال وعاملي، وتخلق يوتوبيا وأساطي 

وتوقعات )Jens Beckert( ذات عمق واتّساع بالِغني، مثبّتة للجدوى املنهجية التي 

الرأسالية املعارصة. وتعمل هذه املشاريع بصفتها »مولّدات للمعنى«  تتمتع بها 

)Georg Bollenbeck( وتساهم يف تفاسي توجيهية للعامل و«ملستقبالتها الراهنة«.

كتابته  أو  أوتقديره  روايته   أو  املستقبل  بناء  يف  االنخراط  حني  يحدث  ماذا 

نتيجة ذلك  بتصّوره؟  لخيالنا  العنان   إطالق  أوحتّى  له  التخطيط  أو  فيه  األمل  أو 

التّسميات  تحّدد من خالل  إذ  وواقعية(،  )فعلية  راهنة  نصي  املستقبالت  أن  هي 

وهنا،  اآلن  ذلك  ومن خالل  الحارض،  الزمن  إىل  إحضارها  ويتّم  والتأطي،  والتأويل 

تسمية  كانت  حالية«.  »مستقبالت  فتغدو  الراهن  إىل  املستقبالت  تلك  تستدعى 

وكان  وحارضا،  ماضيا  تزال،  وال  تتم  املحك،  عى  املوضوعة  املستقبالت  هذه 

لها، بحيث،  املوافقة  الحارضة  أزمنتها  فهُمها ويتم تفسيها وإدراجها ضمن  يدرك 

من  للتقليل  مسعى  برمتها  العملية  هذه  يرافق  القرارات.  التخاذ  إعدادها  يتّم 

الراهنة«  »املستقبالت  وبني  الفعلية  املستقبلية«  »الراهنات  بني  اإلختالف  أوجه 

بعد  املا  وبني  واآلن  الهنا  بني  راهن«  »مستقبل  بكل  االحتفاظ   يتم  بحيث 

أنّها  إذ  ذاته  اآلن  بالغياب يف  تتسم  أنها  إال  الراهنة حارضة   املستقبالت  والهناك. 

التي  هذه  الوجود  أشكال  إّن  أبًدا.  تحدث  ال  وقد  بعُد،  هنا  وليست  تحدث،  مل 

التي تجعل  أبًدا، هي  أو قد ال يحدث  بعُد  ينطوي عليها حارٌض شيٍئ مل  يحدث 

عنه. اإلحجام  أو  الفعل  أو  القرارات  لوضع  موضوعا  املستقبالت   هذه  مثل  من 

»بصمة  إحداث  عى  يقدر  مبن  األوىل،  الدرجة  ويف  إذن،  املسألة  تتعلق 

الدرجة  ويف  مستقبيل.  حارٍض  يف  حارٍض  ملستقبل   )Zeitabdruck( الزمن«  يف 

ورسم  األفكار  ابتداع  بشأن  قرارات  اتخاذ  إىل  راهنا  الرضورة  تدعو  الثانية، 

والتي  املستقبل،  نحو  املوجهة  واإلجراءات  والرسديات  واملِخياالت  الناذج 

نهاية  ويف  واملوافقة  والقبول  واملصداقية  الثقة  توليد  يف  استعالها   ميكن 

الاّلمحدد  تحديدا،  املستقبيل  الراهن  لهذا   يتسّنى  حتى  األمن  إرساء  يف  املطاف، 

يف  الفصل  خط  يكمن  وهاهنا  الواقع،  يف  الحدوث  للمتوقع،  القابل  وغي  

أقدام عالقة. ولكنها  متقلقلة،  أقدام  قائم عى  املستقبل‹‹، وهو خط  »سياسات 

ومع ذلك، يعني اإلعداد للمستقبالت الراهنة أيضا إبعادا عن متناول اآلخرين 

يف استدالل بعبارة عاملة املستقبليات الربيطانية باربرا آدم )Barbara Adam( التي 

نصنع  »نحن  معقدة:  زمنية  فرتات  ضمن  املستقبل  صنع  مارسات  بحدوث  تقّر 

املستقبل ونأخذه من اآلخرين«، مثل تلك التي نأخذه من املستغلني، ومن الذين 

يعانون من الفقر املدقع، واملردين، واملهاجرين غي املسّجلني وغي ذوي الوثائق 

الثبوتية والّسجناء، أو الالجئني. ففي هذا اإلطار، تقوم كّل عملية قوية ومهيمنة لصنع 

بعدهم. حيث  يأيت  لكل من  املستقبيل  الراهن  وتآكل  وتنبئ  بتشكيل  للمستقبل، 

تختزل األزماُت والفقر واملصاعب والتقشف أوقاتهم يف مسائل تتعلّق باألسايس وهي 

معاناة محن هذا الحارض. وبالتايل، فإن تلك العمليات ال ترتك أي وقت إلدراك سحر 

املستقبل وفتنته، والتمتّع  بحياة أفضل وبتخياّلتها. تعّد سياسات التقشف هجوما 

دامئا عى مستقبل الفقراء وسّدا ألبواب الرفاه.  إن إغالق مجال املستقبل هذا، »خزّان 

اإلمكانيات » )Luhmann(، واستبعاد الكّل من السلطة عليه، واستبعاد كل ما ميكن 

 concurrent( فرعية  هياكل  تزامن  خالل  من  املهيمنة  املشاريع  مع  يتعارض  أن 

وهنا. اآلن  املستقبلية  السياسة  هيمنة  إىل  يشي  دليل  لهو   )substructures

ومع ذلك، ليس تحقيق الناذج الثقافية الكربى وال رسديات الوعود الرأسالية 

التّشكل  عى  قدرتها  باألحرى  بل  جلية،  وبصورة  تقويضه  وقع  ما  للمستقبل 

ساهمت  املايض،  العقد  وخالل  املاضية.  الخمسني  السنوات  مدى  عى  واالستقرار 

الدميقراطي  االجتاعي  النظام  ألمناط  الرّسيع  واالنهيار  االقتصادية  األزمة  تجربة 

الليربايل وصعود سياسة اليمني العنيفة يف التعجيل بوتية زعزعة هذا االستقرار. كا 

القومية والفاشية ،ال املتعلّقة باألسواق، بل تلك  يجري إحياء وتحديث الرسديات 

الخاّصة بالنخب املذنبة. لقد أدت الرسملة، واألزمة املالية القامئة منذ سنة 2008، 

عليها.  القضاء  وإىل  تخيّلناها  التي  الراهنة  املستقبالت  من  املاليني  استصغار  إىل 

وبدال عن ذلك، وبصفة متزايدة، تقوم املسارات الجديدة التي يغلب عليها الطابع 

الثقايف املستقبيل، تلك التي أعيد تنشيطها أو املجتمع منها يف التجارب واإلمكانيات 

السارية منذ بداية األلفية، عى االنقطاعات وانكسار التوّجهات الضخمة يف االقتصاد 

الرسديات  تكتسب  وعليه،  اليمينية.  املرتدة  الرجعية  الثقافات  إنفاذ  أجل  من 

السياسية املضادة  حول املايض أهميّة قصوى وتثبّت أقدامها مؤّسسيًا واقتصاديًا.

أو  إصالح  إحداث  أو  الحالية  الرأسالية  انتقاد  ابتغى  من  عى  يتحتّم 

التاريخ  يف  مرّة  وألول  تعّد  الرأسالية  أن  حقيقة  مع  التعامُل  جذرّي  تغيي 

وممكن  منطقي  محتمل  مستقبل  صنع  عى  يعمل  الذي  املستقبل  مجتمع 

املايض.   الهائلة عى سياسات  االحتجاج  بالطبع من  رسديات  يستمّد  طابعه 

rillingr@mailer.uni-marburg.de      توّجه كّل املراسالت إىل رايني ريلني عى العنوان
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تعّدد األصوات الّداعية 
إلى فكرة بوين فيفير

بقلم ماتيو مارتينز أباركا  )Mateo Martínez Abarca(، الجامعة الوطنية الحرة بالمكسيك، المكسيك و مركز البحوث 
اإلجتماعية، جامعة كويمبرا، البرتغال.

>

>>

صورة توضيحية ل أربو

ىل امتداد السنوات القليلة املاضية، كانت فكرة بُوِيْن ِفيِفي )Buen Vivir(  ع

منطقة  يف  األخص  وعى  الالتينية،  أمريكا  يف  األهمية  بالغ  جدال  موضوع 

األنديز، أّوالً، بصفتها اقرتاحا متت صياغته يف خضم نضاالت الشعوب األصلية 

يف تسعينيات القرن املايض ، ثم بصفتها جزءا من مجادالت محتدمة ضمن األوساط 

الفكرية واألكادميية اليسارية، وأخياً  يف بلدان مثال اإلكوادور، حيث مثّلت بوين 

فيفي مصطلحاحاسا يف صياغة دستور وطني جديد سنة 2008 )وهكذا تُرجمت 

الحقا إىل سياسة عامة(. تعترب فكرة بوين فيفي فكرة قوية  قطعت شوطًا طويالً 

وذاعت يف وقت جدُّ قصي. ولكن ما معنى بوين فيفي يف اآلخر؟ وهل من املمكن 

اعتبارها مروعا ذا عالقة ببناء مجتمع بديل ال يف أمريكا الالتينية فقط بل يف كّل 

أنحاء العامل؟

من  اإلسباين  اللفظي  املركب  يرتكب   Buen Vivir( فيفي  بوين  معاين  تتعّدد 

عيش/حياة(،وهي  وتعني   )Vivir( و  جيد/حسن  وتعني   )Buen( لفظتي  

داللتها  تتأثر  تحديدا،  املعنى  وبهذا  بها.  النطق  بأمكنة  كبي   حّد  إىل  مرتبطة 

عبارة  تنطوي  ال  ذلك  وعى  الّسواء.  حّد  عى  وقّوته  يطلقها  الذي  الّصوت  بنربة 

جميع  لدى  أو  األصلية  الشعوب  جميع  لدى  املعنى  نفس  عى  فيفي   بوين 

الحكومية،  غي  املنظات  أو  املثقفني  أو  البيئة  نشطاء  أو  األصلية  الشعوب  نساء 

ترجمتها  ميكن  والتي  فيفي   بوين  عبارة  تشي  اإلكوادور.  حكومة  لدى  حتى  أو 

نهاية  يف   good living العيش‹‹   ›‹طيب  اإلنجليزية  إىل  اإلسبانية  من  حرفيا 

تثبيته  ميكن  ال  إذ  اإلدراك،  صعُب  لكنه  وغنيٍّ  البناء  قيد  مفهوٍم  إىل  املطاف 

بسهولة  ألنه دائم البناء وإعادة البناء، يجري التفاوض وإعادة التفاوض يف شأنه.

سبيل  منأى، عى  يف  فيفي  بوين  فهُم   يتعذر  األصلية،  الشعوب  رؤية  حسب 

الواقع.  ففي  لفلسفة محّددة ويف متثاّلت  السحيقة  األبعاد  البحث يف  املثال، عن 

اإلكوادور، تستخدم شعوب كيشوا مفهوم سوماك كاوساي Sumak Kawsay مرادفاً 

لبوين فيفي.  وميكن تعريف سوماك كاوساي بأنها فكرة طوباوية متجذرة يف فكرة 
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 العدد ٢  من السلسلة ٩ - أغسطس -  ٢٠١٩    
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بناء  التقريبية هي »أّمنا األرض«( حيث يتم  الباشاماما Pachamama )وترجمتها 

يقوم عى  مجتمع  والطبيعة يف صلب  البر  بني  القامئة  االجتاعية  العالقات  كل 

تُفهم  عبارة   أن  والتّكافل واملساواة.  وميكن  والتضامن  والتبادلية  التّكامل  مبادئ 

سوماك كاوساي  يف نظر املتحدثني باسم شعب كيشوا عى أنها نقيض لعبارة إاّليك 

جرّاء  التعيس  الحياة  طابع  وهو   ›‹ السيئة  ›‹املعيشة  أو   Llaki Kawsay كاويس 

غياب الجاعة. أّما شعب األميارا Aymara يف بوليفيا فيستعمل مصطلحا مشابها 

ولكنه مختلف يسّمى سوما كامانا Suma Qamaña، ويطلق عليه شعب الغواراين 

Guaraní يف باراغواي إسم نانديريكو Ñandereko بينا يشي إليه شعب املابوتيش 

إلخ...   Küme Mongen بعبارة كومي مونجني Mapuches يف تشييل واألرجنتني 

يف  منهم  كان  من  سيا  وال  والباحثني،  املثقفني  نظر  يف  فيفي  بوين  ترتبط 

والنمط  والنمّو  التنمية  بقضايا  أساسا  الالتينية،  أمريكا  منطقة  يف  اليسار  صفوف 

االقتصادي اإلستخراجي. وبالفعل، يقوم النمو االقتصادي يف ظل التنظيم الرأسايل 

يشمل  )مبا  نفسها  الطبيعة  وتسليع  اإلنتاجية  اإلنسان  أنشطة  تسليع  عى  للحياة 

يغدو  املعنى،  هذا  ويف  املنتجة«(.  »غي  والطبيعية  البرية  العمليات  حتى 

إقرارا  أي  السوق  مجتمع  تقييم  ألمناط  الجذري  النقيض  فيفي   بوين  مصطلح 

التمييز  أسلوب  حسب  التبادلية،  القيمة  مقابل  وتأكيدها  االستعالية  بالقيمة 

بوين  تعني  ولن  املاديون.  والعرين  عر  التاسع  القرنني  منظرو  رسمه  الذي 

فحسب،  الّنمو  بعد  ما  مجتمع  منطق  وفق  الفعل  مجرد  اإلطار  هذا  يف  فيفي  

معها. كلّيا  متباينة  رأسالية  بعد  ما  اقتصادية  عقالنية  بناء  إىل  السعي  بل 

الحداثة  تنتقد  فكرة  باعتبارها  فيفي  بوين  فهم  يتوّجب  حال،   أيّة  عى  و 

إطار  يف  تحدّدت  التي  تلك  بينها  من  متباينة،  غربية  ال  أنطولوجيات  عى  وتقوم 

املركزية  الكونية  القوى  منظور  من  استعارية  مناذج  أزمة  خضّم  يف  املاركسية، 

رؤى  فيفي   بوين  فكرة   فتستمد  النظري،  تطّورها  حيث  من  أّما  األوروبية.  

النسوية  والحركة  الكولونيالية  بعد  ما  ونظرية  النقدية  النظرية  من  متعددة 

السياسية  البيئة  علم  من  تستلهم  كا  والجنسانية  والعرقية  الثقافية  والدراسات 

مرّت  ما  أسايس  وبشكل  استلهامها  يف  تكمن  التاريخية  أهميتها  ولكن  كذلك. 

سيا  وال  واملرارة،  باملحدودية  متيّزت  لطاملا  تجارب  من  االجتاعية  الحركات  به 

الّسكان األصليون والتي سّيت ترجمة أفكارهم والتزاماتهم  التي خاضها  الحركات 

فكرة  استمرت  املقياس،  وبنفس  نضاالتهم.  لقيادة  العليا  املثل  من  مجموعة  إىل 

ميزاته  إحدى  املفهوم  مرونة  شّكلت  إذ  التجسيد  من  النجاة  يف  فيفي  بوين 

طوبائية. سات  ذات  أخرى  ملشاريع  املتواتر  النظري  الركود  مقابل  العظيمة 

تبتكر املجتمعات، ويف مناسبات عديدة،  مصطلحات عملية للغاية استلهاما من 

فكرة بوين فيفي يف مواجهتها لتحّديات معينة خالل مساراتها النضالية.  فمفهوم 

›‹كاوساك ساشا‹‹ أو ›‹الغابات الحية‹‹الذي ابتدعه سكان ساراياكو األصليون الذي 

يقطنون حوض األمازون باإلكوادور، خي دليل عى مثل هذا اإلبتكار. فلقد نشأ هذا 

االقرتاح ردا عى تهديد إخضاع أراضيهم لعملية استغالل النفط. وينطوي أحد أسمى 

أهدافه عى رعاية »مروع الحياة« املجتمعي بصفته بديال لفرض الناذج االستخراجية 

الذي انطلق منذ مطلع األلفية الجديدة.  مل متر إال بضع سنوات حتّى  قدمت رساياكو 

والوكاالت املتحالفة معها مبادرة كاواساك ساشا خالل قمة باريس 21 التي عنيت 

بتغّي املناخ سنة COP ( 2015 21(، ثم حققت حضورها البارز  يف املؤمتر العاملي 

لحفظ الطبيعة التابع لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة املعقود يف هاواي سنة 2016. 

مل تكتف فكرة بوين فيفي بإعادة صياغة »رؤى األسالف« عى الرغم من إنقاذها 

للشعوب  التاريخية  الذاكرة  من  املوروثة  التقليدية  العنارص  من  للعديد  وإحيايها 

التي  ببناء جدُّ متقدم لألفكار وللمارسات  األصلية، حيث تقيّد املفهوم  باألحرى 

تتكيف باستمرار مع إيقاعات واقعٍ يظل فيه االستغالل املتواصل للعمل وللطبيعة 

أمرًا جوهريا. جراء خطأ منوذجي رائج يف أوساط األكادمييني والناشطني املمتدة من 

شال الكرة األرضية إىل جنوبها يُتصّور بوين فيفي عى أنه آخر صيغة من روحانيات 

عرص جديد تتجمع مبوجبها مجموعات من السكان األصليني وحلفائهم لدّق الطبول 

النظر إىل بون  إن من شأن  ينهار من حولهم.  العامل  بينا  القمر عند متامه  تحت 

فيفي من خالل هذه العدسات امللونة الرباغاتية الوردية أن يعزز، عن غي قصد، 

إزالة الطابع السيايس عن مقرتح ميثل، يف أكرث أشكاله صفاء، تحّديا سياسيا عميقا.

اإلنتقاء  التفسيية، وكذلك  أفقدت مثل هذه األخطاء  بوين فيفي،  يف معالجة 

املجرّد من الطابع السيايس الذي اتخذته حكومات محّددة بحيث اعتربته مذهب 

الدولة الحرصي الخادم ملصالحها، الفكرة مصداقيها بوصفها مروعا تحّوليا جذريّا. 

بوين فيفي جزًءا من  اإلكوادور حيث مثّلت فكرة  يبدو أن هذا هو ما حدث يف 

الدستور الوطني منذ سنة 2008. وتجدر اإلشارة إىل أن إخضاع فكرة بوين فيفي إىل 

مروع حكومي محدد يتالءم مع ما يسّمى بــ »املّد الوردي« يف أمريكا الجنوبية، 

رفوف  يف  وئدها  إىل  أّدى  هاّمة،  تغييية  قدرات  بذور  عى  الفكرة  إنطواء  ورغم 

البيوقراطية وذلك باستنزاف ما كان ميكن أن تفيد به املجتمع اإلكوادوري حيث 

انغمس النظام يف أجندة استخراجية مكثفة، وغاص يف مارسات استبدادية وتورّط 

يف سلسلة من فضائح الفساد. ورغم ذلك، دفعت االنتكاسة املؤقّتة لهذه التجربة 

مع  تتعاطف  وظلّت  استهدفتهم  الذين  التابعني  أيًضا   املضادة  والسياسة  املبدعة 

واستفادة  وتجديد  ذايت  نقد  بعمليات  القيام  إىل  به،  وتؤمن  فيفي   بوين  مروع 

األخية  الكلمة  األصوات  الوافر من  العدد  لهذا  النهاية، سيكون  الدروس. ويف  من 

نضاالتها.   فلسفية وسياسية يف مسار  أداة  باعتبارها  فيفي  بوين  عن مستقبل 

توّجه كّل املراسالت إىل ماتيو مارتينز أباركا عى حسابه اإللكرتوين   

abortocronico@gmail.com 
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 مستقبل آخر 
للعالم العربي  

بقلم عبد القادر  لطرش، عالم اجتماع و ديمغرافي،  قطر/الجزائر

>

>>

يف مظاهرة بالجزائر، تقول الفتة: “لقد رسقت كل يشء: هويتنا، تاريخنا ، 
ثورتنا، استقاللنا، مواردنا، ماضينا وحارضنا. لكن لن تستطيع رسقة مستقبلنا” 

الصورة: عبد القادر الطرش

بدو التكّهن مبستقبل الدول العربية أو العامل العريب أو استرافه أو تشكيله ي

مهمة عسية وكثية التحّديات. هي عسية   ألنها تتعلّق بالتعامل مع دول 

وبني  وقدسيته  املايض   روعة  بني  منقسمة  به،  ومفتونة  باملستقبل  مولعة 

مآيس الحارض. هذه مجتمعات واقعة يف جدال أبدي بني التقليدي )القديم( وبني 

البحث  يف  واالستمرارية  القطيعة  بني  بثبات  قامئة  )الجديد(، ويف جدلية  الحديث 

عن غد أفضل يشمل السعي الدائم إىل تجديد فكرة  »األمة العربية«. وهي مهمة 

ذات تحديات، ألّن الدول العربية شهدت انطالق مرحلة التغيي منذ القرن التاسع 

عر، وبعد إنهاء االستعار تثّم بناء الدولة الوطنية، ثم تلت ذلك موجة من أمناط 

التجديد.   عن  والبحث  والرّصاعات  االنقسامات  عن  الناجمة  األزمات  من  مختلفة 

وبانخراطها يف النضال من أجل التحرر متردت الحداثة عى التقليد فولدت القطيعة. 

ولهذا السبب تبدو الدول العربية دامئة الوهن، ساعية إىل  إعادة تشكيل كل يشء 

الذي  النحو  عى  الحالة  هذه  يف  تبدو  وهي  الحرية،  أجل  من  ثوراتها  مراحل  يف 

تخطّته ثورات القرن التاسع عر يف أوروبا حني وقف الحارض يف مواجهة التاريخ 

الذي وجب تدمي رموزه. وعى النقيض من ذلك، يبدو املستقبل مرادفا للتجديد 

والقطيعة ، كا كان عليه األمر يف القرن التاسع عر مع حركة النهضة العربية التي 

واجهت حالة الركود التي شهدها املجتمع العريب معّززة بذلك بروز فضاء سيايس 

عرصي جديد.

األقطار  مستقبل  أو  العربية‹‹  و‹‹األّمة  للعرب،  مستقبل  فكرة  كانت  لطاملا 

ولدى  الّسياسية  الحركات  ويف  العريب  الفكر  يف  دامئة  بصفة  ماثلة  العربية 

التي يصعب  الفكرة  اقرتنت هذه  لقد  الدول وبعده.  استقالل هذه  قبل  األحزاب 

وبإنهاء  النهضة  بحركة  الخصوص  عى  العربية  للدول  املعارص  التاريخ  عن  فصلها 

بشكل  وتزاوجت  حديثة،  وطنية  دول  وببناء  التحديث  وبعملية  االستعار، 

الجهود  وظلّت  لعقود.  املشرتك  العريب  العمل  و/أو  العربية  الوحدة  بفكرة  وثيق 

شتّى  يف  تُبَذل  العريب  بالحلم  واملتّصلة  لذلك  الرامية  والشعبية  اإلجتاعية 

العرب  لدى  املستقبل  فكرة  وتتجاوز  وغيها.  والرياضية  والفّنية  األدبية  امليادين 

للتحديات. عرضة  أكرث  غدت  أنّها  بيد  السواء،  حّد  عى  والزمن  األجيال  بوضوح 

< املستقبل اآلخر

 

وذلك  الدولة  إدارة  لتحديث  استعدادا  استقاللها  منذ  العربية  الدول  أبدت 

بإرساء مؤسسات وطنية وإقليمية جديدة واعتادها، ووضع أطر قانونية وتريعية 

وسياسات تنموية وطنية وإقليمية متنوعة. وقد استلزم هذا الجهد الوطني واإلقليمي 

تعبئة  موارد وطنية هائلة باإلعتاد الدائم عى مصدر رئييس واحد للرثوة، هو حسب 

الحالة،  النفط أو الغاز أو السياحة أو الزراعة. وتجدر اإلشارة إىل أن أزمًة يف القطاع 

األول، بفعل تقلب أسعار النفط والغاز مثال، تؤّدي إىل حدوث عجز كبي وإىل توقف 

عجلة االستثار العام مّا يفيض إىل أزمة اقتصادية وإجتاعية. لذا ال ميكن االستمرار 

يف آحادية االقتصاديات العربية واعتادها الكيّل عى قطاع واحد، بل يتحتّم عى 

الدول العربية إدارة اقتصادياتها بشكل مختلف وتغيي طرق استغالل مواردها ال 

سيا النفط والغاز. تشي الحاجة إىل هذا التغيي الضخم أو »القطيعة« إىل تنويع 

حقيقي لألنشطة االقتصادية يتجاوز قطاعي النفط والغاز ويعزز قيم العمل املنتج 

أسلوب شامل.  إطار  املحلية ويدعمها يف  اإلنتاجية  املبادرات  ويعمل عى تشجيع 

عى  القامئة  اإلستبعادية  املارسات  جميع  عى  القضاء  عمليّة  التغيي  يقتيض  كا 

أساس التمييز بني الجنسني أو عى أساس العمر والدين والعرق واالنتاء االقتصادي 

االستقرار  يرتهن  كا  أخرى.   عوامل  إىل  باالضافة  والقبيل،  واإلقليمي  واالجتاعي 

املستقبيل للدول العربية بإصالح أنظمتها السياسية وتحديثها حتّى يتسّنى لجميع 

مكّونات املجتمع املشاركة. ويرتافق ذلك مع الحاجة إىل التخلص من فكرة القائد 

مدى الحياة التي سيطرت عى املشهد السيايس العريب عى مدى القرن العرين. 

أّما القطيعة املؤسسية األخرى فتتعلّق بتحسني مستوى كفاءة املؤسسات السياسية 
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املهني.  التأهيل  وتعزيز  اإلقليمية  العربية  املؤسسات  وتحديث  وفعاليتها  الوطنية 

وتحتاج كل هذه الهياكل إىل التمكني  لتحظى مبزيد من االستقاللية عن السياسة.

ينطوي املستقبل »اآلخر« للعرب عى إحداث قطيعة مع جميع املواقف القدمية 

من خالل اعتاد اسرتاتيجيات جديدة تقوم عى تكثيف املبادرات املحلية )الفردية 

أو الجاعية( وتعزيزها حتى يتسّنى لها إنتاج »مواطنني جدد« يسهمون يف االقتصاد 

ويف السياسة و  يف املجتمع.  وتستدعي هذه املشاركة تنظيم املجتمع املدين من 

خالل إنشاء الرابطات االجتاعية والجمعيات املهنية املختلفة التي تحظى بحرية 

الفعل واستقاللية النشاط، كا تستوجب هذه العملية التشاركية  املشاركة املستمرة  

واملهندسني  )املحامني  واملهنيني  األعال  رجال  مثل  الناس  من  مختلفة  ملجموعات 

وتفعيل   االجتاعية،   املؤسسات  وسائر  والنساء  والشباب  والطلبة  واألساتذة( 

أدوارها يف عملية التّنمية العامة للمجتمع. كا تجدر اإلشارة إىل الحاجة املاسة إىل 

إيجاد حوار عام موضوُعه وضع السياسات الوطنية. وال يعني هذا بالرضورة تقليصا 

الركاء  انخراط  تعزيز  يعني  بل  الحّد من صالحياتها،  الدولة وال  إختصاصات  من 

العالقة بني  بناء أشكال حوكمة شاملة تعمل عى توثيق  غي الحكوميني من أجل 

الحاكم واملحكوم وتعزيزها. وتشمل هذه القطيعة  كذلك . القطيعة يف السلوك ويف 

التفكي أيًضا عى بناء حوار مسؤول وشجاع ألنواع الحوكمة وأساليبها وتناول أوضاع 

النساء يف الدول العربية مع تجنب كّل أشكال الشعبوية. وباألسلوب ذاته، تستدعي 

مكانة اإلسالم يف املجتمع نقاشا هادئا من أجل إعادة تأكيد مركزيته داخل الدولة.

مرهونا  والعرين  الواحد  القرن  نهاية  يف  العربية  البلدان  مستقبل  يكون  لن 

العرب  رؤية  بكيفية  سيتهن  بل  والسلوكية  املؤسساتية  بالقطيعة  حرصيّا 

هل  بها.  يضطلعون  التي    املستقبلية  واملهام   واالدوار   األمم   بني  ملكانتهم 

مختلف  استياد  وعى  والغاز  النفط  إنتاج  عى  االقتصار  يف  الدول  هذه  ستواصل 

املنطقة  ستظّل   هل  و  الّدوام؟  عى  النافعة  وغي  النافعة  اإلستهالكية  املنتجات 

من  هائلة  أعدادا  بذلك  منتجة  للحروب  و  للنازعات  مرسحا  الدوام  عى  العربية 

مستقرّة  منطقة  العربية  البلدان  ستشّكل  هل  أم  املستبعدين؟  ومن  الالجئني 

تعليمي  وبنظامني،  اجتاعية  بحاية  تنعم  املهّجرين  ومن  النزاعات  من  خالية 

الصناعة  الجديدة يف مجاالت  العربية  الذي ستنتجه األجيال  فّعالنَْي؟ وما  وصحي، 

إسهاماتهم؟ ستتخذه  الذي  الشكل  ماهو  و  والعلوم؟  والتكنولوجيا  والطّب 

والسلوكية  املؤسسية  القطيعة  بني  والتفاعل  التأثي  عملية  ترتافق  أن  يتوجب 

التي ستتبوأها مع  العربية واملكانة  البلدان  الذي ستؤّديه  الجديد  الدور  مع بروز 

أو  مؤسسات  إرساء  اإلجراء  هذا  يستدعي  ولن  مستفيض.  بشكل  فيها  التعّمق 

تريعات خاصة بقدر ما يستلزم اإلميان بإمكانية بناء عامل عريب آخر. وقد تكون 

إليه  ويطمح  يريده  الذي  املستقبل  حول  جديد  داخيل  حوار  بداية  نقطة  هذه 

ملّ  عى  أو  املرتجلة،  السياسية  اإلصالحات  عى  املستقبل  هذا  يقترص  لن  العرب. 

الشمل أو الوحدة، بل سيهدف إىل وضع رؤية إقليمية قامئة عى املصالح العملية 

ومنع  االستقرار  عى  الحفاظ  عى  وكذلك  العربية،  للدول  املشرتكة  واألساسية 

والتعاون. اإلقليمي)ة(  والتبادل)ات(  األمن  وإحالل  واالزدهار  وحلّها  النزاعات 

تدعو الحاجة املاسة إىل خلق مستقبل للعرب يف نهاية القرن الحادي والعرين 

والعمل عى التخطيط له لرتث األجيال القادمة أسس العامل العريب الجديد، أسسا 

بصورة  تصميمها  أو  استيادها  يتّم  وأالّ  الداخل  من  وتصميمها  إطالقها  يتوجب 

التخيّل  يتم  ولن  املايض  إنجازات  كل  مع  الكلّية  القطيعة  تحدث  لن  مصطنعة. 

التاّم عنها إذ شهدت البلدان العربية خالل القرون املاضية تغيات هائلة وواجهت 

تطبع  املستقبل.  لبناء  منها واستخدامها بصفتها دعائم   اإلستفادة  يتوّجب  أحداثا 

الوخيمة  العواقب  نفس  تكرار  لتجنب  اآلن  املستقبل  بناء  أهمية  األولوية   هذه 

موجة  مع  سيا  وال  السواء،  حّد  عى  والحارض   املايض  هزائم  إحباطات  وتفادي 

تنامي التحديات الداخلية والخارجية  واستفحالها يف املستقبلني القريب والبعيد .

العرب  إليه  يتطلع  جديد  مزدهر  عريب  عامل  لربوز  املوضوعية  الظروف  تتنوع 

وجيانهم وأصدقاؤهم. فحني يفتح صدع من التصدعات أو انكسار من اإلنكسارات 

تتحتّم رضورة مواجهته باإللتفاف حول الحوار والتبادل بعيدا عن العنف واإلقصاء، 

و ميثل هذا العنرص أهّم التحديات املاثلة أمام كل من األجيال الراهنة  واملستقبلية 

من العرب.  وعليه، يجب أن يكون مستقبل العرب الشغل الشاغل لتعلّقه مبصائر 

إقليمي.   اهتام  محّل  بل  فقط  واحدة  دولة  أولويَة  ال  اليوم  العرب  لكل 

ablatre@yahoo.fr  توّجه كّل املراسالت إىل عبد القادر لطرش عى العنوان

ملف تحّوالت وبدائل

mailto:ablatre%40yahoo.fr?subject=
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كيف يَُضيُِّق الوصم من 
حيِّز وضع الّسياسات: 

جامعو النفايات في جنوب أفريقيا
بقلم تيريزا بيريز )Teresa Perez(، جامعة كايب تاون، جنوب أفريقيا.

>

>>

 SAWPA :جمعية  ملتقطي النفايات  يف جنوب أفريقيا. حقوق النر

اململكة ف إىل  للعودة  أمتعتي  آخر  حزم  من  انتهيت  املايض،  الشهر  ي 

املتحدة بعد سبع سنوات قّضيتها يف كايب تاون. اختفت كل متعلّقايت 

بها ووضعتها خارج منزيل خالل ساعة من  اإلحتفاظ  أريد  أكن  التي مل 

يف  العملية  تلك  كانت  وبيعها.  وفرزها  بجمعها  النفايات  جامعو  قام  إذ  الزمن. 

الوقت  الناس يف  النفايات مبساعدة  للتقليص من  اعتقادي طريقة رسيعة ومالمئة 

املسؤولية يف  انعداَم  آخرون  أثار  بينا  الحصول عى دخل،  توفي فرص  ذاته عى 

سلويك  وذلك لتسببي يف جلب املرّدين إىل الحي وتشجيعهم، وهم الذين ينفقون 

مجموعات  أعربت  كا  املروعة.  غي  واملواد  الخمر  عى  أدىن شك  دون  األموال 

مراقبة األحياء عن بعض استغرابها من عمليات الّسطو التي شهدها الجوار خالل 

األسابيع القليلة املنرصمة والتي تورّط فيها، يف اعتقادهم، أوالئك املدعوون »جامعو 

النفايات«، كونهم أعني املجرمني وآذانهم.

يتعنّي عى  يزال  ال  التي  بالطريقة  املستقطبة  املواقف  مثل هذه  تفسي  ميكن 

تؤثر  النفايات.إذ  يواجهه جامعو  الذي  الوصم  التغلب من خاللها عى  السياسات 

عمل  »فرص  إىل  النفايات  جمع  مسألة  تحول  احتال  يف  السلبية  النمطية  الّصور 

صناعة  قطاع  يف  عّال  إىل  النفايات  جامعو  يتحّول  أن  أو  للبيئة  خرضاء« صديقة 

املطالبة  إىل  أدت  سلبية  لدالالت  حّالة  النفايات«  »جامع  فعبارة  التدوير.  إعادة 

»جامع  لـعبارة  استخدامي  يف  إن  »مستصلح«.  مثل  أخرى  كلات  باستخدام 

جنوب  يف  النفايات  جامعي  رابطة  تعتمدها  التي  اللغة  لصدى  ترديد  النفايات« 

إىل  يدعوان  الذين  النفايات  لجامعي  العام  التحالف  وكذلك   )SAWPA( إفريقيا 

إجاع  غياب  يظّل  املقّدمة  الجهود  ورغم  ملنظوريهم.  أفضل  عمل  أوضاع  توفي 

حول الظروف )إن وجدت( التي ينبغي من خاللها مساعدة جامعي النفايات قامئا. 

< الّسياسة والّصورة

تّم  التي  املواقف  تنّوع  بسبب  النفايات  جمع  حول  الغموض  حّدة  تتفاقم 
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اتخاذها عى مستويات مختلفة  حيال ما يجب توخيه من سياسة عامة وساسية 

ما بني املناطق.  يتنزّل جمع النفايات عى املستوى العاملي ضمن أجندة »العمل 

الالئق«  ملنظمة العمل الدولية. ويحظى جامعو النفايات بصورة غاية يف األهمية 

يدّل  مّا  املستدامة،   للتنمية  املتحدة  األمم  ألهداف  تحقيقهم  يف  بروزهم  جرّاء 

عى إثبات دورهم بوصفهم عاال محتملني يف االقتصاد األخرض يف بلدان الجنوب 

مقابل نظرائهم يف بلدان الشال املعروفني يف بعض األحيان باسم املهتمني بالبيئة  

freegansومعاريض االستهالكية أو غّوايص القامة dumpster divers. يف املقابل 

ما  ونادراً  البيئية،  الحركات  أفريقيا يف صف  جنوب  النفايات يف  جامعو  ينتظم  ال 

تغمرهم  ذلك  عن  بدال  نشٍط.   نضايلٍّ  خياٍر  ذوي  أشخاصا  باعتبارهم  إليهم  ينظر 

فمن  وطنيّا.  األهمية  من  بالغا  حيّزا  الصورة  هذه  تنال  واإلحباط.  اليأس  مشاعر 

ناحية، ميكن للحكومات اختيار طرق أكرث كثافة للعمل عى التقليص من النفايات 

معدالت  عى  ذلك  مقابل  تدلّل  أنها  إاّل  النفايات  جامعي  تشّغل  أن  ميكن  التي 

الفقر املرتفعة. ومن ناحية أخرى تُطرح إمكانية متابعة الحلول التكنولوجية مثال 

رغم  الحديثة  األوروبية  األساليب  تحايك  التي  تلك  طاقة«  إىل  النفايات  »تحويل 

توفيها لوظائف أقل ومن غي املرجح أن يشغلها تحديدا جامعو النفايات الحاليّون.

غدت كايب تاون سنة 2017 موطنا ألول محطّة ضخمة لتحويل النفايات إىل 

طاقة يف أفريقيا. ويعّد أي بديل ملزود املرفق العام )Eskom( يف ضوء نقص الكهرباء 

موضوعا  املقال،  هذا  كتابتي  حني  يل  حدث  كا  الكهربايئ،  التيار  انقطاع  وتكرر 

املصنع  تبّنيها عند إطالق أشغال  تّم  التي  املنافع األخرى  به.  فمن  اإلقناع  يسهل 

النفايات مثل غيهم  النبش يف  التخلص من  عدم إضطرار العال )حوايل 80( إىل 

الواقع،  وعى عكس  أنه، يف  املالحظة  تجدر  النفايات.  مكبّات  املوجودين يف  من 

تعاونيات،  النفايات عى تكوين  التي ساعدت جامعي  املحلية األخرى  الحكومات 

هذا  مثل  يرّجح  تاون.  كايب  يف  النفايات  دفن  مواقع  يف  الفضالت   جمع  يُحظر 

التباين يف جنوب إفريقيا إذ، ورغم تنصيص التريعات الوطنية )قانون النفايات( 

عى وجوب وضع الحكومات املحلية خطة إلدارة النفايات، تخضع وسائل تحقيق 

إيجاد  يكتسب  املحليني.  السياسة  صناع  تقدير  إىل  بالكامل   نفايات‹  ›صفر  غاية 

يتحتّم  و  بالغة  أهمية  األجنبي  االستثار  لجذب  عالمة  بوصفها  عرصية  صورة 

السعي الجاهد يف املناطق الحرضية إىل التميّز  والفوز بلقب »مدن العامل«. وعليه  

استعداًدا  املركزية  التجارية  املناطق  من  املتجّولني  النفايات  جامعي  استبعاد  يقع 

أّي أستصالح للشوارع  العامل FIFA.  ويغدو  البارزة مثل استضافة كأس  لألحداث 

تثبيط  عى  إاّل  يعملون  ال  الذين  املحليني  املسؤولني  لدن  من  تطوعي  أمر  مبثابة 

املتساكنني  شكاوى  إىل  منه  جزء  السلوك يف  هذا  يعود  األحيان.  أغلب  يف  العزائم 

والجرمية. القذارة  بني  يقرنون  حيث  التاريخية  »البيض«  ضواحي  يف  سيا  ال 

< تصّورات الّسكان

الشعبية.  املشاركة  عى  للبيئة  الصديقة  الخرضاء  الوظائف  يف  التّوسع  ينطوي 

إذ يعتمد نجاح خطط جمع النفايات من األرصفة عى املتساكنني الذين يقومون 

النفايات  إىل  السابقني  النفايات  جامعي  بوصول  ويسعدون  نفاياتهم  بفصل 

الوقت الحايل من أجل  النفايات يف  املنزلية وفرزها. يتجى ذلك يف نضال جامعي 

يعّد  به  أّن ما يقومون  بأنفسهم يف صورة عال محتملني وترويج فكرة  التعريف 

خدمة عامة. مثّة أجواء من الريبة تحوم حول هوية هؤالء الذين ينبشون صناديق 

النفايات  جامعو  يختلف  ال  دوافعهم.   عن  السؤال  ويثيون  ينخلونها،  و  القامة 

ما  غالبًا  تاون  كايب  ويف  املعوزين.   املتردين  عن  وحده،  املظهر  إىل  باالستناد 

يوسم هؤالء مبصطلح املرّدين »bergies«  إذ يُفرتض أن يعّد الّنبش يف صناديق 

والعائلة،  األصدقاء  مع  عالقاتهم  قطعوا  الذين  لألشخاص  األخي  املالَذ  القامة 

وهي عالقات يستطيع األشخاص »العاديون« اإلتكال عليها عند الشّدة. كا يعزز 

يحمل   إذ  بالثقة،  جديرين  غي  بأنهم  الشعور  النفايات  لجامعي  املادي  املظهر 

عالمات  دالّة عى  أخرى  وعالمات جسدية  ندوبا  و  السجون  وشوم  منهم  العديد 

وصم.،مّا يحول دون تعريفهم أنفسهم بوصفهم أشخاًصا متّكنوا من الخروج عن 

مسار الجرمية و التخلّص منه بإيجاد عمل. لكن يبدو الوضع أكرث سوًءا  إذ يعاين 

جامعو النفايا من اإلقصاء إىل حد ما. وإن دّل غياب التفاعل عى أمر فهو يدّل عى 

اعتاد املتساكنني عى مصادر أخرى للمعلومات يف حكمهم عى جامعي النفايات.

التحيّز  الخاصة  األمن  رشكات  فتغّذي  املورسة  الضواحي  مجتمعات  يف  أّما 

الشعور  النفايات ما يغّذي  املساعدة لجامعي  والتمييز محّذرة من مغبة تقديم 

مجموعات  عى  يستحيل  ذاته  وبالشكل  أعالهم.  عليه  تقوم  الذي  بالخوف 

مراقبة األحياء التمييز بني من يسعون إىل كسب قوتهم وبني من يحاولون اقتحام 

منازلهم. لقد انضم السكان إىل أعضاء املجالس املحلية إلنشاء دوريات يف الشوارع 

التفرس يف املالمح باإلعتاد عى »العرق« و »العمر« و »الجنس«، وتبلّغ  متارس  

تستخدم  كا  إبعاده.   وتتوىّل  واألمن  للسالمة  تهديًدا  تعتربه  شخص  أي  عن 

 BM“ ) Black Man“ باملتساكنني  الخاصة   WhatsApp آب  واتس  مجموعات 

والذين  فيهم  املرغوب  غي  األشخاص  لتعّقب  رمزا  بوصفه  البرة(  أسود  شخص 

التفاوض  الشوارع  يف  النفايات  جامعي  عى  وجب  ثّم  ومن  الحّي.  أقدامهم  تطأ 

وبالصيغة  املنزلية.   والنفايات  الشوارع  يبلغوا  حتى  التفاوض  وإعادة  باستمرار 

الحالية، من غي املرجح أن يعترب عاّمة الّناس جامعي النفايات عاال محتملني يف 

تتمتع  التي  الصغية  املجموعات  خارج  النفايات  جامعي  بوجود  الخدمات.  قطاع 

مجموعات  نشاط  عن  وبعيدة  أفريقيا  جنوب  من  أجزاء  يف  الحكومي  بالدعم 

الـتأييد واملنارصة، يظلون  يف وضع املهّمشني. لذلك، ال ينتفع األشخاص املوصومون 

بالسياسات التي تهدف إىل مساعدة جامعي النفايات يف تكوين التعاونيات أو نيل 

إزعاج. مصدر  باعتبارهم  الجنوبية  أمريكا  من  أجزاء  يف  يتبنّي  كا  املوظّف  وضع 

ظّل  واملحيل  العاملي  الصعيدين  عى  املتّسقة  غي  السياسات  الستفحال  ونظرا 

الوصم بالتأكيد عقبة يف وجه جامعي الّنفايات يف جنوب أفريقيا، إذ تَُحول الصور 

النمطية املتفشية والراسخة جرّاء االزدراء التاريخي للعال غي املنظمني )من غي 

األخرض.  االقتصاد  يف  ملشاركتهم  املطلوب  الدعم  مستوى  كسب  دون  األوروبيني( 

غي  املواد  أو  الكحول  إدمانهم  رهيني  مرّدين  النفايات  جامعو  يُعترَب  وبالفعل 

القانونية، عاجزين عن التفكي العقالين، مشّكلني تهديدا لألمن واألمان يف الضواحي 

فّعال  غي  القذارة،  تلّفه  متخلف،  عمل  أسولب  القامة  جمع  يعّد  كا  امليسورة. 

التي  السياسات  ضوء  يف  أكرث  السلبية  هذه  وتستفحل  النفايات.  من  التقليص  يف 

الدولة. وعليه، ويف املدن  الدالة عى منّو  النفايات يف ذيل العالمات  تضع جامعي 

األشكال  تظل  أن  يُرجح  التجارية،   واألعال  السياحة  جذب  أهميّة  تعي  التي 

امليكانيكية إلعادة التدوير أكرث شعبية من نظياتها التي تتّسم بكثافة  العالة.  

 tpz031@googlemail.com توّجه كّل املراسالت إىل  تيازا بييز عى العنوان

mailto:tpz031%40googlemail.com?subject=
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 التكيُّف مع تغيُّر المناخ: 
صغار مالك األراضي في 

زيمبابوي
بقلم كريستوفور مابيزا )Christopher Mabeza(، جامعة زيمبابوي المفتوحة، زيمبابوي.

>

>>

1- سد صغي عى قطعة أرض لصغار املزارعني. يستخدم املاء لري محصول 
الطاطم يف الخلفية

ون املناخ العاملي آخذ يف التغّي ، فهذا ثابت قطعا وال يرقى إليه الشكوك،إذ ك

ه حول العامل بشكل غي متكافئ حيث يتحّمل  يبلغ اإلحساس بوطأته أُشدَّ

الناس يف البلدان الّنامية العبء الرئييس. وال تشّذ زميبابوي عن القاعدة إذ 

مثّة بصات للتغّي املناخي ومظاهر جليّة له منترٌة عى مدى املناطق الريفية يف 

الفوىض حيث  املتزايدة يف إحالل  األمطار  تقلّبات تساقط  لقد تسببت  البلد.  هذا 

تضائل عدد املزارعني وصغار مالّك األرايض املخذولني جرّاء موجات القحط املتكّررة، 

متأرجحني بشأن سبل كسب أرزاقهم حيث ازدادت ظروف حياتهم تدهورا وغدت 

أقّل استقراراً.  و عى الطرف النقيض، متيل املناقشات الدائرة إىل تجاهل الّدور الذي 

الصغار عى الخطوط األمامية يف مواجهة أزمة  يضطلع به املزارعون ماّلك األرض 

تغي املناخ. فإزاء هذا التهديد الوجودي، ابتدع هؤالء املزارعون الصغار اسرتاتيجيات 

تَكيٍُّف ُمبهرٍة مع تغّي املناخ. ولكن من املؤسف أال تؤخذ تلك االبتكارات عى محمل 

الجّد غالبًا بسبب املناظي التي ال تعتربها من األولويات يف صياغة الّسياسات،  رغم 

األثر املدهش للّدور الحاسم الذي اضطلعت به تلك االبتكارات املحلية يف مساعدة 

املجتمعات الريفية عى التكيّف مع تغي املناخ. عى ذلك يطرح هذا املقال فكرة 

األهمية الحاسمة التي تنطوي عليها اسرتاتيجيات صغار املزارعني يف التنمية الريفية.

يف  الريفية  املناطق  يف  املزارعني  صغار  مبادرات  قلَب  الدؤوبة  التجارب  تعترب 

ثبات  و  املزارعني  هؤالء  مثابرة  جّذاب  بشكل  و  املبادرات  هذه  وتبنّي   زميبابوي. 

عزمهم.  كا تتنزّل إسهاماتهم اإلبداعية، يف إطار السعي إىل تجاوز الطرق املسدودة.  

الهّشة، بل متثّل  الرزق  للتغلّب عى سبل  آنيّة بعصا سحرية  هي ال تشكل حلوال 

حلوال قامئة عى عملية مزيج الطاقة silver buckshot solutions. وهي مجموعة 

متتابعة أو نسق لحلول جزئيّة للتكيّف مع تغّي املناخ. وهذا يعني إذن أالَّ وجود لحّل 

وحيد أوحد بل لحلول متعّددة تعمل يف تناغم وانسجام يف مواجهة آثار تغّي املناخ.

العرقية  املجموعة  تشكل  التي  تلك  زميبابوي  يف  الشونا  قبائل  تكيّفت  لقد   

وتتباهى  بأنفسها  تعتّز  شعوب  فهم  األزل.  منذ  املناخ  تقلّب  مع  البالد،  يف  األكرب 

يفلحون  هم  والكسل.  التّواين  مع  إطالقا  تتسامح  ال  كدودة  مثابرة  مجتهدة  بأنها 

يومهم، ومصدر  بوصفها سبيال من سبل ضان حصولهم عى قوت  أساسا  األرض 

اكتسبوا  أشخاص  املزارعني  هؤالء  بني  من  مثّة  البعلية.  الزراعة  عى  قائم  رزقهم 

وهم  املناخية  الظروف  تغّي  مع  التكيّف  يف  ودراية  الفالحي  العمل  يف  خربة 

هؤالء  عى  يطلق  الحاالت  بعض  ويف   .hurudza هورودزا  باسم  محلّيّا  يُعرفون 

أصحاب  فهم  بالرتبة(.  )الاّلعبون   mutambanevhu موتامبنيفو  اسم  املزارعني 

املياه واستدامة توفّرها.  إبتكاراتهم عى املحافظة عى  تجارب مثابرون تقوم جّل 

التكيّف  بهدف  واملتنامي  الحيوي  املزارعني  خيار  املياه  تجميع  مسألة  غدت 

بالنظر  يعّد خيارا ُمجديا  ما  التّساقطات، وهو  تقلّب مستويات  تفاقم ظاهرة  مع 

إىل رسعة نزول األمطار يف هذه املناطق املجاورة وكذلك رسعة توقّفها.  لقد حاز 

الراحل زفانيه فيي  )Zephanaih Phiri( من ريف زميبابوي، املزارع الشهي عامليًا 

بخربته يف تجميع املياه عى جائزة منحته إيّاها ناشونال دجيوغرافيك تنويها مبهاراته 

واملنحدرة  املتساقطة  األمطار  مياه  تجميع  من  زفانيه  متّكن  املياه.   ›‹حصاد‹‹  يف 

ليك  بالرتبة  املاء  أزّوج  »أين  يرّدد:  وكان  منزله.  من  بالقرب  صخرية  نتوءات  عى 

ال يتفلت ويفّر  بل أرعاه ليكون أرسة عى رقعة أريض.« معنى ذلك أّن اسهاماته 

املياه  معظم  يؤّمن  مّا  األرض،  سطح  تعرية  و  الرتبة  تآكل  ستمنع  االبتكارية 

معظم  يقوم  ذاته  النحو  وعى  محاصيله.  رّي  يف  يستخدمها  حتى  حصدها  التي 

السدود  نحو  ويوجهونها  املنسابة  املياه  بتجميع  الصغار  األرايض  ماّلك  املزارعني 

يستخدمون  وهم   .)1 الصورة  )انظر  منازلهم  يف  شيدوها  قد  كانوا  التي  الصغية 

للمحاصيل  املنتجة  والبساتني  والخرضاوات  البقول  زراعة  يف   املجّمعة  املياه  هذه 

أنفسهم  »قتلة االنجراف« جداًرا  يبني آخرون ممن يطلقون عى  . كا  التجارية 

البساتني  إمناء  ألغراض  أيًضا  يستخدمونه  صغي  سّد  إىل  يحّولونه  ثّم  األخدود  عرب 

األخاديد. هذه  يف  الحّت  تأثي  دون   يَُحولون  وبذلك   .)2 الصورة  )انظر  التجارية 

أطلقت بعض املنظات غي الحكومية يف بعض املناطق الريفية يف زميبابوي مبادرة 

نظام إنتاجي لزراعة مستدامة  يحمل اسم ›‹الزراعة الحافظة للموارد«. )CA( سعيا 
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منها إىل مساعدة املزارعني عى التكيّف مع تغي املناخ بحيث ال تعرض تلك الزراعة 

الحافظة للموارد الرتبة  إال إىل حد أدىن من االنجراف واملائ إىل أدىن حد من التبخر، 

إذ يستخدم معظم املزارعني الذين ميارسون هذا النظام اإلنتاجي العشَب لتغطية 

األرض املزروعة )انظر الصورة 3(. كا يستخدم بعض مزارعي الزراعة الحافظة للموارد 

CA املبدعون علبًا قدمية لصنع مقاييس للمطر )انظر الصورة 4(، بحيث يتسّنى 

التّساقطات.   املبتكرة اإلحتفاظ بتسجيالت منسوب  التقنية  للمزارعني بفضل هذه 

زرقاء«  ›‹ثورة  إىل  زميبابوي  ريف  يف  املتزايدة  املناخية  التقلبات  أدت  لقد 

األساك  تربية  يف  تتمثّل  أخرى  أبعاد  لها  تتكّشف  مازالت  ظاهرة  وهي 

2- هذا السد الصغي هو نتاج “قتل التآكل”

الغازات  منسوب  لقلّة  وذلك  املاشية  إنتاج  من  خرضة«  »أكرث  تعّد  التي 

مالحظة  التشجيع  عى  ويبعث  الصدر  يثلج  ومّا  منها.   تنبعث  التي  الدفيئة 

زميبابوي،  أجزاء  بعض  يف  رئيسيّا  نشاطًا  بوصفه  األساك   تربية  تزايد 

.)5 الصورة  )انظر  منازلهم  يف  الّسمك  أحواض  ببناء  الصغار  املزارعني  وقيام 

أو  الطبيعية  املزارع  يف  الدجاج  فراخ  آخرون  مزارعون  يريّب  املقابل  ويف 

أضحت  لقد  حدود‹‹.  بال  ›‹دجاج  تسميته  أفّضل  ما  يف  أو  الحرّة  املراعي 

مجال  يف  الصغار  املزارعني  صغار  يحتذيه  شائعا  تدخالً  حدود  بال  الّدجاج  تربية 

بأّن  إدراكهم  عى  القامئة  تلك  نافعٌة‹‹  ضارّة  ›‹رُّب  داللة  أدركوا   ممن  التكيف 

متّكن  لقد  تضاعيفه.  يف  مواجهته  فرص  عن  البحث  يف  كامنة  التغّي  مواجهة 

يف  يبيعونه  حدود  بال  الدجاج  من   2000 يبلغ  عدد  تربية  من  املزارعني  بعض 

الّدجاج  عى  الطلب  يزداد  حيث  هراري  العاصمة  يف  سيا  ال  املجاورة  البلدات 

اإلنتاج.   مضاعفة  يف  املزارعون  يأمل  و  وزاخرة  مزدهرة  فالتجارة  عضويّا.  املنتَج 

املتاحة  الخيارات  تنويع  يف  آخذون  املقدامني  املزارعني  أن  املالحظة  وتجدر 

3- يتم استخدام العشب من قبل هؤالء املزارعني للتغطية

4- مزارع ميارس الزراعة املحافظة يف Shurugwi مع مقياس أمطار مرتجل 
مصنوع من صفيح فارغ.

لكسب رزقهم. كا يجمعون منتجات الغابات غي الخشبية مثال الديدان املوبانية 

متوفّرة  شهية  أكلة  وهي    ،)6 الصورة  )انظر   amacimbi باسم   محليّا  املعروفة 

املدرسة. رسوم  وسّد  الغذائية  املواد  رشاء  يف  إيراداتها  تُستخدم  الّسوق  يف  بيرس 

التغي  التّكيّف مع  الّصغار  بدور حاسم  يف صياغة خطاب  املزارعون  يضطلع 

املناخي، وهم أدرى ببيئتهم من خرباء رسم السياسات. هم يوفّرون  ذخية جوهرية 

التغي  مع  التكيف  املجتمعات عى  مساعدة  منها يف  اإلستفادة  الّدراية متكن  من 

العتبار  الالّزمة  األهمية  إيالء  يف  السياسات  صانعي  عى  يتوقّف  واألمر  املناخي.  

املزارعني.    ابتكرها صغار  التي  الطاقات  مزج  عملية  القامئة عى  الحلول  هذه 

كّل الّصور من إنجاز كريستوفور مابيزا

 cmmabezah@gmail.com  توّجه املراسالت إىل كريستوفور مابيزا عى العنوان

5- بركة أساك ملك لصغار املزارعني.

6- ديدان موبانية )يرقات(

mailto:cmmabezah%40gmail.com%20?subject=
mailto:cmmabezah%40gmail.com%20?subject=
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حفظا للّذاكرة

 إريك أولين رايت: 
طوباوي واقعي١

بقلم مايكل بوراوي )Michael Burawoy(، جامعة كالفورنيا، بيركلي،الواليات المتحدة األمريكية.

>

>>

إريك أولني رايت يتحدث عن مفهومه عن “اليوتوبيا الحقيقية “ 
روزا لوكسمبورغ-شتيفتونغ / فليكر. بعض الحقوق محفوظة.

بداية أ تحديد  يوّد  ته  ذا إريك  كان  القول.  يصعب  ؟  لبداية  ا كانت  ين 

Unitarian- سيمينار  خالل   1971 بسنة  الطوباوية   باألفكار  اهتاممه 

كان  األوىل.  الصياغات  يف  الحديث  متجنبا  بيكيل  بجامعة    Universalist

›‹الطوباوية  بعنوان  الطالب  أدارها  دراسية  ندوة  حينها  نظّم  قد  إريك 

يف  بدا  لــذي  ا لثوري  ا للتحّول  املرتقبة  االحتامالت  ملناقشة  لــثــورة‹‹   وا

كوينتني  ســان  سجن  يف  حينها  عمل  كام  األمــريــي.  املجتمع  تضاعيف 

يف  منضويا  قسيسا  لبا  طا بصفته    San Quentin State Prison الحكومي 

الّسجون.  إلصالح  جهودها  تكّرس  ناشطة  منظمة 

املفعمة  الفرتة  خالل  بيكيل  جامعة  من  ليتخّرج  جيّدا  تأهيال  ذلك  أّهله  لقد 

إريك  أصبح  حيث  تألقها،  وذروة  املايض  القرن  من  السبعني  السنوات  لبدايات 

يف  متثّل  والذي  الخوايل،  األيام  لتلك  الفكري  للمروع  طرحه  يف  بارزة  شخصية 

أطروحة  وعليه، شّكلت  ماركسيّا.  تخّصصا  باعتباره  اإلجتاع‹‹  علم  ابتكار  ›‹إعادة 

أسس  إىل  استنادا  ليس  الّسائد،  اإلجتاع  لعلم  تحّديا  قّدمها  التي  الدكتوراه 

أيديولوجيا بل بناء عى أسس علمية. لقد بنّي إريك يف املقابل أن بإمكان التّحديد 

الدخل  مستوى  يف  التّفاوت  أوجه  تفسي  بناؤه،  أعيد  الذي  للطبقات  املاركيس 

بطريقة أفضل مّا تقّدمه مناذج التّنضيد الطبقي القامئة ونظريّة رأس املال البري.

ابتداع  الذي كان فيه رايت يتحدى علم االجتاع، كان يعيد  الوقت   يف ذات 

املاركسية. لطاملا كانت الطبقة املتوسطة شوكة يف حلق املاركسية و يف ظهرها، ويف 

حني كان يفرتض أن تتالىش، صارت أكرب وأعمق بكثي. لقد  متّكن إريك بالتّعاون مع 

لوكا بيون Luca Perrone من حّل املشكلة وذلك بإعتاده ملفهوم ›‹املواقع الطبقية 

تتمثّل من هذا  املتضاربة  الطبقية  املواقع  تلك  إريك ثالثة من  املتضاربة‹‹. يطرح 

املنظور يف أرباب العمل الصغار الواقعني بني الطبقة البورجوازية الصغية والرأسالية 

الكربى، واملرفني واملدراء الواقعني بني رأس املال والعمل مدفوع األجر، واملوظفني 

الصغية. البورجوازية  والطبقة  األجر  مدفوع  العمل  بني  الواقعني  املستقلنّي  شبه 
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ماديسون    ويسكونسن  جامعة  يف  مساعد  أستاذ  منصب  إيريك  توىّل  حني 

بالتّحليل  يعنى  بحثي  برنامج  إعداد  يف  1976، رشع  Wisconsin Madisonسنة 

إلريك  يتيح  بشكل  معّدة  تكن  مل  القامئة  االستقصائية  الدراسات  وألن  الطبقي. 

بحثه  بإجراء  قام  قد  الجديدة،  للفئات  الطبقي  التنضيد  عملية  يف  اعتادها 

وذاعت  صّنفها.  التي  الطبقية  الفئات  لتحديد  أعّده  والذي  به  الخاص  الوطني 

أكرث  يف  فرق  بتكوين  قام  ما  ورسعان  املاركسية  هيمنة  حقبة  يف  ومتّددت  أفكاره 

من عرة بلدان أخرى وتنظيمها، كا أجرى دراسات إستقصائية ميدانية موازية.

تتجّى أبرز سات إيريك التّي تتخلّل عمله و أبحاثه  العلمية، وبالتأكيد مجرى 

حيات،  يف عزمه عى إدراك األمور وتصحيحها، ومل يقتض ذلك تطوير حوار وثيق بني 

األبحاث النظرية والبحث التجريبي فحسب، بل تجاوزه ليشمل العمل عى تعميق 

املنطق الداخيل ملخططاته التحليلية كذلك. وميكن تتبّع تطّور سياق تفكيه من خالل 

 Class, Crisis and the State )1978( كتبه بدءا من مؤلفه الطبقة واألزمة والّدولة

الذي سبق نر أطروحة الّدكتوراه املُعنونة البنية الطبقية وتحديد الدخل )1979(

Class Structure and Income Determination  وصوال إىل التحّول العميق يف 

اعتاد إريك ملفهوم اإلستغالل عند دجون روميز يف مؤلّفه الطبقات )1985( وكذلك 

.The Debate on Classes )1989( رّده عى منتقديه يف كتاب الجدل حول الطبقات

والفالسفة  االجتاعيني  العلاء  من  مجموعة  إىل  إريك  انضّم   ،1981 سنة 

باريجس  فان  أ. كوهني )G.A. Cohen( وفيليب  الفيلسوف ج.  املتميزين، منهم 

وكان   .)John Roemer( رومير  دجون  اإلقتصاد  وعامل   )Philippe van Parijs(

والتي  التحليلية‹‹  ›‹املاركسية  رواد  كانوا  لقد  إريك.  يف  األثر  عميق  األخي  لهذا 

مبيّنني   )››No bullshit Marxism«( الالُهراء  ›‹ماركسية  باسم  عموما  تعرف 

بذلك أسس املاركسية يف إطار غي مقيّد من االنتقاد الالذع ألعال بعضهم البعض. 

إريك  واجه  الطوباوي  التفكي  من  بداياتها  منذ  املاركسية  انزعاج  شّدة  ورغم 

التحّدي. إال أن الظرف الّسيايس كان يدعو لذلك متاما، فانطلق إيريك يف اإلعرتاض املبارش 

عى مبدإ فكر املحافظني الجديد املشحون بالشفقة، وطّور برنامجا إشرتاكيا بوضعه 

ملسار بدائل للرأسالية مكتشفا يف اآلن ذاته تركّز نواتاتها داخل املجتمع الرأسايل.

انطلق املروع الجديد سنة 1991، يف ذات سنة انهيار االتّحاد السوفيتي، حيث 

أطلق إريك سلسلة من املؤمترات ملناقشة مسألة ›‹الطوباويات الواقعية‹‹، طوباويات 

تبعد كّل البعد عن العامل الخيايل بل تنطوي عى بدائل كامنة يف املجتمعات القامئة 

الجمعياتية  بالدميقراطية  عالقة  ذات  مسائل  املؤمترات  مواضيع  وتناولت  فعال. 

واشرتاكية السوق والدميقراطية التّشاركية وتقديم منح لتوفي الدخل واملساواة بني 

قام  قد  إريك  كان  الكتب  من  املؤمترات يف سلسلة  ورقات  تّم نر  كا  الجنسني. 

.Envisioning Real Utopias  بتجميعها تُّوّجت برائعته تصّور اليوطوبيا الواقعية

وفيرب-الذين  ودوركايم،  ماركس  ملؤسسيه-  اإلجتاع  علم  يرّد  إريك  كان 

مقارنة  األخالقية  القيم  عى  القامئة  النظرية  البنى  رسم  حول  دقّة  أقّل  بدوا 

اإلجتاع  علم  مروع  تحديد  يف  ورصيحا  واضحا  إريك  كان  لقد  اليوم.  مبُحرتيف 

القيم. تلك  تحقيق  أجل  من  وإدراكها  املؤسساتية  اإلمكانيات  فهم  يف  متثّل  الذي 

إىل  النشطاء  انجذاب  حياته  من  األخية  السنوات  يف  إريك  إكتشف  لقد 

إىل  ليتحّدث  العامل  يجوب  وقته  معظم  وأمىض  الواقعية  اليوطوبيات  تلك 

مبشاريعهم  اإليديولوجي-الفكري  إطاره  بربط  اإلهتام  شديدة  مجموعات 

صيغة  يف   .Envisioning Real Utopias مؤلّفه  تقديم  توىّل  فقد  الخاصة. 

الذي  للغموض  بنزعه  وذلك  عليها  اإلطالع  ويسهل  املتناول  يف  تكون  مترسة 

َعنونَُه  للرأسالية  مضاّد  لدليل  وإعداده  األكادميية  املحادثات  عليه  تنطوي  كانت 

والعرين. الواحد  القرن  يف  للرأسالية  مناهضا  تكون  كيف  مالئم:   بتعبي 

لقد أبدى النشطاء يف خنادق املجتمع املدين حاسا بالغا لساع هذه الرسالة 

اإليجابية التي كانت مبثابة التكريم الفكري لجهدهم غي املريئ إىل حد كبي يف مناهضتهم 

للرأسالية رغم هول الّصعاب وتحّملهم الشديد الدائم لكل اإلهانات واألعال االنتقامية.

للوجود.  آخر  وأسلوبا  للتفكي  أسلوبا  أسلوبني:  وراءه  تاركا  إريك  غادرنا  لقد 

الدقة  وتلك  الوضوح  هذا  مبثل  تفكيه  متيّز  أحداً  أعرف  ال  واضحا.  أكن  دعوين 

املفعمة مبلكة اإلقناع وبالرسعة والبداهة والسالسة واألريحية غي إريك. وال أحد 

مثله قام، وبشكل فّعال، بالخوض يف ما كان عى املحك يف أي من املسائل ويف أية 

نْشبهه، ولكن ميكننا أن نستلهم مّا رسمه وأن  ورقة، وأّي كتاب. يعرس علينا أن 

نسي عى دربه، مسرتشدين بخريطة طريقه، فنعيد تشكيلها ونحن منيض قدًما.  

1 نسخة مخترصة من املقال املنشور عى صفحات مجلة Jacobin  خالل شهر جانفي 2019. وميكن 

االطالع عى الصيغة األصلية عرب هذا الرابط .

https://www.jacobinmag.com/2019/01/erik-olin-wright-real-utopias-practice-theory
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 حفظ ذكرى 
إيريك أولين رايت
بقلم ميشال ويليامز )Michelle Williams(، جامعة ويتسواتر ساند، جنوب أفريقيا

>

>>

مؤطرا، أ رايت  أولني  إيريك  يعدوا  أن  لهم  ميكن  الذي  العديدين  من  واحدة  نا 

التذكارية  الشهادات  من  العديد  ركزت  لقد  سفر.  وزميل  وصديقا،  ومتعاونا، 

التي قيلت يف شأنه عى إسهامه الفكري الضخم، وإرشافه وتأطيه األسطوريني، 

وانخراطه يف البحث عن طرق تتجاوز الرأسالية والتزامه به، وإسهامه يف املاركسية. 

وفيا خربت أنا أيضا هذه الجوانب لدي إيريك، فإين أرغب يف الرتكيز عى تجاريب 

وشغفه  املعدي  خياله  و  األطوار،  غريب  بشغفه  اإلنساين  إيريك  مع  الضخصية 

بالجانب اإلبداعي لدى الناس.

السنوية  زياراته  من  واحدة  يف  التسعينات  أواخر  يف  مرة  أول  إيريك  التقيت   

معهد  يف  كنت   ( أطروحتي  عى  املرف  بوروواي،  يكل  ما  األقرب  لصديقه 

إيريك:  قال  نقاشاتنا،  أوىل  من  واحدة  خالل  بركيل(.  جامعة  يف  العليا  الدراسات 

يل  عندها فرس  أفهمك«.  ال  »حقا؟  عليه  أجبت  ما  وهو  عّمك«.  أنا  تعلمني.  »هل 

أن مايكل هو أيب األكادميي وأخوه هو، وهو ام يجعل منه عمي. وأحسست عى 

عمق  مدى  من  الحقا  وتحققت  عامله،  يف  إدماجي  يف  طريقته  هي  تلك  أن  الفور 

فقد  عائلته،  من  جزء  أنهم  عى  لآلخرين  الودود  الحتضانه  إيريك  أتاه  ما  متثيل 

املمتدة، وإن من  الناس يف شبكة عالقاته  الطريق إىل إدماج  الدوام يجد  كان عى 

البداية، كان دور الويص املرشد الذي اتخذه إيريك خالل  خالل قرابة خيالية. منذ 

كل التزاماتنا، سواء أكان بصدد تفسي الفرق بني البناء النظري والبناء املفهومي و 

عرسه، أم بصدد الخوض يف نقاشاتنا املمتدة حول اندفاعات األحزاب الشيوعية يف 

جنوب أفريقيا وكياال نحو الدميقراطية، أم مجادالتنا حول ما ميكن أ، يصنع مبادرة 

مشاهدة  أم  املفضلة،  الروائية  غي  و  الروائية  كتبنا  تقاسم  أم  للرأسالية،  مضادة 

أم  أفريقيا(،  جنوب  فيها  تربع  التي  السياسية  املرسحيات  يحب  )كان  مرسحيات 

مناقشة وصفات إعداد الطعام والكيفية التي بها ميكن أقلمه طبقه الشهي الديك 

الذي  بالنبيذ  املعد  الديك  يسميه  كان  )ما  نباتيا  طبقا  يصي  بحيث  بالنبيذ  املعد 

كان  الدوام،  عى  جربته!(.  أن  إىل  فيه  بتشكيك  احتفظت  الذي  و  فيه،  ديك  ال 

مايكل  إىل  السنوية  زياراته  وكانت  ومرٍح.  بحاس  فيه  هو  ما  يف  ينخرط  إيريك 

يف  كان  إيريك  أن  ذلك  مايكل  طلبة  إىل  بالنسبة  حبور  لحظات   كذلك،  بوروواي 

العام كان  يتبقى من  كل مرة يعد طبقا خارقا ويدعونا إىل شقة مايكل )خالل ما 

يطبخ(.  يكن  مل  الذي  مايكل  شقة  يف  اجتاعاتنا  إىل  بالطعام  يأيت  الدوام  عى 

مضادة  بدائل  عى  بالعثور  املشرتك  بالتزامنا  عالقة  يف  بإيريك  اتصايل  تعمق 

التي  التضامني  واالقتصاد  بالتعاونيات  عالقة  يف  األخص  وعى  للرأسالية، 

استكشفناها مع رشييك فيساوس ساتغار )Vishwas Satgar( . وفيا اتفقنا عى 

أهمية التفكي من خالل بدائل ملموسة، مل نكن نتفق عى الدوام حلو التفاصيل، 

حيث أزال غي موافقة بشدة عى مقاربته التحليلية التي تستدمج أفكار الثقافة، 

وأهمية صنع املعنى و ضخامة فوىض الواقع.  يف كل ما خضنا فيه، مل يبد إيريك 

بلونجح  أفكاره  متابعة  يحب  كأنه  و  بدا  بل  اشمئزاز  أو  أية حرسة  اإلطالق  عى 

موافقا.   يكن  ذاته مل  اآلان  يكن معارضا ولكن ويف  أنه مل  االنطباع  يعطيني  أن  يف 

فيها  كتب  مبناسبتني  األقل  عى  علم  عى  وأنا  كذلك،  كرميا  كان  ولقد 

 )Zakes Mda( مدا  وزاكس   )Rohinton Mistry( ميسرتي  روبنت  من  كل  إىل  

كتبها مدا،  التي  الروايئ. وعندما شاهد املرسحية  السيايس  ليشكرها عى عملها 

جوهانسربغ،  إىل  زياراته  من  واحدة  خالل  القمر  احتضار  رصخات  عنوان  تحت 

حياته.  يف  شاهدها  مرسحية  أفضل  إنها  وقال  الانهار  شفا  عى  دموعه  كانت 

السنوات  امتداد  انبنت، عى  فإن صداقتنا  بركيل،  إيريك يف  قابلت  كنت  ولنئ 

من  العديد  إىل  سفراتنا  خالل  به،  األول  لقايئ  أعقبت  التي  املاضية  العرين 

املناطق البعيدة مثل كياال، وإسبانيا، وغوتربغ، وبيونس آيرس، وبادوا، كا أنه زار 

الهند  كياال،  يف   2000 سنة  لنا  املكان  بعيد  لقاء  أول  كان  ثالثا.   أفريفيا  جنوب 

اتصال  إيريك عى  امليداين يف كياال(. وهناك علمت إن  للتو عمل  )كنت قد بأت 

أعى  من  تنزل  »سوف  أغنية  مرة  غنى  وقد  ذهب.  أينا  األعار  كل  من  بأناس 

الجبل«  ملجموعة ضاحكة من أطفال املدارس الرائعني يف قرية جبلية يف ريف كياال. 

“كان إريك دامئًا الشخص املبهم واملحب والعاطفي واإلنساين الذي كان 

أيًضا أحد أهم علامء االجتامع واملاركسيني يف عرصنا” 

جوهانسربغ.   إىل  ومايكل  هو  أىت  حينا  إيريك  مع  املفضل  لقايئ  كان  ورمبا 

االثنني  أراها  أن  يف  الوفي  الحظ  يل  كان  ثالثتنا،  عى  اقترص  عشاء  وخالل 

محتوى  يكن  مل  ساعة.  من  أكرث  استمر  املاركسية  حول  جدل  يف  ينخرطان 

لقد  فيها.   انخرطا  بها  التي  الهزلية  الطريقة  بل  فحسب،  الهام  هو  املناقشة 

أي  عى  عالمة  أية  يبدي  يكن  مل  أنه  والحقيقة  عالية،  إيريك  جأش  رباطة  كانت 

تأثر )مبا يف ذلك بالحرمان من النوم، وانعدام الرافهة، أو جداول األعمال املرهقة(. 

املحب  و  املرشد  الشخص  إيريك  كان  األقل،  عى  معه  تجربتي  يف 

االجتاع  علاء  أهم  من  واحدا  أيضا  كان  والذي  واإلنساين  الشغف  وذا 

بسالم.  ولتمض  إيريك  وداعا  زمننا.  يف  املاركسيني  واألكادمييني 
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مقاربة الجندر 
 والالمساواة: 

مقدمة
بقلم بيرغيت ريغراف، جامعة بادربورن، ألمانيا، وعضو فريق البحث حول النساء و الجندر والمجتمع )ف ب ٣٢( 

صلب الجمعية الدولية لعلم االجتماع، ولينا أبي رافع، الجامعة اللبنانية األمريكية، لبنان، وكادري آآفيك، جامعة 
تاللين، إيستونيا وجامعة هلسنكي فنلندا

>

>>

تحقيق املساواة ليست مبسألة شخصية أو خاصة.  
بل يجب التطرق له عى املستوي الهيكيل 

والسيايس واالجتاعي واالقتصادي. الصورة: 
نغوين هاي ها / فليكر.
بعض الحقوق محفوظة.

علم م يف  أساسية  وتحليل  بحث  حقال  االجتاعية  والالمساواة  الجندر  وضوعا 

النتائج  التخصصات األخرى. وتبني أهم  الجندية وعديد  االجتاع، والدراسات 

املتمخّضة عن هذه البحوث أن أكرب نسبة للفقراء واملهمشني يف ربوع العامل 

عن  الصادر  الجندرية  الفجوة  حول  الدويل  للتقرير  ووفقا  النساء.  جنس  من  هم 

املنتدى االقتصادي العاملي لسنة 2008، سيستغرق سّد الفجوة االقتصادية املوجودة 

بني الجنسني مّدة 202 سنة. وميكن لالمساواة االقتصادية أن تتجى يف عّدة أشكال، 

 The( 2018  لعام الجندرية  للفجوة  العاملي  التقرير  املثال، وحسب  فعى سبيل 

Global Gender Gap Report 2018(، متتلك النساء نسبة من 41 ٪ من أرايض 

البلدان التي شملها التحقيق. كا تشغل املرأة عى املستوى املهني 34٪ فقط من 

الالشكيل  االقتصاد   يف  النساء  تلعبه  الذي  الدور  يعّد  باملقابل،  اإلدارية.  املناصب 

تحّديا جندريا آخر، حيث تشكلن أكرب نسبة مشتغلني يف هذا النوع من االقتصاد، 

التقرير ذاته أن املرأة تقيض ضعف الوقت املهني يف أداء مهام أخرى غي  ويذكر 

مأجورة مقارنة بالرجل.

أنفسهن عرضة  النساء  الالشكيل، تجد  االقتصاد  يغيب عن  التنظيم  أن  وبفعل 

لالستغالل واألذى بشكل كبي. مع هذا، ميكن لهذه االحصاءات أن تتحسن بشكل 

ملموس من خالل تبني سياسة هادفة للتغيي، علا أن  النساء أكرث من ميكنهم الدفاع 

عن الفكرة ، بالرغم من كونهن األقل متثيال يف املجال السيايس. فمن بني 149 دولة 

شملها التحقيق يف التقرير، ترأس النساء 17 دولة فقط، وعالوة عى ذلك، فإن 18 

٪ فقط من الوزراء و 24٪ فقط من الربملانيني يف جميع أنحاء العامل هم من النساء.

يف  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  مسية   يف  املعترب  التقدم  من  الرغم  عى 

أثر كل  للنساء، بفعل  املتاحة  الفرص  البلدان، ال يزال هناك تفاوت كبي يف  بعض 

والجنسانية،...إلخ. االجتاعية  والطبقة  العرق  ومنها  املتقاطعة،  هوياتهن  طَيْف 

هذا  من  االمتيازات  ببعض  تتمتعن  الاليت  النساء  بعض  تستفيد  حني  ويف 

الواحد،  البلد  مستوى  فعى  هشة.  جّد  ظروف  يف  تعشن  غيهن  تظل   ، التقدم 

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
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وهي  متنوعة،  وثقافية  اجتاعية  خلفيات  بفعل  النساء  بني  الفوارق  تتزايد 

للنساء. املتاحة  والفرص  االجتاعية  بالحاية  يتعلق  فيا  كبية  تبعات  لها  فوارق 

انخفض   ،)UNICEF data( اليونيسيف  لبيانات  ووفقا  املثال،  سبيل  فعى 

 54 املرتبة  تحتل  بحيث  املتحدة،  الواليات  يف  نسبيا  األمهات  عند  الوفيات  معدل 

من أصل 182 دولة شملها التحقيق. ويف الوقت ذاته ، تضاعف عدد الوفيات عند 

البلد  يف  البيض  النساء  من  بنظياتهن  مقارنة  مرات،  بثالث  السوداوات  األمهات 

 .)Centers for Disease Control and Prevention( بيانات  حسب  نفسه 

التقدم  ذلك  نسب  تظل  تقدم،  إحراز  إل  الدول  من  العديد  تستمر  حني  ويف 

التصنيف  إفريقيا  وشال  األوسط  الرق  إقليم  من  كّل  ويتقدم  متفاوتة.  جّد 

 ، العامل  مستوى  عى  نوعها  من  األكرب  وهي  الجندرية،  بالفجوة  املتعلق  العاملي 

لكن معدل تقدمها يف تحسني ظروف املرأة أفضل من معدل تقدم منطقة أمريكا 

الجندرية  الفجوة  سّد  قادر عى  آسيا  أن جنوب  إىل  التقديرات   وتشي  الشالية. 

وشال  األوسط  والرق  الشالية  أمريكا  عى  بذلك  متقدما  عاما،   70 غضون  يف 

إفريقيا بقرابة قرن من الزمن. ولكن إذا ما فحصت هذه املنطقة بدقة أكرب، يتبادر 

الروهينغا  نساء  إىل  بالنسبة  اإلحصاءات  هذه  داللة  حول  استفهام  األذهان  إىل 

الاليئ ميزقهن شتات يف ميامنار، وهن تعشن يف ظروف جّد  هشة بسبب التطهي 

التساؤل حول  النوع تدفعنا ال محالة إىل  العرقي املستمر. إن إحصاءات من هذا 

وقياسه. الجنسني  بني  الالمساواة  مبؤرش  يتعلق  فيا  املحرز  التقدم  تحديد  كيفية 

تسلط اإلسهامات يف هذا العدد من حوار كوين الضوء عى الفوارق الهائلة االجتاعية 

املجالية التي تؤثر يف تشكيل العالقة القامئة بني الجندر والالمساواة االجتاعية وترابطها.

الدنياميات  لهذه  انطالق  نقطة  تقديم  هو  العدد  هذا  من  والغرض 

له  تكون  أن  يحبذ  الذي  والنقاش  البحث  من  ملزيد  فضاء  وخلق  املختلفة 

النساء. أوضاع  تجاه  وسياساته  االجتاعي  التغيي  عى  فعالة  انعكاسات 

من هذا املنطلق، تالحظ ليزا هوزو)Liisa Husu( أنه، عى الرغم من التقدم 

الكبي الذي أحرزته النساء عى مستوى التعليم العايل يف جميع أنحاء العامل، كلّا 

إليها.  الوصول  يف  النساء  حظوظ  قلت  الرقي،  يف  درجات  اإلدارية  املراكز  زادت 

 « البحوث  متويل  يف  الجندرية  التحديات   « املوسومة  مقالتها   يف  هوزو  زتناقش 

الشال.  الدول األوروبية ودول  النساء من منظور  انخفاض نسب متثيل  تداعيات 

بني  املساواة  تحدي   « مقالها  يف   )Blanka Nyklová( نيكلوفا  بالنكا  وتوضح 

الجنسني يف جمهورية التشيك » كيف ترسم اإليديولوجية  النيو-ليربالية واملواقف 

الوسطى،  أوروبا  يف  الجنسني  بني  االجتاعية  الالمساواة  معامل  تجاه  املحافظة 

املزور  التحرر  مفهوم  الباحثة  توظف  حيث  التشيك،  جمهورية  عى  الرتكيز  مع 

أخريات. النساء عى حساب  بعض  اكتسبتها  التي  االمتيازات  الضوء عى  لتسليط 

من جهتها، تناقش مارغريب أبراهام )Margaret Abraham( يف مقالتها املوسومة 

مسألة  األمريكية«  املتحدة  الواليات  يف  الجندري  التفاوت  والتغي:  االستمرارية   «

التعامل مع النجاحات املتحققة  من خالل الكفاح من أجل املساواة يف الواليات املتحدة 

بالتوازي مع االنتكاسات التي عرفها هذا البلد . كا تبني الباحثة أن هذه اإلنجازات 

املراد بها تحقيق املساواة والعدالة  بعيدة كل البعد عن كونها إنجازات بديهية، وأنه 

يتعني علينا امليض قدما يف العمل لصالح املجتمع ووضعه باالستمرار تحت املعاينة .

أّما لينا أيب رافع فتبحث يف مقالها حول » الجندر والالمساواة يف املنطقة العربية » 

معضلة الالمساواة بني الجنسني يف السياق العريب، حيث عانت املنطقة ولفرتة طويلة 

من غياب األمنني االقتصادي والسيايس، إضافة إىل أثر العوائق االجتاعية والثقافية 

ونظام األبوية الراسخة يف املنطقة. هذا الوضع املزري معطّل، وهو ينعكس سلبيا يف 

العديد من الحاالت عى مسية التقدم نحو تحقيق املساواة بني الجنسني. فلن تحقق 

املنطقة السالم أو الرخاء دون تحقيق مساواة كاملة للنساء العربيات مع الرجال.

العمل  »جندرة   )Nicola Piper( بايرب  نيكوال  مقال  يشي  باملقابل، 

واملستدامة  الكبية  السكانية  الحركات  أن  إىل  اآلسيوي«،  السياق  يف  والالمساواة 

أن  حيث  والدارسني،  الباحثني  عند  محوريا  موضوعا  تشكل  أصبحت  آسيا  يف 

غالب  ويف  مؤنثة،  قطاعات  يف  تتمركز  الخصوص،  وجه  عى  السنوية  الهجرات 

الاليت  تحديات  تقع  وعليه،  والحاية.  الحقوق  إىل  النساء  فيها  تفتقر  األحيان 

املنطقة. يف  الجندرية  الالمساواة  مسألة  لب  يف  ومواطن ضعفهن  النساء  تالقيهن 

االجتاعي،  التقدم  االجتاعي:  للتقدم  الدويل  الفريق  بـ«  املعنون  مقاله  ويف 

تقرير  إنجاز  عملية   )Jeff Hearn( هين  جيف  يناقش   ،« الجندرية  اآلراء  بعض 

يف  الواردة  التوصيات  عى  يركز  وهو  ونتائجه،  االجتاعي  للتقدم  الدويل  الفريق 

التقرير، خاصة تلك التي منها تعنى بالكيفية التي بها تتوجب َمْفَهَمة الجندر.  

توجه جميع املراسالت إىل: 

 birgitt.riegraf@uni-paderborn.de بيغيت ريغراف عى العنوان

 lina.abirafeh@lau.edu لينا أيب رافع عى العنوان

   kadri.aavik@tlu.ee كادري آآفيك عى العنوان

https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://data.unicef.org/topic/maternal-health/maternal-mortality/
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pregnancy-mortality-surveillance-system.htm%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Freproductivehealth%252Fmaternalinfanthealth%252Fpmss.html
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/maternalinfanthealth/pregnancy-mortality-surveillance-system.htm%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Freproductivehealth%252Fmaternalinfanthealth%252Fpmss.html
mailto:birgitt.riegraf%40uni-paderborn.de?subject=
mailto:lina.abirafeh%40lau.edu?subject=
mailto:kadri.aavik%40tlu.ee?subject=
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التحديات  الجندرية 
في تمويل البحوث

بقلم ليزا هوسو  )Liisa Husu(، كلية هانكن لالقتصاد، فنلندا، وجامعة أوريبرو ، السويد ، وعضو مجلس إدارة لجنة 
البحث في الجمعية الدولية لعلم االجتماع حول سوسيولوجيا العلوم والتكنولوجيا )RC23( ، وعضو لجنة البحث 

)RC32( في الجمعية الدولية لعلم اإلجتماع حول المرأة والجندر والمجتمع

>

>>

شكل الالمساواة بني الجنسني يف األوساط األكادميية ومهن البحث مصدر ت

الثلث، عى  الباحثات  النساء  تتجاوز نسبة  قلق دائم وعاملي، بحيث ال 

مستوى العامل ويف أوروبا. والفكرة الراسخة هي أنه كلا كانت املناصب 

راقية، قلت حظوظ النساء يف تقلدها. وعى الرغم من التقدم الكبي الذي أحرزته 

النساء يف قطاع التعليم العايل يف جميع أنحاء العامل، ال تزال غالبية األساتذة الساحقة 

من الذكور، أضف إىل ذلك أّن وتية تحقيق التوازن بني الجنسني  جّد بطيئة، حسب 

ما تشي إليه آخر اإلحصاءات األوروبية وإحصاءات دول الشال.

< هل أن متويل البحث محايد جندريا؟

التقدم  يف  الرئيسة  القضايا  أحد  البحوث  متويل  عى  الحصول  يعد 

األمر  أتعلق  سواء  والبحثية  األكادميية  األوساط  مستوى  عى  الوظيفي 

الحصول  يف  النجاح  ذلك  يعني  البلدان،  معظم  ويف  بالرجال.  أم  بالنساء 

صعبة.  منافسة  خالل  من  غالبًا  يتأىّت  وهو  للبحوث،  خارجي  متويل  عى 

انخفاًضا  البحث  لتمويل  الجندرية  بالديناميات  املتعلقة  البحوث  تُظهر  مل 

جميع  يف  وذلك   النساء  بها  تقوم  التي  البحوث  متويل  نجاح  معدل  يف  منتظا 

من  العديد  تشوبها  تعقيًدا  أكرث  صورة  رسمت  إنها  بل  التمويل،  سياقات 

البحث  ومجموعات  األفراد  بالباحثني  األمر  يتعلق  الجندرية.  التحديات 

تكون هذه  أن  البحث وسياساته. ميكن  التمويل ومحتوى  والجامعات ومنظات 

النظراء،  التمويلية، ومبراجعة  البوابات  التمويل، وبحراس  التحديات مرتبطة مبنح 

بتحديد  وخاصة  ومبارساتها،   وبسياساتها   ، وبإدارتها   ، التمويل  ومبنظات 

األبحاث  أبرزت  وقد  االمتياز.  يحدد  مبن  وكذلك  رائد،  هو  ومن  رائد  هو  ما 

يف  بعناية  النظر  إىل  الحاجة  األبحاث  ومتويل   الجندر  حول  واملتّصلة  الحديثة 

نطاقا وأكرث شموالً. أوسع  بطريقة  التمويل  وبيئات  بأكملها  البحوث  دورة متويل 

التمويل  دورة  البحث  متويل  يف  الجندر  لديناميكيات  األوسع  الفهم  يشمل 

التطبيقي  بالسلوك  عالقة  يف  املحتملة  الجندرية  األمناط  وتحليل  بأكملها، 

مجموعة  وبتكوين  للتطبيق(،  )املؤهلني  املتسابقني  ومبجموعة  يطبق(،  )من 

للمتسابقني  التوجيهية  وباملبادئ  الدعوة،  وبنصوص  التمويل،  وبأدوات  البحث، 

التقييم،  ومبعايي  الوظيفة(،  أو  )العمر  األهلية  ومبعايي  التمويل،  عى  للحصول 

املراجعني،  وبتوظيف  التقييم،  يف  املحتملة  وبالتحيزات  التقييم،  وبإجراءات 

واملمنوح،  املطبق  التمويل  ومبقدار  النجاح،  ومبعدالت  النظراء،  مراجعة  وبعملية 

باملساواة  األمر  يتعلق  كا  عموًما،  املمولني  سياسة  وببيانات  البحث،  ومبحتوى 

حسب  اإلحصاءات  وبرصد  التمويل،  لنظم  التاّمة  وبالشفافية  بني-الجندرية،  ما 

بلوغها. تم  الذي  للتمويل  األمد  طويلة  املهنية  وباآلثار  وتوافرها،  الجنس 

بالتميّز،  الخاصة  التمويل  بأدوات  يسمى  ما  الخاصة  األهمية  ذات  األمور  من 

املتميزين، وما شابه ذلك.  التميز املختلفة، واألساتذة  التميز، ومبادرات  أي مراكز 

وقد أظهرت العديد من الدراسات األمبييقية واالستطالعات الحديثة أن مبادرات 

وذلك  اإلناث،  الباحثات  من  أكرث  الباحثني  من  الذكور  منها  استفاد  هذه  التميز 

حتى يف البلدان ذات مستويات الساواة الجندرية اإلجالية العالية، مثل السويد.

إىل  السعي  يف  هاّما  دوًرا  الرسمية  وغي  الرسمية  األكادميية  الشبكات  تؤدي 

املجاالت  من  العديد  يف  البحث  متويل  يتزايد  بحيث  التمويل،  عى  الحصول 

باألمناط  املتعلقة  األبحاث  وتكتيس  بالفرد.  وليس  بالجاعة  األمر  يتعلق  عندما 

بالغة. أهمية  البحوث  بيئات  يف  واالندماج  األكادميي  للتشبيك  الجندرية 

< التجربة األوروبية

الوطنية  البحث  سياسات  يف  الرئيسة  القضايا  أحد  البحث  متويل  يعّد 

لبعض  الوطنية  السياسات  وضمن  األورويب،  االتحاد  مستوى  فعى  واإلقليمية. 

وذلك  البحوث  متويل  يف  الجندرية  املساواة  قضية  أثيت  األوروبية،  البلدان 

بوصفها     ،2000 السنوات  وبداية  العرين  القرن  تسعينيات  أواخر  منذ 

»الربامج  ضمن  األورويب  االتحاد  أبحاث  متويل  تصنيف  تّم  وقد  سياسيا.  شأنا 

اإلطاري« منذ منتصف مثانينات القرن العرين. وكانت برامج االتحاد األورويب 

اإلطارية األوىل تهمش العلوم االجتاعية بشكل خاص، إال فيا يخدم الجوانب 

يف  البحث  متويل  يدرج  مل  الجندر.   بشأن  صموتة  وكانت    ، التكنولوجية 

الفرتة  وهي   )1998-1994( الرابع  اإلطاري  الرنامج  يف   إال  االجتاعية  العلوم 

بدأ  الجندرية  وتدرج يف جداول األعال. هكذا  القضايا  تثار فيها  التي بدأت 

التوسع التدريجي منذ أواخر التسعينيات ، انطالقا من أّول مبادرة حول »النساء 

يف  الجندرية  باألبعاد  مرورا  العلوم،  يف  الجندر  مسألة  إىل  وصوال  العلوم«،  يف 

يف  الجنسني  بني  التوازن  عى  التقليدي  الرتكيز  إىل  باإلضافة  البحث،  محتوى 

صفوف الباحثني وضمن مجموعات البحث وكذلك بني صناع القرار واملقيّمني. 

البحوث  الخمس يف مجال  األولويات  الجنسني إحدى  املساواة بني  هذا، وتعد 

األوروبية، وهو ما يحيلنا إىل ثالث قضايا: التوازن بني الجنسني يف فرق البحث، 

البحث.  محتوى  يف  الجندري  والبعد   ، املقيّمني  بني  الجنسني  بني  والتوازن 
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“تلعب اإلرادة السياسية أو االفتقار إليها دوًرا مهاًم يف تحديد 
الجنسني  بني  للمساواة  العام  التمويل  منظامت  أولويات 
والتصدي للتحديات الجنسانية يف متويل البحوث” 

ومتويل  الجندر  حول   2009 سنة  متّت  التي  تلك  منهجية،  مراجعة  أول  وتعّد 

البحث يف 33 بلدا، جزًءا من  السياسة األوروبية املارسة. وقد وقفت هذه املراجعة 

عى تفاوت كيفيات معالجة القضايا الجندرية بشكل كبي يف البلدان األوروبية، من 

خالل سياسات البحث الوطنية ووكاالت التمويل الوطنية، بدًءا من »االنعدام النسبي 

للنشاط«، ورصد متويل البحث الوطني حسب الجنس يف عديد البلدان، مرورا مبختلف 

التدابي االستباقية، واالستطالعية، وكذا املشاركة النشطة لتعزيز املساواة الجندرية يف 

نظام التمويل الوطني، وذلك يف عدد قليل من البلدان، مبا فيها دول منطقة الشال. 

تم تأسيس املؤسسة البحثية األوروبية الرئيسة وهي مجلس األبحاث األورويب 

باحثني  طرف  من  املنجزة  الرائدة  البحوث  متويل  بهدف   2007 العام  يف   )ERC(

ويف  تخصص  أي  يف  املتقدمني  والباحثني  املهنية،  مسياتهم  منتصف  ويف  مبتدئني، 

أي بلد وذلك مبيزانية تبلغ 13.1 مليار يورو، للفرتة املمتدة بني 2014-2020. ومع 

ذلك ، وعى الرغم من االنشغاالت الجندرية يف سياسات االتحاد األورويب البحثية، 

افتقر مجلس البحث األورويب  يف بداياته إىل مبدأ املساواة الجندرية ضمن مبادئ 

حكمه. وعندما بدأ مجلس البحث األورويب أخيًا يف رصد حصص للتمويل حسب 

الجنس، أظهرت النتائج أنه يف الفرتة املمتدة بني 2007-2013، كان معدل حصول  

بينا   ، األولية  املنح  يهم  ما  النساء هو 25٪  يف  الرجال هو 30٪ ومعدل حصول 

كان الرجال يحصلون عى 15٪ والنساء  13٪ من املنح املتقدمة. هو حقل واحد 

فقط  مل يكن فيه فرق بني الجنسني عى مستوى املنحة األولية وهو حقل العلوم 

الذكور بشكل كبي، بحيث  يهيمن عليه  أبحاث  الفيزيائية والهندسية، وهو مجال 

ما  التي عادة  الحقول  الرجال يف  لفائدة  النجاح  فوارق واضحة يف معدالت  هناك 

الحياة، والعلوم اإلنسانية واالجتاعية. النساء بشكل كبي، مثل علوم  تنشط فيها 

أولويات  تحديد  يف  مهم  دور  إليها  االفتقار  أو  السياسية  اإلرادة  لحضور 

منظات التمويل العام بالنسبة إىل املساواة بني الجنسني والتصدي إىل التحديات 

الشال يف  تصنيف مجتمعات  تم  املثال،  البحوث. عى سبيل  الجندرية يف متويل 

 ، الدويل  املستوى  عى  الجندرية  باملساواة  املتعلقة  املقارنات  يف  متقدمة  مراتب 

الصدارة  مكان  الجنسني  بني  املساواة  وتحتل  العاملية.  االبتكار  مؤرشات  يف  وأيًضا 

تتلقى  السويد،  ففي  والسويد.  الرنويج  يف  خاصة  البحث،  سياسات  أجندة  يف 

والوكالة  للبحوث  السويدي  املجلس  مثل  العمومية،  البحوث  متويل  منظات 

يف  الجندري  املنظور  لتعميم  حكومية  توجيهات  فينوفا،  لالبتكار  الوطنية 

باالستطالعات  يكتفون  السويديني، ال  األبحاث  أّن ممّويل  إىل ذلك  أنشطتها. أظف 

أدوات  أيًضا  يستخدمون  بل  فحسب،  اإلحصاءات  أساس  عى  القامئة  التنموية 

التمويل. لجنة  اجتاعات  يف  الجندريني  املراقبني  مثل  النوعية  االجتاعية  العلوم 

تّم  سياسيًا  هدفًا  العامة  البحوث  متويل  مجالس  يف  الجندري  التوازن  يعّد   

ال  بينا  والسويد،  والرنويج  فنلندا  من  كل  يف   2000 سنوات  أوائل   منذ  تحقيقه 

وليس  الذكورية.  السيطرة  تحت  األوروبية   الدول  من  العديد  يف  املجالس  تزال 

والعدالة؛  التمثيل  يف  مساواة  مسألة  فقط  التمويل  مجالس  يف  الجندري  التوازن 

داخلية  معرفة  يوفر  ألنه  أيًضا  مهم  املناصب  يف  املتساوي  التمثيل  أن  كا 

للمشاركني.  العلمي  التواصل  شبكة  ويعزز  التمويل  نظام  عمل  بكيفية 

 liisa.husu@oru.se توجه كل املراسالت إىل ليزا هوسو  عى العنوان

mailto:liisa.husu%40oru.se%20?subject=
mailto:liisa.husu%40oru.se%20?subject=
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تحدي المساواة الجندرية 
في الجمهورية التشيكية

بقلم بالنكا نيكلوفا )Blanka Nyklová( ، معهد علم االجتماع، األكاديمية التشيكية للعلوم، جمهورية التشيك

>

>>

شعار قسم الدراسات الجندرية املنحل يف برنو.

تم االحتفاء هذا العام مبرور ثالثني عاًما عى انهيار الستار الحديدي لبلدان ي

النيوليربايل  التحّرر  عاًما من  أو 30  األوروبية،  باملركز(  )مقارنة  املحيط  شبه 

غي املتكافئ والذي كان ميثل السبيل الوحيد املمكن للدميقراطية. كان تنامي 

الدميقراطية مبثابة خطوة نحو الجدارة، حيث اّمحت هياكل السلطة السابقة التي 

كانت قامئة عى عضوية الحزب الشيوعي. تظهر وسائل إعالم تلك الفرتة أن الجدارة، 

التي تربر الالمساواة بني أولئك الذين يقدمون عى أن هم متلكون األهلية ألسباب 

شخصية، كانت ُمبِهجة وحاسية بشكل كبي ألنها كفيلة بإحداث قفزة نحو املركز 

من  وزراء  رئيس  حاليًا  يديرها  التشيك  جمهورية  فإن   ، ذلك  ومع  الجيوسيايس. 

األوليغارشية كان عميالً رسياً قبل عام 1989 ومتكن، مثله مثل معظم املليارديرات 

اقتصادية بفضل  املميز ملا قبل عام 1989 إىل قوة  التشيكيني، من تحويل موقعه 

الخوصصة. يف الوقت نفسه ، يجد ما يقارب ُعر السكان أنفسهم، يف دوامة ديون 

بسبب تريع  الحجز املتعمد ، حيث يوجد حوايل 70.000 شخصا يف حالة الترد  

فيا فقد 120.000 آخرين منازلهم. وأُوجز هنا بعض عواقب املنطق السيايس الذي 

تقوم عليه الليربالية الجديدة  فيا يخص الالمساواة االجتاعية / الجندرية يف بلدان 

مجموعة فيزيغراد بوسط أوروبا، مع الرتكيز بشكل خاص عى الجمهورية التشيكية. 

وباالعتاد عى توجه حقل الدراسات الجندرية، أواصُل البحث يف تأثي هذا املنطق 

عند تطبيقه عى مسائل املساواة والعدالة.

أصبحت الليربالية الجديدة اختصاًرا مفاهيميًا مفرّسا ألسباب عدم املساواة، مبا 

تُفهم  النحو،  الحايل. عى هذا  العوملة  الجندرية، يف سياق   املساواة  يف ذلك عدم 

الليربالية الجديدة عى أنها عودة إىل السوق الحرة باعتبارها املحدد النهايئ لجميع 

من  املفرط  التبسيط  هذا  مواجهة  الناقدون  املنظّرون  حاول  لقد  الحياة.  جوانب 

خالل فحص أثره يف املناطق املرتابطة مع بعضها البعض. يف العام 1998، ربط عامل 

األنرثوبولوجيا الفرنيس بيي بورديو )Pierre Bourdieu( مفهوم الليربالية الجديدة 

بتدمي املجموعات والتفتيت الخانق للقوى العاملة، ما أدى إىل تراجع قدرة األفراد 

عى مقاومة قوى رأس املال العاملي. ومنذ ما يقارب عقدين من الزمن، ركزت أنجيال 

ماكرويب )Angela McRobbie(، املنِظرة الثقافية الربيطانية، عى التمثالت الثقافية 

للتمكني االقتصادي القامئة عى االقرتاب من حياة املرء بوصفه مروعا، كا هو الحال 

يف شخصية بريدجيت جونز Bridget Jones األدبية والسينائية، وكيفية تأثيها يف 

حياة الشابات الاليت يرون أنفسهن يف شخصها. وركز املنظر السيايس األمرييك ويندي 

براون )Wendy Brown( عى آثار منطق السوق، ليس يف البعد االقتصادي للحياة 

الدميقراطية. للمؤسسات  السيايس  املنطق  االجتاعية فحسب بل، وهو األهم، يف 

< الليربالية الجديدة والجندر يف دول الفيزيغراد

يعاملون  فهم  ذلك  ومع  ملموسة،  أمثلة  أعاله  املذكورون  املؤلفون  يوظف 

يؤدي  ما  الجديدة،  للليربالية  عامليًا  صالحة  نظرية  يقدمون  أنهم  عى  غالبًا 

الفيزيغراد  بلدان  توفر  للظاهرة.  سياقية  دراسة  إلجراء  دعوات  عن  اإلعالن  إىل 

املنظات  لتعليات  التفاضيل  التنفيذ  عواقب  ملراقبة  مخترباً  أوروبا  وسط  يف 

الدميقراطية.  السيورة  لتسهيل  وذلك  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  مثل 

يف  للنيوليربالية  النقدية  الدراسات  عدد  ارتفع  تحديدا،   2000 العام  بعد    

مروع  أن  الجندرية  الالمساواة  تحليالت  تُظهر  الطارئ.  الجيوسيايس  شكلها 

»التحرر   )Zuzana Uhde( يوهدي  زوزانا  تسميه  عّا  أسفر  قد  الحديث  التحرر 

حساب  عى  النساء  من  معينة  مجموعات  متكني  فيه  يتم  وضع  وهو   ، املزيف« 

أنه  أساس  السوق عى  مجال  خارج  سلعة  إىل  تحويلهن  من خالل  أخريات  نساء 

رعاية. ليس التحرر املزيف تحّررا غي مكتمل فحسب، ولكنه يعزز الظلم الجديد 

وال متكن محاربته دون فهم الدور الرئييس الذي تضطلع به الرأسالية يف دعمه.

 تشكل النساء يف الجمهورية التشيكية حوايل 20 ٪ من أعضاء الربملان، ويظل 

املنصب  لنفس  بالنسبة   ٪10 و   ، عموًما   ٪22 الجنسني يف حدود  بني  األجر  فارق 

أطول   يأخذون  الذين  األولياء  من   ٪98.5 النساء  تشّكل  كا  املؤسسة،  نفس  يف 

اإلجازات األبوية يف أوروبا، أما فيا يتعلق باألرس ذات العائل الواحد، فإن 90٪ من 

حاالتها  تخص النساء. واجهت النساء مستويات  مرتفعة من الالإستقرار االقتصادي 
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منذ العام 1989 وهن أكرث عرضة للفقر، ذلك أن النساء املسّنات معرضات للفقر 

مناطق  يف  واالجتاعية  االقتصادية  الالمساواة  تفاقم  مع  خاصة  غيهن،  من  أكرث 

ذلك،  كل  من  واألهم  املهاجرين.  ووضع   / اإلثنية  النزعة  بفعل  البلد  من  معينة 

النوع  ثقافة  تتميز  عموًما  فيزيغراد  مجموعة  ودول  التشيك  أن يف جمهورية  هو 

التحّرر املزيف  بالنزعة املحافظة والتمييز الجنيس، مّا يسمح بظهور  االجتاعي، 

الغرض  لهذا  املبذولة   والجهود  املرأة  تحرر  إن  بل  طريقه،  من  العوائق  يزيل  و 

املنطقة. يف  االقتصادية  املشاكل  بعض  يف  السبب  عتبارها  عى  للّوم  عرضة  تكون 

النزعة  دعم  مدى  الجندرية  الدراسات  يف  املتخصصون  الباحثون  أثبت  لقد 

كل  يُظهر  بالعكس.  والعكس  الجديدة  لليربالية  الجندر  عالقات  يف  الرجعية 

أن    )Hana Hašková( أسكوفا  وهانا   )Radka Dudová( ديدوفا  رادكا  من 

كانت  التي  لتلك  امتداد  مجرد  كانت   1989 عام  بعد  األبوية  اإلجازة  سياسات 

تعّد قبل عام 1989 جزء من سياسات إعادة التأهيل. وتركز كل من ليبورا أوتاس 

املساهمة  عى  أسكوفا  وهانا   )Libora Oates-Indruchová( إندروشوف 

تعود  التي  التحرر  سياسات  بعض  يف  والنسوية  النسائية  للحركة  بها  املعرتف  غي 

 )Kateřina Lišková( ليسكوفا  كاترينا   تبني  حني  يف  الشيوعية،  الحقبة  إىل 

يف  الطبي  الخطاب  يف  الجنسانية  حول  املزدوجة  املعايي  تطبيق  أعيد  كيف 

تكون  أن  اإلسهامات  هذه  من  ألي  يكن  ومل  املايض.  القرن  من  الستينيات  أواخر 

املنطقة. يف  النسوية  والنظرية  الجندرية  الدراسات  انتشار  دون  من  ممكنة 

< توجه الدراسات الجندرية

قد يساعدنا توجه الدراسات الجندرية يف املنطقة عى فهم استمرار الالمساواة 

تأسيس  ارتبط  فقد  النيوليربالية.  تدعمه  دميقراطي  مروع  خضم  يف  الجندرية 

واملتربعني  املتحدة  الواليات  قبل  من  املحيّل  النسوي  النشاط  بتمويل  التخصص 

الجندرية  الدراسات  أدخلت  الشحيح.  املحيل  التمويل  سياق  يف  الحقا  األوروبيني 

يف جامعتني تشيكيتني رئيسيتني يف العام 2004، ويعود ذلك إىل حّد ما إىل الفرص 

تنفتح  والتي  الجديدة  الليربالية  ضوء  يف  العايل   التعليم  إصالحات  توفّرها  التي 

عى عدد أكرب من الطالب. ومع ذلك ، فإن العقل السيايس ذاته قد سّهل تفكيك 

برامج الدراسات الجندرية مؤخرًا ، ليس يف املجر فحسب، بل يف جمهورية التشيك 

االجتاعي  النوع  نحو  املوجهة  البحوث  إجراء  عى  القدرة  يف  سلبًا  أثر  ما  أيًضا، 

العقل  ليس   ،)Wendy Brown( براون  ويندي  سّجلت  وكا  الوسطى.  أوروبا  يف 

النيوليربايل إال معياريا هو يف نهاية املطاف، ذلك أن قاعدة منطق السوق ليست 

ذات اعتبار ولكن يتم إضفاء الطابع املؤسيس عليها بشكل فعال عى حساب أي  

كبي.  بشكل  النسوي  املروع  يدعم  الذي  التحرري  املنطق  مثل  مغاير،  منطق 

يف منطقة ذات جندر محافظ النزعة  وتتميز بالرفض السهل ألي عمل سيايس 

يف  االجتاعية  الهندسة  مثل  املتكافئة  غي  االجتاعية  العالقات  يستهدف  رصيح 

الجهود  بعض  مع  جيًدا  الجديد  الليربايل  السيايس  العقل  يتاىش  الشيوعي،  العهد 

النسائية، مبا يف ذلك تلك التي تسعى إىل إضفاء الطابع املؤسسايت عى الدراسات 

الجندرية. يَستخدم حظر الدراسات الجندرية يف املجر نفس العقل السيايس، لكنه 

يعترب يف الغالب اقتصاديا )بناءا عى حجج باطلة تتمثل يف نقص الطلب عى خريجي 

العمل( وبالتايل فهو منطق غي سيايس. هذا منطق  الجندرية يف سوق  الدراسات 

وكسب  املحتمل  االجتاعي  للنقد  التصدي  إىل  الهادفة  السياسية  األغراض  يخدم 

الشعبية لدى الحركة املناهضة للنوع االجتاعي )املوصوفة  عى هذه الصفحات 

 Elżbieta وإيليزبيتا كورولكزوك )Agnieszka Graff( من قبل  أغنيزيزكا غراف

Korolczuk(  يف العام 2017(. يف جمهورية التشيك، تم تربير إغالق برنامج الدراسات 

الجندرية يف برنو يف العام 2018 بالتحجج بكون الربنامج مل يكن »مفيدا« ألنه فشل 

يف جذب الطالب يف نظام التعليم العام الذي يعتمد عى ضم أكرب عدد من الطلبة.

ما  األقل  عى  الدوافع،  كانت  إذا  حتى  للنظر  الفت  الحالتني  بني  التوازي  إّن 

للعيان  واضًحا  اتضح  قد  السيايس  املنطق  كان  فإذا  مختلفة.  به،  الترصيح  يتم  ما 

ففقد  متاًما،  علميًا  وليس  إيديولوجيا  التخّصص  اعترُب  عندما  املجرية  الحالة  يف 

الليربالية  السياسية  العقالنية  عى  املؤسسايت  الطابع  إضفاء  برنو،  حالة  يف  تّم 

قرارها.  أخالقيات  معالجة  يف  فشلت  عندما  الجامعة  قيادة  قبل  من  الجديدة 

فيا  وكذلك   ، االقتصادي  بعدها  يف  الجندرية،  الالمساواة  حقيقة  ملواجهة 

شخصيات  قبل  من  الجنيس  التحرش  وتأييد  الجنيس  العنف  مع  بالتسامح  يتعلق 

واضًحا. النيوليربايل  السيايس  العقل  يف  إدراجها  يكون  أن  يجب   وسياسيني،  عامة 

علينا  يجب  للنيوليربالية،  املعيارية  للمبادئ  بنجاح  نتصدى  أن  أردنا  إذا 

الذي  املعياري  املنطق  بهدم  ما  بطريقة  تهدد  ألنها  التبعيات  هذه  نعي  أن 

الالمساواة  وخاصة  االجتاعية  للخصوصيات  النسوي  النقد  عليه  يقوم 

أن  بوضوح،   1989 العام  ومنذ  املاضية  سنة  الثالثني  أظهرت  لقد  الجندرية. 

القضاء  مبسؤولية  تكليفه   عند  بالفشل  محكوم  النيوليربايل  السيايس  العقل 

الحالية.  جذوره  حاية  يف  يستثمر  الواقع  يف  كونه  الالمساواة،   عى 

 blanka.nyklova@soc.cas.cz توجه كل املراسالت إىل بالنك نيكلوفا عى العنوان

البحث والتعليم الذي ال يتوافق مع الروح النيوليربايل يتعرض للهجوم يف 
املجر وجمهورية التشيك والعديد من البلدان األخرى 

يف أوروبا. الصورة: كريستوفر دومربيس / فليكر. املشاع اإلبداعي.

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/03/v7i1-arabic.pdf%20
mailto:blanka.nyklova%40soc.cas.cz?subject=
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 االستمرارية والتغير: 
التفاوت الجندري في الواليات المتحدة األمريكية
بقلم مارغريت أبراهام Margaret Abraham، جامعة هوفسترا، الواليات المتحدة األمريكية، الرئيسة السابقة للجمعية 

الدولية لعلم االجتماع )٢٠١4-٢٠١8(، وعضو لجان البحث صلب الجمعية الدولية لعلم االجتماع حول العنصرية، 
القومية، األهليون واإلثنية )ل ب ٠5(، علم اجتماع الهجرة )ل ب ٠٣(، المرأة والجندر والمجتمع )ل ب ٣٢( ، وحقوق 

اإلنسان والعدل الدولي )ل ب ٠٣(  

>

>>

اندلعت مسية املرأة وغيها من الحركات االحتجاجية املهمة يف عامي 2017 
و2018، متصدرة جبهة املقاومة

ضد النظم الراسخة واالستغاللية. miawicks9 من بيكسباي

م انتخاب عدد قيايس من النساء خالل انتخابات التجديد النصفي لشهر ت

نوفمرب 2018 وهّن يعملن اآلن يف الكونغرس الـ 116 للواليات املتحدة. 

وشهدت االنتخابات سابقات تاريخية مل تعهدها من قبل، حيث انتخبت 

ثنائية  امرأة معلنٌة  وأول  وامرأتني مسلمتني،  األصليني،  األمريكيني  امرأتني من  أول 

لرئاسة  امرأة  انتخاب  تم  كا  الكونغرس.  تاريخ  يف  منتخبة  امرأة  وأصغر  جنسها، 

مجلس النواب، وهي املرأة الوحيدة التي شغلت هذا املنصب عى اإلطالق. يف 5 

فرباير 2019، صنعت ستايس أبرامز )Stacey Abrams( -التي خرست سباقا للحكم 

مثيا للجدل  عى الحكم، التاريخ لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تقدم 

االتحاد. تحدثت  املتحدة حول حالة  الواليات  الدميقراطي عى خطاب رئيس  الرد 

أبرامز عن الحاجة إىل معالجة قضايا العنرصية، وقمع الناخبني والهجرة، وانتقدت 

بشدة الرئيس ترامب بسبب االنغالق الحكومي الذي تسبب يف محنة شديدة غي 

مربرة وخرّب حياة العديد من الناس.

األكرب  الكفاح  عى  الضوء  املتواضعة  الخطوات  هذه  يف  والنرص  الرصاع  يسلط 

املتواضعة  االنتصارات  هذه  ترتبط  والعدالة.  الجنسني  بني  املساواة  أجل  من 

عى  الضوء  وتسلّط  املهيمنة،  البنى  لكرس  الجاعي  الكفاح  من  طويل  بتاريخ 
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املساواة  وعدم  للقمع  املربرة  والراسخة  املنترة  والثقافات  األنظمة  من  العديد 

املوجودة يف املجتمع. إن هاته الخطوات الصغية هي عالمة أمل لكنها تبقى غي 

البنيوي. والتغيي  االجتاعي  التحول  إحداث  يف  نستمر  أن  يجب  وعليه  كافية. 

< السياق األمرييك

من   أمريكا  تعاين  الكونغرس،  يف  النساء  عدد  تزايد  من  الرغم  عى 

باملوضوع،  اإلعالم  وسائل  اهتام  من  الرغم  وعى  الجنسني.  بني  الالمساواة 

أقل   ٪20 البيض  النساء  تكسب  حيث  مستمرة،  األجور  بني  الفجوة  تزال  ال 

ذلك. من  أقل  امللونة  البرة  ذوات  النساء  تكسب  حني  يف  الرجال  من 

رعاية  مثل  األنثوي،  الحضور  فيها  يتكثف  التي  الوظائف  تزال  وال 

يشكل  كا  األجور.  سلم  من  األدىن  املستويات  يف  املطاعم،  وخدمة  األطفال 

األمرييك. االقتصاد  يف  أجرا  األعى  الفئة  من  العظمى  الغالبية  الرجال 

النساء  تؤدي  الدويل،  البنك  ملؤرشات  السياسات  دراسات  معهد  لتحليل  ووفًقا    •

األطفال،  رعاية  ذلك:  يف  مبا  الرجال،  يؤديه  الذي  املأجور  غي  العمل  ضعف حجم 

ورعاية املسنني والتدبي املنزيل.

•  بلغ متوسط مدخرات الرجال سنة 2017 ،123.000 دوالر مقابل 42.000 دوالر 

للنساء.

يتخرجن  السود  النساء  أن  املرأة  للجامعات حول  األمريكية  الرابطة  تقرير  •  ذكر 

بديون أعى من أي فئة أخرى.

أعىل  يواجهن  امللونة  البرشة  ذوات  النساء  أن  األمرييك  اإلحصاء  مكتب  رصح    •

معدالت الفقر يف البالد.

•  تبلغ بطالة املتحولني جنسيا ثالثة أضعاف املتوسط يف الواليات املتحدة.

•  يبلغ معدل سجن  النساء األميكيات من أصول إفريقية ضعف معدل سجن النساء 

البيض يف حني يتجاوز معدل السجناء األمريكيني من أصل إفريقي خمسة أضعاف 

معدل البيض.

يف  الجنيس  للعنف  تعرضهن  عن  يبلّغن  أمريكا  يف  نساء  ثالث  كل  من  واحدة    •

حياتهن.

< التحرك نحو األمام

يف 21 يناير 2017، وبقيادة املسية النسوية بواشنطن، خرج ماليني األشخاص إىل 

الشوارع يف الواليات املتحدة وعرب جميع أنحاء العامل لالحتجاج عى انتخاب ترامب. 

لقد كان هذا األمر استمرارا للعمل الذي كانت قد قامت به الحركة النسوية والعديد 

من الحركات واملنظات املختلفة منذ سنوات، نذكر منها عى سبيل الذكر ال الحرص:  

 c #BlackLivesMatter( أيضا«  و«أنا  باسمها«  أهمية«، »رصح  ذات  السود  »حياة 

السنني، ساعدت هذه املجموعات وغيها  SayHerName, #MeToo#(. عى مّر 

عى نر مفهوم »التقاطعية« وجعله عاًما )وهو مصطلح صاغته كيمربيل كرينشو 

)Kimberlé Crenshaw(( واطاره العام املتعلق مبنابت االضطهاد املرتابطة املتشابكة. 

أظهر حجم مسية النساء القوة الجاعية وحاجة املجتمع الدويل ملواجهة استمرار 

واملجتمع. الحكومة  وانتشارها يف صفوف  النساء  تجاه  والكراهية  الذكورية  البنى 

انطلقت يف عامي 2017 و 2018 مسيات النساء، وغيها من حركات االحتجاج 

قفزت  حيث  التغيي،  أجل  من  والتواصل  وللتنظيم  للتطبيق  قابلة  وسيلًة  الهامة، 

الشباب  جيل  يستخدم  الراسخة.  االستغاللية  األنظمة  مقاومة  طرق  مقدمة  إىل 

جعل  مع  الحرجة  العاملية  االهتامات  ملعالجة  املتعددة  والوسائل  التكنولوجيا 

وقد  إليها.  املتطرق  القضايا  من  يتجزأ  ال  جزًءا  والتقاطعية  الجنسني  بني  املساواة 

الحقوق  قضايا  ملعالجة  التعبئة  عى  الجاعات  املختلفة  الحركات  هذه  ساعدت 

العمل،  وحقوق  املهاجرين،  وحقوق  التقاطعي،  والعنف  والجندر،  اإلنجابية، 

وغيها  البيئية  والعدالة  التعبي  وحرية  األعراق،  بني  والعدالة  املواطن،  وحقوق 

من املسائل. خلقت هذه الحركات قوة دفع أفاد توهج بصيص األمل وخلقت يف 

الوقت  تحّديا. يتطلب األمر تكاتف غالبية املجتمع وتوحده يك يتم ضان  ذات 

حدوث التغيي الدائم بشكل ثابت، أي من خالل خطوات صغية وتحوالت زلزالية.

األنظمة  تشابك  مدى  الناشطني  وأعال  البحوث  نتائج  أظهرت  لقد 

يعد  والقمع.  الجنسني  بني  املساواة  عدم  مع  االجتاعية  والنظم  الحكومية 

بني  املساواة  لعدم  نتيجة  الجندر  عى  القائم  والعنف  املرأة  ضد  العنف  من  كل 

الجندري  العنف  إن  والهيمنة.  والفساد  السلطة،  يف  التكافؤ  وعدم  الجنسني، 

متقاطع  ذاته  اآلن  يف  ولكنه  الذكوري،  النظام  يف  بعمق  ومتجذر  ممنهج 

الذكورية. والعالقات  البنى  تحدى  يجب  وعليه  وعواقبه؛  مصدره  مع  أيضا 

تقاطعية  مقاربة   اتّباع  هي  التغيي  بها  يحدث  أن  ميكن  التي  الطرق  إحدى 

بغرض تفكيك جميع أشكال عدم املساواة والقمع ومعالجتها سواء أكانت ذات طابع 

عنرصي، أم اقتصادي أم متييزا ضد إعاقة جسدية...إلخ؛ وما هذا إال جزء من بنى 

الذكورية ومارساتها وتاريخها. نحتاج إىل إدراك ومقاومة املنظورات الصامتة والرؤى 

البعض  التنافس ضد بعضها  الفئات الضعيفة عى  التي فرقتنا والتي تجرب  الضيقة 

لصالح القلة املميزة. نحن بحاجة إىل إعادة تخيل طرق جديدة ملواجهة القوى التي 

تخرب املساواة والعدالة وتسبب األذى، ال للبر فحسب، ولكن لكامل كوكب األرض.

يف طريق البحث عن مناذج بديلة، يجب التنبيه إىل أهمية املنظورات االجتاعية 

التي لها حساسية عند جميع األطراف. لقد سبق وأن قدم علم االجتاع رؤى قيمة 

حول الالمساواة بني الجنسني ولكن يبقى هناك الكثي ما يجب أن يستقطب اهتامنا. 

يتمثل التحدي الذي يواجه علم االجتاع يف التفكي بجدية يف األسئلة التالية: ما الذي 

يتطلبه أمر توجيه التصور االجتاعي نحو مسألة املساواة )مبا فيه التزامنا الفردي 

واملؤسسايت(؟ ما هي النظريات واألدوات التي ميكن أن تساعد فعليا يف القضاء عى 

الالمساواة املمنهجة؟ كيف ميكن أال نُستقطب من صيغ التمويل التي تعيد إنتاج 

الالمساواة ومتكن أبحاثنا من إيضاح السبل التي تؤدي إىل املساواة؟ كيف ميكن لعلم 

االجتاع أن يسهم يف الوصول إىل النتيجة املأمولة ويتيح للناس فرصة ساع بعضهم 

البعض عى طريف خطوط التايز التي تغذيها السياسات االنقسامية؟ أميكن لعلم 

االجتاع، إىل جانب التخصصات األخرى، ومن خالل البحث والفعل، تقديم حلول 

أننا سوف  الواضح  من  االجتاعية؟  والعدالة  الحقيقية  املساواة  لتحقيق  ملموسة 

الزلزالية حتى يتحقق حلم املساواة.   نحتاج إىل الخطوات الصغية والتحوالت 

توجه جميع املراسالت إىل مارغريت أبراهام عى العنوان

     margaret.abraham@hofstra.edu 

https://inequality.org/gender-inequality/
https://www.transamericacenter.org/docs/default-source/women-and-retirement/tcrs2018_sr_women_take_control_of_retirement.pdf
https://www.naacp.org/criminal-justice-fact-sheet/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
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الجندر والالمساواة االجتماعية 

 الجندر و الالمساواة 
في المنطقة العربية

بقلم لينا أبي رافع، الجامعة اللبنانية األمريكية، لبنان

>

>>

تصوير: جاسمني  فرام

ي الوقت الذي تفرض فيه الالمساواة بني الجنسني نفسها حقيقة مؤسفة ف

عى الصعيد الدويل، ال تعرف املنطقة العربية أكرب فجوة يف هذا املضار 

عانت  التفاوت.  هذا  تدارك  يف  كبية  تحديات  أيًضا  تواجه  بل  فحسب 

عوائق  إىل  إضافة  والسيايس  االقتصادي  األمن  انعدام  من  طويلة  لفرتة  املنطقة 

اجتاعية وثقافية، وإىل الهيمنة الذكورية. عطّلت هذه الرتكيبة السامة التقدم نحو 

املساواة بني الجنسني، وسارت عكس التيار يف العديد من الحاالت.

كتلك  أمدها  طال  التي  املتعددة  اإلنسانية  األزماُت  تعقيًدا  األمر  يزيد  وما 

األمر  هو  االستقرار  عدم  لقد صار  والعراق.  واليمن  وفلسطني،  سوريا،  الواقعة يف 

السائد يف جميع أنحاء املنطقة، فقد دمرت هذه النزاعات نظم الحاية االجتاعية 

وقللت من فرص االستفادة من خدمات األمن والدعم، ودفعت جاعات إىل النزوح 

كا زادت من مواطن الضعف، ما خلق أوجها جديدة النعدام األمن عند النساء. 

فحني تحتدم النزاعات تختفي أهداف املساواة بني الجنسني برسعة من األجندات.

 Global Gender Gap( الجنسني  بني  الفجوة  حول  العاملي  التقرير  يعرض 

حول  واضحة  نظرة   2018 سنة  العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر   )Report

مدى انتشار الالمساواة بني الجنسني يف املنطقة العربية. يقيم التقرير أربعة أبعاد: 

املشاركة االقتصادية و الفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء عى قيد الحياة 

والتمكني السيايس. يف الوقت الراهن تّم سد 68٪ من الفجوة العاملية بني الجنسني؛ 

ما يعني أن نسبة 32٪ ال تزال يف حاجة إىل أن تسّد. لقد تبني أن دول الرق األوسط 

.٪40 نسبة  يبلغ  وهو  العامل  يف  الجنسني  بني  تفاوت  أكرب  تواجه  إفريقيا  وشال 

العربية املتحدة والكويت تقليص  الخليج مثل اإلمارات  استطاعت بعض دول 

الفجوات يف ميادين املشاركة االقتصادية والصحة، ولكن الفجوات ال تزال موجودة 

حني يتعلق األمر باملساواة بني األجور. ورفعت قطر من معدل املشاركة السياسية 

للنساء، مارة من وضع االنعدام التام لوجود أيّة امرأة بالربملان سنة 2017 إىل نسبة 

تسجيلها  من  الرغم  وعى   .2018 عام  يف  للنواب  الجميل  العدد  من   ٪10 تقارب 

العربية  اململكة  خفضت  فقد  باملساواة،  النساء  متتع  مجال  يف  ضعيفة  معدالت 

السعودية نسبة الالمساواة يف األجور وزادت من مشاركة القوة العاملة النسائية. 

يقيد  ما  املفعول  سارية  الذكورية  الوصاية  مثل  القمعية  النظم  تبقى  ذلك  ومع 
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حرية النساء وحركتهن. وإىل حّد كبي، يظل األردن ولبنان عى حالها عى الرغم 

من التقدم البسيط الذي أحرزه لبنان يف نسبة وجود النساء بالربملان. أما ُعان فقد 

سجلت فجوة أكرب بني الجنسني مقارنة بالسنوات السابقة بسبب انخفاض املشاركة 

االقتصادية. وتشغل النساء 7٪ فقط من املناصب العليا يف الدول األربعة األسوأ أداًء 

يف العامل، ومنها ثالث منها يف املنطقة هي مرص، والسعودية واليمن. ومن بني البلدان 

الثانية عر املشمولة باإلحصاءات يف املنطقة تراجعت اثنتا عرة دولة. وحسب 

الجنسني. بني  الفجوة  لسد  عاًما   153 إىل  املنطقة  تحتاج  سوف  الحالية،  الوتية 

< الالمساواة بني الجنسني: حالة لبنان

يقدم لبنان حالة جديرة باالهتام عى الرغم من مظهره التقدمي. فقد صنف 

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني لعام 2018 لبنان واحدا من أسوأ البلدان بالنسبة 

للنساء. وتشمل قامئة الدول العر األسوأ يف العامل من حيث املساواة بني الجنسني 

اململكة العربية السعودية، وإيران، ومايل، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وتشاد، 

وسوريا، والعراق، وباكستان، واليمن  ولبنان. ويف العام 2016 احتل لبنان املرتبة 135 

من بني 144 دولة. أما يف العام 2017 فقد نزل هذا البلد إىل املرتبة 137 من مجموع 

144 دولة. ويف العام 2018 احتل املرتبة 140 من بني 149 دولة يف مرتبة أدىن من مراتب 

معظم الدول العربية املجاورة مبا يف ذلك مرص، وتونس، واملغرب، واألردن والبحرين.

الحرب  من  طويلة  فرتة  خالل  لبنان  شهدها  التي  األحداث  أدت 

املساواة  أجندة  تهميش  إىل  االقتصادي  والفراغ  السيايس  واإلخفاق  األهلية، 

متنح  بيئة  لنشوء  السبل  عّزز  البلد  أن  ظاهريا  يبدو  وقد  الجنسني.  بني 

املساواة. عن  يكون  ما  أبعد  الواقع  لكن  والتقدم  للتحرر  أكرب  فرصا  النساء 

جميع  عى  القضاء  اتفاقية  فيها  مبا  الدولية  االتفاقات  أهم  عى  لبنان  صادق 

أشكال التمييز ضد النساء )سيداو( واتفاقية املؤمتر العاملي الرابع حول املرأة سنة 

1995  ببيجني. وأنشأت البالد آليات وطنية للنساء يف صيغة الهيئة الوطنية لشؤون 

املرأة اللبنانية العام 1998 ووزارة شؤون املرأة يف عام 2016. ويواصل لبنان وضع 

اسرتاتيجيات وطنية لتمكني النساء )عى الرغم من عدم وجود متويل أو تنفيذ(. إال أنّه، 

وعى الرغم من هذه التطورات،  تتخلف البالد عن بلوغ مرحلة املساواة بني الجنسني.

ويف  مقبول.  غي  بشكل  منخفضة  السياسية  الحياة  يف  النساء  مشاركة  تزال  ال 

بنسبة  للنساء  برملانية  حصة  تخصيص  اقرتاح  اللبناين  الربملان  رفض    2017 جوان 

توجد  وال  النساء.  بحقوق  املطالبني  للنشطاء  كبية  نكسة  األمر  شكل  وقد   .٪30

النساء  وتواصل  مقعدا،   128 من  يتكون  الذي  الربملان  يف  نساء  ست  سوى  حاليا 

من  بدالً  سابقني  لسياسيني  أرامَل  األسود«  »باللون  السياسة  دخول  اللبنانيات 

من  بدالً  الطائفية  املصالح  يرّسخن  هن  النحو،  هذا  عى  ألنفسهن.  متثيلهن 

املصالح النسوية ما يزيد من تفاقم االنقسامات التي أعاقت لبنان لفرتة طويلة.

الجندر والالمساواة االجتماعية 

التحصيل  ومستويات  والكتابة  بالقراءة  اإلملام  معدالت  ارتفاع  من  الّرغم  عى 

االقتصادية  املشاركة  الجنسني واضحة يف  الفجوة بني  تزال  النساء ال  التعليمي بني 

القوى  إجايل  من   ٪25 يقارب  ما  النساء  شكلت   2017 العام  ويف  والفرص. 

القوى  يف  الجنسني  بني  الالمساواة  من  عالية  مستويات  يعكس  ما  العاملة، 

ضعف  العمل  عن  العاطالت  الراشدات  النساء  معدل  ويبلغ  اللبنانية.  العاملة 

األجور  أو  الفرص  تكافؤ  تحمي  القوانني  وال  العمل  سياسات  فال  الرجال،  معّدل 

اقتصادية  قوة  تشكلن  اللبنانيات  النساء  تزال  وال  والحياة.  العمل  بني  التوازن  أو 

واالقتصاد  النسوية  القطاعات  إىل  تنزيلها  يتم  ما  وغالبًا  بالكامل  مستغلة  غي 

من  األدىن  الحد  مع  يتوافق  مبا  كافية  حاية  أو  مناسب  أجر  دون  أي  الالشكيل، 

املزايا واألجور االجتاعية  أو توفر ظروف العمل اآلمنة. باإلضافة إىل ذلك، يتدىن 

الذكور. عليها  يهيمن  التي  القطاعات  يف  وخاصة  العليا   األدوار  يف  النساء  متثيل 

للطوائف  منفصالً  قانوناً  عر  خمسة  وجوُد  بلبنان  اإلصالح  جهوَد  يعوق 

من  النساء  مصي  الشخصية  األحوال  قوانني  وتحّدد  البالد.  يف  املتنوعة  الدينية 

مظهر  أبشع  هذا  ويعّد  ذلك.  إىل  وما  واألطفال  واملياث،  والطالق،  الزواج،  حيث 

بني  املساواة  عدم  القوانني  هذه  تؤيد  إذ  بالبالد،  الذكورية  الهيمنة  مظاهر  من 

ونتيجة  حياتهن،  جوانب  جميع  يف  النساء  ضد  للتمييز  رصاحة  وترع  الزوجني 

بالبلد. املختلفة  الدينية  الهيئات  النساء وكيانهن مسّي من طرف  فإن حياة  لذلك 

عى  القائم  العنف  أشكال  بعض  ضد  الحاية  اللبناين  القانوين  النظام  يشمل 

الجندر لكن التنفيذ املتسق واملتساوي يُفتقُد بشدة، وتستمر الحوادث يف الوقوع 

القائم عى  العنف  أكرث أشكال  الحميم هو  من دون عقاب نسبيا. عنف الريك 

قانون  اللبناين  الربملان  اعتمد   2014 العام  ويف  البالد.  يف  انتشاًرا  الجندر  أساس 

فشل  الجديد  القانون  هذا  لكن  املنزيل  العنف  من  األرسة  وأفراد  النساء  حاية 

من   522 املادة  الربملان  ألغى   2017 سنة  ويف  للزوجة.  الزوج  اغتصاب  تجريم  يف 

قانون العقوبات التي كانت تسمح للنيابة بإسقاط التهمة املوجهة ضد املغتصب 

التحرش  تجريم  قانون  صياغة  متت  نفسها  السنة  ويف  ضحيته،  من  تزوج  إذا 

ورق. عى  حربا  اآلن،  بقي،حتى  لكنه  العمل  وأماكن  العامة  األماكن  يف  الجنيس 

لذلك  الدعوة  من  الرغم  عى  بلبنان  األطفال  زواج  يحظر  قانون  يوجد  ال 

هذه  تتفاقم  الدينية.  املحاكم  أيدي  يف  السلطة  يرتك  ما  عدة،  سنوات  منذ 

السوريني  الالجئني  بني  األطفال  زواج  معدالت  تزداد  إذ  الالجئني  حالة  يف  املسألة 

الحصول  الزواج  عى  يُجربن  الاليئ  للفتيات  يتاح  وال  املستمرة،  لألزمة  نتيجة 

تذكي  مبثابة  األمر  هذا  ويعّد  اللبنانية.  الحكومة  من  القانونية  الحاية  عى 

والفتيات. للنساء  األمان  بالرضورة  يجلب  ال  الرصاع  من  الهروب  بأن  أكيد 

العمل  من  الكثي  هناك  إذ  كلها،  العربية  املنطقة  حالة  لبنان  حالة  تعكس 

بترسيع  املنطقة  تلتزم  أن  يجب  كا  املساواة،  لتحقيق  به  القيام  يتعني  الذي 

حتميا.  خيارا  عاما  مرور153  انتظار  يعد  أن  يجب  ال  إذ  التغيي   هذا 
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الجندر والالمساواة االجتماعية 

جندرة العمل والالمساواة 
ضمن السياق اآلسيوي

بقلم نيكوال بايبر )Nicola Piper(، جامعة كوين ماري بلندن- المملكة المتحدة، عضو لجنة البحث صلب الجمعية 
الدولية لعلم االجتماع حول الفقر والرفاه االجتماعي والسياسة االجتماعية )ل ب ١٩( 

>

>>

عد آسيا منطقة هاّمة للهجرة جنوب- جنوب أو الهجرة التي تتم داخل ت

العال  عدد  بلغ  الدولية،  العمل  منظمة  لتقديرات  فوفقا  املنطقة. 

املهاجرين 150.3 مليون عامل يف العام 2013، 83.7 مليون منهم رجال  

و66.6 مليون من النساء. وأحصت األمم املتحدة نسبة النساء يف معدالت الهجرة 

اآلسيوية بحوايل 42.7٪ مقارنة مبا يعادل 48.4٪ عى مستوى العامل. وغالبا ما يربر 

فاقت  التي  ونسبهم  آسيا   يف  الذكور  املهاجرين  أعداد  يف  الحادة  بالزيادات  ذلك 

الزيادات يف عدد املهاجرات.

العرة  الثنائية  املمرات  بني  من  فقط  ثالثة  كانت   و2000،   1990 عامي  بني 

األوىل مفتوحة داخل آسيا، ولكن العدد ارتفع بني سنتي 2010 و2017 ليبلغ  الستة. 

املتحدة  األمم  )تصنفها  الفرعية  الخليج  منطقة  يف  املقصد  دول  بني  املمّر  ويعّد 

ا  مهّا جدًّ آسيا وجنوب رشقها  الواقعة يف جنوب  املصدر  وبلدان  آسيا«(  بـ«غرب 

بسبب النسبة املئوية املرتفعة للغاية من املقيمني األجانب يف دول الخليج، حيث 

تسجل قطر واإلمارات العربية املتحدة أعى نسبة من املهاجرين تقدر بـا يعادل 

نفس  إىل  منهم  الكثي  وينتمي  سكانها،  إجايل  من  للثانية  و٪88  لألوىل   ٪90

القارة، كا بدأ عدد القادمني من إفريقيا بالتزايد. أما الوجهات اآلسيوية الرئيسية 

األخرى للمهاجرين اآلسياويني فهي البلدان ذات األداء االقتصادي الجيد يف جنوب 

البلدان  أما  واليابان(.  تايوان  )كوريا،  آسيا  ورشق  وماليزيا(  )سنغافورة  آسيا  رشق 

وفيتنام. وبنجالديش  ورسيالنكا،  وإندونيسيا،  الفلبني،  فهي  للمهاجرين  األصلية 

بعد أن امتدت حركاٌت سكانية واسعة النطاق ومستدامة منذ سبعينيات القرن 

العرين، أصبحت أمناط الهجرة يف آسيا وميزاتها موضع اهتام متزايد لدى العلاء 

واملارسني. تتمثل إحدى امليزات الفريدة للهجرة داخل آسيا يف إطارها التنظيمي 

السائد، الذي يأيت يف شكل تصاريح مؤقتة مرتبطة برّب العمل،  ما يتيح للمهاجرين 

وال  للتجديد.  قابلة  سنوات  وأربع  سنتني  بني  تراوح  ملدة  الخارج  يف  العمل  فرصة 

يتسنى لغالبية العال ذوي املهارات املتواضعة واألجور املتدنية االستفادة من فرصة 

ملّ شمل األرسة والتسوية الدامئة ألوضاعهم. وتتجى الهجرة املؤقتة املبنية عى عقد 

يف ظاهرة »العامل األعزب« حيث يستجيب املهاجرون الذكور عموًما إىل الحاجة إىل 

العال يف القطاعات اإلنتاجية )مثل البناء( فيا تستجيب املهاجرات، يف املقام األول، 

إىل الحاجة إىل العمل يف القطاع اإلنتاجي،الذي يتعلق بالرعاية، وخاصًة يف املنازل 

عى الرغم من إمكانية إيجاد عمل يف مجاالت التصنيع وغيها من أنواع الوظائف.

تهيمن النساء املهاجرات بشكل واضح عى قطاع الرعاية وخدمة املنازل يف هذه 

املنطقة. يف غرب آسيا حيث يشمل العمل املنزيل أيًضا البستانيني والسائقني وحراس 

األمن والطهاة، تستقطب هذه الوظائف املهاجرين الذكور أيًضا، حيث يشكل الرجال 

10٪ من عال املنازل يف املنطقة العربية. وفًقا ملنظمة العمل الدولية، تشي التقارير 

إىل أن ما ال يقل عن 53.6 مليون من النساء والرجال تزيد أعارهم عن 15 عاًما 

يعملون يف املنازل وتعد تلك هي وظيفتهم الرئيسية، وكا تشي بعض املصادر إىل 

أن الرقم يصل إىل 100 مليون. تشّكل العالة املنزلية ما ال يقل عن 2.5٪ من إجايل 

العالة يف بلدان ما بعد الصناعة وما بني 4٪ و10٪ من إجايل العالة يف البلدان 

النامية. أما من منظور الجندر فتشكل النساء الغالبية العظمى من القوى العاملة 

املنزلية )بنسبة 83 ٪( وهو ما ميثل 7.5٪ من عالة النساء يف جميع أنحاء العامل. 

وغالبًا ما تسافر خادمات املنازل آالف األميال لشغل وظائف غي منظمة بشكل جيد 

أو غي منظمة إطالقا وغي آمنة وذات أجور منخفضة مع تركهن أرسهن وراءهن.

نطاق  عى  تستخدم  أصبحت  والتي  الرعاية«،  »سلسلة  مثل  مفاهيم  تعتمد 

البلدان  من  املهاجرين  تجارب  عى  وسياساتها،  العاملية  الهجرة  أبحاث  يف  واسع 

الدول  يف  الرعاية  مجال  يف  العاملني  إىل  الحاجة  املهاجراُت  تُلبي  اآلسيوية. 

للمهاجرات.  األصلية  البلدان  يف  الرعاية  يف  عجز  إىل  يؤدي  ما  اقتصاديا  املتطورة 

عمل  شكل  يف  تأيت  التي  العاملية  العناية  سالسل  قاعدة  يف  العناية  لتسليع  إن 

الكيل  االقتصاد  تنبؤات  تتجاوز  واقتصادية  اجتاعية  نتائج  باملنازل  املهاجرين 

األثر  إىل  يتطرّقوا  مل  السياسات  صناع  أن  إىل  باإلضافة  مهمشة  كانت  طاملا  التي 

وراءهم. تركوها  قد  املهاجرون  يكون  التي  العائالت  يف  والنفيس  االجتاعي 

آسيا  داخل  املهاجرة  العاملة  القوى  معظم  بأن  القائلة  الحقيقة  صارت  لقد 

إحياؤه  تّم  الذي  للّنقاش  موضوًعا  املنخفضة  األجور  ذات  القطاعات  يف  متمركزة 

اعتمد جزء كبي من  السنوات األخية،  والتنمية. ويف  الهجرة  االرتباطات بني  حول 

الزاوية اإليجابية الذي تم تصنيف تطور الهجرة ضمنها عى فرضية اكتساب املهارات 

الذي  العمل  يبقى  ولكن  املنشأ.  بلدان  منها  ستستفيد  التي  األدمغة«  »حركة  أو 

جميع  يف  مهّمًشا.  املهاجرات،  النساء  وخاصة  املؤقتني،  املهاجرين  غالبية  به  يقوم 

املهارات  العال »ذوي  كبية من  أعداد  تلجأ  الرقي  آسيا وجنوبها  أنحاء جنوب 

املتدنية« إىل العالة األجنبية يف ظل ظروف شديدة التقييد. وغالبًا ما يكون ذلك 

يقدم  برنامج  وهو  الكفالة  نظام  من  جزًءا  باعتبارها  األجل  قصية  عقود  مبوجب 

تأشية مرتبطة بصاحب العمل يستخدم عى نطاق واسع يف الخليج أو من خالل 

شبكة من وسطاء أو التوظيف الخاصني أو وكالئه الذين يتولّون عملية الهجرة من 

الناحيتني. وقد أثبتت األبحاث الهامة أن جعل أعال الرعاية سلعة ال يؤدي إىل أي 

اكتساب لـ »الرثوة البرية« وليس له أي تأثي يف األجور وال يف مستويات املعيشة إذ 

أن »املهارات« ال يتم رشاؤها أصال فا بالك بتطويرها. لقد تسبب عدم إبراز العمل 

االنتاجي يف التعتيم عى التداعيات العكسية لهذا العجز املسجل يف الرعاية، ولألمر 

آثار يف البلدان املرسلة، إذ قوبلت الهجرة الجاعية لعال املنازل بحاس نظرا لتدفق 

الحواالت املالية الكبية الذي ولدته، ولكن دون إيالء االعتبار الكايف لآلثار االجتاعية 

واالقتصادية أو التنموية التي خلفتها من خالل خلقها نقصا يف الرعاية عى مدى 
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يف  بالتحكم  الغالب  يف  الحكومية  السياسات  أطر  “تهتم 
الهجرة واستخالص املنافع االقتصادية من العامل األجانب، 
ودفع مجرد خدمات حقوق اإلنسان للمهاجرين.” 

نطاق واسع. ويعمل كلٌّ من الخطاب الحكومي السائد وإطار السياسات العمومية، 

اللذان يركزان عى التحويالت فقط، عى ايجاد سبل االنتفاع من إسهامات املهاجرين 

هذه متجاهلني التكاليف االجتاعية للهجرة التي تكون بغرض العمل عند األرس.

يتجاهل هذا األمنوذج التنموي التجارب الشخصية للهجرة النسائية والتكاليف 

املهاجرات   بحقوق  االهتام  عن  يتقاعس  وبالتايل  الهجرة،  فيها  تتسبب  التي 

السياسات  أطر  وتهتم  منهن.  واحدة  كل  لدى  املتفردة  والذاتية  وبحايتهن 

وإمكانية  ودخولهم  األفراد  خروج  )أي  الهجرة  يف  بالتحكم  الغالب  يف  الحكومية 

الوظائف( واستخالص املزايا االقتصادية من العال  العمل أو  وصولهم إىل أسواق 

األجانب وجعل مسألة متتّع املهاجرين بحقوقهم اإلنسانية مجرد كالم دون تطبيق.

سياسات  صياغة  عن  عموًما  متتنع  اآلسيوية  الدول  إن  القول  ميكن  باختصار، 

الحدود.  عرب  العامالت  اللنساء  حركة  وتسّهل  الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  هجرة 

العامالت،  النساء  هجرة  عى  قانونية  قيوًدا  البلدان  بعض  تفرض  ذلك،  من  وبدالً 

البلدان  معظم  يف  العمل  قوانني  أن  كا  الحاية.  ستار  تحت  تندرج  ما  وعادًة 

البنيوية  للعوامل  يخضعن  بحيث  سيئ  بشكل  املهاجرات  حقوق  تحمي  املضيفة 

والعرق  والعمر،  والطبقة،  الجندر،  أساس  عى  للتمييز  ويتعرضن  املتقاطعة 

يواجهنها. التي  التحديات  تعقيد  من  تزيد  العوامل  هذه  وكل  والجنسية، 

قطاعات  يف  يرتكزن  الاليئ  للمهاجرات  عادة  يتسنى  ال  آنفا،  ذكر  ملا  نتيجًة 

صناعة  أو  املنزيل  العمل  )مثل  منخفضة  األجور  تكون  حيث  النسايئ،  االقتصاد 

بها  يتمتع  التي  االجتاعية  والحاية  العمل  نفس حقوق  الحصول عى  املالبس(، 

العاملون يف القطاعات األخرى. لقد تسببت الرتاكات الناتجة عن غياب املساواة 

اوالضوابط  املُوِفدة  البلدان  يف  العمل  أسواق  يف  الجنسني  بني  والتمييز  الهيكلية 

إىل  يلجأن  أن  املرجح  ومن   ، للهجرة  أقل  فرصا  النساء  منح  يف  للهجرة  التقييدية 

الهجرة(.  عملية  تسهيل  مقابل  ماال  يقبضون  الذين  واألفراد  )املنظات  الوسطاء 

املؤقتني  العال  مخططات  عرب  للهجرة  الرجال  من  عرضة  أكرث  النساء  تعّد 

قطاعات  يف  للعمل  بها  املوثوق  غي  القنوات  عرب  أو  املتدنية  املهارات  ذوي 

االنعدام  من  كل  ويشكل  نقايب.  متثيل  دون  األحيان  من  كثي  ويف  منظمة،  غي 

السيايس  والحرمان  الجغرافية  العزلة  وكذا  واالقتصادي،  االجتاعي  لألمن  الشديد 

آسيا.  يف  الجنسني  بني  الالمساواة  لقضية  محورية  مسائل  املهاجرات  للعامالت 

 n.piper@qmul.ac.uk  توجه جميع املراسالت إىل نيكوال بايرب عى العنوان

mailto:n.piper%40qmul.ac.uk?subject=
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الفريق الدولي للتقّدم اإلجتماعي: 
 التقدم االجتماعي، 

بعض األفكار الجندرية
بقلم جيف هيرن )Jeff Hearn( ، كلية هانكن لالقتصاد، فنلندا، جامعة أوريبرو، السويد، وجامعة هيدرسفيلد، 

المملكة المتحدة، وعضو لجنة البحث صلب الجمعية الدولية لعلم اإلجتماع حول المرأة والجندر والمجتمع )ل 
ب ٣٢(.

>

>>

شارك ما يقرب من 300 باحث يف تقرير املؤمتر  
الدويل املعني بالتقدم االجتاعية. تصوير: صويف 

ولزيرس )2015(

).IPSP https://www.ipspت االجتاعي  للتقدم  الدويل  الفريق  تشكيل  م 

org( حوايل نهاية العام 2012 وبداية 2013، باعتباره أكرب عملية مستقلة 

الفريق  مع   باملوازاة  وذلك  االجتاعية،  بالعلوم  خاصة  حكومية  وغي 

 Intergovernmental Panel on Climate( املناخ  تغي  حول  الدويل  الحكومي 

شهر  يف   »Think Global« مؤمتر  يف  الفكرة  مناقشة  متت   .))Change )IPCC

رسميا  أطلقت  ثم   ،)https://penserglobal.hypotheses.org/35(  2013 ماي  

واملجلس  التوجيهية  للجنة  األوىل  االجتاعات  انعقاد  مع   ،2014 عام  صيف  يف 

العلمي بعد فرتة وجيزة، حيث أجريت جملة املحادثات، بشكل عام، بقيادة مارك 

فليباي )Marc Fleurbaey ، جامعة برينستون( وأوليفييه بوين، الشبكة الفرنسية 

ملعاهد الدراسات املتقدمة )Olivier Bouin )RFIEA(، باإلضافة إىل دعم العديد 

 Helga( هيلغا نوفوتني ،)Amartya Sen( البارزين مثل أمارتيا سني من العلاء 

.)Elisa Reis( وإليزا رايس ،)Ravi Kanbur( رايف كانبور ،)Nowotny

التقدم  ألبعاد  شاملة  تغطية  يف  العمل  هذا  من  األسايس  الهدف  متثل 

الفاعلني  وإقناع  الحديثة،  االجتاعية  العلوم  إىل  الولوج  وتسهيل  االجتاعي، 

مبا  املحتملة،  املستقبلية  باإلمكانات  تتعلق  بأفكار  واملواطنني  االجتاعيني 

وزيادة  العامة،  املناقشات  يف  التأثي  وكذلك  أيضا،  ويثتعداها  الحكومات  يشمل 

البعيد. املدى  عى  التفكي  إىل  الباحثني  ودفع  االجتاعية  بالعدالة  االهتام 

مؤمتر  أكرب  أول  لحضور  دعوًة  تلقيت   ،2015 سنة  من  أفريل-نيسان  شهر  يف 

للمؤلفني، حيث حرضه ما يناهز  200  مؤلٍف من أبرز علاء االجتاع  من جميع 

الدعوة  وكانت   .2015 أغسطس  أوت-  شهر  يف  إسطنبول  يف  وانعقد  العامل،  أنحاء 

لالنضام، جاعيا أو فرديا، إىل إحدى املجموعات الفرعية التي تحمل »التعددية 

األرسية، الجندر والجنسانية ». وكا يحدث أحيانا، بني الدعوة والتضاهرة تغيت 

مع  األرس«،  »تعددية  إىل  والجنسانية«  الجندر  األرسية،  »التعددية  من   التسمية 

االنتاء/ يف  النظر  إعادة  يعني  ذلك  وكان  جندري،  منظور  نحو  االتجاه  سيادة 

األخي  قبل  ما  الفصل  أمضيت  أن  إىل  وانتهيُت  الفرعي،  الفريق  إىل هذا  الالنتاء 

العمل  املتّبعة«، وكذلك  الّسبل   : للتقدم اإلجتاعي  املتعّددة  وعنوانه »التوجهات 

هذا  إىل  بكثي  )واألقرب  الجندر  حول  قطاعات  لعّدة  شامل  فريق  تشكيل  عى 

الشأن(. وقد تّم تنظيم ثاين أكرب مؤمتر يف لشبونة يف شهر جانفي من سنة 2017. 

من  أكرث  يوجد  تّم نرها،  التي  اإلجتاعي،  للتقدم  الدويل  الفريق  نصوص  يف 

https://www.ipsp.org
https://www.ipsp.org
https://penserglobal.hypotheses.org/35
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العلمي،  واملجلس  الفريق  وأعضاء  املشاركون،  املؤلفون  ذلك  يف  مبن  مؤلًِّفا،   282

السياسية  علاء  كان  البداية،  يف  مؤلفا.   350 حوايل  اإلجايل  العدد  يبلغ  بحيث 

يشكلون ما يقارب ربع املؤلفني، أّما علاء االجتاع واالقتصاديني فكانوا ميثلون أقل 

بقليل من الُخمس، فيا كان  بقيّة املؤلفني ينتمون إىل العلوم االجتاعية األخرى، 

أوروبا  من  أغلبيتهم  كانت  اإلنسانية.  العلوم  إىل  ينتمي  كان  منهم  قليل  وعدد 

.60٪ بلغت  للذكور  ومشاركة  العامل،  أنحاء  بقية  من  أقلية  مع  الشالية،  وأمريكا 

تتضمن املبادئ الرئيسة للفريق الدويل للتقدم االجتاعي االستناد عى العمل 

املُلزمني عى  للنظراء يف كل مراحل سي املروع، والدعم والتمويل غي  الجاعي 

األخرى،  واملؤسسات  والجامعات  الريكة  الجهات  من  األعباء  تناصف  صيغة 

للمناهج  كربى  قيمة  ومنح  املهيمنة،  والجاعات  الحكومات  عن  النظر  بغض 

املؤلفني  تشجيع  تّم  كا  املتدخلني.  الفاعلني  أفعال  وردود  التخصصات  متعددة 

باالختالفات يف حدود  واالعرتاف  واحرتام،  تواضع  بكل  الخالفات  مع  التعامل  عى 

اتبع   « منها  إلزامية  رشوطا  يتبع  فريقا  يكون  أن  إىل  الفريق  هذا  يهدف  الخربة. 

أحسن طريق لتحقيق هدفك«. وتتمثل العنارص الرئيسية للتقدم االجتاعي التي 

وسيادة  والدميقراطية،  األساسية،  والحقوق  الكرامة  يف  املساواة  يف  تحديدها  تم 

والتقدير،  والتضامن،  االغرتاب،  وعدم  والحرية،  والرفاهية،  والتعددية،  القانون، 

واالعرتاف، والخيات الثقافية، والقيم البيئية، ونر العدل، والشفافية، واملسؤولية.

»إعادة  بعنوان  هامة  مجلدات  ثالثة  الجاعي  العمل  هذا  عن  نتج   

للتقدم  الدويل  الفريق  تقرير  والعرين:  الحادي  قرن  مجتمع  يف  التفكي 

التقدم  »بيان  عنوانه  املؤلفني  من  لجاعة  واحد  مجلد  جانب  إىل  االجتاعي«، 

جامعة  مطبعة  عن  الصادرين  أفضل«،  مجتمع  أجل  من  أفكار  االجتاعي: 

من  العديد  يف  أيًضا  االجتاعي  للتقدم  الدويل  الفريق  مؤلفو  ينشط  كامربيدج. 

العرين(  مجموعة  من  السياحة  )مجموعة   )T20( املثال  سبيل  عى   املنتديات، 

)الشبكة الدولية ملجموعات التفكي)think-tank( التابعة ملجموعة العرين التي 

اجتمعت يف أملانيا يف عام 2017 ويف األرجنتني سنة 2018(، إضافة إىل »املحادثة«، والقضايا 

)https://www.instagram.com/a_new_society( الخاصة للمجلة، وفيلم وثائقي

املجلّدات  يف  الواردة  الفصول  من  العديد  يف  املتعّددة  املخاوف  فكرة  تتجى 

الثالثة. ففي املجلد 1 نجد التحوالت االجتاعية واالقتصادية : التوجهات االجتاعية 

والنمو  االقتصادية،  الالمساواة  بوصلة،  االجتاعي:  والتقدم  الجديدة،  والجغرافية 

والركات،  واملالية،  واألسواق،  واملدن،  والرفاهية،  البرية،  والتنمية  االقتصادي، 

ومستقبل العمل، والعدالة االجتاعية، والرفاهية، والتنظيم االقتصادي، ويف املجلد 

2  نجد التنظيم السيايس، والحوكمة، والتحوالت املجتمعية : مفارقات الدميقراطية 

وسيادة القانون، والعنف والحروب والسالم واألمن، واملنظات الدولية، وتكنولوجيا 

السيادة، ورأس املال الحاكم، والعمل والطبيعة، ووسائل اإلعالم واالتصال، ويف املجلد 

3  نجد التحوالت يف القيم والقواعد والثقافات : التغي الثقايف، والديانات، وتعددية 

األرس، والصحة العاملية، والتعليم، واالنتاء، واالتجاهات املتعددة للتقدم االجتاعي، 

وإسهام العلوم االجتاعية يف السياسات ويف التغيي املؤسسايت. وقد تم فحص الوضع 

الحايل، واالتجاهات التاريخية واملستقبلية، واتجاهات التغيي املستوحاة من العدالة 

املواضيع  كل  يف  التغيي  هذا  دون  تحول  التي  والحواجز  واالتجاهات  االجتاعية، 

واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  فهي:  الشاملة  املواضيع  أّما  إليها.  التطرّق  تّم  التي 

الجندرية  املجموعة  علّقت  والجندر.  والصحة،  االجتاعية،  والحركات  والعوملة، 

متعددة القطاعات عى مسودات الفصل، وأصدرت قامئة مرجعية بتوصيات مؤلفي 

الفصل حول معالجة مسألة الجندر، مبا يف ذلك النظر يف النقاط الرضورية التالية:

فقط  ال  الجندرية،  والعمليات  الجندرية،  العالقات  وقوة  الجندرية،  العالقات    •

الجندر مصطلًحا، أو متغيا، أو اعتاد فئات جندرية محددة،

والرجال  للنسويات،  وكذا  للنساء  التفاضلية  الجندرية  والقوة  الجندر  بناء    •

والرجاليات،

•  تفسري مفهوم الجندر مبا مفاده »النساء والرجال« قد يقلل من التنّوع بني الجنسني، 

وما بعد التحديدات تاجندرية، باإلضافة إىل املثليني ومزدوجي الجنس واملتحولني 

جنسيا والكوير وأكرث )LGBTIQ +( ؛

•   اختالف الطرق التي يتم من خاللها تنظيم العالقات بني الجندرية يف املجتمعات 

املختلفة، ألن التعميات عرب األنظمة الجندرية قد تكون معيبة؛

•   عدم الحّط من شأن األطفال »فتيات« كانوا أم »أوالدا«

•  الرعاية واالتساق يف التمييز بني »املساواة الجندرية« و »اإلنصاف الجندري«؛

•  عمليات الجندر واألنظمة الجندرية يف ما ميكن متثيله عىل أنه »محايد جندريا« أو 

»غي متحيز جندريا«، يف العالقات الدولية أو التنقالت عى سبيل املثال؛

املعيارية  إنتاج   إعادة  املعيارية، وعدم  الجنسانية غري  ذلك   مبا يف  الجنسانية،    •

املتعددة؛

•  مستقبل الجندر والجنسانية، يف ظل التكنولوجيات الجديدة عىل سبيل املثال؛

العالقات  إىل  الهوية  من  املستويات،  جميع  عىل  للجندر،  قطاعي  بني  ما  بناء    •

االجتاعية العاملية.

أحدث  جمع  إىل  االجتاعي  للتقدم  الدويل  الفريق  تقرير  يسعى  عموًما، 

البنيوي، وتجميع املعرفة حول املبادئ  املعارف حول إمكانيات التغيي االجتاعي 

تقديم  تم  فقد  املجتمعية.  املؤسسات  لتحسني  املمكنة  واألساليب  واإلمكانيات 

العديد من التوصيات، نذكر منها عى سبيل املثال ما ورد يف الفصل ما قبل األخي 

االجتاعي  التقدم  دون  تحول  التي  العقبات  عى  التغلب   : حول  التقرير  من 

املستدام، وتوسيع األشكال غي الرأسالية لنشاط السوق ودور الدولة أو املجتمع 

وتحويل  نشطة،  تعاونية  لسوق  قطاعات  وبناء  البرية،  االحتياجات  تلبية  يف 

الرأسالية  الركات  ودمقرطة  العال،  وادماج  تعاونيات  إىل  الرأسالية  الركات 

الشاملة،  الرعاية  خدمات  وتوفي  مروط،  غي  قاعدي  دخل  وتوفي  الكبية، 

وتسمية القوة واإلمتياز وتغيي معنييها يف املؤسسات والسياسات، وبناء تحالفات 

وطنية مشرتكة بني املنظات لتطوير السياسات من خالل أخذ دروس من جنوب 

العامل، وتوسيع جداول األعال املربمجة حول املساواة إىل فضاءات »غي محددة« 

تشاركية.  ميزانيات  ووضع  الدميقراطية،  دمقرطة  لألوطان،  عابرة  وسياسات 

 hearn@hanken.fi توجه جميع املراسالت إىل جيف هين عل العنوان

https://www.instagram.com/a_new_society
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا

 الفقر و الالمساواة: 
حين يقرع جنوب إفريقيا ناقوس 

الخطر في إفريقيا
بقلم جيريمي سيكنغز  )Jeremy Seekings(، جامعة كيب تاون، جنوب أفريقيا، وعضو لجنة البحث حول الفقر،  

والرعاية االجتماعية والسياسة االجتماعية ) ل ب ١٩( صلب الجمعية الدولية لعلم االجتماع ، ونائب سابق لرئيس 
لجنة البحث حول التنمية الحضرية واإلقليمية )ل ب ٢١(، ج د ع اج

>

>>

يبحث عن عمل يف جنوب افريقيا بينا عدد 
العاطلني عن العمل تضاعف خالل ال 25 سنة 

املاضية. 
صورة: جيميي سيكينغس.

ن الواضح أّن كاّل من ظاهريت الفقر والالمساواة م

الالفتة  الظواهر  من  هي  إفريقيا  جنوب  يف 

الفقر  معدالت  والزالــت  كانت  حيث  لالنتباه، 

باستخدام  قياسها  يتم  التي  تلك  إفريقيا،  جنوب  يف 

مرتفعة  معدالت  النقدي،  للدخل  موحدة  مقاييس 

اإلنتاج  من  الفرد  مبدخول  مقارنة  استثنايئ  بشكل 

املحيل اإلجايل للبلد. ويعود ذلك، بطبيعة الحال، إىل 

يرتبط  كا  إفريقيا،  الدخل يف جنوب  توزيع  تذبذب 

البلد إىل أسباب  انخفاض الدخل والالمساواة يف هذا 

متتد إىل عمق التاريخ  وال ترتبط أساسا بعامل التجريد 

من  وبالرغم  العنرصي.  التمييز  وعامل  امللكية  من 

مرور 25 سنة من وصول الحكومة املنتخبة دميقراطياً 

إىل الحكم، ال يزال الدخل املنخفض قامئا، وهو ما من 

أّن   يتضح  وعليه،  الالمساواة.  درجة  من  الرفع  شأنه 

الدميقراطية ليست بالرضورة عامال مسببا لتقلص  فقر 

الدخل أو انعدام املساواة.

إفريقيا جنوب  يف  الالمساواة  و  الفقر  استمرار 

وجود  والالمساواة  الفقر  تفاقم  من  كلٌّ  يعكُس 

عام  الصادر  كتابنا  يف  فيها.  مؤثرة  متعددة  عوامل 

يف  والالمساواة  العرق  »الطبقة،  عنوان  تحت   2005

 Class, Race and Inequality in( »جنوب إفريقيا

South Africa )Yale University Press((،حاججت 

عى   )Nicoli Nattrass( ناتراس   ونيكويل  أنا 

التمييز  نظام  انقضاء  بعد  الالمساواة  استمرارية 

العنرصي ألّن االضطهاد العرقي مل يعد السبب الوحيد 

التمييز  نظام  انقضاء  فبعد  الالمساواة.  تفيش  يف 

العنرصي مل يحصل مواطنو جنوب إفريقيا البيض عى 

املمتلكات واألرصدة املالية املرتاكمة فحسب، بل عى 

رأس املال البري أيًضا )من خالل التعليم العام الذي 

)كا  االجتاعي  املال  ورأس  العرقي(  بالتمييز  يتميز 

ميكن أن نضيف رأس املال الثقايف أيًضا(. وهذا يعني 

أنه ميكن القضاء عى التمييز العنرصي دون ضعضعة 

البيض. إفريقيا  جنوب  سكان  معظم  امتيازات 

العام  بعد  دميقراطيا  املنتخبة  الحكومات  قامت 

الواضحة  العنرصي  التمييز  بقايا  آخر  مبحو   1994

يف  السود  لصالح  كثية  إيجابية  إجراءات  واتخذت 

البيض  البلد  لكن معظم سكان هذا  إفريقيا.  جنوب 
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا

العكس،  وعى  طبقية.  بامتيازات  يتمتعون  ظلوا 

من  إفريقيا  السود يف جنوب  بعض  استفاد  ويف حني 

اإليجايب  التمييز  )ومن  العنرصية  العقبات  سقوط 

من  العديد  ظل  أوضاعهم،  وازدهرت  الحقا( 

املال  رأس  من  نوع  أي  انعدام  من  يعانون  السود 

االجتاعي  املال  رأس  أو  الكفاءات  وغياب  لديهم، 

أصل  من  أشخاص  أربعة  كان  بحيث  األرايض،  أو 

العمل. عن  عاطلني  إفريقيا  جنوب  يف  بالغني  عرة 

عنوان  تحت   2015 العام  الصادر  كتابنا  يف 

 Politics( إفريقيا«  جنوب  يف  والفقر  »السياسات 

 and Poverty in South Africa )Palgrave

Macmillan(,( ، ركزنا أنا وناتراس عى سبب غياب 

بعد  للفقراء  املؤيدة  للسياسات  أقوى  سيايس  دعم 

بعض  بأن  حاججنا  لقد  الدميقراطية.  إىل  االنتقال 

بحيث   للفقراء،  مؤيدة  كانت  الحكومية  السياسات 

إفريقيا  سعت برامج املساعدة االجتاعية يف جنوب 

إىل إعادة توزيع حصة كبية عى نحو غي عادي )بني 

الرضائب  من  اإلجايل  املحيل  الناتج  من   )٪4 و   ٪3

الفقية.   األرس  معظم  عى  األثرياء،  يدفعها  التي 

ليس  ولكن  الفقر،  من  يقلل  أن  شأنه  من  أمر  وهو 

والالمساواة  الفقر  فإن  ذلك،  ومع  الالمساواة.  من 

معدل  ارتفاع  إىل  أساسا  هذا  يرجع  وقد  مستمران، 

البطالة، إذ أّن معدلها عى مدار 25 عاًما من الحكم 

العدد اإلجايل  الدميقراطي مل يرتفع فحسب، بل إن 

قلّة  إالَّ  تتحول  مل  تضاعف.  قد  العمل  عن  للعاطلني 

و  الفقراء،  إىل  االقتصادي  النمو  فوائد  من  قليلة 

املساعدة  طريق  عن  التوزيع  إعادة  بفضل  هذا 

االجتاعية املمولة من الرضائب. ولقد ذكرنا يف كتابنا 

لسياسات  الخانق  التأثي  جزئياً،  يعكس،  هذا  بأن 

الكثيفة. العالة  ذات  القطاعات  يف  العمل  سوق 

< ظاهرة متنامية يف جميع أنحاء أفريقيا

االعتقاد السائد غالبًا هو أن تاريخ جنوب إفريقيا 

الفقر  استمرار  لكن  استثنائية.  حالتها  يجعل  ما  هو 

وتفاقم الالمساواة يف جنوب إفريقيا هو مبثابة عالمة 

فا  إفريقيا.  أنحاء  جميع  يف  متنامية  لظاهرة  نبوؤة 

بني عامي 1990 و2015 انخفضت نسبة سكان العامل 

الذين يعيشون يف فقر مدقع  بسبب دخلهم املنخفض 

بنسبة الثلثني، أي من 47 ٪ إىل 14 ٪، و هو ما يعادل 

املرور من أقل بقليل من ملياري شخص يف عام 1990، 

مل  ذلك،  ومع   .2015 العام  يف  فردا  مليون   836 إىل 

إال بشكل متواضع يف  الفقر اإلجايل  ينخفض معدل 

أفريقيا، مارا من 57 ٪ إىل ما يقارب نسبة 40 ٪، فيا 

يف  يعيشون  الذين  لألشخاص  اإلجايل  العدد  ارتفع 

فقر مدقع. وكا هو الحال يف جنوب إفريقيا، ال يزال 

النمو االقتصادي، ذلك  الفقر مستمرا عى الرغم من 

أّن عددا قليال جدا من فوائد النمو تصل إىل الفقراء. 

و   1990 عامي  بني  إفريقيا  يف  الفقر  منو  تواتر  كان 

2015 ال يزيد عن 0.7 تحت الصفر مقارنة بـا قدره 

أن  يعني  ما   ، األخرى  املناطق  يف  الصفر  تحت   2

النمو االقتصادي يف أفريقيا جعل نسبة  ٪ من  كل 1 

الفقر  تنخفض بنسبة 0.7 ٪ ال غي، يف حني أن النمو 

 2 بنسبة  ينخفض  الفقر  جعل  أخرى  أماكن  يف  ذاته 

النمو االقتصادي، مبعنى أن ما كان هو زيادة  ٪ من 

يف نسبة الالمساواة أكرث منه الحّد من ظاهرة الفقر.

 باستثناء جنوب أفريقيا، معظم فقراء أفريقيا هم 

من الفالحني القاطنني يف املناطق الريفية. وال يحقق 

املزارعون الفالحون يف العديد من املناطق )وليس يف 

كلها( إال إنتاجا ضعيفا، وهم معرضون للجفاف الذي 

يدمر املحصول، حيث كثيا ما تهمل الحكومات سكان 

عى  املفروضة  »التنميُة«  تجلُب  ما  نادراً  و  الريف، 

أراٍض  أفريقيا  امتلكت  ولطاملا  كبية.  فوائَد  الفالحني 

أّما  العاملة،  اليد  يف  النقص  من  عانت  فيا  وفية 

اآلن  فقد أصبحت أراضيها شحيحة مع فائض يف اليد 

الفالحني  إنتاجية  زيادة  أن  به  املسلّم  ومن  العاملة. 

رضورية لتعزيز األمن الغذايئ القومي والحّد من الفقر 

يف الريف. ومع ذلك، من غي املرجح أن مُتتّص القّوة 

املرتقبة  النتيجة  أّن  كا  باستمرار،  املتزايدة  العاملة 

واضحة، متمثّلًة يف ارتفاع معّدالت البطالة يف صفوف 

الحرضية،  املناطق  إىل  منهم  الكثي  وهجرة  الشباب، 

ليتحولوا، يف نظر النخب السياسية، إىل تهديد سيايس.

< الحاجة إىل  إنتاج عاملة  كثيفة 

مناطق  بقية  يف  أكرب  وبشكل  إفريقيا،  جنوب  يف 

إفريقيا، يتطلب الحّد من الفقر التوسع يف القطاعات 

غي الزراعية ذات العالة الكثيفة. فقد تضمنت كل 

حالة تاريخية مرحلة من التصنيع ذي العالة الكثيفة. 

ذات  التنمية  الشامل:  »الثنايئ  الجديد  كتابنا  ويف 

يف  العالة  وفائض  الكريم،  العمل  الكثيفة،  العالة 

Inclusive Dualism: Labour-( »الجنوب األفريقي

 Intensive Development, Decent Work, and

 Surplus Labour in Southern Africa )Oxford

ونيكويل  أنا  استخدمنا   ،)University Press, 2019

 )W. Arthur Lewis( ناتراس عمل ويليام آرثر لويس

الكالسييك، وهو االقتصادي الوحيد املنحدر من أصل 

حول  لالقتصاد،  نوبل  بجائزة  للفوز  واملرشح  أفريقي 

دور صناعة املالبس يف زيادة اليد العاملة والحّد من 

الفقر، إذ أّن هذه الصناعة مهمة يف حّد ذاتها، بوصفها 

قد  الفقراء.  من  العاملة  اليد  لتوفي  رئيسيا  مصدرا 

والتي  بنغالديش،  يف  املالبس  صانعي  وظائف  تكون 

تحيص أربعة ماليني ُمْستَْخَدم، منخفضة األجر، ولكنها 

حيث   ، الفقر  من  الحّد  يف  رئييسٍّ  بدور  اضطلعت 

إنتاجية  ذات  وظائف  إىل  الريفيات  النساء  تنتقل 

كا  املالبس  صناعة  وتستَخَدُم  أعى.  ومكاسب  أكرب 

يستخدم الكناري يف مناجم الفحم، وتحديدا بوصفها 

بحيث تصي حالة طائر  البيئية،  الصحة  لرصد  مؤرشا 

الكناري املحجوز يف قفصه مؤرشا عى الخطر املحتمل 

مناجم  العال يف  السامة عى  الغازات  تشكله  الذي 

الفحم. وباملثل، إذا مل يكن لدى الدولة ذات الفائض 

يعني  فهذا  للمالبس،  متطورة  صناعة  العالة  يف 

البلد. هذا  يف  السياسية  البيئة  يف  ما  خطأ  هناك  أّن 

تفصيلية  مناقشة  الشاملة  االزدواجية  تتضمن 

بحيث  إفريقيا،  جنوب  حالة  من  املستقاة  للدروس 

انخفض التوظيف يف صناعة املالبس يف نفس الوقت 

إثارة  األكرث  واألمر  البطالة.  نسبة  فيه  ارتفعت  الذي 

يف  التصنيع  منو  يف  التوظيف  مرونة  أن  هو  للقلق 

زيادة  أن  يعني  ما  سلبية،  تبدو  إفريقيا  جنوب 

يف  التوظيف  انخفاض  مع  تزامنت  الصناعي  اإلنتاج 

عمل  حيث  العمل،  إنتاجية  ارتفعت  لقد  القطاع. 

يف  االستثار  عى  متقدمة  بتقنيات  العمل  أصحاب 

وهو  انخفض،  التوظيف  لكن  واملهارات،  املال  رأس 

إن  والفقر،  الالمساواة  حالة  يف  استمرارا  يسبب  ما 

نسميه  ما  إىل  ذلك  نرجع  ونحن  ارتفاعها.  نقل يف  مل 

بـــ »أصولية العمل الكريم« ، أي السعي إىل »العمل 

توظيف.  )الال(  عواقب  إىل  النظر  دون  الكريم« 

أفريقية  ودول  إفريقيا  جنوب  دول  نوفر  مل  ما  و 

صناعة  فيه  تزدهر  أن  ميكن  بحيث  بيئيا  منطا  أخرى 

مستمرّان. والالمساواة  الفقر   سيبقى  املالبس، 

مأخوذة  أفريقيا  يف  بالفقر  املتعلقة  البيانات 

املتحدة  لألمم  األلفية  اإلمنائية  األهداف  تقرير  عن 

 Millennium Development Goals Report(

وكاثلني   .)New York: United Nations, 2015

 Kathleen( صاعدة  أفريقيا  يف  الفقر  وآخرون  بيغل 

 Beegle et al.’s Poverty in a Rising Africa

 ،)Washington DC: World Bank, 2016

املدقع  الفقر  عى  القضاء  وآخرون  بيكابا  وزاروبابل 

املنظات  وأدوار  والسياسات  االتجاهات  أفريقيا:  يف 

 Zarobabel Bicaba et( 223 الدولية،  ورقة العمل

 al.’s “Eliminating Extreme Poverty in Africa:

 Trends, Policies and the Roles of International

 Organizations,“ Working Paper 223 )Abidjan:

 .)African Development Bank, 2015

توجه املراسالت إىل جيميي سيكينغز عى العنوان:

 jeremy.seekings@uct.ac.za
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الخمسينية والكنيسية 
الزعاماتية في جنوب 

أفريقيا
بقلم موكونغ سايمون ماباديمنغ )Mokong S. Mapadimeng( ، مجلس البحث في العلوم اإلنسانية، جنوب أفريقيا، 

عضو لجان البحث في علم اجتماع الفن )ل ب ٣٧( ، الحركات العّمالية )ل ب 44( صلب ج د ع اج

>

>>

يرش قس الكنيسة الخمسينية  مبيد حري عى 
وجه عضوة من جاعة املصلني. 

جنوب م يف  الدميقراطية   1994 انتخابات  ثلت 

االنهيار  عنها  عرب  فاصلة  تغي  لحظة  أفريقيا 

وتعويضة  االستعاري  التمييز  لنظام  الرسمي 

بحكم األغلبية السوداء الدميقراطي. وقد رافقت هذه 

التغيات تغيات أخرى عديدة، وعى األخص منها تلك 

املارسات  و  العتيقة  والبنى  املؤسسات  مست  التي 

التي  الطفرة  التغيات  تلك  بني  ومن  بها.  اللصيقة 

عنها  عربت  التي  املسيحية  الدينية  الحركات  شهدتها 

 Pentecostal( الكنائس الخمسينية  و/ أو الزعاماتية

تكن  مل  ولنئ   .)and/or charismatic churches

اعتبار  عى  أفريقيا،  جنوب  يف  جديدة  الكنائس 

فإنها  العرين،  القرن  منعرج  خالل  األول  ظهورها 

تطورت تطورا هائال عى امتداد البالد يف الفرتة التي 

تلت 1994 يف املراكز الحرضية والقرى الريفية النائية 

عى حد السواء.

هذه  شهدته  الذي  الهائل  التطور  هذا  أن  عى 

الكنائس مل يكن من دون مشاكل وال مجادالت. فقد 

شهدنا مؤخرا، كا قرأنا تقارير عن، مجادالت ال نهاية 

لها قيل فيها عن الكنائس أنها انخرطت يف مارسات 

توصف عى أنها مناقضة لإلميان املسيحي الحق. ومن 

بني هذه املارسات إطعاُم الناِس الثعابني والحشائش 

والنفط ومبيدات الحرات بوصفه جزءا من التطبيب 

 1 )الصورتان  الشيطانية  األرواح  ومقاومة  الروحي 

و2(. وبينا أكتب هذه الورقة، تنظر املحاكم يف قضايا 

أوموتوسو  نيمويت  املولد  نيجيي  القس  ضد  مرفوعة 

الدميونية  الكنيسة  من   )Timothy Omotoso(

الدولية )Dominion International )JDI املشتبه 

واختطاف،  بالبر  واتجار  جنسية،  اعتداءات  يف  به 

كنيسة  املولد من  املاالوي  امللياردير  القس  وكذا ضد 

 Enlightened Christian( التنويري  الجمع 

 Shepherd( بوشيي  شيفرد   )Gathering ECG

تحيل  قضايا  يف  بها  املشتبه  وزوجته   )Bushiri

يَان  رَسَ كذلك،  مؤخرا  حدث  وما  أموال.  وغسيل 

املولد  كنغويل  القس  فيه  ظهر  الذي  الفيديو  رشيط 

آلف لوكاو )Alph Lukau( وهو يّدعي أنه مل يزد عن 

الحياة.  إىل  ى يف نعشه  ُمَسجَّ ميتا  يُعيد  أن  أن حاول 

هذه  حول  املديدة  املجادالت  دفعت  لقد 

بأنها  تطالها  التي  االتهامات  ذلك  يف  مبا  الكنائس، 

تسلك كا لو كانت مشاريع ربحية خاصة، مستفيدة 

ملزم،  قانوين  إطار  لغياب  للرضائب  دفعها  عدم  من 

تحقيق  لجنة  تشكيل  إىل  أفريقيا  جنوب  حكومة 

بالخوض  واالتهامات  املجادالت  هذه  يف  للتقيص 

تكليف   تم  وقد  قانونية.  غي  ربحية  مارسات  يف 

والدينية  الثقافية  الجاعات  حقوق  حاية  »لجنة 

من  الهدف  وكان  املهمة،  بهذه  وتطويرها«  واللغوية 

إحداث اللجنة مواجهة إشكال الكنائس املحيلة التي 

الناس وأرواحهم.   أنها تلحق الرضر بانفعاالت  يُعتقد 

تسعى  التي  الكنائس  هذه  من  البعض  أن  ويُعتقد 

قادة  ِقبَل  من  أُنشئت  تجاري  ربح  تحقيق  إىل 
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الفقر.  يكابدون  أتباعها  أن  من  الرغم  عى  الكنيسة 

الصادم يف ما يحدث من تصاعد شعبية الكنائس 

الخمسينية و/ أو الزعاماتية واملجادالت الدائرة حولها 

هو غياب التحاليل السوسيولوجية التي تتناول ذلك، 

وهو ما ميكن أْن نَْعزَُوه إىل أن علم اجتاع الدين يف 

جنوب أفريقيا ال يزال غي مكتمل النمو إىل حد بعيد.  

ونتيجة لذلك يظل من دون أجوبة وال استقصاءات كل 

ذلك الطيف من األسئلة السوسيولوجية ذات العالقة 

بهذه الكنائس ومنه: كيف ميكن لنا أن نفرس هذا النمو 

وتزايد  الكنائس،  هذه  شهدته  الذي  الفجئي  الهائل 

قسم  هو  ما  أفريقيني؟  الجنوب  أوساط  يف  شعبيتها 

املجتمع الجنوب أفريقي املنخرط فعليا يف االنتاء إىل 

هذه الكنائس؟ من هم قادة هذه الكنائس وما الذي 

يبدو  ما  نفرّس  كيف  كاريزمائيني؟  قادة  منهم  يجعل 

الكنائس،  إىل هذه  املنتمني  الفاعلني من  لدى  سلبية 

وما يبدو أنها مارسات سامة وخطرة داخلها؟ ما الذي 

باملنظات  الخاصة  القانونية  األطر  قوله حيال  ميكن 

خرقها؟  احتال  وحيال  أفريقيا  جنوب  يف  الدينية 

سوسيولوجي  بقول  لإلدالء  متواضعة  محاولة  يف 

حول  نظريا  منظورا  وضعُت  القضايا،   هذه  يف  أّويِلٍّ 

املنظور  هذا  ويفحص  املجتمع.  يف  ودوره  الدين 

الكيفية التي بها يُفهم الدين، عنيُت، ماهيته وماهية 

التعريفي،  املستوى  عى  املجتمع.  يف  وأثره  دوره 

بيكفورد  أ.  التي يعيدها جيمس  التباينات  مثة بعض 

)James A. Beckford( إىل أن الدين بناء اجتاعي 

وتاريخية  اجتاعية-سياسية  سياقات  يف  يتأسس 

املتنوعة  معانيه  تكسبه  بحيث  فيه  تؤثر  خاصة، 

اإلفادة يف  بالغة  نظرة  الثابتة. هذه  وغي  والدينامية 

فهم التطور الهائل الذي شهدته الكنائس الخمسينية 

و/أو الزعاماتية يف جنوب أفريقيا ما بعد 1994. لقد 

كان هذا التاريخ لحظة سياسية وعدت »بحياة أفضل 

كلّيًا  يتحقق  مل  الذي  املثايل  الهدف  وهو   للجميع« 

التحسينات  البعض من  الرغم من تسجيل  أبدا، عى 

التي متت من خالل تلبية واسعة الحتياجات الفقراء 

االقتصادي  النمو  فشل  لقد  األساسية.  الخدمات  من 

السنوي الجنوب أفريقي مستدام البطء، ذاك الذي ال 

يسجل حاليا إال ما نسبته  2.2 ٪، يف توليد مستويات 

هي  للبطالة  الرسمية  )النسبة  التشغيل  من  معتربة 

٪(. لقد زادت مظاهر التفاوت والفقر  يف حدود 27 

قدره  مبا  جيني  ُمَعاِمل  يف  البلد  سجله  مبا  سوًء 

أمر  ويزيد  العامل.  يف  ُسّجل  ما  أرفع  من  وهو   0.63

والفساد  األخالقي  التدهوُر  سوًء  االختالالت  هذه 

املستري من خالل نهب املال العام من ِقبل النخب 

كتابة  زمن  الخاص.  اإلثراء  بغية  املتحالفة  السياسية 

تحققان  لجنتني،  استقصاءات  تجري  الورقة،  هذه 

املصالح  أصحاب  قبل  من  الدولة  عى  االستحواذ  يف 

املتداخلة من الفاسدين وأصحاب الرشاوى واملتحيلني.

للكنائس  الهائل  التنامي  السياُق  هذا  يفرس 

تعُد  حيث  أفريقيا،  جنوب  يف  ولشعبيتها  الزعاماتية 

أتباعها بالخالص عى صيغة نهاية ُمْعِجزٍَة لآلالم التي 

وكذا  والبطالة،  املعتلة،  والصحة  الفقر،  بهم  يُلحقها 

عى صيغة ثروة مادية. ومن أجل التوصل إىل ذلك، 

املادية  العطايا  تقديم  عى  أتباعها  الكنائس  تشجع 

فاحيش  القساوسة  من  تجعل  أن  إىل  تنتهي  التي 

الدين  أن  الحظ  عندما  بيكفورد  أصاب  لقد  الرثاء. 

مرتهن  ومتنوع،  ومعقد  متجانس  غي  اجتاعي  بناء 

بالغايات التي يسّخر نفسه لبلوغها. لقد تم استغالل 

العنارص الكاريزمائية التي يف الكنائس الخمسينية، مبا 

اإلثراء  تحقيق  أجل  من  املُعِجزة،  الخالصات  ذلك  يف 

الشخيص الذي استفاد منه القساوسة الذين يقدمون 

وباملقابل،  معجزات.  ذوي  أنبياء  أنهم  عى  أنفسهم 

يطعم قس الكنيسة الخمسينية ، فرد من جاعة 
املصلني ، ثعبان حي

 Steve( يتعزز التأثي الديني، بالنسبة إىل ستيف بروس

Bruce(، من خالل اإلميان بأن الثّواب عّا يكون من 

الحقا  يكون  سوف  األرض،  عى  الرب  إلرادة  إمضاٍء 

مّا  األعم  والخي  النعيم  من خالل  اآلخرة  الحياة  يف 

ميكن للحياة الدنيا وهبُه، وهو ما يتجّسد يف تشجيع 

الحالية  والزعاماتية  الخمسينية  الكنائس  موجة 

القائم.   العامل  يف  املادي  للثواب  أفريقيا  جنوب  يف 

دون  من  الورقة  هذه  اختتام  السهل  من  ليس 

التي  تلك  التاريخية،  االستعار  آثار  إىل  اإلشارة 

التبشيية  البعثات  كنائس  خالل  من  تحققت 

كان  تخصيصا،  الغريب.  التعليمي  والنظام  املسيحية 

وجهة  تحويل  املسيحية  التبشيية  البعثات  دور 

الذي  االستعاري  قبل  ما  إميانهم  عن  بعيدا  األفارقة 

كان متمحورا حول بادميو أو أمادليوزي )أي األسالف( 

بوصفهم وسطاء نحو بلوغ االتصال باملعبود مودميو/

أنكولونكولو )اإلاله(. وقد نتج عن ذلك تنكر األفارقة 

روحنْي  كانا  لو  كا  أمادليوزي  أو  لبادميو  املتحولني 

االستعاري  املروع  نجاح  يعني  ما  وهو  شيطانيّنْي، 

عى  مبنيٍّ  تعليمي  نظام  خالل  من  متاسك  الذي 

ويسند  االستعارية.  النظرية  املقوالت  و  املفاهيم 

أن  الدين  بإمكان  إن  القائلة  بروس  القوُل نظرَة  هذا 

الناس مع بعضهم  تكتيل  باالنسجام من خالل  يدفع 

باسم تصّور كوين مشرتك، كا  أو  الرب  باسم  البعض 

اقتالعه.     أو  الوجود  سابق  نظام  تغيي  بإمكانه 

توجه كل املراسالت إىل موكونغ مابادمينغ عى العنوان 

mmapadimeng@gmail.com

mailto:mmapadimeng%40gmail.com?subject=
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 غازيات الفضاء:
منجمياٌت تحت سطح األرض

بقلم آساندا بينيا  )Asanda Benya(، جامعة كيب تاون جنبو أفريقيا

>

>>

العمل يف املناجم.
صورة: أساندا بينيا

النساء م التحقت  أن  مند  عاما  ضت خمسة عر 

مناجم  يف  األرض  سطح  تحت  العاملة  بالقوة 

يف  عاملة   50.000 مثة  حاليا،  أفريقيا.  جنوب 

املناجم، ما يشكل 10.9 ٪  من املستخدمني املنجميني 

القارين. وفيا قاربت النساء تشكيل 11 ٪ من القوة 

التي  التريعات  تبني  تم  وفيا  املنجمية،  العاملة 

الصناعة  تزال  اندماجهن وترسع من وتيته، ال  تيرس 

أنها  عى  ضمنيا،  وتقدمها،  نفسها  تصور  املنجمية 

ذكورية وال ترى مناسبة للعمل املنجمي تحت سطح 

خطاب  ويف  الرجالية.  األجساد  أو  الرّجال  إال  األرض 

تطبيع  عى  العمل  يغلب  وثقافته،  املنجمي  العمل 

صورة األجساد الذكورية املناسبة هذه وتأبيدها.

الذكور  أجساد  تطبيع  يرّس  قصد،  غي  وعن 

من  الرغم  عى  النساء  إقصاء  املنجمي  العمل  يف 

كان.  الذي  اإلقصاء  تاليف  إىل  يسعى  الذي  التريع 

املوضع،  هذا  غي  يف  ذلك  عى  حاججُت  ومثلا 

»مندمجات  أفريقيا  جنوب  يف  املناجم  نساء  كانت 

عى  إليهن،  ينظر  وبالفعل،  مقصيات«.  هّن  فيا 

عى   )Nirmal Puwar( بووار  نيمال  تعبي  حد 

»حالة  يُنتجن  هن  ثم  ومن  للفضاء«  »غازيات  أنهن 

النساء عرضة  تكن  الوجودي«. مل  والقلق  البلبلة  من 

املهنية  والسالمة  اإلنتاجية  يف  السلبي  بالتأثي  لالتهام 

املناجم  داخل  وصمهمن  تم  وكذلك  بل  فحسب، 

االجتاعية  للمعايي  االمتثال  عدم  بدعوى  وخارجها 

تشكيك.  محل  أخالقهن  وكانت  لألنوثة،  املحددة 

تحمل  عى  قادرات  نظريا،  النساء،  كانت  ولنئ 

أعباء أي عمل، فإنهن يف الحقيقة ممنوعات من القيام 

فيها  أجريُْت  التي  األنفاق  كل  ففي  األعال.  ببعض 

بحثي، مل يكن مبقدور النساء أن تكن مشّغالت آلالت 

جلود،  صانعات  كن  منهن  والقليل  الصخرية،  الحفر 

يُحصني  الاليت  الرافعات  سائقات  رافعات.  وسائقات 

عى أصابع اليد الواحدة الاليت عملت معهن كن بالكاد 

وباالعتاد  األنفاق.  داخل  الرافعات  قيادة  من  متكّن 

اسرتاتيجيا  رفًضا  املناجم  ترفض  حايئ،  خطاب  عى 

النساء وتدريبهن ومتكينهن من بعض مواقع  انتداب 

العمل يف األنفاق املنجمية. ويحدث هذا عى الرغم 

من أن حايتهن من »األعال املنجمية التحت-أرضية 

ماليا  الجانب  مهضومات  كذلك  يجعلهن  املُْضِنية« 

املطالبة  املواقع،  بعض  يف  استطاعتهن،  عدم  باعتبار 

بنفس نقاط التنفيل الحائية التي يتمتع بها الرجال. 

أحيُل يف ما ييل عى واحد من الحوادث العديدة 

التي  الكيفية  تجّسد  والتي  املنجم  نفق  التي شهدها 

تالفيف  يف  املغيّبات  النساء،  إقصاء  تعميق  يتم  بها 

خالل  من  يوميا  وتعزيزه  وثقافته،  الحايئ  الخطاب 

إقصائهن  مع  للتواطئ  توجيهه  يتّم  مّا  العديد 
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بإدماجهن. الخطاب  يَلَْهُج  فيا  وترسيخه  وتقويته 

خالل املراحل األوىل من بحثي، وفيا مل أزل أتدرب 

ليس  النساء  إن  يل  قيل  رافعة،  سائقة  أكون  أن  عى 

وقدمت  الحفارين.  فئة  إىل  باالنتاء  لهن  مسموحا 

يل أساب إقصائهن عى أنها متعلقة بأجسادهن التي 

كان املدربون والعال يعتربونها غي مناسبة و«بالغة 

كا  الحفر،  آلة  تتطلبه  ما  إىل  بالنسبة  الهشاشة« 

حاجج املدّربون بأن آالت الحفر تؤثر سلبا يف أرحام 

إمكانية  وقبول  إلحاحي،  وبعد  حالتي،  يف  النساء. 

انتايئ إىل فئة الحفارين، طُلب مني أن أكتفي حرصا 

باملالحظة وأال أملس أي شيئ بسبب »الحفارات ذات 

مع  املتناسبة  وغي  بالرجال  خاصة  العالية«  الحرارة 

األسباب،  ضمن  ومن  الجسانية.  النساء  خصائص 

فيها.  التهوئة  نظام  وال  اآلالت  تصميم  ذكر  يتم  مل 

وبضعة  التدريب  مركز  يف  الحصص  بعض  بعد 

أيام من املالحظة، ُمِنحْت فرصة لكل املنتدبني الجدد 

األكرث  التقليد  عى  تشجيعهم  وتم  اآلالت  لتجريب 

حرفية ملا كان يقوم به املدربون والعال ذوو التجربة، 

بدًء بكيفية تجميع الساقني متصالبني عى طريف اآللة، 

جانبيها  من  ممكن  أقىص حد  إىل  الفخذين  وتقريب 

وصوال إىل إيقاع التنفس وحركة الجسم. ولكن، حينا 

أىت دوري، كان الدرس مختلفا. بدء املدرب بأن رفض 

النساء  بأن  الترصيح  إىل  ا  مارًّ اآللة  أشّغل  يََدَعني  أن 

املشّغل  يتمكن  وحتى  امتطاؤها.  بإمكانهن  ليس 

من إدراج اآللة يف موقعها املراد حفره كان عليه أن 

أن  مني  طلب  مدّريب،  ولكن  وضحُت،  كا  ميتطيها 

»أن  عيلَّ  إن  يل  قال  واحدة.   جهة  يف  ساقيَّ  أجمع 

أضع ساقي االثنتني يف جهة واحدة مثل سيّدة«. كان 

وكلا  عدة،  مرات  رأيته  أنني  من  الرغم  عى  ذلك 

منه  طالبا  األسفل  إىل  اآللة  يدين  رَُجالً،  املتدرب  كان 

اآللة  ميتطي  وأن  األقىص  إىل  ساقيه  فرجة  يفتح  أن 

لدفعها  بقوة  يأخذوها  بأن يدخلها بني فخذيه و«أن 

داخل الصخر«. لقد طلب مني أن أجمع ساقيَّ وأن 

أضعها يف جهة واحدة »وإال رصِت غي قادرة عى أن 

العال  أن  بيضك«. كا  تقتلني  أنت  أطفاال...  تنجبي 

الئق.     غي  يبدو  اآللة  متتطي  سيدة  رؤية  أن  الحظوا 

وكا كان منتظرا، كانت نتيجة اتباعي لتعلياتهم 

وترصيف »مثل سيدة« مجّمعة ساقي يف جهة واحدة، 

من  إنه  لهم  ألقول  أوقفتها  وعندما  اآللة.  َجرَّتِْني  أن 

املستحيل مارسة الحفر يف هذه الوضعية، وقبل أن 

أدير رأيس نحوهم، قال املدرب: »أترون، أمل أقل لكم 

إن النساء غي قادرات عى الحفر. أنا هنا يف املنجم منذ 

أمد طوييييل، وأنا أفقه ما أقول. ليس مبقدور النساء 

القيام بهذا، هذا مستحيل... هذه اآللة ثقيلة« )وكان 

كل العّال الذين متكنت من أن أدير  ناظريَّ نحوهم 

املالحظات  مدونة  )من  موافقني(  برؤوسهم  يومئون 

امليدانية، روستنبورغ، أفريل 2012(. بالنسبة إىل هؤالء 

الرجال، كان سحب اآللة يل تأكيدا » لعدم مواءمة« 

تعلياتهم  مواءمة  لعدم  ال  للحفر،  النساء  أجساء 

اآللة.  المتطاء  املالمئة  الكيفية  عن  ا  ضدًّ »الخاصة« 

ليست هذه األفكار املتزمتة املسبقة حول أجساء 

بل  فحسب  التدريب  مركز  داخل  موجودة  النساء 

هي منترة يف مناحي العمل املنجمي اليومي تحت 

األنفاق. ومثلا وثّقُت ذلك يف غي هذا املوضع، مثّة 

العديد من الحاالت التي متنع فيها النساء من القيام 

وضع  إىل  ردهن  يتم  أو  التحت-أرضية،  باألعال 

العمل،  لفرق  املاء  ويجلنب  ينظفن  الاليئ  املساعدات 

فرقهن  عن  ويُفصلن  عملهن  مواقع  من  يُنقلن  أو 

وعى األخص ضمن الفرق التي تعمل يف املواقع عالية 

درجات الحرارة. أسميُت ذلك إعادة التكليف الوظيفي 

غي الرسمي، وقد أّدى إىل عزل النساء عن فرقهن وإىل 

غربتهن وكان له أثر مبارش )عدم التأهل للحصول عى 

نقاط تنفيل اإلنتاج( وطويل املدى ووخيٌم يف الرتقيات.   

باألحرى،  ولكنها  منعزلة،  حاالت  هذه  ليست 

العمل  للنساء يف  الهاميش  الوضع  تعّزز  نََسِقيٌَّة وهي 

املنجمي، عى الرغم من إدماجهن القانوين يف العمل 

األمثلة  هذه  أستعمل  أنا  األريض.  تحت  املنجمي 

الهامة  االختالفات  أجسد  حتى  أعاله  عرضتها  التي 

والحقيقية، وإن كانت غي مرئية، يف الكيفية التي بها 

يتم تدريب الرجال والنساء ومعاملتهم/هن والكيفية 

أجساد  حول  البناء  مسبقة  األفكار  تؤّدي  بها  التي 

النساء عى أنها هشة وضعيفة إىل إقصائهن، ومن ثّم 

وضعهن موضع »الطبقة الثانية« من العال يف األنفاق 

املنجمية. من الواضح أن التريع ليس كافيا لوحده،  

وأن ما هو يف حاجة إىل أن يكون موضع تحدٍّ وتغيي 

هي الثقافة املهنية الذكورية املرتسخة ومعاييها.  

توجه كل املراسالت إىل   أساندا بينيا عى العنوان 

asanda.benya@uct.ac.za

mailto:asanda.benya%40uct.ac.za?subject=
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آثار البطالة غير 
االقتصادية

بقلم ثابانغ سيفاالفاال )Thabang Sefalafala(، جامعة ويتواتر ساند، جنوب أفريقيا

>

>>

يخوضها ك التي  املناقشات  تركز  مــا  ــيا  ث

السياسات  وصناع  واملحللون  األكادمييون، 

آثارها  عى  البطالة  تجارب  حول  والجمهور 

االقتصادية، متجاهلة العنارص غي االقتصادية الفاعلة 

يف سيورتها وهي عى درجة عالية من األهمية.  ما 

التي  الكيفية  هو  األحيان  من  العديد  يف  إليه  ُح  يُلمَّ

عسيٍة  ماديٍة  وضعيٍة  مشكَل  البطالة  تكون  بها 

يوفروا  أن  عى  الرجال  قدرة  عدم  إىل  وينظر  وفقٍر، 

الحاجات املادية لعائالتهم عى أنها مصدر تهديدات 

أساس للذكورية، ومصدر إهانة وعار. وكثيا ما تتوسع 

يدور  ما  منها  األخص  وعى  البطالة،  حول  النقاشات 

ذلك  منها  يتجاوز  ما  يف  ولكن  السياسية،  الدوائر  يف 

تُبَّجل  ثم  ومن  للبطالة،  االقتصادية  اآلثار  عى  أيضا، 

التصّورات واألفهام التي ترى البطالة عى أنها مشكل 

تدبي لسبل العيش رئيسيا. 

يف ما بني 2013 و2014، أجريُت دراسة أثنوغرافية 

حول عال مناجم سود سابقني عاطلني عن العمل، تم 

ترسيحهم من مناجم الذهب يف مقاطعة فري ستايت 

إليها  توصلت  التي  النتائج  تقّدم  أفريقيا.  جنوب  يف 

إضاءات تؤكد عى هذا املنظور ولكنها تتحداه كذلك. 

وأعني من خالل ما تقدم أن ليس علينا أن ننكر اآلثار 

االقتصادية للبطالة، ولكن نتائج دراستي تُظهر كذلك 

معاناتهم.   أكرث من ذلك خالل  يكابدون  العاطلني  أن 

والعرين  عر  التاسع  القرنني  رأسالية  ولّفت 

راسخا  عادا  بوصفه  املأجور  العمل  مناذج  بني  بقوة 

توظيف  تم  وقد  والذكورية.  الفردية  للضخصية 

وتّم  الريفية  املناطق  من  الرجال  من  غفية  أعداد 

البلرتة  هذه  وكانت  املأجور.   العمل  يف  إدماجهم 

زًا  ُمعزِّ إنتاجا  تقتيض  البلوريتارية(  الصبغة  )إضفاء 

وهي  املُتََقاَسَمة  الجاعية  الربوليتارية  للُهِويّات 

الئقا  عيشا  املأجور  العمل  يف  تعني  كانت  التي 

القوت. كاسب  الذكر  إىل  بالنسبة  األخص  وعى 

له  أن  عى  املأجور  بالعمل  القبول   تّم  وحني 

وكرمية،  الئقة  حياة  متثالت  عى  سلطوية  داللة 

يف  و  أفريقيا  جنوب  يف  املأجور  العمل  أزمة  قامت 

أعداد  العاطلني  إىل صفوف  انضمت  لقد  كله.  العامل 

عى  القادرين  غي  شغل  عن  الباحثني  من  متزايدة 

العمل  كان  ما  كثيا  عليه، وفضال عن ذلك،  الحصول 

املميزات  إىل  يفتقر  النيوليربالية  الرأسالية  فرتة  يف 

تعوزه  ما  كثيا  إذ  التقليدية،  العمل  بأمناط  املقرتنة 

من  الرغم  وعى  واملنافع.  واألمان  التعبي،  حرية 

استنفاد  عى  يحيل  مبا  املأجور،  العمل  أزمة  عمق 

التي  التقليدية  املسؤوليات  إىل  االستجابة  قدرته عى 

التصّورات  قلب  يف  يزال  ال  فإنه  له،   موكولة  كانت 

الحديث. العامل  يف  اإلنسان  كرامة  حول  القامئة 

ألعداد  اليومية  الحياة  متثل  ال  لذلك،  نتيجة 

عميقا  اقتصاديا  والأمانا  تقلقال  إال  الناس  من  غفية 

األمان  نظام  يغطي  ال  أفريقيا،  جنوب  ويف  مديدا. 

بلدان  أغلب  يف  الحال  عليه  هو  مثلا  االجتاعي، 

هذا  وعى  العمل.  عن  العاطل  األفريقية،  القارة 

من  الفئات  وبقية  العاطل  الشباب  يفتقر  النحو، 

اتجاه  يف  اإليجابية  اآلفاق  أبسط  إىل  العاملة  القوة 

األساسية.  حاجاتهم  يلبي  مأمول  قار  دخل  توفي 

السابقني  املناجم  عال  تجارب  أن  بحثي  يُظِهر 

عى  كانت  االقتصادي  الألمان  مكابدة  يف  املرسحني 

عى  ذكوري  ذايت  تكوين  ظل  يف  منحوتة  األغلب 

قوت.  كاسبي  وبوصفهم  املنجم  يف  عملهم  أساس 

وهو  راسيبوكو،  اسمه  قابلتهم  من  أحد  يل  قال  فقد 

منزلته  الرجل  البطالة تسلب  إن  عامل منجم سابق، 

االجتاعية إذ يصي عاجزا عن تلبية حاجيات عائلته. 

لقد قال يل: »لقد ذهبت البطالة مبنزلتي بصفتي رجال. 

إن الرجل يكتسب منزلته من توفيه القوت لعائلته. 

إذا؟«.  منزلتي  ما  عائلتي،  إطعام  ما عجزُت عن  فإذا 

بالنفس،  الثقة  الرجال  من  العاطلون  يفتقد 

يف  فكروا  رمبا  بل  فائدة،  دون  من  أنهم  ويشعرون 

عى  القدرة  وعدم  الحادة  التغيات  بسبب  االنتحار 

التي  البطالة  وضعية  مع  املتناسبة  التعديالت  إدخال 

يعيشون: » أنت رجٌل ال ميكنه أن يطعم عائلته. كان 

ضغط عائلتي عيلَّ رهيبا، بل إنني فكرت يف اإلقدام عى 

االنتحار. كنت أشعر أين ال شيئ، شخصا غي ذي أهمية 

الفائدة. مل يكن بإمكاين أن أرى شيئا  لعائلتي. عديم 

من  الغية  يكابدون  أنهم  أجله«.  من  العيش  أواصل 

رجال ال يزالون قادرين عى إطعام عائالتهم، ويعجزون 

عن االستمرار يف االشرتاك يف مجموعات االّدخار والدفن.    

للفكرة  ساندة  املعطيات  تبدو  السطح  عى 

رئيسيا  مرتبطة  للبطالة  السيئة  اآلثار  إن  القائلة 

األخيين  هذين  ولكن  والفقر،   االقتصادي  بالعوز 

أن  ذلك  حرصا،  العاطل  إصابة  عى  يقترصان  ال 

محروم. شخص  ولكّنه  عاطال  ليس  الفقي«  »العامل 

صادمة  صورا  السابقون  املناجم  عال  يرسم 

ويصفون  أعضاٌء،  منها  برُتت  جريحة  سوداء  ألجساد 

املعنى الذي تكون عليه البطالة يف نظرهم. املعنى هو 

الطبقية« وهي السيورة  نوع من »الحّط من املنزلة 

وجود  وضعية  يف  يكون  أن  إىل  بصاحبها  تؤّدي  التي 

صور  كانت  فيها.  أو  عليها  كان  ما  أدىن  أو  مختلفة 

مجازا  تُستخدم  الرضب  طالها  والتي  العليلة  األجساد 

فصلوا  التي  واألخالقية  االجتاعية  األنظمة  لوصف 

الفكرة  عن  عربوا  لقد  أعينهم.  أمام  رت  ُدمِّ أو  عنها 



44

 العدد ٢  من السلسلة ٩ - أغسطس -  ٢٠١٩    

“إن فقدان الوظيفة ال يعني فقط فقدان الدخل ، ولكن الحط 
املعنوي. وهذا هو ، فقدان الوجود والوجود يف العامل بطرق 
الرأساملية  والعالقات  املهيمن  املأجور  العمل  مع  تتناسب 
والقواعد والقيم.” 

علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا

القائلة إن مثل هذا الوجود كان بالنسبة إليهم حالة 

املأجور  العمل  يعد  مل  العامل.  هذا  يف  معيارية  ال 

يتمكنون  بحيث  أداتيا  ينخرطون  فيه  خارجيا  نشاطا 

بناء حياتهم وتطوير استدامتها، بل يصي موضع  من 

أعمق  سلطة  التجسد  ذلك  ويقتيض  متجسدة.  رغبة 

املأجور  العمل  غياُب  يتجاوز  بحيث  وجودية  وأكرث 

رشطا  ليبدَو  والنفسية  واالجتاعية  االقتصادية  األثار 

ما.   فقدان  أنه  عى  حياتيا  ويُخترب  لالمعيارية،  الزما 

يعني  بل  دخال  تفقد  أن  يعني  ال  عملك  تفقد  أن 

فقدان  ذلك  ويعني  أخالقي،  انحطاط  حالة  يف  أنك 

هيمنة  تُعادل  بطرق  العامل  يف  والوجود  الكينونة 

العمل املأجور والعالقات واملعايي والقيم الرأسالية. 

يلحقان  اللذين  والوصم  اإلهانة  فإن  وعليه، 

العاطل عن العمل ال ينجرّان عن أن حياتهم تأذت، بل 

بسبب أن البطالة، يف ظل خطاب يتمركز حول األجر، 

متثل أزمة، وألنها متثل ظرفا مساعدا عى عدم التواؤم 

مع نوع من النظام الهيمني املتقاسم والجاعي. إن 

قرص فهمنا للبطالة عى أنها أساسا مشكلة توفي سبل 

الحياة سوف يؤدي بنا إىل الفكرة التي ترى أن منح أي 

نوع من الدخل املادي من قبيل الّدخل األدين املضمون 

سوف  البطالة  منحة  أو   ،)Basic Income Grant(

رفضوا  السابقني  املناجم  ولكن عال  املشكلة.   يحل 

اعتبار املنح حال شامال للبطالة. ومل يكن رفضهم لنوع 

ما من التحويالت املالية بسبب أنهم مل يروا لها قيمة، 

بل ألنها ال تعّوض لهم ما فقدوا.  إذا ما فشل العمل 

اسرتاتيجية  بتطوير  مرتهن  املستقبل  فإن  املأجور، 

تزيحه من املركز وتعيد ابتداع نظام متقاسم وجاعي. 

ما  أفكار  يعتمد  بديل  يف  التفكي  عى  يكون  وسوف 

بالغة  رغبة متجسدة  أن  واقع  يواجه  أن  العمل  بعد 

املأجور. العمل  حول  نسقية،  وبصفة  أُنتجت،  القوة 

مل يكن عال املناجم السابقون يفكرون يف البدائل 

بل كانوا يريدون شغال، وهذا يجسد التحدي الكامن 

بالعمل  األخالقي  االلتزام  إن  البدائل.  يف  التفكي  يف 

واملحللني  السياسات  وصناع  العاطلني  يُعِمي  املأجور 

عن املستقبالت املمكنة من خارج العمل املأجور. فإذا 

ما أردنا أن تكون بدائل ما بعد العمل املأجور قابلة 

للتحقق سوف يكون عى عال الناجم السابقني وصناع 

يكون  ال  عاملا  يبتدعوا  أن  عامة  واملجتمع  السياسات 

الكرامة.    تصورات  يف  مركزيا  املأجور  العمل  فيه 

توجه كل املراسالت إىل ثاباغ سيفاالفاال عى العنوان  

Thabang.sefalafala@gmail.com
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 كيف نطعم العالم: 
درس من تنزانيا

بقلم مارك سي آ ويغيريف )Marc C.A. Wegerif(، جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا

>

>>

سوق اإلالال للمنتجات الطازجة يف دار السالم. 
تنزانيا، سحرين عصورة:  مارك  يس.آي ويجريف يف  السالم  دار  إىل  انتقلت  ندما 

يباع  فيه  الذي  صغي(  متجر   =  duka( الدوكا 

كل  يف  موجود  وهو  املنزل  ومستلزمات  الغذاء 

تلك  الشعبية،  األسواق  سحرتني  كا  تقريبا.  شارع 

األفضية االجتاعية الحية، املليئة بالعديد من الباعة 

يعرفون  كا  البعض  بعضهم  يعرفون  الدين  الصغار 

أغلب حرفائهم، والتي كانت واقعة بعيدا عن املكان 

الذي كنا فيه نعيش. كان اهتامي ناتجا عن بحثي يف 

الكيفية التي بها تتمكن ساكنة دار السالم التي يناهز 

ويف  الغذاء.  إىل  النفاذ  من  الخمسة  املاليني  تعدادها 

ما رأيت دروٌس هامة حول اإلطعام املستدام لساكنة 

العامل متنامية العدد والتحرض.  

< عىل طريق البيض

يباع،  كان  الذي  البيض  طريق  اتبعت  مبكرا، 

بكميات مختلفة، من بني 30 بيضة تحتويها علبة من 

الورق املقوى معاد االستعال، يف الدوكا املحلية التي 

كنت أرتادها. ومن أجل التعرف عى مصدرها ركبت 

الدراجة مع صامويل الذي كان يجلب البيض. عى بعد 

22 كلم بلغنا منزله الواقع يف الضاحية شبه الحرضية 

وجلسنا تحت شجرة لتناول الغداء صحبة عائلته. يريّب 

البيض نقدا من مريب  صامويل 100 دجاجة ويشرتي 

الدجاج يف محيطه السكني. يشرتي 600 إىل 900 بيضة 

الصباح.  خالل  لبيعها  املدينة  إىل  راكبا  وينتقل  ليال 

حينها كانت رحالته األسبوعية الثالث تجلب له ربحا 

يعادل مرتني ونصفا األجر األدىن لعامل زراعي يشتغل 

بدوام كامل. يبني التحليل الكّمي أن ما يقارب املليون 

بيضة تُنقل كل أسبوع إىل املدينة عى الدراجات ليس 

إال عى امتداد الطريق التي يسلكها صامويل. وتعترب 

البيض  توزيع  يف  للمحيط  الصديقة  الطريقة  هذه 

من  يتمكن  وطريقة  للمدينة  رئيسا  موردا  الطازج 

علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا
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خاللها آالف األشخاص من ابتداع طريق لحياة كرمية.  

وقد كشفت أبحاٌث أعمق الكيفية التي بها تندرج 

صناعة البيض يف نسق غذايئ أوسع. يشرتي صامويل 

قريب  دجاج  أعالف  مصنع  من  للدجاج  يطعمه  ما 

عى  األكياس  يحمل  بأن  له  يسمح  الذي  الحد  إىل 

الدجاج  عربة يجرها بنفسه.  ويحصل مصنع أعالف 

املطاحن  من  الذرة  طحني  من  األوىل  املواد  عى 

دار  يف  األلفني  يقارب  ما  منها  يوجد  التي  املحلية 

لزراعة  أسمدة  الدجاج  فضالت  وتُستعمل  السالم. 

وللجيان.   املحيطة  األسواق  تباع يف  التي  الخرضاوات 

لفائدة  آخرين  طعام  جالبي  أثر  بحثي  اقتفى 

ولحم  وحليب  وأرز  ذرة  من  املدينة  ساكنة  غالبية 

الطعام  طبيعة  اختلفت  وفيا  طازجة.  وخرضاوات 

ذاتها  املدينة  بني  الجغرافية  الغذاء  مصادر  وراوحت 

الغذاء  إنتاج  لتنظيم  كان  البالد،  يف  بعيدة  وأنحاء 

وتوزيعه سات متشابهة. أغلب الخرضاوات والحليب 

وشبه  الحرضي  اإلنتاج  من  تأيت  البيض  كمثل  َمثَلُها 

الشاحنات  عى  املحمول  باإلنتاج  ُمْستَكَمال  الحرضي 

يف  والذرة  األرز  ينمو  الكيلومرتات.  مئات  بعد  عى 

الداخلية،  املناطق  يف  الواقعة  املزارعني  ماليني  حقول 

لالستهالك  تنتج  التي  الهكتارات  بعض  يتجاوز  ال  مبا 

إىل  للبيع  أو  الزرع  إعادة  أجل  من  وكذا  املنزيل 

التجار. وينفذ التجار الذين يعملون مع املحليني من 

املزارعني إىل القرى الريفية ويدفعون نقدا حتى مقابل 

الكميات الصغية، فيجّمعوها لتحميلها إىل دار السامل 

غالبا ، وأحيانا مرورا باألسواق املحلية. يتكفل التجار 

بالنقل ومتابعة املحصول والتوزيع لفائدة منافذ البيع 

وتُستأجر  الشعبية.  واألسواق  الدوكا  مثل  بالتجزئة 

الشاحنات من قبل العديد من أصحاب األعال لنقل 

البضائع املختلفة. ويتم تفرير الذرة وتقشي األرز من 

بحيث  الكيلوغرام  أو  الكيس  بحساب  الدفع  خالل 

يتّم استخدام اآلالت التي يشّغلها مالُكوها املحليون.

»)symbiotic( نظام غذايئ تكافيل« >

أغلب  يزّود  الذي  الغذايئ  النظام  هذا  يشمل 

املدن عددا كبيا من الفاعلني يف مستويات محدودة، 

يزودون  التجزئة،  وتجار  املزارعني  بني  يرواحون 

دون  من  كلها  املدينة  يغطي  إطعام  نظام  مجتمعني 

انخراط  من  القليل  وبالنزر  الكربى  الركات  تدخل 

الدولة املبارش، يف ما عدا استخالص الرضائب. أنا أسمي 

التسميات  اعتبار  عى  تكافليا«  غذائيا  »نظاما  هذا 

األخرى من قبيل »الالشكيل« ال تؤدي املعنى بعدالة. ال 

تعني لفظة تكافيل أن كل العالقات متساوية، بل ذاُت 

االستحواذي،  القنص  تعتمد  وال  األطراف  لكل  فائدة 

وإال ملا متتعت باالستدامة الرضورية. يفعل الفاعلون 

تستوجب  مرتسخة  اقتصادية  عالقات  ضمن  فعلهم 

عن  وبحثا  التعاوين،  والعمل  التنافس  بني  توترا 

االستقاللية وكذا عن التضامن. يف بعض األحيان، كا 

يف حالة األسواق البلدية، توجد بنى شكلية ذات لجان 

منتخبة وقواعد سلوك موضوعة تتناسب مع  مبادئ 

أكرث  أحيان  ويف  ولكن،  للموارد.  الجاعية  اإلدارة 

غالبية، يكون التعاون من دون وضع قواعد رصيحة، 

وال بنى وال عقود. الفاعلون املستقلون، ذوو األوضاع 

مشرتكة،  ثقافية  لسجالت  واملتبنون  نسبيا  املتقاربة 

جاعيا  ويعملون  البعض  بعضهم  مع  يتاجرون 

يقال  ما  أقل  وعالقات  مستقرة  معايي  إىل  مستندين 

املعايي  هذه  من  واحد  التبادلية  معتادة.  أنها  عنها 

ولكنها ليست منحرصة يف التبادالت املادية واملبارشة. 

يتغلب التعاون، من قبيل تقاسم أعباء النقل وتبادل 

البعض،  بعضهم  بأكشاك  الباعة  وتكفل  املعلومات، 

املوارد  ضغوط  عى  باألطفال،  املتساند  واالعتناء 

ويخلق شبكات اجتاعية ذات فعالية. ليس ذلك مبنيا 

التضامن  كان  )وإن  مبارشة  أغراض  ذي  تضامن  عى 

ينمو من خالل مارسته( أو عى الغيية بل عى ما 

يشتغل يف سياق محّدد. ويشمل هذا السياق يف تنزانيا 

حاية الفالحة من التنافس الدويل من خالل الحفاظ 

من  وتاريٍخ  أخرى  وإجراءات  األسعار  استقرار  عى 

تدخل الدولة مبا يحّد من تركيم رأس املال لفائدة قلة.  

املتبادلة  املساعدة  وتتمثل واحدة من أهم صيغ 

سواء  جدد،  وافدون  بها  ينطلق  بها  التي  الكيفية  يف 

يف  التفصيل.  باعة  أم  التجار  أم  املزارعني  من  أكانوا 

يوصل صاموئيل البيض للمتجر )محل صغي( يف 
دار السالم. 

صورة :مارك  يس.آي ويجريف

>>

علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا

>>
الخاص  من هؤالء مروعه  واحد  كل  يبدأ  مرة،  كل 

األصدقاء  من  أو  العائلة  من  آخرين،  من  مبساعدة 

املجال وهم  إىل  املنتمني  يكونون من  دائنني،  أو من 

يرشدونه إىل الفرصة املتاحة ويعلمونه طرق العمل، 

ويقدموه إىل الفاعلني الرئيسني. من منظور اقتصادي 

ضيق، هم يعملون عى خلق منافسيهم هم بالذات، 

مستقبليني.  متعاونني  يخلقون  اآلن  ذات  يف  ولكنهم 

تاجر آخر  أن توىل  بعد  بالبيض  االتجار  بدأ صامويل 

يتزود  أن  بإمكانه  التي  واملتاجر  الطرق  إىل  إرشاده 

منها. ويبدأ باعة األرز والذرة بالسفر مع بائع سابق 

الباعة  إىل  تقدميهم  يتم  بحيث  اإلنتاج  مناطق  نحو 

املتاجر  أصحاب  يبدأ  العادة،  ويف  املزارعني.  وإىل 

الصغرى مساعدين، بحيث يكونون مبثابة املتدربني مبا 

يسمح لهم بالتعلم وبادخار املال إلطالق مشاريعهم 

توسيع  عى  اآلليات  هذه  مثل  وتساعد  الخاصة. 

منصفا  وتبقيه  االستنساخ،  خالل  من  النسق  امتداد 

املعتمدة.  املعايي  ضمن  الجدد  الوافدين  وتدرج 

كل األطعمة املنتجة يف تنزانيا واملوزعة من خالل 

الدوكا  تبلغ  عندما  مثنا  أرخص  التكافيل  النسق  هذا 

الكربى.  املتاجر  يف  عليه  ما هي  الشعبية  واألسواق 

أيرس  الطعام  املنافذ  هذه  تجعل  ذلك،  عن  وفضال 

وهي  الناس،  من  قربها  اعتبار  عى  إليه  النفاذ  يف 

)أو  الحريف  فيها  يرغب  التي  الكميات  بكل  تبيع 

يتحمل تكاليفها(، وتظل مفتوحة إىل ساعات متأخرة 

املنتظمني  للزبائن  فائدة  ذات  غي  سلفات  ومتنح 

التكافيل  التغذية  نظام  خالل  ومن  املعروفني. 

األمثان  من  أفضل  أمثان  عى  املزارعون  يحصل  هذا، 

من  تزّوُدهم  كان  لو  عليها  يحصولوا  أن  ميكن  التي 

استثارية.  اتجار  سلسلة  أية  من  أو  الكربى  املتاجر 

< اآلثار الحاصلة يف نظام التزويد الغذايئ

من  الدولية  الكربى  املتاجر  مجموعات  اختفت 

عدد  اختفى  كا   .2014 منذ  عنها  انجلت  أو  تنزانيا 

يف  مبا  املربمجة،  الضخمة  الزراعية  االستثارات  من 

بعيدة  نتائجها  كانت  أو  كبية،  أراٍض  ذلك  صفقات 

الزراعي  الناء  ممر  ذلك  يف  مبا  منها  املأمول  عن 

 Southern Agricultural Growth( الجنويب 

منها  عمالقة  رشكات  ساندته  الذي   )Corridor

متعددة  هياكل  وكذا  وينليفر،  ويارا  مونسانتو 

الدويل  والبنك  الثانية،  مجموعة  )منها  األطراف 

إطالقها  تم  والتي  والزراعة(،  األغذية  ومنظمة 

.2010 لسنة  العاملي  االقتصادي  املنتدى  خالل 

عى  موفور  الطعام  الفشل،  هذا  من  الرغم  عى 

التنزاين  اإلنتاج  شهد  وقد  السالم،  دار  يف  الرفوف 

املزارعني،  صغار  من  منتجوه  كان  وإن  واألرز،  للذرة 

السنوات  امتداد  عى  استمرت  معتربة  طفرة 

تضاعف  وتية  مع  متناسبة  املاضية   عر  الخمسة 

يقارب  مبا  ساكنتها  زادت  التي  املدينة  حجم 

عدد  زاد   .2002 سنة  منذ  نسمة  والنصف  املليونني 

أسبوعيا،  خمسة  إىل  ثالثة  من  صامويل  تزويدات 

جديدات.   أخريات  مع  الدوكا  ذات  مزودا 

توجه كل املراسالت إىل مارك ويفييف عى العنوان

 marc.wegerif@up.ac.za
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا

دولة القنص االستحواذي 
 الزيمبابوية: 

الحزب، الجيش وأصحاب األعمال
بقم جابوزيل ماديافيمبتشي شومبا، الجامعة األفريقية، زيمبابوي

>

>>

من املناقشات األكادميية، تتوازى يف رواية ض

قصة زميبابوي  االعرتاضات واالستقطابات، 

شك  موضع  ذاتها  الدولة  طبيعة  إن  بل 

ومناكفة: هل أن زميبابوي متثل دولة هشة، قوية، غي 

متعاونة أم دولة قنص استحواذي؟ يف 2015-11-15، 

الرئيس  تنحية  عملية  قائدا  الجيش  تدخل  عندما 

الحاكم منذ سنوات طوال روبرت موغايب، اعترب البعض 

العسكري »انقالبا عسكريا« كالسيكيا. ولكن  التدخل 

آخرين، ورمبا كانوا ممن أصابهم اإلحباط لطول حكم 

الثمن،  كان  موغايب وكانوا حريصني عى رحيله مها 

اعتربوا أن الغاية تربر الوسيلة، فخيوا أن يبتدعوا له 

تسمية »االنتقال املدعوم عسكريا«.

قد يوافق الكثيون عى أن زميبابوي ابتعدت عن 

معركة  مروع  ومساندي  اآلملة  الجموع  انتظارات 

بهزمية  انتهت  املعركة  تلك  أن  اعتبار  عى  التحرر، 

األقلية االستعارية املتسيدة، وأن مكسبا تاريخيا قد 

السلطة،  أثبتت، وهي يف  التحرير  أنجز. ولكن حركة 

الطيبة  اآلمال  للعديد من ذوي  لآلمال ال  أنها مخيبة 

فحسب، بل وكذلك لغالبية املواطنني الذين تحكمهم 

عريضة  فتية  دولة  زميبابوي  كانت  أن  وبعد  اآلن. 

الوعود عند استقاللها سنة 1980، صارت خالل سنوات 

ما بعد األلفني مقرونة إىل صور عنف بشعة، وفشل 

اقتصادي زلزايل وفقر ومعاناة. ويستدعي ذلك اإلجابة 

عى العديد من األسئلة: ملاذا حدث ما حدث؟ وكيف 

بأن  دراية  عى  الحاكمة  النخب  كانت  هل  حدث؟ 

خياراتها سوف تؤدي إىل االنهيار التنموي الزميبابوي؟ 

)predatory state( دولة النهب االستحواذي >

زيبابوي:  يف  االستحواذي  النهب  دولة  كتايب  يف 

 Zimbabwe’s( األعال  وأصحاب  والجيش  الحزب 

  )Predatory State: Party, Military and Business

أحاجج بأن التوصيف املفهومي لدولة الزيبابوي عى 

توصيف  أي  من  أفضل  استحواذي  قنص  دولة  أنها 

يظل  االستحواذي  القنص  دولة  مفهوم  أن  عى  آخر. 

أنا أختلف عن بعض املدافعني اآلخرين عى  غامضا. 

أن اللفظة مناسبة للتدليل عى معنى الدولة النقيضة 

)أي  التجريم  من  مخصوصا  ونوعا  التنموية،  للدولة 

الباترميونيالية  من  شكال  أو  املجرمة(  الصبغة  إصفاء 

االقتصاد  مقاربات  معظم  أن  والحقيقة  الجديدة. 

السيايس املتناولة ألفريقيا ما بعد االستعارية نزعت 

لسخرية  املركزية.  السلطة  غياب  عى  التأكيد  إىل 

ضمنيا  استحواذي«  »قنص  اللفظة  تفرتض  األقدار، 

عى  القناصني  قدرة  تقتيض  بحيث  قوة،  وجود 

ثّم ما يقتضيه ذلك  السعي إىل بلوغ أهدافهم، ومن 

إىل  وبالنسبة  ضحاياهم.  استلحاق  عى  القدرة  من 

الدول، من البنّي أن مثل هذه القوة ترتكز عى وجود 

والتي  وجودها،  عدم  مّا عى  أكرث  املركزية  السلطة 
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تكون الدولة من خاللها قادرة عى مارسة نفوذها.

دولة  أن  أرى  اإلمبييقي،  بحثي  عى  معتِمدا 

القنص االستحواذي تقوم عى طبقٍة مناهضة للرتاكم 

بثالث  تتميز  وهي  اإلنتاجي،  وللمروع  التنموي 

الدولة،2-  والجيش عى  الحزب  1- هيمنة  خصائص: 

عى  األعال  الدولة-وقطاع  بني  العالقات  هندسة 

بني  العالقات  هندسة  و3-  والقنص،  الهيمنة  أساس 

الدولة واملجتمع عى أساس العنف والتمتيع بالحظوة. 

التسلطية«  التنموية  »الدولة  بني  التمييز  ولكن 

ودولة القنص االستحواذي يف حاجة إىل توضيح أكرث. 

الدولة  ببنية  يتعلق  ما  يف  اللفظتني  بني  منيز  كيف 

التبدالت  ندرك  بحيث  املجتمع  وبني  بينها  وبالعالقة 

املتباينة؟    التنموية  املسارات  تفسينا  لدى  البنيوية  

< دول النهب االستحواذي والّدول التنموية 

التسلطية  

الدولة  من  األوىل  الصيغة  بأن   أحاجج  أنا 

تتميز  االستحواذي  القنص  ودولة  التسلطية  التنموية 

الذي  القوة  بالغ  وبالدور  جوهرية  تسلطية  بنزعات 

فخالل  الشخصية.  العالقات  شبكات  به  تضطلع 

متتع  مثال،  الجنويب  الكوري  الوتية  عايل  التصنيع 

بعالقات   )Park Chung-hee( هي  شونع  بارك 

شخصية وطيدة مع رجيل األعال الكوريني الرائدين 

وعليه   ،)Daewoo( وداريو   )Hyundai( هوينداي 

دور  بني  التمييز  يف  عرسا  يجد  أن  للمرء  ميكن 

الذي  العمومي  التنموي  غرضها  تحقيق  يف   الدولة 

الرأسالية  الربحية  الدوافع  حددته هي ذاتها، ودور 

عى  املحسوبية.   عى  املبنية  والشخصية  الخاصة 

الدوام  عى  القيادة  مبِْقَود  ممسكة  ظلت  الدولة  أن 

رجال  كان  فقد  الضابطة.  قدرتها  البتة  تفتقد  ومل 

بحرمانهم  للعقاب  عرضة  املثال  سبيل  عى  األعال 

وحقيقيا.  سائدا  الدولة  إكراه  كان  وبذا  الحوافز،  من 

ما  يف  بوضوح  يختلفان  الدولتني  نوعي  أن  كا 

يتعلق بعالقة الدولة برجال األعال ونوعية عالقاتها 

بالجيش. لقد زاوجت الدولة التنموية التسلطية التي 

شهدها القرن العرون بني استخدام قدرتها الضابطة 

وبذل الحوافز من أجل تعزيز التحالفات اإلنتاجية مع 

القنص  دولة  بني  العالقات  تظل  فيا  األعال،  رجال 

االستحواذية ورجال األعال طفيلية، وغي موجهة نحو 

اإلنتاج، ومن ثم تحقق الدولتان نتائج تنموية متناقضة. 

مع  العالقات  طبيعة  تختلف  ذلك،  عى  وزيادة 

الجيش  استخدام  يهم  ما  الدولة يف  نوعي  الجيش يف 

القرن  خالل  التسلطية  التنموية  الدولة  قبل  من 

وطني  مروع  نحو  موجها  كان  والذي  العرين 

لفائدة  الرتاكم  تحقيق  نحو  موجه  هو  ما  أكرث 

األشخاص. ففي ظل منط الدولة التنموية الكالسيكية 

بدور  الجيش  اضطلع  املثال،  سبيل  عى  اآلسيوية 

وقمعها  املحلية  العالية  القوة  ضبط  يف  حقيقي 

بغية  اإلنتاج  كلفة  تدين  عى  الحفاظ  يتم  بحيث 

القنص  دولة  ظل  ويف  الصناعية.  التنافسية  بلوغ 

العسكري  العنف  استخدام  يعكس   االستحواذي، 

الحاكمة. النخبة  لدى  الشخصية  الرتاكمية  املصالح 

املعميل  القطاع  يظل  الرتاكم،  أمناط  يهم  ما  ويف 

غائبا بجالء، وهو ما يشي إىل الطبيعة الريعية لدولة 

القنص االستحواذي أي ارتكازها عى استخراج املوارد 

االقتصادية  البنية  تزامن تغي  التصنيع. وقد  بدال عن 

تصنيعي  قطاع  عن  الواضح  باالبتعاد  زميبابوي،  يف 

استخراج  عى  املرتكز  النمط  هيمنة  نحو  معميل 

التحول  هذا  مع  االستقالل،  بعد  ما  فرتة  يف  املوارد 

التصنيعي  القطاع  لغياب  االستحواذي.  القنص  نحو 

اإلنتاجية،  االسرتاتيجيات  فعل  لنا  تني  آثار  املعميل 

القطاعات.  من  العديد  بني  املشرتك  املظهر  وهو 

قبيل  السياسات)من  من  الرئيس  الهدف  أن  والواقع 

برامج إضفاء الصبغة األهلية والتمكني لألهليني( هو 

تحتاج  وأخيا،  الحامة.  النخبة  بعنارص  الريع  ربط 

التعاون مع رأس املال األجنبي )يف حالتنا  الدولة إىل 

تحقيق  أجل  من  أفريقيا(  وجنوب  الصني  هذه، 

بحيث  الرضائب  عائدات  وتحصيل  الخارجي  التبادل 

بوظائفها  الدولة  لقيامم  الرضورية  املوارد  توفي  يتم 

األساس. ومن ثم فإن رأس املال األجنبي مسموح له 

املوارد.  تقاسم ريع  له أسهم يف  بأن تكون  بكل يرس 

ال تتمثل النتيجة الرئيسة يف الدراسة يف أن لنخبة 

االجتاعي  التغي  تَُحوُل دون  السلطة مصالَح طبقية 

أن  يف  وكذلك  بل  فحسب،  والتنمية  واالقتصادي 

لديها  الرهة  السيايس  اإلنتاج  وإعادة  الرتاكم  أمناط 

استحواذي  قنص  دولة  إىل  الزميبابوي  دولة  غيت 

وعززت وجودها. آلثار ما حدث أعاق سحيقة، فقد 

التنموية،  البالد  قدرات  شل  استحواذية  نخبة  تولت 

من  بالحظوة  التمتيع  ورعية  العنف  عى  معتمدة 

وسوف  الرثوة.  وتركيم  الحكم  عى  الحفاظ  أجل 

يف  يهدد  أنّه  اعتبار  عى  سيايس  مثن  لإلصالح  يكون 

فيا  املرتسخة.  الحظوة  رعاية  شبكات  وجود  العمق 

ما بعد التدخل العسكري السافر شهر نوفمرب 2017، 

أعال  حزب-جيش-رجال  الثاليث  املركب  تشبيب  تم 

القادمة.   األعوام  خالل  يستمّر  سوف  أنه  ويبدو 

توجه كل املراسالت إىل جابوزيل ماديافيمبسيك شومبا عى 

jabusile_shumba@biari.brown.edu   العنوان

علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا

mailto:jabusile_shumba%40biari.brown.edu?subject=
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا: مقال مصور

ُجوزي: مدينة الذهب الهّشة
بقلم آلكسيا ويبستر، مصورة فوتوغرافية، وإدوارد ويبستر، جامعة ويترواتر ساند، والرئيس السابق للجنة البحث 

حول الحركات العمالية )ل ب 44( صلب ج د ع اج، جنوب أفريقيا

>

>>

من ب ألكرث  األفريقي  االقتصاد  موطن  وصفها 

125 عاما، تعترب جوهانسبورغ، امللقبة تودُّدا 

جوزي، أكرب مدينة غي مبنية عى ضفة نهر 

ذلك،  عن  بدال  قامت،  لقد  كبي.  ميناء  من  قريبا  أو 

العامل  الذهب  الذهب. فمنذ إنشائه، غّي منجم  عى 

من حوله من خالل التجديد املستمر الذي دفعت به 

من  بل  املنطقة،  اتساع  عى  املهاجرين  من  موجات 

كل أصقاع العامل.  لقد تم توثيق ذلك بشكل ُموٍح يف 

أنجزتها  التي  جواهنسبورغ  حول  النصوص  مجموعة 

مبيمبي  آشيل  مبعية   )Sarah Nuttall( نوتال  ساره 

أنها  عى  املدينة  رسا  وفيه   )Achille Mbembe(

الثقايف  منطها  تبتدع  مدينة  وارتجال،  امتزاج  موقع 

الكوسموبولتاين الخاص.

جانب  لجوهانسبورغ،  آخر  جانب  مثة  ولكن 

للطبيعة  بل  فحسب،  البرية  للحياة  ال  تدميي 

منجم ذهب مهجور عى مشارف جوهانسبورغ 
يعاد استخدامه من جديد من قبل منجميني غي 

رسميني. 
صورة آللكسيا ويبسرت.

جوزيف  عبارة  حد  عى  جواهانسبورغ  ذاتها. 

من  حالة   ،)Joseph Schumpeter( شومبيرت 

غي  املنجمي  للتنقيب  ميكن  اإلبداعي«.  »التدمي 

املدينة  مشارف  عى  املهجورة  املناجم  يف  النظامي 

البعض. اعتقاد  حد  عى  الذهب،  مدينة  يدّمر  أن 

بطريقة غي موسومة ومخفية عن الجمهور، 
يزدهر انتصاب املنجميني غي النظاميني وأبنائهم. 
جلب املهاجرون العابرون للحدود غي املسجلني، 
اليائسون، عائالتهم وهم يحتالون عل الحياة يف 

 أفضية مخفية غي بعيد عن مركز املدينة. 
من تصوير آلكس ويبسرت.
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>>

علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا: مقال مصور

<  جذور الصناعة املنجمية

املنجمية  الذهب  صناعة  فهم  يف  مركزي  هو  ما 

يكن  مل  الحساسية.  بالغة  كُلفتها  بنية  هو  جوزي  يف 

العثور  األوائل  املستكشفني  أماما  َمثُل  الذي  التحّدي 

معقولة  كميات  يف  عليه  العثور  بل  الذهب،  عى 

إنتاجها  بكلفات  مرتهنة  املرابيح  كانت  الكلفة. 

كمية  معدل  أن  هو  أولها  اثنني،  لسببني  املتدنية 

املستخرج ضعيف وهو موجود يف  الخام  الذهب يف 

الذهب  أمثان  منع  هو  األسباب  ثاين  األرض.  أعاق 

أي  تبعات  تحميل  من  املنجمية  الركات  الدولية 

املستهلكني.  كاهل  عى  العمل  تكاليف  يف  ترفيع 

الحدود  ضيقة  التكاليف  بنية  وضمن  لذلك،  نتيجة 

األجور،  هو  التكاليف  من  التقليل  مجال  كان  هذه، 

هي  املناجم  ملاليك  التاريخية  املهمة  كانت  وعليه 

وتأمينه. الثمن  بخس  أفريقي  عمل  مورد  توفي 

اإلجباري  الرضائب  وتسليط  األرايض  انتزاع  فرَض 

عال منجميون يسرتيحون عى كتل خرسانية يف مركّب سكني. كان مرقد 
واحد يتسع ألربعني رجال مع االقتصار عى توفي األدىن من سبل التخزين 

واإلضاءة و التدفئة. صورة لجامعة كيب الغربية. متحف جزيرة روبن، 
أرشيفات ماييبويي

أعاق األنفاق يف املنجم بعلوها القليل وأنظمة دعمها الهشة، حيث يستعد 
العال للقيام بعمليات التفجي. عى امتداد سنوات الحقة، يؤثر عملهم يف 

صحتهم، وأغلبهم ميوتون مبكرا بسبب مشاكل تنفس. الصورة ملصور مجهول، 
.)Luli Callinicos( من أرشيف لويل كالينيكوس

يقيمون يف  كانوا  املأجور.  العمل  امتهان  الرجال عى 

لهم  إقامات رجالية بحتة مكتظة، ومل يكن مسموحا 

بأن يجلبوا عائالتهم معهم. كانت وظيفة العائلة هي 

إعادة إنتاج القوة العاملة والعناية بهم عندما يعودون 

إىل منازلهم مرىض، أو مصابني أو كبارا يف السن. بهذه 

الطريقة، دعمت الساكنة الزراعية الكثيفة يف املنطقة، 

والنساء منها عى األخص، ماليك املناجم حيث ساعدنهم 

واحد.    شخص  إقامة  تكاليف  إال  يدفعوا  أال  عى 

عودة إىل البيت مقيدة. بعد تعاقد ملدة عام، كان العال املنجميون يعودون 
إىل ديارهم محملني بالهدايا لعائالتهم. صورة مجموعة  نيف أفريكانا 

)Neave Africana(. متحف األرشيفات األفريقية.

عامالن منجميان أبيضان ينتدبان عامال منجميا متمرسا أسودا، 1907. كان 
العال املنجميون السود يحصلون عى ُعُر  أجر العامل املنجمي األبيض. 

 ،)Luli Callinicos( صورة ملصور مجهول، من  أرشيف لويل كالينيكوس
الذهب والعال، ص 75
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا: مقال مصور

يغوصون  العال  كان  اإلنتاج  يف  االستمرار  بغية 

املرتفع  املعدل  يرتبط  األرض.  تجاويف  فأكرث يف  أكرث 

الذي  االستثنايئ  بالعمق  الذهبي  املنجم  لحوادث 

كانت فيه عمليات االستخراج تتم. كان معدل العمق 

تبلغ  أن  ميكن  أعاق  أعمق  مع  مرتا،   1600 يتجاوز 

أسباب  أحد  كان  األرض.  سطح  تحت  مرتا   4000

سنة  الصخرية.  واالنهايارات  االنفجارات  الحوادث 

جراء  عامال   371 تويف  بحثنا،  انطالق  سنة   ،1983

تويف  بني 1900 و1985،  ما  الصخرية. ويف  االنهيارات 

66.000 عامال يف األنفاق وأصيب مليون عامل بجروح 

االنهيارات  بسبب  الرجال  من  العديد  ُشّل  بليغة. 

كرايس  عى  حياتهم  بقية  قضوا  بحيث  األرضية، 

النصفي.  الشلل  كسيحي  مستشفيات  يف  أو  متحركة 

كان  الزمن،  مّر  عى  مهدور.  أصل  الذهب 

جواهنسبورغ  يف  املناجم  يف  املدفون  الذهب  حجم 

توسعت  قد  املدينة  ساكنة  كانت  استنزف.  قد 

بحيث  الثانوي  اقتصادها  وازدهر  هائل  بشكل 

عن  املناجم  توقفت  مايل.  موطن  أكرب  صارت 

املنجمية.  املواقع  هجران  وتم  الرسمي  اإلنتاج 

املدينة،  مركز  عن  بعيد  وغي  اليوم،  أننا  عى 

للحدود،  عابرات  مهاجرات  عى  نعرث  أن  ميكن 

 Janet( موناكاموي  جانيت  ذلك  اكتشفت  مثلا 

Munakamwe( يف رسالتها للدكتورا، محاوالت تأمني 

حياة غي قانونية عى هوامش القطاع املنجمي. هن 

األنفاق،  ينزلن إىل  زاما. كل صباح،  زاما  باسم  يُعرفن 

هواتفهن،  مصابيح  مستعمالت  بدائية،  بأدوات 

ويتقدمن مواجهات الصخور مبطارق بسيطة ومجارف 

الخام. ويجمعن  املحفور  الصخر  لينحنت  وأزاميل 

العودة إىل الديار: مهاجر يعود حامال الهدايا 
إىل عائلته يف مدودوما سنة 1933. صورة  مجلة 

جنوب أفريقيا املصورة، 1936-1935

امرأة يف منجم مهجور أعيد فتحه مؤخرا. هن ميشطن الخامات حامالت رضعاءهن عى ظهورهن. صورة 
آلكسيا ويبسرت.

عامل منجمي  يحمل املطرقة التي يستخدمها يف 
كرس الصخر يف النفق. صورة ألكسيا ويبسرت. 

>>
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا: مقال مصور

>>

عاملة منجمية تحك الخام. 
صورة ألكسيا ويبسرت

زاما زاما تستعمل حاوية كبية لتصب الطني يف دلو. 
صورة ألكسيا ويبسرت

املزج بني متشيط الخام وتجديل الشعر وإطعام األطفال. 
صورة ألكسيا ويبسرت.

منتوج ساعات من العمل ليس إال قطعة صغية من الذهب. 
صورة ألكسيا ويبسرت.

 Angela( عمل خطر. وكا تكتب أنجيال كاريويك

يف  الطعام  الفتقاد  حقيقية  إمكانية  »مثة   :)Kariuki

أسابيع  العمل  يستمر  عندما  األخص  وعى  النفق، 

إىل  االفتقار  عن  يتحدثون  ممتدة.  أشهرا(  )وأحيانا 

االشتغال،  عن  التهوئة  تجهيزات  كفت  حيث  الهواء، 

كا يروون أن البعض منهم ينقطع عنهم النفس وعى 

األخص عندما يشعلون النار ليتدفؤوا يف األنفاق شديدة 

الربودة، أو لتليني مساحات الصخر الصلبة. كا يتحدثون 

والفيضانات،  املستمر،  والسعال  الصدور  التهاب  عن 

أيضا  تحدث  أن  ميكن  التي  األخرى،  والحوادث 

بسبب االفتقار إىل أحذية السالمة الواقية للكواحل«.

الرسمية،  النقابية  الحركة  المباالة  مواجهة  يف 

خالل  من  الذايت  التنظم  يف  املنجميون  العال  أخذ 

الوسائط  عى  املعتمدة  االجتاعية  الشبكات 

النقابات،  إىل  قليل  نزر  إال  ينتمي  ال  االجتاعية. 

واملشاركة  التمثيل  من  جديدة  أشكاال  ولكن 

العال،  نصح  مكاتب  مثل  الظهور،  بصدد 

املهاجرين. حقوق  ومنظات  االقرتاض،  مجموعات 
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علم اجتماع من )جنوب( أفريقيا: مقال مصور

عى خالف النظام املنجمي الرسمي السابق، تستقبل املناجم غي الرسمية 
الرجال والنساء، وعائالتهم. صورة ألكسيا ويبسرت.

النظامي شهد منعرجا  املنجمي غي  العمل  ولكن 

كارثيا عندما أعلن عمدة جوهانسبورغ هيمان ماشابا 

)Herman Mashaba( أن املدينة تواجه كارثة تلوح 

لقد   .)2018-11-25  ،,Sunday Times( األفق  يف 

جروا  قد  القانونيني  غي  املنجميني  العال  أن  أعلن 

زاما  تتقدم  املدينة إىل شفا كارثة غي مسبوقة حيث 

عن  أمتارا  إال  تبعد  ال  مساحات  إىل  بتفجياتهن  زاما 

خطوط إمداد الغاز والبنزين رسيعي االلتهاب تحت 

اإلمداد  قنوات  بأحد  املس  تم  ما  إذا  جوهانسبورغ.  

هذه يكون كل شيئ عى امتداد 300 مرت عى الدائر  

عرضة »لالحرتاق«. ورصح أحد مسؤويل مجلس املدينة 

إىل الصنداي تاميز أن أجزاء واسعة من املدينة مهددة 

من  كلم   140 وجود  بفعل  االنهيار  بخطر  أيضا  هي 

األنفاق الجديدة والقدمية التي يتوىل العال املنجميون 

املدينة. تحت  تفجيها  أو  حفرها  القانونيني  غي 

عال  ظهور  عى  بنيت  التي  املدينة  فإن  لذا 

النساء  تأثي  تحت  االنهيار  تواجه  الذهب  مناجم 

العثور  أجل  من  يكافحون  الذين  اليائسني  والرجال 

غي  مناجم  »عال  بوصفهم  العيش  سبل  عى 

يف  جوزي.  يف  املهجورة  الذهب  مناجم  يف  رشعيني« 

الحرة« وروح  »السوق  بـ  يحتفل  قد  البعض  أن  حني 

السوق  أن  إال  الشجعان،  العال  هؤالء  لدى  املبادرة 

قبل  بوالين  كارل  الحظ  كا  ميكن،  ال  املنظم  غي 

الزمن  من  فرتة  موجودا ألي  يبقى  »أن   ، عقود  عدة 

للمجتمع«. والطبيعي  البري  الجوهر  إبادة  دون 

من  املترضرة  التعدين  مجتمعات  شكلت    

املجتمعات  هذه  لحاية  شبكات  البيئي  الدمار 

هذه  تكون  أن  املرجح  غي  من  باملخاطر.  املحفوفة 

يتصورها  التي  املضادة  للحركة  رشارة  املبادرات 

وكارل  بوراوي  مايكل  يسميه  ما  تدعم  لكنها   ، بوالين 

بورديو  مع  محادثاتها  كتابها  يف   ، هولدت  فون 

»لحظة   ،)Conversations with Bourdieu(

 ، العنرصي  الفصل  بعد  ما  لحظة  جوهانسربج«. 

حاد  تنافس  لحظة  أيًضا  إنها  سيايس.  متزق  لحظة 

وتفتت اجتاعي و »اضطراب عميق يف املجتمع«.  

توجيه جميع املراسالت إىل:

alexiawebster@gmail.com الكسيا -ويبسرت

edward.webster@wits.ac.za إدوارد ويبسرت

mailto:alexiawebster%40gmail.com?subject=
mailto:edward.webster%40wits.ac.za?subject=
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القسم المفتوح

الشعبوية اليمينية
من منظور التضامن

بقلم جورج فليكر )Jörg Flecker(، جامعة فيينا، النمسا، عضو لجنة البحث في عمل اجتماع العمل )ل ب ٣٠(، 
 ،)Saskja Schindler( وساسكيا سيندلر )István Grajczjar( وإيستيفان غرايسيار ،)Carina Altreiter( وكارينا آلتريتر

جامعة فيينا، النمسا

>

>>

ستفادت أحزاب اليمني يف أوروبا من التغيي االجتاعي االقتصادي املكثف الذي ا

أعقب األزمة االقتصادية واملالية لسنة 2008، وكذا من انهيار الثقة يف املؤسسات 

املسألة  األحــزاب  هذه  من  العديد  وضع  القرن،  انعطافة  ومنذ  العمومية. 

االجتاعية عى أجندته. وبوضعها الدائم ملسألة الهجرة قضية مركزية، متكنت هذه 

األحزاب من استخدام وصول أعداد غفية من املهاجرين سنة 2015 لتعبئة  االستياء 

والعداء يف صفوف الساكنة. وعليه كانت ورقة شوفينية الرفاه الرابحة لديهم تعتمد 

يف ذات الوقت عى املزيد من الخطاب املحايب لدولة الرعاية االجتاعية ونربة أعى 

املطالبة مبفهوم  املتطرف  اليمني  رفع  السياق،  العدايئ. ويف هذا  األجانب  كره  من 

التضامن ومل يرتك مجاال الستخدامه من قبل اليسار السيايس. فقد قدم رئيس الوزراء 

املجري فيكتور أوربان )Viktor Orbán( غلق الحدود املجرية يف وجه املهاجرين 

عى أنه فعل تضامني أورويب.  

يتخذ املروع البحثي »التضامنات يف أزمنة األزمة«SOCRIS( 1( من الرصاعات 

الرمزية حول مفهوم التضامن نقطة انطالق. ونقصد بالرصاع الرّمزي، تلك املجادالت 

التي حاول فيها الفاعلون )الجاعيون( فرض نظرتهم للعامل االجتاعي عى اآلخرين. 

ويتعلق ذلك عى السواء مبا يعترب صائبا ومخطئا، حسنا وسيئا، ذا قيمة أو عديم 

القيمة وكذا »بالحدود الرمزية« التي تقّسم الناس مجموعات فتولد مشاعر التاثل 

واالنتاء. يركز املروع عى النمسا واملجر، وها البلدان اللذان مستها باختالف 

األزمة االقتصادية ولكنها أظهرا تطورات سياسية متاثلة.  وباالعتاد عى التثليث 

املنهجي ومعطيات كمية وكيفية، يوفر املروع البحثي »التضامنات يف أزمة األزمة«  

فها أعمق للعالقات املعقدة التي تربط بني التغي االجتاعي والذاتية االجتاعية.

بنظر  أخذنا  بها،  املرتبطة  الرمزية  والرصاعات  التضامن  مفاهيم  تحليل  بغية 

التضامن،  ذلك  وأسس  املتخيلة،  التضامن  أو حدود جاعة  املنظور  أمداء  االعتبار 

واألنشطة التضامنية يف املجتمع املدين، عى سبيل املثال. وكان تحقيق  »التضامنات 

يف أزمة األزمة«  الذي أجريناه يف ما بني شهري جويلية وسبتمرب 2017 يف النمسا 

وقد  املهني.  النشاط  عمر  يف  األشخاص  من  ممثلة  عينات  اعتمد  قد  واملجر 

التضامن،  عن  الناس  تعبي  كيفية  حول  عميق  فهم  من  املعطيات  تحاليل  مكنتنا 

كانوا  إذا  وما  اآلخرين  مساعدة  عن  مسؤولون  بأنهم  الناس  يشعر  وملاذا  ومتى 

املجموعات؟ ملختلف  االجتاعية   الرعاية  دولة  تبذله  الذي  للدعم  منارصين 

التضامن  مفاهيم  من  املختلفة  األنواع  بتحديد  يتعلق  كان  األسئلة  أهم  أحد 

التي ميكن متييزها يف البلدان التي تبدو منقسمة بعمق،حول قضايا دعم الالجئني، 

حول اختبار املنافع االجتاعية أو حول دعم الدولة لألقلية الروما )»الغجر«(، مثال. 

وبغية تجميع الناس تبعا ملناظيهم حول التضامن، تم إخضاع املعطيات املستقاة 

كل  يف  مجموعات  سبع  وجدنا  بحيث  اإلحصائية  الكتل  تحليل  إىل  التحقيق  من 

التضامن يف  البعض من املجموعات فها متاثال ملفهوم  بلد.  وللمفاجئة أظهرت 

تتميز مجموعة »غي تضامنية وغي نشطة«  بدعمها  املثال،  البلدين. فعى سبيل 

والجيان،  العائلة  عى  التضامن  قرص  خالل  من  االجتاعية،  الرعاية  لدولة  القليل 

الخط  الطرف اآلخر من   املدين. وعى  املجتمع  أنشطة  يف منظات  واالفتقار إىل 

مظاهرة ضد قانون العمل الجديد يف بودابست
أتيال كيسنبيك / وكالة الصحافة الفرنسية / غيتي 

إمياجز



56

 العدد ٢  من السلسلة ٩ - أغسطس -  ٢٠١٩    

أناسا  أي  البلدين،  يف  ونشطة«  »تضامنية  مجموعة  حددنا  التضامني،  املتّصل 

يظهرون منطا من التضامن يتميز بدعم قوي لدولة الرعاية االجتاعية ومستويات 

التضامن لدى  النشاط يف منظات املجتمع املدين. عى أن اتساع مدى  عالية من 

انشغاال  النمسا  يف  الناس  أظهر  ففيا  آخر:  إىل  بلد  من  يختلف  املجموعة  هذه 

فقط. املجريني  املواطنيني  عى  املجري  االنشغال  اقترص  البرية،  كل  بأحوال 

األقصيني.  الطرفني  بني  ما  يف  الساكنة  من  واسعة  أغلبية  وضع  ميكن  ولكن، 

مثة، ميكننا أن نحدد مجموعات عديدة أخرى تظهر مزاوجات بني مختلف أسس 

من  البعض  توجد  تحقيقه.  أجل  من  النشاط  ومستويات  مداه  واتساع  التضامن 

بأحجام  تتعلق  الواضحة  االختالفات  معظم  ولكن  البلدين  أحد  يف  األمناط  هذه 

املجموعات. فإذا ما أخذنا املجموعات أو أنواع التضامنات مع بعضها ومل منيّز إالّ ما 

بني اإلدماجي واإلقصايئ، أي ما بني من يدعم االنغالق اإلثني والقومي ومن يظهر 

التضامن الكوين، يبدو لنا أن 62  ٪ يتقاسمون نوعا ما منطا من التضامن اإلدماجي 

٪ من املجيبني عى أسئلتنا يف املجر.  النمسا، فيا ال يكون ذلك إال بنسبة 39  يف 

٪ من املجريني فها للتضامن واضح املحدودية  وعى العكس من ذلك يظهر 40 

النمسا.     يف  املجيبني  من   ٪  27 عى  إال  ذلك  يصح  ال  حني  يف  القومية  أو  اإلثنية 

بسبب قوة أحزاب كره األجانب وشوفينية الرفاه يف البلدين، كنا مهتمني كذلك 

مبعرفة إن كانت أمناط التضامن تتوافق مع التفضيالت الحزبية. وكا كان منتظرا، 

الشعبوي موجودا يف صفوف مجموعات  اليمني  أقىص  األقوى ألحزاب  الدعم  كان 

الالتضامن واإلقصائية القومية يف كال البلدين. ولكنا الحظنا كذلك أن قسا معتربا 

من الناس يف املجموعة األكرث إدماجية )20٪ يف املجر ما يقارب 15 ٪ يف النمسا( 

منارٌص لهذه األحزاب. ويعني ذلك أن بعض الناس يصّوتون لهذه األحزاب ال بسبب 

موقفها الكاره لألجانب واملساند لشوفينية الرفاه االجتاعي، بل عى الرغم منه. وقد 

يسمح لنا ذلك مجددا بأن نرفض القول بأن أقىص اليمني ال ميثل إال مواقف موجودة 

يف صفوف الساكنة عى اعتبار أن الناس ميكن أن تنجذب نحوه ألسباب مختلفة.

عى خالف العديد ما تأيت به العديد من املناقشات الجارية حول شعبوية اليمني، 

تشي نتائج  »التضامنات يف أزمة األزمة« إىل أن ملجموعة اجتاعية واحدة، وهم 

عال الياقات الزرقاء املحرومون، سلوكا انتخابيا يفرس نجاح أحزاب أقىص اليمني. 

ولنئ كانت املنازل االجتاعية املتدنية، والحرمان، والشعور بالعجز السيايس عوامل 

مهمة حقا، فإن قسا معتربا ممن املتعاطفني مع أحزاب أقىص اليمني يف كال البلدين، 

يشعرون  وهم  جيد  اقتصادي  وضع  لديهم  ممن  هم  وللمفاجأة،  واملجر،  النمسا 

األخية.   االقتصادية  االجتاعية  التغيات  من  استفادوا  وأنهم  يرام  ما  عى  بأنهم 

اليمني  ولدعم  االجتاعية  الكرس  لخطوط  فهمنا  يف  التضامني  املنظور  يُسهم 

املتطرف. مثة نوع من التوافق بني مفاهيم التضامن والتفضيالت ما بني الحزبية. ولكن، 

وعى الرغم من أهمية شوفينية الرفاه االجتاعي، ليس بإمكاننا أن نعيد نجاح هذه 

األحزاب إىل مجرّد »التضامن اإلقصايئ«. سبب ذلك األول أنّها، وعى نقيض خطابها، ال 

تدعم حتى دولة رعاية اجتاعية لفائدة املجموعة القومية. وفضال عن ذلك، وزيادة 

عليه، كثيا ما تكون أمناط التضامن معقدة، بحيث تتضمن االلتباسات والتناقضات 

املتولدة عن ذلك التعقد، نوعا من انفتاح التعبئة السياسية عى ُوجهات مختلفة.  

joerg.flecker@univie.ac.at توجه كل املراسالت إىل جورج  فليكر عى العنوان

1 ميول املروع الصندوق النمساوي للعلوم )FWF Nr. I 2698-G27( وصندوق متويل البحث 

.)OTKA Nr. ANN 120360( العلمي املجري
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مظاهرة ضد العنرصية يف فيينا، النمسا يف 
آذار/ مارس 2019

الصورة: يورج فليكر.
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