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٣ أعداد في السنة في ١٧ لغة

السوسيولوجي  القول 
مع راكال فاريال

١٠.١

ربيع محمصاني تصميم: 

جوفري باليرز
 جاكوب كارلوس 
هيرميليو سانتوس، وأندري ساالتا وإيميل 
سوبوتكا
فريديانا دومنغوس كورديرو
غوستافو كوني مارغريتاس 
بريسيال سوسين آتيال ميليغ
ريكاردو كالداس كافالكانتي
لوكس بيريرا فان در ماس
إيزابيل فييرا

منتدى الجمعية الدولية 
لعلم االجتماع الرابع في 

بورتو أليغري

السياسات االجتماعية 
في البلدان األوروبية

ماريا بيتميسيدو، وأنا غويلن، وإيمانويل 
بافوليني
دانييل كليغ 
روالند أتوموللر 
سيجيتا دوبليتي وآروا تيجيرو
 سيلك فان ديك وتين هاوبنر
 بياتريس كاريال
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كريستين شيكرت

تحديات الرقمنة
باوال توبارو
ليفيو سكاتوليني
 فيليكس سولمان-فاول سروجانا كاتا، وليلي
هاوسن ومارك غراهامساره شيلليغر

دوناتيال ديال بورتاآفاق نظرية 

القسم المفتوح
< قافلة المهاجرين استراتيجية ِحراك 

< بافالو، نيويورك: ممارسات حميدة في إعادة توطين الالجئين

 حفظا للذاكرة
 سمير أمين

إيمانويل والرشتاين
فيشاوس ساتغار
ساري حنفي، ستيفان دوفوا 
فرانك ويلز، وأناند كومار

http://globaldialogue.isa-sociology.org/
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فــاريــا ف ــال  كـ را لــعــمــل  ا ــة  ــؤّرخ م تــعــود  ــدد،  ــع ل ا هــذا  ر   ــوا حـ ي 

لية  لربتغا ا لقرنفل  ا ــورة  ث نحو  لقهقرى  ا  )Raquel  Varela (

وفـــيـــه  ،1974 ــام  ــع ل ا ــن  م ــل  ــري أف ــعــت خـــال شــهــر  ــدل ن ا ــي  ــت ل ا

ر  االعتبا بنظر  ــذة  آخ األســفــل«،  »مــن  لــعــامل  ا ــداث  أح رسد  أهمية  تناقش 

املمتدة  ر  لــآثــا بهتهم  ومجا تهم  ما وإسها لــنــاس  ا يعتمدها  لتي  ا ملناظري  ا

لــربتــغــايل.  ا ــادي  ــص ــت الق وا ــاعــي  االجــت لــنــســيــج  ا يف  ــورة  ــث ل ا خلّفتها  ــتــي  ل ا

لعلاء  وا لسوسيولوجيون  ا يشرتك   ،2020 متوز-جويلية  شهر  خال 

لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا منتدى  يف  لعامل  ا ء  أرجا مختلف  من  االجتاعيون 

زيل  لربا با  ، )Porto Alegre ( أليغري  بورتو  يف  ينعقد  لذي  ا بع،  لرا ا االجتاع 

لقرن  ا تحديات  ضوء  يف  االجتاعية  لتغريات  ا حول  تهم  وتصورا بحوثهم  ملناقشة 

يؤكد  له،  مقا يف  لتقاطعية.  وا لتفاوتات  ا لبيئة،  ا لدميقراطية،  ا لكربى:  ا  21

بط  لرتا ا تحليل  أهمية  عىل  ملنتدى  ا رئيس   )Geof frey Pleyers ( بايرز  جوفري 

 Jacob ( ليا  كارلوس  جاكوب  لنا  ويقدم  االجتاعية.   لتطّورات  ا هذه   بني 

عىل  خاطفة  إضاءة  زيلية  لربا ا لسوسيولوجية  ا لجمعية  ا رئيس   )Carlos Lima

لسوسيولوجية  ا لعلمية  ا لجاعية  ا دعم  أجل  من  تها  ءا وندا لجمعية  ا ريخ  تا

وما  لباد  ا شهدتها  لتي  ا األخرية  لسياسية  ا لتطورات  ا وجه  يف  معها  لتضامن  وا

نتوس  سا هريميليو  من  كل  لنا  يقدم  كا  اجتاعية.  نزاعات  من  بها  رتبط  ا

سوبوتكا  مييل  وإ  )André Salata ( ساالتا  وأندري   )Hermíl io Santos (

من  ستة  وكذا  املحلية،  ملنتدى  ا تنظيم  لجنة  ء  أعضا  ، )Emil  Sobottka (

 . وتاريخها زيل  لربا ا مجتمع  عىل  اإلضاءات  بعض  زيليني  لربا ا األكادمييني  شباب 

األوروبية  ية  لرعا ا دول  طال  لذي  ا ملنهجي  ا لتفكيك  ا وبفعل   ، أوروبا يف 

لسياسات  ا من  جديدة  أشكال  لتنفيذ  ا قيد  ُوِضعت  ملاضية،  ا م  األعوا خال 

محددة،  مناطق  يف  مختلفة  بلدان  وجه  يف  ال  لتحديات،  ا فعة  را االجتاعية، 

ويف  األورويب.  د  واالتحا ألوروبا  االجتاعية  لركيزة  ا وجه  يف  وكذلك  بل 

حول  بحوثهم  لعلاء  ا لنا  م  يقّد املوضوع،  حول  األول  لنقايش  ا نا  منتدا

األوروبية. لبلدان  ا بعض  تواجهها  لتي  ا لتحديات  وا رية  لجا ا املسارات 

أزمنتنا  يا  قضا أكرب  من  واحدة  يف  لثاين  ا لنقايش  ا ملنتدى  ا ويتداول 

وأسواق  لعمل،  ا يف  آثارها  يف  لنظر  با وذلك  املجتمع،  رقمنة  َعَنيُْت  لراهنة  ا

لكيفية  ا يف  كذلك  لنقايش  ا ملنتدى  ا ويتداول  مة.  االستدا يف  وكذا  ملال  ا

أو  لعال  ا حقوق  عىل  لحفاظ  ا يف  يُسهم  أن  للبحث  بها  ميكن  لتي  ا

لرقمية.  ا املنصات  د  قتصا ا ضمن  لائقة   ا لعمل  ا ظروف  يف  وكذا   ، تأسيسها

 )Donatel la  del la  Porta ( بورتا  ديا  تيا  دونا ترسم   ، لها مقا يف 

االجتاعية.  لحركات  ا دراسة  تعرتض  لتي  ا لراهنة  ا يات  لتحّد ا خريطة 

تساع  ا عىل  رية  لجا ا االحتجاجات  جلبت   ، بورتا ديا  ه  ترا ما  وحسب 

ته  ذا اآلن  يف  تتطلب  ولكنها  جديدة،  يا  قضا لبحث  ا أجندا  إىل  لعامل  ا

لرأسالية  ا إدراج  إعادة  برضورة  تحاجج  وهي   ، تحليلها يف  جديدة  طرقا 

االجتاعية. لحركات  ا دراسات  ضمن  تحليليتني  مقولتني  بوصفها  لطبقة  وا

 Immanuel ( ين  لرشتا وا نويل  ميا وإ  )2018 -1931 ( أمني  سمري  تويّف 

ئدان.  لرا ا لسياسيان  ا واملفكران  االجتاع  ملا  عا  ، )2018 -1930  Wal lerstein

االقتصاد  )مع  االرتباط  بفّك  ئل  لقا ا تيجي  االسرتا أمني  لتصّور  كان  لقد 

لعلاء  ا ويف  ملاركسيني  ا يف  أثر  األوروبية  للمركزية  ونقده  املرتجم(  اإلمربيايل- 

لنسق  ا لعامل- ا ملفهوم  توظيفه  وبفضل  لكون.  ا ء  أرجا د  متدا ا عىل  االجتاعيني 

بوصفه  أرىس،  وقد  بعمق.  لسوسيولوجية  ا لنظريَّة  ا ين  لرشتا وا أثرى  تحليله،  يف 

لقدامي  ا ء  األعضا بني  ُمزدهرا  ُدالً  تبا االجتاع،  لعلم  لدولية  ا للجمعية  رئيسا 

يتوىّل  لعدد  ا هذا  ويف  ليوم.  ا حتى  ممتدة  أصداؤه  تزال  ال  لجدد  ا ء  واألعضا

تها. حيا يف  به  ما  قا مبا  واإلشادة  عملها  تذكر  املرموقنْي   جاعتنا  عضوْي  زماء 

إىل  لهجرة  ا لعدد  ا هذا  من  املفتوح  لقسم  ا يف  املوضوعان  املقاالن  يتناول 

 )Veronica Montes ( مونتيس  فريونيكا  تتفحص  حيث  املتحدة:  لواليات  ا

لراغبون  ا ه  توّخا تيجيا  اسرتا را  اختيا بوصفها  ملهاجرين  ا فلة  بقا يسمى  ما 

لتا  با آيشغول  متكننا  فيا  الشال،  نحو  لاتينية  ا أمريكا  من  لهجرة  ا يف 

توفر  تواجه  لتي  ا لتحديات  ا فهم  من   )Ayşegül Balta Ozgen ( أوزغن 

إىل  لنسبة  با عنها  ملنجّرة  ا املكاسب  وكذا  لاجئني  ا توطني  إعادة  أدوات 

نيويورك.    ، )Buf fa lo ( لو  فا با مثل  لحجم  ا متوسطة  أمريكية  مدينة 

)Klaus Dörre ( دور  وكاوس    )Brigitte Aulenbacher ( آولنباخر  بريجيت 

كوين ر  حوا محّررا   

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 اإلسهامات إىل >

< ترجم هذا العدد إىل العربية حبيب الحاج سامل )تونس-قربص(، عبد الهادي الحلحويل )املغرب(، فطيمة الرضواين )تونس(، سعيدة الزين )املغرب(، صورية مولوجي)الجزائر( ومنري 

السعيداين )تونس(
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 املحرران: بريجيت آولنباخري، كالوس دور 
محرران مترصفان: لوال بوزوتيل، أوغست باغا   محرر مشارك: أبارنا سوندار محررتان مساعدتان: جوهانا غروبرن، كريستني شيكرت

مستشار: مايكل بوروواي 

مستشار إعالمي: خوان ليخاراغا 

مستشارو التحرير: ساري حنفي، جوفري باليرز، فيلومني غوتيريس، 
إيلويزا مارتن، ساواكو شرياهايس، إيزابيال بارلنسكا، توفا بينسيك، شيه جو 

جاي شني، يان فريتز، كوايش هازيغاوا، غريس كونو، أليسون لوكونتو، 
سوزان ماكدانييل، إلينا أواناس، الورا أوسو كاساس، باندانا بوركايستا، 
رودا ريدوك، منري السعيداين، عائشة ساكتنبري، سييل سكالون، نازانني 

 شاهروكني

محررون إقليميون:

العامل العريب: ساري حنفي، منري السعيداين، فطيمة الرضواين، حبيب الحاج 
سامل، صورية مولوجي قروجي، عبد الهادي الحلحويل، سعيد الزين.

األرجنتني: أليخاندرا أوتاميندي، خوان إيناسيو بيوفاين، مارتن دي ماركو، 
بيالر يب بويغ، مارتن اورتاسون

بنغالديش: حبيب الحق خوندكر، حسن محمود، جوال رانا، أس رقية آخرت، 
توفيقة سلطانة، آصف بن عيل، خري النهار، كازي فادية عائشة، هالل 

الدين، مهيمن شاوذزري، محمد أنوس عيل

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أنجيلو مارتنس جونيور، لوكاس آمارال 

أوليفيريا، إندريزا غاليل، دمييرتي سريبونسيني فرنانديس

فرنسا/إسبانيا: لوال بوسوتيل

الهند: راشمي جاين، نيدي بانسال، براجيا شارما، مانيش ياداف، سانديب 

ميل

أندونيسيا: كامنتو سونارتو، ناري نوغروهو، لوسيا راتيه كوسوماديوي، 
فينا إيرتيايت، أندريا راتنا إيراوايت باتيناياراين، بينديكتوس هاري جولياوان، 

محمد شهاب الدين، دونينغوس إلسيد يل، أنطونيوس أريو سيتو هاردجانا، 

ديانا ترييزا باكايس، نور العيني، جيجري ريانتو، أديتيا براندانا سيتيادي

إيران: ريحانو جافادي، نياش دولتي، عباس شاهريب، سيد محمد مطلبي، 
إحسان بورنيجايت

اليابان: ساتومي ياماماتو، سارا مايهارا، تاكييش كونيكايت، ريهو تاناكا، 
إيكاتريينا ستيبوشينا، يوسويك يوتسوغي

كازاخستان: آيغل زابريوفا، بيان سامغمبت، عادل راديونوف، آملش 
تليسبايفا، كويانيش تل، املغول موسينا، آكنور إميانكول

بولونيا: جاكوب برازيووسيك، إلكساندرا بيريناكا، إيونا بيوزيوا، كاتارينا 
ديبسكا، مونيكا هيالك، سارا هريسينسكا،  كينغا جاكيال، جوستينا 
كوشينكسا، آدم موللر، فريونيكا بييك، زويف آ بينزا غابلر، جوناتان 

سكوفيل، مارسيانا سيبينياك، آنيسكا زيبولسكا، ألكسندرا فاغرن

رومانيا: كوزميا روغينيس، رايسا غابرييال زامفرييسكو، لوسيانا آناستازيوي، 
كريستيان شريا، آلكساندرا إليونا دراغومري، ديانا ألكسندرا دويرتيسكو، 

لوليان غابور، دان غيتامن، لوليا يوغانارون، ليونا مالورنو، بيانكا ميخيال، 
رارش ميخاي موشات، أيونا إيلينا نيغريا، ميورا باراشيف، آليانا كريستينا 

باون، كودروت بينزارو، سوزان ماريا بوبا، أدريانا سوهوديلينو، غابريال 
ستويان، ماريا ستويسكو، ماريا كريستينا تيتيا، كارمو إيجونيا فوانيا

روسيا: إيلينا زدرافوميسلوفا، أناستازيا دورـ فالنتينا إيسافيا

تايوان: جينغ ماو هو

تركيا: غول كورباسيوغلو، إيرماك إيفرين
 

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

يسيعقد املنتدى الرابع للجمعية الدولية لعلم االجتاع يف يوليو 2020 يف بورتو أليغري ، الربازيل. 

املقاالت هي لرئيس املنتدى جيفري بايرز, إىل جانب جاكوب كارلوس ليا, رئيس جمعية علم 

االجتاع الربازيلية, وأعضاء لجنة التنظيم املحيل باإلضافة إىل ستة علاء شباب من الربازيل. 

بسبب التفكيك املنهجي لدول الرفاهية األوروبية ، كانت السياسات االجتاعية يف البلدان األوروبية 

موضوًعا بارزًا يف البحث االجتاعي والعمل السيايس. يف املقاالت املدرجة يف هذه الندوة ، يقدم 

الباحثون عملهم يف املسارات والتحديات التي تواجهها دول الرفاهية األوروبية اليوم.

ستغري الرقمنة املجتمع بشكل جذري ، وهي تفعل ذلك بالفعل. تدرس هذه املقاالت تأثريها عىل 

العالة واألسواق املالية واالستدامة ومعالجة الكيفية التي ميكن أن يساهم بها البحث يف الحفاظ 

عىل العال أو إنشائهم الحقوق وظروف العمل العادلة يف اقتصاد املنصة.
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2 االفتتاحية: 

السوسيولوجي  القول   >
 مرياث الثورة الربتغالية: حديث مع راكال فاريال،  

٥ بقلم كريستني شيكرت، أملانيا 

 < منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتامع الرابع يف بورتو أليغري
 تحدياُت القرن الواحد والعرشين املرتابطُة، 

٧ بقلم جوفري باليرز، بلجيكا   

 الجمعية السوسيولوجية الربازيلية تُحّيي املنتدى، 

١0 بقلم جاكوب كارلوس ليام  

 من داخل علم االجتامع الربازييل: تقييم مقتضب، 

١2 بقلم هريميليو سانتوس، وأندري ساالتا وإمييل سوبوتكا، الربازيل  

رسدياُت طفولٍة ُمَمَْسَسة، 

١4 بقلم فريديانا دومنغوس كورديرو، الربازيل 

املساعدة االجتامعية قطاعا سياسيا يف الربازيل، 

١6  بقلم غوستافو كوين مارغريتاس، الربازيل 

كفاح النساء من أجل السكن الَحَضي يف بورتو إليغري، 

١٧ بقلم بريسيال سوسني، الربازيل 

َحوْكََمة العنف غري النظامية يف ريسيف، الربازيل، 

١٩ بقلم ريكاردو كالداس كافالكانتي، الربازيل 

التفاوت املهني يف الربازيل، 

2١ بقلم لوكس برييرا فان در ماس، الربازيل 

 مسارات الطبقة الوسطى يف ريو دي جانريو، 

2٣ بقلم إيزابيل فيريا، الربازيل 

< السياسات االجتامعية يف البلدان األوروبية
التقشف: إرضار بشمولية العناية الصحية، 

2٥ بقلم ماريا بيتميسيدو، اليونان، وأنا غويلن، إسبانيا، وإميانويل بافوليني، إيطاليا 

منح البطالة يف عرص العمل الَعريَض الجديد، 

2٧ بقلم دانييل كليغ، املمكلة املتحدة 

تذويت السياسات االجتامعية، ُقطِْبيَّة املجتمعات، 

2٩ بقلم روالند أتوموللر، املجر 

دعم السياسات العائلية يف جنوب أوروبا، 

٣١ بقلم سيجيتا دوبليتي وآروا تيجريو، إسبانيا  

 ، ٌ أم اقتصاُد ظلٍّ التطوع يف أملانيا: أَُهَو َعَمٌل َخريِّ

٣٣ بقلم سيلك فان ديك وتني هاوبرن، أملانيا  

هل يحتفظ االتحاد األورويب بركيزته االجتامعية، 

٣٥ بقلم بياتريس كاريال، إيطاليا   

< تحديات الرقمنة
إىل أي نوع من الذكاء ينتمي الذكاء االصطناعي، 

٣٧ بقلم باوال توبارو، فرنسا 

متحف املستجدات الكربى، 

٣٩ بقلم  ليفيو سكاتوليني، الربازيل 

ما الذي تحتاجه رقمنة مستدامة؟ 

4١ بقلم فيليكس سوملان-فاول، أملانيا 

مؤسسة العمل النزيه: بحث نشط يف االقتصاد الَعريَض، 

4٣ بقلم رسوجانا كاتا، ولييل هاوسن ومارك غراهام، اململكة املتحدة 

< آفاق نظرية
الرأساملية، الطبقة والنزاع، 

46 بقلم دوناتيال ديال بورتا، إيطاليا 

< حفظا للذاكرة
تأدية ديٍْن للامركيس األفريقي الرائد سمري أمني، 

4٩ بقلم فيشاوس ساتغار، جنوب أفريقيا  

إميانويل والرشتاين: عامل اجتامع ومثقف مرموق، 

٥١ بقلم ساري حنفي، لبنان ستيفان دوفوا، فرنسا 

إميانويل والرشتاين: إكساب علم االجتامع انسجاما جديدا، 

٥٣ بقلم فرانك ويلز، املجر، وأناند كومار، الهند 

< القسم املفتوح
قافلة املهاجرين اسرتاتيجية ِحراك يف أمريكا الوسطى، 

٥4 بقلم فريونيكا مونتيس، الواليات املتحدة  

بافالو، نيويورك: مامرسات حميدة يف إعادة توطني الالجئني، 

٥6 بقلم آيشغول بالتا أوزغن، الواليات املتحدة 

“مرحبا بكم يف  منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتامع الرابع. نحن نعّول عليكم يف هذه املعركة من 

أجل الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية. من دون حرية، ما من إمكانية للَخْوض يف علم االجتامع” 

                                                                                                        جاكوب كارلوس ليام

>
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>>

 ميراث
 الثورة البرتغالية: 

 )Raquel Varela( حوار مع راكل فاريال

>

كريستني شيكرت )ك ش(: منذ 46 سنة  خلت، خالل شهر نيسان- أفريل من سنة 

١٩٧4، انقضت الديكتاتورية بانقالب عسكري. كان السبب املبارش لالنقالب هو 

عدم رضا العسكريني عىل الحرب التي كانت تخوضها الربتغال عىل مستعمراتها. 

الربتغالية  املستعمرات  يف  حينها  كانت  التي  الوضعية  عن  تحدثينا  أن  هل ميكن 

كان  التي  اآلمال  جعلت  التي  األسباب  ما  ذاك؟  الحرب  زمن  خالل  أفريقيا،  يف 

العسكريون يعلّقونها عىل القيادة السياسية تخيب؟ 

آخر  وكانت  حينها،  التخلف  بالغ  بلدا  الربتغال  كانت  )ر.ف(:  فاريال  راكل 

الثورات  مع  مريرة  حربا  تخوض  عتيقة  امرباطورية  القدمية،  االمرباطوريات 

جّندت  رهيبة  استعارية  حربا  عاما،  ثاثة عرش  امتداد  عىل  لاستعار  املناهضة 

أكرث من مليون شاب يف ما بني 1961 و1974. وخال هذه السنة األخرية لوحدها، 

 

الجديدة  لشبونة  جامعة  يف  تشتغل  برتغالية  مؤرخة  فاريال  راكل 
)NOVA University of Lisbon( يف الربتغال. يركّز عملها عىل تاريخ 

العرشين،  القرن  خال  وأوروبا  الربتغال  وتاريخ  الرعاية  ودولة  العمل، 

آخرين،  مع  سة،  مؤسِّ هي  االجتاعية.  الحركات  تاريخ  عىل  وكذا 

 Network for Global Labor( الكونية  العمل  دراسات  لشبكة 

االجتاعية. والنزاعات  لإلرضابات  الدولية  الجمعية  ورئيسة   )Studies

 A People’s ( الّناس  يرويه  الربتغالية  للثورة  تاريٌخ  كتابها  يف 

تروي   )History of the Portuguese Revolution، 2018

ذلك،  تنجز  وحتى  األسفل.  من  الربتغالية،  القرنفل  ثورة  تاريخ 

وكذا  أفريقيا،  يف  لاستعار  املناهضة  الحركة  دور  تستكشُف 

السريورة. هذه  يف  الربتغاليني  والفنانني  والنساء  العال  أدوار 

 )Christine Schickert ( شيكرت  كريستني  معها  الحوار  تُجري 

التابعة  النمو،  بعد  ما  مجتمعات  يف  البحث  ملجموعة  التنفيذية  املديرة 

 Deutsche Forschungsgemeinschaft ( للبحث  األملانية  للمؤسسة 

 )Friedrich Schiller ( شيللر  فريدرش  جامعة  يف  العاملة  و   )DFG

كوين. حوار  ملجلة  مساعدة  محّررة  كذلك  وهي  بأملانيا.   )Jena( يينا  يف 

راكيل فاريا. تصوير: فرييسيمو دياس  

الحرب  تلك  هزمية  أسباب  وتعود  الحرب.  لجهود  شاب   150.000 تجنيد  تم 

والتي  بيساو،  غينيا  يف  األخص  وعىل  التحريرية  الحركة  إىل  رئيسيا  العسكرية 

.)Amílcar Cabral( كابرال  آميلكار  اسمه   ، َمْنِسٌّ عظيم  ماركس  يقودها  كان 

لبعض  أوضحا  أن  املديد  والقتال  القوية  التحريرية  الحركة  نتائج  من  كان  لقد 

من  وال  الجرناالت  من  ال  الوسطى،  الصفوف  ضباط  من  وأغلبهم  الجيش،  قادة 

رضوريا  صار  السيايس  الحل  وأن  الحرب،  تلك  يف  االستمرار  ميكن  ال  أنه  الجنود، 

قائد  وكان   ،1974 نيسان-أفريل   25 يف  عسكريا  انقابا  دبّروا  ذلك  وعىل  إلنهائها. 

االنقاب أوتيلو سارايفا دو كارفالهو )Otelo Saraiva de Carvalho(. لقد هزموا 

قالوا  ولكنهم   )Marcello Caetano( كايتانو  مارسيللو  الديكتاتور  وأزاحوا  الّنظام 

الشوارع. وغزوا  إليهم  يستمعوا  مل  الناس  أّن  عىل  بيوتهم.  يف  يظلوا  بأن  للناس 
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األممية  قالت  ما  أن  هو  خاص،  نحٍو  عىل  ًة  ُمِهمَّ املستعمرات  يف  الثورة  جعل  ما 

انتشار االنتفاضة من املستعمرات نحو املركز،  أنّه سيحدث حدث بالفعل:  الثالثة 

بدأ  املستعمرات.  نحو  انتشارها  االنتفاضة  عاودت   1975 وبعد  املرتوبول.  نحو 

التحرر من الديكتاتورية بحرب دمويّة يف املستعمرات ومن ثّم استحالت احتفاال 

ما  أوروبا  يف  راديكالية  األكرث  الثورة  من  شهرا   19 تلك  كانت  لشبونة.  شوارع  يف 

الحقبة، ثورة أكرث  الثانية-املرتجم(، وكانت آخر ثورة يف تلك  )العاملية  الحرب  بعد 

راديكالية من ثورة أيار-ماي 1968، وآخر ثورة تضع امللكية الخاّصة موضع سؤال.

ك. ش: دعيني أُبِْرْز أّوال أن العسكريني قالوا للناس بأال يربحوا بيوتهم ولكن هؤالء 

أبوا. هل ميكن أن تقويل لنا املزيد حول وضعية الشعب يف ذلك الوقت؟ ملاذا انضم 

إىل العسكريني يف هذه الثورة؟

البلدان  أكرث  من  وواحدا  ديكتاتورية،  الربتغال  كانت  عاما   48 امتداد  ر. ف: عىل 

ثاث  تخاص عىل  كانت  بني 1961 و1974 جندت حرب  ما  أوروبا. ويف  تخلفا يف 

جبهات أكرث من مليون رجل. للمقارنة، قتلت الحرب عىل املستعمرات عددا من 

الربتغاليني أكرب من عدد األمريكان الذين قُتلوا يف فيتنام. هربا من الحرب والفقر، 

 1960 ومن  األخص،  عىل  أخرى  أرووبية  بلدان  وإىل  الناس،  من  العديد  هاجر 

واحد  للربتغال  كان  مهاجر.  املليون  ونصف  مليون  من  أكرث  الباد  غادر  فصاعدا، 

من أكرث نسب وفيات األطفال، وكانت النساء تريّن أزواجهن يفتحون مراساتهن.  

واحدا  أسبوًعا  ماي،  أيار-  غرة  ويف  مليون شخص   9.5 تعد  الربتغال  ساكنة  كانت 

أيار- من  باألول  لاحتفال  الشارع  إىل  مليونا شخص  نيسان-أفريل، خرج   25 بعد 

بل  فحسب،  الديكتاتورية  إنهاء  مثل  الدميقراطية  بالتغيريات  ال  مطالبني،  ماي، 

معربين كذلك عن مطالب اجتاعية ثورية من قبيل األجر األدىن، والتمتع بعطلة 

بني  املساواة  أو  الليلية  العمل  نوبات  وخاص  واألحد،  السبت  يومي  العمل  عن 

يف   مايني شخص  ثاثة  انتظم  الربتغالية  الثورة  الرجال. خال  وأجور  النساء  أجور 

ثورٌة  أو طاب. كانت  أحياء  لجان  أم  أم لجان جريان،  أكانت عالية،  لجاٍن، سواء 

قيادتها،  القطاعات أهّمية يف  أكرث  العايل فحسب، وقد كان  القطاع  تحدث ال يف 

وعىل  العامة.  الخدمات  ُمسدي  إىل  القطاعات  كل  من  العال  فيها  انضم  بل 

القرنفل  ثورُة  كانت  املدارَس.  األساتذُة  واحتل  املستشفياِت  األطباُء  احتل  ذلك، 

بقطاع  يُحظى  األأثناء،  تلك  يف  الربتغال،  كان  وقد  املتأخرة،  العرشين  القرن  ثورَة 

خدمات بالغ القوة يستخدم أعدادا غفرية من العال. وكان هؤالء جزًءا من الثورة.

أُبِْرْز نقطة ثانية َذكَرْتِها: قلِت إّن الثورة الربتغالية كانت آخر  ك.ش: دعيني اآلن 

ثورة تضع امللكية موضع سؤال...

ر.ف: تّم احتال ستائة رشكة، بحيث صارت ُمدارًَة ذاتيا بطريقة من الطرق، كا تّم 

إدراج مسارات رقابة عالية يف الرشكات الكربى، وتم تأميم البنوك ومصادرتها من 

دون أي تعويض للقطاع البنيك. والحقيقة أن الربجوازية غادرت الباد لبعض األشهر 

هاربة إىل الربازيل بعد أن متّت مصادرة ممتلكاتها. وحسب رأيي، وعىل الرغم من 

أن هذا التحليل مجاف ملا كان من الوقائع الفعلية )إذ ال نضع يف التحليل التاريخي 

النيوليربالية  السياسات  إدخاَل  ذلك  أّجل  للوقائع(،  معاكسا  يكون  مبا  ›لَْو‹  احتال 

لعقد كامل. مل يتم إدراج السياسات النيولربالية إثر الثورة ألن الرئيس األمرييك حينها، 

أبيض  بحٍر  انطاِق  نقطة  الربتغال  تكون  أن  فعا من  َخْشيَا  وإدارته  فورد،  جريالد 

اقتصادية،  أزمة  أن  الربتغالية هو  الثورة  متوّسط أحمَر. عىل ذلك، كان ما أظهرته 

ومثلا أوضح ماركس، ال تكون بالرضورة كارثة بالنسبة إىل الطبقة العاملة، بل ميكن 

لها أن تستخدمها بهدف َجْعلِها أزمًة سياسية للدولة وضّد الطبقات الحاكمة الرئيسة.  

َعْنَونْت كتابك:  تاريخ للثورة الربتغالية  ك.ش: مبناسبة الحديث عن الناس، أنِت 

الناس ) A People’s History of the Portuguese Revolution(. ما  يرويه 

كان دافعك نحو ذلك؟ ما الذي أردت قوله باتباعك هذه الطريقة؟ 

بريطانيا  تاريخ  األسفل«،  من  )مرويًّا(  »للتاريخ  أثرًا  مثة  أن  الواضح  من  ر.ف.: 

االجتاعي خال السنوات 1960، وبصفة أكرث مبارشة أثرًا للمؤّرخ األمرييك واملفكر 

إن  تقول  التي  الفكرة  تلك  مثة  كانت   .)Howard Zinn( زين  ُهَوارد  االجتاعي 

املقاومة،  يخوضون  الذين  الناس  به  قام  ما  وقائع  املقاومة،  وقائع  نَْرِوي  أن  علينا 

والحكومات  املؤسسات  تاريخ  ال  التاريخ،  يف  ندرج  أن  إًذا  علينا  يكافحون.  الذين 

فحسب، بل وأيضا التاريخ مرويا من األسفل، تاريخ الناس، تلك الجموع املجهولة 

التي تضطلع بدوٍر، تاريَخ مقاومة العال. هذا القسم الجوهري من التاريخ رضوري 

يكون  عّا  فكرة  العاملة  للطبقات  ليس  أن  فبسبب  شامل.  فهم  عىل  للحصول 

مبقدورها أن تفعله يف الكثري من األحيان، يكون من املهم أن نكتب تاريخ الناس، 

للطبقات  التاريخ حني يكون  الخاصة يف  اللحظات  أفعالهم وأن نظهر هذه  تاريخ 

نتحدث  نحن  نفسها.  من  وتغري  العامل،  فتُغرّي  القوة،  من  جدا  عاٍل  قدر  العاملة 

أوروبا  تخلّفا يف  األكرث  البلد  عاما   48 امتداد  بلد ظل حتى سنة 1974 وعىل  عن 

وصار خال 25 سنة املوالية البلد الذي يحتل املرتبة 12 أوروبيا، حائزًا أفَْضَل نظام 

صحي وطني يف العامل. وال ميكن أن يكون مثل هذا إال بفضل قوة جاعية جبارة. 

ما يتسم ببالغ األهمية يف ما يخص الثورة الربتغالية كذلك هو أنها وضعت، وألّول 

نعم  الحقيقية.  اليسارية  املُساَءلة  ِمَحكِّ  عىل  الستالينية  املقاربة  التاريخ،  يف  مرة 

يف  الكربى  املعامل  يف  الستالينيني  هيمنة  مساءلة  تولت  قد   1968 حركة  كانت 

فرنسا، ولكن املساءلة كانت أكرث عمقا خال الثورة الربتغالية. كان ملا سّمي أقىص 

النزاعات، وضمن  اليسار، أو يسار الحزب الشيوعي الربتغايل، قوة هائلة يف قيادة 

الصناعة والخدمات. الكربى، يف كا قطاعي  النقابات  العالية ويف صفوف  اللجان 

ملساءلة/تحدي  تزال  أما  الربتغالية:  الثورة  مرياث  بالحديث  نتناوْل  دعينا  ك.ش: 

عالقات امللكية وإعادة تنظيم الرشكات مظاهر تنعكس يف املشهد السيايس الراهن، 

الحركات أم األحزاب؟ وهل لذلك عالقة، بصفة أو  سواء أكان ذلك عىل مستوى 

ما  يْن يف  الدَّ املالية/أزمة  األزمة  آثار  الربتغال  عالجت  بها  التي  بالطريقة  بأخرى، 

بعد سنة 2008؟

ر.ف: استمر أحد آخر التغيريات املُدخلة عىل عاقات امللكية حتى ما بعد حقبة 

الرتويكا يف مجال اإلسكان باعتاد أسعار ُمَسيْطَر عليها.  كان أحَد مطالب صندوق 

النقد الدويل وأملانيا/االتحاد األورويب عند التفاوض حول برنامج التعديل االقتصادي 

الربتغايل خال األزمة النقدية الربتغالية )2010-2014( إضفاُء الصبغة الليربالية عىل 

رة يف الطبقات العاملة )الفقرية والوسطى(. كان  سوق اإلسكان وهو ما كانت له آثار ُمدمِّ

أحُد أطول آثار الثورة استمرارا مواجهَة أقىص اليمني، وهو ما ال يزال مستمرّا حتى اليوم.  

يَْنُم يف  املالية، مل  أثَر أزمة 2008  تَْصِدُمني بالفعل: عىل  ك.ش: نعم، هذه نقطة 

أن  لك  هل  اليمني.  أقىص  من  أخرى،حزٌب  أوروبية  بلدان  عكس  عىل  الربتغال، 

تفرسي الكيفية التي يرتبط بها ذلك بثورة القرنفل؟

ر.ف.: هذا من نتائج الثورة قَطًْعا. مل تكن الثورة مجرّد انتقاٍل نحو الدميقراطية بل 

كانت ثورًة طّهرت جهاز الدولة وأخرجت قيادة النظام اليميني منه. كان مثّة قطٌع 

واضح مع هذه القيادة، ومل نسجل وجود ثقافة أو طريقة يف الفعل ميكن أن تُْنَسب 

إىل أقىص اليمني يف الربتغال. ميكن أن يتغرّي ذلك بطبيعة الحال، ولكن، وإىل حد اآلن، 

وفيا يستمر جيل الثورة عىل قيد الحياة، ال أعتقد أنه من املمكن أن يكون مثّة ميني 

أقىص. ويعني ذلك بالطبع، أنّنا، ويف أفق عقد، ال نعلم ما الذي ميكن أن يكون . 

>raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk< توجه كل املراسات إىل راكل فاريا عىل العنوان

mailto:raquel_cardeira_varela%40yahoo.co.uk?subject=
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منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

 تحديات مترابطة 
للقرن الواحد والعشرين

الدولية  الجمعية  مندى  ورئيس  بلجيكا،  الكاتوليكية،   )Louvain( لوفان  جامعة   ،)Geoffrey Pleyers( باليرز  جوفري  بقلم 
السابق  والرئيس   ،)٢٠١-٢٠٢٢8( البحث  لشؤون  الجمعية  رئيس  ونائب  بورتوأليغري،   في  الرابع  االجتماع  لعلم 
للجنة البحث حول الطبقات االجتماعية والحركات االجتماعية )ل ب 4٧(، وعضو لجنة البحث حول الدين )ل ب 
والتغير  الجماعي  والفعل  االجتماعية  الحركات  حول  البحث  ولجنة   ،)٣4 ب  )ل  الشباب  حول  البحث  ولجنة   ،)٢٢

االجتماعي )ل ب 48(، العاملة صلب الجمعية الدولية لعلم االجتماع

>

>>

بوالنيي أ كارل  أثر   )The Great Transformation ( الكبري  التحول  عاد 

الرأساملية  تاريخ  بناء   1944 سنة  نرش  الذي  الفذ   )Karl Polanyi (

ما  يف  شهدتها  التي  التطورات  حيال  لثقايف  وا واالجتامعي  االقتصادي 

لعاليمية  ا الحرب  بعد  ما  يف  السوق  أصولية   :  1940 1920و السنوات  بني 

االنكامش   ،1929 سنة  السوق  مخزونات  نهيار  ا أزمة  من  تبعها  ما  األوىل، 

واملجتمع،  االقتصاد  بناء  إعادة  يف  واالشرتاكية  لفاشية  ا املحاوالت  الكبري، 

نية. لثا ا العاملية  الحرب  وأخريا   ،)New Deal ( الجديد  العقد 

عمومي  ومثقف  ناشط   20.000 اجتمع   ،2001 يناير-جانفي  شهر  خال 

كان  األول.  العاملي  االجتاعي  املنتدى  إلقامة  إليغري  بورتو  يف  القارات  كل  من 

التضامن  يتمكن  وأن  دميقراطية  أكرث   21 القرن  يكون  أن  أن  يف  األمل  يحدوهم 

ومساواة.   عدالة  أكرث  عامل  نحو  تتجه  عوملة  بناء  من  الكونية  والنضاالت  الدويل 

العقدين، وخال شهر متوز-يوليو 2020، سوف  يشرتك 5000  يقارب  ما  بعد 

الذي تعقده  الرابع  إقامة منتدى علم االجتاع  القارات يف  عامل اجتاعي من كل 

تحليل  أجل  من  املدينة  ذات  يف  اج(  ع  د  )ج  االجتاع  لعلم  الدولية  الجمعية 

التغريات االجتاعية وتقاسم أبحاثهم  ومناظريهم حول أربع تحديات كربى تواجه 

قرننا وحول الكيفية التي بها ميكن أن تسهم العلوم االجتاعية يف معالجتها. سوف 

تايش  اعتبار  عىل  املرة،  هذه  الشيئ  بعض  مختلفني  العام  واملزاج  السياق  يكون 

نواجهها عىل طريق عيشنا معا عىل  التي  التحديات  أن  اعتبار  األلفية، وعىل  أمل 

مىض. وقت  أي  من  أكرث  ملحة  صارت  واملوارد  اإلمكانيات  محدودة  أرضية  كرة 

التحديات األربع التي صارت أكرث إلحاحا خال العقدين األخريين هذين، وعىل األخص 

خال الخمس سنوات األخرية هي الدميقراطية، واألزمة البيئية والتفاوتات والتقاطعية.

وكان  مضمونني،  يبدوان  وتعميقها  الدميقراطية  اتساع  كان  األلفية،  منعرج  يف 

نَُة والربيع العريب لسنة 2011 يرى أّن تلك هي »املوجة الرابعة  تحليل الثورات املُملَوَّ

 2010 السنوات  افتتاح  تم  ولنئ  ولكن،  الدميقراطية«.  الصبغة  إضفاء  موجات  من 

بانتشار غري مسبوق للحركات املناضلة من أجل الدميقراطية يف جميع القارات، فإنها 

انتهت إىل اتساع رقَْعة ُحْكم قادة التحّرريني، يهددون الدميقراطية والبيئة والتسامح 

واملساواة االقتصادية والجندرية.  ويف األثناء، تاشت اآلمال التي ُعقدت عىل َحوْكمة 

كونية أكرث دميقراطية قادرة عىل التعامل مع قضايا من قبيل التغري املناخي والهجرة 

وتزايد التفاوتات. وصار من الواضح اآلن أّن الدميقراطية، ومن أجل مواجهة التحديات 

يتجاوزه. ما  ويف  التمثييل  النظام  ضمن  ابتداعها  يعاد  أن  إىل  حاجة  يف  الكونية، 
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منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

>>

ما أسهم يف تشكيل العقد كذلك هو توسيع الفجوة القامئة ما بني فائقي الغنى 

وباقي السكان مع ارتفاٍع يف معّدالت الفقر يف ما يسّمى البلدان »املتقدمة«، مبا يف 

ذلك تلك التي شهدت واحدة من أطول ِحقب منوها االقتصادي )وعىل األخص منها 

االجتاعية  الرعاية  ودول  اقتصادياتها  كانت  التي  وتلك  وأملانيا(  املتحدة  الواليات 

من  الثاين  النصف  خال  التقشفية.  املخططات  بفعل  للتدمري  تعرّضت  قد  فيها 

الجندري  والعنف  البيئية  الكارثة  رئيس:  انشغال  مصدرْي  قضيتان  صارت  العقد، 

عن  املدافعة  األمامية  الصفوف  يف  الكوين  الجنوب  نساء  تقف  وفيا  والعنرصي. 

الدميقراطية واملنددة باألبعاد األبوية-البطريركية لاضطهاد تركز التعبئات النسوية 

 » ِمْنُهنَّ لَِواِحَدٍة  َولَْو  اْسِتثَْناَء  »ال  وحركة  مارس،  من  الثامن  إرضابات  قبيل  من 

وإبادة  الجنس  التحرّش  عىل   )MeToo#( أيضا«  »أنا  وحملة   )NiUnaMenos#(

اليومية وداخل  الحياة  الكربى، ويف مجريات  الكونية  العناوين  النساء، يف مضامني 

املدارس  طاب  إرضابات  اعترََبت  األثناء،  ويف  بسواٍء.  سواٌء  الجامعية  املجّمعات 

دفعوا مبنظور  لقد  رئيسة.   كونية  البيئي مشاغل  والّدمار  املناخي  التغرّيَ  اليافعني 

 . شامل للبيئة يجد إيحاءه األعمق يف حركات الجنوب الكوين، ُمطَالِبًا يتغيريٍ نََسِقيٍّ

ويظهر تقرير االجتاع ما بني الحكومي حول التغري املناخي األخري بيانات ُمرعبة حول 

التغري املناخي خال القرن الواحد والعرشين  فيا يستمر فناء أنواع حيّة بأكملها.

< تحديات مرتابطة

القرن  الحركات االجتاعية والعلوم االجتاعية خال عقدْي هذا  إيّاه  أرتنا  ما 

األّولنْي هو مدى التشابك الذي يجمع بني هذه التحديات األربعة. وتجربنا الرتابطات 

نُراجع  أن  عىل  والتقاطعية  والتفاوتات  البيئية  واألزمة  الدميقراطية  بني  املتزايدة 

ترابطها.   من  تحديدا  باالنطاق  َمْفَهَمتََها  نعيدها  وأن  املفاهيم،  هذه  مختلف 

عىل  يحملنا  املثال  سبيل  عىل  والتقاطعية  والتفاوتات  البيئية  األزمة  تناول  إن 

إعادة التفكري يف الدميقراطية عىل نحو ُمَغاِيٍر. فمن جهة، تتعرض الدميقراطية إىل 

التهديد يف عدد متزايد من البلدان من ِقبَل قادة التحررين، يفّككون قيمها األساس 

املتعلقة بحقوق اإلنسان والتنوع واالحرتام املتساوي لكل املواطنني، فيا يدعمون 

تدمريا متزايدا للبيئة من ِقبَل الرّشكات العابرة للقوميات من خال تعزيز البطريركية 

أيضا  هي  التقدمية  الحركات  تتحدى  ثانية،  جهة  ومن  والتفاوتات.  والعنرصية 

الدميقراطية املؤسسة مبطالبتها، يف اآلن ذاته، بتغيري سيايس وثقايف  واجتاعي عميق 

وفعال يف املستويات التي ال متتلك فيها أنظمتنا الدميقراطية املتمركزة حول الدولة-

األمة ُعّدة كافية: ُمجابهة تزايد حرارة الكون يف مداه الكوين، والدمار البيئي، الحميمية 

والحياة اليومية يف ظل الثقافة البطريركية ملجابهة اإلساءات الجنسية وإبادة النساء .

التفاوتاُت  بلغت  لقد  والبيئة.  للّدميقراطية  كبريا  تهديًدا  التفاوتات  تزايد  ميثل 

الكونية مستوى صارت معه »للواحد يف املائة األعىل« وللرشكات الكونية السلطة 

عن  وبعيدا  الدويل.  املستوى  عىل  أم  القومي  املستوى  عىل  إن  األكرب  السياسية 

متمثا    )Michael Walzer( والزر  مايكل  عنه  دافع  الذي  الدميقراطي  املثل 

إىل  البايني  أصحاب  صعود  األخرية  العرشيُة  شهدت   ، املجاالت«  بني  »الفصل  يف 

الّسلطة يف َعَدٍد من البلدان، فيا صار التشابك بني النخب السياسية واالقتصادية 

املعارصة. الّسياسية  األنظمة  من  للعديد  مكونّا  َملَْمًحا  املهيمنة  اللوبيات  وسلطة 

االجتاع  علاء  لنا  بنّي  املناخية،  العدالة  أجل  من  النضال  حركة  مع  بالرتافق 

ال ميكن  وأنه  باألساس،  اجتاعية  قضية  الطبيعة ميثان  وتدمري  املناخي  التغري  أن 

الرأسايل  بالنظام  األسباب  ترتبط  املجتمع.  يف  عميق  تغيريٍ  دون  من  منها  الحد 

مسكننا  األرض  كانت  ولنئ  الطبيعية.  للموارد  املتصاعدة  وافرتاسيته  الحايل  الكوين 

املشرتك فإن لنا مسؤوليات بالغة االختاف حيال الكارثة البئية. لقد قّدرت أوكسفام 

 175 ميثل  الكوين  املستوى  عىل  الناس  من  غنى  األكرث  املائة  يف   1 أثر  معّدل  أن 

العدالة  وحركة  التقاطعية  أظهرت  ولقد  فقرا.  األكرث  املائة  يف   10 أثر  من  ضعفا 

بقدر  األرضية  الكرة  تدمري  يف  يُسهمون  ِغًنى  واألقلَّ  واألقليات  النساء  أن  البيئية 

اآلخرون،  يدفع  ما  أكرث  بقدٍر  آثاره  جراء  يدفعون  ولكنهم  اآلخرين  من  أقل 

املناخ.      الجئي  أعداد  وتزايد  الحياة  أمل  يف  عداهم  ما  أعىل  خسارات  متكبدين 

والعرقي  االقتصادي  التمييز  من  املستمرة  األنواع  مختلف  عىل  التغلب  إن 

نواجهه  آخر  تحٍد  مبثابة  هو  الحياة  يطبع  الذي  والعنف  والجندري  واالستعاري 

والعلاء  األهلية  والحركات  السوداوات،  النسويات  سلّطت  لقد  هذا.  زمننا  يف 

والطبقة  العرق  بني  الواصلة  املرتابطة  الطبيعة  عىل  جديدة  أضواء  االجتاعيون 

وعىل  التَّبعية.  وُمتَبَاَدلَة  متداِخلًَة  والحرمان،  التمييز  من  أنظمًة   خالقًة  والجندر، 

ويف  الدميقراطي،  التحّدي  يف  التفكري  إعادة  من  التقاطعي  املنظور  ميّكن  ذلك، 

حدود  الراهنة  التمثيلية  الدميقراطية  أظهرت  فلقد  البيئية.  والاعدالة  التفاوتات 

االجتاعية  التفاوتات  إن  البطريريك.  واالضطهاد  العنرصية  معالجة  عىل  قدرتها 

التي  العذابات  وكذلك هي  الجندرية،  التمييزات  ومع  الجندر  مع  الرتابط  عميقة 

تتسبب فيها الكوارُث البييئة وتزايُد الحراة الكونية. إّن تصاعد الوعي بالتقاطعية، 

لقد  وحركاتهم.  املستلحقني  الفاعلني  لتنامي  ٌز  ومحفِّ نتيجٌة  نفسه  اآلن  يف  هو 

من  الاعدالة  الفاحني  وصغار  والنسويون  واألقليات  األهلية  الجاعات  قاومت 

البديلة.   العامل  ُرَؤى  وابتداع  االجتاعية  والنزاعات  املارسات  بني  املزاوجة  خال 

لطاملا تّم اعتبار الجندر قضيًَّة ثانوية من ِقبل الفاعلني التقدميني الذين ركّزوا 

عىل الّسياسات االجتاعية وعىل النمو االقتصادي، ولكنها اليوم يف قلب املعركة من 

أجل الدميقراطية الكونية. اآلن، يف العام 2020، تقع الّنساء ذوات االنتاءات امللونة 

واألقلية ضحايا لألنظمة الاليربالية واالستبدادية، وهن كذلك عىل الخط األمامي يف 

الدفاع عن الدميقراطية وإعادة ابتداعها يف القرن الواحد والعرشين. إنهن يعبّدن 

الطريق نحو عامل تُعيد فيه العاقات البينذاتية والتعاطف والتضامن والعناية )بالنفس 

وباألناس اآلخرين وبالطبيعة( هندَسَة تجربتنا، وفهمنا للحياة معا يف كوكب َمْحُدوٍد.

وتجديد  املضطَهدين  الفاعلني  كّل   بني  الجمع  يتم  أن  املضلل  من  ذلك،  ومع 

من  األمامي  الخط  عىل  األهلية  والحركات  النساء  تقف  ففيا  اإليكولوجيا. 

 Arlie( هوشيلد  آريل  أنجزتها  التي  الدراسات  بيّنت  البيئية،  املعركة  يف  الخائضني 

يصري  أن  املمكن  من  أنه  لويزيانا  يف  البيئية  الكوارث  ضحايا  بني   )Hochschild

متثل  التي  والعنرصية  الرجعية  املواقف  لتجديد  سياسية  قواعد  الضحايا  هؤالء 

بني  العميق  بالرتابط  هذا  ويذكّرنا  وللبيئة.  الدميقراطي  لنظامنا  مبارشا  تهديدا 

دميقراطياتنا. ومستقبل  البيئية  التحّديات  معالجة  متكن  بها  التي  الطريقة 

يف  جذورها  إليه  متتد  الذي  العمق  عن  التحديات  هذه  بني  الربط  ينبؤنا 

ويف  ذاتياتنا  يف  الحديثة،  ثقافتنا  يف  وكذا  االجتاعية  بنيتنا  ويف  القوة،  عاقات 

أال سبيل إىل معالجتها  بات واضحا  لقد  االجتاعية.  العامل عندنا ويف علومنا  ؤرى 

أم  تحديات  بوصفها  بها  األمر  أتعلق  سواء  األخريات،  عن  مبعزل  منها  الواحدة 

من  منها  تحدٍّ  ملواجهة  سبيٍل  من  ما  بحث.  ميادين  أم  قطاعية  مطالب  بوصفها 

ترسم  هي  املرتابط،  اجتاعها  يف  األخريات.  الثاث  التحّديات  معالجة  دون 

الحضارية«. »األزمة  الاتني  األمريكان  العلاء  يسميه  ما  مكونات  متفصل 
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< منتدى ج د ع اج لسنة 2020: فرصة لتقاسم التحاليل:

سوف يكون منتدى ج د ع اج لسنة 2020 فرصة لتقاسم تحاليلنا حول هذه 

ملناقشة  دعوة  الوقت  ذات  يف  وهو  ترابطاتها.  وحول  األربعة  الكونية  التحديات 

هذه  يواجهون  الذين  بالفاعلني  وعاقاتنا  تثريها،  التي  اإلبستيمولوجية  املسائل 

التحديات وإسهام علم االجتاع يف معالجتها. كيف تغريَّ اختصاُصنا بأثٍر من هذه 

بنظر  الفاعلني  أخذ  يدعونا  كيف  واجهوها؟  الذين  الفاعلني  من  وبأثر  التحديات 

االعتبار بوصفهم صانعني للمعرفة إىل  تبّني إبستيمولوجياٍت جديدة؟ كيف ميكن 

املشرتكة  بتحدياتنا  اإلحاطة  يف  تسهم  أن  التجديدية  السوسيولوجية  للتحليات 

نواجهها  الّتي  الرئيسة  العقبات  التعامل معها؟ ما هي  الكوين، ويف  العرص  يف هذا 

مفاهيم  عىل  أُجريت  التي  املراجعات  كانت  كيف  املشاكل؟  هذه  معالجة  يف 

الحديثة  الفاعلني  تجارب  عىل  بناًء  والتقاطعية  والتفاوتات  البيئة  الدميقراطية، 

املعارك  يف  الكربى  التاس  خطوط  هي  صارت  كيف  واجهوها؟  التي  والتحذيات 

التقدميني؟  وفاعليه  الرجعيني  والعرشين  الواحد  القرن  فاعيل  بني  ما  القامئة 

الصلبة  العلوم  بيّنت  الجديد،  القرن  من  انَْقَضيَا  الذين  العقدين  امتداد  عىل 

والعلوم االجتاعية أننا عىل مفرتِق طُرٍُق حيال أغلب هذه التحّديات. إّن الطريقة 

هي  القادمة  العرشيّة  خال  التحّديات  هذه  جمعاء  البرشية  َستُواِجُه  بها  التي 

التي َستَُهْنِدُس حياتنا نحن البرش ،خال ما تبقى من القرن الواحد والعرشين. 

>Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be< توجه املراسات إىل جوفري بايرز عىل العنوان

mailto:Geoffrey.Pleyers%40uclouvain.be?subject=
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الجمعية البرازيلية لعلم 
 االجتماع 

تُحيّي منتدى ج د ع اج

بقلم جاكوب كارلوس ليما )Jacob Carlos Lima(، جامعة ساو باولو الفيدرالية، رئيس الجمعية البرازيلية لعلم 
االجتماع، عضو لجنة بحث ج د ع اج حول العمل )ل ب ٣٠( 

>

>>

العلم ع متام  معلومة  إسهاماته  كانت   ،1964 سنة  بوالنيي   كارل  تويف  ندما 

عدا لدى األنرتوبولوجيني االقتصاديني واألكادمييني الباحثني يف العرص القديم 

اليوناين والروماين. قسم بوالنيي املثقف الاجئ حياته عىل امتداد أربع بلدان 

منفصلة هي النمسا وأنكلرتا والواليات املتحدة وكندا. بل هو مل ينتم إىل تخصص 

وعلم  واالقتصاد  الجغرافيا  و  التاريخ  بني  ما  الحدود  يقطع  عمله  أن   ذلك  واحد 

االجتاع و األنرتوبولوجيا والعلم السيايس و الكاسيكيات. وقد جعل كل ذلك عسريا 

عليه جمع الكم الهائل من التابعني الذين استداموا الصيت من املهاجرين املثقفني 

اآلخرين. 

 70 اج(  ع  ب  )ج  االجتاع  لعلم  الربازيلية  الجمعية  بلغت   ،2017 سنة 

ساو  »جمعية  اسم   تحت   ،1937 سنة  إنشاؤها  تّم  أن  بعد  العمر.  من  سنة 

 ،1950 سنة  برازيلية  جمعية  بوصفها  فعليا  انتظمت  االجتاع«،  لعلم  باولو 

 .)1948( آنذاك  النشأة  حديثة  االجتاع  لعلم  الدولية  الجمعية  يف  وانخرطت 

الخصائص  بفعل  دامئا،  اتصال  ذات  و2017   1937 بني  الفاصلة  الفرتة  تكن  مل 

السياسية والتنظيمية التي كانت تسُم فئة االجتاعيني املهنية الصغرية التي كانت 

عىل األغلب مرتبطة بالجامعة. وعىل أثر إعادة هيكلتها سنة 1950 ، عقدت ج ب ع 

اج أول مؤمتر برازييل لعلم االجتاع يف ساو باولو. وبفعل االنقاب العسكري لسنة 

1964، تلقى علم االجتاع رضبة قويّة بسبب التقاعد اإلجباري للعديد من األساتذة 

والباحثني الجامعيني. ومل تتّم إعادة ج ب ع اج إال  بعد تركيز الدميقراطية يف الباد 

التاريخ صار للجمعية وجود منتظم إذ تعقد مؤمترا  سنة 1985. وبداية من ذلك 

فلورانبوليس.  التاسع عرش سنة 2019 يف مدينة  انتظم مؤمترها  كل سنتني، حيث 

مساق  أول  تركيز  مع  األوىل  املتعرث خال عرشياتها  اج  ع  ج ب  مسار  ترافق 

فيه  الرشوع  تم  التي  االجتاعية،  أو  السياسية  والعلوم  االجتاع  علم  يف  لإلجازة 

يف  آخر  مساقا   19 تركيز  تم   ،1964 سنة  وحتى  ساوباولو.  مدينة  يف   1933 سنة 

كذلك.  باولو  ساو  يف  اإلجازة  بعد  ملا  مساقني  وكذا  الباد،  من  مختلفة  أرجاء 

الدفاع عن علم  ارتفاع وكذا  السوسيولوجي يف  اإلنتاج  كان  الفرتة،  خال هذه 

انشغال  أسهم  املتوقع،  غري  وعىل  باولو.  ساو  يف  انحرص  البحث  ولكن  االجتاع، 

الديكتاتورية العسكرية حيال استقال العلوم  والتكنولوجيا يف انتشار علم االجتاع 

والعلوم االجتاعية. وقد أّدى تركيز نظام البحث والتدريس ملا بعد اإلجازة إىل التوسع 

يف التدريس، يف مرحلتْي ما قبل اإلجازة وما بعدها عىل امتداد الباد، مبا سمح بانبثاق 

الجمعيات واملؤمترات العلمية االجتاعية ونرش املعرفة العلمية خال السنوات 1970. 

وأّدى النظام الذي ركزته الوكالة الفيدرالية الربازيلية لدعم التعليم الجامعي وتقييمه 

)CAPES( لتقويم برامج اإلجازة، واشرتاط الحصول عىل شهادة دكتورا للتدريس يف 

الجامعات العمومية، والنفاذ إىل التمويل البحثي إىل خلق مقاييس جودة وطنية.

تحفيزية  بفضل سياسات  التوسع دفعا  تلقى هذا  الدميقراطية،  تركيز  أثر  عىل 

مكنت من دعم علم االجتاع اختصاصا وميداَن بَْحٍث. رافق التدويل هذا التوّسع 

 2006 من  وبداية  العامل.  امتداد  عىل  يُِشعَّ  بأن  الربازييل  االجتاع  لعلم  سمح  مبا 

علاء  أمام  الشغل  سوق  وّسع  مبا  الثانوية  املعاهد  يف  إجباريا  االختصاص  صار 

يف  الخصوص  عىل  توجد  السوق  هذه  أن  عىل  نؤكّد  أن  املهّم  ومن  االجتاع. 

مرئية  غري  األغلب  عىل  فهي  األخرى  القطاعات  يف  أما  والثانوي،  العايل  التعليمني 

اجتاعيني  تقنيني  بوصفهم  األخص  عىل  يُْنتََدبُون  االجتاع  علاء  أن  اعتبار  عىل 
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والرشكات  الحكومية  غري  واملنظات  العمومية،  املؤسسات  يف  وتخطيطيني 

والوظائف الخاصة، حيث يقتسمونها مع خريجي االختصاصات اإلنسانية األخرى. 

سنة  الربملاين  االنقاب  يسمى  ما  منذ  للتهديد  تعرضت  اإلنجازات  هذه  ولكن 

عن  التساؤل  إىل  األمر  بهم  وصل  الذين  للحكام  هدفا  االجتاع  علم  صار   .2016

إىل  ونفاذه  الثانوية  املعاهد  يف  أم  الجامعات  يف  أكان  سواء  ومناسبته،  جدواه 

بالتبشري  االجتاع  علم  اتّهام  تّم  ومؤّخرا،  ذلك...إلخ.  عدا  وما  البحثية،  التمويات 

الربازيلية. العائلَة  ُد  تَُهدِّ أنّها  يُزَْعُم  التي  املقيتة  الثقافية«  »املاركسية  من  بنوع 

هو  االجتاع  علم  وليس  ُمْقلَِقة،  نتائج  ذات  وهي  الهجات،  تتصاعد 

التعليم  مّس  مترّسع  إصاح  سياق  ويف   ،2017 سنة  فخال  الوحيد.  املستهدف 

الفلسفة.  االختياري، مبعية  االختصاص  مرتبة  إىل  االجتاع  علم  تم خفظ  الثانوي، 

االختصاصنْي   2019 سنة  الحكم  استلمت  التي  املتطرف  اليمني  حكومة  هاجمت 

أخرى،  وبلغة  أو،  »املفيدة«  الدروس  تبّجل  أن  العمومية  الجامعة  عىل  أن  بحّجة 

االجتاع  علم  يدرسوا  أن  يريدون  من  عىل  وأّن  البيطري،  الطّب  مثل  التطبيقية، 

أخرى  خطوات  االتهامات  وتقّدمت  الخاصة.  الجامعات  يف  يسّجلوا  أن  والفلسفة 

حيث  العمومية،  الجامعة  بأّن  قاِضيًَة  تعميا  أكرث  اآلن  صارت  حيث  األمام  إىل 

والفلسفة،  االجتاع  علم  يف  بعدها  وما  اإلجازة  قبل  ملا  الدراسية  املساقات  ترتكز 

السياسية. املعارضة  مقاومِة  بُؤرة  وبأنها  املفيدة  غري  املصاريف  أبواب  من 

اجتاعية  جمعيات  وكذا  االجتاع  لعلم  الربازيلية  الجمعية  جمعت 

للعلم  الربازيلية  والجمعية  لألنرتوبولوجيا،  الربازيلية  الجمعية  مثل  أخرى، 

مثل  ُمقاومة  أجل  من  جهودها  العلم،  لتقدم  الربازيلية  والجمعية  السيايس، 

التعديات  بدعوى  التحتية،  الباد  بنية  تفكيك  إىل  تهدف  التي  الّسياسات  هذه 

كوارث  إىل  السياسات  هده  مثل  أدت   ،1990 السنوات  ومنذ  الجبائية. 

األمر  عليه  كان  مثلا  فيها،  طبقت  التي  البلدان  أغلب  يف  وسياسية  اجتاعية 

الحرص.  ال  املثال  سبيل  عىل   2010 سنة  اليونان  أو   ،2000 سنة  األرجنتني  يف 

فضاء  الربازيل  يف  الرابع  اج  ع  د  ج  منتدى  َعْقد  ميثّل  السياق،  هذا  مثل  يف 

من  وكذلك  بل  فحسب  السوسيولوجية  املعرفة  أجل  من  ال  للمقاومة  إضافيا 

الدينية  األصولية  ترافقها  الرببرية  هذه  مثل  الرببرية.  ضد  املعرفة  كفاح  أجل 

كان  التي  الجمهورية  سات  مؤسَّ ِبتََواطُِئ  يَْنَعُم  واستبداٌد  التفكري،  ضيقة 

كثريا. ذلك  يف  تعتقد  ال  أنها  يبدو  ولكن  الدميقراطية،  عن  الدفاع  فيها  يفرتض 

مرحبا بكم جميعا. نحن نعّول عليُْكم يف هذه املعركة من أجل الحرية والدميقراطية 

والعدالة االجتاعية. من دون حرية، ما من إمكانية للخوض يف علم االجتاع.  

>jacobl@uol.com.br< توجه كل املراسات إىل جاكوب كارلوس ليا

 بورتو أليغري عند غروب الشمس. تصوير فيليب فالدوغا / فليكر. 
بعض الحقوق محفوظة.

mailto:jacobl%40uol.com.br?subject=
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من داخل علم االجتماع 
 البرازيلي: 

تقييم مقتضب
 ،)PUCRS (، الجامعة البابوية الكاتوليكية بريو غراندي دل سول )ج ب ك ر سHermílio Santos( بقلم هرميليو سانتوس

البرازيل، رئيس اللجنة التحضيرية المحلية لمنتدى ج د ع اج الرابع )ل ت م م ج د ع اج 4(، ورئيس لجنة البحث حول 
البيوغرافيا والمجتمع )ل ب ٣8( العاملة صلب ج د ع اج، أندري ساالتا )André Salata( ج ب ك ر س، البرازيل ورئيس ل 

ت م م ج د ع اج 4 المساعد، وإيميل سابوتكا )Emil Sobottka( ج ب ك ر س البرازيل، منسق برنامج م ج د ع اج 4

>

>>

الجامعة البابوية الكاثوليكية يف ريو غراندي دو سول هي موقع ومكان املنتدى 
 الرابع لعلم االجتاع. تصوير مارسيلو تراسل / فليكر. 

بعض الحقوق محفوظة.
عاليا ر مستًوى  جهة  من  نجد  إذ  مفارقة،  الربازييل  االجتاع  علم  يشهد  اهنا، 

رصيحة،  محاوالٍت  ثانية  جهة  من  ونرى  والتنوع،  واإلنتاجية  املأسسة،  من 

مرشوعية  نزع  إىل  تسعى  حكوميني،  مسؤولني  جانب  من  األخــّص  وعىل 

التي  الحساسة  الوضعية  هي  تلك  املجتمع.   لتنمية  ومناسبته  االختصاص  إسهام 

اج،  ع  د  ج  تنظيم  من  مها  مرة حدثا  الربازيل ألول  تستضيف  سياقها سوف  يف 

الذي سينعقد من 14 إىل 18 متوز- للجمعية،  الرابع  عنيُت منتدى علم االجتاع 

جويلية 2020 برحاب الجامعة البابوية الكاتوليكية بريو غراندي دل سول )ج ب 

ك ر س PUCRS(، يف بورتو إليغري. ليس انخراط الربازيليني يف ج د ع اج جديدا، 

وقد شهد تناميا عىل امتداد العقود األخرية مثلا تشهد به رئاسة فرناندو إنرييك 

كاردوسو )Fernando Henrique Cardoso( أول أمرييك التيني، والوحيد، الذي 

رأس الجمعية منذ تأسيسها سنة 1948. وعىل الضّد من هذه الخلفية املُرَكَّبَة، يتسم 

املنتدى بأهمية كربى يف دفع التزام علاء االجتاع املحليني.
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من  الوطنية  الهوية  سؤال  بوضع  الربازييل  االجتاع  لعلم  األول  الظهور  اقرتن 

خال ميادين خربة متعددة. ويف ذلك متت معالجة القضيتني اإلثنية والعرقية عىل 

الخصوص بأثٍر من الرّتكيب املتنوع للساكنة املحلية، متكونة من البيض األوروبيني، 

قضايا  استمرار  من  الّرغم  وعىل  املحليني.  واألهليني  املستَْعبَدين،  األفارقة  والسود 

التحديث اإلثنية-العرقية يف الحضور ضمن املناقشات الدائرة بني علاء االجتاع، 

ساعد األثر الذي أحدثه املؤلفون الكاسيكيون وتنامي الّدعم املبذول لاستقصاءات 

وتحت  األخرية.  العقود  مّر  عىل  وتنميته  االجتاع  علم  تنويع  عىل  امليدانية 

االجتاع  علاء  أساتذة  جيل  كان  وفيا   ،)1985-1964( العسكري  النظام  سلطة 

يف  تكوين  مساقات  وضع  تم  التوقعات،  خاف  وعىل  الهجرة،  عىل  يُْرَغُم  الشبان 

للعموم. تنرش  علمية  مجات  بعث  وتم  التخرج،  بعد  ما  ملرحلة  االجتاع  علم 

أغلب علاء  اهتام  الدوام محط  االجتاعية عىل  التفاوتات  لقد كان مشكل 

أثار جيلربتو فريري  املثال،  الربازيليني بوصفه قضية مركزية. فعىل سبيل  االجتاع 

)Gilberto Freyre( أحد مؤّسس العلوم االجتاعية يف الربازيل، سؤال الكيفية التي 

أمكن بها لنظاٍم اجتاعي أن يجد لنفسه اتزانا بني تناقضات مبثل التناقضات التي 

متيز بها املجتمع الربازييل منذ تأسيسه. قريبا من ذلك، أنجز فلورستان فرنانديس 

)Florestan Fernandes(، الذي قّدم إسهاما ال يقدر بثمن يف علم االجتاع، مبعية 

طاّبه  من  طالبا  كان  الذي  كاردوسو،  إنرييك  فرناندو  مثل  آخرين  اجتاع  علاء 

التفاوت والتنضيد  التي بها ميكن ألشكال  الكيفية  حينها، بحثا متينا وضخا حول 

االجتاعي التي تبدو عتيقة أن تستمر يف الحياة مجتازة سريورات التحديث. لقد 

كان االهتام الواضح مبثل هذه املواضيع ُمرَبًَّرا من دون شك، باعتبار أن مستويات 

الربازييل.   للمجتمع  متييزا  األكرث  التاريخية  الّسمة  هي  واملستمرة  العالية  التفاوت 

االجتاعية  للحركات  انفجاٌر   1984 بعد  ما  يف  الدميقراطية  تركيز  فرتَة  تىل 

والعدالة  الدميقراطية  وصارت  السياسية،  واملشاركة  املواطنة  بحقوق  املطالبة 

علاء  قبل  من  املوضوعات  هذه  استيعاب  وتّم  بشّدة.  مرتابطتني  االجتاعية 

بحوثهم.  حقول  يف  مندمجني  مشاركني  فاعلني  كانوا  ما  كثريا  الذين  االجتاع 

التحاليل  إىل  حاجة  يف  الربازييل  الواقع  يكون  أن  املفاجئ  من  يكن  مل  وعليه، 

السوسيولوجية املتبرّصة التي تذهب إىل ما وراء الرسديات الحميدة التي وسمت 

العرشين.  القرن  من  الثاين  النصف  معظم  عىل  امتدت  التي  املهيمنة  القراءات 

سياسات  ضد  أغلبها  كان  التي   2013 احتجاجاِت  قبيِل  من  أحداٌث  نبهت  لقد 

الحكومة االقتصادية وكلِّ املظاهرات السياسية التي أعقبتها، أن املجتمع الربازييل 

مبا  به،  يوصف  قبُل  كان  التي  التناقضات  بني  التوازن  بلغ  يكون  أن  عن  بعيٌد 

التغري. الواقع مستمر  فهم هذا  إىل  إياهم  داعيا  االجتاع  علاء  أمام  يًّا  تحدِّ مثّل 

د املستويات  ويتطلب الواقع االجتاعي يف الربازيل كذلك اهتاما من منظوٍر متعدِّ

، داعيا إىل اعتاد أدوات تحليلية متزايدة التعقيد. فعىل سبيل املثال، ال  وتقاطعيٍّ

يزال السود يحصلون عىل مداخيل تقّل مبا يناهز 40 باملائة عن مداخيل البيض يف 

سوق العمل الربازيلية، وقد أظهرت البحوث امليدانية أن مداخيل الربازيليني اتفاوت 

حسب الجندر ومنطقة السكن والطبقة وما عدا ذلك من املتغريات أيضا. وباعتبار 

اختاف الكيفية التي بها تتفاعل مبادئُ التنضيد االجتاعي يف ما بينها، ميكن القول 

من دون شك إن املجتمع الربازييل حالٌة بالغة األهمية من منظور تحليل تزايد تعقيد 

املسائل االجتاعية  إلحاح مثل هذه  الحديث. وميكن ربط  املجتمع  التفاوتات يف 

واستعجاليتها باالهتام الحديث الذي أظهره علم االجتاع الربازييل بالقضايا البيئية. 

التحديات  استقصاء  يتوجب  اليوم،  منارس  الذي  الكوين  االجتاع  علم  مثل  يف 

الربازييل بوصفها جزءا من واقع أكرث اتساعا، ضمن  التي تواجه املجتمع  الضخمة 

تّم  التي  املسائل  هذه  مثل  كانت  فلقد  العامل.  اتساع  عىل  ميتد  جاعي  مرشوع 

أحداٌث  وأظهرت  األخرى،  املجتمعات  من  العديد  يف  إثارة  محّل  أعاه  وصفها 

اآلن  يجلب  املجتمع  أن  سرتيت،  وول  احتلوا  حركة  قبيل  من  قريبة،  سياسية 

والتفاوتات.  ونحن ال شك  الدميقراطية واملشاركة  املزيد من االهتام نحو قضية 

املناقشة،  الربازييل عىل تقديم إسهاٍم معترب يف هذه  عندنا يف قدرة علم االجتاع 

املسائل.  لهذه  ِخرْبٍية  تحاليل  يف  للخوض  للغاية  محفزا  إطارا  يوفر  واقعنا  وأن 

من  شبان  باحثون  كتبها  مقاالت  ست  من  املتكّونة  الاحقة  املختارات 

املثمر  الوطني  العلمي  اإلنتاج  من  اآلن  يَظَْهر  ما  عيّنة  الباد  أرجاء  مختلف 

شاملة  غري  مختارات  كونها  من  الرغم  وعىل  االجتاعي.  العلمّي  الحقل  ضمن 

من  املقاربات  تنوع  وعىل  أعال،  من  موجود  هو  ما  جودة  عىل  تدل  فإنها 

االجتاع  علاء  يكون  سوف  املستخدمة.  واملنهجيات  والنظريات  املسائل  حيث 

املناقشات  يف  املشرتكني  ضمن  من  آخرون  أمثالهم  من  وعديٌد  هؤالء  امللتزمون 

الجمعية  بني  بالرشاكة  ينتظم  الذي  اج،  ع  د  ج  منتدى  ضمن  تدور  سوف  التي 

الربازيلية لعلم االجتاع والجامعة البابوية الكاتوليكية بريو غراندي دل سول.  

    

 ،>hermilio@pucrs.br<  توجه كل املراسات إىل هريميليو سانتوس عىل العنوان

 ،>andre.salata@pucrs.br<  وإىل أندري ساالتا عىل العنوان

>esobottka@pucrs.br<  وإىل إمييل سابوتكا عىل العنوان

  

mailto:hermilio%40pucrs.br?subject=
mailto:andre.salata%40pucrs.br?subject=
mailto:esobottka%40pucrs.br?subject=


 

14

 العدد ١  من السلسلة ١٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

 سرديات 
طفولة ممأسسة

بقلم فيريديانا دومنغوس كروديرو )Veridiana Domingos Cordeiro(، جامعة ساو باولو، البرازيل، عضو لجنة البحث في 
البيوغرافيا والمجتمع )ل ب ٣8(

>

>>

املعهد الزراعي للقارصين، بتاتايس، والية ساو 
 باولو، الربازيل. 

تصوير: فرييديانا دومينجوس كورديرو

ىل امتداد الديكتاتورية العسكرية )1864-1985(، شهدت الربازيُل املاحقات ع

القرسية  واالختفاءات  النرش  من  واملنع  والتعذيب  واالعتقال  السياسية 

املهمشني  األطفال  عىل  السيطرة  إىل  هدفت  أخرى  قهرية  ومارسات  بل 

األحداث  لرفاه  الوطني  الصندوق  الحكومة  بعثت  ذلك،  تنفيذ  وبغية  واملرشدين. 

)ص و ر أ  FUNABEM( الذي كان مسؤوال عن كّل السياسات العمومية الخاصة 

بالطفولة والشباب. دمج  ص و ر أ معاهد التأديب سابقة الوجود وكثّف من إيواء 

طفولٌة  السابقني  النزالء  هؤالء  كّل  حياَة  طبعت  لقد  الفقراء.  واملراهقني  األطفال 

ذلك،  بعد  عقودا  موصومة.  كهولة  تبعتها  كلية،  مؤّسسات  داخل  عاشوها  منعزلة 

عاود اإللتقاء بعٌض منهم ونسجوا مع بعضهم البعض شبكَة عاقات من خال وسائط 

التواصل االجتاعي وعقدوا تجّمعات سنوية بهدف تذكر تجارب حياتهم الريفية 

املستقبل،  يف  لديهم  اليقني  وانعدام  له،  تعرّضوا  الذي  املأمسس  والقهر  املاضية، 

وخوضهم العمل وهم أطفال، وتنشئتهم الذكورية واالنضباط الذي فُرض عليهم.  

تبنينا إطارا نظريا ميفصل ما بني النظريات السوسيولوجية الخاصة بالذاكرة حتى 

نفهم دينامية سريورات املارسات التذكرية التي خاض فيها نزالء مؤّسسات التأديب 

القدامى يف تعاملهم مع الزمن ومع الهوية. عىل امتداد أربع سنوات، جمعنا  معطيات 

التي  التذكر  سريورة  نستكشف  بحيث  املجاالت  متعّدد  تفاعلهم  من  استقيناها 

نسجوها عن طريق التفاعل املتشابك ما بني الخواطر-األفكار والعاقات االجتاعية 

االستجوابات  بني  ما  املعطيات  جمع  تقنيات  وراوحت  اليدوية.  واملصنوعات 

املعّمقة واإلثنوغرافيا التقليدية وصوال إىل اإلثنوغرافيا الشبكية )املقصود هو تتبع 

نشاط أفراد العينات املتفاعل عىل شبكات التواصل االجتاعي-املرتجم(. لقد قمنا 

األوقات  يف  أصحابها  تتبع  عىل  مركّزين  هذه،  الرسديّات  ملصفوفة  تأوييلٍّ  بعمل 

التي مّروا خالها إىل تأويل الكيفية التي بها يُْضُفون َمْعًنى عىل تجاربهم املاضية.

يف  الحاصلة  والتغرّيات  الّسابقة  التجارب  تأويل  إىل  املرور  زمن  أن  استنتجنا 

دة يف التأويل الذي يضفونه عليها من أجل تحديد هوياتهم  تفاعات املتذكرين ُمَحدِّ

التي كانوا/هم عليها، ماضيا وحارضا، والكيفية التي بها يفهمون املايض.  لقد غطّت 

لألحداث،  تأويلهم  عىل  بينهم،  ما  يف  واسع  اعرتاٍف  عىل  حازت  التي  الرسديات، 

الجديدة  أحداٍث عصيبة واملعاين  ما بني  الّدوام  تُزَاِوُج عىل  الرسديات  تلك  وكانت 

تَْحتَِكُم  أشمل  ِحبَْكٍة  األحداث ضمن  تلك  استدماج  يتم  بحيث  إضفاؤها  تم  التي 

املًتََذكُِّرون  أّول  بالتوازي مع رسدياتهم،  الحياة.  امتداد  املحّققة عىل  اإلنجازات  إىل 

إيثَاِريًّا،  فعا  األهل  تخيّل  اعتربوا  حيث  إيجابيٌة،  أنها  عىل  سلبيًَّة  عنارص  ثاثَة 

مبهجة.   تجربة  املعهد  داخل  الَقرْسي  األطفال  وعمل  مرشوعا  املؤّسس  والعنف 

 network of( التصديقات  من  َشبََكًة  تذكّرية   جاعة  إىل  اإلنتاء  يخلق 

validations( يف معنى أن بعض التأويات ينزع إىل أن يسود عىل حساب أخرى. 

األمنوذجية  األفهام غري  تطابقا ألن  أقل  أو  أكرث  املايض  املُْضَفاُة عىل  املعاين  وتصري 

تتعرض للهدم عىل امتداد الزمن، َما لَْم يَِتمَّ التصديُق عليها من قبل منتمني آخرين 
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إىل الشبكة. وعىل الّرغم من أن الرسديات السريذاتية تنبني عىل تذكٍُّر شخيص، فإن 

النزالء القدامى إىل تعديل  الجهد املبذول يف فهمها من خال َعَدَسة جاعية قاد 

تقديم  تّم  لقد  ومندمجة.  وإيجابية  شاملة  حياة  قصة  نسجوا  بحيث   َمْرِويَّاتهم، 

عذابات قصص الحياة هذه )االنفصال العائيل، العنف املؤسس، الطفولة املنعزلة، 

الحياة املَْوُصوَمِة، عىل سبيل ذكر البعض منها( عىل أنّها خطوات عىل طريق ينتهي 

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

 نزيل سابق يزور معهد الًقرص. 
تصوير: فرييديانا دومينجوس كورديرو

رَتْها املؤّسساُت الديكتاتورية، وعىل  إىل نجاٍح. لقد طبَع فيهم املعهُد التأديبي ِقيًَا طَوَّ

األخص منها الشخصية املبنية من خال االنضباط التأديبي الذي كان عىل الغالب 

يعني اتّباع القواعد من دون نقد. لقد منحت الرسديُة املشرتكة التي بُنيت داخل هذه 

الجاعة التذكرية معًنى من االنتاء إىل ماٍض ُوِجَد ِفْعاً، واعرتاف اآلخرين به.  

>veridiana@uchicago.edu<  توجه كل املراسات إىل فرديانا دومنغوس كورديرو عىل العنوان
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منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

المساعدة اإلجتماعية 
قطاعا سياسيا في البرازيل

بقلم غيستافو كوندي مارغاريتس )Gustavo Conde Margarites(، المعهد الفيديرالي بريو غراندي دو سول، البرازيل

>

مثّل التوسع العاملّي لألسواق وعاقات السوق وترسيخها أحد أهم التحوالت ي

الجديدة يف زمننا. وميكننا اإلشارة إىل تلك املسارات بعبارة مستحدثة، وإن 

مسارات  تحمل   .ُ)marketization( ْوَقَنة  السَّ وهي  مصقولة،  غري  كانت 

السوقنة املتسارعة، التي ترسخت يف العقود األخرية، طابعا »بوالنييّا«، فهي تعكس 

السياسيّة  االجتاعّي  التحول  واسرتاتيجيّات  وتوطينها  األسواق  توّسع  جدل  آٍن  يف 

االجتاعيّة  الحياة  الفاعلة بهدف تطويع  السياسيّة  النخب  تطبّقها  التي  املدروسة 

مناطق  يف  تنّوعت،  ذلك،  عىل  بناء  ذرائعيّة.  وأهداف  مخصوصة  مصالح  لخدمة 

مختلفة من العامل، الطرق التي تكّشفت من خالها السوقنة وردود الفعل املحليّة 

تجاهها وآثارها عىل الرفاه وانعدام املساواة.

بشكل  تُدار  الحديثة  الربازيلية  الّدولة  منذ هيكلة  اإلجتاعية  املساعدة  ظلّت 

عىل  القامئة  األفكار  تتحّكم  بحيث  للدولة  منعدم  شبه  تدّخل  ظّل  يف  مضطرب 

تطبيق  تّم  كا  املجال.  هذا  املبادرات يف  توّجه  يف  الخريي  والعمل  واإلحسان  الرّب 

اجتاعي  ضان  إجراءات  بوصفها  االجتاعية  الّرعاية  بأنشطة  الخاّصة  التدابري 

القطاعني.   بني  الحدود  طمس  إىل  أّدى  ما  الربازيلية  الحكومة  بها  تضطلع 

تسعى هذه املقالة التي تستند إىل بحث الدكتوراه الذي أجريته، إىل تحليل التغرّي 

املؤسس الذي أتاح تحويل املساعدة االجتاعية إىل قطاع سيايس يسرتشد مبفهوم 

مختلفتني،  اثنتني  مرحلتني  إىل  السريورة  هذه  تقسيم  ميكن  االجتاعية.  الحقوق 

القانون  الثانية  وتخّص   )1986-1988( االتحادي  الدستور  صياغة  يف  األوىل  تتمثّل 

األسايس للمساعدة االجتاعية )1991- 1993(. وقد تدّخلت جهات فاعلة جاعية 

مختلفة يف كل مرحلة من املرحلتني لتدافع عىل إجراء تغيريات يف النمط التاريخي 

الذي اعتمدته الدولة يف هذا املجال، ما أسفر عن وضع سياسات قطاع جديدة.

شّكل مجال الّضان اإلجتاعي يف املرحلة األوىل أبرز اإلسهامات يف عملية التغرّي 

املؤّسس من خال إسهام مجموعة من الخرباء ضّمت بريوقراطيني إتحاديني معنيني 

إرساء  إىل  االنرصاف  هدفهم  الربازيلية،  اإلحتاعية  الحاية  منظومة  رسم  بإعادة 

منظومة جديدة قامئة عىل مفهوم الحاية اإلجتاعية بوصفها حّقا يتمتّع به كل 

املواطنني وتَضمنه الدولة. وقد متثّلوا املساعدة االجتاعية عىل أنها سياسة تؤّدي دورا 

مهّا يف تنفيذ الخطّة الجديدة من خال ضان متتّع املواطنني الذين كانوا خارج نطاق 

تغطية الضان االجتاعي بالحّق يف التّغطية عرب أشكال أخرى من الحاية االجتاعية.

متيزت املرحلة الثانية بتضمني مجموعة مؤلّفة من الفّنيني والخرباء من األكادميني 

واملتخّصصني وترشيكهم يف مجال الحاية اإلجتاعية، من بني الذين مل يتم إرشاكم 

التدريجي  اإلدماج  تفسري  يعود  اإلتحادي.  الّدستور  إصدار  حّد  إىل  السريورة  يف 

للجهات الفاعلة من املجال األكادميي واملتخّصصني يف العمل االجتاعي إىل التّحول 

الّنظري الذي غرّي من أسلوب إدراك األفراد املنضوين ضمن تلك القطاعات لطبيعة 

النظرة  تُشيعها  كانت  التي  الفكرة  طويلة،  ولفرتة  هيمنت،  لقد  بالّدولة.  عاقتهم 

البنيوية للاركسية والتي تفيد بأن اإلجراءات التي تتّخذها الدولة ليست إال أدواٍت 

إلنتاج املجتمع الربجوازي. لكن هذا الفهم النظري أخد بالتاىش يف أواخر مثانينيات 

القرن املايض بفعل تعزيز املنظور الغراميش الذي يرى الّدولة مجاال موّحدا يتم فيه 

الرّصاع من أجل الهيمنة. لقد غريت عملية إعادة التّوجيه تلك الطريقة التي كان بها 

املتخّصصون والباحثون يف مجايل الّسياسات العامة والعمل االجتاعي ينظرون إليها 

بحذر. و عليه، أسفر هذا التحّول يف اإلطار النظري عىل تشكيل األكادمييني واملختّصني 

االجتاعية  املساعدة  بني  للفصل  رئيسيا  تدعو  ملجموعة  اإلجتاعي  العمل  يف 

نتائج  تُظهر  العامة.  للّسياسات  مختلفني  قطاعني  بوصفها  اإلجتاعي  والّضان 

البحث أّن قوام املساعدة االجتاعية بوصفه قطاعا سيايّس يف الربازيل، أنه مل يكن 

ليتحّقق لو ال توفّر مزيج من العوامل الخارجة عن ديناميات الّسياسات اإلجتاعية 

الربازيلية، مثل نهاية الديكتاتورية العسكرية ووضع نظام دميقراطي جديد، إضافة 

إىل أنشطة املجموعات الفاعلة يف ميادين متّصلة بالضان والعمل االجتاعيني.      

>gustavo.margarites@gmail.com< توّجه كّل  املراسات إىل غوستاف كوندي مارغريتس عىل

أعضاء الجمعية التأسيسية يحتفلون بإصدار الدستور االتحادي الربازييل يف 
 عام 1988. 

تصوير: وكالة الربازيل / األرشيف

mailto:gustavo.margarites%40gmail.com?subject=
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التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

 كفاح النساء  
من أجل اإلسكان الحضري في 

بورتو أليغري
بقلم بريشيال سوزن )Priscila Susin(، الجامعة البابوية الكاثوليكية ، ريو غراندي دل سول، البرازيل

>

مثّل التوسع العاملّي لألسواق وعاقات السوق وترسيخها أحد أهم التحوالت ي

الجديدة يف زمننا. وميكننا اإلشارة إىل تلك املسارات بعبارة مستحدثة، وإن 

مسارات  تحمل   .ُ)marketization( ْوَقَنة  السَّ وهي  مصقولة،  غري  كانت 

السوقنة املتسارعة، التي ترسخت يف العقود األخرية، طابعا »بوالنييّا«، فهي تعكس 

السياسيّة  االجتاعّي  التحول  واسرتاتيجيّات  وتوطينها  األسواق  توّسع  جدل  آٍن  يف 

االجتاعيّة  الحياة  الفاعلة بهدف تطويع  السياسيّة  النخب  تطبّقها  التي  املدروسة 

مناطق  يف  تنّوعت،  ذلك،  عىل  بناء  ذرائعيّة.  وأهداف  مخصوصة  مصالح  لخدمة 

مختلفة من العامل، الطرق التي تكّشفت من خالها السوقنة وردود الفعل املحليّة 

تجاهها وآثارها عىل الرفاه وانعدام املساواة..

السّكان  رشائح  يف  بالغ  بشكل  الربازيلية  املدن  كربى  يف  اإلسكاين  العجز  يؤثّر 

الحركات  بروُز  استثار  لقد  السوداوات.  الّنساء  يف  أثره  ويتفاقم  التّفقري،  ضحايا 

الحرضية منذ  املناطق  املساكن( يف  اإلجتاعية من أجل اإلسكان )حركات احتال 

عدد  احتال  عىل  أسفر  ما  جديدة،  سياسية  مراجعات  املايض  القرن  مثانينات 

اجتاعية،  وظيفة  دون  ومن  مهجورة،  ظلت  التي  السكنية  املمتلكات  من  كبري 

عىل  املساحات  هذه  ساكنة  غالبية  السوداوات  النساء  تشّكل  املدن.  وسط  يف 

عىل  له  يتعرّضن  الذي  األبعاد  متعّدد  التمييز  إىل  يشري   مبا  الخصوص،  وجه 

قمت  التي  الدكتوراه  أبحاث  تهدف  اليومية.  الحياة  ويف  االعتباري  املستوى 

لفهم  محاولة  يف  الّنساء  أولئك  مع  مؤقّتا  كان  وإن  مرتسخ  حوار  إرساء  إىل  بها 

تأوياتهن وتجاربهن املعيشة يف كفاحهن من أجل الحصول عىل سكن وذلك قبل 

انخراطهّن يف املجموعات املحتشدة سياسيا واإلنتقال إىل احتال البناءات وبعده.

< مقاربة السرية الذاتية الّتفسريية 

قمت بالبحث امليداين يف الفرتة ما بني  2015 -2018 يف بورتو أليغري، عاصمة ريو 

غراندي دل سول. ويف سعيي إىل الحصول عىل بيانات الّسرية الذاتية، تتبّعيا وتزامنيًّا، 

أجريُت ماحظات باملشاركة ومقابات مع نساٍء تقطّن يف إثنني من مجموعات املساكن 

املحتلّة يف وسط املدينة. تضّمن العمل امليداين التزاما، كل أسبوع تقريبا، بجدول أعال 

بريسيليا سوسني تطل عىل سطح مبنى أغلبه مستوطن عشوائيا من قبل 
 النساء، يف وسط مدينة بورتو أليغري ، 2019. 

الصورة لربيسيليا  سوسني.
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منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

كتابات مكتوب عليها “مركز املدينة ملك للشعب” عىل جدار مبنى مستوطن 
 عشوائيا يف وسط مدينة بورتو أليغري، 2018. 

صورة لربيسيليا سوسني

الحركة االجتاعية من أجل تأمني فهم متواصل للنشاطات اليومية وللروتني املتبع فيها.

 Alfred( إبستيمولوجيا، تّم تدعيم املنهجية املطبقة بعلم اجتاع ألفريد شوتز

Schütz(، وال سيا باعتاد مفهومه »نظام املاءمة«، عاوة عىل مجموعة جيدة 

 )Luckmann  و لوكان  Berger  التمفصل من األفكار ) تعتمد أيضا عىل بريغر

فيا يتعلق بكيفية الّنفاذ إىل منوذجية بناء الواقع اجتاعيا، عىل املستوى العادي 

 Gabriele( البسيط. كا سمح منهج السرية الذاتية الذي طّورته غابرييا روزنتال

Rosenthal( بتوفري أدوات عملية إلعادة بناء تجارب السرية الذاتية للنساء الـثاث 

والعرشين )23( الايئ متّت مقابلتهن بالتفاعل مع األطر املتاحة اجتاعيًا وتاريخيًا.

< املجاالت الرمزية بني  ›‹التقليدية‹‹ و ›‹املسيسة‹‹

التي  الرئيسة  الّنتائج  أحد  والجنس  السكن  بني  ما  املتقاطع  التعرّف  مثّل 

لبعض  حّا  اعتربناه  تجريبي  أساس  عىل  قامئًا  منظوراً  وفّر  ما  إليها،  التوّصل  تّم 

نظام  بناء  إعادة  عملية  أتاحت  لقد  املنهجي.  املستوى  يف  الدراسة  هذه  قيود 

واإلكراه  القيد  عنارص  التقاط  مقابلتهّن  متت  الايئ  النساء  أقامته  الذي  املاءمة 

التصميم.  سابقة  التحليلية  املناويل  يف  عادًة  تتوفر  ال  التي  والتأقلم  واملقاومة 

الحياة  تسم  التي  الهرمية  الثّقافة  مسألة  تناول  خال  من  توّصلنا  لقد 

لفرص  اإلجتاعية  الحركات  تنظيم  طبيعة  لطمس  إمكانية  مثة  أن  إىل  اليومية 

الجهود  ترتبط  إذ  ›‹كفاحهن‹‹،  سريورة  يف  املُنصفة  السياسية  النساء  مشاركة 

التي  والتغرّيات  األخرية  املواجهات  بآثار  السيايس  األداء  لتطوير  الجارية 

امليداين.  العمل  خال  تبنّي  كا  الجندرية  للعاقات  التنظيمية  املبادئ  تشهدها 

كان التداخل التفسريي املتضمن بني الحقول الرّمزية »التقليدية« و«املسيسة« 

تربير  إىل  منهّن  الذاتية. يف سعٍي  الّسري  تحليل  عملية  متكّرر خال  بشكل  حارًضا 

بقائهّن عىل هامش الّا رشعية الحرضية، سلطت املشاركات يف املقابات الضوء عىل 

الّنزاعات املتكّررة بني سريورة اتّباع األدوار املتوقعة من الجنسني )األمومة والعمل 

الناشئة )الحّق يف الّسكن الائق والنفاذ  التّفاهات السياسية  املنزيل( وبني إدماج 

أخاقيا  مال  رأس  يولّد  الذات  تقديم  موارد  من  النوعني  كا  أّن  تبنّي  املدينة(.  إىل 

النطاق،  الخارجية والرشعية واسعة  الطبقية  بالقيم  الغالب  األول يف  التصاق  رغم 

وارتباط الثاين بسياسة الرصاع الداخلية.  تجدر اإلشارة إىل أن كا النوعني يؤّدى إىل 

تعميم محتمل للنضال من أجل  الحصول عىل الّسكن باعتباره »أداة‹‹ و»غاية«.    

>pri.qsusin@gmail.com<   توّجه كّل  املراسات إىل بريشيا سوزن عىل العنوان اإللكرتوين

mailto:pri.qsusin%40gmail.com?subject=
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التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

عنف الحوكمة غير 
 النظامية 

في ريسيف، البرازيل
بقلم ريكاردو كالداس كافالكانتي )Ricardo Caldas Cavalcanti(، جامعة بيرنامبوكو االتحادية،ريسيفي، البرازيل 

)ALAS(وعضو الجمعية الجنوب أمريكية لعلم اإلجتماع

>
ريسيفي، الربازيل، 2019. الصورة ل: ريكاردو كالداس كافالكانتي.
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يف م نظامية(  غري  أم  كانت  )نظامية  تنظيمه  أو  العنف  حوكمة  مسألة  ثّلت 

املناطق املحرومة يف أمريكا الاتينية موضوع بحوث إجتاعية تعود لسنوات 

عديدة. متحور الهدف من هذه الدراسة التي أعدُدتها يف إطار رسالة املاجستري 

حول تحليل كيفية تنظيم العنف داخل املجتمع يف الجزء الجنويب من ريسيف، أكرب 

التّجّمعات الحرضية يف الربازيل، ومحاولة فهمه حني ميارس دون وساطة أو تدّخل 

من مؤسسات الّدولة. من الناحية العملية، تعني مسألة تنظيم العنف والتحّكم فيه 

دون تدّخل الدولة إبرام اتفاقات بني الجهات الفاعلة املحليّة تتيح لهم التّوّصل إىل 

تفاهات ووضع قرارات. )خارج الّدولة أو ضدها(. 

تتمثّل الفرضية املركزية لهذه الدراسة يف أّن أداء املنظات األمنية وافتقاد منظومة 

العدالة الجنائية للرشعية يف الّسياق الربازييل يؤّدي إىل إيجاد حاجة ماّسة ألشكال 

بشكل  ديناميّاتها  تؤثر  أخرى  مهّمة  متغريات  ذلك  ترافق  للعنف.  لحوكمة  بديلة 

مبارش يف تنظيم العنف املحيّل وهي تتمثّل يف سري عمل أسواق املخّدرات التي تحول 

تجزئتها دون تعزيز املارسات التنظيمية اإلحتكارية، ويف وجود شبكات غري رسمية 

من الجهات الفاعلة املحلية القادرة عىل التأثري يف إحصاءات جرائم القتل. كا تتضّمن 

)إذ  اإلثنوغرافيا  البحث  املستخدمة يف هذا  البيانات  الخاّصة بجمع  االسرتاتيجيات 

قّضيُت خمسة أشهر يف مجتمع متديّن الّدخل يف ريسيف( وإجراء عرشات املقابات شبه 

املنظّمة وغري النظامية، وكذلك ماحظات األطراف غري املشاركة )البيانات الّنوعية(. 

تقودين النتيجة الرئيسة لهذا البحث الجاري إىل التدليل عىل أّن أسلوب عمل 

الرشطة العسكرية )MP( يف املجتمع املعني ميثّل اآللية التفسريية الرئيسة التي تدفع 

نحو الحاجة إىل البحث عن أشكال بديلة إلنفاذ النظام. وبالفعل تترصّف الرشطة 

اإلجراءات  مغرّيًة  املساءلة،  من  القليل  باعتاد  املحيّل  املجتمع  هذا  العسكرية يف 

الروتينية من خال إجراءات غري متوقعة تتضمن من حيث املبدأ، االستخدام غري 

املتناسب للقوة و فرض سلسلة من القيود عىل املتساكنني. وأّما القضاء فهو مؤسسة 

ذات رشعية متدنّية وذو فعالية محدودة يف فيا يتصل بجهود الوساطة يف النزاعات.

تتمثّل النتيجة األكرث أهمية يف ما يتضّمنه هذا البحث يف خضوع منط تنظيم 

رصيد  مع  تفويضها  إىل  أو  املحلية  الفاعلة  الجهات  لقيادة  املجتمع  يف  العنف 

غياب  ظل  يف  مخصوصة  سريورة  هذا  ميثّل  الّسكان.  بني  املرشوعية  من  نسبي 

االجتاعية  األدوار  أو  املارسات  أو  اإلجراءات  من  منتظمة  توجيهية  أنظمة 

 Gambetta )غامبيتّا،   ( املافيا  حاالت  املثال،  سبيل  عليه، عىل  تكون  )كا  الثابتة 

 PCC( Primeiro Comando(( أو تلك املستخدمة يف التنظيم اإلجرامي )1993

قبيل  من  املحلية  العصابات  دور  يغيب  كا    .)2010 )فالرتان،    )   da Capital

.)Venkatesh 2009( و فينكاتيش )2003  Bourgois( الحاالت التي بحثها بورجَوا

وعىل الرغم من أن مثل هذه اإلجراءات ال تدفع  إىل التغيري الدائم من خال الحّد 

من عدد حوادث العنف،  فإنها تظهر  فعاليّة واضحة إذ ستحّقق وبشكل أكرث رشعية 

من أعال الرشطة، بعض السيطرة عىل العنف والتحّكم فيه. وقد تعمل كذلك بوصفها 

آلية مقصودة إىل حد ما للتخفيف من حدة الرّصاع بدال من كونها إطارا دامئا للحّد 

من النزاع. كون أطراف التنظيم يترصفون بتكتّم عادة وبشكل رّسي يجعل ترصفاتهم 

غري منظورة بوضوح ملعظم السكان. وعليه، يتعّذر عىل مثل هذه املبادرات أن تغدو 

أمنوذَج عمل يكتسب اإللتزام به مزيًدا من املؤيدين، ومن ثّم متتنع من أن تصبح 

العنف.        تنظيم  الحالية يف مجال  املطالب  تلبية  للتّطبيق بهدف  قابلة  وسيلة 
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Bourgois, P. )2003( In search of respect: Selling crack in El Barrio. Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Feltran, G. )2010( ”Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a 
questão do homicídio nas periferias de São Paulo.“ Caderno CRH 23 )58(. 
 

Gambetta, D. )1993( The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection. 
Cambridge: Harvard University Press.

Venkatesh, S. )2009( Gang leader for a day. London: Penguin UK.
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التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغري

 التفاوت المهنّي 
في البرازيل

بقلم لوكاس بيريرا فان دار ماس )Lucas Pereira Wan Der Maas(، جامعة ميناس جيراس االتحادية ) UFMG (، البرازيل.

>

العايل ي التعليم  نظام  يف  التطّور  نتيجة  تغرّيا  الربازيل  يف  املهني  العامل  شهد 

شهادات  عىل  الحاصلني  السّكان  عدد  تضاعف  حيث  الدميقراطية،  وإرساء 

جامعية خال العرشية 2000 -2010 مبا يف ذلك العدد الكبري من األشخاص 

ذوي املشاركة املنخفضة تقليديًا يف التعليم العايل، وال سيا الّنساء واألشخاص الذين 

يعتربون أنفسهم من الّسود أو ذوي البَرشة الّداكنة وذوي الّدخل املحدود.

يف  الجامعي  التّعليم  يف  كبريا  توّسعا  املرتفع  الدخل  بلدان  شهدت  وبينا 

ستّينات القرن املايض بنسبة فاقت الّنصف )50 يف املائة( يف صايف معدل االلتحاق 

باملدارس،  مل تحّقق الربازيل تلك الزيادة إاّل خال الثانينات. كا ارتفعت نسبة 

الطلبة الذين تراوح أعارهم ما بني 18 و24 سنة، واملؤهلني للحصول عىل تعليم 

جامعي خال سنة 2010 من 28.4 يف املائة إىل 48.5 يف املائة. ومع ذلك، راوحت 

نسبة األفراد الذين التحقوا فعليًا بالتعليم العايل بني 9.1 يف املائة و 18.7 يف املائة 

من  ليتضاعف  ازديادا  باملدارس  االلتحاق  معدل  صايف  نسبة  شهدت  كا  غري.  ال 

7.4 يف املائة إىل 14 يف املائة وهي نسبة تعّد منخفضة مقارنة ببعض دول أمريكا 

يف الربازيل، مل يعد تسلق السلم املهني والحصول عىل شهادات عالية مينحك 
ميزة واضحة يف سوق العمل. 
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الاتينية مثال الشييل واألرجنتني اللّتان سّجلتا أرقاما تفوق 30 يف املائة سنة 2010 . 

باإلضافة إىل ذلك، مل يف ولوج املِهنيني الجدد من خّريحي الجامعات إىل سوق 

حاليّا  يجري  السوق.  متطلّبات  إىل  يرق  فلم  املقابل  الطلب  يستوجبه  مبا  العمل 

التعليم  متطلبات  بني  بالجمع  ويتّسم  الجامعية،  الشهادات  فيه  تتضخم  سيناريو 

عن  فضا  العمل  سوق  يف  واإلختصاصيني  املهنيني  استيعاب  طاقة  ونقص  العايل 

تنامي املنافسة عىل الوظائف املهنية وانخفاض قيمة الشهادات الجامعية وترّديها 

االقتصادي. ال تتعلّق حالة التّضخم هذه بعدم التّوازن بني العرض والطلب فحسب، 

من  أفضل  وفوائد  مزايا  إنتاج  عىل  املجتمع  قدرة  من  بالحّد  كذلك  تتّسم  ولكنها 

اجتاعي. توزيع  آلية  باعتبارها  قيمتها  تقلّص  تشهد  والتي  اإلعتاد،  وثائق  خال 

القاعدة  نطاق  اتساع  تأثري  كيفية  فهم  محاولة  إىل  الّدكتورايل  بحثي  يهدف 

االعتاد  ووثائق  الشهادات  قيمة  وانخفاض  املتخّصصة  للمجموعات  االجتاعية 

االجتاعي  الطبقي  والتقسيم  الطبقي  االجتاعي  الحراك  سريورات  يف  املتزامنني 

املرتبطة  الوظائف  عىل  الحفاظ  حيث  من  خاّصة  املهنية  الكفاءة  عىل  القائم 

مجال  يف  مهنتني  مسارات  عىل  دراستي  ركزت  واكتسابها.  الوسطى  بالطبقة 

فيا  للتفاوت  التجريبي  التحليل  باعتاد  وذلك  والتّمريض  الطّب  ها  الّصّحة، 

الفرتة بني 1991 و 2010. بني املهنيني يف املهنتني وداخل كل واحدة منها خال 

لقد قمت باستخدام بيانات علم السّكان والتعليم العايل وسوق العمل التي أتاحتها 

املوارد العمومية، إضافة إىل البيانات األساسية املستقاة من خال استطاع عرب اإلنرتنت 

شمل عيّنًة تكونت من 217 طبيبا و 222 ممرّضة. كا قمت ببناء املسارات من خال 

املهنية  للمساحة  تنظيم  إىل رسم  العنقودية سعيا  والتّحليات  املتعّددة  املراسات 

الفردية املختلفة  التي توّصف املسارات  بطريقة تجريبية باالعتاد عىل املتغريات 

بداية بعائلة املنشأ مرورا بالتدريب املهني  وصوال إىل اإلدماج يف الوظيفة. لقد سمح 

التّحليل بتفسري الفضاء املهني  الذي يشمل الوظيفة  واألقسام وتنّقل /إزاحة املوظّفني.

ييل: كا  وهي  األقّل،  عىل  للبحث،  نتائج  أربع  استعراض  ميكن 

1. ارتفاع هائل يف عدد الشهادات املمنوحة ) الديبلومات( ويف أعداد الخريجني 

نتيجة تزايد الشغورات يف التّعليم العايل يف الفرتة 2010-1991. 

الّنساء والطلبة محدودي  للتوظيف ال سيا بني  اإلجتاعية  القاعدة  توّسع   .2

الّدخل ومّمن يصّنفون أنفسهم سودا أو داكني البرشة.

عىل  املنافسة  تزايد  سياق  يف  الوسطى  الطبقة  لدى  الشهادات  قيمة  تدين   .3

الوظائف ذات األجر يف األسواق املهنية،

قبل  )ما  املزاولني  الطلبة  صفوف  بني  األفقي  الهرمي  التّسلسل  يف  تزايد     .4

البرشة،  وداكنو  والسود  النساء،  تعانيها  الحرمان  من  صنوف  ترافقها  التخرج(، 

والشباب و األفراد الذين ميارسون مهنا أقّل متيزا.

املمكن(  الوحيد  العنرص  تكن  مل  )وإن  تحديدها  تم  التي  املسارات  أظهرت 

املجال  البارزة يف  املناصب  تقلّد  العايل يف  التعليم  العائيل ومسارات  اإلرث  أهمية 

املهني. تساهم فرتة التخرج وسّن  املختصني أيًضا يف التفاضل بني املهنيني وداخلهم. 

أعىل  النساء  مشاركة  أن  تبنّي  حيث  دوًرا  الجنس  أساس  عىل  التجزئة  تلعب  كا 

بني  االختافات  إنتاج  إىل  اإلشارة  وتجدر  رسملة.  األقّل  املسارات  مستوى  عىل 

داخل  وتعزيزها  بينهم  ما  يف  التفاوت  ألوجه  سواء  حدٍّ  عىل  وداخلهم  املهنيني 

للمستجوبني. الطبقي  اإلدراك  يف  أيًضا  الفوارق  هذه  وتنعكس  املهني،  املجال 

 1991 بني  الفرتة  يف  الربازيل  يف  املِهنية  عىل  االنفتاح  أّدى  وباختصار، 

وغري  رسملة  أقل  أصبح  الذي  املهني  الفضاء  تعريف  إعادة  إىل   2010 و 

املهنة  داخل  األقسام  حيث  من  الداخيل  هيكله  يتغري  مل  ذلك،  ومع  متكافئ. 

إنتاج  إلعادة  آلية  بوصفها  بها  والتمّسك  املهنيّة  عىل  الحفاظ  مع  وداخلها 

االجتاعي.    الرتقّي  حركات  توّسع  من  الرغم  عىل  املرموقة،  املناصب 

>lucaswander@hotmail.com< توّجه كّل  املراسات إىل لوكاس برييرا فان دار ماس عىل العنوان

mailto:lucaswander%40hotmail.com?subject=


 

23

 العدد ١  من السلسلة ١٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغريالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

مسارات الطبقة الوسطى 
في ريو دي جانيرو

بقلم إزابيلّا فييارا  )Izabelle Vieira(برنامج الّدراسات ما بعد التخرّج في العلوم االجتماعية، جامعة ريو دي جانيرو 
PPCIS/UERJ الحكومية، البرازيل

>

رسم توضيحي من اربو

>>
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هد الربازيل يف العقد األّول من األلفية الثالثة لحظة اقتصادية مواتية حني ش

شهدت الّساكنة تحّسنا يف مستويات الّدخل وزيادة يف االستهاك. ويف سنة 

بشكل  تجلّت  الباد  يف  واقتصادية خطرية  سياسية  أزمة  اندلعت   ،2014

رئيس يف  فقدان الوظائف وانخفاض قيمة العملة.

األخرية  األزمة  وأثر  االجتاعي  الحراك  سريورات  فهم  إىل  مّني  سعي  يف  و 

تتألّف  نوعية  بحثية  دراسة  بإجراء  قمت  الوسطى،  الطبقة  حياة  أوجه  يف 

شما  معّمقة  فردية  مقابات  ومن  البحث  يف  املشاركني  األفراد  ماحظة  من 

جانريو. دي  ريو   ، بيشينشا  حي  يف  الواقع  الّسكني  املُجّمع  سّكان  من   28

يحّدد املشاركون يف البحث أنفسهم بانتائهم إىل رشيحة وسطى يف هرم البنية 

الّصلة. ذات  بالعبارات  أو  الوسطى«  »الطبقة  باسم  غالبًا  إليها  يشار  االجتاعية 

البالغ  إيغور  يفيد  وتدهور.  صعود  سريورات  يشهدون  بأنهم  املجيبون  يُسلِّم 

وكنت،  الثانوية،  املدرسة  يف  كنت  لقد  ››أنظر،  سائقا:  ويعمل  سنة   42 العمر  من 

ال أقول بأين كنت من بني املتميّزين، ولكن كنت كذلك تقريبا. واليوم أجد نفس 

يف الدرك التحتايّن‹‹. يتمثّل التصّور العام يف أن فرتة االزدهار التي شهدتها الربازيل 

متينة.  واجتاعية  واقتصادية  سياسية  دعامة  إىل  تفتقد  كانت  ألنها  خيالية  كانت 

املحرَك  ميثّل  باإلستهاك  املتّصل  البعد  أن  للدراسة  الذي خضع  الفريق  يعتقد 

أمناط  من  التقليص  إىل  يحتاجون  فهم  الرقّي.  سنوات  خال  التمييز  لسريورة 

السلُع حدوًدا رمزية غري مرضية:  لتصبح  االقتصادية  األزمة  استهاكهم يف مواجهة 

توفّر  اإلستهاكية  الّسلع  ››أّن  إىل:  العسكري(  الجّو  )46 سنة، ساح  آرثري  يشري  إذ 

منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتماع الرابع في بورتو أليغريالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

أّن:  فيعتقد  سنة،   64 تاجر  غيلار،  أّما  الفرد‹‹.  منّو  كيفية  عىل  مائم  غري   مؤرشاً 

الّدعاية يف تضاعيف الطبقة الوسطى، ما يدفع إىل املزيد  ››األمر  يتعلّق مبسألة 

] يضحك[‹‹. واقعك.  إىل  تعود  السفر  انتهاء  لكن مبجرّد  و  الّسفر،  اإلبحار يف  من 

كا أفاد املشاركون الذين أجريت معهم املقابات أن األولياء يعلقون آماال كبرية 

يقّدم  إذ  منهم.  أفضل  تعليم  أبناءهم سيحصلون عىل  بأن  داخل أرسهم،  حاملني 

التعليمي  التّحصيل  من  أبناؤهم  يتمّكن  »تضحيات« حقيقية حتى  األولياء  هؤالء 

القيم  نقُل  ميثّل  الخاّصة.  املؤسسات  يف  والثانوية  اإلبتدائية  باملدارس  واإللتحاق 

العوامل  أحد  األمن،  قطاع  العمل،  عن  معطّلة  سنة،   47 إليلزا  وفقا  والّسلوكيات 

بالعيش  تتعلّق  إنها مسألة   ]...[‹‹ الحكومية:  باملدارس  اإللتحاق  رفض  الرئيسة يف 

األكرب‹‹. الهّم  ؟! وهذا هو  كذلك  أليس   ، مختلفة  تنشئة  آخرين ذوي  أطفال  مع 

وهم  األمان  بعدم  عميق  شعور  املقابات  شملتهم  الذين  األشخاص  لدى 

تعّد  املنطلق،  هذا  ومن  االجتاعي.  وضعهم  عىل  الحفاظ  يف  واثقني  غرُي 

عن  معطّلة  سنة   42 الرا  تشري  له.  وأداة  الطبقي  لانتاء  رمزًا  الخاصة  املدرسة 

الحكومية.  املدرسة  يف  الدراسة  إىل  إبني  يحتاج  ››رمبا  األمن،:  قطاع  العمل، 

غريبا!‹‹ الوضع  وسيغدو  أخرى.   طبقة  إىل  أنتمي  بالفعل  نفس  سأجد 

ال  فهي  العمل  ومهارات  املعارف  امتاك  عىل  الوسطى  الطبقة  تقترص 

تجديد  عليها  يتوّجب  السبب  ولهذا  مكتسب.  مبال  وال  مرتاكمة  برثوة  تنعم 

تراهن  هي  والتزاماً.  جهداً  يتطلب  أمر   وهو  جيل  كل  مع  هذا  املال‹‹  ››رأس 

عجزها  نتيجة  االجتاعي  الرتّق  ملرشوع  ضانات  بوصفهم  أبنائها  عىل 

الراهن.   األزمة   سياق  يف  وضعها  تحسني  بشائر  األفق  يف  تلمح  أن  عن 

>representar.mg@hotmail.com<    توّجه كّل  املراسات إىل إزابيّا فييارا عىل العنوان
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مكن أليّة تغيريات تحدُث وأيّة تعديات تُْدَخل يف نطاق الخدمات املقّدمة ي

بشكل جاعي والرشوط التي تحّدد استحقاقها أن تُدِخَل تغيريا ملحوظا يف مامح 

شموليتها ويف منط التّضامن األسايس. مثّة أنظمة رعاية صحيّة شاملة يف إيطاليا 

وإسبانيا والربتغال واليونان منذ أواخر سبعينيات القرن املايض وأوائل الثانينيات. 

إاّل أن الربتغال واليونان تكشفان عن شمولية رعايتها الصحية »غري املكتملة«حيث 

التفاوت يف  الّنوع املختلط من الرعاية الذي يساعد عىل استدامة أوجه  ظّل ذلك 

تقديم الخدمة قامئا حتى اآلونة األخرية. يؤلّف مثل هذا النوع بني نظام صّحي وطني 

وتغطية بالتأمني الصّحي واالجتاعي الذي تستفيد منه الفئات االجتاعية املميزة 

وبني مبالغ  مشطّة يدفعها األفراد مبارشة  لقاء خدمات الرعاية الصحية الّازمة. لقد 

تكبّدت جميع منظومات الرعاية الّصحية األربعة خسائر فادحة نتيجة األزمة املالية 

التي ألحقت بها أرضارا جسيمة، وكان بشكل أعمق ولفرتة زمنية أطول يف اليونان.

يَرُِد يف هذا السياق السؤال التايل: هل وضعت األزمة وسياسة التّقّشِف املتّبعة 

منظومات الرعاية الصّحية األربعة عىل مسار يقود نحو تحّوالت ملحوظة يف نطاق 

األدلّة ال تشري حتى اآلن إىل  الجواب أن بوصلة  يبنّي مخترص  شمولها ومضمونها؟ 

هذا االتّجاه بشكل واضح ورصيح. لقد تّم تنفيذ مجموعة من السياسات املتاثلة 

يف جميع البلدان األربعة خال العقد املايض انعكست عىل سبيل املثال يف ارتفاع 

تقاسم التكاليف )معظمها لألدوية( ويف تغرّي أصناف املخّصصات، إضافة إىل تقلّص 

رعاية  لتكلفة  التدابري  هذه  تحويل  مدى  ظّل  ذلك،  ومع  البرشية.  واملوارد  املواد 

املرىض وزيادة التفاوت يف الحصول عىل الخدمات مختلفا اختافًا عميقا بني البلدان 

األربعة. عاوة عىل ذلك، أّدى التقاء الضغوط الخارجية والداخلية يف اليونان والربتغال 

اللّذين واجها أخطر أزمة ديون سيادية )وخضعا لربامج إنقاذ( إىل إحداث تغيريات 

وتطوير  الشفافية   تعزيز  وإىل  املنظومة  لتجزئة  التصّدي  إىل  ترمي  كانت  هائلة 

املعادلة بني األحكام، وإن كان قدر الخدمات التي تقّدمها الحكومة ذا حجم صغري.

< انخفاض اإلنفاق العام وعدم تلبية الحاجات

شهد إنفاق الفرد عىل الّصحة العاّمة انخفاضا بالغا )ُمَقيًَّا مبعايري القّوة الرشائية 

ألسباب تتعلّق باملقارنة وبأسعار سنة 2010 الثّابتة( يف ذروة األزمة )2013-2008( 

بنحو 30 يف املائة يف اليونان، وبنسبة 12 يف املائة يف الربتغال، كا َسّجل انخفاضا 

بنسبة 8 يف املائة يف إيطاليا و3 يف املائة يف إسبانيا. وكاد يصيبُه الركوُد الحقا يف اليونان 

وإيطاليا، إاّل أنّه استأنف االتجاه التّصاعدي املعتدل يف إسبانيا والربتغال. ومع ذلك، 

البلدان األربعة مقابل متوسط االتحاد األورويب  الفجوة يف كّل واحد من  اتّسعت 

ال15 )أي من بني الدول األعضاء الـ 15 قبل تّوسع االتحاد األورويب ليشمل بلدان 

أوروبا الرشقية(. وانخفض إنفاق الفرد عىل الصّحة العاّمة يف اليونان سنة 2017 إىل 

أقّل من ثلث متوّسط االتحاد األورويب 15 وإىل نصفه يف الربتغال وحدها، بينا ظّل 

املقابل، سّجل اإلنفاق  الفرد أقرَب إىل هذا املعّدل يف إسبانيا وإيطاليا. ويف  إنفاق 

الخاص ال سيا منذ 2013، ارتفاعا يف جميع البلدان األربعة، حيث شمل مؤخرًا ما بني 

40 يف املائة من إجايل اإلنفاق عىل الصحة )يف اليونان( و 24 يف املائة )يف إسبانيا(.

يف اليونان، وبفارق كبري، نسجل أعىل معدالت عدم تلبية الحاجة بشأن الّرعاية 

متوسطة  األرس  فحتّى  الباهظة.  التكاليف  إىل  أساسا  اإلرتفاع  هذا  يعزى  الطبية. 

تواجه عوائق  السن،  أطفاال وكبار  تعول  التي  تلك  البلد، وال سيا  الّدخل يف هذا 

تظّل  وعليه،  الصحية.  الرعاية  الحصول عىل خدمات  إمكانية  تقوم يف وجه  مالية 

نسب املخاطر املّتصلة بإمكانيّة بلوغ املدفوعات الخاّصة نسبا »كارثية« من منظور 

االنتظار  فرتات  زيادة  تشكل  وإيطاليا  إسبانيا  يف  مرتفعة.  األرسة  مبيزانية  اإلخال 

يف   يؤثر  الذي  الرئيس  العائق  األزمة  املستشفيات خال  ورعاية  املتخّصص  للعاج 

مدى رضا الناس عن مستويات الرعاية الصحية املختلفة. و رغم ذلك، ظّل انتشار 

االحتياجات املستوفاة يف أدىن مستواه يف إسبانيا، حيث توجد تفاوتات إقليمية كبرية 

يف توزيع املوارد الصحية يف هذين البلدين. ويربز هذا بشكل صارخ يف إيطاليا حيث 

والوسطى. الشالية  باملناطق  مقارنة  الكافية  املوارد  إىل  الجنوبية  املناطق  تفتقر 

األطباء  ألنشطة  رصامة  األكرث  والرّصد  العتبات  تشمل  التي  اإلصاحات  تعّزز 

التشخيصية/املختربية،  باالختبارات  للقيام  اإلحاالت  بعدد  الخاصة  الحدود  )مثل 

يف  املوصوفة،إلخ...(  لألدوية  الشهري  للمبلغ  األقىص  بالحد  املتعلّقة  وتلك 

احتواء  يف  وتسهم  املنظومة  شفافية  من  أيًضا(  الربتغال  يف  ما  حّد  )وإىل  اليونان 

هذا  ويتفاقم  ونفاِذيَته.  املاحة  نظام  يف   ذاته  الوقت  يف  تؤثر  أنها  إاّل  التكاليف، 

األساسية  الرعاية  بني  )تقريبا(  الرعاية  مسارات  تواجهها  التي  التجزئة  نتيجة 

الطني  يزيد  البلدين. وما  املتخّصصة يف هذين  املستشفيات  الصحية يف  والرعاية 

عند  تجنبها  ميكن  التي  املستشفيات  إىل  الدخول  لحاالت  النسبي  االرتفاع  ِبلّة، 

والربو  الدم  ضغط  ارتفاع  وحاالت  الّسكري  )مثل  املزمنة  األمراض  مع  التعامل 

بالرعاية  الخاّصة  الوقاية  واجهة  يف  الكفاءة  عدم  أوجه  يجسد  ما  وهو  وغريها...( 

املساواة. يف  سلبية  آثار   من  يخلّفه  ما  مع  األربعة  البلدان  جميع  يف  األولية 

< النقاط مثار االنشغال

فيا ييل بعض أهّم النقاط املثرية للقلق. أوالً، إن االلتزام بالسياسات الصحية 

الضاغطة عىل موارد القطاع العام قائم وسيظّل. وينعكس هذا يف االرتفاع املطرد 

البطيئة إىل  الزيادة  تقابله  الخاصة  والذي  الصحة  اإلنفاق عىل  الفرد من  لنصيب 

من  شاملة  التّغطية  أهليّة  ظلّت  ولنئ  ثانيًا،  العام.  اإلنفاق  يف  الركود(  )أو  ما  حد 

الفئات  إليها عمليّا وبشكل فعيّل ميثل تحّديًا لعدد من  النفاذ  أن  إاّل  املبدأ  حيث 

وفرتات  الباهظة،  التكلفة  مثل  األسباب،  من  متفاوته  توليفات  )بسبب  الهّشة  

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

 التقّشف: 
إضرارٌ بشمولية الرعاية الصحيّة؟

 )Ana Guillén( كلّية ديموكريتوس في جامعة تراقيا، اليونان، أنّا غيين ،)Maria Petmesidou( بقلم ماريا باتمسيدو
جامعة أوفيدو أسبانيا، وإمانويال بافوليني )Emmanuele Pavolini( جامعة ماِكيراتا، إيطاليا.

>

>>
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السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

، وخاصة  املتوسط    الدخل  ذات  األرس  ، حتى  اليونان  “يف 
تلك التي لديها أطفال وكبار السن ، تواجه عوائق مالية أمام 
الرعاية الصحية” 

املستشفى  لبلوغ  اجتيازها  املريض  التي عىل  واملسافات  الطويلة،  املواعيد  انتظار 

مهني  أساس  )عىل  الخاّص  الصّحي  التأمني  نطاق  توّسع  ثالثًا،  بلد(.  كل  إلخ...- يف 

الربتغال  يف  بارز  بشكل  وارتفع  إسبانيا  يف  تقريبًا  تضاعف  حيث   طوعي(  أو 

عىل  إيطاليا  يف  التنامي  وترية  نفس  عىل  وهو   ،2015-  2005 العرشيّة  خال 

ولكن  مراحله.  أّول  يف  التّصاعدي  االتجاه  فيه  األزمة  عطّلت  الذي  اليونان  خاف 

حتى  ينرصف  إذ  مطّرد،  بشكل  مرتفعا  الخاصة  األموال  من  النفقات  دفع  يظّل 

الرعاية  إىل  األرسع  النفاذ  إىل  األّول  املقام  يف  الخاص  الصحي  التأمني  سعي  اآلن 

أسايس.  بشكل  التغطية  بهذه  الكبرية  الرشكات  بعض  موظفي  ومتتّع  املتخّصصة 

تعرض  احتال  سياق  يف  املستقبل  يف  اإلتجاه  هذا  لنا  سيكشفه  الذي  ما 

التغطية الشاملة للخطر نتيجة عّدة عوامل منها السياسات التي تعيد رسم املزج 

إلخ.  الرضيبية،  والسياسات  العال،  وتفضيات  والخاص،  العام  القطاعني  بني 

العاملني  السكان  لغالبية  تغطيته  )أي  شاماً  املهني  الصحي  التأمني  أصبح  وإن 

دول شال  بعض  يف  املثال  سبيل  الحال عىل  كا هي  الدقيق  للتنظيم  وخضوعه 

يزيل  أن  شأنه  من  وهذا  إليه  النفاذ  عملية  املساواة يف  يحافظ عىل  فقد  أوروبا( 

نفسه  اآلن  يف  املحافظة  مع  ولكن  العمومية  املالية  املوارد  عىل  الضغوط  بعض 

عىل  املهني  التأمني  تغطية  اقتصار  حال  ويف  ذلك،  ومع  شاملة.  تغطية  عىل 

الّسكان العاملني من الفئات )املميزة(، فمن املحتمل أن يؤّدي إىل تحّول التضامن 

الشمولية. تقويض  إىل  املطاف  نهاية  يف  يؤدي  أن  ميكن  متبادل  مهني  نوع  إىل 

وأخريًا، ستواجه املنظومة العاّمة يف املستقبل املنظور مزيًدا من التحّديات من 

خال جملة من الضغوط املالية الخطرية املصاحبة للتقدم التكنولوجي الرّسيع يف 

مراحلها  الوقائية يف  الخدمات  إىل كل من  املتزايدة  الحاجة  الصّحة، وكذلك  قطاع 

يف  االجتاعية  الرعاية  وخدمات  األربعة(  البلدان  أداء  ضعف  )بسبب  »األولية« 

قد  السكاين.  التهرّم  بسبب  األمد(  طويلة  األغلب  يف  )ولكنها  النهائية«  ›‹مراحلها 

القطاعني  الواجهة بني  العوامل بدور املحّفزات اإلضافيّة إلعادة ترتيب  تقوم هذه 

العام والخاّص وتحويل ديناميات التّضامن االجتاعي يف مجال الرعاية الصحية.   

توّجه كّل  املراسات إىل كّل من 

 >marpetm@otenet.gr<   ماريا بامتسيدو عىل العنوان 

 >aguillen@uniovi.es<  وأنّا غيني عىل العنوان

>emmanuele.pavolini@unimc.it< وإمانويال بافوليني عىل العنوان

mailto:marpetm%40otenet.gr?subject=
mailto:aguillen%40uniovi.es?subject=
mailto:emmanuele.pavolini%40unimc.it?subject=
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التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّة

 ِمنَح البطالة 
في عصر العمل العرضي الجديد

بقلم دانييل كليغ )Daniel Clegg(، جامعة إدنبرة البريطانية

>

طاملا مثّل منح تعويضات البطالة للبالغني القادرين عىل العمل إحدى أكرث ل

لتوفري  املنح  هذه  ُصّممت  االجتاعيّة.  السياسة  يف  للجدل  إثارة  املسائل 

حاية عند فقدان مصدر الدخل نتيجة الحرمان من العمل املأجور بشكل 

غري إرادي، لكنها تتعرّض للنقد باعتبارها إعانة ماديّة ملن يرفض العمل. يروج هذا 

النقد خاصة يف الخطاب اإلعامي والنقاش السيايّس خال العقود األخرية. وقد مثّلت 

السياسات التي ضيّقت ما يُسمى رشوط االنتفاع، أي زيادة املتطلبات املفروضة عىل 

الباحثني عن عمل إلثبات جهودهم للعودة إىل الشغل، مدعومة بعقوبات يف شكل 

أبرز مامح إصاح  االمتثال للرشوط،  إلغائها بسبب عدم  أو  للمساعدات  تخفيض 

منح البطالة يف الدول األوروبية خال ربع القرن األخري. سعت تلك االجراءات إىل 

االستجابة إىل االنشغال الشعبّي املتصاعد حول االستفادة غري املستحقة من إعانات 

البطالة، لكنها، وبشكل مفارق، عّززت التصور العام بانتشار إساءة استخدام النظام.  

< تفتيت العمل  واليقينيته

منح  من  املستحقة  غري  باالستفادة  األمد  طويل  االنشغال  هذا  يتجاهل 

التحدي  عمل،  عن  الباحثني  مسؤوليات  حول  به  املرتبط  والخطاب  البطالة، 

ظهرت  والعرشين.  الواحد  القرن  بدايات  يف  البطالة  منح  يواجه  الذي  األكرب 

كانت عقود ساعات الصفر موضوًعا ثابتًا لاحتجاجات العالية يف اململكة 
 املتحدة.

 تصوير كريستوفر توموند
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)الذكور(  للعال  يوفّر  بشكل  الشغل  فيها  يُنظَّم  عمل  أسواق  يف  البطالة  منح 

العمل  قوة  »استدامة«  وبرزت  استمرارا.  أكرث  ووظائف  أطول  عمل  ساعات 

املجتمعي. والضغط  الدولة  لسياسة  هدفا  أيضا  كانت  لكنها  التصنيع،  منّو  نتيجة 

يف  الخدمّي  الطابع  ذات  االقتصادات  تشهد  كان،  ما  العكس  وعىل  اليوم، 

ال  التقليدية،  غري  العمل  عاقات  من  متنوعة  أمناط  بروز  الرثية  الّدميقراطيات 

أحيانا  يتخّفى  الذي  املحدد(،  الطلب  )عىل  واملتقطّع  املؤقت  العمل  عودة  سيا 

العمل،  الجديدة تفتيت مهام  التكنولوجيات  العمل املستقل. وسّهلت  تحت قناع 

أفضل  الحكومات، هي يف  برد فعل  يتعلق  ما  العربة«. يف  »اقتصاد  معّجلة ظهور 

الحاالت مرتددة يف مكافحة هذه النزعات، بل وكثريا ما ترّوج لها باعتبارها طريقا 

عجزها  وثبت  ضعفت  فقد  النقابات،  أما  العمل.  فرص  وزيادة  والتنافسية  للنمو 

 .)casual( عن املقاومة. نحن بصدد االنزالق يف اتجاه عرص جديد للعمل العريض

الضعيفة،  املهارات  أصحاب  اليوم، وخاصة من  للكثريين  بالنسبة  العمل  يعترب 

نوعا مختلفا من »التهديد االجتاعي« الذي ُصممت منح البطالة لتخفيفه. مل تعد 

البطالة مرحلة مؤقتة تتخلل تعاقدين قارين وطوييْل األمد، بل هي بصدد التحول 

منتظمة  غري  قصرية  عمل  فرتات  تعاقب  مييّزها  مهنيّة  حياة  يف  متواتر  ملمح  إىل 

وغري آمنة، وتتزايد ضبابية الحدود بني البطالة والعمل. فهل يعترب موظف يعمل 

موظفا  بينها،  يعمل  أن  دون  لكن  شهر،  كّل  من  واألخري  األول  األسبوعني  خال 

يعمل  الذي  املوظف  وضع  يُعرَّف  وهل  الشهر؟  ذلك  خال  العمل  عن  عاطا  أم 

الوظيفتني؟   العمل بعد خسارة إحدى  أم عاطا عن  أنّه موظف  يف وظيفتني عىل 

< منح املوظفني 

ال تتمثل السياسة التي ترمز إىل التحديات املعقدة التي تواجه منح البطالة يف 

لاستفادة من  املفروضة  الجديدة  الرّشوط  توسع  الجديدة يف  العمل  سياق سوق 

النظام، بل يف النمو املتقطع واملتفاوت ملنح الضان االجتاعي للموظفني. ظهرت 

االجتاعية  الرعاية  دول  من  عدد  يف  املاضية  األعوام  خال  وتوسعت  املنح  هذه 

األوروبية، باعتبارها استحقاقات قامئة بذاتها أو عرب تغيري  معايري األهلية يف تأمينات 

البطالة هو ضعف  بأن سبب  االعتقاد  تثبت زيف  املساعدة، فيا  أو منح  العمل 

جهود الناس أو حاسهم أو مسؤوليتهم. ببساطة، ظهرت منح املوظفني ألن فرص 

املعارصة  األوروبية  العمل  أسواق  يف  عمل  عن  للباحثني  املتوفرة  التوظيف  إعادة 

األخرية.  هذه  قيمة  تواضع  رغم  البطالة،  منح  توفره  ما  أقّل  وأمنا  أجورا  توفر 

ولكن، تشهد مقاربة سياسة دعم املداخيل عرب نظام املنح االجتاعية مشاكل 

بحيث  العمل  عن  للعاطلني  مجدية  حوافز  املقاربة  هذه  توفر  فحتى  بها.  خاصة 

العمل، ال يجب أن توفر منح املوظفني مجرد دعم لدخلهم بل  يعودوا إىل سوق 

كذلك ضانا بأالّ يفقدوا عملهم الجديد برسعة وأن يجدوا أنفسهم يف وضع أسوء 

إىل  متناوبة  والبطالة  العمل  فرتات  تكون  ألن  الباب  ذلك  يفتح  عليه.  كانوا  ما 

من خال  األمد  وقصرية  املتقطعة  العمل  عاقات  ميأسس  ورمبا  مسّمى،  غري  أجل 

الدعم الذي يقدمه نظام املنح. وتعاين مقرتحات وضع حّد أدىن من الدخل الشامل 

من  للحّد  الضعيف  الدخل  لذوي  املوظفني  منح  توّجه  ويف حني  العيب.  هذا  من 

تكلفتها، فإنها تنزع نحو ترفيع الرضائب عىل املوظفني الساعني إىل زيادة دخلهم 

أو عدد ساعات عملهم، ما يعزز ارتهان املوظفني للوظائف ذات الدخل املنخفض. 

< أمان مرن )flexicurity( أم توليد لالستقرار؟ 

عىل  مؤخرا،  األوروبية  الحكومات  بعض  أعلنت  التحديات،  هذه  مواجهة  يف 

املوظفني،  منح  عىل  قيود  وضع   ،2019 عام  فرنسا  يف  البطالة  تأمني  إصاح  غرار 

إىل  البطالة  تحويل  إىل  االستفادة  رشوط  تعزيز  يؤدي  أن  عىل  جديد  رهان  يف 

عمٍل قار. فرغم بقاء منح املوظفني، تم وضع رشوط يف محاولة لتشديد الضوابط 

عىل  العمل،  يف  التطور  دعم  بهدف  عليها  للحصول  املتقدمني  عىل  السلوكية 

تبدو  الحالتني،  كلتا  ويف  املتحدة.  اململكة  يف  الجديد  الشامل  الرصيد  نظام  غرار 

املترضرين منها. العمل ملقاة عىل عاتق  التي تشهدها أسواق  الظروف  مسؤولية 

الجوهر الحقيقي للموضوع هو صعوبة تكييف أنظمة املساعدات املالية التي 

متثل محورا مها قامت عليه دول الرعاية االجتاعية األوروبية املعارصة، ومنطقها 

التي  تلك  العمل،  سوق  تشهده  الذي  السياق  يف  املخاطر،  تعويض  عىل  املؤسس 

صار العمل فيها غري آمن للكثريين. ميثل مفهوم األمان الوظيفي املرن –املستحدث 

 social( االجتاعي  واألمان   )flexibility( السوق  مرونة  بني  للدمج  مؤخرا 

security(- حيلة رائعة لكنه ال يوفر سوى القليل من اإلرشاد العميل عن كيفية 

حاية دخل العامل العريض دون تكاليف متنامية وآثار غري مرغوبة، أو كليها معا. 

لن تفقد الحاية من البطالة معناها فقط يف حال متكنت أسواق العمل األوروبية 

أفضل  عمل  قوانني  ذلك صياغة  ويقتيض  الوظيفي،  األمن  من  أدىن  حّد  إنتاج  من 

وليس وضع رقابة أكرث رصام عىل سلوك العال الذين يشغلون وظائف هّشة.   

 >Daniel.Clegg@ed.ac.uk< توجه كل املراسات إىل دانييل كليغ عىل العنوان

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما
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التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّة

 )Subjectifying( تذويت
السياسات االجتماعية 

واستقطاب المجتمعات
بقلم روالند أتزمولير )Roland Atzmüller(، جامعة يوهانس كيبلر، النمسا.

>

ما ه االنتقال  أوروبا خاصة،  االجتاعية، يف  الرعاية  أنظمة  تطور  مين عىل 

األجور  القامئة عىل  النمو  بناذج  املرتبطة  السلبية  الرعاية  أنشطة  يسّمى 

)الفوردية( إىل ما يسمى دول التقّشف وهيمنة سياسة األنشطة االجتاعية 

القامئة عىل املوارد )supply-side oriented(. طبقت السياسة األخرية عرب مشاريع 

وتشددت  والتسعينات،  الثانينات  نهاية  منذ  كثرية  بلدان  يف  نيوليربالية  إصاح 

عقب 2008. تبنت هذه اإلصاحات تعزيز مسؤولية األفراد وعائاتهم يف ما يتعلق 

الحاية  خصخصة  ومُتثل  الرأسالية،  األسواق  مخاطر  من  االجتاعية  بالحاية 

السياسة  لهذه  أمنوذجية  ميزة  دول  عدة  يف  الصحة(  التقاعد،  )رواتب  االجتاعية 

التي تعزز انعدام املساواة واألمان. 

لكن، يرتبط إيكال املسؤولية لألفراد باألنشطة التي تستهدف التكييف الدائم 

للذوات )السلوك تجاه العمل، املهارات والكفاءات( مع تغرّيات ديناميات السوق 

واألزمة االجتاعية. متيل السياسات االجتاعية املفردنة واملذوتة إىل تأمني خيارات 

التبادل بني قوة العمل ورأس املال ومضاعفتها وإضفاء املزيد من املرونة عليها، وذلك 

عرب تعبئة جميع البالغني القادرين عىل العمل. يشمل ذلك أنشطة عىل غرار توسع 

الرعاية املقدمة لألطفال وكذلك )استمرار( تحسني تشغيلية األفراد يف االقتصاد املنظّم. 

ونظرا الرتباطه بالتقّشف، جاء االنتقال نحو السياسات االجتاعية القامئة عىل رأس 

املال البرشي عىل حساب مطالب أوسع بتوفري الحاية االجتاعية والرعاية التي تهدف 

إىل ضان التاسك االجتاعي وإدماج املجموعات االجتاعية الهّشة. وقد قاد ذلك 

إىل ارتفاع مستويات الفقر واإلقصاء االجتاعي يف عدة دول، حيث صارت مجموعات 

مثل كبار السّن واملعوقني وأصحاب األمراض املزمنة تعترب عوامل تكلفة غري منتجة. 

قادت هذه التغريات إىل زيادة أهمية ما يسّمى خدمات الرعاية االجتاعية التي 

َمَهّمتها الرئيسة يف تأهيل الناس عرب الدمج املتواصل واملتناقض بني العمل  تتمثّل 

االجتاعي والرتبية االجتاعية مع سياسات سوق العمل النشطة والتعليم والتدريب 

املهني، إلخ. يتنامى إيكال أنشطة خدمات الرعاية االجتاعية إىل املنظات التطوعية 

وحتى القطاع الخاّص، ويجري التحكم فيها عرب أنظمة متويل جديدة )األجر مقابل 

التطورات  هذه  وتقدم  إلخ(.  األمد،  قصرية  العقود  األداء،  حسب  األجر  االنتاج، 

للمستفيدين من خدمات الرعاية االجتاعية أنشطة مغرية تَِعُدهم بتنمية قدراتهم 

عىل إدارة ذواتهم طبقا ملتطلبات السوق، لكنها تخلق توتّرات ومتطلبات جديدة 

ملوظّفي خدمات الرعاية االجتاعية، إذ عليهم املوازنة بني ندرة التمويات بسبب 

التقّشف واملتطلبات املهنيّة وجودة العمل مع توقعات املستفيدين وكذلك مانعتهم.

أنظمة  فردنة  تتجاوز  اذ  النقدي،  للبحث  جديدة  تحديات  ذلك  يخلق 

إلغاء-تسليع  عىل  الرتكيز  وتذويتها  االجتاعية  والسياسات  االجتاعية  الرعاية 

تحمي  التي  الطرق  مختلف  التحليات عىل  تلك  تركز  االجتاعية.  الرعاية  أنظمة 

االجتاعية  اآلثار  من  األقل،  عىل  جزئيا  العال،  االجتاعية  الرعاية  أنظمة  بها 

واألمناط  التسليع(  )إلغاء  الرأسالية  العمل  وأسواق  املراكمة  عن  الناتجة  السلبية 

العائلية التقليدية املستقرة القامئة عىل عمل الذكور، أو متكني النساء من تحصيل 

بالتباسات  املأجور. مع وعيها  العمل   بهن وإسهامهن يف  اجتاعية خاصة  حقوق 

التحليات  تلك  تظهر  الرأسالية،  السوق  مجتمعات  يف  االجتاعية  السياسات 

الناشئة  الناذج  حسب  الكينزية  االجتاعية  الرعاية  دول  يسّمى  ملا  دعا  أيضا 

هذا  من  و2008.   1945 بني  العاملي  الشال  يف  واالستهاك  االقتصادي  للنمو 

بأنها اسرتاتيجيات  النيوليربالية  الرعاية االجتاعية  املنظور، ميكن وصف إصاحات 

االجتاعية  الرعاية  وأنظمة  العمل  أسواق  لربلة  عرب  العمل  قوة  تسليع  إلعادة 

السوق. منطق  إىل  االجتاعية  الحاية  إخضاع  أجل  من  عليها  املرونة  وإضفاء 

املوارد  عىل  القامئة  االجتاعية  والسياسات  التقّشف  إىل  االنتقال  أن  ورغم 

فإن  اقتصادية،  لديناميات  خاضعا  األخري  هذا  صار  درجة  أي  إىل  يظهر  الجانبية 

أكرث من ثاثة عقود من املحاوالت النيوليربالية لتحجيم أنظمة الرعاية االجتاعية 

اإلجالية  اإلنفاق  مستويات  تقليص  يف  تنجح  مل  االجتاعية  النفقات  وخفض 

كافية  الفردية  األهلية  كانت  إن  البحث  عند  يفيد  ال  ولكن هذا  الدول.  أغلب  يف 

تنظيم  إلعادة  سريورة  توجد  االجتاعية.  والخدمات  التحويات  من  لاستفادة 

وترتيب واسعة ألنظمة السياسة االجتاعية بغية تغيري الحقوق والواجبات وكذلك 

املأجور  العمل  يخص  ما  يف  وعائاتهم  األفراد  من  املنتظرة  واألنشطة  السلوكات 

والصحيّة  املنتجة  الحياة  وأساليب  املهني  والتدريب  والتعليم  األطفال  وتربية 

وتذويت  فردنة  أدت  األقل،  عىل  أورويب  منظور  ومن  إلخ.  الثقافية  واملعايري 

البلدان-  بني  –متفاوتة  تفتيت  عمليات  حدوث  إىل  االجتاعية  الحاية  أنشطة 

املراكمة  وأزمة  العاملية  االقتصادية  التفاوتات  سببتها  االجتاعية  الرعاية  ألنظمة 

التقشف.   عىل  القامئة  السيادي  الدين  أزمات  معالجة  اسرتاتيجيات  وكذلك  املالية 

عىل  القامئة  التنشيط  سياسات  بني  االجتاعية  الرعاية  أنظمة  تفتيت  يتأرجح 

يسمى  ما  وبني  العمل،  سوق  سلّم  أسفل  يف  هم  ملن  العمل  طريق  عن  الّرعاية 

األنشطة  عىل  العمل  طريق  عن  الرعاية  تركز  االجتاعي.  االستثار  اسرتاتيجيات 

يف إدماج العاطلني عن العمل والفقراء القادرين عىل العمل، وكذلك فئات أخرى 
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غري نشطة اقتصاديا ليس لها سبب منطقي )عىل غرار األمومة( لعدم االنخراط يف 

سوق العمل. من ناحية أخرى، تهدف اسرتاتيجيات االستثار االجتاعي إىل إضفاء 

االنتاجية  واألنشطة  النفقات  ما يسمى  العمومية عرب  السياسات  دور  رشعية عىل 

التي تحّسن ديناميات االقتصاد وتنافسيته. تركّز أنشطة االستثار االجتاعي عىل 

التكيّف وإعادة تكوين مهارات وكفاءات األفراد بشكل دائم، أي رأس املال البرشي، 

وكذلك توسيع مؤسسات رعاية األطفال. لكن هذا الهدف األخري ال يسعى إىل تغيري 

التقسيم الجندري للعمل يف العائات بقدر ما يسعى لتعبئة الّنساء يف سوق العمل.  

املدمرة  والسوقنة  املراكمة  آثار  ملعالجة  االقتصادية  البنى  تغيري  عوض  وعليه، 

ملتطلبات  وتكييفهم  الناس  إخضاع  عىل  السياسات  هذه  تركز  لألزمات،  واملنتجة 

“بالنظر إىل تعبريهم بالتقشف، جاء التحول إىل السياسات 
حساب  عىل  البرشي  املال  رأس  نحو  املوجهة  االجتامعية 
الطلبات األوسع للحامية والرعاية االجتامعية” 

املنافسة العاملية واألسواق التي تتزايد مرونتها وهشاشتها. تشكل هذه التطورات 

نوعا من اإلدارة املفردنة لألزمة تتطلب توفر إرادة وقدرة لدى األفراد عىل التكيّف 

يف  تعترب رضورية  أخرى  فردية  عاوة عىل خصائص  وكفاءاتهم،  مهاراتهم  وتطوير 

أسواق مرنة ومعوملة. بذلك، تُلقى مسؤولية معالجة اآلثار املدمرة ألزمة االقتصاد 

املَُؤْمَول والتغيري الهيكيل عىل عاتق األفراد وتضيّق اإلمكانياتهم التي ميكنهم توظيفها 

يف تطوير قدراتهم. إضافة إىل ذلك، وباعتبارها نوعا من السياسة االجتاعية ما بعد 

ومعالجة  لاقتصاد  االجتاعي  اإلدماج  مسؤولية  التطورات  هذه  تلقي  البوالنيية، 

تداعياته عىل املجتمع عىل عاتق األفراد، وهو ما يقّوض التاسك واالندماج االجتاعي، 

ككّل. األورويب  االتحاد  عىل  وكذلك  بل  فقط  الوطنية  الدول  عىل  خطرا  وميثّل 

>roland.atzmueller@jku.at<  توجه كل املراسات إىل روالند أتزموللر عىل العنوان
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الهجرة

مثل الوصول إىل مسارات تضمن توازنا يف الحياة املهنية إحدى أهم التحديات ي

حني  ففي  السواء.  حد  عىل  االجتاعية  الرعاية  ودول  األفراد  تواجه  التي 

تشّجع دول الرعاية االجتاعية انخراط النساء يف سوق العمل، باعتبار ذلك 

اسرتاتيجيَة حاية من الفقر، تواجه العائات صعوبات يف التوفيق بني مسؤوليات 

الرعاية والعمل.  ميكن إيكال رعاية األطفال إىل السوق، رغم أن ذلك يضع عبئا ماليا 

عىل كواهل لوالدين، أو إىل مؤسسات رعاية توفرها أو متولها الدولة ميكن اعتبارها 

أكرث إنصافا والتزاما مبنطق االستثار االجتاعي.

< القيم الثقافية وتوفري  الرعاية

الرعاية  دول  بني  والعائلة  العمل  بني  التوفيق  سياسات  تختلف  ذلك،  رغم 

القيم  بهيمنة  بصفة خاصة  أوروبا  تتميّز مجتمعات جنوب  أوروبا.  االجتاعية يف 

وتنفق  الرعاية.  تقديم  العائات يف  توفره  الذي  املركزي  والّدور  املحاِفظة  الثقافية 

هذه الدول عىل املنح العائلية أدىن بكثري ما تنفقه دول شال أوروبا وغربها، ويبدو 

أنها تعطي أولوية أقل لسياسات العائلة مقارنة ببقية مجاالت  الحاية االجتاعية.

التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّة

دعم الّسياسات العائلية 
في جنوب أوروبا

بقلم سيجيتا دوبليتي )Sigita Doblyė (، عضو لجنة الجمعية الدولية لعلم االجتماع للبحث حول الفقر والرعاية 
االجتماعية والسياسة االجتماعية، وأروا تيخيرو )Aroa Tejero( جامعة أوفييدو اإلسبانية.

>

يختلف تأثري القيم الثقافية عىل الدعم العام 
لتحسني سياسات األرسة عرب دول الرفاهية 

األوروبية الجنوبية.

عند احتساب حصته املئوية من جملة قيمة املعونات، نجد أن اإلنفاق العمومي 

إذ  األورويب،  االتحاد  يف  املعدل  من  أدىن  الدول  تلك  جميع  يف  العائلية  املنح  عىل 

أوروبا  الخمس األخرية يف  املراتب  اليونان والربتغال وإسبانيا ضمن  توجد كل من 

نفس  يف  األورويب  االجتاعي  املسح  يظهر  ذلك،  ومع   .2016 إحصائيات  حسب 

والربتغال  إيطاليا  عنيُت  املسح،  شملها  التي  املتوسطية  الرعاية  دول  أن  العام 

والعائلة،  العمل  بني  التوازن  لسياسات  الداعمة  الدول  أكرث  بني  من  وإسبانيا، 

مع  حتى  أي  الجميع،  عىل  أعىل  رضائب  فرض  إىل  يؤدي  ذلك  كان  وإن  حتى 

إضافيا.   متويا  يتطلب  إضافية  عمومية  خدمات  عىل  الحصول  أن  املواطنني  إعام 

تُظهر عدة دراسات إمربيقية أن ردود فعل الناس تجاه السياسات االجتاعية 

فعىل  مصالحها.  أو  االجتاعية  املجموعات  حاجات  األحيان  من  كثري  يف  تحددها 

سبيل املثال، يرجح أن تظهر العائات التي لها عدد صغري من األطفال أو الفئات 

العمرية يف سّن األبوة، دعا أكرب لتحسني الخدمات املقدمة للعائات. ولكن دراسات 

أخرى تشدد عىل أهمية القيم الثقافية باعتبارها محّددا للسلوك تجاه دولة الرعاية 

االجتاعية وسياساتها. يف مقالها »سياسات دولة الرعاية االجتاعية وتطور ترتيبات 

الرعاية« )2005(، تجادل أستاذة علم االجتاع يف جامعة هامبورغ، بريجيت بفو-
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افينغر )Birgit Pfau-Effinger(، أن األفكار الثقافية تجاه الرعاية ومسؤوليات الدولة 

والعائلة والسوق مضّمنة يف الخطابات العامة وأنها تشّكل ترتيبات الباد وسياساتها.  

< تباينات بني دول جنوب أوروبا

يف  الثقافية  والقيم  الحاجات  تأثري  حول  األسئلة  هذه  إلثارة  إذا  بحثنا  يسعى 

تشكيل رغبة عموم الناس يف دفع رضائب أعىل مقابل خدمات أفضل للعائات يف 

الرعاية لكن ذلك قد  تقليديا توفري  العائلة  تتوىل  مجتمعات جنوب أوروبا، حيث 

العمل.  سوق  يف  النساء  انخراط  تزايد  إىل  بالنظر  آخرين  فاعلني  مشاركة  يتطلب 

يف  متحققة  غري  رعاية  حاجات  وجود  األورويب  االجتاعي  املسح  بيانات  وتشري 

جنوب أوروبا، يؤكدها ارتفاع معدالت الدعم لتحسني الخدمات املقدمة للعائات.  

يف  الثقافية  والقيم  املصالح  تأثري  حول  متباينة  أمناطا  النتائج  تظهر  ولكن، 

يف  االجتاعية  الرعاية  دول  تعترب  حني  ففي  مختلفة.  دول  يف  السلوكات  هذه 

تساهم  التقليدية،  والجندرية  العائلية  القيم  دور  لناحية  متشابهة  أوروبا  جنوب 

مساحة  توجد  أنه  نعتقد  بينها.  مهمة  اختافات  وجود  إظهار  يف  دراستنا  نتائج 

أخرى.  من  أكرث  الدول  بعض  يف  للعائات  املقدمة  الخدمات  لتوسيع  كافية 

عامة،  بصفة  النساء  ملشاركة  ومقبولة  عالية  مستويات  الربتغال  يف  توجد 

تضامن  مستويات  وجود  إىل  يؤدي  ما  العمل،  سوق  يف  خاصة،  بصفة  واألمهات 

طبقات  من  والرجال  النساء  صفوف  يف  الرعاية  تقديم  يف  ومتاسكة  عالية 

مهّمة  آثار  وجود  غياب  مع  ذلك  ويرتافق  مختلفة.  ثقافية  وخلفيات  اجتاعية 

الختاف القيم الثقافية، ومع تضامن أكرب، يف صفوف األجيال األكرب. ويوحي ذلك 

البلد. العائات يف هذا  الدولة سياسات أكرث توجها نحو  بوجود فضاء تصوغ فيها 

املوجهة  الخدمات  تحسني  دعم  حيث  من  إيطاليا  يف  يختلف  الوضع  أن  عىل 

حظا  األقل  االجتاعية  الطبقات  تُظهر  االجتاعية.  املجموعات  بني  للعائات 

النسبّي  باالرتفاع  ذلك  يفرّس  وقد  العائلة،  لسياسات  أضعف  دعا  اقتصاديا 

يكن  مل  أنه  رغم  الثقافية،  للقيم  أثر  أيضا  ويوجد  البلد.  هذا  يف  للرضائب 

والذين  وللتجانس،  للتقاليد  اهتاما  يولون  الذين  األفراد  أن  ذلك  متوقعا، 

االجتاعية،  الرعاية  أو  واملساواة  االجتاعية  العدالة  غرار  عىل  قيا  يتبنون 

والعمل. العائلة  بني  توازنا  تضمن  التي  السياسات  لتوسيع  أقّل  دعا  يظهرون 

دولة  منطق  إىل  بداهة  تنحاز  التي  للقيم  املتوقع  غري  األثر  هذا  ربط  ميكن 

التوازن  لتوسيع سياسات  اذ ميكن  إيطاليا،  الرضيبي يف  بالثقل  االجتاعية  الرعاية 

يتبناها  التي  بالقيم  يرض  وبالتايل  العائات  بدخل  ميّس  أن  والعائلة  العمل  بني 

الرعاية األكرث ماءمة  العائلة مؤسسة  اعتبار  الناس. وبعبارة أخرى، متكن مواصلة 

العائلة  دعم  إىل  املساواة  أو  االجتاعية  العدالة  تبني  يقود  وقد  إيطاليا،  يف 

األطفال.  لرعاية  العمومية  السياسات  بدل  املادي  دخلها  تحمي  سياسات  عرب 

القيم  هيمنة   2017 عام  املنجزة  األوروبية«  القيم  »دراسة  توضح  وبالفعل، 

أن  عىل  بشّدة  يوافقون  أو  باملئة   52 يوافق  حيث  إيطاليا،  يف  التقليدية  العائلية 

إسبانيا.  يف  باملئة  بـ26  مقارنة  يعملن،  أمهاتهم  كانت  حال  يف  يعانون  األطفال 

يبدو أن اسبانيا ابتعدت عن ثقافة العائلة والجندر التقليدية أكرث من إيطاليا: 

استعدادا  والرعاية  واملساواة  االجتاعية  العدالة  قيم  يتبنون  الذين  األفراد  يُظهر 

أكرب لدفع رضائب أعىل لضان خدمات أفضل للعائات، ولكن التقاليد والتجانس 

ال يؤثران  بوضوح يف مستوى دعم الرعاية االجتاعية. أكرث  من ذلك، يظهر الدعم 

العايل الذي يوفره اآلباء يف رعاية األطفال، وانخفاض نسبة األطفال الذين يتلقون 

رعاية مؤسساتية رسمية ممن هم دون سن الثالثة، وجود حاجات رعاية غري متحققة 

لدى العائات التي لها أطفال حديثو الوالدة، يف حني ال يظهر األفراد الذين يواجهون 

صعوبات اقتصادية، أو الذين يعيشون يف مدن كبرية، مستوى عاليا من التضامن. 

نهايًة، فيا تشري النتائج يف الربتغال إىل احتال أن تكون العائات بصدد اكتساب قّوة 

واحتال تطبيق مطالبها حول تحسني الخدمات، إالّ أن الحال ليست كذلك بالرضورة 

يف إسبانيا وال يف إيطاليا خاصة. ولكن، قد تبدء مؤسسات اجتاعية أخرى، عىل غرار 

أرباب العمل، يف االضطاع بدور أكرث أهمية يف توفري الرعاية لألطفال أو ترتيبات العمل 

املرنة، وهو ما ال يزال محدودا رغم تناميه يف جنوب أوروبا. ولكن تتوجب اإلشارة إىل 

أن تفاوت درجة االستفادة من هذه املنافع يهدد مبادئ االستثار االجتاعي.    

توجه كل املراسات إىل 

  >doblytesigita@uniovi.es< سيجيتا دوبليتي عىل العنوان

>tejeroaroa@uniovi.es<  وإىل أروا تيخريو عىل العنوان

mailto:doblytesigita%40uniovi.es?subject=
mailto:tejeroaroa%40uniovi.es?subject=
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الهجرة

تفكك دول ن عن  الناجم  االجتاعي  والتكاثر  الرعاية  أزمة  حاليًا  نواجه  حن 

والتغريات  الدميوغرايف  التغري  ترتبت عن  التي  الجديدة  واالحتياجات  الرفاه 

الذي يُحىض  الوقت  النوع االجتاعي والعاقات األرسية. ففي  الحاصلة يف 

فيه عدد قليل جدا من النساء بسياسة اجتاعية دامئة، تزداد أهمية إمكانات رعاية 

تتلقى  أيضا، وأضحت  األرسة  نطاق  يكون خارج  والذي  األجر،  العمل غري مدفوع 

دعاً متنامياً من قبل الدولة. عاوة عىل ذلك، يطالب املواطنون أنفسهم برضورة 

االلتزام بالصالح العام، بحيث يُنظر إىل املشاركة املدنية والعمل التطوعي عىل أنها 

انتاجية فيا أضحى يرحب باملتطوعني عىل أنهم أبطال يف  إنتاجية وإعادة  موارد 

الحياة اليومية.

التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّة

العمل التطوعي في 
 ألمانيا: 

فعٌل خيِّرٌ أم اقتصاُد ظل
بقلم : سيلك فان ديك   )Silke van Dyk( تين هوبنر )Tine Haubner(، فريديريك شايلر، جامعة يينا- ألمانيا

>

كثريا ما يتم تفويض الخدمات االجتاعية 
 الرضورية للمتطوعني. 

.pexels.com / االئتان: ماتياس زومر

أملانيا وغربها  إمبرييقي يف رشق  بتنفيذ مرشوع  نقوم  األرضية،  بناء عىل هذه 

الخدمات  لتوفري  واستغاله  التطوعي  للعمل  الدولة  استخدام  كيفية  لبحث 

كيفية  التجربة،  هذه  بها  التي متت  الكيفية  مبعرفة  أيًضا  فيه  نهتم  كا  والرعاية. 

من  واملستفيدين  أنفسهم  املشاركني  األفراد  من  كل  ِقبل  من  وتشكيلها  تفسريها 

مختلفة  حقول  يف  اإليجابية  الدراسات  من  العديد  توفرت  وبينا  مساعدتهم. 

منتظم  بشكل  للتطوع  السيايس  االقتصاد  أضاء  الخريي،  والعمل  باالنخراط  تتعلق 

التي مل يتم  وحاسم مدى اآلثار السياسية واالجتاعية واالقتصادية لهذه املارسة 

تطويرها بعد. يف هذا السياق، نستخدم مصطلح »اقتصاد الظل« ألننا نتعامل مع 

)من  القيمة  خلق  يف  ويساهم  الرعاية  عامل  ميثل  الرسمي  غري  العمل  من  مجال 
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خال ساعات العمل غري مدفوعة األجر(، إىل جانب العمل املنتظم مع اشرتاكات 

أي مدى يصبح  إىل  نعرف  أن  نريد  دقة،  أكرث  وبعبارات  لذلك  االجتاعي.  التأمني 

لعمليات  وسيلة  الدولة  قبل  من  واستخدامه  وطلبه  التطوعي  للعمل  الرتويج 

التعويض عن العمل املنظم، وإضفاء الطابع الرسمي عليه، ورفع مستوى مهننته.

السابق  يف  كانت  التي  األنشطة  أن  األحيان  بعض  يف  هنا،  التعويض  يعني 

ذلك  عىل  أمثلة  هناك  التطوعي.  العمل  سياق  إىل  تحولت  منتظمة  وظائف 

تعوض  عندما  املدارس  يف  النهارية  الرعاية  سياق  يف  الحال  هو  كا   ، دراستنا  يف 

األرسيني  املساعدين  دعم  يحل  أو  املعلمني  نقص  الطوعية  الشبابية«  »املرافقة 

لاحتياجات  أمثلة  أيًضا  نجد  كا  الحكومي.  األرسي  الدعم  محل  املتطوعني 

املنتظم،  العمل  نطاق  توسيع  عن طريق  تلبيتها  تتم  ال  التي  تلك  الناشئة حديثًا، 

بل عن طريق إنشاء مجاالت وأشكال جديدة من املشاركة يف رعاية املسنني عىل 

املنتظم  للعمل  املبارش  االستبدال  من  األشكال  هذه  إىل  باإلضافة  املثال.  سبيل 

التعويض،  آثار  من  املزيد  دراستنا  تُظهر  املنتظم،  العمل  يف  املمنوع  التوسع  أو 

أو  التمريض  يف  املثال  سبيل  )عىل  املهرة  العال  ونقص  األرسة  رعاية  تراجع  مثل 

املتطوعني. قبل  من  أيًضا،  تعويضهم،هم  يتم  القانونية( حيث  املشورة  أو  الحرف 

وبينا تتم، عىل الغالب، اإلشادة بالعمل التطوعي وباملشاركة املدنية يف جميع 

أنحاء الباد، ناحظ انعدام االحرتافية يف مثل هذه التطورات. فاألشخاص العاديون 

املدربون تدريباً سيئاً يتولون يف الواقع مهام مهنية يف مجاالت التعليم أو مساعدة 

األرسة أو رعاية املسنني أو دروس اللغة األملانية لاجئني أو املشورة القانونية. توجه 

املوارد  إىل  يفتقرون  الذين  أولئك  إىل  األول  املقام  يف  املهنية  غري  الخدمات  هذه 

للتعويض عن الثغرات يف ما توفره الدولة أو لسد االحتياجات الجديدة من خال 

رشاء خاص للخدمات املهنية. لذلك، ال يؤثر استخدام واستغال العمل التطوعي من 

قبل دولة الرفاهية يف جميع املواطنني عىل قدم املساواة: بدالً من ذلك، ميكن للمرء 

الذين ال يستطيعون تحمل  للفقراء«  السيئة املسداة  أن ياحظ ظهور »الخدمات 

تكاليف املساعدة املهنية. ومع ذلك، ليست جودة الخدمات املقدمة هي املشكلة 

الوحيدة، بل تسوء أيًضا ظروف املتطوعني الذين يتحولون يف بعض املناطق إىل شبه 

- موظفني محرومني من الحقوق االجتاعية ذات الصلة، وخاصة يف القطاعات التي 

يُتوقع فيها أن يكون املتطوعون موثوقني ومستقرين وذوي خربة - مثل رعاية املسنني 

أو العمل مع املعوقني أو الرعاية املدرسية طوال اليوم - بحيث تضطلع ما يسمى 

التكاليف  عن  التعويض  تتجاوز  التي  النفقات  وتعويضات  التطوعية«  ب«العقود 

األدىن  الحد  من  بكثري  أقل  التعويضات  هذه  تكون  ما  عادة  األهمية.  بالغ  دورا 

لألجور، بينا يتم يف الوقت نفسه تقويض معايري املفاوضة الجاعية والعمل. بهذه 

الصيغة، تسهم املشاركة التي متت اإلشادة بها أيًضا يف تقلب العمل وإضفاء الطابع 

الرسمي عليه  عىل األقل يف بعض مجاالت الخدمات االجتاعية ذات االهتام العام.

يف أملانيا الرشقية عىل وجه الخصوص، ترتبط املشاركة املدنية والعمل التطوعي 

من  األحيان  من  كثري  يف  تنفيذها  يتم  أنه  يعني  ما  العمل،  بسوق  وثيًقا  ارتباطًا 

قبل العاطلني عن العمل يف انتظار عودتهم إىل سوق الشغل. من خال املقابات 

املشاركة  إطار  تحدد  عبارات  أيًضا  وجدنا  والخرباء،  املتطوعني  مع  أجريناها  التي 

أخرى  مهمة  تجريبية  نتيجة  هناك  أن  كا  املأجور.  للعمل  رمزيا  بديا  بوصفه 

العمل  التي ترسل أحيانًا أشخاًصا عاطلني عن  لبحثنا تتمثل يف عمل مراكز املهن، 

مثري  آخر  اختاف  هناك  ذلك،  عىل  عاوة  املدنية.  املشاركة  إىل  طويلة  لفرتات 

القدمية  والواليات  الرشقية(  )أملانيا  الجديدة  الفيدرالية  الواليات  بني  لاهتام 

 ، الغربية  أملانيا  يف  حاسم  بشكل  املشاركة  تسييل  إىل  يُنظر  الغربية(:   )أملانيا 

العمل  وبأصالة  بالشخصية  يرض   - االنتشار  واسعة  النظر  لوجهة  وفًقا   - ألنه 

النقدي  التعويض  يُعترب  أملانيا الرشقية حيث  الوضع يف  التطوعي، يف حني يختلف 

هنا،  يومي.  عمل  مقابل  العادل  األجر  معنى  مكروه ورشعيا يف  غري  املشاركة  عن 

واضحة،  الدميقراطية  األملانية  للجمهورية  القوية  العالية  الشخصية  آثار  أصبحت 

غري  مساعدة  إىل  باإلضافة  الدولة،  من  موجه  تطوعي  عمل  هناك  كان  حيث 

املدنية. املشاركة  ملارسة  أمنوذجي  مفهوم  يوجد  ال  لكن  حي،  وتضامن  رسمية 

يركز بحثنا عىل مجاالت مختلفة من املشاركة والعمل التطوعي: مساعدة الاجئني 

واألحياء السكنية، ورعاية املسنني، واملشاركة يف املدارس، وفريق اإلطفاء الطوعي، 

واملشاركة يف املنازل متعددة األجيال، وخدمات النقل املحلية. تعد هذه هي أهم 

املجاالت عىل سبيل املثال ال الحرص، حيث متثل يف جميعها تطورات إشكالية. ولكن 

هناك أيًضا تطورات غري محتملة متاًما. ففيا يتعلق بالتطورات التي تطرح إشكالية، 

الجاعة«،  االجتاعي، نسميها »رأسالية  اإلنتاج  إعادة  ناحظ حقبة جديدة من 

حيث يتم استخدام الجاعات االجتاعية خارج األرسة بشكل متزايد بوصفها موردا 

جديدا للتغلب عىل إعادة إنتاج األزمات. ومع ذلك، ال تعني وجهة نظرنا النقدية حول 

استخدام الدولة للعمل التطوعي ضمنياً أن عليها أن تتوىل جميع املهام )االجتاعية( 

دون استثناء. فعندما يتعلق األمر بنقل الخدمات العامة والبنية التحتية إىل مجال 

الفرص  فيها  تعتمد  التي  املناطق  تلك  إىل  موجها  نقدنا  يكون  التطوعي،  العمل 

األساسية يف الحياة عىل الّدعم التطّوعي بدالً من الحقوق االجتاعية املضمونة.   

توجه املراسات إىل

 >silke.vandyk@uni-jena.de< سيليك فان ديك عىل العنوان 

>tine.haubner@uni-jena.de<  وإىل تني هوبرن عىل العنوان

mailto:silke.vandyk%40uni-jena.de?subject=
mailto:tine.haubner%40uni-jena.de?subject=
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إعانًا و األورويب  واملجلس  األوروبية  واملفوضية  األورويب  الربملان  رؤساء  قّع 

التي  االجتاعية  املبادئ  تضمن    ،2017 نوفمرب   17 بتاريخ  مشرتكا  سياسيًا 

يتبناها االتحاد األورويب ويعززها، والتي تحمل عنوان القطب األورويب للحقوق 

االجتاعية )the Pillar أو  )EPSR. وميثل هذا اإلعان املبادرة االجتاعية الرئيسة 

للمفوضية التي يقودها جان كلود يونكر  )Jean-Claude Juncker(، الذي أعاد 

»أوروبا االجتاعية« إىل صلب النقاش حول مستقبل التكامل األورويب. وضع الرئيس 

يونكر منذ تعيينه يف عام  2014 مسألة البعد االجتاعي األورويب يف خطاب مختلف 

عن خطاب املايض مبينا أن الجانب اإلنتاجي من دول الرفاه والسياسات االجتاعية 

ال يزال قيد املحسابة، إذ أقرت اللجنة الجديدة رصاحة بالحاجة إىل إعادة التفكري يف 

مستقبل السياسات من حيث آثارها االجتاعية، ليس فقط فيا يتعلق باالقتصاد 

وأسواق العمل، ولكن وأيًضا بأهداف املساواة االجتاعية واإلنصاف واإلدماج.

< سريورة الصياغة: عملية طويلة ومتنازع حولها

يف إطار هذا الطرح املجدد والرغبة يف الخروج عن أمناط السياسة السابقة )يف 

التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّة

هل يحتفظ االتحاد األوروبي 
بركيزته االجتماعية؟

بقلم : بياتريس كاريال )Beatrice Carella(، المدرسة العليا، فلورونس- إيطاليا

>

متثل الركيزة األوروبية للحقوق االجتاعية املوقعة يف نوفمرب 2017 املبادرة 
االجتاعية الرئيسية للمفوضية األوروبية. االئتان: موقع املفوضية األوروبية.

بيار  مبادرة  تقديم  تم  متاًما(،  نفسها  كشفت  قد  التقشف  آثار  فيه  كانت  وقت 

)Pillar( خال خطاب حالة االتحاد الذي ألقاه يونكر يف سبتمرب 2015. وقد أعقب 

مخططًا  اللجنة  نرشت   ،2016 مارس  ففي  سنتني:  دامت  صياغة  مرحلة  اإلعان 

استمرت  النطاق  وواسعة  طويلة  عامة  تشاور  عملية  فتحت  ثم  للوثيقة،  أوليًا 

مشاركة  لتعزيز  محاولة  املشاورات  خصوصيات  أظهرت  كا  العام.  نهاية  حتى 

النص. وعىل ذلك،  لديهم مصلحة يف صياغة  الذين  التزاما من مختلف  أكرب وأكرث 

سوف تسمح لنا إتاحة تقارير جلسات االستاع واملناقشات العمومية التي نظمتها 

يف  املختلفة  األولويات  تنعكس  أن  بها  ميكن  التي  الكيفية  من  بالتحقق  اللجنة، 

الوثيقة النهائية، إذ يعترب هذا هو مفتاح فهم تطورات املبادرة املستقبلية املحتملة.

إن ما ينبثق من تحليل نتائج املشاورات العمومية هو تباين كبري يف املطالب التي 

طرحها مختلف املشاركني يف عملية الصياغة. ففي غالب األحيان، ميكننا اكتشاف 

ناحية، هناك منظات  الفاعلة. فمن  الجهات  رئيسيتني من  فجوة بني مجموعتني 

املجتمع املدين واتحادات النقابات العالية، حيث يشدد الربملان األورويب عىل رضورة 

توفري »أرضية الحاية االجتاعية« لضان حقوق املواطنني والعال يف حالة حدوث 



36

 العدد ١  من السلسلة ١٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

السياسة اإلجتماعية في الّدول األوروبيّةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاماالهجرة

صدمات اقتصادية وتحقيق توازن أفضل بني املرونة واألمان يف أسواق العمل، إىل جانب 

الدعوة إىل مجموعة متنوعة من أدوات السياسة لتنفيذ ركيزة السياسة االجتاعية 

األوروبية، مبا يف ذلك ترشيعات االتحاد األورويب الجديدة والتمويل ما فوق الوطني. 

ومن ناحية أخرى ، يشعر أرباب العمل واتحادات األعال، إىل جانب العديد من 

الدول األعضاء، قلقا حيال الرتكيز عىل االندماج االجتاعي والحاية يف حد ذاتها 

)مع عدم وجود روابط مبارشة مع أداء سوق العمل( بحيث يعارضون بشدة اعتاد 

ترشيعات جديدة أو آليات متويل يف املجال االجتاعي. لقد عززت هذه املجموعة 

من  تحديدا  السياسات  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  صفوف  يف  التكامل  من  مزيًدا 

خال خلق أدوات تنسيق السياسات »الناعمة« وفيا يتعلق باحرتام مبدأ الرتاتبية.

< القيمة الرمزية للعمل املتوازن

من خال النظر يف النسخة النهائية للوثيقة، ميكننا أن نرى أن املفوضية متكنت 

من موازنة وجهات النظر املتباينة عىل النحو التايل: عىل املستوى الخطايب ، غريت 

مؤسسات االتحاد األورويب من أسلوب حديثها عن البعد االجتاعي، حيث مل تتخل عن 

املواقف املوجهة نحو التقشف فحسب، ولكن أيًضا عن فكرة »االستثار االجتاعي« 

)كا هو الحال يف حزمة االستثار االجتاعي لعام 2013( لتتحول إىل مجال حاية 

بذاتها،  قامئة  أهدافا  بوصفها  واملساواة  االجتاعي  اإلدماج  يف  والنظر  الحقوق 

وبالتايل إىل اتباع الخطوط التي اقرتحتها منظات املجتمع املدين ونقابات العال.

ومع ذلك، وفيا يتعلق باآلليات املقرتحة لوضع الركيزة موضع التنفيذ، تبنت 

الفوضية املوقف الذي دعا إليه قطاع األعال وبعض الدول األعضاء، من خال االقتصار 

عىل االعتاد عىل تدابري التنسيق والرصد غري امللزمة. ويف حني كان املنتوج النهايئ 

للجهات الفاعلة يف مجال السياسة العامة ينظر إىل تنوع فضاء الفاعلني يف السياسة، 

كانت نتيجة مبادرة EPSR مبثابة الوثيقة السياسية واإلعانية التي تضمنت عدًدا من 

املبادئ والتطلعات املعرتف بها من قبل املؤسسات الرئيسة الثاثة يف االتحاد األورويب.

أو  جديدة  اجتاعية  مؤرشات  ظهور  هو  الوحيد  السيايس  االبتكار  كان 

دمجها  سيتم  التي  االجتاعية(  النتائج  )سبورة  ب  عنه  نعرب  أن  ميكن  ما 

املضافة  القيمة  تكمن  اقتصاد.  املاكرو  تنسيق  بنية  عموم  يف  فضفاض  بشكل 

إدراك  يظل  حني  يف   ، اآلن  حتى  الرمزي  طابعها  يف  االجتاعية  أوروبا  لركيزة 

األورويب  لاتحاد  االجتاعي  البعد  يف  التغيريات  إثارة  عىل  الكامنة  قدرتها 

تنفيذه. يف  ستشارك  التي  الفاعلة  للجهات  السياسية  اإلرادة  عىل  معتمدا 

تقدم نتائج انتخابات الربملان األورويب وتعيني أعضاء هيئة املفوضني الجدد يف 

عام 2019 صورة ال تقدم وعودا جزئية يف هذا الصدد. عىل مستوى االتحاد األورويب، 

يبدو أن البريوقراطيني والجاعات السياسية أدركوا أهمية معالجة القضايا االجتاعية 

من منظور يتجاوز الحدود الوطنية. ويف جميع بياناتها الخاصة بانتخابات الربملان 

األورويب، اعتربت جميع األطراف األوروبية أنه يتوجب أن تكون للمجال االجتاعي 

الخرض  األوروبيني،  له عام 2014، وال سيا حزب االشرتاكيني  أكرب ما كان  أهمية 

سابقا(. مبارش  بشكل  منه  تتشكل  الركيزة  كانت  )الذي  الحر  األورويب  والتحالف 

عاوة عىل ذلك، أشارت رئيسة املفوضية املعينة حديثًا، أورسوال فون دير لني 

)Ursula von der Leyen )، رصاحة يف خطابها االستهايل إىل املبادئ التوجيهية 

عضو  لكل  سيكون  ذلك،  ومع  لتنفيذها.  عمل«  »خطة  اعتاد  معلنة  لسياستها 

الركيزة االجتاعية كيفا كانت  الدول األعضاء دورا حاساً يف متابعة مبادرة  من 

الوطني. املستوى  عىل  تحدث  التي  للتطورات   األهمية  نفس  اياء  ثم  وتبنيها، 

< دور الدول األعضاء: حالة إيطاليا

يف الفرتة التي سبقت انتخابات الربملان األورويب يف إيطاليا، كان القطب األورويب 

للحقوق االجتاعية غائبًا عن البيانات واملناقشات العامة، وأيدت األحزاب تعزيز 

 Europa و   ،Europa / ALDE  + قبيل  )من  األورويب  لاتحاد  االجتاعي  البعد 

هزائم  من  عانت  التي   )La Sinistra / GUE / NGL و   ،Verde / Greens

انتخابية. لقد كانت هذه األحزاب تضع إطار برامجها مبا يتاىش بشكل وثيق مع 

القضايا  تناولت  االنتخابية  حملتها  ويف  بها،  الخاصة  األورويب  االتحاد  أحزاب  أرسة 

ذات الصلة عىل الصعيدين الوطني ومافوق الوطني. وعىل ذلك مل تكن انتخابات 

الربملان األورويب األخرية »أوروبية« إال نادراً، ولكنها كانت متأثرة بأجندات السياسة 

الداخلية املحلية، ليس فقط يف إيطاليا ولكن يف جميع الدول األعضاء، بحيث قد 

النهائية. االنتخابية  بالنتائج  يتعلق  ما  يف  متثيا  األكرث  هي  إيطاليا  حالة  تكون  ال 

موقفها  ، من خال   Greens / EFA و  ALDE كل من ، متكنت  الواقع  يف 

املوايل لاتحاد األورويب ، من الحصول عىل مقاعد جديدة يف برملان سرتاسبورغ، ما 

قد يؤدي إىل توازن مع أصوات األحزاب القومية واألحزاب املتشككة يف االندماج 

األورويب. ومع ذلك، يف مجال السياسة العامة مثل املجال االجتاعي، ومادام دور 

الدول األعضاء هو السائد، سوف يجعل التفتت السيايس الكبري الناشئ عن الربملان 

األورويب مستقبل البعد االجتاعي لاتحاد األورويب أكرث غموًضا، يف حني ميكن أن 

يخلق هذا فرصة للجهات ما فوق الوطنية الفاعلة، وال سيا اللجنة الجديدة، لتعزيز 

ما ورثوه عن أسافهم.   أساس  والبناء عىل  االجتاعي،  املجال  أقوى يف  تكامل 

>beatrice.carella@sns.it< توجه كل املرسات إىل بياتريس كاريا عىل العنوان

mailto:beatrice.carella%40sns.it?subject=
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عتمد النجاحات غري العادية للذكاء االصطناعي الحايل )AI(  عىل »العمل ت

الدقيق أو امليكرو« الذي يقوم به العديد من الرجال والنساء الحقيقيني. 

يقومون بتحويل األشياء إىل صور، ويدونون اإليصاالت التجارية، ويقومون 

بسيطة  عاٍل.  بصوت  قصرية  جمل  قراءة  يف  أصواتهم  ويسجلون  نصوص،  برتجمة 

كانت أم متكررة، تتطلب هذه املهام عادة مؤهات جمة مقابل بضعة سنتيات، 

حيث ال يكون العال موظفني رسميني ولكنهم عال يتلقون مرتباتهم عىل صيغة 

أجر بالقطعة الواحدة، ينتجونها عن بُعد عرب هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر 

املحمول، من خال مواقع إلكرتونية متخصصة.

كيف يدعم هذا الجيش الخفي من العال الذكاء اإلصطناعي )AI(؟ خذ عىل 

 .Siri أو Alexa سبيل املثال املساعد الصويت املدعوم بتقنية الذكاء االصطناعي ، مثل

قبل أن يتمكنوا من التعرف عىل طلبات املستخدمني، يجب أن يكون املساعدون 

الذين  األشخاص  مثل  البرشي،  الكام  أمثلة  من  العديد  إىل  تعرضوا  قد  الصوتيون 

يسألون عن أحوال الطقس. وهكذا »ستعلم« اآللة أنها تعني جميعها عىل الرغم 

من االختافات يف األشكال والتجاويد الصوتية، واللكنات اإلقليمية، أو ظهور ضوضاء 

التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

تحديات الرقمنة

إلى أي صنف من الذكاء ينتمي 
الذكاء االصطناعي؟

بقلم: باولو تبارو )Paola Tubaro(، المركز الوطني للبحث العلمي، جامعة باريس ساكلي- فرنسا

>

 فقط مع أناس حقيقيني يفعل الذكاء االصطناعي تصبح “ذكية”. 
.pexels.com / الصورة ل: هيتيش شودري

الخلفية، وستتمكن الحًقا من التعرف عىل طلبات ماثلة من قبل مستخدمني جدد. 

األمثلة وتسجيل أصواتهم عن  الصغار إلنتاج هذه  العال  لذلك، هناك حاجة إىل 

السؤال عن الطقس. كا يعتمد منتجو الذكاء االصطناعي أيًضا عىل العال الصغار 

لهم. مخطط  هو  كا  يعملون  أنهم  من  والتحقق  »األذكياء«  مساعديهم  الختبار 

كانت أمازون هي التي شجعت عىل »العمل الدقيق أو امليكرو« يف أوائل العقد 

األول من القرن العرشين من خال »التخيل اآليل«. يف البداية كانت خدمة داخلية أسهم 

من خالها موظفوها يف تنظيف قوائم املنتجات، ثم فتحتها أمازون للعماء الخارجيني 

البرشي  الذكاء  مهام   )HITs )Human Intelligence Tasks نرش  ميكنهم  الذين 

ليتم تنفيذها من قبل العال الصغار من الخارج.اتصلت أمازون بجهازها بـ »الذكاء 

االصطناعي« للتأكيد عىل أنه من األفضل االستعانة مبصادر خارجية من الكفاءات 

عندما تكون قادرة عىل القيام مبهامها بكفاءة أكرب من كفاءة من أجهزة الكمبيوتر. 

واليوم، اتبع العديد من مواقع الويب والتطبيقات مثال أمازون واملتغريات املقرتحة: 

عىل سبيل املثال، التطبيقة األسرتالية )the Australian Appen(، عامل النقر األملاين

االمريكية ليونربيدج  رشكة  يف  العاملون   ،)the German Clickworker(
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)the American Lionbridge( وامليكرو-العايل )Micro workers( عىل سبيل املثال 

ال الحرص.

املهام  بعض  ألن  نظرًا  الحدث؟  هذا  يصنعون  الذين  امليكرو-عال   هم  أين 

التنفيذ عرب اإلنرتنت وال تتطلب وجوًدا ماديًا يف مكان محدد )عىل سبيل  ممكنة 

البلدان  يف  العال  بعض  يعيش  لْطَة(،  السَّ الطاطم يف صورة  تحديد صور  املثال، 

التي تكون فيها تكاليف العالة منخفضة. يف هذا االتجاه، تحيي جغرافيا األعال 

املهام  تتطلب  ذلك،  ومع  خارجية.  مبصادر  االستعانة  من  معروفة  أمناطا  الصغرية 

سبيل  عىل  الخارج.  يف  بها  القيام  ميكن  وال  محلية،  مهارات  أو  معرفة  األخرى 

يتحدثون  الذين  العال  قبل  من  صويت  مساعد  جمل  تسجيل  يتوجب  املثال، 

ماديا.  تعويضا  املساعد  يتلقى  ما، حيث  بلد  املحلية يف  واللهجات  باللكنات  اللغة 

لقد  املتحدة.  الواليات  من  هم  الرتك  امليكانيكيني  العال  معظم   ، الواقع  يف 

 Digital« الرقمي«  العمل  »منصة  عنوانها  بدراسة  الزماء  من  فريق  مع  قمنا 

أخرى  دولة  وهي   ، فرنسا  يف  املايض  العام   )Platform Labour« )DiPLab

الدقيقة. الذي يقومون بهذه املهام  العديد من العال  التصنيع ، ووجدنا  شديدة 

فرنسا؟  مثل  دولة  يف  امليكرو  العمل  هذا  يعملون  الذين  األشخاص  هم  من 

أكرث   . األلفية  جيل  من  أو  الطاب  من  فقط  ليسوا  أنهم  استطاعنا  يكشف 

سنة،   44 و   25 بني  ما  أعارهم  تراوح  الفرنسيني  عال  امليكرو-  من   ٪  60 من 

ولديهم وظائف أساسية باإلضافة إىل ما يقومون به من مهام عرب اإلنرتنت. وهم 

العامة،  والخدمات  والتعليم  الصحة  قطاعات  يف  املثال(  سبيل  )عىل  يعملون 

بالنسبة  املفارقات  ومن  للدخل.  إضافيا  مصدرا  امليكرو  العمل  هذا  ويستخدمون 

تعليمي  مبستوى  امليكرو-عال  يتمتع  محدودة،  مؤهات  تتطلب  التي  للمهام 

أفضل من عامة السكان: يف فرنسا ، أكرث من 40٪ لديهم عىل األقل درجة جامعية.

العمل  النوع من  الفرنسيني يف هذا  العاملني  أكرث من نصف  وفضا عن ذلك، 

هن نساء، وغالبًا ما يكن مع أرسهن، وهن ينفقن يف العمل قدرا من الوقت أكرث 

ما ينفق الرجال، ويعتمدن بشكل متكرر أكرث عىل دخل أزواجهن، كا يخصصن 

واألنشطة  العمل  بني  الراحة  فرتات  جميع  ويستخدمن  املنزل،  ألعال  أكرب  وقتًا 

من  إضافية  بأرباح  يرحنب  كن  ولني  اإلنرتنت.  عرب  الصغرية  باملهام  للقيام  املنزلية 

امليكرو-عمل اإلضايف الذي يقمن به، تظل التكلفة باهظة: عبء عمل إضايف زائد 

عن العمل الرسمي والرعاية، وهو ما ال يرتك لهن سوى القليل من الوقت للرتفيه.

يكشف امليكرو-عمل الامتناهي عن مشكلة واسعة النطاق، وإن كانت خفية، 

الفرنسيني  العال  من   ٪20 من  أكرث  يعيش  االقتصادي.  األمان  انعدام  يف  تتمثل 

من هذ النوع تحت عتبة الفقر، حيث يتم احتسابهم ضمن الحاصلني عىل نصف 

ما يقل عن  إال  الفئة  ، يف حني ال يحتسب يف مثل هذه  الباد  الدخل يف  متوسط 

10٪ من عامة الساكنة. عىل هذا األساس، تظل املهام الصغرى املنجزة عرب اإلنرتنت 

بأغلبية ساحقة  االستبيان  املجيبون عىل  قال  املشكلة، حيث  للتغلب عىل  محاولة 

إن أحد األسباب التي تجعلهم يقومون بالعمل الصغري هو الحاجة إىل املال. ومع 

املنصات  )جميع  فرنسا  يف  الثانوي  العمل  من  الشهري  الدخل  متوسط  فإن  ذلك، 

مجتمعة( موزعة بشكل غري متاثل بصفة بالغة. يصل أجر عدد كبري من العال 

يف   ، شهريًا  يورو   21 حوايل  متوسط  إىل  العمل  بهذا  يرتبطون  الذين  »العرضيني« 

حني أن بعض األشخاص »النشطني للغاية« يتمكنون من كسب ما يصل إىل 1500-

كان  فإذا  وبالتايل،  تقريبًا(.  )أو  الجزيئ  العمل  من  كامل  بدوام  يورو شهريًا   2000

العمل الثانوي لديه القدرة عىل دعم جزيئ عىل األقل لألشخاص الذين لديهم بدائل 

)عىل  مرنة  عمل  ترتيبات  إىل  يحتاجون  الذين  أو  القياسية  العمل  أسواق  يف  أقل 

سبيل املثال بسبب واجبات الرعاية عىل النحو املشار إليه أعاه( ، فإن ذلك ينطوي 

الحاية  العمل أي شكل من أشكال  يوفر مثل هذا  أيًضا عىل مخاطر محددة. ال 

االجتاعية أو الرعاية الصحية أو استحقاقات التقاعد. إذ ال توجد حاليًا أية وسيلة 

لاستفادة من تجربة العمل اإلضايف الامتناهي كجزء من مهنة مهنية: عىل سبيل 

املثال، ال تنتقل السمعة املكتسبة عىل أحد مواقع الويب إىل موقع آخر. نفسيا ، 

ميكن أن يكون هذا العمل محزنًا كا يحدث يف كثري من األحيان، بحيث ال يعرف 

العال الصغار العماء و/ أو الغرض من املهام التي يؤدونها، وهو ما يفقد نشاطهم 

الذكاء  املدركني ملساهمتهم يف  املجيبني غري  أحد  تساءل  املثال،  معناه. عىل سبيل 

األرض؟«  عىل  بالصور  الطاطم  حول  دوائر  رسم  مني  طُلب  »ملاذا  االصطناعى، 

القرار. اتخاذ  سبب  معرفة  األقل  عىل  أو  القرار  يف  للطعن  وسيلة  لديهم  ليست 

وليس  منازلهم  البعض، من  بعضهم  يعملون مبعزل عن  ذلك، هم  واألكرث من 

لديهم أي يشء مثل املقاهي املكتبية ؛ كا ال توفر مواقع الويب العاملة الصغرية 

غالبًا  اإلنرتنت.  عرب  األقل  عىل  حولها،  االجتاع  لهم  تتيح  رقمية  مساحات  عىل 

التحتية  البنى  هذه  مثل  إلنشاء  رضورية  النقابات  أو  النشطاء  مبادرة  تكون  ما 

املتطورة،  االصطناعي  الذكاء  صناعات  تطوير  تخدم  الدقيقة  املهام  ألن  نظرًا 

هم  اللذين  األشخاص  قبل  من  أسايس  بشكل  يتم  املهام  هذه  إنجاز  وأن  خاصة 

املمكنة.  الحلول  يف  بجدية  التفكري  يف  البدء  املهم  من  لذلك،  هشاشة.  حاالت  يف 

شفافيتها  تحسني  خال  من  دورها  تؤدي  أن  الصغرى  والتطبيقات  للمواقع  ميكن 

وتقديم خدمات الشبكات والدعم. أما صانعو السياسات والنقابات فعليهم الكثري 

ما يتوجب فعله الستنباط أشكال جديدة من الحاية للعال غري النظاميني.  

>paola.tubaro@lri.fr< توجه كل املراسات إىل باوال توبارو عىل العنوان

mailto:paola.tubaro%40lri.fr?subject=


39

 العدد ١  من السلسلة ١٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

الهجرة

يف إ االستمرار  عىل  الرأسالية  قدرة  يف  قلياً  يشككون  الذين  أولئك  كان  ذا 

التكنولوجيات  بوعود  اليقني   إىل  مييلون  الحضارية  اإلنجازات  رشوط  تحقيق 

الذكاء  إىل  يُنظرون  فإنهم ال  الرقمي«،  التي تسمى »العرص  بهم كتلك  املحيطة 

االصطناعي والتعلم اآليل والبيانات الضخمة )IoT( وإنرتنت األشياء و بلوك تشني 

)Blockchain( والعملة املشفرة ) cryptocurrency( عىل أنها امتدادات جديدة 

ألجسامنا وأرواحنا، وعامة عىل أزمنة جديدة قادمة، بل وآليات إغاق للمستقبل.  

إن العثور عىل أدلة إلثبات هذه الفرضية أو حتى إثبات حدوثها ال يجيب عىل سؤال 

التي  املُثُل  كبري وقديم جدا: ملاذا نرى باستمرار حلوال وهياكل جديدة تبتعد عن 

أوصلتها إلينا الحياة وننتهي إىل إعادة بناء املايض تحت مظهر جديد؟

واحد  بعد  عىل  أؤكد  أن  وأود  املشكلة،  هذه  ملعالجة  أبعاد  عدة  هناك 

االجتاعية  الجذور  العادة،  يف  يجعل،  الذي  ذاك  للغاية،  وعاجل  ملموس 

التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

تحديات الرقمنة

 متحف 
المستجدات الكبرى

بقلم: ليفيو سكاتوليني )Lévio Scattolini(، جامعة والية ريو دي جانيرو )UERJ(، البرازيل

>

 جلبت العمات املشفرة آماال كبرية يف نظام مايل أكرث دميقراطية. 
pexels.com /الصورة ل: ورلدسبيكرتم

عملة مشفرة  أول  تعد  األفكار،  عامل  ففي  النقاش.  من  النوع  هذا  مثل  مهملة يف 

االنتهاكات  كل  ضد  متردياً  تدبرياً  البيتكوين،  وهي  واسع،  نطاق  عىل  تعتمد 

جميع  يف  الدول  من  بإذن  املايل،  النظام  ارتكبه  ما  تصورها  ميكن  ال  التي 

.2008 عام  االقتصادية  األزمة  حصدتها  التي  تلك  منها،  ودعم  العامل  أنحاء 

حكومة  إعان   Times التاميز  دونت  االحتجاج،  عىل  وكدليل   ، الواقع  يف 

يف   2009 يناير   3 يف  للبنوك  ثانية  إنقاذ  خطة  إلصدار  نواياها  املتحدة  اململكة 

يقترص  ال  ولكن  انطاقته.  يوم  عىل  زمنيا  دليا   Bitcoin’s source code مدونة 

األمر عىل هذا، إذ تّم تصميم بنية التكنولوجيا بالفعل بحيث تستحوذ عىل القوة 

أناس  عىل  وتوزعها  »الوسطاء«  بأيدي  املايل  النظام  عىل  السيطرة  من  تأيت  التي 

التقليدي  املايل  النظام  يف  تشخيصها  يتّم  التي  املشكلة  إن  عامة.  والناس  عاديني، 

من  يتحقق  ليك  املركزية  املؤسسات  يف  الثقة  عىل  أسايس  بشكل  يعتمد  أنه  هي 
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صحة املعامات وإصدار العمات. ومبعنى آخر، تكون املؤسسات املالية، مثل البنوك 

من  معينا  مبلغا  ميتلك  الذي  هو  َعْمرًا  بأن  تضمن  التي  هي   ، واملركزية  الخاصة 

املال، وأنه، بعد تحويل هذا املبلغ إىل ملكية َزيٍْد، لن ميكنه استخدامه مرة أخرى.

الصلة،  ذات  املهام  هذه  لتنفيذ  املالية  املؤسسة  إىل  السلطة  بتفويض  نقوم 

الحارض  الوقت  يف  هذا  أن  من  الرغم  عىل  جهدها.  قصارى  تبذل  أن  ونأمل 

الحياة  عن  وبعيًدا  غامًضا  يزال  ال  ألنه  الناس  ملعظم  بالنسبة  مشكلة  يبدو  ال 

اليومية، إال أنه عامل حاسم بالنسبة لحكومة املدينة، وخاصة من حيث التكوين 

االجتاعي حيث يكون كل يشء قد أنتج للتبادل، ويف نهاية األمر، من أجل املال.

إنشاء شبكة المركزية  إمكانية  أن  تحيل عىل  املعنى،  بهذا  املدينة  إن حكومة 

فكرة  تبدو  فيها، حيث  املشاركة  يرغب يف  من  لكل  مفتوحة  تظل  السجات،  من 

بني  حولها  متفق  تنسيق  آلية  خال  من  صحتها  من  والتحقق  املعامات  تسجيل 

جميع املشاركني يف التعاقدات مناِسبة وبالغة اإلثارة لاهتام. بل، علينا أن نعترب أن 

هذه الشبكة متسامحة مع األخطاء )قادرة عىل العمل بشكل صحيح يف حالة فشل 

إحدى العقد أو بعضها(، وأن لديها إمكانية إصدار عملة مضمون وغري قابل للتغيري 

)يقترص عىل 21 مليون قطعة نقدية(، عملة تسمح لألشخاص التعامل عىل الفور 

تقريبًا من أي مكان عرب الولوج إىل اإلنرتنت، وتعمل منذ أكرث من 11 عاًما يف ظل 

محاوالت هجومية هائلة، دون حدوث أرضار رئيسية. يف واقع األمر، تم وضع بنية 

تنسيق بني األنظمة املوزعة خلف بيتكوين بشكل جميل لدرجة أنها أصبحت تقنية 

. Blockchain قامئة بذاتها، مع مجموعة من التطبيقات األخرى ، تسمى بلوكشني

القيمة  حيث  من  دوالر  مليار   225 بيتكوين  قيمة  بلغت   ،  2019 عام  يف 

التسويقية ولديها أكرث من 120 مليون معاملة مسجلة يف شبكتها الرقمية األصلية 

عىل امتداد عام واحد. فهل ميكن أن نستنتج أنه قد أحدث ثورة يف النظام املايل 

بإعطاء السلطة للناس العاديني؟ ليس بعُد. فبعد بداية مضطربة ومرتددة، وابتداًء 

من عام 2014، قامت املؤسسات املالية ورشكات السوق الكربى بنقل نهجها نحو 

العملة املشفرة وبدأت يف االستثار عىل نطاق واسع يف التكنولوجيا والبحث عنها.

أغلبية يف  الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  يصبح مستعملو  أن  املثايل هو  الوضع  إن 

الشبكة وأن يتحكموا فيها بعدما تم تحديها بشكل ساحق واقعا. حاليا، يتم التحكم 

الرشكات  تستخدمه  الذي  املصطلح  بيتكوين من خال »حقول« ضخمة، وهو  يف 

الكبرية املركبة التي لديها اآلالت والطاقة واملوارد - أو بشكل مختلف - رأس املال - 

ملعالجة »دليل العمل« بشكل أفضل. أخريًا ، تجدر اإلشارة إىل إعانات  الفايسبوك 

يف  مبا  العامل،  يف  الرشكات  أكرب  بعض  مع  بالرشاكة  تعتزم،  إنها  تقول  التي  األخرية 

ذلك املؤسسات املالية، إنشاء عملة مشفرة خاصة بها - تسمى ليربا Libra- بهدف 

لها. الرتويج  بهدف  هو  التشفري،  عمات  من  وغريها  بيتكوين  به  قامت  ما  فعل 

اجتاعي  إعام  وسائط  منصة  أكرب  نشوء  نشهد  أن  أننا عىل وشك  يعني  هذا 

بيانات مليارات األشخاص بشكل غري صحيح ألكرث  أن تم تخصيص  العامل، بعد  يف 

من عرش سنوات، وبتحالف بني الرشكات الكربى، وذلك من أجل إنشاء مركز مايل 

لدى مستخدميه. كليا  ومعلوم  الخاص،  للقطاع  مملوك  مرة،  عاملي حقيقي، ألول 

هنا قد نشهد عىل أهمية التحليل النقدي وسيلًة لتوجيه عملنا بشكل كاف يف 

العامل. كا أرشنا من قبل ، اتضح من تشخيٍص عميل أن مشاكل النظام املايل الحايل 

مرتبطة بشكل كبري باالعتاد عىل الثقة يف املؤسسات املركزية باعتبارها »وسطاء« 

، تربز حاً عمليًا إلصاحه وتنفيذ »شبكة ثقة« مفتوحة المركزية. ومع ذلك، ماذا 

لو كانت مشاكل نظامنا املايل ال تأيت من شكله بل من محتواه؟ ما أعنيه هو، كيف 

ميكن للمرء محاولة إقامة »مجتمع من دون وساطة« من خال االعتاد عىل أكرث 

الوساطات االجتاعية شخصية يف عرصنا، أال وهي املال؟ أمل يكن املال يف املقام األول، 

أليس  وتنمو؟  تتطور  أن  املركزية  التدقيق  الرضوري ملؤسسات  الذي جعل من  ما 

واملركزية؟ الرتكيز  يولد  الذي  للال  الامتناهي  للرتاكم  الجوهري  املنطق  هذا هو 

ال  الجديدة  املشفرة  العمات  من  اآلالف  أو   Bitcoin أن عمات  ليس  ادعايئ 

قيمة لها، ولكن إذا تم اعتبار الشكل الرأسايل للتنظيم االجتاعي أمراً مفروغاً منه، 

إذا مل يتم وضع تداعيات التواصل االجتاعي من خال النقود عىل املنظور، فسيتم 

والظروف  باستمرار،  املايض  تكوين  إلعادة  الجديدة  التقنيات  هذه  عىل  القضاء 

نفسه. من  إنتاج  إعادة  املال  لرأس  دونها ال ميكن  التي من  الرضورية  االجتاعية 

خال توضيح الحركة املتناقضة لتثمني القيمة - املال الذي يحتاج إىل أن يصري مزيدا 

أو  ، ورمبا من هناك، حلول  للمشاكل  أفضل  لدينا تشخيص  يكون  - قد  املال  من 

هياكل أو تقنيات ناشئة ملستقبل مختلف: عملية مادية جديدة إلنتاج الحياة.  

>leviosj@gmail.com< توجه جميع املراسات إىل ليفيو سكاتوليني عىل العنوان

mailto:leviosj%40gmail.com?subject=


41

 العدد ١  من السلسلة ١٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

الهجرة

شياء كثرية تبنُي لنا معنى الرقمنة. خذ محا للتسجيل عىل سبيل املثال. اعتدنا أ

لنا  قدم  قد  يكون صديق  أن  أو  أحببناه،  الذي  الراديو  ما عىل  شيئًا  نسمع  أن 

نصيحة ، ثم نذهب إىل محل تسجيات ونشرتي منصة إلكرتونية  مع املوسيقى. 

لقد أصبح يشء مادي ملكنا لنا. هذه هي املرة الفريدة التي ينظر فيها بالكاد إليها 

عىل أنها تقدم خدمات بث تستند عىل منوذج منصة تجارية  بحيث تصل مايني 

األغاين، معوضة بذلك طريقة التسجيل املاضية. لقد تغريت صناعة املوسيقى إىل حد 

كبري. أحد األسباب الرئيسية لهذا التغيري هو املعطيات باعتبارها الوسيلة األساسية 

لإلنتاج، إذ يتم وضع منوذج منصة األعال يف معظم الحاالت من خال جمع الكثري 

التحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاما

>>

تحديات الرقمنة

ما الذي تحتاجه رقمنة 
مستدامة؟

بقلم: فيلكس شلمان فول )Felix Sühlmann-Faul(- ألمانيا

>

تنطوي مصادر الطاقة املتجددة عىل رقمنة 
للتوزيع الذيك. تصوير: جيمس بروفوست / 

فليكر. بعض الحقوق محفوظة.

من املعلومات حول مستخدميها. عىل سبيل املثال، ما نوع املوسيقى التي نستمع 

إليها، ومتى، وعدد املرات، وأين. باإلضافة إىل ذلك: ما هو جنسنا؟ هل لدينا أطفال؟ 

أين نعيش؟ ما هو مصدر دخلنا املنزىل؟

كبري:  بشكل  ناجحة  املنصات  معظم  تجعل  التي  هي  املعلومات  هذه 

جذابة  خدماتها  أن  كا  بسلوكنا.  التنبؤ  وميكنها  ومواقفنا  تفضياتنا  تعرف 

وكاالت  إىل  املجمعة  املعلومات  تبيع  املنصات  أن  كا  تفردنا.  مع  تتكيف  ألنها 

هذا  إن  الشخيص.  االستهاك  إمكانيات  تقديم  اآلن  ميكنها  التي  اإلستشارة 
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تحديات الرقمنةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاماالهجرة

والتكنولوجيا. الرأسالية  بني  قوي  ارتباط  اليوم:  الرقمنة  تعنيه  ما  كبري  جزء 

األحيان  الكثري من  التوفيق يف  أنه ال ميكن  بحقيقة  مبارشة  األمر  يرتبط هذا  

املعروف  بروندتاند  تقرير  يُذكر  املثال،  سبيل  عىل  االستدامة.  وبني  الرقمنة  بني 

لألمم املتحدة عام 1987 أن: »التنمية املستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات 

الخاصة«.  احتياجاتهم  تلبية  عىل  املقبلة  األجيال  بقدرة  املساس  دون  الحارض 

جيدة«. »حياة  للعيش  بفرصة  وأطفالهم  وأطفالنا  نحن  نحظى  أن  ينبغي  لذلك، 

يتأثر  الذي  الغريب،  املجتمع  ثقافة  ثقايف.  سؤال  بالطبع  هذا  هذا؟  يعني  ماذا 

األساسية  الحقوق  مثل  قيم  من  بالتأكيد  تتألف  والتنوير،  اإلنسانية  بأفكار 

للدميقراطية وتقرير املصري والتنوع والخصوصية وبيئة سليمة و »الحرية« – ومع 

إىل حد  االقتصادية  املصالح  التي تحركها  بالرقمنة  النقاط  تتأثر معظم هذه  ذلك، 

املنصات  خال  من   ، املثال  سبيل  عىل  الخصوصية،  ضان  ميكن  ال  بحيث  كبري، 

مل  ذلك،  عىل  عاوة  عنا.  يشء  كل  معرفة  إىل  الحاجة  عىل  نجاحها  يعتمد  التي 

الرقمي. العرص  يف  هذا  يتغري  ومل  االقتصادية  للمصالح  هدفًا  السليمة  البيئة  تكن 

يصح ذلك عىل األخص عىل اعتبار أن الرقمنة تتطلب بناء األجهزة والبنية التحتية 

يخلق  الرقمية  األجهزة  استخدام  مجرد  فإن  لذلك،  الخام.  املواد  ونقل  والتعدين 

استهاكًا للطاقة بحيث يبلغ حوايل 10٪ من الطلب العاملي عىل الكهرباء. إذا حافظ 

هذا االتجاه عىل وتريته فسوف يرتفع إىل 20 ٪ يف عام 2025. وبالتايل فإن إنتاج تقنيات 

أكسيد  ثاين  انبعاثات  من   ٪  3.7 عن  مسؤول  واستخدامها  واالتصاالت  املعلومات 

الكربون الذي يعد من صنع اإلنسان، وسوف يرتفع إىل حوايل 8 ٪ يف عام 2025. كا  

الخام مشكات هائلة فيا يتعلق باالستدامة يف بلدان املنشأ. املواد  ينتج تعدين 

تعترب  الصدد.  هذا  يف  للغاية  صارخ  مثال  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  إن 

الكونغو واحدة من أهم الدول التي توفر اإلمداد بالتنغسنت tungsten ) مادة أساسية 

الستخراج الفوالذ( والتنتالوم tantalum والقصدير والكوبالت والذهب. هذه معادن 

ال ميكن االستغناء عنها لتصنيع مواد البناء الرقمية، وبطبيعة الحال، يسبب التعدين 

املشاكل البيئية املعتادة مثل التآكل وتسميم املياه الجوفية وانقراض األنواع الحية. 

ومع ذلك، فإن املشاكل عىل املستوى االجتاعي أكرب: حرب أهلية دموية تهز هذا 

البلد. ففي حني تعترب قوات املتمردين التي شنت هذه الحرب منذ 30 عاًما مسؤول 

عن مايني الضحايا املدنيني تظل األلغام، التي توفر املعادن التي ال ميكن تعويضها 

باألجهزة الرقمية، بني أيدي قوات املتمردين التي متول أسلحتها من خال بيع هذه 

املعادن، لهذا السبب يطلق عليها »معادن الرصاع«. وذاك هو ما تنجر عنه العواقب 

املريرة من قبيل الجوع والعنف الجنس واألمراض والعبودية الحديثة وتجنيد األطفال.

إال  االستدامة  بعض  تحقيق  ميكن  ال  سارة:  أخبار  أيًضا  هناك   ، ذلك  ومع 

باستخدام أدوات الرقمنة. املثال األول هو التحول نحو استخدام الطاقة املتجددة. 

الستخدام مصادر الطاقة املتجددة بكفاءة، ال توجد وسيلة غري الرقمنة ألن إنتاج 

من  مختلفة  أوقات  يحدث خال  وهو  به،  التنبؤ  عسرٌي  متمركز،  غري  صار  الطاقة 

التخزين  يحدث  أن  يجب  لذلك،  ضئيلة.  كميات  إنتاج  إال  يتم  ال  وأحيانًا   ، اليوم 

والتوزيع برسعة كبرية لتحقيق أقىص استفادة من هذه الطاقة املتقلبة. وباإلضافة 

الكمبيوتر  تكنولوجيا  إال من خال دعم  األهداف  إىل ذلك، ال ميكن تحقيق هذه 

عىل  القائم  النقل  عن  التحول  إن  املستدام.  النقل  هو  آخر  مثال  الذايت.  للتعلم 

الوقود األحفوري، واالختناقات املرورية يف مراكز املدن، والتلوث الناجم عن الدخان 

املنبعث يتطلب تخفيًضا كبريًا يف سيارات الركاب. ومع ذلك، غالبًا ما توجد فجوة 

البديلة.  النقل  كبرية يف املعلومات باإلضافة إىل املشكات املتعلقة مبقارنة وسائط 

إلخ. متباينة،...  هناك مزودون مختلفون، ومناذج تسعري مختلفة، وأوقات رحات 

سهل  حل  اآلن  يوجد  ولكن  عفوية.  عامة  نظرة  لدينا  تكون  أن  الصعب  من 

تعالج  مكان.  كل  يف  منترشة  الذكية  الهواتف  أصبحت  أن  بعد  املشكلة،  لهذه 

تحسني  خال  من  املشكات  هذه  أملانيا  يف  البحثية  املرشوعات  من  العديد 

جميع  وإضافة  املحليني  العام  النقل  وسائل  مزودو  يستخجمها  التي  التطبيقات 

مزودي  مقارنة  للمرء  ميكن  اآلن  اآلخرين.  للموردين  الصلة  ذات  املعلومات 

ذلك.  إىل  وما  والقطارات  والحافات  الدراجات  تأجري  ورشكات  السيارات  مشاركة 

ميكن للمرء أن يرى مقدار الوقت الذي تستغرقه رحاتهم، واألسلوب األقل تكلفة، 

والدفع من  الحجز  وكذلك  البعض،  بعضها  مع  مختلفة  أوضاع  بني  الجمع  وكيفية 

مستدام.  بشكل  أسهل  السفر  تجعل  أن  ميكن  الرقمنة  التطبيقات.  هذه  خال 

< إىل أين سيقودنا هذا األمر؟

يف  مهمة  تعترب  االستدامة  أن  تحىص  وال  تعد  ال  التي  الدراسات  تُظهر 

إىل  الناس  مييل  متاًما.  مختلف  أمر  املستدام  الترصف  فإن  ذلك،  ومع  املجتمع. 

تكمن رضورة  بالطائرة. وهنا  السفر  التوقف عن  أو  التخلص من سيارتهم  تجنب 

عىل  الرضائب  تخفيض  مثل  السهلة  الخطوات  من  العديد  هناك  السياسات. 

األجهزة  جميع  تكون  أن  توجب  التي  الترشيعات  أو  الرقمية  األجهزة  إصاح 

للمواد  عادل  سعر  دفع  ستكون  األكرب  الخطوة  لكن  لإلصاح.  قابلة  اإللكرتونية 

واالجتاعي  البيئي  التعدين  عن  مايل  تعويض  هناك  يكون  أن  يجب  كا  الخام. 

الطريق  ستمهد  ولكنها  وخيمة،  عواقب  ذلك  من  وستتأىت  التعدين.  يحدثه  الذي 

املوارد. عىل  أعىل  رضائب  فرض  خال  من  النمو  بعد  ما  اقتصاد  نحو  أيًضا 

إيجاد طريقة  التي تستخدم فرصها يف  الرقمي  التطوير  ومع ذلك، فإن عملية 

الطبيعة  وتدمري  الطاقة  استهاك  مخاطر  وتجنب  واملعيشة  لإلنتاج  استدامة  أكرث 

الذيك هو جزء من  الترشيع  أن  الجميع. كا  فيه  بشكل متزايد، تعد عما يشرتك 

السياسية  املشاركة  من  الرغم  عىل  هذا  األفراد  يدعم  أن  يجب  السريورة.  هذه 

االكتفاء،  يف  متأصلة  االستدامة  حياتهم.  أسلوب  مع  التكيف  وعدم  والتصويت 

ولكن الرقمنة تخفض عتبة االستهاك. علينا أن نراقب عن كثب هذه الحقيقة.  

>kontakt@suehlmann-faul.com< توجه كل املراسات إىل فيليكس شوملان-فول عىل العنوان

mailto:kontakt%40suehlmann-faul.com?subject=


43

 العدد ١  من السلسلة ١٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

وال كابس )Ola Cabs( رشكة نقل مشرتكة هندية، وهي واحدة من عدد متزايد أ

استخدام  عىل  أعالها  منوذج  يعتمد  التي  العامل  أنحاء  جميع  يف  الرشكات  من 

منصة رقمية تتناسب مع العرض والطلب عىل العالة. عىل وجه التحديد، تتيح 

النقل  وسائل  إىل  يحتاجون  الذين  للمسافرين  املحمول  الهاتف  عىل  أوال  تطبيقة 

التواصل مع أقرب سائق من مكان وجودهم.  تتضمن منصات العمل الرقمية مثل  

أوال  عىل ما يشار إليه عادة باسم »االقتصاد  الحر«، حيث تتعاقد الرشكات - عن 

طريق منصة رقمية )غالباً ما تتأسس عىل نظام حسايب شديد التعقيد( - مع الباحثني 

عن عمل ألداء »فرتات عمل« قصرية األجل عىل أساس َعريَِض وتدريجي. لقد حقق 

منوذج االقتصاد املتهالك للعالة املوزعة والخوارزميات غزوات هائلة يف مجموعة 

واسعة من األنشطة االقتصادية ، بدًء من االستعال املشرتك لسيارة بسائق مهني 

املستقل  والعمل  املنزيل  العمل  إىل  وصوال  الزبون  إىل  املشرتيات  وإيصال  غريه  أو 

بشكل عام.

تقوم رشكة أوال، وهي رشكة اقتصادية منوذجية، بنرش رسديات الحرية واملرونة من 

أجل توظيف »السائقني الرشكاء » لقيادة سياراتهم لفائدة الرشكة. متاشيا مع البنود 

<<األساسية لاقتصاد الحر، تضمن   أوال عىل موقعها عىل اإلنرتنت للسائقني الطموحني 

مؤسسة العمل الالئق: 
بحث نشط في االقتصاد الَعرَضي 

بقلم : سروجانا كاتا )Srujana Katta(، كيل هاوسون )Kelle Howson( و مارك غراهام )Mark Graham(، معهد أكسفورد 
لإلنترنت، جامعة أكسفورد المملكة المتحدة.

>

أصبح تبادل الرحات التجارية من نظري إىل نظري عىل مدار العقد املايض 
CC BY-NC 2.0 .وسيلة نقل شائعة. االئتان: نويل توك / فليكر

»ساعات عمل مرنة« و »حرية العمل« والقدرة عىل »كسب االحرتام«. وباإلضافة 

إىل الساح للناس بقيادة سياراتهم الخاصة حاملة عامة »أوال«، تقوم الرشكة بتأجري 

أما  الواحد.  لليوم  دوالًرا   16-10 مقابل  سيارة  ميلكون  ال  الذين  ألولئك  السيارات 

السائقون الطموحون فيمكنهم »قيادة السيارة بصفر » خطر« وذلك بعد دفعة مقدمة 

غري قابلة لاسرتداد )حوايل 56 دوالًرا( ثم وديعة تأمني )بني 293 دوالًرا و 432 دوالًرا(.

يف رسدية أوال، يتمتع السائقون  الرشكاء بالتمكني الذايت ويتم تحريرهم من قيود 

العمل التقليدي، بحيث يرتك لهم الخيار بني املهام األكرث أهمية بالنسبة لهم. كا 

يوفر العمل الحر أو  Gig work ظاهريًا فرًصا جذابة لإلدارة الذاتية واالستفادة من 

الدعامات املوجودة ومزيًدا من الوقت للعائلة أو غريها من الشؤون. إن جاذبيتها 

وحياتهم  عملهم  جوانب  من  العديد  عىل  أكرب  سيطرة  العال  منح  عىل  تتوقف 

الشخصية. ومع ذلك ، فالواقع يف كثري من األحيان بعيد عن الوعد. لقد تم استبدال 

اإلدارة العلنية لرئيس برشي بأشكال أكرث خفية وانتشاًرا للتحكم املدعوم خوارزميًا.

أُوال  رشكة  أن    the Economic Times صحيفة  ذكرت   ،  2019 ديسمرب  يف 

أثناء  نائم  أنه  الركاب من  السائق-الرشيك يف مومباي بعد أن اشتىك أحد  أوقفت 

تحديات الرقمنة
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تحديات الرقمنةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاماالهجرة

القيادة  إنه كان وراء عجلة  السائق  القيادة، وكاد أن يتسبب يف اصطدام ما. قال 

معقوالً  إجراًء  إليقافه  أوال  إجراء  يعد   ، السطح  عىل  ساعة.  عرشين  من  ألكرث 

من  مجموعة  الحلقة  هذه  توضح   ، ذلك  ومع  والسائقني.  الركاب  سامة  لضان 

الحر  واالقتصاد  السفر،  يف  االشرتاك  قطاع  متيز  التي  األساسية  الهيكلية  القضايا 

وغياب  اآلمنة،  غري  العمل  وظروف  األجور،  ضعف  أهمها  واسع،  نطاق  عىل 

ممثل  تقرير  من  مقتبسا  ندرج  املعنى  هذا  يف  الواجبة.  القانونية  اإلجراءات 

لن  مثا،  ساعة   15-14 طويلة،  لفرتات  يقودوا  مل  مل  »إذا  عالية:  منظمة  عن 

إلخ.«  ...،)Uber أوبري)  أو  أوال،  إىل  اليومي  اإليجار  مبلغ  توفري  من  يتمكنوا 

تكنولوجيا  رشكات  مجرد  أنها  االقتصادية   »Gig« منصات  تزعم  ما  غالبًا 

وفًقا  يرغبون يف رشائه.  الذين  بأولئك  عملهم  بيع  يف  يرغبون  الذين  أولئك  تربط 

عىل  املتحمسني  العال  املنصات  تصنف  األنظمة،  هذه  مثل  عرب  املنطق،  لهذا 

هذه  يعادل  ما  أو  الخاص«  لحسابهم  »يعملون  أو  مستقلون«  »مقاولون  أنهم 

التحكم  عاقة  إىل  التصنيف  هذا  يفتقر  موظفون.  أنهم  عىل  وليس  التعريفات، 

للغاية  فعالة  أساليب  وتنرش  والدفع،  العمل  رشوط  املنصات  متيل  حيث  القامئة، 

األعداد  أن  هي  التعاقدية  التوصيل  خدمة  عىل  املرتتبة  والنتيجة  الشبكة.  إلدارة 

للحصول  مؤهلة  غري  فهي  وبالتايل  العمل،  قوانني  تشملها  ال  العال  من  املتزايدة 

عىل الحاية واملزايا، مثل األجر املريض أو األجازات، واملعاشات التقاعدية. تتكفل 

صيانة  أو  استئجار  مثل  للعال،  خارجية  مبصادر  االستعانة  بتكاليف  املنصات 

املركبات والتأمني والوقود، ويكون العال مسؤولني عن املحاسبة ودفع الرضائب.

خفض  اتجاه  بسبب  العمل  ساعات  الختيار  املفرتضة  املرونة  تقويض  يتم 

العاملة  قوتها  توسيع  عىل  تعمل  التي  املنصات  قبل  من  )مدفوًعا  األجور 

عىل  عاوة  أطول.  لفرتة  يعملون  من  تكافئ  مدهشة  رقمية  وواجهة  برسعة(، 

ذلك، ال تلتزم املنصات بضان الحد األدىن من العمل، مع زيادة العرض من قوة 

األجر  مدفوعة  غري  انتظار  وأوقات  أقل،  عمل  فرص  فرتات  إىل  يؤدي  ما  العمل 

يكون  ما  نادراً  العماء  أن  يعني  العمل  لقوة  املفرط  العرض  هذا  الوظائف.  بني 

هذه  كل  مجتمعة،  فيها.  يرغبون  التي  الخدمات  النتظار  طويل  وقت  لديهم 

العوامل تدفع باستمرار العال للعمل نوبات أطول، ونتيجة لذلك تحمل مخاطر 

النائم. أوال  سائق  مع  الحال  هو  كا   ، واآلخرين  أنفسهم  تهدد  أن  ويحتمل  أكرب 

ال تعد أوال، يف السياق الهندي، الفريدة  والوحيدة التي تعرف قضايا مشابهة من 

قبيل انخفاض األجور، واإلرهاق، والتعرض للمخاطر بشكل منتظم عىل امتداد االقتصاد 

العاملي الحر. ميكن معالجة هذه الرشوط بطرق متنوعة، مبا يف ذلك  التنظيم الذي 

يستهدف حالة توظيف العال والتزامات املنصات. وما يدعم العمل الجاعي والتنظيم 

العايل وجهود الجهات الخارجية رفع الوعي العام وتحفيز املارسات األكرث عدالة.

يف ظل روح مؤسسة العمل الائق )Fairwork Foundation(، وضع مرشوع 

االجتاع  بالتعاون بني علاء  أكسفورد عام 2018،  إجرايئ مقره يف جامعة  بحث- 

االقتصاد  يف  العادلة  غري  املارسات  معالجة  يعملون عىل  الذين  العمل  ومحاميي 

الحر. باالعتاد عىل األدلة التي تم جمعها من أكرث من 300 عامل »حر« عىل امتداد 

مختلف البلدان يف إفريقيا وآسيا وأوروبا ، قمنا بتطوير خمسة مبادئ للعمل الائق: 

األجر املنصف، الرشوط املنصفة، العقود املنصف، اإلدارة املنصفة، والتمثيل املنصف.

دورة  امتداد   عىل  املنصة(  وإدارة  العال  مع  املقابات  )يشمل  بحثًا  نجري 

ذلك،  بعد  املبادئ.  هذه  ضوء   عىل  الحر   االقتصاد-  منصات  لتقييم  سنوية 

أو  فردية  أداء  بطاقات  يف  سواء  ونعرضه  درجات،   10 من  مقياسا  أمامهم  نضع 

من  مبدأ  لكل  عتبات  حددنا   ، بذلك  للقيام  »اإلنصاف«.  حول  دوري  جدول  يف 

املنصف«  »األجر   ، املثال  سبيل  )عىل  املحلية  الظروف  عىل  بناًء  الخمسة  املبادئ 

يتم تفسريه بشكل مختلف يف أماكن مختلفة(. من ثم يُسمح باستخدام املنصات 

إنصافا. األكرث  العمل  رب  إىل  لإلشارة  ترتيب  باستخدامعامات  التقديرات  لتسجل 

والرشكات  للعال  عمل  إطار  توفري  إىل  نهدف  العمل،  هذا  خال  من 

يحقق  املنصة  عىل  قائم  اقتصاد  لتخيل  واملنظمني  واملستهلكني 

العال. ومتكني  املستدامة  العيش  وسبل  العمل  فرص  بتوسيع  وعده 

بعد شكوى الراكب املذكورة أعاه، اتخذت أوال إجراًء تأديبيًا وتصحيحيًا فوريًا 

ضد سائقه املرهق، مبا يف ذلك رضورة انتظاره للمشورة. لكن قد ال يتوجب إلقاء 

السائق. ليس من املمكن تقديم املشورة لشخص ما ليكون أقل  اللوم عىل أقدام 

 ، ومنصاتها  أوال،  كانت  إذا  مستقر.  غري  دخل  مصدر  عىل  اعتاًدا  أقل  أو  تعبًا 

تعمل بدالً من ذلك عىل دمج مبادئ العمل الائق بشكل استباقي يف الطرق التي 

تدير بها العال، فقد نرى نتائج أكرث أمانًا وإنصافًا للعال يف اقتصاد الحر. يدفع 

السائقون أجرًا صافيا عاداًل  )مقياس األجر( ويعملون عىل املنصات التي ال تحتوي 

املرجح  الرشوط( ومن  )مقياس  الزائد  العمل  تكافئ  عىل هياكل مكافآت مضّمنة 

أن يختاروا تسجيل الخروج بدالً من قبول وظيفة أخرى يف نهاية يوم عمل شاق.

يف الحاالت التي يعرب فيها عن التزامات األداء بوضوح، يسعى العال إىل تقييم 

خياراتهم بعناية قبل  التوقيع عىل عقود العمل. كا يريد العال الذين يعملون 

مبادئ العمل العادل. الصورة ل: مؤسسة 
العمل العادل.

>>
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إلدارة(  )مقياس  القانونية  لإلجراءات  مستجدة  بإجراءات  تتمتع  التي  باملنصات 

حي.  شخص  قبل  من  قضيتهم  إىل  واالستاع  التأديبية  اإلجراءات  استئناف  من 

والعال الذين ميكنهم الحصول عىل هيئة جاعية مستقلة معرتف بها من خال 

املنصات )مقياس التمثيل( من املحتمل أن يكونوا قادرين عىل املطالبة بصفقة أكرث 

األخرى  املنصات  ومعظم  أوال  نجحت  ذلك،  من  وبدالً  الخاصة.  برشوطهم  عدالة 

ولكن  واملخاطر،  التكاليف  من  للتقليل  فقط  ليس  خارجية  مبصادر  االستعانة  يف 

العال. إىل  بالنسبة  اآلمنة  غري  العمل  ظروف  عن  مسؤوليتها  من  كذلك  للنقليل 

غري  العمل  أن  االعتقاد  نعزز  أن  مبادئنا،  خال  من  أسايس،نسعى،  بشكل 

تحديات الرقمنةالتحول الكبير- بعد مضي ٧5 عاماالهجرة

جداول الدوري لعام 2019 يف مؤسسة العمل 
العادل يف جنوب إفريقيا والهند. الصورة ل 

مؤسسة العمل العادل.

عليها  يقوم  معارصة  ملنصة  مقبوال  أو  رضوريا  طبيعيا،  رشطا  ليس  اآلمن 

من  الشاق  والعمل  الشاقة  العمل  حقوق  تقويض  يتم  لذلك  االقتصاد. 

ويف  مىض.  وقت  أي  من  أكرث  مختلفة  قطاعات  يف  الذكية  الحلول  خال 

قابلة  غري  املنابر  تبدو  بديل  وجود  بعدم  اإلحساُس  بعمق  يتأصل  حني 

اإلدراك  يكونهاعنها  التي  الصورة  تجاه  للغاية  حساسة  أنها  إال  بها،  للمساس 

بقدرة  واملستهلكني(  العال  من  )كل  املنصات  مستخدمو  يتمتع  لكن  العام. 

للعمل.  عدالً  أكرث  مستقبل  وتحقيق  تصور  يف  نتخيل  ما  بكثري  أكرب 

 >srujana.katta@oii.ox.ac.uk< توجه املراسات إىل رسجانا كاتا عىل العنوان 

 >kelle.howson@oii.ox.ac.uk< وإىل كييل هاوسون عىل العنوان 

>mark.graham@oii.ox.ac.uk< وإىل مارك غراهام عىل العنوان

mailto:srujana.katta%40oii.ox.ac.uk?subject=
mailto:kelle.howson%40oii.ox.ac.uk?subject=
mailto:mark.graham%40oii.ox.ac.uk?subject=
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لـ ت الخمسون  السنوية  الــذكــرى  ميزت 

والتي   ،1969 عام  الساخن«  »الخريف 

كولني  مــثــل  ــاع  ــت االج عــلــاء  جعلت 

وأليساندرو     )Colin Crouch( ــش     ــراوت ك

عن  يتحدثون    )Alessandro Pizzorno( بيزورنو 

من  عاملية  موجة  بظهور  الطبقي«،  الرصاع  »تجدد 

املليونية  الضخمة، مبا يف ذلك املسريات  االحتجاجات 

وحركات العصيان املدين التي اندلعت بشكل متزامن 

يف أماكن بعيدة عن بعضها البعض مثل لبنان والشييل 

الساخن«  »الخريف  يف  كونغ.  وهونغ  وكاتالونيا 

التفاوتات الشديدة  النضال ضد  ، احتدم  لعام 2019 

والنخب الفاسدة، مع االحتجاجات املناهضة للتقشف 

يف بداية العقد، وكذلك حركة العدالة العاملية يف بداية 

األلفية.

مع عودة االحتجاجات ضد التقشف بشكل دوري، 

>>

الرأسمالية، والطبقة، 
والخصومات

بقلم دوناتيال ديال بورتا ، )Donatella della Porta(، المدرسة العليا ، فلورنسا ، إيطاليا

>

احتجاجات يف هونغ كونغ يف عام 2019. الصورة ل: ستوديو انشيندو / فليكر. 
بعض الحقوق محفوظة.

مع نهاية العام 2010، ظهرت حركات تعبئة ضد العنف 

املارس ضد النساء أو تزتيد حرارة الكون خارج بعض 

التأطريات السابقة ملثل هذه الحركات، حيث متوقعت 

القضايا ضمن نقد عاقات اجتاعية وسياسية قامئة. 

التي  االجتاعية،  الشبكات  تدفقات  تقوم  ما  غالبا 

مرة.  ألول  مواطنني  بتعبئة  املجموعات،  فيها  ترتابط 

 )Fridays for Future( املستقبل  »جمعات  ومع 

 )Extinction Rebellion( االنطفاء  وانتفاضة 

 Ni Una(  » وتحركات »ال اْسِتثَْناَء َولَْو لَِواِحَدٍة ِمْنُهنَّ

الطبيعة  ضد  العنف  قضايا  ومجابهة  بل   ،)Menos

جذور  امتدت  الرأسايل،  االستغال  تحت  والنساء 

التعبئة الجاهرية لخريف عام 2019  يف االنقسامات 

الوطنية ولكنها كانت تعرب عن نفسها أيًضا وعن غضبها 

من تطور رأسايل عاملي أدى إىل زيادة يف الامساواة 

االجتاعية وتقييد للحقوق املدنية وللحرية السياسية. 

يف بعض األحيان، أدى القمع الوحيش للعصيان املدين 

آفاق نظرية

انغراس االحتجاجات  الشوارع واملحاكم إىل زيادة  يف 

التطرف. من  لحظات  مع  التسييس،  دوامة  يف 

ولنئ كانت الليربالية الجديدة واألزمة التي تفاقمت 

التعبري  تم  ما  وغالبًا  السخط،  من  الكثري  أثارت  عنها 

عنها بأشكال من أعال الشغب، شكلت الرأسالية يف 

بحثيا  وموضوعا  مفهوما  االجتاعية  الحركة  دراسات 

الطبقات  تحليل  بشأن  األمر  كان  وكذلك  هامشيًا. 

 ،2008 العام  يف  الكبري  الركود  منذ  الطبقي.  والرصاع 

للنزاعات  الهيكلية  كان هناك اهتام متزايد باألسس 

املؤسساتية  السياسات  يف  وتعبرياتها  االجتاعية 

لقد  املتنازعة.  السياسات  يف  )وخاصة(  أيًضا  ولكن 

ظهرت افرتاضات راسخة حول دور الفرص السياسية، 

حاجة  بوصفها  التأطري،  وعمليات  املوارد،  وتعبئة 

االجتاعية  الظروف  مراعاة  خال  من  التحينّي  إىل 

فيا  ذلك  سأوضح  وكا  لاحتجاجات.  واالقتصادية 
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آفاق نظرية

ييل، ومن أجل إحضار الرأسالية مرة أخرى إىل داخل 

األدب  بني  الربط  إىل  نحتاج  االحتجاجات،  تحليل 

مساهات  وبني  االجتاعية  الحركات  عن  املوجود 

النيوليربالية. للرأسالية  السيايس  االقتصاد  يف  مهمة 

< التحوالت يف الرأساملية والحركات االجتامعية الجديدة

إىل  العالية  الحركات  حول  األبحاث  أشارت  لقد 

التحول الذي عرفته الرأسالية  عىل األمد البعيد، ما 

الطبقي  الصناعيني ووعيهم  العال  انحطاط  إىل  أدى 

تناول   ، املنطلق  هذا  من  التنظيمية.  قدراتهم  وكذا 

انتشار  الحركة االجتاعية  البحث اإلمبرييقي لدراسة 

االنقسامات خارج املصانع، واغرتاب الهويات الجاعية 

يف  القامئة  الهرمية  التسلسات  ومقاومة   ، الجديدة 

سبعينيات  منذ  تحديدا  ذلك  كان  وللسوق.  املجتمع 

القرن العرشين، وخاصًة منذ تقييم االنقسام الطبقي 

عىل أنه انقسام سلمي، حيث أشار بعض علاء الحركة 

االجتاعية يف الواقع إىل الطابع ما بعد الصناعي وما 

عليها. ركزوا  التي  الجديدة  للحركات  املادي  بعد 

بالحركات االجتاعية  التنظري ملا يسمى  يف سياق 

الحركات  حول  الباحثني  أعال  أشارت  الجديدة، 

 Alberto Melucci ميلوتيش  ألربتو  مثل  االجتاعية 

و آالن توران  Alain Touraine  إىل بعض خصائص 

بعد  ما  )أو  مربمج  مجتمع  يف  االجتاعية  الحركات 

املصدر  هو  املعلومات  يف  التحكم  وألن  صناعي(. 

املتوقع  من  كان  فقد  االجتاعية،  للسلطة  الرئيس 

مجاالت  إىل  العمل  أماكن  من  النزاعات  تنتقل  أن 

والعلوم  املعلومات،  ووضع  والتطوير،  البحث  مثل 

والتكنولوجيا، ووسائل اإلعام. مل تعد الجهات الفاعلة 

الصناعي  باإلنتاج  الجديد مرتبطة  الرصاع  املركزية يف 

و  والرمزية  املعرفية  املوارد  باستخدام  باألحرى  بل 

من  كان  املعارصة،  املجتمعات  يف  عليها.  السيطرة 

عمل  مراكز  إنشاء  يف  االستثار  يدخل  أن  املتوقع 

مستقلة ذاتياً يف توتر مع الحاجة إىل اندماج أوثق من 

خال زيادة السيطرة عىل دوافع العمل اإلنساين ذاتها. 

يف حني تبنى كل من  تورين  وميلوتيش رؤية متطورة 

إعطاء  مع  وناقاتها،  الرئيسية  االجتاعية  للنزاعات 

أهمية لتنمية ما ميكن للمرء أن يسميه الوعي الطبقي، 

لـ  القاعدة االجتاعية  التجريبية عىل  البحوث  ركزت 

»الحركات االجتاعية الجديدة« عىل املواقف الطبقية 

بعض  بني  من  التعميم  إىل  ميل  مع   . للمتظاهرين 

أشارت  البلدان،  من  قليل  بني  عدد  ومن  الحركات 

مثل  الوسطى،  الطبقة  مواقف  بعض  إىل  الدراسات 

العال ذوي الياقات البيضاء يف الخدمة العامة، التي 

تكون أكرث استجابة إىل املشاركة يف أشكال مثرية للجدل 

أكرث من العال ذوي الياقات الزرقاء ، عىل سبيل املثال.

< عودة الرصاعات الطبقية

التجريبية  والتحليات  النظريات  هذه  كانت  لنئ 

السياسات  خصائص  بعض  عىل  الضوء  إللقاء  مفيدة 

العامل  من  معينة  منطقة  يف  النزاعات  بحل  الخاصة 

تبني  الرعاية،  دولة  يف  التوسع  من  معينة  لحظة  يف 

ونهاية  العالية  الرصاعات  بنهاية  التنبؤات  أن 

االحتجاج بوصفها ساحة للطبقة الوسطى غري دقيقة.

أنه  للرأسالية  الغريب  الشكل  يثبت  مل   ، أوالً 

واملجتمعات  االقتصاديات  به  تحركت  الذي  النموذج 

طورت  الغرب،  يف  حتى  ولكن  فحسب،  األخرى 

منظرو  توقعه  ما  استغااًل  أكرث  أشكااًل  الرأسالية 

يؤد  مل  الصناعيني  العال  تراجع  إن  املربمج.  املجتمع 

إىل  جنبا  ذلك،  من  بدال  العال.  استغال  تراجع  إىل 

طغيان  لوحظ  العال،  ظروف  هشاشة  مع  جنب 

مع  املتوسطة،  للطبقة  الربوليتارية  الصبغة  من  نوع 

انخفاض يف االستقالية وكذلك يف الرواتب يف العديد 

البيضاء  الياقات  ذوي  العال  لدى  وكذلك  املهن  من 

 David( الخدمات. كا وضح ديفيد هاريف يف قطاع 

تنمو  ماركس،  كارل  تحليل  إىل  إشارة  يف   ،  )Harvey

جني  عن  بديا  املالية  املضاربة  خال  من  األرباح 

مشاكل  معالجة  أجل  من  اإلنتاج  خال  من  األرباح 

املوجهة  الرتاكم  أشكال  جانب  إىل  املفرط.  الرتاكم 

فائض  من  جزء  وجود  ومع  املوسع،  اإلنتاج  نحو 

يف  منو  هناك  كان  اإلنتاج،  يف  استثاره  املعاد  القيمة 

بالرتاكم  التذكري  مع  امللكية،  نزع  طريق  عن  الرتاكم 

العاقات  توسيع  خال  من  املال  لرأس  األصيل 

الرأسالية. غري  االجتاعية  التكوينات  مع  الخاصة 

استهدفت النزاعات املتنامية حول ظروف العمل 

 Michael( املشاكل املرتبطة مبا وصفه مايكل بوراوي

إعادة  ضد  اجتاعية  حركات  بأنه   )Burawoy

تحققت(،  التي  االجتاعية  الحاية  )رفع  التسليع 

والحركات االجتاعية ضد تسليع مجاالت جديدة من 

السابق،  التسليع  ضد  االجتاعية  والحركات  النشاط 

السابقة من السوق، عىل  املعروفة باسم طرد السلع 

العمل.  السابقني من سوق  العال  املثال طرد  سبيل 

التعبئة  أشكال  يف  يؤثر  الرتاكم  منطق  ألن  نظرًا 

االحتجاجات  تتّبع  أن  نتوقع  أن  ميكننا  الجاعية، 

املحددة  الخصائص  إىل  بالنظر  مختلًفا  منطًقا 

الطبقي. التقسيم  من  تزيد  التي  املالية  للرأسالية 

<  الرصاعات الطبقية يف أواخر فرتة الليربالية الجديدة

إىل جانب النقاش حول االتجاه الواسع يف تعاقب 

التشكيات االجتاعية، يجب أيًضا النظر يف العمليات 

الدورية -الواقعة يف منتصف مرحلة التطور الرأسايل- 

عند النظر يف ظروف عودة الرصاع الطبقي خال أزمة 

 Karl( بوالنيي  كارل  ميّز  النيوليربالية.  الرأسالية 

 The Great( الكبري«  »التحول  كتابة  يف   )Polanyi

الرأسالية،  التنمية  منظور  من   ،)Transformation

حركة وحركة مضادة بني الحاية االجتاعية والسوق 

الرأسالية  اعتمدت  ثاٍن،  كبري  تحول  ويف  الحرة. 

النيوليربالية عىل أيديولوجية الهيمنة الشديدة للسوق 

للسوق. االجتاعية  الهيمنة  ملجابهة  املجتمع  عىل 

بوالنيي  حركات  يف  الشائعة  االتجاهات  ولكن 

من  مختلفة  أنواع  يف  مضّمنة  املضادة  والحركات 

الفرتات  نفس  يف  وجودها  يتزامن  التي  الرأسالية 

التاريخية. أوالً -وكا بني منهج النظام العاملي- تأخذ 

مركزها،  مستوى  عىل  مختلفة  أشكااًل  الرأسالية 

الحركة  دراسات  انتقدت  وحدودها.  حدودها  أشباه 

العالية امليل إىل تعميم االتجاهات الجيوسياسية عىل 

املستوى العاملي، ما يدل، وعىل الرغم من أن العال 

الغرب قد يكونون يف تراجع فعا،  الصناعة يف  قطاع 

ثانياً،  العاملي.  الجنوب  مبناطق  مغاير  الحال  أن  عىل 

وديفيد سوسكيس   )Peter Hall( بيرت هول  كل  قام 

أنواع  بتمييز  آخرون  وباحثون   )David Soskice(

السوق  اقتصادات  )ضمن  الرأسالية  من  مختلفة 

للتفاعل  الرئيس  العنرص  فيها  السوق  يكون  الحرة( 

السوق  اقتصادات  تحت  يتم  ملا  معاكسة  والعاقات 

املنسقة. تطرقت األبحاث الحديثة إىل التكيف املتنوع 

ألنواع الرأسالية يف التحول الكبري الثاين وأزمتها خال 

مختلفة  أشكاالً  االستياء  اتخذ  الكبري.  الركود  فرتة 

ردود  وكذا  وشدتها  توقيتها  املالية،  باألزمة  متعلقة 

الفعل السياسية حيالها. عىل مستوى املركز واملحيط، 

 )Beverly Silver(  يتفاعل ما وصفته بيفريل سيلفر

بالنوع البوالنيي من الرصاعات الطبقية يف الدفاع عن 

االستباقية  االجتاعية  الحركات  مع  القدمية  الحقوق 

من النوع املاركس التي تتحدى أنظمة اإلنتاج الحالية.

< فاعلية الحركات االجتامعية

االقتصاد  يف  االنعكاسات  هذه  تقدم  حني  يف 

الطبقية  األسس  لتحليل  مفيدة  الحرج رؤى  السيايس 

الفئات  مختلف  قدرة  تظل  االجتاعية،  للنزاعات 

بناء منظات مستقلة وكذلك شغل  االجتاعية عىل 

مناصب السلطة املؤسسية أسئلة مفتوحة قد تساعد 

ميكن  معالجتها.  يف  االجتاعية  الحركة  دراسات 

كيفية  الضوء عىل  إلقاء  االجتاعية  الحركة  لدراسات 

إنشاء الحركات املضادة للنظام و/ أو الحركة املضادة 

عند  واسعة.  عاقات  سياق  ويف  الوكالة  خال  من 

القيام بذلك، قد تسهم هذه الدراسات يف دفع تحليل 

الطبقات بعيًدا عن النهج البنيوي، مع األخذ يف االعتبار 

دور موارد التعبئة وكذلك دور البعد السيايس املستقل.

الحركة  علاء  تحدث  عندما  ببدء،  بادئ 

تطور  يف  مختلفة  لحظة  عن  الجديدة  االجتاعية 

املحددات  إىل  مفيد  بشكل  االنتباه  لفتوا  الرأسالية، 

عىل  نفسه  الوقت  يف  الرتكيز  مع  للنزاعات،  البنيوية 

أهمية عمليات تحديد الهوية. وعىل هذا النحو، هم 

للاركسية  البنيوي  التفسري  ضد  مبجادلة  يقومون 

الذي أسهمت املقاربات الجديدة أو ما بعد املاركسية 

من  الكثري  استثار  دون  عليها  التغلب  يف  جزئيًا 

التنظيمية  للموارد  املحدد  التطوير  حول  األبحاث 

. الفعل  إىل  البنية  من  التحول  تفرس  التي  والفكرية 

<<يف هذا الصدد، تظل بعض العنارص التي أشار إليها 
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نهج الحركة االجتاعية الجديدة ذات صلة باستيعاب 

أهمية  تظل   ، املثال  سبيل  عىل  املعارصة.  الرصاعات 

السيطرة عىل املعرفة يف مقابل تراجع امللكية املادية 

لوسائل اإلنتاج، أو رفض التصور الهرمي للشعب يف دول 

الرعاية لصالح تعريف العموم، مهمة يف حركات اليوم. 

وليس من قبيل الصدفة، أن تشري التحليات املاركسية 

الليربايل  العرص  يف  االجتاعية  للحركات  الحديثة 

 Colin( الجديد، مثل التحليل الذي أجراه كولني باركر

وتورين  ميلوتيش  إىل  واسع  نطاق  عىل   ،)Barker

خاصة عندما يؤكدان عىل أهمية املعرفة يف خطابات 

املقاومة القامئة عىل االعرتاف باالحتياجات الجوهرية 

و التغلب عىل البداهة السائدة. كا يؤكد البحث عن 

املوجات الطويلة يف السياسة املثرية للجدل كذلك عىل 

دور تراكم املوارد الرمزية واملادية ملقاومة الرأسالية، 

واستقرار   ، االحتجاج  من  معني  مجال  وتوحيد 

والشبكات. التحالفات  وكذلك  املؤسسية  القنوات 

بينت الدراسات الحديثة بجاء أن تطورات األزمة 

االقتصادية وكذا السياسية، وأشكالها وحدتها  تأثريات 

ذات صلة يف أشكال الخاف وكثافته. تحدت التحليات 

األورويب  املحيط  يف  االجتاعية  للحركات  املقارنة 

ودراسات  العمل  اجتاع  علم  يف  الواسعة  الفرضيات 

الحركات  بازدهار  تدفع  التي  االجتاعية  الحركات 

التقدمية نحو األمام يف أوقات الوفرة، أي األوقات التي 

النمو  ويستهدف  هيكلياً  أقوياء  العال  فيها  يكون 

زيادة  يف  األرباح  الستثار  أعىل  هوامَش  االقتصادي 

الرواتب والرضائب يف دعم نفقات الرعاية االجتاعية. 

التحليات أنه عندما كانت األزمة  أظهرت مثل هذه 

واليونان  أيسلندا  مثل  بلدان  يف  سيا  وال  أقوى، 

مع  النشاط  مستويات   رفع  يف  تسببت  وإسبانيا، 

وجود إجراءات جديدة باإلضافة إىل أشكال ومطالبات 

كانت  أنها  حتى  مستحدثة،  األخرى  هي  تنظيمية 

فإن  ذلك،  ومع  السيايس.  النجاح  تحقيق  عىل  قادرة 

التفكري يف التحديات املختلفة للجهات الفاعلة املثرية 

للجدل يف أوقات الوفرة مقابل أوقات األزمات ال يزال 

النشاط  حول  األبحاث  بعض  أشارت  فقد  أهمية.  ذا 

فعليا  من  األزمات  التغلب عىل  امكانية  إىل  العايل 

خال خلق موارد للتضامن خال االحتجاجات. لقد تم 

بالفعل تحليل اإلرضابات الطويلة أو احتال املصانع، 

مثل التخييم يف الساحات أو اعتصامات العاطلني عن 

للتقشف،  املناهضة  االحتجاجات  ميزت  التي  العمل 

أفكاًرا  تخلق  التي  األزمة  عىل  فعل  ردة  أنها  عىل 

ومارسات مبتكرة. حسب غراميش ومفهومه »األزمات 

يف  الحاكمة،  الطبقة  هيمنة  أزمات  العضوية«، خال 

أن  ميكن  واالجتاعية،  السياسية  الظروف  بعض  ظل 

تتحول الراديكالية املحلية إىل حركة اجتاعية أوسع.

آفاق نظرية

حتجاجات يف تشييل يف عام 2019. تصوير: دييغو 
كوريا / فليكر. بعض الحقوق محفوظة

< املالحظات الختامية

يف الختام ، متيل الرؤية البنيوية للفئات االجتاعية 

الفرص  بها  تتوسط  التي  الطرق  عن  التغايض  إىل 

السياسية يف التأثريات االجتاعية واالقتصادية وكذلك 

دراسات  عليه  ركزت  ما  وهو  املوارد،  تعبئة  عمليات 

دراسات  ربط  إن  أسايس.  بشكل  االجتاعية  الحركة 

)الحرج(  السيايس  باالقتصاد  االجتاعية  الحركة 

الحركات  وتوقيت  وكثافة  تنوع  لفهم  أسايس  أمر 

من  مختلفة  مناطق  يف  احتشدت  التي  االجتاعية 

أزمة  مواجهة  ظل  يف  مختلفة  توقيتات  يف  العامل 

القيام  أجل  ومن  عليه  وبناء  النيوليربالية.  الرأسالية 

االجتاعية  الحركة  نظرية  تشارك  أن  يجب  بذلك، 

الرأسايل  للتحول  النقدية  التحليات  يف  أكرب  بشكل 

الراهنة.  واالستغال  الرتاكم  الرسورات  يسائل  التي 

التحوالت  تحليل  يستفيد  أن  نفسه، ميكن  الوقت  يف 

الحركة  نظرية  من  الرأسالية  ذاخل  البنيوية 

استياءها.  تعبئة  إىل  االنتباه  يلفت  إذ  االجتاعية: 

توجه كل املراسات إىل 

 >donatella.dellaporta@sns.it< دوناتيا ديا بورتا

mailto:donatella.dellaporta%40sns.it?subject=
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ن غري املمكن لتاريخ إفريقيا الفكري يف القرن العرشين أن يكون مكتما من م

 2018 سنة  من  أغسطس   12 يف  املتويف  أمني  سمري  بإسهامات  االعرتاف  دون 

بناء  تاريخ  يف  الحاسمة  اللحظات  مع  الفكرية  رحلته  مسار  يتقاطع  والذي 

إفريقيا الحديثة: )1( تصاعد القومية العربية ؛ )2( االنعطاف اليساري يف إفريقيا ما 

بعد الكولونيالية وما عرفته من تصاعد لاشرتاكية اإلفريقية واالشرتاكية العلمية؛ )3( 

الوحدة اإلفريقية يف  انهزام  ؛ )4(  التبعية  الجديدة من خال  الكولونيالية  الهيمنة 

سياق التكيف الهيكيل والحرب الباردة ؛ و )5( بناء إفريقيا معوملة. هذه اللحظات، 

عاشها أمني ودرسها، وانخرط فيها فكريًا.

كتب أمني بوصفه ماركسيا مستقا، بناًء عىل أجندة بحث متجذرة يف أطروحة 

العمل الحًقا تحت  نرُش هذا  التخلف وآلياته.  التي ركزت عىل  الدكتوراه )1957( 

أمني  كان   .)1974( التخلف  نظرية  نقد   - العاملي  الصعيد  عىل  الرتاكم  عنوان  

التخصصات.  بني  املوجودة  للحدود  البته  يأبه  يكن  ومل  للمعايري،  خارقًا  مثقًفا 

النظم  وتحليل  املاركسية،  النظرية  حول  رائدة  إسهامات  أمني  سمري  قدم  لقد 

العاملية،  السياسية  للجغرافيا  موقعية  وتحليات  التنمية،  ونظرية  العاملية، 

ومقرتحات اسرتاتيجية، وأعاد النظر باستمرار يف قضية االشرتاكية. كا استفاد علم 

الدولية  والعاقات  االقتصاد  يف  أهمية  أيضا  لها  التي  أمني  إسهامات  من  االجتاع 

األخرى.  التخصصات  ومختلف  التنمية  ودراسات  الكولونيالية  بعد  ما  والنظرية 

العلوم  أبحاث  تطوير  مجلس  تأسيس  يف  أمني  شارك   ، األفريقي  املستوى  عىل 

االجتاعية يف أفريقيا )CODESRIA(  يف العام 1973، وشغل منصب األمني التنفيذي 

االجتاع،  أجيال من علاء  ثاثة  املؤسسة بصمتها يف  تركت هذه  <<املؤسس، حيث 

تكريم الماركسي الرائد في أفريقيا، 
سمير أمين

بقلم فيشواس ساتجار )Vishwas Satgar( ، جامعة ويتواترسراند ، جنوب إفريقيا ،وعضو لجان أبحاث ISA حول االقتصاد 
)RC44( وحركات العمل )RCوالمجتمع )٠٢

>

سمري أمني يف برلني، عام 2016. الصورة ل: فليكر. 
بعض الحقوق محفوظة. 

إفريقيا. االجتاعية يف  العلمية  الجاعة  تقدم  كبريًا يف  فارقًا  وأحدثت  األقل،  عىل 

كانت  ملاركس  مقاربته  أبًدا.  لألرثوذكسية  أسريًا  أمني  يكن  مل  ماركسيته،  يف 

املاركس  املنهج  ولكن  انطاق  نقطة  ماركس  كان  ماركس.  من  التعلم  خال  من 

االبتكار  يتطلب  أمر  هو  و  الحالية«.  للتحديات  املاركسية  »استجابة  يستدعي 

املفاهيمي يف نظرية ماركس حول الرأسالية واملادية التاريخية.  وهنا، مل يتعامل 

بالعمل.  املال  رأس  عاقة  مييز  تجريدي  تعريف  خال  من  الرأسالية  مع  أمني 

وجهة  ومن  االقتصادية،  النزعة  إىل  النهج  هذا  مبثل  املطاف  انتهى  ألمني،  بالنسبة 

هذه  عىل  يتوجب  الخلفية«،  »الهوامش  أي  الهوامش،  لتطور  »مرسحية«  نظر 

من  أنه  يرى  أمني  كان  ذلك،  من  بدالً  املتقدمة.  املراكز  بالركب  تلحق  أن  األخرية 

وعىل  أساسية،  تحليل  وحدة  عامليا،  نظاما  بوصفها  الرأسالية  يف  التفكري  املهم 

أعىل مستوى من التجريد، وهو ما يتطلب تفسريات تاريخية للرأسالية، وتحليا 

ملموسا لإلمربيالية املعارصة، وتحليات موقعية. هذا ما دفع أمني إىل تجديد مفهوم 

لقد  العاملية.  الرأسالية  لتحديد موقعه ضمن  أبعَد،  به  والذهاب  للقيمة  ماركس 

طور مفاهيم الريع االمربيايل، والتنمية غري املتساوية، واالستقطاب العاملي باعتباره 

العاملي. إن جوهر تصوره لإلمربيالية هو تصوره للمرحلة  الرأسايل  مازًما للنظام 

أسلحة  احتكار  يف  املتمثلة  الخمسة  أشكالها  مع  االحتكارية،  للرأسالية  العاملية 

واالتصاالت.  الكوكبية  واملوارد  املالية،  والتدفقات  والتكنولوجيا،  الشاملن  الدمار 

وهم. مبثابة  للهوامش  بالنسبة  بالركب«  »اللحاق  يصبح  املنظور،  هذا  من 

يف الوقت الذي تعرف فيه الجامعات رصاعات شتى يف كل من العاملني الشايل 

والجنويب حول تحدي القضاء عىل الكولونيالية، تعد مساهمة سمري أمني يف املاركسية، 

في ذكرى: سمير أمين )١9٣١-٢٠١8(
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في ذكرى: سمير أمين )١9٣١-٢٠١8(

ولبنة أساسية للحوار  بعيدا عن مركزية أوروبا، أمرا حاسا ورائدا، باعتباره جرساً 

كافة  من  التنصل  عىل  االستعار،  إلنهاء  بحاستهم  يحرصون،   الذين  أولئك  بني 

أوجه املاركسية بوصفها فكرا أوروبيا مركزيا. تحدى أمني لحظة املركزية األوروبية 

من خال ماركس، وتاريخ الرأسالية، والحداثة الغربية. وأقدم عىل ذلك من خال 

ابتكار فكرة »منط اإلنتاج الخراجي«  وقام بتحويل هذه الفئة إىل تسلسل تاريخي 

توضح من خاله كيف أن أوروبا كانت توجد يف هامش حضارة ما قبل الرأسالية. 

إىل  اإلقطاعية  من  املتنوعة  انتقاالتها  وبفضل  بالحضارة،  متأخرة  التحقت  أوروبا 

التي  بالطريقة  التطور  من  متكنت  الفائض،  إنتاج  مركزية  واقتاعها  الرأسالية، 

هناك  كانت  حيث  واالستثنائية،  البيضاء  العبقرية  بسبب  أوروبا  تتطور  مل  تبنتها. 

حاالت طوارئ تاريخية متورطة يف إعادة تشكيل النظام العاملي منذ القرن السادس 

من  االقتصادية  النزعة  مع  وتداخلها  أوروبا  مركزية  تحّدى  أمني  أن  كا  عرش. 

الرأسالية. يجب  الهوامش  العال والفاحني يف  الدفاع عن مركزية تحالف  خال 

الربوليتارية  ترتيب  السياسات من سياسة  املاركس وكذا  الطبقي  التحليل  يحّد  أال 

بــ »إمرباطورية  القدمية واملبكره  أمني  تكهنات  أكدت  الصناعية. عاوة عىل ذلك، 

الفوىض« )1992(، والتي تتوقف فيها الكتلة األوروبية واألمريكية بقيادة الواليات 

املتحدة عن إعادة إنتاج وتوسيع أسواقها الرأسالية، عىل رضورة إنهاء االستعار.

إن مفهوم سمري أمني االسرتاتيجي املتعلق بفك االرتباط، والذي مل يكن متعلًقا 

باالكتفاء الذايت، يخلق أيًضا قاعدة أساسية للمشاريع الشعبية الوطنية يف مختلف 

البلدان واملناطق، لضان صياغة املرشوع السيادي عن طريق القضاء عىل االستعار 

عىل  السيطرة  يف  املركزية  القضية  متثلت  أمني،  إىل  بالنسبة  وهكذا،  نهايئ.  بشكل 

العاقة بني البلدان يف الهوامش والرأسالية العاملية. كا أن أمني مل يدعم رشوط 

رأيه،  وحسب  لذلك،  واملراكز.  العاملية  االحتكارات  رشوط  عىل  الواقعة  التعديل 

يف  واالنخراط  الخاصة،  املرصفية  الخدمات  وتوفري  املرصفية،  الرقابة  تحرير  فإن 

الزراعة املعوملة، عىل سبيل املثال، كلها عوامل  كانت تحول دون التنمية الوطنية.

ثاثة  من  يتشكل  وطني  شعبي  مبرشوع  االرتباط  فك  يتعلق  العمق،  يف 

التوجهات  هذه  تكون  أمني  تصور  ويف  واالشرتايك.  والرأسايل  الدولوي،  توجهات: 

مدعومة من طرف تحالف طبقي )ويف حالة الهوامش، تحالف العال والفاحني( 

مع  وتتعارض  وتتناقض  تصطدم  اتجاهات  وتلك  املرشوع.  هذا  تحقيق  إىل  يؤدي 

نظره  وجهة  منطلق  من  الوطني.  الشعبي  املرشوع  توجه  لتحدد  البعض  بعضها 

االرتباط. لفك  وواضحة  رضورية  رشوط  عدة  بوضع  قام  املوضوع،  يف  العميقة 

أوالً، يعد املرشوع الوطني الذي يفي باحتياجات الناس أمرًا بالغ األهمية، وال 

ينبغي املساس بهذا من خال العاقة مع الرأسالية العاملية. وميكن اعتبار السيادة 

الغذائية مثاال حاسا يف هذا الصدد. دعم أمني سياسياً وفكريًا املنظور الزراعي الذي 

يتحكم فيه الفاحون وصغار املزارعني واملستهلكون يف النظام الغذايئ. منذ العام 1996، 

شكلت »الفيا كامبيسينا«، أكرب حركة فاحية عىل وجه املعمورة وكانت تضم أكرث من 

200 مليون عضو، وكانت موجودة يف طليعة النهوض بالسيادة الغذائية رَدَّة فعل عىل 

نزع امللكية املرتبط بنظام الغذاء العاملي الخاضع للسيطرة. اعتنق أمني فكرة السيادة 

الغذائية باعتبارها عنرصا حاسا يف املقاربة االسرتاتيجية لفك االرتباط. ميكن ملثل 

هذه املواقف أن تساعدنا يف التفكري حول طريقة إزالة الكربون يف عامل تزداد حرارته.

بالنسبة  إقليمي.  شبه  أو  إقليميا  بعدا  االرتباط  لفك  يكون  أن  يجب  ثانياً، 

يجب  االرتباط،  لفك  رئيسيًا  مركزًا  الواحد  البلد  يكون  أن  يفرتض  كان  لنئ  ألمني، 

يف  العاقات،  واسعة  والسياسية  االقتصادية  الكتل  بناء  سياق  يف  ذلك  يتم  أن 

إفريقيا  نطاق  ولكن حتى عىل  املثال،  إفريقيا عىل سبيل  أو غرب  أفريقيا  جنوب 

قاطبة. ويشمل هذا التوافق أيضا بناء القوة الفكرية الازمة للتحكم يف العاقات 

عىل  للسيطرة  داخلياً  الازمة  القوة  بناء  حول  إقليميا  املهيكلة  الرأسالية   مع 

حول  يدور  كان  االنفصال  أن  يعني  هذا  كان  العاملية.  الرأسالية  مع  العاقات 

الطبقات  طريق  عن  وليس  أسفل  من  مدفوعة  تكون  العوملة  من  آخر  نوع 

الثالوث. لهذا  املتحدة  الواليات  بقيادة  وال  العاملية،  واالحتكارات  الحاكمة، 

النظام  يف  السلطة  المركزية  تحقيق  حول  يدور  أيًضا  االرتباط  فك  كان   ، ثالثًا 

العاملي. فاملفهوم الذي يجمع يف تحقيقه بني فك االرتباط واملركزية، هو فكرة العامل 

التدويل.  القوة من خال  توزيع  إعادة  تفرتض  األفكار  املراكز. ومثل هذه  متعدد 

 يف زمن أمني، وتحديدا بني عامي 1955 و1975، عملت حركة عدم االنحياز بشكل 

حاسم عىل تحقيق مثل هذا العامل متعدد املراكز. ومع ذلك، وبعد هزمية وتراجع 

التدويل  السنوات األخرية من حياته يدافع عن  الثالث، بدأ أمني يف  العامل  تضامن 

الخامس للشعوب والعال. بدأ أمني ينتقد حدود املنتدى االجتاعي العاملي وكان 

يبحث عن أساس جديد للتضامن الدويل، يرتكز عىل تقدير نقدي للتدويل التاريخي. 

وعليه، يجري العمل مبقرتحات أمني بجدية يف مختلف األوساط، نظرا إىل تهديد اليمني 

املتزايد يف العامل وتفاقم األزمات النظامية للرأسالية العاملية ، مبا يف ذلك أزمة املناخ.

وفكروا  اإلفريقي  السياق  يف  أمني  سمري  عرفوا  ممن  جميعا،  نحن 

جراء   عويصة  تحديات  تواجهنا  فكره،  مع  التحاور  خال  من  العامل   يف 

 ،Issa Shivjiشيفجي عيىس  البارز  األفريقي  االجتاع  فعامل  خسارته. 

باوباب«.  »سقط  أمني  وفاة  عند  قوله  خال  من  الحقيقة  هذه  جسد 

>Vishwas.Satgar@wits.ac.za<   توجه جميع املراسات إىل فيشواس ساتغار عىل العنوان

mailto:Vishwas.Satgar%40wits.ac.za?subject=
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حداث عديدة هزت جاعتنا السوسيولوجية خال األشهر القليلة املاضية. لقد أ

 Immanuel( والرشتان  إميانويل  املرموقني:  االجتاع  علاء  من  ثاثة  افتقدنا 

رايت  أولني  وإيريك   )Aníbal Quijano( كيخانو  وآنيبال   )Wallerstein

األخص  االجتاع مدينة عىل  لعلم  الجمعيةالدولية  )Erik Olin Wright(، ولكن 

ذي  الفذ  األثر  مؤلّف  هو  و1998.   1994 بني  فيا  رئيسها  كان  الذي  لوالرشتاين، 

الذي   )The Modern World-System( الحديث  العامل-النسق  مجلدات  األربع 

اقرتح تحليا لألنساق-العامل رّدا عىل نظرية التحديث املهيمنة، وهو التحليل الذي 

ال يزال يحافظ عىل ذات اإلقناع الذي كان له خال السنوات 1970، حني رشع يف 

>>

 إ. ولرشتاين: 
عالم اجتماع ومثقف سامق القامة

بقلم ساري حنفي، الجامعة األمريكية ببيروت، لبنان، ورئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع )٢٠١8-٢٠٢٢(، 
 Institut Universitaire de( ومعهد فرنسا الجامعي )Paris Nanterre( جامعة باريس-نانتير )Stéphane Dufoix( وستيفان ديفوا

France(  وعضو  لجنة البحث في تاريخ علم االجتماع بالجمعية الدولية لعلم االجتماع )ل ب ٠8(

>

مانويل والرشتاين يف الجامعة األوروبية يف سانت 
بطرسربغ ، 2008. تصوير أليكس كوبريانوف / 

املشاع اإلبداعي

كتابته. ومن خال املحاججة بأن االقتصادي والسيايس واالجتاعي-الثقايف ليست 

مجاالت مستقلة عن الفعل االجتاعي، ومن خال الدعوة إىل جعل كل التحاليل 

التّاريخ  االجتاع حول  علم  َمْحَورَة  والرشتاين  أعادة  معا،  آٍن  ونسقية يف  تاريخية 

االجتاع  علم  أسس  واضعا  الرأسالية،  ونظريات  السيايس  واالقتصاد  املقارن، 

املناهض لاستعار  وما بعد االستعاري.

من  االجتاع  لعلم  الدولية  الجمعية  فتح  هو  العظيم  التنظيمي  إسهامه  كان 

خال إقامة اتصال مبارش مع منخرطيها عرب افتتاح تقليِد توجيه رسائل رئاسية إىل 

تخليدا لذكرى إيمانويل والرشتاين )١9٣١-٢٠١9(
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تخليدا لذكرى إيمانويل والرشتاين )١9٣١-٢٠١9(

األعضاء، وتنظيم مؤمترات إقليمية أنجبت أجياال جديدة من علاء االجتاع، متكنوا 

الحقا من أن يصريوا روادا يف علوم اجتاعهم الوطنية، وقادة يف الجمعية الدولية. 

املمتد عىل كل  أثره  لغات عدة عىل  إىل  التي ترجمت  والرشتاين  تشهد كتب 

مقاالته،  من  والعديد  كتبه  من  خمسة  ترجمت  العريب،  العامل  ويف  العامل.  أرجاء 

أبطاله. هذا  من  واحدا  أمني  التبعية سمري  مدرسة  منظّر  مع  كا جعلته صداقته 

املهّمة من  كتبه  والرشتاين يف  يَْذكُُر  ليس  أول،  ففي مستوى  تحليله.  معقٌد  وضع 

غولبينكيان  لجنة  إىل  تقريره  أو   ،)1991(  Unthinking Social Science قبيل 

تشكيل  إعادة  وانكبت عىل   )1996( رأسها  التي   )Gulbenkian Commission(

بنية العلوم االجتاعية، إالَّ عدًدا قليا من العلاء االجتاعيني غري الغربيني )سمري 

املؤرخ واألنرتوبولوجي وعامل   Engelbert Mveng( أمني يف األول وإنغلربت مفنغ

الدين الكامروين- املرتجم( يف األخري(. ولكّن نظرًَة أكرث تفّحًصا، تُظِْهُر أّن مركز فرناند 

 )Binghamton( الذي أداره يف جامعة بينغهامتون )Fernand Braudel( برودال

كان موقعا َوَجَد فيه العديد من العلاء االجتاعيني األمريكان الاّتني من مجموعة 

الحداثة/االستعارية )من قبيل آنيبال كيخانو )Aníbal Quijano( وأنرييك دوسال 

غروسفوغل  ورامون   )Walter Mignolo( مينيولو  ووالرت   )Enrique Dussel(

عىل  تحاليلهم  فيه  يعرضون  مكانا  األقّل  عىل  أو  ماًذا،   )Ramón Grosfoguel(

امتداد السنوات 1990. بل إن تحّديه الثاين )من بني ِستٍَّة( الذي واجه به »ثقافة علم 

االجتاع« التقليدية، يف رسالته الرئاسية لسنة 1998، تلك التي سبقت املؤمتر الرابع 

املركزية  وجه  يف  مرفوعا  كان  مونرتيال،  يف  االجتاع  لعلم  الدولية  للجمعية  عرش 

األوروبية، وفيها اقتبس مطوال من أثر عامل االجتاع املرصي الفرنس أنور عبد امللك1.

التي  التخّصصية  التقسيات  أن  اعتباره  أساس  وعىل   ،1971 سنة  بداية  ويف 

نادى  تَْفِسريي«2،  َغرٍَض  أيَّ  تَْخِدم  تَُعْد  »لَْم  عرش  التاسع  القرن  نهاية  يف  وضعت 

لقد  والتاريخ.   اإلنسانية  العلوم  مع  االجتاعية  العلوم  توحيد  بإعادة  والرشتان 

مقتضية  »العقانية  تكون  بأن  القبول  خال  من  خلقها  إعادة  اتّجاه  يف  دفع 

الخيارات  تنوير  املثقفة هو  الطبقة  لتبّني خياِر سياسات أخاقية، وأن يكون دور 

علم  نعرف:  الذي  العامل  نهاية  كتابه  يف  قال  كا  جاعيا«  ننتهُج  التي  التاريخية 

 The End of the World as We Know( العرشين و  الواحد  للقرن  اجتاعي 

It: Social Science for the Twenty-First Century(. لقد حاجج بأن العلاء 

مفتقدين ألية  الجوهرية«،  »العقانية  يكونون، من دون هذه  االجتاعيني سوف 

شهر  من  األول  يف  كتبه  الذي  األخري  تعليقه  ويف  داللة.  ذات  اجتاعية  ُمَناَسبٍَة 

َدرٍَك  إىل  العامل  ينحدر  »قد  داللة:  َذِوي  نكون  أن  عىل  َحرََّضَنا   ،2019 متوز-يوليو 

أسفل مّا يُوجد فيه اآلن، أو قد ال يفعل. لقد قلت سابقا إنني أعتقد أن الرّصاع 

املستقبل  يف  الحياة  قد  عىل  سيكونون  ملن  ميكن  ما  الطّبقي...  الرّصاع  هو  األهم 

حقيقيا«. تغيريا  التغرّي  هذا  يكون  بحيث  أنفسهم  يصارعوا  أن  هو  يفعلوه  أن 

لقد آمن بأزمة تُْنِهي الّرأسالية، ولكن قامته الفكرية الّسامقة غادرتنا من قبل 

أن يصري عاملٌ أفضل ممكنا.   

1 Wallerstein, I. )January 1999( ”The Heritage of Sociology, the Promise
of Social Science.“ Current Sociology 47)1(: 1-37.

2 Wallerstein I. )November 1971( ”There is No Such Thing as Sociology.“ 
The American Sociologist 6)4(: 328.
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سنة ل انعقد  الدي  االجتاع  لعلم  الدولية  الجمعية  ملؤمتر  معالجته  دى 

 Frédéric( فاندربريغ  فريدريك  أكد كل من  املؤمتر،  انعقاد  شهدت 2018 

عىل  مقالها  يف   )Stephan Fuchs( فاش  وستيفان   )Vandenberghe

صفحات مجلة علم االجتاع الكندية عىل  كون :«علم اجتاع ضاع ووىل«بالنسبة 

العلم هويته  الذي أفىض إىل خسارة هذا  التخصصات  لتجزيئ  لها، واألمر يرجع 

لتجزيئ  املناهضة  العاملية  األصوات  أحد  والرشتاين  إميانويل  كان  وقد  وثوابته. 

وتخصص علم االجتاع تويف والرشتاين يف أغسطس-أوت 2019، عن عمر يناهز  88 

سنة، وقد شكلت وفاته خسارة للعلوم االجتاعية  وحطت بعبئ املسؤولية علينا، 

لنا إرثا علميا ضخا  العاملية. ولحسن الحظ أنه ترك  العلمية االجتاعية  الجاعة 

ضمن مؤلفاته منذ سنة 1970 )يف الوقت الذي كان فيه آرناند كومار يدرس تحت 

إرشافه يف »Binghamton«(. ومن خال سلسلة  من االجتاعات )يف سنة 1999 تم 

إجراء لقاء مصور معه يف باريس(1. سنحاول تقديم بعض أفكاره التي نعتقد وثوق 

صلتها بعلم االجتاع املعارص.

أوال: عندما ناقش علم االجتاع الدويل موضوع »القومية املنهجية » وعاقتها 

شرينيلو  د.  و   U. Beckبيك أوراليش  )مع  الجديد  القرن  مطلع  التحليل   بوحدة 

العلوم  يف  التحليل  وحدة  بالفعل  استبدل  قد  والرشتاين  كان   )D. Chernilo

ما  مرحلة  يف  افريقيا  غرب  دراسة  عىل  قدرته  لعدم  الستينات   يف  االجتاعية  

بوصفها  دراستها   تجب  أنه  اعتري  بل  وطنية،  مجتمعات  بوصفها  االستعار  بعد 

أربع  لتأليف  انطاقته  نقطة  املاحظة  هذه  كانت  تاريخي.  عاملي  نظام  من  جزًء 

.)The Modern World-System( الحديث«  العاملي  »النظام  بعنوان  مجلدات 

ثانيا، كان استهداف منهجنا )إبستيمولوجياتنا( ألجل منح معنى  ملا هو اجتاعي، 

األمر  عائقية  اجتاعية  علوم  لخلق  والرشتاين  وجهها  التي  املبكرة  الدعوة  سبب 

الذي تحول إىل  تحٍد مهم وواعد للعلوم االجتاعية. فباالعتاد عىل علم الرتكيب 

الذي متيزبه  إيليا بريغوجني )Ilya Prigogine(، بدأ والريشتاين يف تسعينيات القرن 

العرشين يف املجادلة  بالقول إن العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية قد وجدت أرضاً 

جديدة مشرتكة يف العلوم االجتاعية )إعادة علم االجتاع مرة أخرى إىل الوسط( 

االستقرار،  للتكرار،  الجديدة  النيوتونية  العاملية  النظرة   عن  االستعاضة  من خال 

والتوازن ؛ بالنظرة الجديدة التي تتبناها دراسات الرتكيب  لعامل تاريخي يتسم بعدم 

االستقرار، التطور، والتذبذب. وعىل هذا النحو فإن تحديد االقتصاد الكاسييك الجديد 

عىل توازن عام  لهو أمر خاطئ. وفضاً عن ذلك فإن مارستنا التقليدية املتمثلة يف 

 واليرشتاين: 
من أجل تماسك جديد لعلم 

االجتماع 
بقلم  فرانك ويلز، جامعة إنسبروك، النمسا ، عضو  لجنة البحث في تاريخ علم االجتماع ) ل ب ٠8 ( ولجنة البحث 

في نظرية علم االجتماع ) ل ب ١6(، وأناند كومار، متحف ومكتبة نهرو التذكاري نيودلهي، الهند.

>

الفصل بني  ما هو اقتصاد وتخصيصه )لعلم االقتصاد(، والسيايس )للعلوم السياسية(، 

والسوسيوثقايف )لعلم االجتاع أو العلوم اإلنسانية(، مسألة خاطئة؛ فلتحليل ظاهرة 

جانب  من  العائقي  صنعها  عملية  بالرضورة  الحسبان  يف  يأخذ  وأن  البد  واحدة 

اآلخرين. فعىل سبيل املثال، ال ميكن اعتبار االنتاء العرقي مجرد تراث ثقايف من 

مجتمع  داخل  القمة  من  يفرض  اسرتاتيجي  منط  هو  الوقت  نفس  يف  بل  املايض، 

لتنظيم الطبقات الدنيا )اقتصاديا( وأسلوب مقاومة )سياسيا( من القاعدة إىل القمة. 

ثالثاً: كان جدول األعال الخفي وراء تركيز والرشتاين عىل علم االجتاع املعريف 

واالفرتاضات الوجودية؛ والتزامه بتعزيز متاسك وفعالية تخصصنا. ففي التسعينيات، 

بصفته رئيسا للجمعية الدولية لعلم االجتاع ، انتقد االنقسام  والتجزيئ املستمر 

لعلم االجتاع إىل تخصصات وأقسام أصغر فأصغر، وهو األمر الذي  ال ميكن التغلب 

االجتاع. علم  يف  املشرتكة  الفكرية  املصادر  يف  النظر  إعادة  خال  من  إال  عليه 

مجتمعه،  يف  االجتاع  عامل  انخراط  لرضورة  األولوية  والرشتاين  أعطى  وأخريا، 

لكن ليس فقط  بوصفه باحثا  فحسب بل بوصفه أستاذا يف االختصاص أيضا، وهو 

األمر الذي جسده  من خال مشاركته الثابتة باعتباره »مفكراً عضوياً« يف حركات 

العرشين  القرن  ستينيات  للحرب يف  املناهضة  االحتجاجات  واالنسجام يف  العدالة 

ومثانينيات  سبعينيات  يف  العنرصي  للفصل  واملناهضة  املقاومة  االحتجاجات   ويف 

القرن العرشين دامئا، باالضافة إىل انخراطه يف جمعيات املنتدى االجتاعي العاملي 

مل  عظيا  سيدا  بوصفه  نتذكره   سوف  باختصار،  الاتينية.  أمريكا  إىل  أفريقيا  من 

بل   فحسب،   العرشين  القرن  ستينيات  يف  الغريب«  االجتاع  »علم  قيود  يواجه 

من  األخري  القرن  نصف  يف  االجتاع  علم  تنشيط   يف  أسهم  باحثا  أيضا  سنتذكره 

)مقاربة  الجديدة  واملناهج  والنظريات  املفاهيم،  من  ملجموعة  صياغته  خال 

أفضل وخاصة بني  البرشي بشكل  املجتمع  دينامييات  فهم  بغية   العاملي(  النظام 

الفرتة املمتدة بني  »القرن السادس عرش الطويل« والقرن العرشين املضطرب.  

1 Video interview with Immanuel Wallerstein by Anand Kumar and Frank Welz, 
1999, https://www.youtube.com/playlist?list=PL49D592A64200367F.

2 Kumar, A. and Welz, F. )2001( ”Culture in the World-System. An interview with 
Immanuel Wallerstein.“ Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and 

Culture 7)2(: 221-231.
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»Lucia ب وهيكتور  لوسيا  رأيت   ،  2019 ماي   من  ربيعي  يوم  ظهر  عد 

and Hector« مرة أخرى ، للمرة الثالثة  يف  غضون ستة أشهر. يف هذه 

املتحدة   الواليات  بني  الحدودية   »Tijuana« كانوا يف مدينة األخرية  املرة 

األرايض  عربوا  حيث  الوسطى  أمريكا  من  املهاجرين  آالف  ضمن  كانا  واملكسيك. 

املكسيكية يف ترشين األول- أكتوبر وترشين الثاين نوفمرب  2018  ضمن  ما يسمى 

بغية   تنقل   اسرتاتيجيَّة  القافلة  هذه  املهاجرون  استخدم  الوسطى.  أمريكا  قافلة 

الواليات املتحدة  واملكسيك. كانت املرة األوىل  الفاصلة بني  الحدود   الوصول إىل 

التي التقيت بها  يف مدينة مكسيكو يف 5 ترشين الثاين-نوفمرب 2018، خال زياريت 

للملعب الذي كان مبثابة املأوى آلالف املشاركني يف القافلة الذين بدؤوا  يف الوصول 

إىل املدينة يف 3 ترشين الثاين-نوفمرب.

 12 يف  انطلقت   2018 سنة  شهدتها  التي  األربعة  إجايل  من  األوىل  القافلة 

باملكسيك  تيخوانا  إىل  الهندوراس ووصلت  بيدرو سوال يف  مدينة سان  أكتوبر من 

لألرايض  العابرون   الوسطى  أمريكا  مواطنو  ليس  السنة.  نفس  من  نوفمرب   12 يف 

ذكرته  ملا  فوفقاً  جديدا،  أمرا  املتحدة  الواليات  إىل  للوصول  محاولة  يف  املكسيكية 

مارتا سانشيز سولري )Marta Sánchez Soler( منسقة حركة املهاجرين يف أمريكا 

الوسطى  أمريكا  من  مهاجر  و1000   800 بني  ما  هنالك    )MMM( الوسطى 

يدخلون املكسيك يومياً. وتشري تقديرات سنة 2014، عىل سبيل املثال،  إىل عبور 

مع  املكسيكية،  لألرايض  الوسطى   أمريكا  من  مهاجر    392  000 من   يقرب  ما 

مواطني  يكن وجود  مل  فإذا  إىل 000 377 سنة 2015.  العدد  انخفاض طفيف يف 

>>

 قافلة المهاجرين
 إستراتيجية للتنقل في أمريكا 

الوسطى
بقلم فيرونيكا مونتس ، كلية برين ماور ، الواليات المتحدة األمريكية.

>

مهاجرون يقيمون يف ملعب جيسوس مارتينيز يف 
مكسيكو سيتي. تصوير: فريونيكا مونتيس

استقطبت   ملاذا  جديدة،  ظاهرة  املكسيكية  لألرايض  العابرين  الوسطى  أمريكا 

والدويل الوطني  الصعيدين  عىل  االهتام  من  الكبري  القدر  هذا  املهاجرين  قافلة 

الجاعي  االختطاف  عمليات  أن  اإلنسان  حقوق  منظات  أثبتت 

وتؤكد  املكسيك.  يف  املهاجرين  ضد  البتزاز  النطاق  وواسعة  دامة  أصبحت 

كتابها يف   )María Dolores París Pombo( بومبو  باريس  دولوريس  ماريا 

 Violencias y migraciones( املكسيك  يف  الوسطى  أمريكا  ومهاجري  العنف 

اإلجرام  أسواق  يف  يُستغلون  املهاجرين  أن   )centroamericanas en México

والجنس عىل طول طريق الهجرة بني حدود املكسيك الجنوبية وحدودها الشالية، 

إذ  يشكل  تجمع  اآلالف من املهاجرين من أمريكا الوسطى يف شكل مجموعات  

اسرتاتيجية للتنقل تسمح لهم بالسفر عرب األرايض املكسيكية بشكل آمن، باإلضافة 

والواليات  املكسيك  بني  الحدود  إىل  للوصول  اقتصادية، ورسيعة  وسيلة  كونها  إىل 

وعبور  تنقل  اسرتاتيجية  بوصفها  القافلة   هذه  تشكيل   ورغم   وهكذا،  املتحدة. 

من  مجموعة  تضافر  أن  إال  جديدة.  ظاهرة    ليست   فإنها  املكسيكية   األرايض 

املتجانسني  األفراد غري  الهائل من  العدد  أوالً،  املرة.  العوامل جعلها مختلفة هذه 

أطفالهن،  بصحبة  عازبات  وأمهات  شابة،  أرس  القافلة:  إىل  برسعة  انضموا  الذي 

شبان غري متزوجني، قارصون غري مصحوبني بأولياء، مثليون وسحاقيات ومتحولون 

السن  كبار  من  كبري  وعدد   ،)LGTBQ( وكوير  الجنسية  امليول  ومزدوجو  جنسياً 

السفر  عىل  املهاجرين  آالف  تصميم  وثالثا،  تنظيمهم،  رسعة  وثانياً،  واملعاقني، 

األرايض. هذه  عرب  وأمان  بحرية  املرور  يف  بحقهم  مطالبني  الرئيسية،  الطرق  عرب 

القسم المفتوح
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القسم المفتوح

محاولة إبقاء املهاجرين عىل علم بحقوقهم 
وبدائلهم. الصورة ل: فريونيكا مونتيس

ملاذا كان هؤالء الناس يغادرون منازلهم، يخاطرون بحياة أرسهم، منطلقني  إىل 

الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك؟

الخاصة  التاريخية  الوسطى قصته  أمريكا  بلد يف منطقة  فلكل  الجواب مركب 

›الفوىض  بعنوان  مؤخرا  الدولية   اإلنقاذ  لجنة  نرشته  تقرير  ويلقي  يرويها.  التي 

أمريكا  يف  حقيقية  وأزمة  مصطنعة  أمريكية  طوارئ  حالة  التصميم:  حسب 

أن  التقرير  يذكر  الهجرة.  إىل  بهم  أدت  التي  الخلفيات  عىل   الضوء  الوسطى«، 

مبستويات  وصلوها  املتحدة،  الواليات  بلغوا  الذين  السلفادوريني  اللجوء  طالبي 

األجيال، حيث عانت  تفاقمت عرب  التي  النفسية واالجتاعية  الضغوط  حادة من 

األرس خال عقود من الحرب األهلية، وعنف الدولة، والفقر، والكوارث الطبيعية، 

ماثل  تاريخ  هناك  والعشوايئ.  املتفيش  العصابات  عنف  من  األخرية،  اآلونة  ويف 

من  عاماً    36 استمرت  التي  األهلية  الحرب  من  تاريخ  مع  »غواتياال  تتقاسمه 

من  معظمهم  شخصا،   200,000 نحو  القتىل  عدد  بلغ  حيث   ،1996 إىل   1960

السكان األصليني. أما بالنسبة لهندوراس فقد كانت نقاط التحول  ارتفاع مستوى 

الفساد، وانقاب  2009، والفقر، وعنف العصابات الشديد الذي دفع اآلالف من 

الحياة  أصبحت  الظروف،  هذه  ظل  ويف  بادهم.   من  الفرار  إىل  الهندوراسيني 

الوسطى. أمريكا  سكان  من  للمايني  بالنسبة  وفقرية  يطاق  ال  بشكل  خطرية 

يف 11 ترشين الثاين-نوفمرب، بدأت املجموعة األوىل من القافلة التي تضم نحو 

الشايل  الحد  معهد  عن  صادر  لتقرير  ووفقا  تيخوانا.  إىل  بالوصول  شخصا   300

)COLEF(، معهد البحوث الواقع يف تيخوانا، تشري التقديرات إىل أن حوايل 000 6 

شخص يقيمون يف مرافق املركب الريايض الذي خولت الحكومة للبلدية استغاله. 

ويف تقرير أخر صدر يف 13 كانون األول-ديسمرب، ناقش املعهد خمس سيناريوهات 

محتملة ملهاجري أمريكا  الوسطى املوجودين  يف تيخوانا : )1( طلب اللجوء إىل الواليات 

املتحدة؛ )2( التقدم بطلب للحصول عىل صفة الجئ يف املكسيك؛ )3( البقاء يف تيخوانا 

والعثور عىل وظيفة؛ )4( تجربة العودة الطوعية أو القرسية إىل بلدانهم األصلية؛ و 

)5( عبور الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك خلسة،  وأضيف إىل هذه القامئة 

سيناريو سادسا: االنتقال إىل بلدة حدودية أخرى بني الواليات املتحدة واملكسيك.

ميكن استخاص العديد من الدروس من قافلة 2018. أوالً،  باعتبارها إسرتاتيجية  

من  لآالف  أعطتها  التي  املنظورية  بني  ازدواجية  مثلت  القافلة  كون   عدا  تنقل، 

أن تقطعت  املكسيكية وإخفائهم مبجرد  األرايض  الذين عربوا  الوسيطني  األمريكيني 

بهم السبل عىل الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك. ثانياً، ويف حني كانت التعبئة 

الجاعية لألشخاص الذين انضموا إىل القافلة أحد العوامل الحاسمة التي ساعدتهم 

عىل الوصول إىل الحدود، تناقصت اليوم وضعفت مع سفر املهاجرين إىل تيخوانا 

وغريها من املدن الحدودية يف املكسيك بحثاً عن البقاء عىل قيد الحياة، األمر الذي 

يضع أعضاء القافلة يف موقف ضعيف للغاية. ثالثا، كشفت هذه القافلة للعامل عن 

أزمة الهجرة القامئة يف منطقة أمريكا الوسطى. وتشري التقديرات إىل أن عدد املهاجرين 

من أمريكا الوسطى الذين يصلون إىل الحدود بني الواليات املتحدة واملكسيك قد 

املكسيكية محنة  الحكومة  تواجه  رابعا،  عام 2019.  نهاية  بحلول  مليون  إىل  يبلغ 

معقدة نتيجة أزمة الهجرة هذه يف أمريكا الوسطى، تنضاف إىل  عدم توفر الحدود 

املهاجرين من  رعاية آالف  القادرة عىل  التحتية   البنية  للمكسيك  عىل  الجنوبية 

أمريكا الوسطى، واألفريقيني، والكوبيني، والهايتيني، وغريهم من املهاجرين العابرين 

للقارات، الذين تقطعت بهم السبل هناك يف انتظار مواصلة طريقهم إىل الحدود 

الشالية. ويف الوقت نفسه، عند الحدود الشالية للمكسيك، تزدحم ماجئ املهاجرين 

الواليات  إىل  العبور  انتظار  يف  هناك  إىل  الوصول  من  متكنوا  ممن  منهم  باآلالف 

املتحدة إما لطلب اللجوء أو، يف أسوأ الحاالت، للعبور رساً إىل الواليات املتحدة . 

وأخرياً، يواجه اليوم اآلالف من املهاجرين من أمريكا الوسطى حالة من عدم اليقني 

والضعف يف املكسيك والواليات املتحدة عىل حدٍّ سواء. ويف الكثري من الحاالت، هم 

يبقون عىل قيد الحياة بفضل تعاطف وتضامن وتعاطف األفراد ومنظات املجتمع 

املدين التي تدعم وتساعد أشخاصاً مثل لوسيا وهيكتور يف سعيهم إىل حياة أفضل.  

>vmontes@brynmawr.edu<  توجه كل املراسات إىل فريونيكا مونتس عىل العناون

vmontes%40brynmawr.edu
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مدينة بافالو، نيويورك 
أنموذج يحتذى في الممارسات 

الحميدة إلعادة توطين الالجئين
بقلم: أيشيغول بالتا أوزجين )Aysegül Balta Özgen(، مركز دراسة اإلثنية والعرق والهجرة، جامعة بنسلفانيا، الو. الم. 

األمريكية، وعضو لجنة البحث في علم االجتماع الهجرة ) ل ب ٣١(.

>

القسم المفتوح

ميزت  الواليات املتحدة بنظام راسخ إلعادة توطني الاجئني منذ إصدارها ت

قانون الاجئني سنة 1980، حيث تقوم وزارة األمن الداخيل بتنسيق مع 

وزارة الخارجية بدراسة طلبات قبول  الاجئني داخل الباد، يف حني يسهر 

بتنسيق توفري  الصحة والخدمات اإلنسانية  الاجئني يف وزارة  مكتب إعادة توطني 

الحال  واقع  ذلك  كان  تطوعية.  وكاالت  تسع  رفقة  وصولهم،  بعد  لهم  الخدمات 

املاضيني.  العامني  يف  املقبولني   الاجئني  أعداد  »ترامب«  الرئيس  خفض  أن  إىل  

العامل بشكل  إعادة توطني يف  أكرث دولة  تشهد  األمريكية  املتحدة  الواليات  كانت 

ثابت، حيث يُعرتف بنحو 90 ألف الجئ كل عام. ويتم قبول الاجئني بصفة دامئة 

موجز بافالو، فرباير/ شباط 2018، رشاكة للصالح 
العام. 

من  والاجئني  للمهاجرين  منشأ  دولة   14 أفضل  إيري:  مقاطعة 
2008 إىل 2016

بلد املنشأ

أفغانستان

 بورما

بوتان

بوروندي

الكونغو

جمهورية الكونغو الدميقراطية

كوبا

أثيوبيا

إريرتيا

العراق

إيران

الصومال

السودان

سوريا

الرقم اإلجاميل
)20١6-2008(

140

4،057

1،888

79

56

958

96

77

321

1،322

54

1،851

176

280

من  األخرى  الفئات  من  النقيض  وعىل  الجنسية.  عىل  الحصول  مسار  ترسيع  مع 

املهاجرين، يكون الاجؤون إىل الواليات املتحدة مؤهلني عىل الفور للحصول عىل 

مساعدات نقدية وطبية، من ضمن  امتيازات عامة أخرى.

< ملاذا الرتكيز عىل املدن املتوسطة والصغرية؟

وزارة  مع  تعاوين  اتفاق  يف  أعاه  املذكورة  التسع  التطوعية  الوكاالت  تعمل 

الاجئني  حاالت  من  حالة  كل  الستعراض  ممثلوها  يجتمع  ما  وكثريا  الخارجية، 

حسب  التوطني  أماكن  تحدد  أن  لها  عديدة  عوامل  يف  النظر  أجل  من  الوافدين، 

توفر  )أقرباء(،  املتحدة  الواليات  يف  بالفعل  العائلة  وجود  الجئ،منها  كل  حالة 

وخدمات  اإلنجليزية،  اللغة  تدريس  فصول   توفر  اإلسكان،  الفوريني،  املرتجمني 

أمنوذجية  وجهات  أنجلوس  ولوس  نيويورك  مثل  الكربى  املدن  تشكل  التوظيف. 

األخرى  أصبحت هي  واألصغر حجاً  املتوسطة  املدن  لكن  املايض،  للمهاجرين يف 

مفّضلة  إلعادة توطني الاجئني يف اآلونة األخرية. فاملدن الصغرية أكرث يرسا، تتوفر 

اقتصادية. السكان ألغراض  عىل مساكن أكرث، وكثري منها يف حاجة إىل زيادة عدد 

األوسط من شال  الغرب  الكائن يف  الصدأ-  أمنوذجية من حزام  بافالو مدينة 

رشق الواليات املتحدة املعروف بالصناعات الثقيلة، وخاصة مصانع الصلب والحديد، 

منذ القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين. عرفت  املنطقة تراجع 

التصنيع، والعوملة االقتصادية، واملكننة، ففقدت  بافالو  شأنها شأن مدن أخرى مثل 

سينسينايت، وكليفاند، ودايتون، وديرتويت، وبيتسربغ وسانت لويس، انخفاضا حادا 

يف عدد سكانها بعد خسارتها لنصفهم منذ خمسينيات القرن العرشين. وقد قدر 

عدد سكانها بـ 256,000 نسمة مبعدل فقر مرتفع  وصل30.9 يف متوز-يوليو 2018. 

وتعترب منطقة شاالت بافالو- نياغارا  ثامن أكرب منطقة معزولة عنرصيا يف الباد، 

متسمة بتفاوتات اقتصادية هائلة بني املدينة والضواحي. وعىل غرار العديد من مدن 

أحزمة الصدأ األخرى، تعيش بافالو اآلن إعادة  ارتفاع كبريا يف تعداد ساكنتها بفضل 

املهاجرين والاجئني. ولوال النمو يف عدد السكان املولودين خارج الباد، لكان معدل 

انخفاض إجايل سكان بافالو بني عامي 2000 و2014 4.7 بدالً من املعدل املسجل 3.3.

منذ سنة 2000، أعيد توطني أكرث من 000 15 الجئ يف بافالو. ومع ذلك، فإن العدد 

الثانوية: وميكن تفسري ذلك بانتقال  الاجئني  الفعيل لاجئني أعىل بسبب الهجرة 

املعاد توطينهم يف البداية يف مدن أخرى  إىل بافالو بسبب السكن منخفض التكلفة 

الخمسة  البلدان  وتعترب  الحق.  وقت  يف  تقوت  التي  االجتاعي  الدعم  وشبكات 

األوىل من حيث منشأ االجئني: بورما والصومال وبوتان والعراق وجمهورية الكونغو 

<<الدميقراطية. وبعد وصولهم يرتكز السكان املهاجرون والاجئون يف الجانب الغريب 
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من املدينة، حيث ارتفع معدل السكان املولودين يف الخارج إىل 16٪ يف عام 2017.

< من هي الجهات الفاعلة؟

تتجسد الجهات الفاعلة باالضافة إىل الدولة  يف أربع وكاالت تطوعية : الجمعية 

األرسة  خدمات   ،)Buffalo Catholic Charities( بافالو  يف  الكاثوليكية  الخريية 

 Journey’s  ( خدمات نهاية رحلة الاجئني ، )Jewish Family Services( اليهودية

 International Institute of( واملعهد بافالو الدويل ،)End Refugee Services

Buffalo(. هي املسؤولة عن استقبال وتوظيف الاجئني يف األشهر الثاثة األوىل من 

إقامتهم  يف الواليات املتحدة. وباإلضافة إىل سهر األخصائيني االجتاعيني عىل توفري 

شقق سكنية قبل وصول الاجئني، واستقبالهم يف املطار، يتم البدء يف تسجيل أساء 

الاجئني  ملساعدتهم يف الحصول عىل بطاقات املساعدة العامة والضان االجتاعي، 

وتسجيل األطفال الاجئني يف املدارس، وفتح  حسابات مرصفية، وحجز مواعيد للرعاية 

اللغة  العام، وتقديم دروس  يف  النقل  الصحية، وتعليمهم كيفية استخدام وسائل 

اإلنجليزية، وتقديم خدمات التوظيف، والرتجمة الشفوية، واالستشارات القانونية. 

غري أن  وكاالت إعادة التوطني  هذه ال تتلقى متويا كبريا من الحكومة للخدمات بعد 

90 يوما، لتوقعها متكن الاجئني من تحقيق االكتفاء الذايت عند نهاية هذه الفرتة.

ليست وكاالت إعادة التوطني األربع هذه الجهات الفاعلة الوحيدة التي تعمل مع 

الاجئني يف بافالو، فهناك العديد من املنظات األخرى  غري الربحية، مبا يف ذلك منظات 

الاجئني املجتمعية اإلثنية/الدينية، ومكتب العمدة، واملدارس والجامعات، ووسائط 

اإلعام املحلية التي تهيئ بيئة ترحيبية بالاجئني يف بافالو، وفق مجاالت االختصاص، 

ويف عمل تعاوين مشرتك يهدف إىل تقديم خدمات  أفضل. هذا التعاون الفعال بني 

جميع أصحاب املصلحة هو الذي يساعد عىل جعل بافالو اختيارا جيدا إلعادة التوطني.

إن  وجود الاجئني ليس دامئا وجودا سلبيا ألشخاص يحتاجون إىل تلبية احتياجاتهم 

فحسب؛  بل هم فاعلون إيجابيون مساهمون  بشكل كبري يف مجتمعاتهم الحالية 

فور تأقلمهم وإياها. فهم يعيدون ملء األحياء واملدارس الخالية، ويشرتون املساكن 

ويصلحونها، وينشؤون رشكات جديدة، ويحافظون عىل قوة عمل قادرة عىل البقاء، 

ويدفعون الرضائب. وعىل نحو ماثل للعديد من املدن األخرى التي تعيد تنشيط 

مدن حزام الصدأ، تشهد بافلو انتشارا واسع النطاق  النطباٍع بني  قادتها ووسائل 

اإلعام مفاده أن  وجود الاجئني عامل  إيجايب  النبعاث هذه املدينة من جديد.

بطبيعة الحال، لن يستطيع إنقاذ املدينة إال الاجئون أنفسهم، عرب الزيادة يف 

مشاريع التنمية مثل مرشوع تنمية الواجهة البحرية، واتحاد الجامعات واملستشفيات، 

بالاجئني  يُحتفى  لذلك  الحرضية واإلسكان.  التنمية  إعادة  وغري ذلك من مشاريع 

بافالو،  الغريب من  الجانب  تنمية  وإعادة  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  لدورهم يف 

ما يزيد من الشعور بالتنوع والتعددية الثقافية يف املجتمع، ويسهم يف االنتعاش 

األعال.  ريادة  ومشاريع  املحلية  الصغرية  التجارية  مشاريعهم  بفضل  االقتصادي 

وبالتايل فإن مدن حزام الصدأ تتنافس مع كل املدن األخرى الجتذاب املزيد من الاجئني.

< ما هي التحديات؟

وعىل الرغم من التعاون لتلبية احتياجات الاجئني وإنعاش املناطق الحرضية، 

بافالو، هناك تحديات يف عملية االندماج.  الاجئني« يف  »نهضة  أيضاً  الذي يسمى 

السواء. عىل  واملحيل  الوطني  الصعيدين  عىل  أثر  ذات  بنيوية  مشاكل  وهذه 

حالة،  لكل  األوىل  يوماً   90 الـ  عىل  التوطني  إعادة  وكاالت  متويل  يقترص  أوالً، 

الفرتة هو توقع  غري واقعي.  الذايت لاجئني  يف نهاية هذه  كا أن توقع االكتفاء 

بدخول  لهم  املسموح  الاجئني  لعدد  األقىص  الحد  تخفيض  ذلك  إىل  وينضاف 

ما  السنة،  هذه  ألف   18 إىل  املاضية   السنة  يف  ألف   30 من  املتحدة  الواليات 

املاضية،  السنة  عرفت  امليزانية.  يف  التخفيضات  من  مزيد  إىل  محالة  ال  سيؤدي 

الاجئني،  لفائدة  التمويات  لجمع  ضخمة  بحمات  التوطني  إعادة  وكاالت  قيام  

جميع  يف  التوطني  إعادة  لوكاالت  دوالر  مليوين  مبلغ  نيويورك  والية  وهبت  كا 

الربامج  يبقى مستقبل هذه  الجهود  نيويورك. ولكن، وبالرغم من كل هذه  أنحاء 

غري معروف، ففي األفق يلوح   تضاؤل ألعداد الاجئني وخفض للتمويل الفيدرايل 

املوجه لهم ، األمر الذي  يحذر منه قادة مدينة بافلو لتهديده منوها االقتصادي.

ثانيا، أعرب العديد من الاجئني السوريني الذين قابلتهم يف بافالو عن بعض التخوف 

والقلق من الرتحيل بعد أن حظر الرئيس« ترامب« عليهم السفر. وقد  أفادوا بأنهم 

ال يلحظون أي سلوك سلبي اتجاههم  من السكان املحليني ملدينة بافالو، ولكن رهاب 

اإلسام والخطاب املناهض لاجئني يف األخبار الوطنية يؤديان إىل شعور بعدم االنتاء. 

وعندما ال يشعر الاجؤون بالرتحاب، فإن احتاالت اندماجهم تصبح أقل ترجيحا.

فبفالو   االندماج؛  تواجه عملية  متنوعة  تحديات  املحيل، هنالك  الصعيد  وعىل 

الغريب  الجانب  الاجئني يف   يتم توطني  إذ عادة ما  العنرصي،  امليز  مدينة شديدة 

للمدينة من طرف وكاالت إعادة التوطني. يف حني تتحدد وظائفهم ) غسل الصحون، 

حارسة الدور السكنية ،الطهي، التعليب، التجميع، والتوصيل( خارج جهة الغربية 

وهم يستعملون  يف تنقلهم إليها وسائل النقل العمومي إىل حني متكنهم من اقتناء 

سيارات، ويظل وجود هذه الوسائل غري كاف بل نادرا.   قد يعمل هؤالء الاجئون 

يف وظائف متعددة بدوام جزيئ يف ساعات غري منتظمة، ما مينعهم من الذهاب 

وينضاف  املربمجة،  مسبقة  العادية  الساعات  خال  اإلنجليزية  اللغة  فصول  إىل 

لكل ذلك عجزهم عن  رعاية أطفالهم، ما مل يتم  االعتاد عىل  أحد أفراد األرسة 

اآلخرين للقيام بذلك،  ومن جهة أخرى ال ميكن للنساء الايت لديهن أطفال صغار 

النساء  إىل عزل  يؤدي  الذي  األمر  العمل،  أو  اإلنجليزية  اللغة  إىل دروس  الذهاب 

داخل منازلهن ويحول دون اندماجهن االجتاعي واالقتصادي. وأخرياً، الحظ العديد 

املتحدة  الواليات  يف  املولودين  من  بافالو  مجتمع  أن  املحيل  املجتمع  قادة  من 

اتجاهني،  االندماج هو طريق يف  أن  الاجئني. ومبا  الكثري عن  يعرف  »املحيل«  ال 

التكيف معها. الحياة األمريكية وأن يحاولوا  فا يكفي أن يتعلم الاجؤون أسلوب 

إن إعادة التوطني ال توفر حاً دامئاً ألقلية ضئيلة من الاجئني املستضعفني يف 

فوالية  أيضاً.  املضيفة  املدن  وتساعد  ترثي  إنها  بل  فحسب،  العامل  أنحاء  مختلف 

نيويورك تؤوي ثالث أكرب عدد من الاجئني يف الباد، كا أن بافالو تؤوي  هي األخرى 

أكرب عدد من الاجئني يف الوالية. إن التجربة التي تراكمت يف السنوات العرش الخمس 

عرشة األخرية تجعل منها مثاالً عىل املارسات الحميدة جيدة للمدن األخرى. 

>aysegulb@sas.upenn.edu< توجه كل املراسات إىل آيشغول بالتا أوزغن عىل العنوان
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