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االفتتاحية

طغى جائحة كوفيد  19وأزمتها عىل املناقشات والتطورات يف
العديد من بلدان العامل .و تُظهر ما تسمى بالنقاط الساخنة أو
الفجوة ما بني البلدان البلدان يف الشامل والجنوب الكونيني أهمية
وقع التفاوات االجتامعية .ليست الرعاية الصحية وحدها ما ميثّل هاجس
السنوات املقبلة بل وكذلك ما نستقبله من تطورات اقتصادية واجتامعية
وسياسية .ويف بعض البلدان أدت األزمــة االقتصادية إىل أزمــة اجتامعية
متزايدة العمق و/أو وضعت الدميقراطية يف خطر جراء السياسات التقييدية.

بهذا العدد تبدأ حوار كوين سلسلة من البحوث حول الجائحة
ومعناها بالنسبة إىل املجتمع وإىل علم االجتامع وتدعو كتابا
من بلدان ومناطق مختلفة لإلسهام برؤاهم .ويف انطالقة هذه
السلسلة ،يتقاسم ثالثة كتاب أفكارهم حول كوفيد  19وآثاره.
يف قسمنا « حديث السوسيولوجيا» يُجري ساري حنفي حورا مع آالن
كاييه (  ،)Alain Cailléأحد مؤسيس حركة التآلفية ( )convivialist
وأحد كتاب بيانه .ينتقد كاييه املوقف النيوليربايل ،ويصف جذور «منظور
العيش املتآلف» ويبني كيف يشتغل وملاذا ،كام لو كان «داال مفرغا»
ُمج ِّمعا الناس اآلملني يف «عامل ما بعد نيوليربايل» والساعني إىل خلقه.
خالل السنوات األخرية ،شهدنا العديد من االحتجاجات عىل التوجهات
املعادية للدميقراطية وعىل التطورات النيوليربالية وعىل آثار التفاوتات
االقتصادية واالجتامعية املنجرة عن سياسات تحكمها السوق .اندلعت
الحركات االجتامعية واالحتجاجات الجديدة وتحدت سياسات األنظمة
القامئة يف العديد من مناطق العامل .تُلقي ندوتنا األوىل ،التي تجمع
إسهامات كل من نغاي لينغ سوم (  )Ngai-Ling Sumوميخاليس
ليانوس (  )Michalis Lianosوخورخي روخاس هينانديز ( Jorge Rojas
 )Hernándezوغونهيلد هانسن روخاس (  )Gunhild Hansen-Rojasورميا
ماجد األضواء عىل األوضاع يف هونغ كونغ وفرنسا والشييل ولبنان والعراق.

تُربز الندوة الثانية الكيفية التي بها تهندس الوسائط اإلعالمية وأنظمة
االتصال مجتمعة ومنقادة مبنطق الربح مجتمعنا .وتغطي املقاالت التي
اشرتكت يف تجميعها مارلن فان دن إيكر ( )Marlen van den Ecker
وسباستيان سيفينياين (  )Sebastian Sevignaniمظاهر وآثارا مختلفة من
رقمنة االتصال وإخضاعه إىل منطق السوق ،بد ًء ا مبستخدمي الوسائط اإلعالمية
الذين يعاملون عىل أنهم عامال غري أجراء مرورا بدور املعطيات يف امللكية
والرتاكم الرأسامليني والعامل الرقميني الجدد يف الصني ووصوال إىل إعادة
هيكلة أنظمة الوسائط اإلعالمية .كام تظهر لنا مقاالت الندوة الكيف ّي َة التي
بها ترتافق هذه السريورات مع تحول الرأساملية يف مناطق مختلفة من العامل.
ويتناول قسم «اآلفاق النظرية» موضوع تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ،حيث ينظر فرانسيس نيامنجوه ( )Francis Nyamnjoh
يف الفكرة األفريقية الغربية والوسطى حول الكائنات البرشية يف
فلسفة للوجود تتمحور حول «عدم كامل الوجود البرشي وتركيبيته»،
و يُظهر الكيفية التي بها تتأثر هذه الفلسفة باستخدام التكنولوجيا.
أما يف قسمنا الذي يرتكز عىل علم االجتامع يف بلد أو منطقة محددة
فقد تحملت فيلومني غوترييس (  )Filomin Gutierrezدعوة زمالء من
الفلبني ليقدموا قضايا ونتائج علمية اجتامعية هامة .وكانت النتيجة تجميعا
رائعا من نصوص الدراسات الحرضية وعلم االجتامع العمومي وغريهام.
و تُختتم املقاالت بالقسم املفتوح الذي يعالج مواضيع علمية
اجتامعية هامة من قبيل جندرة الفضاء املفتوح وأممية العمل
والرأساملية املالية وردة الفعل عىل الشعبوية اليمينية.
بريجيت آولنباخر (  )Brigitte Aulenbacherوكالوس دور ( )Klaus Dörre
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فريق التحرير
املحرران :بريجيت آلونباخر ،كالوس دور
محررون مساعدون :يوهانا غرابرن ،كريستني شيكرت
محرر مشارك :أربنان سوندار
محررون مترصفون :لوال بوسوتيل ،أوغست باغا
مستشار :مايكل بوروواي
مستشار امليديا :خوان ليخاراغا
محررون مستشارون:
ساري حنفي ،جوفري باليرز ،فيلومني غوتتريس ،إيلويزا مارتن ،ساواكو
شرياهايس ،إيزابيال بارلنسكا ،توفا بنسيك ،شيه جو جاي شني ،يان فريتز،
كوييش هازيغاوا ،هريويش إيشيدا ،غريس كونو ،آليسون لومونتو ،سوزان
ماكدانيال ،إلينا أوناس ،لورا أوسو كاساس ،باندنا بوركايستا ،رودا ريدوك،
منري السعيداين ،عائشة ساكتانرب ،سييل يكالون ،نازانني شاروكني

يف السنوات األخرية ،شهدت العديد من البلدان حول العامل صعود الحركات االجتامعية والتظاهرات
الجامهريية .هذه االحتجاجات والحركات ،التي تم التعبري عنها يف املقام األول يف الشوارع،
استعرضت قضايا ومطالب مختلفة ضد االتجاهات املناهضة للدميقراطية ،والتطورات النيوليربالية،
وآثار عدم املساواة االقتصادية واالجتامعية التي تحركها السوق .تضم هذه الندوة أربع قطع
تعكس األشكال املحددة التي اتخذتها هذه الحركات االجتامعية واالحتجاجات يف لبنان والعراق
وفرنسا وتشييل وهونغ كونغ.

محررون إقليميون:
العامل العريب (تونس) :منري السعيداين ،فطيمة الرضواين ،حبيب الحاج
سامل( ،الجزائر) :صورية مولودي غروجي( ،املغرب) :عبد الهادي حلحويل،
سعيدة الزين( ،لبنان) :ساري حنفي
األرجنتني :ماغدالينا ليموس ،بيالر يب بويغ ،مارتن أورتاسون
بانغالديش :حبيب الحق كوندور ،حسن محمود ،أوس رقية آختار ،جويل
رانا ،توفيقه سلطانه ،آصف بن عيل ،خري النهار ،كازي فاديا إيشا ،مهيمن
شاودوري ،هالل الدين ،محمد إينونس عيل ،مستفز الرحامن ،جيليك
ياها ،واريا ساردار ،تحميد اإلسالم
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الربازيل :غوستافو تانيغيتي ،إلجيلو مارتنس جونيور ،أندرزا غاليل،
دمييرتي سريبونيتيش فرننانديس ،غوستافو دياس ،خوزي غريادو نيتو،
جيسيكا مازيني مينيس
فرنسا إسبانيا :لوال بوسوتول
الهند :كامانتو سونارتو ،ناري نوغروهو ،لوسيا راتيه كوسوماديوي ،فينا
إيرتيايت ،أندريا راتنا إيواوانتي باتيناساراين ،بينديكتوس هاري جولياوان،
محمد صاحب الدين ،دومينغوس إلسيد يل ،أنطونيوس آريو سيتو
هاردانا ،دينان ترييزا باكايس ،نور العني ،جريجري ريانتو ،آديتيا برادانا
سيتيادي

يقدم هذا القسم نظرة ثاقبة يف علم االجتامع من الفلبني .يناقش أعضاء جمعية علم االجتامع
الفلبينية ( )PSSأبحاثهم االجتامعية التي تركز عىل قضايا مثل التمدن والحوكمة ،وحركة ،LGBT
والعنف يف الحرب عىل املخدرات ،والقيام بعلم االجتامع العام بني الفقراء ،وتهميش منطقة
مينداناو.

إيران :ريحانة جافادي ،نياييش دواليت ،عباس شاهرايب ،سيد محمد
مططلبي ،فايزه خاجيه زاده
اليابان :ساتومي ياماموتو
كازاخستان :آيغل زابريوفا ،بيان سامغامبيت ،عادل روديانوف ،آملش
تيليسباييفا ،كوانيش تيل ،آملغول موسينا ،آكنور إميانكول
بولونيا :دوستينا كوسينسكا ،ماغدلينا كامال ،آليكساندرا لوبينسكا ،أدم
موللر ،جوناتن سكوفيل ،آليكساندرا بريناكا ،جاكوب بارسويزيك ،آنييسا
زيبولسكا ،إيغا الزينسكا ،آليكساندرا سني ،سارا هريزينسكا ،زوفيا بينزا
غابلر ،إيونا بودازيجوا ،فريونيكا بييك
رومانيا :رالوكا بوبيسكو ،رايسا غابرييال زامفرييسكو ،دينا أليكساندرا
دوميرتيسكو ،إيوليان غابور ،بيانكا ميخايال ،أليكساندرا موسور ،ميورارا
باراشيف ،ماريا ستويسكو
روسيا :إيلينا زدرافوميسالفا ،أناستازيا دور ،فالنتينا إيساييفا
تايوان :وان جو يل ،تاو يونغ لو ،بو شونغ هونغ ،يو مني هوانغ ،بون يك
لني ،يو شيا شني

من خالل هذا العدد ،يبدأ الحوار الكوين سلسلة حول  COVID-19ملناقشة معنى وعواقب
الوباء ملختلف البلدان واملناطق ،واملجتمع ككل ،وعلم االجتامع .يف هذا القسم ،يقدم ثالثة علامء
أفكارهم حول التحديات واملسؤوليات التي يتحملها علم االجتامع هذه األيام.

تركيا :غول شورباسيوغلو ،إيرماك إيفرين

GD

تصدر حوار كوين بفضل الدعم السخي ملنشورات
سايج ()SAGE Publications

العدد  2من السلسلة  - ١٠أغسطس ٢٠٢٠ -

>

االفتتاحية:

2

بيان التآلفية :إيديولوجيا سياسية جديدة.
حوار مع آالن كاييه ،بقلم ساري حنفي ،لبنان

٥

> حديث السوسيولوجي

> احتجاجات وحركات

تطورات عاملية وحركات محلية،
بقلم يوهانا غرابنار ،النمسا
ااحتجاجات  2020-2019يف هونغ كونغ :نظرة فوكوية جديدة،
بقلم نغاي لينغ سوم
السياسات التجريبية والسرتات الصفراء،
بقلم ميخاليس ليانوس ،فرنسا
الصحوة االجتامعية ضد التفاوتات النيوليربالية،
بقلم خوخي روخاس هريناندير وغونهيلد هانسن روخاس ،الشييل
فهم انتفاضات أكتوبر يف لبنان والعراق،
بقلم رميا ماجد ،لبنان

8
9
١2
15
18

> الرأساملية الرقمية

الوسائط اإلعالمية واالتصال يف ظل الرأساملية الرقمية :آفاق نقدية،
بقلم مارلن فن دن إيكر وسيباستيان سيفينياين ،أملانيا
االستغالل الرقمي :يف الربط ما بني االتصال والعمل،
بقلم ماريسول ساندوفال ،اململكة املتحدة وسيباستيان سيفينياين ،أملانيا
أمتتة الرساملية،
بقلم مارك أندريفيتش ،النمسا
الزمنية وتكون الطبقة العاملة الرقمية الصينية،
بقلم جاك لنشاو كيو ،عونغ كونغ
هل هو تنافس أمرييك-صيني؟ التكنولوجيا الرقمية والصناعات الثقافية،
بقلم تانر مريلس ،كندا
سوق حرة لصحافة ما بعد اشرتاكية حرة؟
بقلم ماندي تروغر ،أملانيا 

20
22
24
26
28

> علم اجتامع من الفيليبني

االشتغال بعلم االجتامع يف الفيلبني،
بقلم فيلومني غوتيرييس ،الفلبني
الدراسات الحرضية يف الفلبني :علم االجتامع بوصفه مرتكزا،
بقلم لوي بينيدكت إيناسيو ،الفلبني
إدارة النزاعات من خالل عدسات كويرية،
بقلم جون أندرو إيفانجيليستا ،الفلبني
رسديات متنافرة حول الحرب الفلبينية ضد املخدرات،
بقلم فيلومني غوتيرييس ،الفلبني
االشتغال بعلم االجتامع العمومي يف الفلبني،
بقلم فويب زوي ماريا سانشيز ،الفلبني
إدماج ميندَ ناو ضمن علم االجتامع الفلبيني›
بقلم ماريو جويو أغوجا ،الفلبني

35
36
38
40
42
44

> كوفيد  :19الجائحة واألزمة

علم اجتامع كوين يف ظل الجائحة،
بقلم جوفري باليرز ،بلجيكيا
كوفيد  :19دروس الجائحة الراهنة األوىل،
بقلم كالوس دور ،أملانيا
علم االجتامع يف عامل ما بعد الكورونا،
بقلم ساري حنفي ،لبنان

4٦
48
50

> القسم املفتوح

الفضاء الحرضي املجندر يف بنغالديش،
بقلم لطف النهار الطا ،أسرتاليا
أممية العمل وحرية جوالن رأس املال،
بقلم راكيل فيارال ،الربتغال
الربتغال تواجه أقىص اليمني،
بقلم إليسيو إيستانيك ،الربتغال

53
55
57

30

> آفاق نظرية

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال بوصفها جوجو :إلهامات أفريقية،
بقلم فرانسيس نيامنجوه ،جنوب أفريقيا

32

“يتزايد وعي الشباب بإحداق املخاطر البيئية ولكنهم ال يرون بوضوح ٍ
كاف أننا لن نكون قادرين عىل
مواجهتها من دون إثارة مسألة هيمينة النيوليربالية ومن دون إفساح املجال نحو حياة جديدة للخيال
الدميقراطي”
آالن كاييه ()Alain Caillé
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حوار مع آالن كاييه
آالن كاييه

أستاذ فخري يف علم االجتامع يف جامعة باريس الغربية نانتري ال
ديفانس ( )Nanterre La Défenseومحرر مجلة موس (MAUSS
()Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales
= حركة الالنفعية يف العلم االجتامعي) ،وهو معروف بنقده
الجذري لالقتصاديات املعارصة وللنفعية يف العلوم االجتامعية.
هو ُم ْن ِش ُئ بيان التآلفية ( .)Convivialist Manifestoومبناسبة
إطالق الصيغة الثانية من بيانه(  ( �Internationale convivial
iste, Second Manifeste convivialiste. Pour un monde
 ,post-néolibéralفرباير  = 2020أممية تآلفية  ،بيان التآلفية
الثاين .من أجل عامل ما بعد نيوليربايل ،فيفري  ،)2020أجرى معه
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آالن كاييه .تصوير :آالن كاييه

ساري حنفي (س.ح :).هل تتفضل بتقديم بيان التآلفية لقرائنا؟
آالن كاييه (آ.ك) :قبل الخوص يف املحتوى ،يبدو يل من املهم اإلشارة أن بيان
التآلفية الثاين ُم ْم َض من قبل  300مثقف (اقتصاديون ،فالسفة ،علامء اجتامع،
نشطاء لفائدة الجامعات) وشخصيات فنية ،ينحدرون من  33بلدا مختلفا.
هي أممية ،ال شكلية متاما ،من دون مكتب ،ومن دون تنظيم (باستثناء يشء
من النوايا الحسنة) ومن دون متويل ،ولكنها نشطت يف توسيع نطاق انتشار
البيان إىل ما يتجاوز الثالمثائة ُم ْم ٍض األولني ،و َمدَّ تْهُ إىل مثقفني ونشطاء وفنانني
آخرين و ،فضال عن كل ذلك ،دفعت بتحول حاسم لدى الرأس العام العاملي.
فعىل امتداد عرشيات عديدة ،كنا نعيش يف ظل تأثري ،وإذا ما استعملنا التعبري
الغراميش ،تحت هيمنة اإليديولوجيا النيوليربالية التي منعتنا من أن نتخيل عاملا
غري عاملنا ،خاضعني بالكامل إلمالءات الرأساملية الريعية واملضاربة .بفعل طبيعته،
ولد هذا الوضع تفاوتات صارخة ،أفرغت ،يوما بعد آخر ،املُثل الدميقراطية من
محتواها .وباستثناء الدول التي تحاول أن تتخلص من ديكتاتورييها ،يتناقص

«االعتقاد» يف هذه املثل ،وعىل األخص يف صفوف الشباب .من الواضح أن هذا
الوضع كاريث .راهنا ،تتعرض الدميقراطية إىل التهديد يف كل مكان من العامل
تقريبا مثلام كان عليه األمر يف أوروبا السنوات  .1930وبالتوازي مع ذلك ،كل
ما يتسم ولو بالبعض من النقدية ،بد ًءا من علم االجتامع ،مهدد بخطر االختفاء.
س.ح :ما الذي يجعل هذه اإليديولوجيا النيوليربالية مبثل هذه القوة؟
آ.ك :هي مدعومة ،والشك ،مبوارد مادية ،واقتصادية ،ومالية وعسكرية وبوليسية
وإعالمية وأحيانا إجرامية ضخمة .ولكن مثة أيضا عامل آخر ،أقل ظهورا ولكنه
جوهري ،وهو سبب وجود التآلفية :إىل حد هذه اللحظة ،ليست مثة إيديولوجيا
بديلة ،تشكيلة متجانسة إىل هذا الحد أو ذاك من األفكار واملفاهيم والنظريات
والقيم ،ميكن باسمها أن نجمع كل من يطمح ،وهم ال عداد لهم ،إىل يشء آخر غري
عامل ال يحكمه إال املنطق املايل واملُضارب ،عامل ،نحن عىل متام العلم إنه عىل وشك
التورط يف كوارث مناخية وبيئية ُم ْع ِضلَ ٍة .يف البلدان الغنية ،يتزايد وعي الشباب
>>
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بدن ّو هذه املخاطر البيئية املحدقة ،ولكنهم ال يرون ،أو هم ال يتبينون بوضوح ،أننا
لن نكون قادرين عىل مواجهتها من دون إثارة مسألة هيمنة النيوليربالية ومن دون
االنسجام يف هذا التفكري وذلك بإفساح املجال نحو حياة جديدة للخيال الدميقراطي.
لنقل ،متبعني منهج استخدام النموذج املثال ( ،)ideal-typeأن اإليديولوجيا
النيوليربالية تنتظم حول األطروحات الست التالية -1 :ليست مثة مجتمعات ،بل
مجرد أفراد -2 .ال َّن َه ُم يشء محمود -3.بقدرما يزيد غنى املجتمع ،يكون الوضع أفضل
إذ أن كل واحد فيه سوف يستفيد بفعل امتداد األثر النازل -4.منط الرتابط الوحيد
املقبول بني الذوات البرشية هو السوق الحرة ،مبا تقوم عليه من التعديل املايل
واملضاريب الذايت -5 .ليست مثة حدود .فبقدر ما تكون االستجابة للرضورة يكون الوضع
أفضل -6 .ليس مثة بديل .ما هو مثري للمفاجأة أنه وال واحدة من هذه األطروحات
رس ًة .ومع ذلك لسنا متأكدين مام ميكننا معارضتها به.
ذات متاسك ،ال نظريَّ ًة وال ُم َم َ

آ.ك :ليس التآلفية داال مفرغا فحسب بل هو رمز ألمل .يف ما يخصني ،أنا سعيد
بأن شخصيات ثقافية بالغة التنوع ،بعضها ذات منزع ليربايل أو اشرتايك عىل
اإلغلب ،وشيوعي و أنايك بالنسبة إىل آخرين ،فضال عن تقاليد دينية مختلفة،
قدروا عىل االنتهاء إىل االتفاق عىل خمس قيم أو مبادئ ليس ميكنني التفضيل فيها
هنا :مبادئ الطبيعة املشرتكة ،واإلنسانية املشرتكة ،واالجتامعية املشرتكة والتفرد
املرشوع واملعارضة الخالقة («التعاون من خالل التعارض من دون أن يذبح بضعنا
بعضا») .ترسم هذه املبادئ الخمس امل َ َح َّل القيمي املُشْ َ َتك الذي يضع حدود حقل
الخيارات السياسية املرشوعة املمكنة .يعدّ ل كل واحد من هذه املبادئ األخريات،
ولكنها كلها مرهونة بواجب ميكن اعتباره قطعيا :وجوب كبح ال ُغلُ ِّو والغطرسة.
ليس متاحا للبرشية إال القليل من الوقت تتعلم فيه التحكم يف نزعاتها وغطرستها.
ورمبا كانت مهمة علم االجتامع ذات األولوية هي مساعدتها عىل أن تفعل ذلك.

س.ح :كيف تفرس ذلك؟

س.ح :هل متثل سوسيولوجياك دعوة للربط بني علم االجتامع والفلسفة األخالقية؟

آ.ك :يعود بقاؤنا من دون حيلة تجاه النيوليربالية إىل أن اإليديولوجيات السياسية
عنيت الليربالية واالشرتاكية والشيوعية واألناركية (وكيفام
ُ
الحديثة التي ورثنا
ألَّ ْف َنا الجمع بينها) مل تعد قادرة عىل معالجة املشاكل التي نعيش اليوم .مثّة
عىل األقل ثالثة أسباب لذلك -1 :تقوم كل هذه اإليديولوجيات ،عىل األقل يف
كائنات َحا َج ٍة ،وأن النزاعات
ُ
صيغها الرئيسة ،عىل قاعدة أن البرش هم أوال وأساسا
التي تنشب بينهم تنتج عن الندرة املادية وهو ما يقود إىل االستنتاج القائل
بأن الواجب األوكد هو الزيادة يف اإلنتاج -2 .ميكن أن يكون لهذا الحل بعض
وجاهة طاملا بدا لنا أن الطبيعة ال تنضب وأال حد إلمكانيات استغاللها (طاملا
كنا يف مأمن من الركود الدوري -وهي رشط يف حالة وجود قدر من النمو ممكن
التجاهل يف اقتصاد يعتمد السوق -الذي شخصه العديد من االقتصاديني) .ونحن
كائات حاجة،
ُ
نعلم أن ليس هذا هو واقع الحال -3 .ويف نظرتها لنا عىل أننا
تتجاهل هذه اإليديولوجيات أن مصدر النزاع اآلخر ،وهو عىل األقل مبثل أهمية
الندرة املادية ،هو الرغبة يف التمتع باالعرتاف .نتيجة لذلك ،مل تقل لنا هذه
اإليديولوجيات شيئا حول الطرق ممكنة االتباع بحيث تتعايش ثقافات وأديان
مختلفة ،بني البلدان ،أو داخلها ،ناهيك عن اإلشارة إىل العالقة بني الرجال والنساء.
وعىل ذلك ،ميكن النظر إىل تعبري «التآلفية» وكأنه ،يف نهاية املطاف ،دال مفرغ
(أو مانا بتعبري كلود ليفي سرتوس) يرمز إىل األمل يف إيديولوجيا سياسية جديدة
فيها يتمكن كل من يتطلعون إىل بناء عامل ما بعد نيوليربايل من أن يتعرفوا عىل
أنفسهم ،بحيث يُ َس ِّمي به كل واحد امل ُ َس َّمى الذي يشري إىل تطلعاته ومصالحه.

آ.ك :نعم ،هذا من بني ما تدعو إليه .ليس بإمكاين أن أقرأ الكالسيكيات الكربى
يف علم االجتامع ،ماركس ،توكفيل ،فيرب ،دوركايم ،إلخ إال عىل أنهم فالسفة
أخالق وسياسة كبار ،وإن يف معنى غريب بعض اليشء .كانوا فالسفة ،عىل
خالف هوبز أو روسو (الذي قال «لندع كل الوقائع جانبا» ،منشغلني بالوقائع
وتاريخيتها .وكانوا منشغلني باألنرثوبولوجيا ايضا .كيف يتسنى لنا فهم حارضنا
من دون أن ننظر إىل ما ظل فيه من من أشكال اجتامعية سابقة؟ وعىل ذلك
كان اهتاممي مبارسال موس الذي أظهر لنا الكيفية التي بها كانت املجتمعات
األوىل تنظم نفسها بحيث توزع االعرتاف عىل أعضائها عىل قدر أُ ْع ِط َياتِهم أو
مشاركتهم يف مضامر ما يسميه التقليد الظاهرايت ِه َب ًة .ذلك مضامر أفضل ما
يعرب عنه هو املانا .من دون هذا البعد من الفلسفة األخالقية هذه ،لن يكون
مبقدور الكالسيكيني أن يحدثونا وسوف يكفون عن أن يثريوا اهتاممنا .إن علم
االجتامع الذي يقترص عىل العمل عىل التحقق من الوقائع ،وهي مهمة من دون
نهاية (أية وقائع؟ كيف؟ ملاذا؟) يكون جافا ويحكم عىل نفسه بافتقاد الداللة.

س.ح :ولكن ،هل أن لفظة «التآلفية» هي الخيار االصطالحي األفضل لتسمية
إيديولوجيا سياسية جديدة؟
آ.ك :أهي اللفظة املناسبة؟ وهل أن النيوليربالية هي اإلشكال حقا؟ أهي اللفظة
املناسبة؟ يف اإلنكليزية والفرنسية تعني  convivialityفن تناول الطعام مع
األصدقاء ومتضية وقت جميل سويا .وعليه للفظة بعض داللة ‹حسنة› تشري إىل
نوع من األنصار املحتملني .ومع ذلك ،ال ميكننا التفكري يف لفظة أفضل للتعبري
عن فلسفة العيش سويا (التآلفية) تساعدنا عىل السؤال عن الكيفية التي ميكن
بها للناس ويتوجب عليهم أن يتعاونوا «متعارضني من دون أن يذبح بعضهم
البعض» (كام قال مارسل موس) .وهل أن اإلشكال هو ما شخصنا بالضبط؟
َ
بعض األكادمييني الذين اتصلنا بهم امتنعوا عن اإلمضاء قائلني إن ليس
املشكل الجوهري اليوم هيمنة النيوليربالية بل صعود الشعبوية .والحقيقة أن
هذه نتيجة للهيمنة النيوليربالية ،وجهها اآلخر نوعا ما .ليس عىل املرء إال أن
يقرأ كتاب كارل بوالنيي ( )Karl Polanyiالتحول الكبري حتى يقتنع بذلك.
س.ح :ما املبادئ األساس يف التآلفية؟

س.ح :من بني الرياديني األخالقيني ميكن أن نعد السلطات الدينية .هل تخطط
للنقاش/التعاون معهم؟
آ.ك :قناعتي هي فرصتنا الوحيدة يف اجتناب الكوارث ،البيئية و االقتصادية واملالية
واالجتامعية والسياسية واألخالقية ،التي تهددنا هي وعي شامل بضخامة القضايا
املوضوعة أمامنا وإلحاحها .يف وجه األرضار التي تسببت فيها الرأساملية املالية و
املضاربة التي تهيمن اآلن (سوف تالحظ وال شك أنني ال أقول شيئا عن الرأساملية
عموما )...علينا أن ننجح يف تعبئة أغلبية الراي العام يف أكرث ما أمكن من البلدان.
لست بصدد القول إن األمر سوف يكون يسريا أو أن لنا فرصة جيدة للفوز ،ولكن
من الواضح أن لن نس ّجل أي نجاح من دون دعم السلطات الدينية .وهذا هو
السبب الذي دفع البيان الثاين إىل االقتباس الحر ملقاطع مطولة من بيان عنوانه
‹أخوة إنسانية من أجل السلم العاملي والعيش املشرتك› أمضاه بصفة مشرتكة بتاريخ
 2019-02-04البابا فرانسيس باسم املسيحيني وشيخ األزهر أحمد الطيب باسم
املسلمني .ولست أرى سببا مينع السلطات األخالقية لدى الربوتستانت والبوذيني
واليهود ...إلخ من االشرتاك فيه .رمبا كان علينا أن ننشئ عىل الفور شيئا من قبيل
مجلس اإلنسانية املشرتكة العاملي يجمع ممثلني عن املجتمع املدين العاملي ،والفلسفة
وما يسمى العلوم «الدقيقة» والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ومختلف التيارات
اإليتيقية والروحية والدينية التي ميكن أن تتعرف عىل نفسها يف مبادئ التآلفية.
يبدو أن مبقدور الجمعية الدولية لعلم االجتامع أن تضطلع بدور مرموق هاهنا.
س.ح :هل أثبت التفكري يف هذا البيان نجاعته/صالحيته بالنسبة إىل الجنوب
الكوين؟ هل تم إجراء بحوث يف هذه البلدان؟
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آ.ك :رمبا أجبت بنعم وال .نعم ،ألن عددا معتربا من املوقعني ينتمون إىل الجنوب
الكوين وألن عدد من األصدقاء من الجنوب تم إرشاكهم ضمن مبادرة التآلفية
منذ بيانها األول ( .)2013وال ،لألسف ،ألن أغلب ما كتب وما ُح ِّب من ُم َس َّود ٍ
َات
تم يف الشامل .الخطوة املهمة اآلتية هي متلك التفكري يف التآلفية وإثراؤه يف
الجنوب .تتم اآلن ترجامت للبيان إىل الربتغالية واإلسبانية فضال عن اإلنكليزية
واألملانية و اإليطالية واليابانية ،وينتظر أن ينقلها أصدقاء إىل األرجنتني والربازيل
واملكسيك ولكن إىل الهند وأفريقيا أيضا .ولكن دعنا نذهب إىل النقطة التي أثرت.
أنا أزعم أن هذا البيان الثاين يضع أسس اتفاق ما بعد نيوليربايل حول قضايا
بيئية واقتصادية وسياسية جوهرية .هذا بحد ذاته جيد .ولكن ال يزال الكثري مام
مل ينجز بحيث يتم إدماج كل املناقشات التي تخاض بأبعاد ما بعد استعامرية
وجندرية واستلحاقية ( )subalternوثقافية .قد يكون هذا بيان التآلفية الثالث
(والذي سوف يكون هو ذاته مدعوا إىل التجدد) أو عىل األقل ما ميكن أن
نس ّميه ملحقا لبينات التآلفية .هاهنا سوف يكون إسهام الجنوب رضوريا متاما.
س.ح :هل أنت متفائل بإمكانية انتشار التآلفية؟

آ.ك :يبدو يل أن بيان التآلفية الثاين وضع أسس فلسفة سياسية نعلم متاما أنننا
نحتاجها بصورة ملحة .ولكن فلسفة سياسية ال تصنع سياسة .وبغية التقدم أكرث،
من الرضوري اآلن أن يتكفل «املبادرون السياسيون» بذلك وأن يظهروا يف كل
بلد ،وبصفة ملموسة ،ما سوف يغنمه كل واحد تقريبا (املستخدمون العاديون،
العامل يف القطاعات الهشة ،التجار وأصحاب املشاريع الصغار ،الساكنات التي
تعاين التمييز )...،من التآلفية .إذا ما أخذ عدد أكرب من الناس ،من ضمن هذه
الفئات االجتامعية ،يف التفطري يف أنفسهم ويف سؤال بعضهم البعض« :هل أنا
مؤمن بالتآلفية؟» ،عندها ،سوف تكون لنا فرصة لتفادي الكوارث التي ترتبص بنا.
س.ح :شكرا آالن .أمتنى األفضل لبيانك الداعي إىل التآلفية.
توجه كل املراسالت إىل
آالن كاييه عىل العنوان alaincaille90@gmail.com
وإىل ساري حنفي عىل العنوان sh41@aub.edu.lb
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االحتجاجات والحركات االحتجاجية

التّط ّورات العالمية
والحركات المحليّة

>

بقلم يوهانّا جروبنر ،جامعة يوهانس كيبلر ،النّمسا ،محرّر مساعد مجلّة حوار كوني

ش

هد العديد من البلدان يف شتّى أنحاء العامل ،قبل اندالع جائحة كوفيد
والحق يف التّج ّمع ،تصاعد زخم
 19وس ّن القيود املفروضة عىل الحركة
ّ
االحتجاجات االجتامعية التي تجلّت يف املسريات واملظاهرات .تناولت
هذه االحتجاجات التي وجدت لها فضاءا تعبرييا يف الشوارع قضايا ومطالب مختلفة.
تتض ّمن هذه الندوة خمس مقاالت تسلّط الضوء عىل األشكال املحددة التي توخّتها
كل من لبنان والعراق وفرنسا التشييل
تلك الحركات االجتامعية واالحتجاجات يف ّ
والربتغال وهونج كونغ مع إمعان النظر يف تلك األشكال.
نستهل الندوة مبقال لنغاي لينغ سوم ( )Ngai-Ling Sumالتي تبحث يف
ّ
الحركات االحتجاجية التي ع ّجت بها شوارع هونغ كونغ يف شهر يونيو .2019
تفس سوم Sumتلك االحتجاجات من منظور فوكوي (نشبة إىل فوكو
وعليه ّ
ظل ظروف مستبدّة
 )Foucaultحديث ،مربزة كيف تح ّول ذلك اإلحتجاح يف ّ
غري ليربالية إىل حركة اجتامعية ،وكيف ت ّم التعبري عن النضال يف خض ّم إحكام
السلطات السيادية املتزايد لقبضتها وفرض سيطرتها من خالل استخدام الرشطة
للق ّوة املفرطة ،وت ُّبي سوم إضافة إىل ذلك كيف ّية بلوغ السياسات الحيوية اإليجابية
التي يختزنها املتم ّردون يف خ ّط املواجهة ذروتها يف حامية األرواح من املوت.
وست يف كل
برزت الحركة االحتجاجية للسرتات الصفراء يف نوفمرب َ َ 2018
أنحاء فرنسا معلنة استهالل هيكلة ومامرسة جديدة للحركة االجتامعية .يقدّم

لنا ميخائيل ليانوس( )Michalis Lianosيف مقاله رؤي ًة أوضح مام لدينا حول
شكل تلك الحركة العفوية وغري الحزبية ،والتي تتعارض مع فهمنا السوسيولوجي
ملسألة تنظيم العمل السيايس الجامعي ،وصفتها االنعكاسية و هندستها ونجاحها.
بعد أربعني سنة من اتباع السياسات النيوليربالية وموجة االحتجاجات املستم ّرة يف
التشييل نشأ يف أوساط التشيليني وعي تح ّرري جديد أثار احتجاجات حاشدة مبتكرة
يف أكتوبر  .2019يصف خورخي روخاس هارنانداز ()Jorge Rojas Hernández
وغونهيلد هانسن روخاس ( )Gunhild Hansen-Rojasاألزمة االجتامعية التي
تتخبّط فيها التشييل ناج َم ًة عن النيوليربالية ،والفرصة التاريخية الفريدة املتاحة
للتشييل ،وكيف أفىض االحتجاج إىل الدّعوة إىل استفتاء حول وضع دستور جديد.
كل من العراق و لبنان
نختم الندوة مبقال لرميا ماجد يدرس االنتفاضات التي شهدها ّ
خالل أكتوبر  .2019تقدّم ماجد تحليال لتلك االنتفاضات يف ضوء العملية الثورية التي
برزت يف تعريفات املنظومة السياسية املعروفة بالدميقراطية التشاركية/التوافقية .يف
هذه املنظومة ،يتو ّجب عىل الفاعلني االجتامعيني ،خالل البحث عن «نحن» مفقودة،
الحفاظ عىل نقطتهم املركزية االجتامعية والسياسية املتعلّقة باملطالبة بالعدالة
السلطة الطائفي يف اآلن ذاته.
االجتامعية واالقتصادية مع نبذ نظام تقاسم ّ
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الحركة االحتجاجية في هونغ
كونغ :2020-2019

>

من منظور فوكو الحديث
بقلم نغاي لينغ سوم  -جامعة النكستير ،المملكة المتحدة.

9

متظاهرون يحمون أنفسهم مبظالت من غاز الرشطة املسيل للدموع يف هونغ كونغ .2019 ،تصوير جو يل.

ت

عود موجة االحتجاجات التي اندلعت يف هونغ كونغ خالل شهر جوان/
يسمح ،يف
يونيو  2019إىل مرشوع قانون جديد بشأن تسليم املطلوبني،
ُ
السلطات الصينية وإعادة
حال إقراره ،بتسليم املطلوبني يف جرائم إىل ّ
مواطني هونغ كونغ وز ّوارهــا إىل أرايض الصني الرئيسة قصد مقاضاتهم جنائ ّيا
مبوجب نظامها القضايئ (وليس بحكم سيادة القانون) .أثار مرشوع القانون الجديد
خوفا محلّيا من تفريط هونغ كونغ يف ‹›حيّز كبري من الحكم الذّايت›› مبوجب إطار
«البلد الواحد ذي ال ّنظامني» الذي كفله اإلعالن الصيني-الربيطاين املشرتك امل َوقّع
سنة  1984ومبوجب قانون الصني األسايس لسنة  ،1990لدى الخوض يف عملية إعادة
هونغ كونغ إىل الوطن األ ّم (أرايض الصني ال ّرئيسة) سنة  1997بوصفها منطقة إدارية
بالسلطة التّنفيذية واإلدارية
ّ
خاصة ( .)SARومبوجب هذا اإلطار ،عهد لهونغ كونغ ّ

الحق يف رئيس تنفيذي ت ُعيّنه حكوم ُة الصني
وباستقاللية نظامها القضايئ ،إضافة إىل ّ
املركزيّة بناء عىل انتخابات أو مشاورات تجري محليّا.
تع ّمق التّو ّجس من فقدان الحكم الذايت لهونغ كونغ وتقويضه مع تغلغل نفوذ
السلطة املركزية الصينية الواحدة يف املدينة منذ  .2003وتشمل األمثلة عىل هذا
ّ
َ
إطالق تنفيذ التّرشيع املوايل للصني الدولة الواحدة والذي يراوح بني إنفاذ
التغلغل
املادّة  23من قانون مكافحة التّخريب لسنة  2003حتى مرشوع قانون ال ّنشيد الوطني
الصيني لسنة  .2019كام رافقت هذه اإلجراءات تراجعا يف مقومات دميقراطية هونغ
كونغ مثل رفض الصني لإلقرتاع املبارش عىل الرئيس التنفيذي سنة  2015وتنحية ست
تول املناصب سنة  .2017ثم احت ّد
رشعني مؤيدين للدميقراطية واستبعادهم من ّ
م ّ
>>
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هذا اإلنتهاك ليبلغ أشدّه بترسيع وترية مرشوع القانون املتعلّق بتسليم املجرمني.
الخاصة يف الدراسة
بلغ األمر أن فوتت حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية
ّ
التّرشيعية املعتادة عىل مستوى اللّجان املحل ّية ،لتُحيل ،وبدعمٍ من الحكومة
املركزية الصينية ،املرشوع مبارش ًة عىل الهيئة التّرشيعية املوالية للصني بغية إقرارِه.
وأمام مثل هذه الرضورة املل ّحة احتشد مليون متظاهر ثم مليونني يف مسريات
يومي  9و 16جويلية/يوليو عىل التّوايل .تجدر اإلشارة
سلمية يف شوارع هونغ كونغ ْ
إىل استمرار االحتجاجات بصفة منتظمة يف سياق تأخّر االستجابات ال ّرسمية
للمطالبات وردّا عىل معاملة الرشطة الوحشية وفضاضتها .رفع املحت ّجون خمس
مطالب تتمثّل يف سحب مرشوع قانون تسليم املطلوبني ،والتوقّف عن توصيف
املتظاهرين ب››املشاغبني›› ،وإصدار عفو عام عن كل املحت ّجني املعتقلني ،واجراء
حق االقرتاع العام يف انتخاب
ّ
تحقيق
مستقل يف وحشية الرشطة ،إضافة إىل منح ّ
كل من الرئيس التّنفيذي واملجلس الترشيعي لهونج كونغ .وأفضت االحتجاجات
ّ
إىل سحب مرشوع القانون بتاريخ  4سبتمرب /أيلول  ،2019ولكن زخم املقاومة
احت ّد لتتح ّول إىل حركة شعبية نتيجة قمع الرشطة املتك ّرر ورفض الرئيسة
التّنفيذية االستجابة إىل مطالبات املحتجني األربع األخرى (أنظر الجدول رقم .)1
الجدول  :1املطالب الخمسة ملتظاهري هونغ كونغ2019 ،
سحب مرشوع قانون التسليم
التوقف عن وصف املتظاهرين بـ «مثريي الشغب»
إصدار عفو عن املعتقلني
إجراء تحقيق مستقل يف وحشية الرشطة
منح حق االقرتاع العام النتخابات الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ
واملجلس الترشيعي
تعرض هذه الورقة من خالل تحليل هذا االحتجاج بوصفه حركة اجتامعية
السيادية تجاه الحياة /املوت.
منظورا فوكويا جديدا يركّز عىل السياسات الحيوية ّ
بالحق يف متلّك إقليم وإخضاعه ل ُحكمه
ففي مقاربة فوكو يَعترب الحاكم نفسه كفيال
ّ
السياسة الحيوية
وبتملّكه ّ
الحق ىف اإلماتة أو اإلبقاء عىل الحياة وكذلك اإلنخراط يف ّ
تجاه الحياة و/املوت بغية الحفاظ عىل أمنه وسالمته .تختلف هذه الدّرجات من
السيادة يف املجتمعات الحديثة فتكون أكرث وضوحا يف السياقات االستبدادية غري
السياقات الدميقراطية .ومع بدء حياة الدّولة الواحدة يف
الليربالية مام تكون عليه يف ّ
السيادي
هونغ كونغ انخرطت حكومة املنطقة اإلدارية
ّ
الخاصة ( )SARيف الحكم ّ
املشرتك مع نظام الصني دولة الحزب الواحد وذلك حفاظا عىل استقرارها وأمنها.
ويعيش املحت ّجون عىل هامش هذا الحكم اإلستبدادي املشرتك منزوعني من كل مجال
للمناورة .وعليه ،تنطوي السياسات الحيوية املقاومة التي يخوضها هؤالء املتمردون
عىل خ ّط املواجهة متسلّحني بحياتهم حتى شفري املوت ،مع تأكيد أنصارهم املوجودين
يف صفوف املقاومة الخلفية عىل حامية حياة املتم ّردين من املوت (الوشيك).
> السياسات الحيوية املتم ّردة :تحويل الحياة إىل سالح سيايس للرصاع حتى شفري
املوت
يف مواجهة تصعيد سياسة الدّولة الواحدة السيادية تحت العني اليقظة
ألرايض الصني الرئيسة وإحكام قبضتها التي أفضت إىل اندالع احتجاجات ،2019
لعب جهاز الرشطة (والقانون) أدوارا سياديّة يف السياسة الحيوية املتعلّقة بـ:
أ .إضعاف الحياة االحتجاجية يف الشوارع و إنهاكها،
ب .بثّ الخوف واإلرعاب من خالل االعتقاالت واملحاكامت واملقاضاة،
ت .إلحاق الرضر البدين بارتكاب العنف غري املتناسب،

تح ّولت بوصلة االحتجاجات من الطابع السلمي لتتّخذ وسائل أكرث شدّة وعنفا يف
سياق إدانة املحتجني بصفتهم « :عىل وشك أن يكونوا إىل إرهابيني›› ،وعدم إيفاء رئيسة
هونغ كونغ املركزية مبا يكفل االستجابة ملطالبات املحت ّجني الخمسة( .انظر الجدول .)2
الجدول  :2أشكال االحتجاج السلمية والقوية
طبيعة االحتجاج

أمثلة

الوسائل السلمية

املظاهرات ،السالسل البرشية ،غناء األغاين/
االجتامعات يف األماكن العامة ،صنع امللصقات /
القوانني ،جدران/أنفاق لينون ،املنارصة الدولية
 ،إلخ.

الوسائل العنيفة

علب الرش ،مشاعل الليزر ،القتال عىل
مستوى الشوارع ،القنابل الحارقة ،املتاريس،
االنتهاكات الخاصة/العامة ،رمي الطوب،
حرق املنافذ التجارية املوالية للصني ،حصار
الجامعات  ،إلخ.

كام ردّت رشطة مكافحة الشغب عىل املتظاهرين وبدعم من الرئيسة التنفيذية
بعنف أكرب مستعملة الغاز املسيل للدّموع وقامت باإلعتقاالت الوحشية /التّعسفية
واقرتفت الرضب املربح واستعامل خراطيم املياه الكيميائية .وقد بلغت وحشية أعامل
الرشطة ح ّد الطلق الناري وزرع الجواسيس ووسم املحت ّجني «بالرصاصري» الواجب
مم زاد الوضعية تدهورا لتبلغ سيناريو
القضاء عليهم للحفاظ عىل األمن واستتبابهّ ،
العنف يولّد مزيدا من العنف›› ومتلّك املحتجني شعو ٌر بالخوف /اليأس الشخيص والعام.
للصاع ردا
يقاوم املتظاهرون يف خط املواجهة بتحويل حياتهم إىل سالح سيايس ّ
عىل أفعال عنف غري متناسبة ترتكبها الرشطة وسعيا للر ّد عىل قلقهم من املستقبل-
مستقبلهم ومستقبل هونغ كونغ ،إذ يوفّر رفض املحت ّجني للتّرشيد أرضية خصبة
لنم ّو ُهوية هونغ كونغ .ويبدو بعض املتم ّردين عىل استعداد للتّضحية بحياتهم
مبي يف مبدأ
راغبني يف الذّود عن هونغ كونغ وإنقاذ حياة الحكم الذّايت كام هو َّ
دولة واحدة بنظامني .تجدر اإلشارة إىل وضع املحتجني لوصاياهم (وملالحظات ال
متت بصلة لالنتحار) داخل حقائب ظهورهم يف بعض من املناطق التي تخاض فيها
ّ
عمليات ذات صبغة حربية ض ّد الرشطة .لقد تض ّمنت األفكار الشّ خصية املوضوعة
أقواال من قبيل «التّضحية بالنفس من أجل مجتمع هونغ كونغ» ،و«أذود عن
هونغ كونغ بدمي» و«املوت بديل للحريّة» .يحدو هذه األساليب التي يستعملها
املتم ّردون يف تسلّحهم بالحياة يف هونغ كونغ الحامس من زاوية األمل/الخوف،
والصدمة ،والغضب ،والدموع ،والدّم ،والدن ّو شفري املوت .كام تنطوي املقاومة
السيكولوجية و بالتّضحية بالنفس والخوف
خاصة ّ
عىل سياسات حيوية ّ
بالصدمة ّ
والسجن واالختفاء واالنتحار.
واملقاضاة
االحتجاز
و
واإلعتقال
من اإليذاء البدين
ّ
> السياسة الحيوية اإليجابية :حامية األرواح ...عىل شفري املوت
يدعو املحت ّجون املدافعون عن السياسة الحيوية املتم ّردة إىل بذل جهود
املظلت التي اندلعت سنة
ّ
إيجابية لحامية األرواح .إذ استخلص أنصار حركة
 2014الدّرس املستفاد ُمدركني أن القادة مع ّرضون للمحاكمة أو السجن.
كان لهذه التجربة أثر بالغ يف الحركة الراهنة القادرة عىل أداء مهامها دون
قائد رسمي ،إذ تعتمد عىل اسرتاتيجية دون قائد وعىل نرش تكتيكات االنتشار
التي تعتمد عىل مبدا «كُ ْن كمجرى املاء» وعىل التّعاون املتبادل .تعززت هذه
اإلسرتاتيجية باستخدام تطبيقات اإلنرتنت مثال تطبيقات تيليغرام Telegram
وآر دروب  Airdropلتقاسم املعلومات وتنسيق اإلجراءات و/القرارات.
تُ ّو ُل الحركة ذات التمويل الصغري املتعدد وتع ّززها مجموعات املساعدة املتبادلة
>>
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مظاهرة حاشدة يف هونغ كونغ عام  .2019تصوير فرجينيا باك.

11

التي تتخطى الحدود املهنية وخطوط األجيال والجندر والعرق .ويحتشد هؤالء
املؤيّدون ملتفّني حول املتم ّردين لحاميتهم من املوت (الوشيك) .متثّل حملة إحم
األطفال التي أطلقتها مجموعة «الشعريات الفض ّية» (=كبار الس ّن) ملراقبة العيون
الساهرة (الرشطة) وحامية الشباب يف الخطوط األمامية أبرز مثال عىل ذلك .ويح ّبذ
ّ
البعض الوقوف سدّا مانعا بني رشطة مكافحة الشغب وبني املتم ّردين يف خ ّط املواجهة.
بينام يحمل اآلخرون الفتات تحتوي عىل عبارات مثل «ال تطلقوا ال ّنار عىل أطفالنا».
كام ت ّم تعزيز إجراءات صون الحياة وحاميتها بسالسل إمداد السياسية الحيوية التي
توفّر التربعات ووجبات األكل واملاء واألقنعة الواقية (لحامية الهوية/السالمة) واملظالت
وحامية البيانات والنقل املجاين واملساعدة الطبية والرعاية االجتامعية واملشورة
القانونية ،إضافة إىل توفري منازل مفتوحة الحتضان املحت ّجني يف الخطوط األمامية.
كام شملت السياسة الحيوية اإليجابية األخرى :
أ -بناء سلسلة برشية بطول ثالثني ميالً عىل جانبي مرفأ هونغ كونغ كرمز للتوق
إىل الح ّرية،
ب -تنظيم الحداد العام وإقامة مراسم عزاء جامهريية عىل املوىت لتيسري عملية
التمسك بااللتزامات،
تعايف الروح املجتمعية والتئامها وتجديد
ّ
ت -وضع اللّمسات األخرية ألغاين جديدة وتسجيلها يف ظرف خمسة أيام مثال
أغنية املجد لهونغ كونغ لتعزيز الروح املعنوية وتوحيد الحركة،
ث -تأسيس نقابات جديدة وتوفري دعم انتخايب لتعزيز طاقة االحتجاجات يف
الشوارع.
كام وجدت مامرسات تعزيز الحياة (عرب) محلية و(عرب) وطنيّة مامثلة .كام
برز تكاتف أنصار الحركة يف هونغ كونغ مع مؤيديهم يف الشّ تات يف االضطالع
بجهود الدّعاية عىل املستوى الدّويل يف سياق الدّبلوماسية الشعبية التي

تستهدف املجتمعات املحلّية والهيئات الترشيعية الوطنية واإلعالم العاملي
واملنظّامت الدولية سعيا إىل «الوقوف إىل جانب هونغ كونغ» يف هذا الكفاح.
> مالحظات ختامية
تعتمد هذه الورقة مقاربة فوكو محدثة يف تناولها للحركة االحتجاجية يف
السيادية عىل غاية من
هونغ كونغ  .2020-2019يبدو منظور السياسة الحيوية ّ
ظل ظروف استبدادية
األهمية يف فهم خفايا هذا االحتجاج نظرا الندالعه يف ّ
السيادة املشرتكة بني حكومة منطقة هونغ كونغ
غري ليربالية يعتمدها حكم ّ
اإلدارية الخاصة ونظام الحزب الواحد يف أرايض الصني الرئيسة .فلقد برزت
السياسة الحيوية املناسبة لوضع سنة  2019حني رافق رفض بعض املواطنني
املوالني ملبدأ النظامني للتفريط يف «درجة الحكم الذايت العالية» عملية التنفيذ
الكامل ملبدأ الدولة الواحدة يف هونغ كونغ .وت ّم التعبري عن النضال من أجل
مبدأ البلد الواحد ذي النظامني من خالل تأكيد إحكام السلطة املتعاظم لقبضتها
باستخدام الرشطة للعنف غري متناسب القوة والذي قابلته السياسة الحيوية
املتم ّردة للحياة واملوت التي تسلّح بها املحت ّجون والتي ارتبطت بأعامل املحتجني
السياس ّية الحيوية اإليجابية يف رصاع محوره سياسة الترشيد يف هونغ كونغ.
كل املراسالت إىل نغاي لينغ سوم n.sum@lancaster.ac.uk
تو ّجه ّ

تقدير
أتو ّجه بالشكر إىل بريجيت أولينباخر ( )Brigitte Aulenbacherوبوب جيسوب ()Bob Jessop
وجو يل ( )Joe Leeوفريجينيا باك ( )Virginia Pakومجموعة النكسرت تدعم هونغ كونغ ملساعديت
يف كتابة هذه الورقة و تزويدي بالصور.
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السياسة بالممارسة/التجربة

١

وحركة السترات الصفراء

>

بقلم ميخاليس ليانوس ( ،)Michalis Lianosجامعة رُوان ،فرنسا
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حضور مكثف للرشطة يف مظاهرة يف باريس عام  .2019تصوير ميكاليس ليانوس.

ظ

هرت حركة السرتات الصفراء عىل حني ِغ َّر ٍة إذ مل يكن املجتمع الفرنيس
عىل وعي أبدا باإلمكانيات الكامنة يف ثنايا مثل هذه الحركة .من املعلوم
جيّدا أن املؤسسات السياسية القامئة واإلعالم أفاضا يف تشويه الحركة
والح ّط من قدرها .مل يكن من املستغرب إدراك الطبقات الدنيا ذات البرشة البيضاء
كونها حاجزا خامال وغليظ يفصل بني األقليات العرقية املقصية وبني مختلف رشائح
الطبقة الوسطى .ما يثري الدهشة هو الطابع الفجايئ غري املتح ّزب الذي انفردت به
السيايس الراسخ يف تضاعيف مجتمع ما بعد
الحركة التي اخرتقت هيكل ّ
التاتب ّ
صناعي .ترتبط هذه الظرفية بالتأكيد بالتزامن النادر بني ظهور حزب سيايس جديد
‹›الجمهورية إىل األمام (« )»La République En Marcheالذي أحرز فوزا يف
وتول رئيس مل يتم انتخابه يف أي
كل من االنتخابات الرئاسية والربملانية يف فرنساّ ،
ّ
بتحسن األوضاع خاب فيها السعي وتلتها
منصب من قبل .لقد علّقت آمال كبرية ّ
خيبات أمل كذلك.
برزت الحركة ووجدت لها موطئ قدم يف الفضاء العمومي الفرنيس يف  17نوفمرب

 /ترشين الثاين  2018واتسع نطاقها بعد أسبوعني لتحتل العناوين الرئيسية وت ُورِدها
وسائل االعالم العاملية يف صدر صفحاتها .أثناء تلك الفرتة ،كان الوضع مي ّر بتح ّول
غيت حركة السرتات
مذهل ومثري .فمنذ الرشارة األوىل املتعلّقة بالرضيبة عىل الوقودّ ،
الصفراء برسعة الربق واجهة بوصلتها نحو التشكيك يف بنية املجتمعات السياسية
الحديثة بر ّمتها .إذ رفع املحتجون مطالبتهم بإجراء استفتاء يطلقه املواطنون
ويكون أداة متكّن «الشعب» من التحكّم التّام يف عملية أخذ القرارات املهمة يف
جميع مجاالت الحوكمة ،مؤكّدين يف اآلن نفسه عىل كونهم ُه ْم «الشّ عب» ،الذين
ظل أوضاع البأس
يتعرضون للمهانة واإلذالل ويتحتّم عليهم العيش يف صمت يف ّ
وعىل حافة الفقر ،يعانون من تجاهل «النخب» لهم ،مع أنّهم يجسدون جوهر
املجتمع الفرنيس .لقد تع ّزز شعور املحتجني باملرشوعية االجتامعية ال سيام بتقدمهم
«غري متسيّسني» و«مساملني» إذ مل يشارك معظمهم يف مظاهرات من قبل وكانوا غري
مم شهدوه
مبالني أو حتّى معادين لألحزاب السياسية .كان أثر ّ
الصدمة واالستياء ّ
من القمع البولييس العنيف أكرث شدّة عليهم مام عىل غريهم ،حيث كانوا يعتربون
أنفسهم مواطنني ملتزمني بالقانون ميارسون للمرة األوىل حقهم يف االحتجاج.
>>
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داخل الحركة .و رسعان ما تح ّولوا إىل مجتمع وثيق من األفراد ،إىل «عائلة» كام
يطلقون عىل أنفسهم يف كثري من األحيان ،مجتمع من األشخاص يحرسون حقّهم
كل مسألة يف حالة االتفاق أو االختالف .لقد
بيقظة يف اتخاذ القرار عىل حد ٍة حول ّ
أي منصة اجتامعية سياسية مع ّينة.
أي إطار أو ّ
أفلت املحت ّجون بصورة تلقائية من ّ
 .٢ال ّتعددية اإليديولوجية:
ت ُعرف الحركات االجتامعية بتع ّرضها للتّجانس اإليديولوجي .وبينام تسود أجواء
من التوتر واالحتقان والعداوات دامئة التط ّور يف تضاعيف الحركة ،يُ َسلَّم بأن تلك
السيطرة عىل إطار ايديولوجي مو ّحد وإطار عمل وما
التوتّرات تدور تقريبا حول ّ
يعقبه من أعامل .ولك ّن السرتات الصفراء ت ُ َعدُّ ،م ّرة أخرى ،خرقا صارخًا لقانون
التّجانس هذا ،إذ مل يقترص املحت ّجون من السرتات الصفراء عىل النجاح يف االلتقاء
حول ايديولوجيا سياسية محدّدة فقط ،بل متكّنوا يف اآلن نفسه من بناء أرض ّية تعدّدية
كل السياسات
تحتضن مطالباتهم .يعود الفضل يف ذلك بالتّأكيد إىل النأي بحركتهم عن ّ
الحزبية وتح ّركهم يف مجال بعيد عنها ،وإىل التّعايش مع بعضهم البعض من تلقاء
أنفسهم رغم تناقضهم حول مسائل محدّدة يف عديد األحيان .انبنت تفسرياتهم عىل
فكرة مفادها أ ّن تجربتهم تجرب ٌة متفاعل ٌة ت ُكتسب باملامرسة .فاملحت ّجون «يواجهون
نفس البؤس» ويعانون من نفس الظروف االجتامعية املزرية ،بحيث كان امله ّم يف
األمر إلتقاء أهدافهم وإرادتهم يف تغيري تلك األوضاع .قد تكون تفسريات املحت ّجني
لهذا الوضع مختلفة بعض اليشء ّإل أن تعاملهم حيال النظام كانت تتّسم دامئا بأنّه
حق قدره حتّى يضمنون له حياة كرمية.
نظام ال يعطي فيه األقوياء
«الشعب›› ّ
َ
 .٣الهيكل العصبي واالستقالل ال ّذايت:

متظاهر يعلن موقفه  ،باريس .2019 ،الصورة مليشاليس ليانوس.

السرتات الصفراء فضال عن أهميتها كحركة احتجاجية،
استهلّت حركة ّ
مرحلة جديدة يف هيكلة الحركات االجتامعية ومامرستها ،إذ واجهت
مظاه ُرها املميّزة املتعدّدة سلسلة من الفرضيات حول طبيعة العمل
السيايس الجامعي املشرتك وتنظيمه ونجاحه .وسأتط ّرق بإيجاز لخمس
نقاط متتالية سعيا إىل لتوضيح األهمية االجتامعية لهذه االبتكارات:
املؤس َسة:
 .1رفض ّ
كل اإلرتباطات باألحزاب السياسية وبالحركات َّ
يكمن الجزء األكرث إثارة يف هذه الحركة يف طابعها الفجايئ إذ مل يتج ّمع املحت ّجون
من السرتات الصفراء تحت أي نهج سيايس ومل توجد نظرية سياسية محدّدة تؤلّف
أي منظور سيايس ولو فضفاض .إال
بني مك ّونات هذه الحركة .بل أنّهم مل يتقاسموا ّ
السياسية .وهذا
«الهيكلة»
بنى
أي من
أ ّن شعورا غريزيًّا انتابهم بأن ال يثقوا يف ّ
ّ
يعني يف نظرهم أن كل من بيده السلطة أو يسعى إليها فاسد وقابل لإلفساد
أو ،ويف أحسن األحوال ،دافع مبصالحه الشخصية إىل املقام األول مع تذييل
مصالح «الشعب» .وهذا ال يعني تو ّجه املحت ّجني نحو «الشعبوية» .عىل العكس
من ذلك ،مل يقترص رفضهم عىل السلطوية بل حتّى ت ّربأوا من التّسلسل الهرمي

 .٤الدميقراطية املبارشة:
أساسا رمزيًا موج ًها نحو نظام
وكان من الطبيعي أن تشكل هذه الخصائص ً
حكم ،حيث كانت املشاركة املستمرة واملتساوية تعترب رشطا مسبقا وليس هدفًا
مم يثري اإلعجاب تأكيد حركة ينضوي فيها محت ّجون ذوو تأهيل تعليمي
طوباويًا .و ّ
متوسط من الطبقة الدنيا ومتظاهرون ألول مرة ،عىل الفور أن نظم املشاركة
ّ
التّمثيلية والقرارات متآكلة و خطرة .واستخدم املحت ّجون وسيلتني فعالتني تعبريا
عن التأكيد عىل ذلك .تتمثّل األوىل يف رفضهم ألية متثيلية للحركة من قبل أي
كل د ّوار عىل
شخص عىل أي مستوى ،بحيث اقترصوا عىل اختيار «ناطق» باسم ّ
أساس أن كل حالة هي عىل حدة ،رغم الضغوطات الهائلة التي مارستها شتّى
ألي شخص التحدث
املؤسسات السياسية النتخاب ممثّلني دامئني .وعليه ،مل يكن ّ
باسم السرتات الصفراء وترقى أي محاولة للقيام بذلك إىل خيانة الحركة .أ ّما األسلوب
السياسية للمجتمعات املعارصة بر ّمتها،
الثاين فشمل القرار برضورة تغيري البنية ّ
بحيث ارتكزت مطالباتهم عىل إجراء استفتاءات شعبية يبادر بها املواطنون يف كل
مجال تكون لهم فيها سلطة القرار وما عىل «النخب» ّإل تنفيذ هذه القرارات.
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تنظّمت الحركة ذات ًيا حول مجموعات متداخلة جزئ ًيا كان بروزها إما عرب اإلنرتنت
أو عىل عني املكان .وقد أسهم كل املشاركني يف الجدال القائم واملناقشات واملناظرات
والتّجمعات واالحتجاجات سواء من خالل مجموعة واحدة أو أكرث عرب اإلنرتنت ،أو
يف واحد أو أكرث من دوارات الطرق حيث كانوا يتجمعون .لقد كان إعداد هذا الهيكل
السمة األكرث
العصبي الذي شمل فرنسا كلّها (مبا يف ذلك املناطق االستعامرية النائية) ّ
حيوية التي ميّزت السرتات الصفراء .لقد انعكس وعي املحت ّجني باالستقالل الذايت
الذي توفره اإلنرتنت يف اختيارهم للدّوار نقط َة التقاء للجامعة .ويف كلتا الحالتني تع ّد
الفرضية املفاهيمية يف ضامن نقاط التّقاطع املستقلة بأن وحدها الشبك ُة يف ح ّد ذاتها
تُ سك بزمام السلطة .وال وجود لتحكّم من فوق وال لتنفيذ أو خضوع من األسفل.

االحتجاجات والحركات االحتجاجية

 .5التسامح يف وجه الغموض:
ندخل اليوم (  23فيفري/فرباير  )2020األسبوع السابع والستّني ( )67لحركة
السرتات الصفراء .وتع ّد هذه بالتأكيد الحركة األطول عمرا من االحتجاجات السياسية
الجامعية يف التاريخ الحديث ،إذ مل تس َع السرتات الصفراء ق ُّط وراء يوتوبيا معينة وال
إىل تطبيق خطة سياسية محددة .بل عىل العكس ،وعىل نحو متبادل ،ظلوا منفتحني
مم سمح لهم بتحقيق مستوى
ومل يخفوا نواياهم حول أولوياتهم وأفكارهم التّعدديةّ ،
غري مسبوق من االنعكاسية املشرتكة .لقد مت ّيزوا برتكيزهم عىل التقدم نحو التغيري
السيايس العام بدل اقتناص جزء من السلطة يف تضاعيف النظام القائم ،وكانوا منفتحني
من خالل املامرسة ملتابعة أي أثر لتلك التجربة ،كام كانت أقوالهم تؤكد دوما عند
املقابالت« :يجب مواصلة االحتجاجات .وسرنى املخرجات وما سيتمخض عن هذا».

 ١تستند مادّة هذه الورقة عىل عمل ميداين مستفيض منذ إندالع حركة السرتات الصفراء .ملزيد
التحليل أنظر هنا ،هنا وهنا
كل املراسالت إىل ميخاليس ليانوس michalis.lianos@univ-rouen.fr
تو ّجه ّ

وإن مل تكن عديدة ،تتواصل تج ّمعات السرتات الصفراء واملسريات و االحتجاجات،
تعج بها أماكن مختلفة يف جميع أنحاء فرنسا .يتساءل الجميع عن األثر الدائم
ّ
للحركة .مهام يكن ،ميكن بأمان أن نخلص إىل نتيجة مفادها تأكيد حركة السرتات
الصفراء عىل إمكانية التعامل مع مستوى جديد من االنعكاسية املشرتكة .لقد
توصل املحت ّجون إىل إرساء رابط جديد يؤلّف بني التجربة الشخصية وبني الجامعة
ّ
وبني نظام الحكم باعتبارها تجسيدا لدميقراطية مبارشة عىل أوسع نطاق.
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الصحوة االجتماعية
ضد أوجه عدم المساواة النّيوليبرالية

>

بقلم خورخي روخاس هارنانداز ،مركز البحوث المائيّة للفالحة والتعدين )CRHIAM( ،وغونهيلد هانسن روخاس،
جامعة كونثابثيون ،تشيلي.
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الدق عىل األواين واملقايل كوسيلة للفت االنتباه كان جز ًء ا من
االحتجاجات يف تشييل .الصورة بواسطة دييغو كوريا .flickr.com /
بعض الحقوق محفوظة.

ص

احبت رسومات الغرافيتي والجداريات واملوسيقى واألغاين والتج ّمعات
والنقاشات واملــداوالت الجامعية موجة االحتجاجات واالضطرابات
االجتامعية الراهنة ( )estallido socialيف تشييل وعىل نحو مبدع خالّق،
مم سمح بإكساء تعبري التشيليني عن سخطهم املرتاكم تاريخ ّيا ثوبا جديدا من
ّ
الجامليّة .يف إدانة صارخة لعقود من اإلستياء واملظاهر االجتامعية السيئة والتمييز
وسياسة اإلجحاف االجتامعي ظهرت شعارات« :لقد أفاقت تشييل!» و« ...إىل أن
تقب تشييل السياسة النيوليربالية!››
تتح ّول الكرامة اإلنسانية إىل عادة يومية!» ً
و«س ُ
و«ال خوف بعد اليوم!» و«ال انتهاكات بعد اليوم!» و«ل ًنتخلَّص من صناديق معاشات
َ
الس ُ
الحقوق
وق
بالسوق منها «ال تحمي ّ
التقاعد الخاصة!» .إضافة إىل شعارات تندّد ّ
االجتامعية!» و«نحن لسنا يف حالة حرب!» و‹‹من أجل دستور جديد!» و«لن نسمح
نحن النساء باتفاق سيايس دون مشاركتنا!» و«نحتاج إىل دميقراطية جديدة!» وشعار
«تعليم مجاين للجميع!» و«من أجل الحقوق املائية ،مجانية وعا ّمة!» و شعار «أسوأ
تظل األمور عىل حالها!» و«تكمن املشكلة يف الوضع الطبيعي!» و«من
ما أخىش أن ّ
أجل الحق يف العيش بسالم!»
>>
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تغيا .حيث أُطلق عنان الغيض
شهد املشهد يف تشييل يوم  18أكتوبر ّ 2019
املكظوم والغضب املكبوت بشكل هائل ومبدع .واآلن ،وبعد أربعة أشهر من
االحتجاجات املستمرة ،متّة إحساس بروح جمهورية جديدة ويبدو هذا أمرا ال
رجعة فيه .فبعد  40سنة ،أدرك التشيليون مدى اآلثار السلبية للمنوال املركنتييل
النيوليربايل السائد وغري املنظم من التفاوت االجتامعي وخصخصة الخدمات
األساسية واملعاشات والتعليم والرعاية الصحية واملوارد الطبيعية .لكن رد
الحكومة كان عنفا مارسته قوات الرشطة أسفر عن فقدان أكرث من  400شخص
لبرصهم ج ّراء استخدام األسلحة النارية ،واغتصاب للنساء ،ومامرسة للتّعذيب،
وآالف اإلعتقاالت التّعسفية عىل مرأى ومسمع من املفوضية السامية لألمم
املتحدة لحقوق اإلنسان واملنظامت الدولية األخرى التي أكّدت عىل اإلنتهاكات
الفضيعة لحقوق اإلنسان داعية الحكومة التشيلية إىل اعتامد إجراءات استباقية.
مل تكن صحوة املجتمع التشيليي بعفويّة فهي نتاج لعملية معقّدة يف بناء
تجارب سلبية وإستياء إجتامعي .لقد تهالكت املنظومة النيو ليربالية بعد  40سنة
لتبلغ ذروتها و تفيض إىل أزمة أماطت اللِّثام عن أرضار ال ميكن إزالتها و ستكلّف
التشييل وقتا عصيبا للتعايف منها .لكن يبدو تط ّور وعيي تح ّرري يف التمظهر بني
السيل الجديد الجارف من املعلومات.
أبناء تشييل من خالل موجة االحتجاجات و ّ
> أوجه الالمساواة االجتامعية والبيئية والحركات االجتامعية
لقد ازدادت أوجه عدم املساواة االجتامعية بنسق أرسع من وترية وعود السوق.
برز هذا اإلرتفاع يف األجور املتدنّية و معاشات التقاعد غري اآلدمية و خصخصة
ومخصصات الخانقة
املنظومة الصح ّية والتعليمية و ما لحق بها من تصاعد للرسوم
ّ
و هشاشة عمل وخدمات أساسية باهظة الثمن وغالء معيشة مذهل وتركيز املفرط
للرثوة .كام تنترش ِمح ُن مكابدة الشباب يف الولوج إىل سوق الشغل واستمرار محنة
السكان األصليني غري املعرتف بها حتى
التّمييز ض ّد النساء والدوس عىل حقوق ّ
اآلن ،ما يرتافق مع مستوى املشاركة العامة الضئيل ،واملشكالت البيئية والهشاشة
شح املوارد املائية التي
حيال أثر التغري املناخي وقابلية التكيف معه ،فضال عن ّ
الخاصة بتوفري الخدمات األساسية.
تزيد الطني بلّة وتسهم يف تعميق املشكالت
ّ
تفيض سياسات الخوصصة والتفريد بالرضورة إىل ضياع معنى املستقبل وتأكيد
الغموض الذي يكتنفه ،ما نجم عنه تزايد االحتجاجات وبروز حركات اجتامعية
جديدة :إذ شهدت سنة  2006موجة «احتجاجات البطريق» “revolución de
 ”los pingüinosوهي حركة أطلقها طالب املدارس الثانوية مطالبني مبنظومة
تعليمية عامة أفضل .كام ت ّم تكوين حركة طالبية مؤثرة واسعة النطاق سنة 2011
طالبت بالتعليم الجامعي املجاين .وقد لقيت كلتا الحركتني صدى واسعا لدى
الناس .وع ّمت االحتجاجات الشعبية شوارع تشييل سنة  2018يف اندالع الحركة
املسمة ‹‹ال ملديري صناديق املعاشات التّقاعدية ( )No APFاملناهضة
الضخمة
ّ
لسياسة خوصصة منظومة التقاعد والتي كانت مبثابة القطرة التي أفاضت الكأس
لتظهر الحقاً الحركات العرقية وخاصة ممثلو مجتمعات مابوتيش Mapuche
ومطالبتهم باإلعرتاف بهم يف الدّستور ،وإعادة أراضيهم ،والتمتّع بصفتها أقليات
عرقية بقدر من اإلستقالل الذايت .رافق ذلك أيضً ا حركات بيئية وإحتجاجية جديدة
مناهضة لبناء املشاريع العمالقة التي تتس ّبب يف فقدان النظم البيئية وتؤدّي
إىل اضمحالل املوارد الطبيعية ،وكان أشهرها مرشوع الطاقة الكهرمائية العمالق
يف منطقة أيسان ( )Aysenالتابعة إلقليم باتاغونيا  Patagoniaوالذي بات أه ّم
رمز لتلك الحركة .كل ذلك فضال عن بروز احتجاجات املواطنني ض ّد السياسات
البيئية التي تتبعها الدولة يف ما يسمى باملناطق املهجورة ()zonas de sacrificio
يف بلديات كينتريو  Quinteroو بلدية بوتشونكايب  Puchuncavíوكورونيل

> اإلصالحات االجتامعية و عقد/عهد إجتامعي
يف حالها هذا ،تحتاج شييل إىل إصالحات اجتامعية عميقة تريس دولة الرعاية
االجتامعية لتعوض أوجه القصور الحالية وتفي مبطالب املحتجني .وتذكر هنا مطالبة
جمعية تض ّم منظامت اجتامعية متعدّدة تحت مس ّمى هيئة الوحدة االجتامعية
 Mesa de Unidad Socialببناء ميثاق اجتامعي مبشاركة نشطة من املجتمع املدين
جل البلديات التشيلية يف
تحت شعار «ال سالم دون عدالة اجتامعية» .و عليه ،أجرت ُّ
 22ديسمرب  2019دراسة استقصائية شاملة للمواطنني بشأن املشاكل املل ّحة للسكان
توصلت الدراسة إىل النتائج
مبشاركة نشطة شملت أكرث من  2.5مليون تشييلّ .
التالية %91.3 :مع فكرة صياغة دستور جديد %89.9 ،عىل استعداد للمشاركة يف
استفتاء أبريل  .2020كام أسفرت النتائج عن تأييد الغالبية العظمى من املستجوبني
لجمعية تأسيسية منتخبة دميقراطيا .كام أفرز االستفتاء ثالث أولويات مه ّمة
يف مجاالت التعليم والصحة والتقاعد تتمثّل يف معاشات تقاعد أفضل ،وتحسني
منظومة الرعاية الصحية ،وضامن ال ّنفاذ إىل نظام تعليمي عمومي وتحسينه .وبالتايل
حل األزمة الحالية للمنوال النيوليربايل.
سيوفّر امليثاق االجتامعي إسهاما أساسيا يف ّ
تجدر اإلشارة إىل اعتبار املطالبات االجتامعية املدرجة بالفعل جزءا من
دميقراطيات القرن العرشين ّإل أنها تفككت جزئ ّيا بفعل السياسات النيوليربالية
العاملية .وكام تظهره التّطورات واملناقشات العاملية الراهنة يتو ّجب إعادة
النظر ثانية يف مدى هذه اإلنجازات التاريخية للدّولة الراعية يف القرن الحادي
والعرشين وإعادة دمجها يف خارطة السياسات الحالية سعيا إىل ضامن جودة
للسكان ،ومواجهة صعود الشعبوية اليمينية ،وتحقيق تنمية البلدان.
الحياة ّ
> أزمة رشعية الدّ ولة واألحزاب السياسية
لقد كشفت األزمة االجتامعية عن ضعف الدولة الذي تسببت فيه
النيوليربالية ،التي ما فتئت تدعو إىل مبدإ الدّولة الدّنيا ،وإىل خصخصة مفاصل
نتحسس اليوم اآلثار الوخيمة املرتتبة عن هذا املذهب إذ
املجتمع وتفريده.
ّ
تبدو الحكومة املحافظة يف تشييل عاجزة ،تنوء باألعباء وتستجيب بلجوئها
إىل استخدام العنف ،وإعالن حالة الطوارئ ،إىل ات ّباع نهج القمع واإلستبداد
دون متييز واضح بني احتجاجات املواطنني الدميقراطية السلمية الواسعة
وبني النهب والحرق والعنف املد ّمر التي ترتكبها مجموعات صغرية منعزلة.
يف هذا السياق ،نرش مركز الدراسات العموم ّية Centro de Estudios
 Públicosيف ديسمرب  2019نتائج االستطالع حول ثقة الشيليني مبؤسساتهم مب ّينة
أن نسبة  %5فقط من املواطنني يثقون بالحكومة ،و % 3بالربملان ،و % 2منهم يثقون
يف األحزاب السياسية ،و  %8يف السلطة القضائية .كام بيّنت النتائج رفض الغالبية
العظمى من الناس للعنف كشكل من أشكال االحتجاج وكذلك استنكارهم لعنف
الرشطة .ودعا  % 67من املستجوبني إىل صياغة دستور جديد ،وكان يف اعتقاد %56
منهم أن هذا الدستور الجديد سوف يكون أداة مهمة لحل املشاكل الراهنة التي
تتخبّط فيها تشييل .أفرزت النتائج فضال عن ذلك تأييد  %87لقادة قادرين عىل
تعزيز الحوار وغرس التوافق االجتامعي والسيايس .ووفقاً للمجيبني عىل االستقصاء،
وجبت معالجة الحكومة وبشكل عاجل لقضايا ثالث هي بالنسبة إىل %64
املعاشات التقاعدية ،وبالنسبة إىل  %46مجال الصحة ،وبالنسبة إىل  %38التّعليم.
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> صحوة مؤملة

 ،Coronelوالتي تع ّد مناطق مش َّبعة بالتلوث باعتبارها موطنا للصناعات املل ِّوثة
عالية الكثافة وبؤرة لتفاقم معدالت األمراض الهائلة .كام مثّل عام  2019سنة
الحركة النسوية يف مكافحة اإلستغالل الجنيس وحامية النساء واملطالبة باملساواة
تبي هذه األمثلة اهتزاز املجتمع التشييل تدريج ّيا مع إدراكه لجوانب
الجندريةّ .
املنوال النيوليربايل املظلمة ،ورشوعه يف يف التنظيم بشكل استباقي من القاعدة.
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ويذكر أ ّن املسح يسلّط الضوء عىل رشعية الدميقراطية باعتبارها نظاما سياس ّيا.
> من أجل دستور جديد ودميقراطية متجددة
أسفرت االحتجاجات االجتامعية القوية والدامئة عن اتفاق  15نوفمرب
 2019بني الحكومة وقوات املعارضة حول إجراء استفتاء يف  25أكتوبر 2020
يعنى بوضع دستور جديد للبالد .وعليه ،سيتم انتخاب املمثلني الذين ستكفل
لهم مه ّمة صياغة هذا الدستور الجديد يف  11أبريل  2021مع إستيفائهم
لثالثة معايري ها ّمة تتمثّل يف تحقيق توازنٍ بني الرجال والنساء ،وعدم
االنتساب إىل أي حزب سيايس ،وتوفري متثيليّة األقليات من السكّان األصليني.

سيظفر تشييل وفق هذا االستفتاء العام واإلسرتاتيجيات املتّصلة باملستقبل
بفرصة تاريخية فريدة لحل املشاكل السياسية واالجتامعية القامئة بطريقة سلمية
يظل احتامل العقبات
كل الجهات الفاعلة االجتامعية .لكن ّ
ودميقراطية وبانخراط ّ
قامئا برفض القطاع املحافظ معاضد َة هذه العملية بالحيلولة دون وضع دستور جديد
مم يسمح
ومنع تحديث املؤسسات و منظومة املعاشات التّقاعدية والص ّحة والتعليم ّ
باإلبقاء عىل السلطة القامئة والحفاظ عىل هياكل السوق .ويؤمل أن يت ّم تضمني
املطالبات التي رفعتها حركات املواطنني يف نهاية املطاف يف عملية سلمية ودميقراطية
وإدراجها يف استفتاء ناجحي تشارك فيه وعىل نحو واسع النطاق جميع القطاعات.
كل املراسالت إىل جورج روخاس هارنانداز jrojas@udec.cl
تو ّجه ّ
و إىل جانهيلد هانسن روخاس hansen-rojas@udec.cl
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فهم
انتفاضات أكتوبر في العراق ولبنان.

>

بقلم ريما ماجد ،الجامعة األمريكية في بيروت ،عضو لجان البحث في الجمعية ال ّدولية لعلم اإلجتماع المعنيّة
ّ
وحل النزاعات ( ، )RC01والعنصرية والقومية واإلنتماء اإلثني والقضايا العرقية( )RC05وعلم
بالقوات المسلّحة
السياسي ( )RC18والمرأة والجندر والمجتمع ( )RC32والطبقات اإلجتماعية والحركات اإلجتماعية ()RC47
اإلجتماع ّ
والحركات اإلجتماعية والعمل الجماعي والتغيّر اإلجتماعي (.)RC48

مظاهرة يف بريوت خالل انتفاضة ترشين
األول  /أكتوبر يف بريوت.2019 ،
املصدر :ويكيميديا املشاع اإلبداعي.
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ورغم أن هذه االنتفاضات قد ال تندرج يف تعريف أدبيات الحركة االجتامعية
ككل ،يظل من املهم
التقليدية لـمفهوم «الثورات» ،كونها مل تقم بإسقاط ال ّنظام ّ
مقاربة هذه اإلنتفاضات فيها هي جزء من سريورة ثورية بدل التفكري من زاوية
تهب عليها رياح الفشل .يف الواقع،
الثورات باعتبارها أحداثا يكتب لها النجاح أو ّ
تجدر اإلشارة إىل إنفجار انتفاضات العراق ولبنان خالل شهر أكتوبر يف سياق ما
يزيد عىل عقد من التحركات اإلحتجاجية الدّورية يف كال البلدين ،حيث شكّلت سنة
 2015نقطة تحول أساسية لتلك التعبئة املناهضة للنظام والقامئة عىل املطالبات
االجتامعية واالقتصادية ،والتي تتخطّى بكثري حدود العدسة املبالغة يف الرتكيز عىل

و مع ذلك ،يك ُمن تشابه الحالتني اللّبنان ّية وال ِعراق ّية وانطوائهام عىل ِ
قواسم
مشرتكة مع تباينهام مع غريهام من املناطق العربية منذ  ،2011يف مدى توجيه
السيايس بع ْينه والذي يسعى املحتجون يف كال البلدين
الحالتني بوصلتهام إىل النظام ّ
ظل دول ذات أنظمة
إىل إسقاطه .ففي حني حدثت ثورات يف العامل العريب يف ّ
كل من لبنان والعراق اإلستثناء كونهام الحالة
استبدادية أو أنظمة ملك ّية ،مثّل ّ
ظل نظام سيايس يعرف باسم الدميقراطية
الوحيدة التي انفجرت فيها االنتفاضات يف ّ
التوافقية ،إذا ما أخدنا بتعريفات تعتمد ترتيب تقاسم للسلطة قائم عىل الهوية
(طائفية وعرقية) حيث ال ميلك النظام «رأسا» واحدا واضحا وجب إسقاطه .أدّى هذا
كلّه ،باإلضافة إىل النيوليربالية ،وأنظمــة املحسوبية الطائفية (املعروفة باملحاصصة)،
وكذلك إرث الحروب األهلية والعنف ،إىل حدّة صعوبة متييز مسار هذه االنتفاضات.
> الطائفية مقابل القومية ؟
ع ّجت الساحات الرئيسية يف لبنان والعراق منذ أكتوبر 2019
باملحت ّجني امللّوحني بالعلم الوطني واملردّدين لل ّنشيد الوطني يف سياق
خطوة غالباً ما تبناها املتظاهرون يف كال البلدين للتّعبري عن رفضهم
لالنقسامات الطائفية والعرقية وإبراز «التعايش» و «الوحدة الوطنية» رغم
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ي مشهد غري مألوف ،شهد شهر أكتوبر  2019تشكل حشود جامهريية
كل من العراق ولبنان رافقتها موجات
غري مسبوقة اجتاحت شوارع ٍّ
رست يف مختلف
ف
جذوتها،
تهدأ
ومل
ّتها
احتجاجية رسعان ما تصاعدت حد
َ
أنحاء كال البلدين رسيان ال ّنار يف الهشيم مجتذبة مئات اآلالف ،إن مل يكن املاليني،
من املحتجني يف غضون أيام قليلة .ض ّمن املحت ّجون يف أساس مطالبهم مسائل
املتفش ،والنقص يف الخدمات األساسية
البطالة والرضائب املجحفة و ِعلَلِ الفساد
ّ
مثل املاء والكهرباء ،وفساد الحوكمة .ولنئ مل تكن هذه هي املرة األوىل التي يت ّم
فيها التعبري عن مثل هذه املطالب و تب ّنيها يف الشوارع ،فقد تباينت احتجاجات
كل سابقاتها من الحركات االحتجاجية من
أكتوبر  2019بالتأكيد تباينا واضحا عن ّ
حيث نطاقُها وحج ُمها .ورسعان ما أطلق عىل هذه اإلنتفاضات يف لبنان ،كام هو
وقوي مع موجات
الحال يف العراق ،تسمية «ثورة» يف إشارة إىل حدوث قطع صارخ ّ
التّعبئة الجامهريية السابقة كاحتجاجات  2011و  2015يف كال البلدين.

سياسات الهوية و الطائفية .فضال عن ذلك نشبت هذه «الفورات االجتامعية» الثورية
وبشكل واضح يف سياق «املوجة الثانية من االنتفاضات العربية» التي احتدمت
أواخر عام  2018يف السودان والجزائر والتي متكنت من اإلطاحة بدكتاتو ِريَ ْي إثنني.

االحتجاجات والحركات االحتجاجية

التنوع .ولكن ،لسائل أن يسأل ،هل القومية نقيض الطائفية ،بالرضورة؟
تبي عقود من البحوث يف أدبيات الطائفية والقومية أن هاتني الظاهرتني
ّ
ليستا متناقضتني بالرضورة  ،حيث انترشت القومية يف كثري من األحيان ملتحفة
بدالالت طائفية .وغالبا ما ارتبطت القومية العربية عىل سبيل املثال ،بنربة ُسنية،
بينام ارتبطت القومية اللبنانية تاريخياً مبدلول مسيحي .ومع ذلك ،ظلّت النزعة
القومية عىل املستوى املجتمعي منترشة باعتبارها عالمة رفض للطائفية .وتجدر
اإلشارة إىل تعامل االنتفاضات يف كل من العراق ولبنان مبرونة معززة مع مسألة
تبي من خالل التّوق إىل «أمة ُمتخ ّيلة» باعتبارها سبيال للتّصحيح.
الطائفية ،تعامال ّ
انطلق الحركة يف العراق أوائل أكتوبر عىل إثر دعوة للتعبئة أطلقتها مجموعة تحت
مس ّمى شعار جامع نازل آخذ حقي (أنا نازل (إىل الشارع للتظاهر) ألطلب حقي).
تض ّمنت األهازيج الرئيسية التي كانت حشود املحت ّجني تهتف بها يف ساحات العراق
شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» يف ترديد للهتاف الشهري الذي احتضنه الشارع
العريب سنة  ،2011و «نريد وطنا» .فالرتكيز عىل الهويّة العراقية يف املطالبة ب»وطن»
أو «دولة» أو «أمة»  ،ينطوي عىل تلويح املحت ّجني بالرغبة يف إقامة دولة قادرة عىل
خدمة مواطنيها وتوفري الشعور باالنتامء العابر لحدود التفكّك الطائفي والعرقي.
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كام لوحظت عملية مامثلة إلعادة تخيل «األمة» يف لبنان .ففي حني تف ّجرت
اإلنتفاضة عقب فرض الحكومة لرضائب جديدة ،مبا يف ذلك فرض رضيبة عىل
الساحات بالعلم الوطني عىل وقع
خدمة تطبيقة الواتساب ،رسعان ما ع ّجت ّ
ترديد النشيد الوطني اللّبناين مرارا .و عىل الرغم من تضمني الشّ عارات األساسية
لشعار «الشعب يريد إسقاط النظام» متّت صياغة شعار جديد حسب الحال «كلّن
جسد رفض املحت ّجني لنظام تقاسم السلطة القائم عىل مبدأ
يعني كلّن »،شعار ّ
بكل الزعامات دون النظر إىل انتامءاتهم الطائفية.
املحاصصة الطائفية مندّدا ّ
وكام اإلحتجاجات يف العراق ،عربت انتفاضة لبنان عن رفض النظام الطائفي من
خالل الرغبة يف التح ّرر من مظلّة كل الزعامات الطائفية وفسادهم لبناء ‹›وطن››
و«دولة» و«أ ّمة» تحمي املواطنني و تعاملهم بالعدل وعىل قدم املساواة.
تفش مستويات الفساد وعدم املساواة يف كال البلدين
وبينام يعتقد الكثريون أن ّ
نتاج لنهج النظام الطائفي ،تتغاىض هذه املقاربة عن دور النظام االقتصادي
(النيوليربالية) البارز يف خلق األزمة التي أدّت إىل إشعال فتيل هذه الفورات/
االنتفاضات .يتمثّل التحدّي الرئييس الذي ترفعه الحركات يف كل من العراق
ولبنان اليوم يف محاربة ركيزيتْ أنظمتهام الطائفية النيوليربالية عىل نحو متزامن:
التكيز عىل املطالبة بالعدالة االجتامعية واالقتصادية وإرساء الدولة
وهي إبقاء ّ
السلطة القائم عىل املحاصصة الطائفية.
تقاسم
نظام
رفض
ذاته،
اآلن
الراعية ،ويف
ّ

املحسوبية الطائفية ثقاف ٌة سياسية نيوليربالية تركّز يف جوهرها أ ّوال وقبل كل يشء عىل
النزعة الفردانية .ومل تكتف هذه الثقافة السياسية بتشكيل الدّولة واملجتمع والتأثري
فيها عموما بل انعكست كذلك يف طبيعة النشاط السيايس واملعارضة التّي برزت حينها.
ويف ِح ِني دأب العديد من النشطاء عىل االنخراط يف الحركات االجتامعية والحمالت
عىل مدى العقود املاضية ،نالحظ أن عملية تأطري بعض أكرب املبادرات وأكرثها
فعالية تت ّم ،وإىل حد كبري ،ضمن إطار الفردانية .نسوق يف هذا املجال مثال حملة
بريوت مدينتي ،وهي واحدة من أبرز الحمالت االنتخابية التي انبثقت عن تح ّركات
 2015يف لبنان (بريوت ،مدينتي) ضمن الحمالت االنتخابية الرئيسية يف لبنان .فبدالً
من التأكيد عىل «بريوت مدينتنا» إلعادة التفكري يف املدينة باعتبارها فضاءا يتقاسمه
الجميع ويتحدى املنطق الفرداين للنيوليربالية ،أكّد الضمري ‹ي› يف لفظة ‹مدينتي›
املحتج واملدينة .وعىل نحو مامثل ،وعقب االنهيار
عىل العالقة الفردية القامئة بني
ّ
املايل سنة  ،2019قام الناشطون خالل الغليان الجامهريي اللّبناين برشم كتابات
وطالء نوافذ املصارف وواجهاتها برسومات الغرافيتي حاملة لشعار «ردويل مرصيّايت
(أموايل)» بدالً من «ردولنا مرصياتنا›› .ولنئ كان الغضب الشعبي الجامعي ضد املصارف
تظل الثقافة السياسية التي تشكل النشاط نتاج النظام الذي تحاربه.
بارزا للعيان ّ
يذكر أ ّن تركيز عديد الحمالت عىل نهج قانوين وقائم عىل أساس الحقوق يبدو
منعزال عن الواقع الذي يتخبّط فيه كل من لبنان والعراق .إذ تتّسم ال ّنظم القانونية
والقضائية يف كال البلدين بالضعف والفساد وال تحظى بثقة الناس أو ال تحظى إال
تحتل لغة «الحقوق» و»االلتزامات» ح ّيزا مركزيا يف
بقدر ضئيل منها .وعليه ال ّ
مخيال الناس السياسية يف تلك البلدان .ومع ذلك ،فقد ركزت العديد من الحركات
والحمالت السياسية البارزة عىل «حقوق» الفرد بصفتها جوهر نشاطهم .تتض ّمن
بعض األمثلة حملة العراق «نازل آخذ حقّي» التي أرشنا إليها سابقا ،أو مثال
يعب مثل هذا
مجموعة «لحقّي» السياسية ال ّنشطة بكثافة يف االنتفاضة اللبنانيةّ .
التأكيد عىل التّوق إىل بناء الدّولة-األ ّمة الحديثة املتَخيَّلَة ،التي تكفل فيها املؤسساتُ
الحقوق الفردية بالتّساوي ودون متييز بعيدا عن الفساد واملحسوبية الطائفية.
من نتائج النظام الطائفي الليربايل الجديد األخرى يف كل من العراق ولبنان
غياب املنظامت السياسية أو النقابات التي متثل بديالً سياسيًا او اجتامعياً ميكن
أن يعمل مبثابة سقالة تدعم تح ّول االنتفاضة إىل نظام سيايس جديد .ويف خض ّم
انتشار جائحة  19-COVIDمؤ ّخرا يف كال البلدين  ،يغدو ظهور «نحن»
الضائعة وتنظيمها أولوية من أجل إلحاق الهزمية بنظام بات عجزه عىل حامية
املجتمع سواء من الكوارث االقتصادية أو من الجوائح الصحية أمرا بارزا.
كل املراسالت إىل رميا ماجد rm138@aub.edu.lb
تو ّجه ّ

> النيوليربالية واإلستياء :بحثا عن ‹›نحن›› مفقودة
انتعشت النيوليربالية يف مرحلة ما بعد الحرب (ما بعد  )1990يف لبنان ،وعقب
اجتياح األمرييك يف العراق (ما بعد  .)2003كام رافقت ترا ُج َع دور الدولة وتصاع َد
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اإلعالم والتواصل في الرأسمالية
الرقمية:

>

منظورات نقدية
مارلن فان دير إيكر ( ،)Marlen van den Eckerجامعة فريديريش شيلر/ينا ،ألمانيا ،وسيباستيان سيفيناني (Sebastian
 ،)Sevignaniجامعة فريديريش شيلر/ينا وجامعة بادربرن في ألمانيا
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غال ًبا ما يعمل املستخدمون يف الرأساملية الرقمية كعامل بدون أجر .الصورة بواسطة أليكس كوتليارسيك .unsplash.com /

ت

تطور تكنولوجيا اإلعالم املعارصة وتستعمل من أجل التواصل ضمن
رشوط اجتامعية كثريا ما توصف بـ»الرأساملية الرقمية» .يختلف املفهوم
عن املجتمع «ما بعد الصناعي» و»املعلومايت» أو حتى «مجتمع املعرفة
العاملي» ،إذ تشري «الرأساملية الرقمية» إىل أن التغيري االجتامعي يُظهر استمرارية
مه ّمة يف ما يتعلق ،يف اآلن ذاته ،بالعالقات االجتامعية واالستغالل االقتصادي
واالغرتاب الثقايف والهيمنة السياسية.
تؤدي الرأساملية الرقمية أدوارا مختلفة حول العامل :ففي حني تدعم
تشكل طبقات مبدعة وعاملية وتحفّز النزعة االستهالكية ،يكسب ماليني
الناس عيشهم عرب استخراج املواد األولية الرضورية أو عرب تجميع املكونات يف
ظروف عسرية .لكن توجد أيضا وحدة ضمن االختالف :ميثل املستعملون طبقة
جديدة تستغلها منصات اإلعالم الرقمي أو مص ّنعو اإلعالم الرقمي ،ت ُهدّد

َ
املصالح الرأساملية ظهو َر
الحقوق الشخصية للمواطنني ،ومتنع
تكنولوجيا املراقبة
ُ
اإلعالم املنظم ذاتيا مع ما يشمله من دميوقراطية قاعدية وقدرات تغيريية.
مع تزايد أهمية تكنولوجيا اإلعالم الرقمي ،توفر سوسيولوجيا اإلعالم
والتواصل النقدية رؤى لفهم التغيري االجتامعي يف شكله الواسع وتلعب
دورا رائدا يف تخصصنا .فهي تعزز سوسيولوجيا الصناعة والعمل بتفسريها
موجات جديدة من طرائق التنظيم وأنشطة العمل وسالسل القيمة .وتتفاعل
مع سوسيولوجيا االقتصاد واالستهالك بتفحصها الدّو َر املهم الذي تضطلع به
البيانات الضخمة والخوارزميات واإلعالن محدد األهداف/املستهدفني واملنصات
الرقمية باعتبارها أسواقا جديدة .وتتعاون سوسيولوجيا اإلعالم و التواصل مع
سوسيولوجيا الثقافة والسياسة ،لفهم الصناعات الثقافية الرقمية والتحول
الجاري يف املجاالت العامة .وهي تحفّز النظرية االجتامعية بإظهارها ضبابية
>>
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العالقة بني التواصل والعمل ضمن الظواهر الرقمية عىل غرار «املنتج املستهلك».

الرقابة االجتامعية مجاليا .ولكن ،وعىل ما يشري كيو ،وعند الرتكيز عىل أمناط زمنية
مختلفة ،ميكن للطبقة العاملة الرقمية الكشف عن قدرات تغيريية عند انخراطها يف
تحركات جامعية عىل غرار التباطؤ يف العمل وتعطيله أو اإلرضاب عنه .يتعلق النضال
الطبقي للعامل الرقميني بالدفع يف اتجاه طرق جديدة لكسب سيادة عىل الزمن.

يبدو أن ليس للبحث االجتامعي النقدي املتوفر إال القليل ليقوله حول اإلعالم
والتواصل ،وكثريا ما تتحاىش األبحاثُ حول التواصل مسائل االستغالل يف العمل
الرقمي .وهنا تقيم ماريسول ساندوفال وسيباستيان سيفينياين ربطا بني التواصل
والعمل عرب التفكري يف «االستغالل الرقمي» .وكثريا ما يتم إهامل أن انتاج ثقافة
اإلعالم العاملية املعارصة يعتمد عىل التواصل والتعاون –الواقعان تحت سيطرة
وإدارة رشكات التكنولوجيا الكربى .نحن ،مستعميل ملنصات اإلعالم االجتامعي،
منثل عامال رقميني بال مقابل لتلك الرشكات التي تتغذى عىل اآلثار املعلوماتية
للناس .ويتناول الباحث األسرتايل مارك أندرييفيتش أيضا منطق مناذج األعامل
القامئة عىل املعطيات .يتعامل مقاله مع النزعة املتزايدة الستعامل املعطيات
املنتجة آليا ،ودور ملكيتها ومراكمتها الرأساملية .وعوض التساؤل إن كان يجب
توظيف األنظمة املؤمتتة ،يتساءل أندرييفيتش حول كيفية تصميمها حتى اآلن.

ويشكك زميلنا الكندي تانر مريليز يف أن الصني منافس جدي للواليات املتحدة.
ويشري الباحث إىل أن الواليات املتحدة ال تكتفي بأن متتلك أكرب اقتصاد وقوة
عسكرية ،بل إن تكنولوجياتها الرقمية وصناعاتها الثقافية تفوق ،اليو َم ،نظريتها
الصينية بكثري لناحية الحجم والنطاق واألرباح.

نأمل أن تفتح الرؤى النقدية التي تحويها مقاالت هذه الندوة مجاالت ملبادرات
جديدة لتقفي جذور هذه املسائل.

أما جاك لينشوان كيو من هونغ كونغ ،فيناقش إمكانية تشكل طبقة عاملية رقمية
جديدة .ويشري منوذج الصني إىل أن تكنولوجيا الرقابة الحكومية فعالة يف مامرسة

أما املقال األخري الذي كتبته زميلتنا العزيز ماندري تروغر ،فيقدم لنا درسا حول
تاريخ التحوالت ما بعد االشرتاكية يف أنظمة اإلعالم عقب توحيد أملانيا .يف ربيع ،1990
انهارت مبادرات ال ميكن حرصها يف جمهورية أملانيا الدميوقراطية كانت تسعى
لتشكل صحافة رشق أملانية دميوقراطية وحرة ،وذلك من طرف حفنة من املجموعات
السياسية واالقتصادية من غرب أملانيا وضعت رسيعا بنى سوق تخدم مصالحها.
وميثل ذلك منوذجا مثاليا عن الكيفية التي بها يجرى عىل مدى التاريخ تقويض البنى
التحتية اإلعالمية والقدرات الدميوقراطية من طرف املصالح االقتصادية الخاصة.
توجه كل املراسالت إىل مرلني فان دين إيكر marlen.van.den.ecker@uni-jena.de
وإىل سيبياستيان سيفينياين sebastian.sevignani@uni-jena.de
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االستغالل الرقمي:
ربط التواصل بالعمل

>

ماريسول ساندوفال ( ،)Marisol Sandovalجامعة لندن ،المملكة المتحدة ،وسيباستيان سيفيناني (،)Sebastian Sevignani
جامعة بانديربرن وجامعة يينا ،ألمانيا
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عند تحليل وسائل اإلعالم واالتصال  ،غال ًبا ما يتم التغايض عن
دور العمل .الصورة عن طريق  .7shifts / unsplash.comاملشاع
اإلبداعي.

ت

واجه سوسيولوجيا اإلعالم النقدية وسوسيولوجيا التواصل معضلة نظرية
وعملية :تويل النظرية االجتامعية ،املتأثرة بالتفكري املاركيس واملاركسية،
أهمية للنشاط االنتاجي يف فهم زخم التحول االجتامعي ،لكن التواصل
واإلعالم يبقيان مسألتني هامشيتني يف نظرها .يف املقابل ،تحلل أبحاث التواصل
النقدية تأثريات األيديولوجيا واإلعالم ،لكنها كثريا ما تتجاهل العمل .ويبدو أن متييز
يورغن هابرماس بني النشاطني األدايت والتواصيل يهيمن ال فقط عىل سوسيولوجيا
اإلعالم الجامهريي ودراسات التواصل ،بل يفرض كذلك قيودا عىل التقليد النقدي.
يضع ذلك حدودا مهمة لفهم اإلعالم والتواصل يف عرص الرقمنة .بناء عىل ذلك،
نبسط هنا مقاربة تكاملية تستند إىل تقاليد البحث اإلنسانوي النقدي .ونقرتح ثالث
طرق يرتابط عربها االتصال والعمل عمليا ونظريا.
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> التواصل بوصفه إنتاجا

> ظروف العمل يف اإلعالم
بداية ،قد تكون أوضح طريقة لربط التواصل بالعمل هي التعامل بجدية
مع ظروف العمل التي تقوم عليها ثقافة اإلعالم املعارص يف كامل العامل .بعد
أن تحدث النقاد عن غياب العمل يف دراسات اإلعالم والتواصل ،تناولت عدة
دراسات يف العقد املايض ظروف العمل يف عدد من مهن قطاع اإلعالم والثقافة،
ومن بينها الصحافة والتصميم واملوضة واإلعالم والفن .وتشري تلك الدراسات
إىل أنه خلف أخالقيات الجدارة واالنفتاح واإلبداع واالستقاللية وتحقيق
الذات املحيطة بهذه الصناعات ،تختفي تفاوتات بنوية عىل أساس العرق
والطبقة والجندر والعقود الهشّ ة والعمل غري مدفوع األجر وثقافة العمل
لساعات طويلة وضغوط العمل والقلق ولوم الذات والتنافسية والفردانية.
يكشف فحص أكرث تأن لسالسل تزويد االنتاج الثقايف العاملي ارتباطا هيكليا
أعمق بني ثقافة اإلعالن واالنتاج الجسدي .مل تكن ثقافة اإلعالم املعارصة
لتوجد من دون عمل آالف العامل الصناعيني الذين يج ّمعون الحواسيب
واملنتجات اإللكرتونية يف مصانع تتناثر حول العامل .يُظهر البحث حول العمل
يف صناعة اإللكرتونيات أن الثقافة الرقمية الحديثة تستند إىل صناعة تؤبّد
ظروف عمل مشابهة لتلك التي سادت خالل األيام األوىل للرأساملية الصناعية.
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دون الخوض يف الفضائح ،عىل غرار سلسلة االنتحارات يف مصانع رشكة
«فوكسكون» امل ِز ِّودة لرشكة «آبل» ،يبقى جزء كبري من الواقع اليومي لهؤالء العامل
مخفيا وراء املظاهر األنيقة للمعدات املتطورة وحمالت الدعاية التي تشدد عىل
البهرج والتجديد .يُظهر النظر إىل الصحافيني واملص ّممني والفنانني عىل أنّهم عامل،
واعتبار تصنيع األجهزة اإللكرتونية عمال صناعيا واتصاليا ،أن اإلعالم والفن واالتصال
مل تكن مجرد ظاهرة فوقية بل هي جزء من االقتصادات الرأساملية وبنى االستغالل.
> التواصل من أجل اإلنتاج

الخيار الثالث لربط التواصل بالعمل غري متوقع نوعا ما :ميكن اعتبار التواصل
نفسه عمال وإنتاجا .يصري ذلك ممكنا إن اعتربنا أن للتواصل نفس بنية العمل ،وإن
أدمجنا كليهام يف إطار مشرتك باعتبارهام نشاطا انتاجيا .يستعمل البرش أدوات ومواد
(أولية) إلنتاج أشياء وبالتايل يطورون ذاتيتهم ويصقلونها .هذه هي نقطة انطالق
األنرتوبولوجيا املاركسية التي تعترب البرش كائنات اجتامعية نشطة ومنتجة ومتعلمة.
عوض تجسيد قدرات الشخص يف أشياء مادية ،يستعمل التواصل عالمات ورموزا
بوصفها أدوات للتواصل (راميوند ويليامز) ،أي عالمات ورموزا ووسائل إعالم اخرى
إلنتاج املعلومة .يعرب األصل الالتيني ملفردة معلومات ( )in-formareعن ذلك
بشكل جيد ،فهو يعني الصياغة أو التأثري أو إعالم شخص ما .يتوجب فك العالمات
امل ُنتَجة أو املعاين املشفّرة (وفق عبارة ستيوارت هال والدراسات الثقافية الربيطانية)،
ولذلك تأثريات :فعوض تأطري العامل املادي ،يؤطر التواصل التنظيم النفيس
للمتّصل ،وكل تفاعل ،مهام كان مبارشا ،يجري بواسطة هذا العامل الرمزي-املادي.
فلنتناول مثال املستعملني الذين يتم إغراؤهم لدخول الحديقة املس ّيجة
ملنصات التواصل االجتامعي االحتكارية ،عىل غرار فيسبوك وانستغرام وويبو
وسنابشات وتيك توك ،وغريها .ضمن اإلطار الجديد املقرتح لهذه املنصات،
يقوم املستعملون بالتواصل ،لكنهم يف ذات الوقت من ِتجون .يخلف تواصلهم
باستمرار آثارا يف شكل معطيات ،يوظفها رأس املال ضمن مناذج تجارية قامئة
عىل املراقبة .يف غياب النشاط التواصيل ملستعميل االنرتنت ،وتوظيف ما
ينتجونه ،لن تكون هناك سلعة ميكن بيعها لقطاع االعالنات وال أرباح لوسائط
التواصل االجتامعي .ضمن هذه العالقة االجتامعية غري املتكافئة واالستغاللية
بني العمل/التواصل ورأس املال ،يسعى هذا األخري إىل دفعنا لتكثيف استعامل
الوسائط الرقمية ،إذ يوجه نشاطنا التواصيل ويوظفه يف اإلعالن واالستهالك.
يستوعب رأس املال أنشطة املستعملني ،ورأس املال (الوسائط الرقمية) هو نشاط
تواصيل (م ّيت) تهيمن عليه الطبقات االجتامعية الرثية ملزيد استغالل اآلخرين.

ثانيا ،ميكن القول إن اإلنتاج يتطلب تواصال وتعاونا .يجري اإلنتاج
ضمن عالقات إنتاج اتصالية .تتفاعل هنا سوسيولوجيا اإلعالم والتواصل
مع سوسيولوجيا العمل واألبحاث حول كيفية تنظيم العمل وإدارته .يخلق
اإلعالم (الجديد) وتقنيات التواصل ،عىل غرار الربيد اإللكرتوين والهواتف
الذكية واملنصات الرقمية ،ثقافة اتصال دائم ويساهم يف متديد ساعات
العمل ويشمل أشكال عمل جديدة غري مدفوعة األجر يف كثري من األحيان.

لكن ،ال تكتفي الغاية الربحية للوسائط الربحية باستغالل التواصل وإعادة
إنتاج العالقات االجتامعية غري املتساوية لصالحها ،بل تتخطاها لتشمل شكال أوسع
لالغرتاب الرقمي .يف عرص البيانات الضخمة والخوارزميات ،املبنية عىل نشاطنا
التواصيل ،من الصعب إيجاد شكل من أشكال تحديد املصري املعلومايت أو حتى
تصور دون تحدي االقتصاد السيايس الذي تقوم عليه الرأساملية الرقمية .بدأت
مصادرة املنتجات التواصلية يف تحويلنا ال إىل ذوات ،بل إىل لوازم للعرص الرقمي.

كام تكثف هذه األشكال العمل وتجعل تقسيمه يف أماكنه أكرث فعالية
ومرونة خدم ًة ملصالح رأس املال .يف حالة بعض قطاعات القوة العاملة ،تدعم
تطبيقات اإلعالم عىل غرار «سالك» االنتقال إىل أشكال عمل أكرث استقاللية
ومبنية عىل الحوار واالستكشاف .ولكن ردود الفعل املسجلة آليا وأدوات
التقييم تستخدم بحيث تضمن أن تكون أشكال العمل التعاونية والتواصلية
«املستقلة» تحت سيطرة من ميلكون أدوات اإلنتاج التواصيل وإدراتهم.

عرب توسيع تحليل الثقافة اإلعالمية إىل ما هو أبعد من املحتوى اإلعالمي
وأثاره ،تجعلنا املقاربة اإلنسانوية التكاملية يف موقع أفضل لفهم تعقيدات رأس
املال التواصيل ونقد التوزيع غري املتساوي للعمل الثقايف العاملي .وتسمح لنا
أيضا بتسليط الضوء عىل لحظات التضامن املمكن الناتجة عن تجربة االستغالل
واالغرتاب املشرتكة من طرف رأس املال اإلعالمي العاملي .ويبقى بحث طرق
تشكل التواصل والعمل عرب تناقضات الرأساملية العاملية والطريقة التي ميكن
أن تساهم يف تغيريها مهمة مستمرة لعلم اجتامع اإلعالم والتواصل.
توجه كل املراسالت
إىل ماريسول ساندوفال marisol.sandoval.1@city.ac.uk
وإىل سيباستيان سيفينياين sebastian.sevignani@uni-jena.de
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أتمتة الرأسمالية

>

مارك أندرييفيتش ( ،)Mark Andrejevicجامعة موناش ،أستراليا
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األمتتة :إنشاء عامل مادي مخصص لخدمة البرش؟
الصورة عن طريق فرانك  .V./unsplash.comاملشاع اإلبداعي.

ت

ثري فكرة “األمتتة” يف املطلق وبشكل مجرد من عالقاتها االجتامعية،
هوامات حول عامل مادي مك ّرس لخدمة البرش :منازل تلبي حاجاتنا،
مصانع تعمل من أجلنا ،فضاءات تتفاعل معنا عرب فتح األبواب وعزف
املوسيقى وحتى اإلمساك بنا عندما نهم بالسقوط .ولكن ،يف ظل العالقات االجتامعية
املعارصة ،تكتيس األشكال امللموسة لألمتتة طابعا متشامئا يقارب االغرتاب .نعرف أن
أنشطتنا التي متر عرب أنظمة مؤمتتة تشكّل بيئتنا املعلوماتية ،عىل غرار املوسيقى
واألخبار املتدفقة عرب منصاتنا وصفحات نتائج البحث عرب املحركات اإللكرتونية،
رغم أننا ال نعلم كيف يتم ذلك .نعرف أيضا أن األنظمة املؤمتتة تق ّيم ،يف كثري من
الحاالت ،أداءنا يف فضاء العمل وجدارتنا االئتامنية وفرص عيشنا.
تتزايد أهمية دور األمتتة عىل كافة األوجه االجتامعية بسبب البنى
التحتية التفاعلية التي نعمل عىل بنائها .يولد ذلك كثريا من البيانات
بشكل آيل ،إىل درجة أن السبيل الوحيد الستعاملها هي معالجتها آليا
أيضا .إن املعلومات الرقمية تعيد تشكيل عاملنا ،وترافقها األمتتة بالرضورة.

يتعلق السؤال األهم الذي يطرحه دارسو اإلعالم بالشكل الذي تتخذه األمتتة
عند تكيّفها مع أولويات رأس املال .هذا هو السؤال الذي كان يجب طرحه
حول التفاعلية عندما كان يتم اعتبارها يف املطلق بشارة للدميوقراطية والتمكني
الجامعي .ويجب اآلن طرح السؤال حول “وعد” األمتتة التي عوضت التفاعلية،
ذلك املفهوم الذي برز مطلع األلفية ،قبل أن يرتاجع منذ ذلك الحني .ليس السؤال
جديدا ،فهو موضوع متكرر يف نقد االقتصاد السيايس ،واستمراره يلقي بظالله
عىل الرأساملية .إذا ما كان لسقوط رشكة “كامربدج أناليتيكا” ورد الفعل السلبي
عىل “رأساملية الرقابة” أي أثر ب ّناء ،فإنه يتخذ شكل إحياء الرتكيز عىل الشكل
االقتصادي-السيايس للسلطة ،والرتكيز يف سياق اإلعالم عىل األنظمة املؤمتتة التي
تشكل بيئتنا املعلوماتية .ال يتعلق السؤال بحدوث األمتتة ،بل بكيفية حدوثها.
ّ
تتطلب اإلجابة عىل هذا السؤال فهم منطق األمتتة يف ظل رشوط امللكية
والرتاكم الرأساميل .بالنظر إىل رسعة تطور التكنولوجيا ،تتمثل إحدى املقاربات
املثمرة يف فهم املنطق الذي تبنى عليه طرق استعامل األمتتة يف تعزيز السلطة
>>
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والرقابة .أفضلية هذه املقاربة هي تتبعها للروابط الجامعة للتطورات الحديثة
وتحديدها لالتجاهات وامليول املستقبلية .الهدف من ذلك بالطبع هو التوقع
عوض رد الفعل :تخيل إمكانية تشكيل التكنولوجيات وفقا لألولويات املتشاركة
عوض االستسالم للجيل القادم من أمثال مارك زوكربرغ وجيف بيزوس.
سنبدأ بتحديد ثالث اتجاهات لألمتتة يف ظل الرشوط الحالية ،وبحث انعكاساتها:
االستباقية(  ( ،)preemptionاإلطالقية ( )framelessnessوالعمالنية (�operation
.)alism
تشري االستباقية إىل إدارة املخاطر والفرص بناء عىل توقعات مستخرجة من
البيانات املجمعة بشكل مؤمتت .هذا املنطق بصدد االنتشار :تتوقع رشكة أمازون
إمكانية إرسال منتجات لنا قبل أن نرغب فيها (رغبة استباقية) ،وتتخيل األمننة
االستباقية إمكانية إحباط جرمية لحظة وقوعها .تعدنا أنظمة التأمني الجديدة
املؤمتتة بأنها تستطيع رصد لكمة لحظة وقوعها ،أي قبل أن تصيب هدفها .األجزاء
من الثانية الفاصلة بني الحركتني متثل الفاصل الزمني لالستباق املؤمتت :هي املدة
التي قد يتمكن فيها النظام يوما من التدخل قبل وصول اللكمة .االستباق ،يف
كل هذه السياقات ،يقوم عىل االستشعار والجمع املؤمتت للمعطيات .تتطلب
معرفة رغبة املستهلك ونيّة املجرم قبل أن يعلام بها جمع أكرب قدر من املعلومات
عن طريق أجهزة استشعار مدمجة والجمع الشامل للبيانات .ال ميكن إذا فصل
االستباق عىل املراقبة الدامئة والشاملة :جمع كل يشء واالحتفاظ به إىل األبد.
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تعني اإلطالقية يف آنٍ السعي (املستحيل) إلعادة إنتاج العامل يف شكل رقمي
(أي عدم ترك أي يشء منفلت) والتطويع املستمر للمعطيات .تصري أطرنا التقليدية
ملعالجة املعطيات عاجزة عند إعالمنا أن محرك البحث اإللكرتوين بإمكانه توقّع

أدائنا الوظيفي بشكل أفضل مام لو قمنا نحن بتعبئة منوذج طلب العمل ،أو أن
عدد املكاملات التي يسمح لنا بإجرائها مع أمهاتنا يعتمد عىل أهليتنا االئتامنية .ال
فائدة للتفسريات الرسدية يف مثل هذا السياق ،ألنها تحاول تشكيل إطار عرب محاولة
متغي ما ،لكنها تهمل الرتابطات التي تعترب أن بإمكانها إهاملها متاما.
رشح أهمية ّ
كام قال كريس أندرسون ( )Chris Andersonيف نعيه للتفسري“ :فلنتخلص من
كل نظرية حول السلوك البرشي ،من اللسانيات إىل علم االجتامع .انسوا التصنيف
واألنطولوجيا وعلم النفس .من يدري ملاذا يقوم الناس مبا يقومون به؟ املهم أنه
ميكننا تتبع سلوكهم وقياسه بدقة غري مسبوقة .عند الحصول عىل معطيات كافية،
تصري األرقام غنية عن الرشح” .استنادا إىل عمل هارون فاروقي(  (�Harun Fa
 )rockiحول الصور “العملية” ،ميكن أن نصف هذا بـ”العمالنية” :معلومات ال
تحتاج أن تؤ ّول ألنها يف حد ذاتها أفعال .يعني ذلك أنها تنتج معنى دون الحاجة إىل
تأويل :من يستعمل محرك البحث الصائب أو يقوم باالستثامر الصحيح يحصل عىل
الوظيفة أو القرض .من يناسب النمط املحدد يقع توقيفه أو ترقيته أو استهدافه.
تنطبق هذه التصنيفات ،االستباقية ،اإلطالقية والعمالنية ،عىل كافة العمليات
املسية الدقيقة ،من البيع
املؤمتتة من اإلعالنات املو َّجهة إىل رضبات الطائرات
ّ
وصوال إىل القتل .تكمن السلطة وفق هذه التصنيفات يف أيدي من ميلكون النفاذ إىل
املعطيات والقدرة عىل معالجتها .يتطلب الجمع اآليل للمعطيات معالجة مؤمتتة وهو
يس ّهل التعامل املؤمتت معها .يف اآلن ذاته ،تشري هذه التصنيفات إىل موقع مقاومة:
حدودنا غري القابلة لالختزال .هدف السلطة هو حجب ضخامة طموح اإلطالقية
واستحالتها ،ما يعني أنه ال ميكننا إتقان االستباق وال االستغناء عن التفسري.
توجه جميع املراسالت إىل مارك أندريفيتش Mark.Andrejevic@monash.edu
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الزمنية
وتشكيل الطبقة العاملة الرقمية

>

الصينيّة
جاك لينشوان كيو ( ،)Jack Linchuan Qiuجاك لينشوان كيو ،الجامعة الصينية في هونغ كونغ

أصبحت التقنيات الرقمية منترشة يف كل
مكان .ميكن استخدامها للسيطرة ولكن
أيضً ا للثورة .الصورة بواسطة أوين وينكل /
 .unsplash.comاملشاع اإلبداعي.
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ا

عتامدا عىل منصات اإلعالم الرقمي والخدمات القامئة عىل تحديد املوقع وعىل
الذكاء االصطناعي ،عززت الحكومة بشكل كبري الرقابة االجتامعية عىل التحركات
املجالية لسكانها والجغرافيا النامية ملدنها وريفها .مع ذلك ،يجادل هذا املقال
أنه يف حال نقلنا تركيزنا من املجايل إىل الزمني عند النظر يف صنع الطبقة العاملة
الرقمية الصينية وتفكيكها ،سرنى أن رقابة بكني بصدد االنحالل .يجري الحديث عن
الطبقة هنا مبعنييها املاركيس والفيربي ،اللذان يتناسبان عىل التوايل مع “زمن الثورة”
و”زمن االستهالك”.
الثورة واالستهالك منطان زمنيان مختلفان :األول هدّام وجامعي ومعاد
للرأساملية وناظر للمستقبل وبطويل ومفرط التاريخية ،وأطلِ ُق عليه
عبارة “ال ّزمن ال ّناتئ” ،يف استعارة لعنوان مقال ريتشارد فلوريدا(  (�Rich
“ )ard Floridaالعامل ناتئ” ،أما الثاين فهو مستمر وفرداين ونيوليربايل
وراهني ودنيوي وغري تاريخي ،وأُطلِ ُق عليه عبارة “الزمن املسطح” ،يف
استعارة ألطروحة توماس فريدمان (“ )Thomas Friedmanالعامل مسطح”.
اخرتتُ الرتكيز عىل الطبقة العاملة الصينية ألنها ،مقارن ًة مبجموعات اجتامعية أخرى،
تنزع للعيش يف أزمنة أكرث تعددا .يوفر ذلك معرضا ألنظمة زمنية تتعايش رغم وجود
نزاعات داخلية بينها ،ما يسمح بفحص دينامييك للتفاعل بني الزمن الناتئ والزمن املسطّح.

هام قطبا حقل مغناطييس مشبع بأزمنة ِع َّد ٍة متثل ،وفق اإلطار الذي وضعه
راميوند ويليامز ،املتخلف واملهيمن والصاعد .الزمن املسطح هو املهيمن يف صفوف
أغلب العامل يف حياتهم اليومية املرقمنة ،فيام يتخفى الزمن الناتئ يف شكل ثابت
أو يتصاعد ق َّو َة تغيري ُمحدثا رشوخا يف الزمن املسطح الذي ميكن أن نطلق عليه أيضا
“الالزمان” ،وفق عبارة مانويل كاستلز ( .)Manuel Castellsيف حني يدعم الزمن
الناتئ النضال الجامعي وتحول الطبقة العاملة الرقمية إىل طبقة لذاتها ،يعوق الزمن
املسطح التشكل الطبقي عرب تشجيع العامل عىل العيش يف ظروف مؤمتتة ،وعىل حلم
أحالم ليست لهم ،ونسيان أن هوياتهم قد تقود إىل يشء مميز :تضامن الطبقة العاملة.
الناتئ واملسطح متشابهان أيضا .يف الصني ،يسري كالهام عكس الخَط َّية
الزمانية التي متيز األنظمة السابقة سوا ٌء أكانت الكونفوشيوسية (التي تعطي
قيمة للنكوص) أم البوذية (التي تعتمد التناسخ الدائري) أم النزعة الحداثية
(التقدمية لكنها متوقعة) .أما ال ّزمن املسطّح فهو غري نكويص وال تقدمي أو دائري،
ويع َّرف الزمن الناتئ بحافته الخشنة الناشئة عن التصادم بني التقدم والنكوص
التي تنتج عن ما يسميه ستيوارت هال (“ )Stuart Hallسياسة بال ضامنات”.
الزمن الناتئ والزمن املسطح قويان نتيجة تزامنهام .ومن األمثلة عىل ذلك
اإلرضاب الوطني لسواق الشاحنات ضد “يومنامنان” (منصة النقل الصينية
>>
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للمسافات الطويلة) عام  ،2018وهو شبيه بالنضاالت ضد رشكة “أوبر” يف
مدن غربية ولكنه كان عىل مستوى وطني .ومن األمثلة أيضا ،كرنفال التجارة
اإللكرتونية الذي ينتظم “يوم العزاب” كل  11ترشين الثاين/نوفمرب من كل
عام ،حني ينغمس املستهلكون الصينيون من طبقات اجتامعية مختلفة يف
فورة تسوق إلكرتوين .ميكن أن يعيش العامل يف الزمن املسطح  360يوما يف
العام ،وخمسة أيام يف الزمن الناتئ نتيجة أسباب بنيوية تؤدي إىل نشاط فاعل.
التمييز األسايس بني أمناط الزمن املذكورة– الناتئ أو املسطح،
الكنفوشيويس أو البوذي أو الحدايث -يعود إىل ما تطلق عليه جودي
واكامن (“ )Judy Wajcmanالسيادة الزمانية” ،وهو بيد من ميلك
السلطة العليا لتحديد الزمن ،من حيث تحديد الوحدة األساسية للزمن؟
وكيفية ترابط الوحدات ببعضها البعض؟ وتحديد الكلية الزمنية املجدية؟
ويف حني تفرتض األمناط التقليدية للزمن وجود سيادة متعالية ،تتمثل الزمنية
الحداثية يف السياق الصيني يف النزعة الدوالنية ،سواء أكانت دوالنية اشرتاكية أم دوالنية
رأساملية .الحزب الشيوعي الصيني ميثل السيادة الزمنية الحداثية األكرث وضوحا .مع
املسطح النظا َم الزمني الدوالين ،ما يخلق فراغا
ذلك ،يتحدى الزم ُن الناتئ والزمن
ُ
ميأله الفاعلون غري الدوالنيني :الرشكات يف الزمن املسطح ،والنشطاء يف الزمن الناتئ.
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ليست الزمنية ،طبعا ،ساكنة أبدًا ،خاصة يف صني اليوم التي تتميز بالعلمنة
والفردانية والحركية املتزايدة .ويف حني توجد بعض الجدّة التي أتت بها الهواتف
الذكية ومقاهي اإلنرتنت ،يوجد يف الواقع تواصل تاريخي أكرث مام توجد قطيعة يف
ما يتعلق بالتجارب الجامعية للطبقة العاملة الصينية منذ بداية القرن العرشين.
وبالفعل ،يتوجب عادة عىل العامل االنسياق وراء الزمن الذي يفرضه عليهم
رؤساء العمل –الزمن الصناعي ملعملهم؛ والزمن املسطح للرشكة الذي يدير إعالمهم
االجتامعي .لكن بني الحني واآلخر ،حني يحصل حادث مهني ،عندما توجد تظلامت
جامعية ضد سوء اإلدارة ،عندما يعطل فريوس كورونا املستجد االقتصاد ،تولد املخاطر
الوجودية عىل الطبقة العاملة الرقمية منطا زمنيا بديال يتسيّده العامل أنفسهم .حينها
يتباطأ العمل أو يتوقف أو يتعطل ،وتش ّن إرضاباتٌ غري منظمة .يتعلق الرصاع الطبقي
يف هذه الحقبة الرقمية بإقامة نظام زمني بديل يحدده العامل ،هو الزمن الناتئ.
وميثل بروز الزمن املسطح ظاهرة عاملية ،حيث تنرش رشكات املحتوى القامئة
عىل الذكاء االصطناعي األخبار الزائفة ،لتشكل ما يطلق عليه آدم غرينفيلد
(“ )Adam Greenfieldاليومي ما بعد اإلنساين” .يحوي الزمن املسطح مستويني:
ٌ
تسيه قوانني علم املعطيات وقوانني
أول للمستهلكني ويفرتض أن يكون “طبيعيا”ّ ،
وول سرتيت ،وآخر لرشكات تكنولوجيا املعلومات ،إذ تسطو الرشكات عىل الزمن
عرب امللكية الخاصة ،وتتالعب به وتستعمله ما َّد ًة أولية ملراكمة رأس املال.

ولكن ،يوجد أمر غريب كلام ترسخت نزعة عاملية تعود جذورها إىل الصني:
ترتاجع الدولة بشكل غري متوقع .متثل الصني إحدى أقوى الدول يف تأميم
الزمن ،ال فقط عن طريق املدارس واإلعالم الجامهريي ،لكن كذلك عرب عمليات
التعبئة السياسية التقليدية خالل الحقبة املاوية وبعدها .منذ إصالح السوق
الذي نفذه دينغ شياو بينغ عام  ،1992استمر الحزب الشيوعي الصيني يف
االضطالع بدور مركزي يف التخطيط املجايل عرب إقامة البنى التحتية العمالقة
التي بدأت يف االنتشار يف أنحاء أوراسيا وإفريقيا واألمريكيتني .ولكن ،خالل
حقبة يش جني بينغ ،فشلت السلطات يف إبقاء قبضتها محكمة عىل الزمن.
حاول الحزب-الدولة القيام بذلك .ولكن رغم جهود الدولة ،انتقلت السلطة العليا
للتالعب بالزمن من السلطات العمومية إىل الرشكات الخاصة .يف ما يخص العامل ،مل
ظل الزمن
تبلغ أي حملة قادتها الحكومة املستوى الذي بلغه احتفال “يوم العزاب”ّ .
امل ُ ْد ْولَ ُن يف مكانة شبه ثابتة .وصار العرض التلفزيوين اليومي يف وقت الذروة ألنشطة
يش جني بينغ أمرا رتيبا ،مختزال يف لقطة ثابتة لجموع تصطف للحصول عىل يش ميتد
عدة دقائق ،ما يشري إىل أن الزمن املدولن صار أجوفا ومدمجا يف الزمن املسطح.
بالنسبة للعامل الصينيني ،يرمز عام  2004إىل عودة الزمن الثوري يف عرص
االنرتنت ،حيث اخرتقت ثالث نضاالت ،يف محافظات شانتيش وشيشوان وغواندونغ،
الرقابة عىل املعلومات التي وضعتها السلطات املحلية ،وذلك عرب املنتديات واملدونات
الرقمية .منذ ذلك الحني ،صار اعتياديا أن يعلن العامل-املتمردون املسلحون
باإلعالم الرقمي االنتصار ،الكامل أو الجزيئ ،عىل أرباب عملهم أو عىل رقيب
السلطة ،عىل غرار ما جرى عام  2010لدى إرضاب رشكة “هوندا لوكس” ،وإرضاب
عام  2014يف مصنع “يو يان” لألحذية ،وإرضاب عام  2018يف رشكة “جاسيك”.
أختم بإشارة إىل املقابلة التي وضعها جورجيو أغمنب ()Giorgio Agamben
بني “الزمن املسيحاين” و”الزمن املتسلسل” ،وهام منطان زمنيان موازيان للمقابلة
بني الزمنني الناتئ واملسطح .قال أغمنب بخصوصهام إن “الزمن املسيحاين ال يكمن
ضمن الزمن املتسلسل :فهو إن جاز القول جزء من الزمن املتسلسل ،جزء مير عرب
يغيه بشكل كامل” .وبالنسبة إىل الطبقة العاملة الرقمية الصينية،
مسار انكامش ّ
ظهر الزمن املسيحاين بالفعل .مع االنتشار الواسع لإلعالم الرقمي وهيمنة الزمن
املسطح ،عادة ما تكون نشأة الزمن الثوري غري مرئية للعني .لكن الناتئ يكمن
داخل املسطح .تحدث الثورات عند لحظات النسيان هذه ،يف أي وقت.
توجه كل املراسالت إىل جاك لينشوان كيو jacklqiu@gmail.com
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تنافس أميركي صيني؟
التكنولوجيا الرقمية والصناعات

>

الثقافية
تانر ميرليز ( ،)Tanner Mirrleesجامعة أونتاريو للتكنولوجيا ،كندا
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هل انتهت الهيمنة االقتصادية والثقافية للواليات املتحدة؟
املصدر :ويكيميديا املشاع اإلبداعي.

م

نذ نهاية الحرب الباردة وحتى اصطدام الحرب العاملية عىل اإلرهاب بقيادة
الواليات املتحدة بجدار الركود العظيم ،كانت أمريكا أكرب امرباطوريات العامل
بال منازع .لكن اليوم ،يرى الرئيس األمرييك دونالد ترامب وواضعو اسرتاتيجية
السياسة الخارجية األمريكية وحتى املواطنون الذين استطلع مركز بيو للدراسات
رأيهم أن الصني أكرب خطر يهدد هيمنة الواليات املتحدة عىل النظام العاملي.

عناوين األخبار عىل غرار “الواليات املتحدة يف مواجهة الصني :حقبة جديدة
لتنافس القوى العظمى ،لكن دون حدود” (نيويورك تاميز) و”احتدام املنافسة
األمريكية الصينية ،قد تنتهي قريبا أيام عدم االنحياز يف جنوب رشق آسيا”
(ساوث تشاينا مورنينغ بوست) ،تص ّور الواليات املتحدة والصني عىل أنهام
“متنافستان” .ولكن ،هل ذلك حقيقي؟ استندت اإلمرباطورية األمريكية عىل ثالث
دعائم للسلطة املهيكلة :القوة االقتصادية العاملية ،التفوق العسكري ،والشعبية
التكنولوجية والثقافية .ورغم منو اقتصاد الصني وجيشها برسعة ،وبدء حمالت
“القوة الناعمة” الصينية ،ال متثل الصني بعد منافسا فعل ّيا .عام  ،2019صمدت
الواليات املتحدة أمام الصني وتفوقت عليها اقتصاديا وعسكريا ،خاصة عىل مستوى
التكنولوجيا الرقمية والصناعات الثقافية .ووفقا لقامئة فوربس العاملية ألكرب ألفي

رشكة العامة يف العامل ،توجد يف الواليات املتحدة  575رشكة من هذا النوع ،فيام
توجد يف الصني  .309من بني أكرب  20رشكة عاملية ،توجد عرش أمريكية وخمس
صينية .وميثل الدوالر أكرب احتياطي يف العامل وليس رينمينبي ،ويبلغ الناتج املحيل
االجاميل األمرييك  19,39ترليون دوالر ،وهو أكرب بكثري من نظريه الصيني البالغ
 12,24ترليون دوالر .وتتجاوز ميزانية الدفاع األمريكية البالغة  684,6مليار دوالر
بفارق كبري نظريتها الصينية البالغة  185مليار دوالر ،وتتدفق مصاريف هذه
الحرب إىل خزائن بوينغ ولوكهيد مارتن وجرنال دايناميكس ،وهي كربيات رشكات
تصنيع األسلحة وتصديرها .ومن قاعدة دايغو الجوية يف كوريا الجنوبية إىل قاعدة
سبانغدامل الجوية يف أملانيا ،تنترش مئات القواعد العسكرية األمريكية يف عدة
بلدان ،وقد توسعت مؤخرا إىل منطقة املحيطني الهندي والهادئ ملحارصة الصني
ماديا واحتوائها .يف املقابل ،ليس للصني سوى وجود عسكري ضئيل حول العامل،
يشمل قاعد فقط يف جيبويت تقع عىل مسافة بعيدة جدا عن الواليات املتحدة.
وتتعاظم القوة االقتصادية والعسكرية العاملية للواليات املتحدة باحتساب
الصناعات التكنولوجية والثقافية ،التي يتجاوز حجمها ونطاقها وأرباحها وقوتها
نظريتها الصينية 65 .من بني أكرب  154رشكة تكنولوجية يف العامل أمريكية بينام  20منها
>>
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فقط صينية ،ومثانية من بني العرش األوىل أمريكية (آبل ،ميكروسوفت ،ألفابت-غوغل،
إنتل ،أي يب إم ،فيسبوك ،سيسكو سيستمز ،وأوراكل) وواحدة فقط صينية (تينسنت
هولدنغز) .عالوة عىل ذلك ،أكرب رشكتي اتصاالت يف العامل هام آي يت أند يت وفريزيون
األمريكيتني .ثالث أكرب رشكة هي تشينا موبيل .ويوجد يف وادي السيلكون  14من
بني أكرث  20موقعا إلكرتونيا زيارة يف العامل ،من بينها محرك البحث العمالق غوغل،
وعمالق التواصل االجتامعي فيسبوك ومنصة تشارك الفيديوهات يوتيوب وموقع
التدوين املصغر تويرت وانسوكلوبيديا (ويكيبيديا) والبث الرتفيهي نتفلكس والربيد
اإللكرتوين (آوتلوك وياهو) وتشارك الصور (انستغرام) ومنتديات النقاش (ريديت)
واملواقع اإلباحية (بورنهاب واكس فيديوز) .رشكات االنرتنت الصينية بصدد النمو،
ولكن ال يوجد يف عدادها سوى موقعني من بني األكرث زيارة (بايدو وكيوكيو دون كوم).
ليست استوديوهات هوليود “الخمس الكربى” ،والت ديزين ،وتوانتيث سانرشي
ستوديوز (متلكها رشكة والت ديزين) ووارنر بروز (متلكها آي يت أند يت ووارنر ميديا)
ويونفرسل بيكترشز (متلكها كومكاست إن يب يس يونيفرسل) وباراماونت بيكترشز
(متلكها فياكوم يس يب إس) ،استوديوهات صينية ،وهي تسيطر عىل املداخيل العاملية
للقطاع .عام  ،2019بلغ إجاميل مداخيل السينام  42,5مليار دوالر ،يف حصيلة قياسية:
 11,4مليار دوالر مداخيل السوق األمريكية الشاملية و 31,1مليار دوالر مداخيل عاملية.
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تحمي الصني منو صناعة الرتفيه الوطنية املزدهرة وتجعمها ،وأغلب األفالم
والربامج التلفزية الكربى يف الصني “صنعت يف الصني” .ليست الصني ضحية
لالمربيالية األمريكية ،لكن عالقة التبادل الثقافية بني الصني والواليات املتحدة غري
متوازنة ،بل متيل إىل مصلحة األخرية .تجني األفالم الهوليودية مداخيل سنوية
ضخمة يف الصني ،بينام ال تعرض األفالم الصينية بانتظام يف القاعات األمريكية وال
توفر موارد ذات معنى للصني .حقق أنجح أفالم عام  ،2019أفانجرز :أند غايم،
مداخيل قياسية يف  30قاعة يف الصني ،بينام مل يحقق أنجح األفالم الصينية ،ذي
واندرينغ إيرث ،أي مداخيل قياسية يف الواليات املتحدة .ببساطة ،ال تضاهي
صناعة الرتفيه الصينية العاملية مداخيل هوليود العاملية وجاذبيتها الثقافية.
كل عام ،يوفر “وادي السيليكون” وهوليود مليارات الدوالرات للناتج املحيل
االجاميل األمرييك .وعالوة عىل ذلك ،تخدم منصات اإلعالم الرقمي حاجة الرأساملية
لخلق مستهلكني وتدفعهم ملواصلة رشاء املنتجات .غوغل هي أكرب بائع إعالنات
يف العامل ،بنسبة  31,1باملئة من إجاميل اإلنفاق يف السوق ،تليها رشكة عيل بابا
الصينية ،مبداخيل تصل إىل  29,20مليار دوالر ،وتأيت الحقا أمازون مبداخيل تقدر
بـ 14,1مليار دوالر .تخدم أفالم هوليود وبرامجها التلفزية متطلبات اإلعالنات
أيضا .ما تقدمه هوليود هي أساسا منتجات ثقافية ،تنتجها استوديوهات تبيعها
ملوزعني ،وتباع عند توزيعها إىل عارضني من أصناف مختلفة يف أسواق العرض.
وتنفق هوليود سنويا ما بني  20و 150مليون دوالر لرتويج كل عمل من أعاملها.

لكن ،يدفع املعلنون العامليون لهوليود لعرض منتجاتهم يف برامجها .بتحقيقه
مداخيل بقيمة  288مليون دوالر عرب إعالنات مدمجة ،حقق فيلم “بايدر مان:
فار فروم هوم” رقام قياسيا :شاهد الفيلم وستستمتع بـ”أودي” و”بيبيس”
و”يونايتد آيرالينز” .حقق املوسم الثالث من “سرتانجر ثينغز” نحو  15مليون
دوالر من عرض املنتجات التي تشمل “كوكا كوال” و”بريغر كينغ” و”يك إف يس”.
تدار التكنولوجيا الرقمية والصناعات الثقافية األمريكية وفق منطق رأساميل،
لكن عملياتها مرتبطة أيضا بالطموحات الجيوسياسية األمريكية .تدافع وزارة
الخارجية األمريكية عن التبادل الثقايف والرقمي الحر وفرض سياسات ملكية فكرية
صارمة لحامية أرباح وادي السيليكون وهوليود وتعزيزها يف كل بلد تتعامل معه.
تستعمل “وكالة األمن القومي” األمريكية منوذج “الرقابة الرأساملية” الذي تستعمله
كربيات رشكات التكنولوجيا لتحويل سكان العامل إىل ملفات تعريف بيانات ومن
ثم مراقبتهم ،وتجري تحليالت تنبؤية للمخاطر التي ميثلونها عىل الواليات املتحدة.
لتعزيز “القوة الناعمة” األمريكية ،تقوم وكالة الدبلوماسية والشؤون العامة األمريكية
بحمالت ترويج للبلد يف اإلعالم ،بشكليه القديم والجديد .وتستعمل وزارة الدفاع
اإلنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي”أسلحةً” و”ساحات معارك” ضمن “الحرب
السربانية” ،وترتبط بعقود مع رشكات عىل غرار أمازون وغوغل ومايكروسوفت
إلجراء بحوث عسكرية وتطوير “إنرتنت األشياء” والذكاء االصطناعي .جميع
فروع أجهزة األمن األمريكية مدمجة يف الصناعات الثقافية ،كام تساعد بشكل
دائم يف أفالم هوليود وبرامجها ذات املواضيع األمنية .ساعدت وكالة االستخبارات
املركزية يف إنتاج مسلسل “ذي أمريكنز” حول الحرب الباردة ،وكان العميل السابق
جو ويسربغ أحد صانعيه .وشاركت وزارة الدفاع مع هوليود يف عدة منتجات
“ترفيه عسكري” عىل غرار “توم غان :مافريك” و”كابنت مارفل” و”ترنسفورمرز”.
أعالج بتفصيل أكرب نقاط التقارب خالل القرنني العرشين والواحد
والعرشين بني املنطق الرأساميل للتكنولوجيا الرقمية األمريكية والصناعات
الثقافية واألنشطة الجيوسياسية للدولة األمنية األمريكية يف كتايب قلوب وألغام:
الصناعة الثقافية لإلمرباطورية األمريكية( ،)2016وكتايب املشرتك اإلمربيالية
اإلعالمية :االستمرارية والتغيري( .)2019باختصار ،تعمل وكاالت األمن األمريكية
والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الثقافية عىل بناء نظام عاملي لدول حليفة
متكاملة وحاميته والرتويج له بدفع من وادي السيليكون وهوليود ،وبإرشاف
النظام العسكري-األمني األمرييك ،عرب الثقافة الشعبية واملنصات األمريكية .تعمل
الصني أيضا عىل توسيع موارد قوتها الناعمة وترسانتها للحرب السربانية ،وتقوم
بحمالت تأثري ثقايف .لكن الصني ليس بعد ندا لإلمرباطورية األمريكية.
توجه كل املراسالت إىل تانر مريليس tanner.mirrlees@uoit.ca
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سوق حرة
لصحافة ما بعد اشتراكية حرة؟

>

بقلم ماندي تروغر ( ،)Mandy Trögerجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ ،ألمانيا

مظاهرة يف برلني نوفمرب .1989
تصوير بيرت زميرمان  /بوندسارتشيف.
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ش

بّهت الجريدة النقابية األملانية الغربية « »Publizistik & Kunstتطور
سوق الصحافة يف جمهورية أملانيا الدميوقراطية السابقة يف ربيع 1990
بـ«حمى الذهب» ،بينام شبهته جريدة  die tageszeitungبـ«أيام
الرأساملية األوىل» .حينها ،كانت املجموعات السياسية واالقتصادية األملانية الغربية
تؤسس هياكل سوق ملصلحتها ،ما أعاق إجراء إصالح دميوقراطي عميق لإلعالم.
قبل خمسة أشهر فقط من ذلك التاريخ ،يف ترشين الثاين/نوفمرب ،1989
نزل مئات اآلالف من األملان الرشقيني إىل الشوارع ليحتجوا عىل القمع
ويطالبوا بإعالم ح ّر ودميوقراطي .قادت تلك التظاهرات إىل إسقاط جدار
برلني وإطالق سلسلة إصالحات تقدمية يف اإلعالم .يف  3ترشين األول/أكتوبر
 ،1990انضمت جمهورية أملانيا الدميوقراطية إىل الجمهورية الفيدرالية،
لتتوحد البالد من جديد .ويف حني كُتب الكثري حول التوحيد ،ت ّم تجاهل الفرتة
االنتقالية .يُظهر هذا املقال أن سوق الصحافة األملاين توحد يف أيار/مايو .1990
> إصالح
كان الهدف األويل إلصالح اإلعالم يف ترشين الثاين/نوفمرب  1989كرس احتكار
الحزب االشرتايك الذي كان يسيطر عىل  70باملئة من إجاميل إنتاج الجرائد يف
الجمهورية .يف كانون األول/ديسمرب  ،1989صادق مجلس وزراء جمهورية أملانيا
الدميوقراطية عىل قرار يضمن للمعارضة حضورا متكافئا يف اإلعالم .بعيد ذلك،
نص قانون حرية الرأي واملعلومات واإلعالم عىل منع
ويف  5شباط/فرباير ّ ،1990

الرقابة واحتكار الصحافة سياسيا أو اقتصاديا ،وح ّولها بالتايل إىل منصة للنقاش العام.
وصار من حق أي شخص وكيان قانوي يف الجمهورية النرش والطباعة والتوزيع.
تلت ذلك طفر ٌة يف عدد الجرائد الجديدة ،إذ تأسست  16مؤسسة جديدة فقط
يف شباط/فرباير  ،1990وبحلول متوز/يوليو  1990وصل العدد إىل نحو مئة .يف بلد مل
يكن عدد سكانه يتجاوز  17مليونا ،دعمت تلك املوجة اإلصالحات الهيكلية واملشاركة
الدميوقراطية .ويف األثناء ،رشعت الجرائد القامئة يف إصالحات داخلية ،و ُعقدت
داخل غرف األخبار وعىل أعمدة الصحف نقاشات حول ماهية الصحاف الحرة.
ويف اآلن ذاته ،أُ ِ
نشئت مؤسسات ُعهد إليها إصالح اإلعالم يف جمهورية
أملانيا الدميوقراطية ،ومن بينها مجلس اإلرشاف عىل اإلعالم غري الحزيب
الناشئ ووزارة سياسة اإلعالم اللذان تأسسا يف نيسان/ابريل  .1990كان
الهدف من هذه املؤسسات ،وفق ترصيح وزير اإلعالم غوتفريد مولر يف أيار/
مايو  ،1990هو ضامن «انتقال مدروس إىل إعالم ح ّر» ال فقط «تبني مناذج
ومفاهيم غربية أو تقليدها» .كان الهدف إيجاد مناذج جديدة إلعالم ح ّر.
> هيمنة السوق
بالتزامن مع مبادرات اإلصالح السيايس ،بدأت مؤسسات اإلعالم يف أملانيا الغربية
استطالع السوق األملانية الرشقية .ففي كانون األول/ديسمرب  ،1989متكن النارشون
من توزيع منشوراتهم يف جمهورية أملانيا الدميوقراطية ،ورسيعا ما انتظمت عمليات
>>
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التوزيع املتقطعة .بحلول منتصف شباط/فرباير ،أقرت وزارة الداخلية يف أملانيا الغربية
بالحاجة إىل وضع قوانني حول الرضائب واألسعار .ولكن ،قدمت الوزارة «دعام رصيحا»
لـ»أنشطة النارشين باستغالل ثغرات قانونية» .عملت وزارة الداخلية عىل تأمني
تدفق املعلومات للتأثري يف أول انتخابات حرة يف جمهورية أملانيا الدميوقراطية يف آذار/
مارس  .1990وأرىس ذلك أعمدة انتقال صحايف طغت عليها مصالح سوق غرب أملانيا.
يف  5آذار/مارس  ،1990بدأت دور النرش الكربى« ،بوردا» و«باور» و«غرونر
 +ياهر» (( ،)Springer, Burda, Bauer und Gruner + Jahr (G + Jإجراء
عمليات توريد منتظمة .أنشأت هذه الدور نظاما احتكاريا عرب تقسيم أملانيا
الرشقية إىل أربع مناطق توزيع ،وتعاونت عىل توزيع منشوراتها بصفة أساسية،
فغمرت السوق .كان القانون الفدرايل يسمح بتلك املامرسة التي سببت ذعرا يف
أوساط الساسة واملنظامت املدنية يف جمهورية أملانيا الدميوقراطية .ولكن ،بدأت
تنفيذ ذلك الربنامج قبل أسبوعني فقط من االنتخابات ،ما جعل حكومة رشق
أملانيا عاجزة عن ر ّد الفعل ،وقد جرى رفض محاوالت تنظيم القطاع أو تجاهلها.
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بعيد االنتخابات ،سعت نفس دور النرش هذه إىل تحصيل مزايا تنافسية
عىل حساب بعضها البعض عرب االنخراط يف سباق أسعار .كان الهدف من هذه
املنافسة امل ُ ْه ِدرة للامل الفوز بق ّراء مستقبليني .أدى ذلك إىل إقصاء صغار النارشين
من أملانيا الغربية الذين مل يتحملوا البيع بالخسارة ،ووضع وزرا إضافيا عىل
أكتاف الصحف يف أملانيا الرشقية التي كانت تعاين من تقادم مؤسسات الطباعة
التابعة لها ونقص يف الورق وضعف البنى التحتية للتوزيع .عالوة عىل ذلك،
تخلت أملانيا الرشقية يف األول من نيسان/أبريل عن دعم الصحافة .نتيجة ذلك،
ضاعفت أغلب الجرائد أسعارها مرتني أو ثالثة مرات وحاولت استقطاب اإلشهار،
وهو ما تطلب االستعانة بخربات من أملانيا الغربية .وباإلضافة إىل حاجة الجرائد
يف رشق البالد الستثامرات يف رأس املال ،تسبب لها ذلك يف السقوط يف التبعية.

> بلَدان وسوق واحدة
بحلول نيسان/ابريل  ،1990بدأت جميع جرائد رشق أملانيا مفاوضات رشاكة
مع نارشين من غرب البالد يأملون يف تحصيل مزايا تنافسية يف الرشق .دارت
املفاوضات أساسا حول  14صحيفة محلية لحزب الوحدة االشرتايك السابق
التي كانت تحتكر السوق بشكل شبه كامل يف مناطق نرشها .رسميا ،وقّعت
الصحف اتفاق نوايا ،لكن النارشين من أملانيا الغربية أسسوا معها يف الواقع
عالقات تجارية راوحت بني االستحواذ عىل االعالنات إىل طبع نسخها ،وشملت
رشاء أسهم فيها .وح ّولت «وكالة االئتامن» الحكومية هذه املشاريع املشرتكة إىل
عقود قانونية يف نيسان/ابريل  .1991وسلمت الوكالة وسائل اإلعالم الحكومية
السابقة إىل نارشين كبار من غرب أملانيا لرتتفع بذلك حصتهم يف السوق.
> نهاية حلم
نتجت عن ذلك مركزية إعالمية .فمن بني  120صحيفة تأسست عام  ،1990مل
يبق ،بعد عامني ،عىل قيد الحياة إال نحو  65صحيفة فقط ،تنرشها  50مؤسسة.
بحلول ترشين الثاين/نوفمرب  ،1992تضاءل العدد إىل  50صحيفة تنرشها  35مؤسسة.
وبالنسبة للمؤرخ كونراد دوسيل ( ،)Konrad Dusselكان ذلك نتيجة قرار حكومي،
أنهى الحلم الدميوقراطي لعام  .1989لقد ت ّم تجاوز التجارب واألفكار واملبادرات
حول طريقة التفكري يف إنشاء صحافة حرة بناء عىل تجارب جمهورية أملانيا
الدميوقراطية .وجعل ذلك من فرتة االنتقال فرصة ضائعة ،ومن توحيد أملانيا مجرد
توسع للنظام السيايس واالقتصادي الغريب .ومل تتطور ق ّط صحافة رشق أملانية.
توجه كل املراسالت إىل ماندي تروغ Mandy.Troeger@ifkw.lmu.de
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تكنولوجيات اإلعالم والتواصل
بوصفها جوجو:

>

إلهامات أفريقية
بقلم فرانسيس نيامنجوه ،جامعة كاب تاون ،جنوب أفريقيا
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رسم بواسطة اربو.

ن

شأتُ يف غرب أفريقيا ووسطها حيث نؤمن بفكرة ،وننظم حياتنا ونديرها
حولها ،وهي القائلة إن كل شيئ يف العامل والحياة غري كامل :الطبيعة غري
كاملة ،ومافوق الطبيعة غري كامل ،والناس غري كاملني وكذلك هو الفعل
البرشي وإنجازات اإلنسان .ونحن نؤمن بأنّه بقدر ما يسارع املرء بتنظيم حياته
وتوجيه إنجازاته عىل أساس أن عدم الكامل هو طريقة الوجود العادية يكون ذلك
أفضل له .كام نؤمن بأن الناس ،وبفعل عدم كاملهم ،غري متفردين وال موحدين
يف أشكالهم ومضامينهم وإن أوحت مظاهرهم بغري ذلك .وكذلك هي األشياء .إن
انسيابية الوجود وتركيبيته والقدرة عىل الحضور املتوازي يف ك ْ ََث ٍ
ات متزامنة ويف شكل
يصاتٌ جوهرية لحقيقة عدم الكامل وأنطولوجيته.
كيل وكذا يف شكل مجز ٍء ِخ ِّص َ
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> حول عدم الكامل
باالعرتاف بعدم الكامل يجد البرش يف أفريقيا الغربية والوسطى أنفسهم أقدر
عىل البحث عىل طرق متكنهم من تعزيز ذواتهم من خالل نسج العالقات مع
اآلخرين واستخدام إبداعيتهم وخيالهم الكتساب أشياء سحرية متكنهم من م ّد
إمكانياتهم ضمن تلك العالقات ،وكذا يف خضم التفاعالت مع نزوات وانفالتات
القوى أو األعوان الطبيعيني وما فوق الطبيعيني .لدى عموم الناس يف غرب أفريقيا
ووسطها ،تعرف مثل هذه األشياء السحرية ،التي يشار إليها يف لغة الحداثة عىل
أنها تكنولوجيات ،بتسميات محلية ت َ ْر َج ْمتُها تقريبيا بلفظة جوجو ( .)jujuيف
املايض ،كانت مثل هذه التصورات الكونية واألنطولوجية التي تستعري أسسها من
هذه االعتقادات واملامرسات ،وال تزال ،محل تشويه وح ٍّط من القيمة من قبل
طالّب اليوم ،و ُم َعا ِي ِني أفريقيا وحتى من قبل بعض االفارقة ،وهي تص ّور عىل أنها
وتطي وبدائية .وللمفارقة ،ينظر حتى لراهنية تكنولوجيات
خوارق وسحر ووثنية ّ
اإلعالم واالتصال الجديدة التي ت ُعيل الثورة الرقمية من شأنها عىل أنها عوامل
تعويض ملثل هذه التصورات الكونية واألنطولوجية ،ولالعتقادات وملنطق الفعل
من قبل من يرصون عىل رؤية التحديث والتنمية عىل أنها جري وراء رساب.
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ومع ذلك ،وبرصف النظر عن طموحات الهيمنة والتفوق من خالل الغزو ورفض
االعرتاف بال ّديْن واملديونية ،صار بديهيا أن املستقبل سوف لن يكون مبعزل عن
هذه االعتقادات واملامرسات الشعبية التي تتأسس عىل حقيقة عدم الكامل .فإذا
كان البرش العاديون يف حالتهم الطبيعية غري كاملني فإن كل الجهود التي يرمون من
ورائها إىل الرفع من ذواتهم من خالل العالقات مع نظرائهم ومن خالل االستعارات
و التكنولوجيات ،وبعيدا عن أن تشعرهم بالكامل ،تدفع بهم نحو تواضع االعرتاف
رشا وطبيع ًة وما َ
فوق طبيعة .إن عدم
بالوجود املركب ومبدوينيتهم لآلخرين ،ب ً
الكامل وضعية دامئة بحيث ال يزيد السعي إىل التمدّدات الهادف إىل إصالح حاله
عىل دفع املرء إىل الوعي بعدم اكتامله كلام كان إزاء طُ ُرق يف اكتساب متدّدات ال
يتحكم بها .بل ،تنزع التمدّدات إىل االقتصار عىل االشتغال جزئيا ولفرتة من الوقت،
والبعض منها يف الحقيقة ينسف درجة الكامل التي يُعتقد بلوغها .إن الحقيقة القائلة
بأن الكامل وهم ال يزيد عن أن يطلق العنان إىل طموحات عقيمة للغزو وأللعاب
السيطرة ذات الحاصل الصفر دعو ٌة لالستكشاف والتأمل والتزود بنظرة ترى العامل
يف امتدداه الالمحدود وترابطاته وانسيابياته ِ
وص َف ِته التآلفيةية ،عاملا ليس فيه ألي
أحد أن يحتكر السلطة أو يفتقدها ،عاملا يك ّمل فيه البرش واالشياء بضعهم البعض.
إن التأكيد عىل الرتابطات وعىل التبعيات املتبادلة يدعونا إىل
القبول بعدم الكامل بوصفه حاال عادية للوجود وللمصري ،من خالل
كشف خطل االعتقاد يف إمكانية نجاح طموحات التفوق العقيمة.
> التكنولوجيات الرقمية بوصفها جوجو
مثلام يقول أحد األمثال التي يوردها شينوا آشيبي ()Chinua Achebe
يف كتابه سهم الله ( )Arrow of Godحول القوة غري املرئية « إذا ما رأينا طريا
صغريا يرقص يف الطريق كان علينا أن نعرف أن عازف الطبل يكمن يف األدْغال
املجاورة» .وبغية اكتساب القدرة عىل املطالبة بالتمتع بكامل الوعي والقوة
والحضور الشامل للوجود ،عىل البرش أن يسعوا إىل الرتفيع من ذواتهم العادية
بفضل مفاعيل خارقة -جوجو .من هنا كان االعتقاد واسع االنتشار يف غرب

وعليه ،أنا أشبّه تكنولوجيات اإلعالم والتواصل أو التكنولوجيات الرقمية مبا
اعتدنا نحن يف غرب أفريقيا ووسطها أن نسميه جوجو .أنا أدعوكم ،أكادمييي العلوم
اإلنسانية الرقمية ،إىل النظر إىل االعتقاد السائد يف هذه الجهة يف عدم الكامل ويف
تركيبيّة الوجود البرشي ،وكذا يف القدرة عىل الحضور يف كل مكان يف ذات الوقت
عالمة عىل أن لنا الكثري مام نتعلمه من املايض لفائدة الفهم األفضل والتسخري
األمثل للتقدم الحاصل يف تكنولوجيات اإلعالم والتواصل .ليست الفكرة القائلة إن
التكنولوجيات الرقمية تجعل اإلنسان واألشياء عىل مقدرة من الحضور حتى يف
غيابهم ومن الغياب حتى يف حضورهم بالغة االختالف عن االعتقاد يف ما يسمى
عادة وينعت بأنه خارق وسحري .يستعري مثل هذا االعتقاد أسسه من عامل إمكانات
غري محدودة ،عامل حضور يف ك ْ ََث ٍ
ات متزامنة وقدرة أبدية عىل إعادة تعريف الواقع.
عامل أفريقيا الغربية والوسطى الشعبي ،عامل املرونة واالنسيابية وعدم الكامل الذي
َر َّذلَتْ ُه القوى االستعامرية وال يزال التحديثيون يحقّرونه ،هو عامل ال يكون فيه
للزمان وللمكان موقع يقطعان فيه الطريق عىل الحقيقة وتعقيدات فُ َويْ ِرقَاتِ َها.
إنه العامل الذي انتهى بنا إىل أال نخطئ فهمه الفهم األفضل إال عندما طرأت علينا
تقنيات اإلعالم والتواصل الجديدة مثل إنرتنت ،والهواتف الخلوية والذكية مع ما
اصطحبته من سحر وخوارقية الحضور اللّحظي والوجود عىل َم َنا ٍل من الجميع
وكذا ما تدفع نحوه من الشعور بالرنجسية واملتعة الذاتية والتبجح املظهري .وبدال
عن التفكري من خالل ثنائيات ،يتبنى التقليد األفريقي الغريب واألوسط امل ْعتَ ِقد
يف التمدّد الذّايت من خالل الخيال اإلبداعي ،أنطولوجيا ترابطات ميكن أن تكون
مقاربة ُمثمرة يف التنظري للتقاطعات ما بني البرش وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
أنا أنظر إىل جوجو عىل أنها تكنولوجيا للتفعيل والتمدّد الذاتيني ،يش ٌء ما ميكننا
من أن نرتقي فوق اعتيادية وجودنا ،من خالل إكسابنا القدرة عىل ننجز أشياء مل
يكن مبقدورنا أن ننجزها لو اكتفينا بقوانا أو قدراتنا الطبيعية .صحيح أن أبداننا،
أحس َّنا رياضتها ،ميكن أن تكون جوجو خارقة تسمح لنا بأن ننجز مآثر خارقة
إن َ
للعادي .ولكن ،حتى أبداننا املدربة تقنيا ،واملربمجة واملنضبطة قادرة عىل أن ترفع
التحديات التي تتطلب القدرة املضافة .بتعبري آخر ،فيام ألبداننا القدرة عىل أن
تكون أول جوجو بني أيدينا ميكن أن تتطلب جوجو إضافيا حتى تكون نافذة األفعال.
أن يكون حسن اشتغال جوجو مرتبطا بشبكة معقدة من الرتابطات لَ ُه َو يف الحقيقة
ألي ميل نحو الغطرسة .وليس تسلّح املرء أو
تعقي ٌد مضاف ودافع للتواضع ورادع ّ
مدّه قدراته باملزيد من الجوجو العلمي و التقني من قبيل الحواسيب (سواء أكانت
مكتبية أم محمولة) والهواتف (سواء أكانت بسيطة أم ذكية) وآالت محمولة أخرى
(ألواح أو آيباد) كافيا لضامن عدم إخفاقها ،وبالضبط عندما نكون يف أمس الحاجة إليها.
ذلك هو السبب الذي يجعل ،رمبا ،رجال جوجو ونسائه يف غرب أفرقيا ووسطها
ال يُحجمون عن استخدام التكنولوجيات الحديثة /العلمية (الهواتف الذكية،
األوالح ،األيباد ،إلخ) بالتوازي مع ما يخري البعض تسميته «اإللكرتونيات األفريقية».
هم يستخدمون هذه الخالئط من جوجو التقليدي و الحديث من أجل التفعيل
والتمدّد الذاتيني ومن أجل اكتساب القدرة عىل الوصول إىل حرفاء أو مالقاتهم
أينام وجدوا يف أماكنهم املتعددة ،خارج قراهم ،يف املدن أو حتى يف قارات أخرى.
ميكن لالعتامد عىل الجذب واملستحرضات والبصرية أن تبدو بدائية والعقالنية
ولكنها جزء من ِسج ِِّل القدرة الذي منه ننهل فعاليتنا يف رؤية واقع عدم كاملنا .بهذا
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وفضال عن ذلك ،ميثل غرب أفريقيا ووسطها املنطقة التي فيها يُعرتف بالرتابطات
والتبعيّات املتبادلة ويُ ْحتَفَى بها ،وتستخدم بوصفها األمنوذج املهيمن واملرغوب فيها
لدى تنظيم العالقات ما بني البرش ،وما بني البرش والعامل الطبيعي وما بينهم وبني
العامل ما فوق الطبيعي.

أفريقيا ووسطها ،وعىل الرغم من كوننا برشا عاديني ،بأ ّن قدرتنا عىل أن نكون
كاميل الوعي والقوة والحضور الشامل للوجود ميكن أن تتزايد بصفة ملحوظة
بفضل جوجو (والذي يشمل الجذب والتعاويذ والخلطات واملستحرضات ،إلخ...
ولكنه ال يقترص عليها) .مثل جوجو هذا يُستحرض عىل الدوام خصيصا من قبل
خرباء نافذي البصرية أو روحيني معروفون يف سياقات مختلفة وبأسامء مختلفة.

آفاق نظرية

املعنى ،ومثلام حاججنا بذلك أعاله ،ليس جوجو مختلفا عام يفرتض أنّه أكرث علمية
(صور ،حواسيب ،إنرتنت،
وعقالنية وحداثة من تكنولوجيات التمدّذ الذايت التي ألِ ْف َنا ُ
هواتف خلوية ،هواتف ذكية ،وسائط إعالم جامهريي ،شبكات تواصل اجتامعية،
كتب ،كهرباء ،آالت غسيل ،ذكاء اصطناعي ،أسلحة نووية ،إلخ) .ولن يحملنا بحث
بسيط عىل غوغل حول ألفاظ من قبيل مرابط ( )maraboutيف فرنسا ،أو كندا
أو بلجيكا مثال إىل مواقعهم األلكرتونية أو معطيات االتصال بهم يف السينيغال
أو مايل أو النيجر فحسب بل وكذلك إىل مكاتبهم وأعوانهم وأرقام هواتفهم و
جداولهم الخارجية .وليس من املستغرب يف كامرون مثال أن تعرث عىل عرافني عىل
صلة بالشتات الكامروين من خالل الحواسيب والهواتف الذكية واأللواح ،يَظْ َه ُرون
من خاللها ملعالجة املآزق و الصعاب التي تعرتض من تركوا وراءهم يف ِ
مواطنهم.
> جوجو :أهو رش ال بد منه؟
نحن نشهد راهنا هذه السلطات الهائلة واملتنامية واملزعزعة التي ميتلكها
مصممو اآلالت يف عرص التكلنولوجيات الرقمية والحضور الطاغي للخوارزميات .مل
يعد مستحيال بالنسبة إىل القراصنة وضع أدوات تجسسية عن بعد يف هواتفنا الذكية
تسمح لهم بأن يدخلوا إىل كل محتوياتنا مبا فيها الرسائل املشفرة ،وبأن يتحكموا
عن بعد يف القط الصوت والكامريا من دون علمنا .وليس صانعو هذه األدوات
التجسسية مختلفني عن الوسطاء الروحيني القابعني يف أدغال أوساط أفرقيا وغربها
قارعني الطبول لزبائنهم ومحييهم ُم ْس ِكرِي َن ُهمِ مبتعة ُمفرطة عىل مرأى من الجميع.
ومثلام هو عليه حال الحياة ،متلؤها الهرميات وتعززها التفاوتات ،تنترش يف
صفوف جوجو التفاتوات والهرميات .بقدر ما يكون جوجو امرئ ما قويا ،يكون أكرث
حظا من الوجود والرؤية والفعل واإلحساس وشم األشياء ،امللموسة وغري امللموسة
وكذا من التأثري والتحكم يف اآلخرين ،ويف األشياء واألحداث والظواهر .ميكن استخدام

جوجو مبفرده أو يف توليفة من أمثاله بغية الرتفيع من قدر حضور القوة الشاملة.
بفضل جوجو جيّد (لِيَ ُك ْن طائر َة من دون طيار مثال) ميكن للمرء أن يستغني عن
الحضور البدين حتى يكون فاعال ضمن أولئك الساعني إىل أن يؤثروا سلبا أو إيجابا
بدافع الحب أو بفعل الكراهية .وال يشء قادر عىل توفري ذلك أفضل من القدرات التي
تتوفر يف هاتف ذيك كثري املوارد (من خالل التطبيقات و ِعداد املرتبط بهم) ،وهو أحد
أنواع جوجو األكرث إثارة راهنا ،ذو نفاذ إىل التدفق الالسليك ،أو إىل نقطة تزود ،أو إىل
جهاز بلوتوث ،يف عرص التواصل االجتامعي والرتابط الفائق واإللزام املتنامي بالتآلفية.
ولكن ،وعىل الرغم من تناقضاتها ومرونة استخدامها ،كانت الحياة لتتسم
باالعتيادية والتنميط القابل للتوقع والروتينية ،لو مل يكن معنى املغامرة والطموح
ٍ
(تقنيات
الذي يوفره هذا ال َجيَشَ ان اإلبداعي غري املسبوق الذي يجلبه جوجو
وتكنولوجيات) ،ولكانت فكرة التجديد اإلبداعي قد ماتت ،مبا أن األفراد واملجتمعات
يكونون قد فقدوا القدرة عىل إعادة ابتكار ألنفسهم وخلقها .يُربز ذلك أهمية
جوجو يف املجتمع ويف العالقات االجتامعية .يستخدم األفراد واملجموعات جوجو
من أجل التأثري واإلقناع والتحكم يف األوضاع ويف اآلخرين ومن أجل تجاوز العداوات
وتعقيدها وهو ما كان ميتنع عليهم لوال السجالت التي ح ّملوها يف ما ميلكون من
جوجو .ويتوجب ربط وجود جوجو املطلق بفكرة أن القوة ،وبعيدا عن أن تكون
متجمعة بني أيدي قلة ،هي يف الحقيقة يشء قد يتوفر أو يغيب ،وكثريا ما يكون ذلك
من دون إنذار .ولكن الشخص ذا القوة ،يبحث أو تبحث عىل الدوام عىل الرتفيع من
قدراته(ا) من خالل مد إمكانيات أعضاء يف بدنه(ا) وحواسه(ا) من جهة ،وجوجو
ٍ
يبصنا بحاجتنا إىل
(تقنيات و
تكنولوجيات) من جهة أخرى .ويفرتض يف ذلك أن ِّ َ
تنمية استعدادنا ألن ندمج ما هو خارج وأن نضع خارجا ما هو كامن يف الداخل.
توجه كل املراسالت إىل فرانسيس نيامنجوه francis.nyamnjoh@uct.ac.za
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االشتغال بعلم االجتماع

في الفلبين

>

بقلم فيلومين غوتييريس ( ،)Filomin C. Gutierrezجامعة الفلبين ،الفلبين ،وعضو لجنتي البحث في ج د ع اج في
علم اجتماع االنحراف (ل ب  ،)29والنساء والجندر والمجتمع (ل ب )32

ي
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قدم عدد حوار كوين هذا وجوها من تفكري أعضاء الجمعية الفليبينية لعلم
االجتامع (( )Philippine Sociological Society (PSSحول قضايا مختلفة
التحض وحكامته ،وحركة السحاقيات واملثليني ومزدوجي الجنس
من بينها
ّ
والعابرين جنسيا (س م مج عج  ،)LGBTوالعنف ضمن الحرب عىل املخدرات،
واالشتغال بعلم االجتامعي العمومي مع الفقراء وتهميش منطقة منداناو .تأيت
هذه اإلسهامات من مناطق أو أرخبيالت ثالثة مختلفة يف البالد ،لوزون ()Luzon
وفيزاياس ( )Visayasومنداناو ( )Mindanaoلتناقش كل واحدة منها اهتامماتها
البحثية الخاصة ولتفكر يف التحديات التي يواجهها علامء االجتامع القلبيون اليوم.

يناقض الدعم الشعبي الفلبيني للحمالت املكافحة للمخدرات مع الشكاوى من
خرق حقوق اإلنسان ورسديات املقبوض عليهم من مشبوهي املخدرات حول العنف
البولييس ولكنها تؤكد وجهة نظرهم حول الحملة بوصفها حال ملشكلة املخدرات.
وعىل اعتبار أن املوضوع ينفتح عىل رسديات متباينة تختلف حسب وجهات النظر،
يتوجب عىل الباحثني السوسيولوجيني أن يتطلعوا إىل ما يتجاوز الجدل القائم ما بني
التجريم الشعبوي ،وهي املقاربة التي تنارص اإلجراءات العقابية املكافحة للجرمية
تخي اعتامد
عىل أساس االنفعاالت العمومية ،والتجريم النخبوي ،وهي املقاربة التي ّ
رأي العلامء أو ذوي ِ
الخربة حول الجرمية معتربة أن املشاعر العمومية تبسيطية.

يعالج لوي بينديكت إيناسيو ( )Louie Benedict Ignacioقضايا
التحرض يف الفلبني من خالل اإلشارة إىل ديناميات التمركز الحرضي
( )metropolitanizationيف ميرتو مانيال ذلك االمتداد الذي يجمع العديد
من املدن يف منطقة العاصمة القومية الفلبينية .وقد الحظ تنامي الجامعات
املغلقة التي نشأت نتيجة لتوفر األمان االقتصادي الهادف إىل تحقيق األمن
الجسدي لساكنيها املحظوظني بالتوازي مع تنامي الفقر الحرضي وانتشار األحياء
الفقرية .يقدم إيناسيو أزمات التحرض عىل أساس أنها تجمع مشاكل مشرتكة
تخص الترصف يف املوارد والنقل بل واالنقسام االجتامعي وقضايا الحكامة أيضا.

تنقد مقالة فويب زوي ماريا سانشاز ()Phoebe Zoe Maria Sanchez
استبدادية نظام الرئيس رودريغو دوترييت ( )Rodrigo Duterteالشعبوي بوصفها
تجسيدا لفشل «ثورة سلطة الشعب» لسنة  1986يف إنجاز التحوالت الدميقراطية،
بحيث مل تزد عن أن جددت ،إن مل تكن صنعت نسخة أسوأ من مظاهر سياسة
الدولة التي كانت خالل ديكتاتورية ماركوس .وهي تحاجج بأن مبقدور علم االجتامع
العمومي أن يغنم من منارصة منظامت الفقراء وفتح مغاليق ثقافات الصمت
لديهم من أجل تعزيز مشاركتهم ضمن املجتمع املدين والتأثري يف سياسة الدولة.

ويتناول جون أندرو إيفانجليستا ( )John Andrew Evangelistaالكيفية التي
بها ميكن للعدسة الكويرية ( )queerأن تربز داللة االختالفات اإليديولوجية التي
تعتمل ضمن حركة س م مج عج يف الفلبني .يدفع املنطق اإليديولوجي مبطالبات
متباينة متتد من تلك التي تنارص قوانني غري متييزية والنداءات من أجل تغيري النظام
االقتصادي القائم وصوال إىل الحرص عىل تنظيم استعراض الفخر (مسرية تنتظم
يف شوارع املدينة ويشرتك فيه س م مج عج بعالماتهم الفارقة من أعالم وألبسة
وزينة وشعارات وموسيقى -...املرتجم) .وهو يحاجج بأن مكامن التناقض والرصاع
التي تظهر يف خضم صياغة تاريخ حركة س م مج عج تظهر أن االختالفات بني
مكوناتها هي إىل النتاجات التاريخية أقرب من أن تكون من آثار املصالح املتناقضة.
تصف غوتيرييس العنف املامرس يف سياق الحرب عىل املخدرات مبا تسبب يف
قتل اآلالف من «ذوي العالقة باملخدرات» يف الفلبني عىل أنها رسديات متفارقة ،حيث

وختاما ،يكتب ماريو أغوجا ( )Mario Agujaحول تهميش منداناو الواقعة
يف جنوب الفلبني إزاء هيمنة ميرتو مانيال الواقعة يف الشامل والتي تعترب،
فعليا ،مركز السلطة االقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية .وهو يضع
هذه العالقة ما بني املركز والهامش يف صيغة إشكالية تسمح له بأن يعالج
مامرسة علم االجتامع ذاتها .ففيام ميثل النزاع املسلم-املسيحي ،ومعدالت الفقر
القياسية والتطرف العنيف موضوعات إدماجية للتحاليل السوسيولوجية ،يقترص
الخطاب السوسيولوجي الفلبيني عىل موضوعات متثل مصالح املركز .ومن أجل
قلب هذا الوضع املجحف ،قامت الجمعية السوسيولوجية الفلبينية باستدارة
حازمة يف اتجاه منداناو من خالل تنظيم مؤمترات يف املنطقة نفسها وإحالل
العلامء االجتامعيني املندناويني يف مواقع متقدمة يف الحوار الوطني.
توجه كل املراسالت إىل فيلومني غوتيرييس fcgutierrez@up.edu.ph
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الدراسات الحضرية في
الفلبين:

>

المرساة السوسيولوجية
بقلم لوي بينيدكت إيناسيو ( ،)Louie Benedict R. Ignacioجامعة سانتو توماس ،الفلبين ،وعضو لجنتي البحث ضمن
ج د ع اج حول علم اجتماع التربية (ل ب  ،)04و التنمية الجهوية والحضرية (ل ب )21
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مرتو مانيال  ،حيث يعترب املستوطنون العشوائيون مشهدً ا عاد يًا ،هي
واحدة من املناطق الحرضية ذات الكثافة السكانية العالية يف العامل.
تصوير رون باولو يس فيالردي.

ش

هدت الدراسات الحرضية ،وعىل األخص منها علم االجتامع الحرضي،
منوا رسيعا منذ السنوات  1980عندما بدأت العاصمة مانيال واملدن
املحيطة بها يف التوسع اقتصاديا وسياسيا .قبل هيكلة الجامعات
والتقدم التكنولوجي ،كانت املناطق التي تتمدد اآلن بالبناءات العالية ،وتستضيف
الجامعات املغلقة وتشهد ظهور الشوارع املزدحمة مكسوة بالحقول الخرضاء
وأنظمة املاء واألنهر املرتابطة .ولكن ،وبفعل ازدياد عداد ساكنة هذه املناطق
تزايدت الحاجة إىل إنشاء مناطق سكن الجامعات إىل الحد الذي جعل املوارد
الخاصة تعجز عن االستجابة ملا يفرضه منوها .وأدت هذه التغريات إىل ظهور

الحاجة إىل حكامة أكرث تركيبا لحياة الساكنة اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا ،كام
أدت إىل مناقشات مختلفة للحياة الحرضية .وأظهرت مظاه ُر مختلفة من هذه
الحياة ،ومنها اإلسكان والبيئة وانقسام الساكنة تبعا لتباين أوضاعها االقتصادية،
والجرمية ،والحكامة ،الحاجة إىل عدسات مختصة من أجــل فهم املدينة.
سياسيا ،ومن أجل معالجة هذه االنشغاالت ،أوكلت الدولة البعض من وظائفها
إىل وحدات مختلفة من الحكم املحيل مثل إدارة الشؤون املحلية .وكان هذا املسار
يف الفلبني ،مضمونا بقانون الحكم املحيل لسنة  .1991ومبوجب الفصل  24من
>>
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ميتد نهر باسيج داخل مرتو مانيال .تعترب جودة املياه أقل من املعايري
الصالحة للعيش .تصوير رون باولو يس فيالردي.
القانون ،أوكلت الدولة وظائفها لوحدات الحكم املحيل بحيث صارت كل وحدة
مسؤولة عىل مجموعة دنيا من املصالح والخدمات الواجب تأديتها عىل أساس ما
تشري إليه السياسات والتوجيهات واملعايري الوطنية امل َ ْر ِعيَّةُ .ومبوجب الفصل 25
من ذات القانون ،يتوجب عىل وحدات الحكم املحيل أن توفر املصالح والخدمات
األساسية يف قطاعات الرتبية واألمن والحامية من الحرائق والتنمية الجامعاتية.
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يف الفلبنيِ ،صيغ مفهو ُم التمركز الحرضي ،الذي يصف نشأة مناطق التكثّف
الحرضي البالغ ،وحكامة هذا التمركز ،ألول مرة يف بداية السنوات  1970من أجل
تنسيق الخدمات التي متتد عىل اتساع املناطق الحرضية املتضخمة يف املدن الثالث
الجديدة والبلديات الثالثة عرش املندمجة الواقعة يف جوار منطقة مرتو مانيال .وتم
تركيز أ ّول جسم حكامة ملناطق التمركز الحرضي يف الفلبني سنة  1975بوجب األمر
الرئايس عدد  ،824وكان لجنة ميرتو مانيال التي اشتغلت من  1975إىل .1986
كانت وظائفها هي تنسيق الخدمات مثل الترصف يف النقل وحركته ،والتحكم
يف االنتصاب السكني غري القانوين واملحافظة عىل بيئة خرضاء ونظيفة .ويف سنة
 ،1995ومبوجب القانون الجمهوري عدد  ،7924تم إنشاء سلطة تنمية ميرتو مانيال
(س ت م م ( )Metro Manila Development Authority (MMDAالتي
اضطلعت بوظائف التخطيط واإلرشاف والتنسيق والتعديل واإلدماج الحرضي بغية
توفري الخدمات األساسية لسبعة عرش مدينة وبلدية .وكانت هذه الخدمات تشمل:
تيسري حركة املرور والرتفيع من فعالية النقل ،والترصف يف قضايا التشغيل ،والتحكم
يف التلوث ،والترصف يف الفيضانات ،والتجديد الحرضي ،وإنشاء املناطق ،والتخطيط
الرتايب ،وحفظ الصحة والرصف الصحي واألمن العمومي الذي يشمل خدمات اإلغاثة.
ولنئ متيز القرن العرشون بهيمنة التحرض فإنه فتح الطريق خالل القرن الواحد
والعرشين للتمركز الحرضي بوصفه آخر مقاربة شاملة للحكامة والترصف الحرضيني.
ترافق التحرض مع تزايد الفقر الحرضي بسبب الدخل املحدود وتدين فرص التشغيل
يف املدن ،بالتوازي مع تنامي الساكنات الحرضية من خالل التزايد الطبيعي وبفعل
الهجرات من األرياف .كام تسبب يف تكاثر األحياء الفقرية يف املدن ،فيام كان نقص
املياه الصالحة للرشب وانعدام الرصف الصحي والترصف بالنفايات مشاكل تولدت
عن التحرض الرسيع ومبا تسبب يف التدهور البيئي .كام أدت البنية التحتية غري
املتوافقة مع مرافق النقل الواجب توفرها يف املدن إىل حالة من االختناق حدّت
من النمو االقتصادي .ويف املقابل ،و منذ نهاية السنوات  ،1970أدّت كل هذه

املشاكل إىل انكسار يف البنية االجتامعية للمدن وهو ما بلغ أوجه خالل بداية
السنوات  1990أي منذ استعادة الدميقراطية يف الفلبني ،وال تزال آثاره ماثلة إىل اآلن.
حاول بحثي أن ينظر يف هذا االتساع املمتد من الدراسات الحرضية وعىل
األخص منها تلك التي تهم ميرتو مانيال .ركزتُ بداي ًة عىل الكيفية التي بها تواجه
مصلحة وطنية مثل س ت م م ،يف املستوى ما بني الحرضي ،مشكل حركة املرور
الحرضية ،محاججا بأن الديناميات السياسية ما بني مسؤويل وحدات الحكم املحيل
ومسؤويل الوكالة الوطنية اضطلعت بدور هام يف حل مثل هذه القضية املعقدة.
ثم ركزت عىل الكيفية التي بها برزت جامعة مغلقة يف املنطقة الحرضية مليتور
مانيال من صيغة لتوفري أمان اقتصادي تطورت إىل شكل من توفري األمان الجسدي
اهتممت بديناميات توفري
ومن ث ّم صارتْ َج ْم ًعا بني الصيغتني .ويف الفرتة األخرية،
ُ
األمن يف منطقة حرضية عىل اعتبار أن الجامعات املغلقة ،وبوصفها كيانات ملكية
مم توفره
خاصة تديرها جمعيات املالكني ،توفر لساكنتها مستوى من األمن أعىل ّ
للساكنة عامة .تؤدّي هذه الظاهرة ،إذا ما نظرنا إليها من منظور
السلطات املحلية ّ
ّ
نيوليربايل ومقاربة الترصف العمومي الجديد ( ،)New Public Managementإىل
نسف رشعية وحدات الحكم املحيل من خالل احتكار مورد الخدمات فيام يتم إغراء
املزيد فاملزيد من السكان الحرضيني من الطبقة العليا بالتحكم يف ترتيبات سكناهم.
وباعتبار التنامي املستمر لساكنة ميرتو مانيال ،مبستوى تزايد قدره %1.7
سنويا ،يف تشابه مع امل ُدن الضّ خمة عىل امتداد العامل ،يصري من بالغ األهمية أن
تكون األبعاد املستخدمة يف العمل عىل فهم املناطق الحرضية أكرث تنوعا .لقد
تم حرص الدراسات الحرضية يف الفلبني يف حقول منفصلة من قبيل الصحة،
والتخطيط والتنظيم الحرضيني ،والسياسات والحكامة ،والتفاوت ما بني املجموعات
االجتامعية-االقتصادية ،وحتى املخاطر والكوارث .وبالنسبة إىل ميرتو مانيال ،بتعداد
ساكنتها البالغ  12.8مليون نسمة وبحيازتها أحد أعىل نسب الكثافة السكانية يف
العامل ،ميكن لعلم االجتامع أن يوفر إطارا شامال ميكّن من فهم العالقة بني األفراد
وبيئتهم .ميكن لعلم االجتامع أن يوفر مرساة ترتبط عندها املشاغل والحلول
املمكنة من خالل بحث يعتمد البينات امليدانية واالنغامس يف حياة املدينة.
توجه كل املراسالت إىل لوي بينيديكت إيناسيو lrignacio@ust.edu.ph
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ال ُمرَا َوحة بين التناقضات
ات ك ِوي ِريَّ ٍة
من خالل َع َد َ
س ٍ
بقلم جون أندور إيفانجليستا ( ،)John Andrew G. Evangelistaجامعة الفلبين ديليمان ،الفلبين ،عضو لجنة البحث
ضمن ج د ع اج حول النساء والجندر والمجتمع (ل ب )32

كيف تبدو الفلبني بعيون كويرية؟
املصدر :ويكيميديا املشاع اإلبداعي.

عندما ظهرت النظرية الكويرية ألول مرة إطارا من خالله ميكن استشكاف
املجتمع ،و ّجهت نظرتنا نحو فهم التعارض إن مل نقل نحو االحتفاء به .وبغية
االشتباك مع أرثودوكسية البطريركية ومعيارية التغاير الجنيس ،تولت النظرية الحفر
عىل األحداث واللحظات والهويات والثقافات التي تتحدى ثنائية الجندر والجنسانية
الجامدة ،فكانت تبحث عن أنواع املنطق التي تناهض الهرميات القامئة .ضمن هذا
اإلطار ،أن تكون كويريا يعني أن تكون متشككا يف أي يشء يُشَ اكِ ُل االعتيادية.
اشتبك األنرتوبولوجي مارتن ماناالنسان ( )Martin Manalansanمع تص ّور
الكويرية هذا واضعا إيّاه يف سياق فوضوي ،ومل يكن األمر يتعلق بإعالء األفعال
واألفكار املتمردة فحسب .بَد ًَل عن ذلك ،كانت املهمة تتمثل يف تجسيد مختلف
الطرق التي من خاللها يتقاطع املنحرف مع االعتيادي ويصطدم .إذاك ميكن
للكويرية أن ت ُفهم عىل أنّها تلك األفضية الفوضوية التي تبدو فيها أنواع املنطق
املتنازعة متقابلة الواحد منها مع اآلخر .مينح ذلك إطارا حيا يعطي معنى للظروف
االجتامعية والتاريخية التي ضمنها يواجه الفاعلون ويفاوضون ما يبدو متناقضا من
املعاين والتأويالت وحتى اإليديولوجيات .يف كتابه  )2003( Global Divasرسد
يل فلبيني يعيش يف نيويروك بدا وكأنه قد قسم فضاء
مانالنسان قصة مركّبة حول مث ٍّ
شُ قّته قسمني .يف القسم األول كان مثة مذبح مع رموز دينية كاثوليكية فيام استقبل
القس ُم اآلخر صو َر رجال ُعراة .لقد سافر املرياث الديني لالستعامر اإلسباين يف الفلبني
إىل مدينة وفّرت حرية نسبية لألفراد س م مج عج .وقد أظهرت هذه الحالة الكويرية
ال إمكانية وضع خريطة اللقاء الفوضوي بني املثلية والدين فحسب ،بل ألقت الضوء
كذلك عىل الظروف االجتامعية والتاريخية التي ت ُسهم يف خلق مثل هذه الفوىض.
اصا يف الوسط
> ُم َح َ ً
عىل غرار الشقة الفوضوية التي أرشنا إليها ،كثريا ما يجد الباحثون يف
الكويرية أنفسهم يف أفضية تصنعها التناقضات والنزاعات ،وكثريا ما كانوا يشعرون
كام لو كانوا محارصين يف الوسط من تأويالت متناقضة .ويف عميل أنا حول
تاريخ حركة س م مج عج يف الفلبني وجدت نفيس يف قلب توترات إيديولوجية
مختلفة ما بني النشطاء .ال أذيع رسا إذا ما قلت إن الحركات االجتامعية ال
تكون آحادية اللون أبدًا .يحمل النشطاء العديد من اإليديولوجيات ،وكثريا ما
يقرأون املطالبات ويبنونها بطرق مختلفة ،وذاك هو نوع التوترات التي تعرتض
الباحثني يف الكويرية من أمثايل كلّام أردنا فهم معنى حركات م س مد عج.
>>
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لقد مكنني االنخراط يف حركة م س مج عج الفليبينية باحثا وناشطا
يف نفس الوقت من أُلفة مع التوترات القامئة بني مختلف ِقسامت الحركة.
وفيام يُربز البعض الحاجة إىل القوانني ،يجمع البعض اآلخر التحرر الجندري
والجنيس إىل التح ّول االشرتايك ،ويعترب البعض أن ُرهاب املثلية وكراهية النساء
نتاجني للوعي الفردي ما دفعهم إىل منارصة الرتبية ذات التف ّهم الجندري،
فيام يعرتف قسم آخر من الحركة بالتقاطعات القامئة بني هذه القضايا وهم،
عىل ذلك ،يتفادون امل ُحاججات التي تركّز عىل قضية واحدة وحل واحد.
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ميكن فهم هذه التوترات من خالل َعد ََس ٍة كويرية .يرتبط وجود إيديولوجيات
مختلفة ضمن الحركة بخصيصتها املميزة بوصفها فوىض ،ما دامت أنواع
املنطق اإليديولوجي يقابل بعضُ ها بعضً ا .متكن مالحظة هذا ،عىل األخص،
خالل مسريات الفخر يف ميرتو مانيال ،حيث يرفع املشاركون مطالب مختلفة
تشكلت ضمن إيديولوجيات مخصوصة .ففيام ينادي البعض بتمرير قوانني
ُم َحدَّدة تج ّرم التمييز ،يُربز البعض اآلخر الحاجة إىل تغيري النظام االقتصادي
القائم ،بل وينادي آخرون بإنهاء العمل الهش ذي العقود غري اآلمنة فيام
ت ُرى الوحدات املمثّلة للرشكات بصدد االحتفاء والرقص ،ضمن ذات املسرية.
ميكن إضفاء املعنى عىل مثل هذه التوترات وال َف ْوضَ ِ
ات من خالل فهم
الظروف االجتامعية والتاريخية التي ضمنها ظهرت الحركة .بدأت تنظيامت س
م مج عج يف التشكل سنوات قليلة بعد سقوط نظام ماركوس الديكتاتوري سنة
 1986الذي كان نتيجة احتجاجات جامهريية ومستمرة .عىل اعتبار انرصاف
اهتاممهم عن الغاية النهائية املتمثلة يف إسقاط النظام الديكتاتوري ،بدأ النشطاء
رسعت صياغة دستور سنة 1987
يف املغامرة باالنخراط يف دفاعات مختلفة .وقد ّ
التي ركزت عىل حامية الحقوق املدنية يف تشكيل منظامت تعمل عىل طيف
واسع من القضايا مبا يف ذلك العدالة الجندرية والجنسية من ضمن قضايا أخرى.
وبالتوازي مع توفّر إمكانية التنظّم َح ُص َل انقسا ٌم إيديولوجي يف صفوف
اليسار الفليبيني .فمن جهة حافظ قسم منه عىل اعتبار اإلقطاعية الق ّو َة

الدافعة نحو مامرسة القمع ،حادت ،من جهة أخرى ،بعض املجموعات
الصغرية عن مثل هذه القراءة حيث اعرتفت بوجود انفتاح سيايس واستثمرته
يف النضال من أجل أجندا تقدمية ،وظهرت منظامت رفضت أن تنظر إىل
القضايا من منظور طبقي بحت .ومن مواقعهم املتباينة ضمن أقسام مختلفة
من اليسار الفلبيني ،كان النشطاء س م مج عج ذوي تنشئة سياسية ذات
رسع بإبراز التنوع اإليديولوجي يف صفوف الحركة.
مشارب مختلفة وهو ما ّ
> راهن الكويرية
يف خضم هذه األصوات املتخالفة ،ميكن للنظرية الكويرية أن تساعد
عىل تيسري املحاورات ضمن الحركة التي تستقطبها اإليديولوجيات .النزعة
التي تسم بعض منظامت س م مج عج هي رفض املحاورات مع املنظامت
األخرى وعىل األخص عندما ال تصطف معها عىل خط قناعاتها .وإىل حد
بعيد ،تعود مثل هذه املواقف والسلوكات إىل املنطق الذي يجعل االختالفات
اإليديولوجية َج ْو َه ِريَّ ًة وطبيعية وتحصيل حاصلٍ  .بل إن البعض قالوا يل إن
مرتسخة إىل
محاوالت التجسري بني املجموعات لن تنجح مبا أن اإليديولوجيات ّ
الحد الذي يجعلها تحول دون ت َ َبلْ ُور تص ّورات إيجابية حول مجموعات بعينها.
أنا أرى أن العدسة الكويرية إطار مناسب للتفكري يف هذا السياق .فبدال من النظر
إىل القناعات السياسية عىل أنها متناقضة بطبيعتها ،أنا أؤول اختالفاتها عىل أنها نتاج
للتاريخ .راهنية مثل هذا التفكري الكويري مرهونة بقدرته عىل تطوير التّعاطف ما
بني الناشطني املعتنقني إليديولوجيات مختلفة .إن االستجابة إىل نداء الكويرية يعني
القدرة عىل اتخاذ سلوك تكتييك محدد يف خضم األفعال .نحن يف حاجة إىل االنتقال
من الفهم اإليديولوجي للمجادالت عىل أنها معطاة إىل النظر إليها عىل أنها نتاجات
تواريخ مخصوصة .حينها ،وحينها فحسب ،ميكننا أن نطور إيديولوجية قادرة عىل
مواكبة لحظة الحاجة إليها ال لحظة االنجرار إىل استخدامها من قبل اآلخرين.
توجه املراسالت إىل جون أندرو إيفانجليستا jgevangelista@up.edu.ph

العدد  2من السلسلة  - ١٠أغسطس ٢٠٢٠ -

علم اجتماع من الفلبين

سرديات متباينة
في الحرب الفلبينية على المخدرات

>

بقلم فيلومين غوتييريس ( ،)Filomin C. Gutierrezجامعة الفلبين ،الفلبين ،وعضو لجنتي البحث ضم ج د ع اج في
علم اجتماع االنحراف (ل ب  )29وحول النساء والجندر والمجتمع (ل ب )32

مبجرد استالم رودريغو دوتريت ( )Rodrigo Duterteرئاسة الفلبني يف
جويلية  ،2016اندلعت حرب عىل املخدرات يف املناطق الفلبينية .خالل هذه
الحملة ،شوهدت عنارص األمن الوطني الفليبيني وهي تقنع مستهليك املخدرات
باالستسالم الطوعي والتعهد بالتوقف عن االستهالك مبا تجاوز مليون مستسلم
«من ذوي الصلة باملخدرات» يف ما مل يتجاوز الستة أشهر من حكم دوتريت.
شعبياُ ،عرفت الحملة تحت اسم أوبالن توكانغ ( )Oplan Tokhangوهو تعبري
منحوت جامعا بني لفظتي تكتوك ( )toktokوهانجيو ( )hangyoاللتني تعنيان
عىل التوايل «الطَّ ْر َق» (عىل الباب) و»االعرتاف» يف لغة سيببوانو (.)Cebuano
ومنذ  ،2016صارت اللفظة  tokhangتعبريا ملطّفا عن القتل الخارج عن
أطر العدالة الذي متارسه السلطات وكذا املسلحون املناوئون للمخدرات.
يتعرض تنامي أعداد املوىت جراء الحرب عىل املخدرات إىل نقد مجموعات حقوق
اإلنسان .وتقول املصادر الرسمية ،يف إحصائيات متتد إىل حدود جويلية-متوز ،2019
إن  5375شخصا من ذوي العالقة باملخدرات قتلوا يف عمليات بوليسية .وتقدّر
الكل للقتىل ،وهو يشمل  EJKsمبا قدره 25.000
مجموعات حقوق اإلنسان الرقم ّ
قتيال .وقد بدأت محكمة الجنايات الدولية يف التحقيق مع دوتريت يف اتهامات بجرائم
ضد اإلنسانية يف فيفري-شباط  .2018وتقدر استطالعات الرأي التي أجرتها محطات
املناخ االجتامعي ( Social Weather Stationsم م اج) يف أواخر سنة  2019أن  %75من
الفلبينيني يعتقدون أن العديد من خروق حقوق اإلنسان حدثت نتيجة أوبالن توكانغ.
كانت الحرب عىل املخدرات محط اهتامم كبري من قبل الباحثني يف العلوم
االجتامعية الفلبينيني والذين يغلب عليهم امليل نحو حساس َّي ٍة ُم َن ِ
اصة لحقوق
اإلنسان .وتتطابق التقديرات املتضاربة ألعداد املوىت ،بالتوازي مع التقديرات
املتناقضة ملدى اتساع مشكلة املخدرات وخطورتها ،مع املجادالت التي تحوم حول
أخالقيات الحملة غري القانونية ضد املخدرات وسياساتها ،وهي مجادالت تتقابل فيها
السلطات ومجموعات حقوق اإلنسان والخرباء مبن فيهم الباحثون االجتامعيون.
تشكل رسديات العذاب التي يرويها املوقوفون وأرامل املقتولني لوحة
وصمٍ
حقيقة فلبينية عنيفة جديدة .وهي حقيقة مطبوعة بالتعارض بني ْ
بالغ لتعاطي املخدرات من قبل النظام السيايس والعقايب القائم تجاه
«التفيش املُطَبَّع معه» للمخدرات واملوسوم بلفظة تاماالك ( talamakمبعنى
مزمن) املستخدمة من قبل املوقوفني ووسائط اإلعالم وغالب الجمهور.
يف دراسايت ،كافحت من أجل إبراز التباين يف رسديات من يُشتبه برتويجهم
للمخدرات ،وعىل األخص منها املنشّ ط ميتامفيتامني (methamphetamine
املعروف محليا باسم شابو  .)shabuتحادثت مع  27محبوسا ،وأغلبهم من

العامل يف سني كهولتهم األوىل أو الوسيطة أوقفوا خالل العام األول من أبوالن
توكانغ بتُهم ذات عالقة باملخدرات .ادَّعوا أنهم أُوقفوا عىل وجه الخطأ وأن ضباط
الرشطة زيفوا األدلة وأنهم تلقوا معاملة سيئة و ُعذّبوا بغية انتزاع االعرتاف بأنّهم
ُمذنبون .لقد وصفوا حالتهم عىل أنها ُم َعانَا ُة ُع ّزل ( )walang kalaban-labanيف
مواجهة الرشطة التي مارست إنزاال عنيفا ط ََال منازلهم .وعىل الرغم من معاناتهم
الشخصية املأساوية ،يساند العديد منهم حملة دوتريت عىل املخدرات ألنها متثل
حركة حاسمة ضد الحالة متزايدة السوء ملشكلة املخدرات التي طال تجاهلها.
من الواضح أن «مجرمي املخدرات» ميثلون قسام كبريا من التجريم الشعبوي
الذي دفع نحو ُمساندة دوتريت يف انتخابات الرئاسة سنة  .2016لقد دفع الهلع
األخالقي حيال تزايد أعداد املدمنني عىل املخدرات واألحياء غري اآلمنة بتصاعد
التجريم الشعبوي ،وهي اللفظة التي اقرتحها جون برات ( )John Prattلتسمية
مقاربة تتبنى رضورة سن املزيد من اإلجراءات ضد الجرمية مستندة إىل املشاعر
الشعبية أكرث من استنادها إىل دالئل ميدانية أو إىل آراء الخرباء .متكن مالحظة
ذلك يف استطالعات الرأي التي أجرتها م م اج نهاية سنة  2019وقد أشارت إىل متتع
دوتريت برضا  % 72من الفلبينيني ،وحصول حربه عىل املخدرات عىل رضا  % 70منهم.
قبل رئاسة دوتريت ،كانت دراسات جيديون السكو ( )Gideon Lascoقد أظهرت
أن شباب املوانئ الفلبينية يستخدمون شابو بوصفه بامباجيالس ( ُم َرفِّ ٌع للقدرة عىل
اإلنجاز) يف عملهم يف القطاع غري املهيكل (باعة ،حاملون ،وعامل جنس) .و ِمثْال مبِثْل،
اعرتف العديد من املشاركني يف بحثي أن تعاطيهم شابو يهدف إىل استعادة القوة
بعد التعب ،والبقاء عىل يقظة واالقتدار عىل القيام بأعامل تتطلب إما قوة مجابهة
أو َع َد َد ساعات غري محدّد (قيادة الشاحنات وسيارات النقل جيب ،أعامل البناء.)...،
لقد رفضوا تسميتهم «مدمنني» ألنّهم يف اعتقادهم قادرون عىل أن يتوقفوا عن
االستهالك يف أي وقت يريدون ،وأال يدعوا استهالكهم يتحول إىل رذيلة معتادة.
ٍ
رسقات أو
وقالوا إنهم يستهلكون ما يبتاعونه من مرتباتهم وأجورهم ال من مكاسب
نشل أو أيّة جرمية أخرى من الجرائم التي ت ُغطي عىل رشعية مواد استهالكية ت ُ َر َّو ُج
ُض إىل ما وراء
يف سوق مفتوحة .وعىل ذلك يحتاج مدى تحليل هذا االستهالك إىل امل ِ ِّ
نظريات اإلدمان التي تفرس ه باعتامد العطالة ،و السلبية ،وثقافة اإلدمان ،وأن تتجه
إىل وظيفته بوصفه أداة رئيسة يف التعامل مع ضغوط الفقر والهشاشة االقتصادية.
وعىل الرغم من دفاع املشاركني يف البحث عىل استهالكهم للمخدرات ،كانت
نهايات محادثايت معهم تيش باعرتافهم بأن شابو «هادم للعائالت» ،و»منبع للجرمية»
رش» و»مشكلة وطنية» يتو ّجب اجتثاثها .أحد املظاهر الرئيسة يف
و»ال يؤول إالّ إىل ٍّ
رسديتهم هو تأكيدهم أن الرشطة غري العليمة بحقيقة األمور ارتكبت خطأ بالقبض
>>
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“ال ينبغي اختزال مسألة املخدرات يف الفلبني إىل معركة بني األخيار مقابل األرشار  ،واملدمنني مقابل
أولئك الذين ليسوا كذلك  ،ورجال رشطة جيدون مقابل رجال رشطة سيئني”
عليهم عوضا عن استهداف املذنبني الحقيقيني :املدمنون الذين يرتكبون جرائم فظيعة
من أجل االستجابة لحاجتهم الرذيلة ،املروجون ناهبو أموالهم الذين ال يشبعون،
ورجال الرشطة الفاسدون الذين يستخلصون األموال من املدمنني واملر ّوجني.
مقاباليت األولية مع الضباط األمنيني املسؤولني عىل أوالن توبكانغ أشارت هي
أيضا إىل تجربة ال تفهمها مجموعات حقوق اإلنسان وال ت َ ْعرِضها وسائط اإلعالم .لقد
تحدثوا عن إميانهم بأنهم يحرتمون تعهداتهم و ُمثلهم بأن يحموا البالد ومواطنيها
من تهديد املخدرات «الذي يبدو من دون نهاية» .وفيام يعرتفون أن املخدرات متأل
فراغا أنتجه الفقر وأن لوردات املخدرات يستغلون ساكنة مدمنة و ُم َفقَّرة ،يرون أن
ذوي العالقة باملخدرات محاربون عىل استعداد للر ّد املسلح .بل هم يعتربون أن
أوبالن توكانغ حملة كشفت «العمق الحقيقي ملشكلة املخدرات» و الكيفية التي
قصة عميقة مثل تلك التي استخدمتها
بها «أفسدت وحدات الرشطة» .ولو ُوجِدت ّ
آريل هوتشيلد ( )Arlie Hochschildملقاربة تجربة الجناح اليميني داخل
الجمهوريني األمريكان ،متكن صياغتها انطالقا من رسديات «مجرمي املخدرات»،
لغيت بعمق ما ميكن اإلدالء به حول الواقع الفلبيني كام ترويه رسديات الرشطة.
ّ

والحقيقة أن بإمكان باحثي العلوم االجتامعية يف الحرب الفلبينية عىل املخدارت
أن يسهموا يف وضع سياسات تنبني عىل الوقائع والدالئل سواء أاستمدوا ذلك من
خربتهم املنهجية يف توصيف مستويات اإلدمان ،أو من قدرتهم عىل إعادة مفهمة
تصنيفات استهالك املخ ّدرات أو من تأويلهم الرأي العام حول الجرمية .إن التحدي
الذي يواجه علم االجتامع هو حاجته إىل نزع تزكية األطر التي ال تستخدم إال
الثنائيات التي تحجم مسألة املخدرات يف الفلبني جاعلة منها معركة بني طيّبني و
أرشار ،مدمنني وغري مدمنني ،ورجال رشطة صالحني وآخرين فاسدين .ما هو أكرث
أهمية من ذلك هو استجابة علامء االجتامع املشتغلني عىل الحرب عىل املخدرات
لرضورة الحذر من تبجيل التجريم النخبوي وهي اللفظة التي يستخدمها فيكتور
شامس ( )Victor Shammasلإلشارة إىل تقدير مبالغ فيه لرأي العلامء أو الخرباء
واإلعراض عن رأي الجمهور عىل اعتباره انفعاليا وغ َري عقالين أو تبسيطيا .إن مثل
هذه االنعكاسية الذاتية تدعو علامء االجتامع أال ينزعجوا من الرسديات االحتجاجية
السائدة يف صفوف املجموعات والفاعلني االجتامعيني أو بني املعسكرات املفرتضة
املمتدة عىل كامل الطيف السيايس واألخالقي الذي يتسع له الرأي العمومي.
توجه كل املراسالت إىل فيلومني غوتريييس fcgutierrez@up.edu.ph
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االشتغال بعلم االجتماع
العمومي

>

في الفلبين
بقلم فوبي دوي ماريا سانشيز ( ،)Phoebe Zoe Maria U. Sanchezجامعة لوفان ،بلجيكا ،وجامعة الفلبين في سيبو،
وعضو لجنة البحث ضمن ج د ع اج حول علم االجتماع السياسي (ل ب )18

أعضاء املنظامت الدينية والعلمية ومنظامت
املجتمع املدين ينضمون إىل مظاهرة الشوارع
ضد إحياء ذكرى األحكام العرفية ،يف .2018
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ت

أكداس من أجساد املوىت تحت حكم نظام دوتريت القائم
عالت
ٌ
( ،Rapplerديسمرب-كانون األول ،)2018و انخرط النظام
القائم ،عمليا ،يف تشكيل سيايس ممتد األطراف يَ ْج َم ُع شَ بَ َك ًة
من العائالت السياسية اإلقطاعية والكمربادوريني العاملني يف الجهاز اإلداري
العمومي ،يساندونه ليكون لسان حالهم امل ُعلن ،فضال عن بريوقراطية الدولة
الفلبينية األمنية والعسكرية .يظهر ذلك يف الكيفية التي بها حشد دوتريت
أغلبية كربى من أعضاء مجلس النواب الفلبيني ،وعزله رئيس قضاة سنة .2018
تجاوز األكادمييون عن هذه «الشعبوية االستبدادية» عىل اعتبار ما يقال عن أنها
كانت ممتزجة جزئيا بربامج تقدمية شعبية وتنموية عىل الرغم من إطالق نداء رصيح
«للقتل» واعتامده اسرتاتيجية يف السياسات املكافحة للجرمية .ولكن النظام يقوم
عىل نوع من الديناميات السياسية ال متثل إال شكال من االستبداد الرصيح العاري.
فلقد صعد يف اآلونة األخرية من املوانع البوليسية والعسكرية وشبه العسكرية يف
وجه الجامعات الفلبينية حيث رسخ سياسات قذرة من خالل التزوير االنتخايب
والكسب غري املرشوع والفساد وانخرط يف َه ْو َجة من االغتياالت واملالحقات عىل

الطريقة املاكارثية تربيرا لقتل النشطاء االجتامعيني ورجال الدين ومنارصي حقوق
اإلنسان واملحامني واملد ّرسني واألساتذة الجامعيني والفالحني والش ّبان وغريهم.
كان أحد أنشطة علم االجتامع الفلبيني األكرث جوهرية منذ بداية ديكتاتورية
نظام ماركوس استخدام علم االجتامع العمومي جوابا رضوريا عىل َخفَاء علم االجتامع
عن أنْظَا ِر الجمهور الفلبيني .يستند ذلك عىل وجهة النظر التي ترى أن املجتمع
الفلبيني يواجه أزمة ديكتاتورية مزمنة متتد منذ نظام ماركوس وصوال إىل نظام
دوتريت .يتصل ذلك بالسؤال األساس حول طبيعة ما يسمى بثورة سلطة الشعب سنة
 1986التي أطاحت بدكتاتورية ماركوس وما إذا كانت قد عبدت الطريق فعال بحيث
نسري نحو االنتقال الدميقراطي .لألسف ،يبدو اآلن أن املحصلة النهائية لتلك الثورة
أنها كانت معدومة األدوات الرضورية إلحداث دميقراطية حقيقية باعتبار استتباب
نظام فاشستي بعد  33سنة من تاريخها .يُحيل ذلك عىل أزمة ديكتاتورية دامئة،
تتحدى علم االجتامع الفلبيني ( )Filipino Cebuano Sociologyبرضورة التفكري
يف ما إذا كانت السنوات التي أعقبت الثورة األوىل كانت بالفعل سنوات شحذ لل ِه َمم
من أجل تح ّول دميقراطي كامل ،أم سنوات استعداد لحبك الديكتاتورية املستعادة
>>

العدد  2من السلسلة  - ١٠أغسطس ٢٠٢٠ -

علم اجتماع من الفلبين

اليوم .وإال ،كيف أمكن للمامرسة االستبدادية السابقة أن تعود إىل الحياة يف شكلها
الحايل ومبفعول أكرث فتكا .أمل يبلغ ،مؤ ّخرا ،عدد األموات ،مقارنة بقتل ماركوس ملا
يتجاوز ،بقليل 3000 ،فقيد ،معدل  33شخصا يف اليوم الواحد ،وما قدره 30.000
قتيل خالل السنوات الثالث من حكم دوتريت ( Rapplerديسمرب-كانون الثاين .)2018

43

عىل ما هو مامرس يف جامعة الفلبني سيبو ،يجمع عل ُم االجتامع العمومي بني
علم االجتامع االحرتايف وعلم االجتامع النقدي وعلم اجتامع السياسات العمومية.
يتناغم هذا الرتكيب مع ما يس ّميه مايكل بوروواي علم االجتامع العمومي ()2004
الذي يقوم عىل التمييز بني أربعة أقسام من العمل السوسيولوجي وهي علم
االجتامع االحرتايف وعلم االجتامع النقدي وعلم االجتامع العمومي (املتو ّجه إىل
مختلف طبقات الجمهور) وعلم اجتامع السياسات .مينح علم االجتامع االحرتايف
اآلليات التي تسمح بصناعة علم اجتام ٍع عىل توافق مع القواعد الحاكمة لتصميم
البحث واستخدام املناهج والتقنيات املناسبة أي دراسات الحالة والسوسيوغرافيا
واإلثنوغرافيا واملالحظة باملشاركة ،واالندماج ضمن الجامهري القاعدية (basic
 ،)mass integrationإلخ .ويسمح هذا لعلامء االجتامع وللطالب سوا ٌء بسوا ٍء،
تخص السياسات االجتامعية
أن يختربوا أطاريحهم وأن ينخرطوا يف محادثات ّ
والعمومية واملؤسسات والثقافات واملجموعات واملنظامت والسريورات االجتامعية
التفاعلية القامئة بني املشتغلني مع بعضهم البعض .وبهذه الطريقة ،يكون علامء
االجتامع مدعوين إىل إعادة تصور املشكالت االجتامعية يف ما يتجاوز البنائية
االجتامعية ،مادّين النقاش العمومي الفلبيني إىل الشوارع وموفرين إمكانيات
آلليات التمفصل بني االهتاممات العمومية ونرشها .ويعني هذا اختيار موقع
بحث يكون عىل مستوى املامرسة املحلية أو األهلية للحكامة حيث ميكّن علم
االجتامع النقدي من فهم رصاعات السلطة يف ما بني ،وداخل ،املجموعات
املنخرطة يف ال ّنزاع من أجل حيازة بعض املوارد املحدودة .يزن علم االجتامع
النقدي البنى ،سواء أكانت مهيمنة أم مهمينا عليها ،متحكمة أم متحكام فيها،
وهو ينتهي إىل بناء كتلة حرجة فلبينية يكون مبقدورها أن تتعبّئ للتظاهرات
العمومية الفعلية التي تنتظم من أجل خلق حركة اجتامعية .وباملقابل ،سوف
تكون هذه الحركة االجتامعية أول مح ّرك يف ات ّجاه الربط النهايئ الذي يسمح بتقدير
محتوى السياسات العمومية وسياقها وقد اتخذت شكل علم اجتامع سياسات.
يصنع النسيج املعقد من االرتباطات التي أرشنا إليها املزيج امللموس للتقنيات التي
تسمح لعلم االجتامع العمومي بأن يشتغل بوصفه حقال علميا .يكون علم االجتامع
العمومي كلّام ُسمح للديناميات الدميقراطية بأن تشتغل لصالح القطاعات املهمشة

بحيث تنفذ إىل املوارد وتضطلع بدور هام يف املجتمع املدين وداخل الدولة .وهو يتخد
أوال شكل مترين أكادميي يف الخيال السوسيولوجي بوصفه محل مجادلة بني الطالب
واألساتذة .ومن ث ّم ،هو ميتد إىل خارج جدران الفصل الدرايس األربعة بحيث يخدم
كام لو كان أداة اجتامعية متكّن من تفعيل آلية فتح مغاليق ثقافة الصمت السائدة
يف صفوف الجامعات املضطهدة من خالل املناقشات الكثيفة والتنظري والهندسة
االجتامعية وعرب دعم املنظامت يف صفوف الفقراء واملحرومني واملضطهدين واألفراد
والجامعات ُمغتصبة الحقوق .إن قدرة عامل اجتام ٍع عىل السيطرة عىل مج ّرد قوة
أو قسم من الناس لهو أداة لكشف الطرق التي بها تم استخدام الدولة ،باستمرار،
ومن خالل استعامل القوة ،أَدَا ًة لحامية مصالح الطبقة الحاكمة واستدامتها.
وبتخصيص أكرب عىل الفلبني اليوم ،عىل علم اجتامع العمومي أن يتج ّرأ عىل أن
يكون يف طليعة سريورة إضفاء الدميقراطية ،ألن الفلبني تواجه مستوى عميقا من
غياب الدميقراطية وانعدام حكم القانون .اليوم ،مثلام كان عليه الحال زمن حكم
ماركوس ،تحتاج الفلبني إىل تشكيالت مجتمع مدين تكون ذاتية التنظيم ،تط ّوعية،
ذاتية التوالد ،مستقلة حقيقة عن الدولة ،وقادرة عىل مفصلة املصلحة العمومية،
يحكمها نظام قانوين أو مصفوفة من القواعد املشرتكة .وعليه ،متكن تسمية نقطة
اكتامل علم االجتامع العمومي باسم علم اجتامع التبيني العمومي (sociology
 )of public demonstrationوهو يتمثل يف أدوات برهنة وإقناع ،وآليات تحويل
وتنسيق ،وأجهزة إدراكية وعقالية تتخذ هيئة جامعية للتواصل البحثي حول قضايا
أو مرافعات و/أو تعبئة وتنافس بني األجهزة االجتامعية تكون عىل هيئة جموع
من الناس أو بنوك للتصويت .ويقدّر علم اجتامع التبيني العمومي هذا مدى
فعالية وفاعلية علم االجتامع الذي يتم به الخوض يف الشأن العمومي .ويكون
العمومي يف التبيني إشارة إىل استخدام السياسة العمومية ما دامت متكن من تقدير
نجاح ما تنخرط فيه الحكومة من سياسة عمومية أو فشلها ،ومحاسبتها عليها.
نقطة الذروة يف علم االجتامع العمومي هي التلخيص وتنظري العالقة بني
الحكومة واملحكومني (The American ;2007 ,Lascoumes and Le Galès
 ،)2005 ,Sociologistوهي من منظور الجنوب الكوين ،ته ّم الحكم الراهن يف إطار
املنطق األهيل أو منطق الجامعة التي تتقاسم العالقات التضامنية .ومن ث َّم ،يت ّم
تضمني هذا اإلطار يف سياق صنع األدوات ،والتعديل ،وهندسة تحصيل الرضائب
والتواصل الجامهريي الذي تقوم به املؤسسات الحكومية التي متثل اليوم محور
الرتكيز العمومي املتفحص الذي يقوم به املجتمع املدين ضمن أنشطته التبيينية.
توجه كل املراسالت إىل فويب زوي ماريا سانشيز phoebe.sanchez@uclouvain.be
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إدماج مينداناو
ضمن علم االجتماع الفلبيني

>

بقلم ماريو جويو أغوجا ( ،)Mario Joyo Agujaجامعة منداناو الحكومية ،الفلبين ،ورئيس الجمعية الفلبينية لعلم
االجتماع ،وعضو لجان البحث ضمن ج د ع اج حول القوات المسلحة وحل النزعات ( ل ب  ،)01وعلم اجتماع
المسنين ( ل ب  ،)11وعلم اجتماع التنمية الحضرية والجهوية (ل ب  ،)21وعلم اجتماع الفنون ( ل ب  ،)37وعلم
اجتماع الكوارث (ل ب )39
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املشاركون يف مؤمتر  2019لجمعية علم االجتامع الفلبينية يف
مينداناو .االئتامن :جمعية علم االجتامع الفلبينية.
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غلب عىل جزر منداناو ،وكثريا ما يشار إليها عىل أنها الفلبني الجنوبية،
التهميش ضمن التاريخ الوطني الزاخر بالتهميش .لقد ط ّورت منداناو،
التي كانت تحت حكم سلطنتي ماغينداناو ( )Maguindanaoوسولو
مم كان يف بقية البالد قبل
( )Suluنظام حوكمة مركزي وحضارة متقدمة أكرث ّ
حلول اإلسبان سنة  .1521وكافحت السلطنتان املحتلني ااإلسبان مدة  300عام
يف «حروب مورو» املريرة ومل يت ّم احتاللهام .وفجأة صارت منداناو جزءا من
الفلبني عندما أمىض األمريكان اتفاقية باريس مع إسبانيا ( ،)1898ومذاك
صارت «محتلّة قانونيا» .ولكن الواليات املتحدة األمريكية ،القوة اإلمرباطورية،
هي التي افتتحت الفعل االستعامري املد ّمر ملنداناو مام تسبب يف تهميشها
االقتصادي والسيايس والثقايف .وقد ارتبطت مثل هذه املظامل التاريخية التي

ارتكبت ضد شعب منداناو بالرصاع االنفصايل املرير الذي خاضته املجموعات
امل ُو ُر ِويَّة والذي كان له أثر يف الوضع املأساوي يف جنوب الفلبني .وال تزال املظامل
التي ارتكبت يف حق شعوب منداناو ،إىل ح ّد اآلن ،موضوعا للعدالة االنتقالية.
وقد أَدَا َم بُ ُروز مانيال (ميرتو مانيال الحقا) يف الشامل بوصفها ،واقعا ،مركز
السلطة االقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية لكال الحكمني االستعامري
ّ
واألهيل وضع االنقسام غري العادل ما بني مركز وهوامش بني مناطق البالد .وال
يزال السالم يف الجنوب وعدم مركزة الحكم يف اتجاه املزيد من التمكني املستقل
االقتصادي والسيايس بعيدي املنال .وفيام تزخو منداناو باملوارد الطبيعية ،تظل
معدالت الفقر فيها عالية ،وهي تعاين من االنفصالية ومن تيارات النزاع املسلم
املسيحي .و إىل الوضعية الهامشية لألريض املنداناوية ضمن األمة الفلبينية،

علم اجتماع من الفلبين

أضافت السلم الحادثة مؤخرا مبفعول االتفاق الشامل حول بانغسامورو
( =Comprehensive Agreement on the Bangsamoroا ش ب) لسنة 2014
بني الحكومة الفلبينية (ح ف) وجبهة تحرير مورو اإلسالمية (ج ت م إ) ،ويف
مهم آخر إىل البحث السوسيولوجي.
ظل استمرار خطر التطرف العنيف ،موضوعا ّ
> رسدية مركزية لدى الجمعية الفلبينية لعلم االجتامع
متس الرسدية القومية حول العالقات ما بني املركز والهامش العديد من
دوائر الفعل يف البالد مبا يف ذلك الرسديات األكادميية والعلمية واملهنية .ومتثل
الجمعية الفلبينية لعلم االجتامع (ج ف ع اج) مثاال عن هذه الرسدية .لقد
كان منو علم االجتامع يف الفلبني يف بداياته مبادرة مركزية مرتوبولتانية .وكانت
قيادته وعضويته مهيمن عليهام من قبل علامء اجتامع املركز ،كام كانت
منشوراتها ،املجلة الفلبينية لعلم االجتامع (The Philippine Sociological
 )Reviewتجمع رئيسيا كتابا من املركز حول مواضيع هي من اهتاممات املركز.
وكانت مؤمتراتها عىل األغلب يف املركز .ولكن هذا االتجاه أخذ يف التغري مؤخرا.
تم تشكيل ج ف ع اج من قبل أناس من املركز كانت لهم مساقات
سوسيولوجية يف جامعاتهم .وتعكس قامئة األعضاء وانتامءاتهم املؤسسية هذا
األمر .وعندما تم تكوين ج ف ع اج سنة  ،1952ومبا يشهد عىل ما قلنا ،كان
أعضاؤها منضوون يف هذه املؤسسات التي تقع يف مانيال العاصمة (De la
Salle University, Phil. Women’s University, Phil. Rural Christian
Fellowship, University of the East, College of Holy Spirit, Union
.)Theological Seminary, and from the University of the Philippines
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صاروا أخريا جزءا من قيادة الجمعية .وكانت تلك فرصة للج ف ع اج ال لتكرث من
عضوية املنداناويني فحسب بل وأيضا ليك تجعل أعضاءها يتآلفون مع الخطابات
السدية الوطنية .وعىل الرغم من االنشغاالت األمنية،
املنداناوية بوصفها جزءا من ّ
نجحت استضافة جرنال سانتوس سيتي ،أكرث مدن منداناو إيغاال يف جغرافية
الجنوب ،ملؤمتر ج ف ع اج الذي كان موضوعه «األزمات ،املقاومة والجامعة :علم
اجتامع يف زمن الكوارث» .وعىل طريق تحقيق «العدالة االنتقالية» داخل املنظمة
كان مؤمتر  2015مبوضوعه املتمحور حول « علم اجتامع السلم والنزاع :السياق
والتحديات» ،يف منداناو مجددا ،يف مدينة إيليغان الواقعة يف الجزء الشاميل من
منداناو .وكان املوضوع متوافقا مع رضورة النظر يف حصيلة وعود ا ش ب لسنة
 2014بني ح ف وج ت م إ ،وكذا مأساة ماماسابانو ( )Mamasapanoالتي قتل
فيها  44عضوا من قوة العمليات الخاصة يف الرشطة الفلبينية .وبالتزامن مع صعود
رودريغو دوتريت إىل السلطة سنة  ،2016أول رئيس للفلبني من منداناو ،نظمت
ج ف ع اج مؤمترها يف مدينته ،دافاوو ( ،)Davaoحول موضوع «دميقراطيات
ُمتَ َخيَّلَة :تح ّول السلطة واملعرفة يف املجتمع الفلبيني» .وكان مؤمترا 2017
و 2018يف جزر فيزياس ،ثم عاد املؤمتر إىل االنتظام يف منداناو سنة  ،2019يف
مقاطعة بوكيدنون ( ،)Bukidnonحول موضوع «املواطنة امللتزمة والهويات».
ِ
مؤسسات التعليم العايل التي متنح شهادات يف
مكنت مؤمتراتُ منداناو
علم االجتامع يف منداناو من أن تستقبل الوافدين وأن ترى نفسها جزءا من
الرسدية القومية ،وأن توفر التمرين لفائدة السوسيولوجيني الشبان .كانت
جامعة منداناو الحكومية هي التي استضافت مؤمتر  ،2014وتبعها معهد
إيليغان للتكنولوجيا سنة  ،2015ثم جامعة أنتينيو يف دافاوو سنة  .2016وكانت
مستضيفتي مؤمت َر ج ف
جامعة منداناو املركزية وجامعة بوكيدنون الحكومية
ْ
ع اج لسنة  .2019وكانت هذه املؤمترات كذلك فرصة للمينداناويني املشتغلني
بعلم االجتامع لالستفادة من منصة يقدمون منها نتائج بحوثهم ،ويطورون
صداقات ،وأن يكونوا جزءا من تحول ج ف ع اج يف اتجاه قومي حقيقي.

وسة من امليرتوبول .وعىل امتداد 69
نتيجة لذلك كانت قيادة ج ف ع اج َم ْرأُ َ
سنة من وجودها كانت رئاسة املنظمة مليتوربولياتني من مانيال  54مرة ،فيام
كانت البقية لرؤساء من لوزون  7مرات ،ومن مندناناو  8مرات .ومل تفز جزر
فيزاياس ( )Visayasبع ُد بقيادة املنظمة .وكانت جامعة الفلبني وأنتنيو ()Ateneo
يف مانيال مجتمعتني أعطتا قادة للمنظمة عىل امتداد  43عاما يف حني مل تكن
منداناو يف القيادة إال لثامنية أعوام أي ملا يعادل  %10.29من عمرها وكانت
آلخر مرة يف القيادة خالل السنوات  .1980ومل تتمكن من العودة إليها إال خالل
سنتي  2019و ،2020فز َّودَت الخطاب السوسيولوج يف البالد ب ُبعد منداناوي قوي.

واليوم ،يتمتّع علامء االجتامع الفلبنيون بوعي أكرب بشعب منداناو وأماكنها
وغناها الثقايف وخطاباتها .بدأت منداناو يف تحطيم الهيمنة امليرتوبوليتانية
ويف دمج نفسها بوصفها «فلبني أخرى» غنية بخطاباتها السوسيولوجية النقدية
وبقيادتها .وبفضل ما أنجزته من عمل يف منداناو خالل السنوات األخرية أسهمت
ج ف ع اج بقوة يف جعل علم االجتامع الفلبيني علم اجتامع قومي فعال.

> والية متغرية

توجه كل املراسالت إىل ماريو أغوجا mario.aguja@msugensan.edu.ph

انطالقا من بداية السنوات  2000اتخذت ج ف ع اج العديد من املبادرات
يف مينداناو وكانت تلك استجابة ملوجبات العرص ولكن وأيضا ألن املنداناويني
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كوفيد  :19الجائحة واألزمة

علم اجتماع كوني
زمن الجائحة

>

بقلم جوفري باليرز ( ،)Geoffrey Pleyersجامعة لوفان الكاثوليكية ،بلجيكا ،نائب رئيس الجمعية الدولية لعلم
االجتماع لشؤون البحث ،رئيس لجنة البحث ضمن الجمعية الدولية لعلم االجتماع حول الطبقات االجتماعية
والحركات االجتماعية (ل ب  ،)47وعضو لجان البحث في علم اجتماع الدين (ل ب  ،)22وعلم اجتماع الشباب (ل
ب  ،)34والحركة االجتماعية والفعل الجماعي و التحول االجتماعي (ل ب )48

إن جائحة  19-COVIDهو أزمة اجتامعية
وبيئية وسياسية عاملية تتطلب علم اجتامع
عاملي .املصدر :املشاع اإلبداعي.
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أ

عاد فريوس كورونا ال ِعلْ َم إىل قلب الفضاء العمومي ،حتى يف البلدان التي
اعتاد القادة الشعبويون فيها العمل عىل نزع رشعيته .أطْلَ َعنا علامء األوبئة
وأطباء الصحة والعلامء البيولوجيون عىل وقائع صادمة :تتطور الجائحة يوميا
وهي أسوأ بكثري من مجرد نزلة برد .وأطلعنا العلامء االجتامعيون كذلك عىل وقائع
أي واحد منا ،نحن
صادمة بقدر ما هي مثرية للسؤال .ففيام ميكن للفريوس أن ميس ّ
عىل تفاوت كبري يف مواجهته .لسياسات الصحة العمومية وللتفاوتات االجتامعية
أثر بالغ هاهنا ،وعىل األقل ،بنفس درجة الطريقة التي تر ّد بها أبداننا الفعل إذا ما
تعلق األمر بآثار الفريوس امل ُ ِميتة .لقد ّبي العلامء االجتامعيون أن جائحة كوفيد
 19ليست أزمة صحية فحسب ،إذ هي من طبيعة اجتامعية وبيئية وسياسية ،أيضا.

كونية بعمق .وهي ال تتوقف عند خ ّط الحدود املغلقة لتكشف مدى التبعية
املتشابكة التي نعيش .التعاون الدويل جوهري يف معالجة األزمة ،وهو مؤكد يف
مجاالت الطب والعلوم الطبيعية عىل طريق بلوغ فهم أفضل للفريوس ذاته،
وتطوير العالجات الطبية ،والتوصل إىل إنتاج لقاح .والتعاون الدويل يف مجال
العلوم االجتامعية هو بذات الجوهرية .نحن يف حاجة إىل التعلم من تجارب بلدان
ومناطق أخرى مع الجائحة .ويجب أال يسفر التعاطي مع مثل هذا املنظور الكوين
إىل «كونية منهجية» ويقترص عىل التحليالت الشاملة .فحتى نكون ذوي نفع زمن
الجائحة ،علينا أن نع ّزز الحوار الكوين يف ما بني العلامء االجتامعيني من مختلف
املناطق ،املنغرسني بعمق يف واقع هو ،يف اآلن نفسه ،محيل وقومي وإقليمي وكوين.

تسبّبت الجائحة يف إطالق تيار «نَا ِق ٍض للعوملة» .فقد أغلقت الدول حدودها،
وتناقصت الرحالت بشكل حاد ،وألغيت أغلب األحداث العاملية الكربى التي كانت
مربمجة أو أجلت ،مثل منتدى الجمعية الدولية لعلم االجتامع (.)ISA Forum
أولوية الحكومات الوطنية هي تأمني النفاذ إىل تجهيزات الرعاية الصحية
واملستلزمات األساسية ‹لفائدة شعوبهم› .ولطاملا ات ّبعت العلوم االجتامعية هذه
الطريق ،وركزت عىل املستوى الوطني .أجرى العلامء والخرباء دراسات إحصائية
وطنية ،وحللوا الوقع املتخالف للكورونا طبقيا وعرقيا يف بلدانهم ،وق ّيموا إجابات
حكوماتهم عىل األزمة ،وأسهموا يف املناقشات الوطنية التي احتضنتها أوطانهم.

وفيام يدأب ص ّناع السياسات عىل وضع الحدود حوالينا ،كانت إسهامات العلوم
االجتامعية يف التعاطي مع جائحة كورونا بذات أهمية العلوم الصلبة ،ومتكاملة
معها بطرق مختلفة .ولقد ركزت هذه اإلسهامات عىل األغلب عىل أربع جداالت:

فقد بني العلامء االجتامعيون أن الجائحة ،وفيام يحتمل أن ميس الفريوس
أي كائن برشي ،تؤثر فينا بشكل متغاير ،وأن الطريقة التي بها يعالج الفريوس
وثيقة االرتباط بعوامل اجتامعية .تع ّمق الجائحة التفاوتات االجتامعية
األخص عىل املستويات الطبقية والعرقية
وتكشف البنى االجتامعية ،وعىل
ّ
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ُمفَا ِرقَ ٌة هذه العودة إىل الوطنية املنهجية عىل اعتبار جائحة كوفيد  19ظاهرة

 -1الجائحة بوصفها أزمة اجتامعية:

كوفيد  :19الجائحة واألزمة

والجندرية .ومن الجوهري هاهنا أن نعتمد مقاربة تقاطعية بحيث نفهم
اش الجائحة والسبب الذي يجعل مواجهتنا لها متفاوتة وغري
الكيفية التي بها ت ُ َع ُ
عادلة بعمق .يف البلدان أو األحياء الفقرية غري ذات األنظمة الرعائية الصلبة،
رسعان ما استحالت األزمة الصحية أزمة إنسانية ،بآثار ها امل ُ ِميتة بفعل عدم
قدرة املنظامت اإلنسانية الوطنية والدولية عىل الفعل بالطرق التي اعتادت.
 -2حكامة الترصف تجاه كوفيد :19
حلل صنف ثان من اإلسهامات الطريقة التي بها تعامل ص ّناع السياسات
واألنظمة السياسية مع األزمة املندلعة .لقد فرضت الدول-األمم نفسها فاعال
رئيسا متكفال بالتعامل مع الجائحة .لقد اختفت املؤسسات الدولية وسط األزمة
الكونية مبا يف ذلك األمم املتحدة واالتحاد األورويب ،وكشفت الجائحة مظاهر قوة
األنظمة السياسية الوطنية وحدودها .يسفر افتقاد الفعالية لدى حكومة وطنية
أو ضمن خطابات رئيس دولة يستهزأ بالجائحة ويؤجل اتخاذ إجراءات الغلق
عن مئات إضافية يف حاالت املوت .يف مواجهة األزمة ،عمدت كل حكومة إىل
وضع سياسات ا ِإل ْح َيا ِء وا ِإل َمات َ ِة ( )necropoliticsالخاصة بها ،وفضل أغلبها تأمني
الحاميات األساسية حيال إمكانية وصول الفريوس إىل إصابة عامل الرعاية الصحية
لديها .من خالل سياساتها ،تخفّض الحكومات من الفرص القابلة للتأمني لفائدة
أشخاص بعينهم يف تعاملهم مع الفريوس مقابل أشخاص آخرين ،فيام ال يَظْ َه ُر
من ميوتون يف دور رعاية املسنني يف أغلب اإلحصائيات العمومية لدى الدول.
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لقد غري كل من الجائحة واإلغالق العالقة ما بني املواطنني والحكومات.
يتجه املواطنون إىل الحكومات الوطنية طالبني الحامية ،والرعاية وتوجيهات
مجابهة الجائحة .ويقبل العديد منهم برقابة اجتامعية أشد من قبل الدولة
وباستخدام تكنولوجيات الحراسة الجديدة والتعرف الوجاهي (استخدام
تكنولوجيات التعرف عىل وجوه املارة يف الشوارع أو داخل املباين-املرتجم)
السيطرة عىل الجائحة.
عىل أنه مثن واجب الدفع من أجل التمكّن من ّ

 -3كيفية رد املجتمع:
حلل صنف ثالث من اإلسهامات الطريقة التي بها تح ّمل األفراد
واملجتمع املدين األزمة .يستكشف علامء االجتامع الوقع العميق الذي يحدثه
اإلغالق عىل حياة الناس ،وعىل الذاتيات والعالقات االجتامعية .لقد اتخذت
العالقات ما بني الجيلية أشكاال ومعاين أخرى ،ووضعت إجراءات التباعد
االجتامعي التضامن عىل حافة املخاطرة وكثريا ما اخرتقت حدو َد الجامعة
التي فيها يُقا ُم .وفيام انبثقت شبكات تضامن جديدة يف األحياء ويف املدن،
شهدنا كذلك انحصار التضامن ضمن دوائر الجامعات الوطنية أو العائالت.
 -4هل سينبثق عامل جديد من َر ِح ِم األزمة؟
عالج الصنف الرابع من التحليالت أث َر الجائحة بعيد املدى .لقد فتحت
جائحة كوفيد  ،19بوصفها أزمة كونية ،آفاق اإلمكانات ومن املحتمل أن تكون
فرصة من أجل إعادة هندسة العامل بطريقة مختلفة .لقد أكد العديد من
العلامء االجتامعيني عىل الحاجة إىل عامل أكرث ِح َّسا بالبرش ،وبالرعاية وبالتفاوتات
االجتامعية ،ذي أنظمة رعاية صحية عمومية أكرث قوة .ولكن ،ميكن لألزمة كذلك
أن تعبّد الطريق أمام مناويل اجتامعية أخرى .إىل حد الساعة ،سيطر التنافس
املحموم عىل التضامنات الجديدة لدى معالجة االزمة ،وركزت مرصوفات
املساعدة االجتامعية الجامعية عىل إنقاذ الرشكات الوطنية بدال عن تعزيز مصالح
الرعاية الصحية العمومية .ويحتمل كذلك أن تعبد الجائحة الطريق نحو حقبة
استبدادية جديدة ،تعتمد ِسيَ َاس ٍ
ات َحيَ ِويَّ ٍة مبنية عىل التكنولوجيات الجديدة.
سوف تكون الطريقة التي بها سيتم التغلب عىل جائحة كوفيد  19مرتهنة
بالتوصل إىل إنتاج لقاح .ولسوف
مبا يسهم به الطب والعلوم ،وعىل األخص
ّ
تكون مرتهنة كذلك بالطريقة التي بها سيتعامل املجتمع وصناع السياسات
واملواطنون مع األزمة ويُلْقُو َن ببذار العامل الذي سوف يَتَ َولّد من َر ِح ِمها.
توجه كل املراسالت إىل جوفري باليرز Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be
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كوفيد : 19
دروس أولى من الجائحة الراهنة

>

بقلم كالوس دور ( ،)Klaus Dörreجامعة يينا ،ألمانيا

أصاب الوباء الرشكات الصغرية بشكل خاص ،
مبا يف ذلك املطاعم وتجار التجزئة .االئتامن:
روس لوار .flickr.com /
بعض الحقوق محفوظة.
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> التطورات االقتصادية وآثار يف عامل العمل
يف سيناريو الحالة األفضل ،سوف ينتهي اإلغالق يف أغلب البلدان بعد شهر
واحد .وحتى يف هذه الحالة ،سوف يكون عىل أملانيا مثال أن تضع تقديرات
تراجع يف النمو شبيهة مبا كان خالل أزمة  .2009-2007حسب معهد اليبنتز
للبحوث االقتصادية يف جامعة ميونخ ميكن إلغالق من ثالثة أشهر أن يتسبب يف
ركود اقتصادي قد تصل نسبته إىل  %20مع اضطرار  5.5مليون شخص للعمل
بتوقيت مخترص (وهو ما يسمى يف أملانيا  = Kurzarbeitعمل بساعات ناقصة)
رسحون زمن الركود االقتصادي ولكن
عىل اعتبار أن املستخدمني يف أملانيا ال ي ّ
تخفّض ساعات عملهم إىل الصفر فيام تدفع لهم الحكومة تعويضا عن بعض
دخلهم املفقود) .ولكن املؤسسات بالغة الصغر ،وهي عديدة ،لن تكون قادرة
عىل البقاء عىل قيد الحياة ملدة طويلة من دون دعم مايل مبارش .وتربز هذه
املشلكة عىل األخص يف املناطق ذات االقتصاديات صغرية الحجم .وبالنسبة إىل
أحد أكرب املصدرين يف العامل مثل أملانيا ،ليس من املؤكد إن كان منو اقتصادي

مم يثري االنشغال .ليس يف هذه األزمة أي يشء حسن .هي تهدد
مثة الكثري ّ
اآلالف باملوت ،وتجرب املاليني عىل خرسان مواطن عملهم وتحرم ،مؤقتا ،الباليني
من حقوقهم األساس .وبقدر استطالة أمد الجائحة ،تكون خطورة آثارها يف
الثقافة واملجتمع واالقتصاد .وعليه ،يتوجب عمل اآليت لفائدة الرشكات الكربى
والصغرى :ال ترسيح متكررا للعامل بل ترسيح واحد مؤقت مدعوم .وعىل العموم،
سوف يكون الحفاظ عىل التشغيل ذا أهمية .يف أملانيا مثة اختبارات لإلجراءات
التي ميكن اتباعها عىل صيغة عمل بدوام ممتد يليه عمل بدوام مخترص.
ترتهن سريورات اإلنتاج بالتعاون وهو ما يشمل التعاون بني الناس إذ أن
التواصل االجتامعي يف العمل مهم بالنسبة إىل الكثري من الناس .حتى النشاط
الرتيب الذي يتطلب جهدا عضليا كبريا يكون أيرس عندما تشتغل كيمياء التواصل
بني العامل بطريقة حسنة .لقد اختفى ذلك اآلن .وليست التوصية «إبق عىل
مسافة!» تعني إال نوعا من النزع الجذري لالجتامعية أو حتى للجامعاتية.
كل األشغال ذات األهمية راهنا،
التامس البدين يف ّ
باملقابل ،سوف يكون تفادي
ّ
كام يف املستشفيات واملغازات الكربى ودور التمرض ورعاية املسنني والفالحة ...إلخ،
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الل شهر أفريل من سنة  ،2020وبينام أكتب هذا ،يسري االقتصاد
إىل انكامش .ما من أحد مبستطاعه أن يتنبأ بدقة بالتطورات
التي سوف تحملها لنا األشهر القادمة مبا أننا ال نعرف عىل
وجه اليقني كام ستمتد هذه الجائحة .ولكن قد ال يكون مستبعدا أن
يصيب االقتصا َد ركو ٌد عميق .ما من سؤال إالّ حول مدى ذلك العمق.

سوف يحصل بعد انقضاء الجائحة .سوف يكون ذلك مرهونا بالرسعة التي سوف
تتعاىف بها بلدان أخرى مثل الصني وجريان أملانيا األوروبيني .تبدو حركة الحكومة
الفيدرالية األملانية متناقضة إذ هي تسارع بالقول بوجوب املساعدة الرسيعة
داخل االتحاد األورويب ،فيام تحجب سندات اليورو لتستخدمها يف معالجة األزمة.

كوفيد  :19الجائحة واألزمة

صعب املنال .ميكن للمرء أن يتّبع القواعد ويحمي العاملني يف املتاجر الحاملني
للعوازل املصنوعة من البالكسيغالس مثال ،ولكن كل من يعمل خارج املنزل سوف
يقامر بصحته بقدر أكرب بكثري .ذلك هو أحد األسباب التي تجعل س ّواق الحافالت
وفرق تسجيل خروج العاملني وعامل الرعاية واملمرضني يتلقون الكثري من التقدير من
زبائنهم ومن عموم الناس .ليس لنا إال أن نأمل أن يستمر ذلك وأن ينعكس مستقبال
يف أجور أفضل ويف املزيد من املستخدمني وظروف عمل أفضل يف هذه القطاعات.
ومهام يكن من أمرٍ ،فإن الدول التي سوف تجتاز هذه األزمة بطريقة أفضل من
غريها هي تلك التي متتلك أنظمة صحية قوية وتلك الدول الرعائية التي لها القدرة
أي بلدان القارة األوروبية سوف يكون عرضة
عىل امتصاص األزمات .ويشري هذا إىل ّ
ألسوأ آثار األزمة ،هي تلك الدول التي تقع يف جنوبها ويف جنوبها الرشقي .إن ارتفاع
نِسب املتوفّني من املصابني بكورونا يف أسبانيا و يف إيطاليا ذو صلة كذلك باالقتطاعات
مست القطاع الصحي والتي أُ ْج ِ َبتا عليها بفعل السياسات التقشفية األوروبية.
التي ّ
> هل الدميقراطية مهددّة؟
الواليات املتحدة هي اآلن قلب الجائحة الكونية .واليمني الراديكايل يحاول
بطبيعة الحال أن يستغل الوضعية .تنترش كل نظريّات املؤامرة يف العامل االفرتايض
ويواجه كل من يؤمنون بها مخاطر ال متس بصحتهم هم فحسب بل وكذلك بصحة
اآلخرين .ولكن ،سوف يرى الناس أن معالجة األزمة يف ّأيا مكان يحكمه الشعبويون
اليمينيون مثل ترامب أو اليمينيون الراديكاليون مثل بولسانارو فاشلة كليا .وعليه،
أنا أعتقد أن األزمة سوف تقود إىل هزمية نكراء لليمينني الشعبويني والراديكاليني.
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مقابل ذلك ،مثة انشغال آخر ينتابنا عندما يتعلق األمر بالسريورات الدميقراطية إذ
يتسبب التغري املناخي يف عدد من الصدمات الخارجية وهو ما يتطلب معالجة لألزمة
تنتظم عىل نطاق واسع .وعليه ،علينا أن نحذر من أن تصري حالة الطوارئ هي الحالة
املعتادة .تحتاج الدميقراطية النقاش العمومي واملجادالت واملظاهرات واإلرضابات،
ومن الواجب حفظ هذه الحقوق األساسية عىل الدوام ،عىل الرغم من األزمات.
> تغريات رضورية
يف ما بعد كورونا ،سوف يكون العامل ،وعامل العمل مختلفا .انقضت دوغام
السياسات االقتصادية التي كانت ت ُعترب غري قابلة للمجادلة عىل امتداد العرشيات
األخرية املاضية :صار شعار «ال سقف للتداين» ،من املايض ،وكذلك نظرية «الصفر
األسود» (سياسة تتبعها الحكومة األملانية برئاسة أنغيال مريكل وعامدها عدم انخراط

الدولة يف التداين العمومي-املرتجم) أساسا إلقامة ميزانية حكومية متوازنة ،ذلك أن
الدين العمومي هو منشأ كل مظاهر الغضب الذي يسترشي يف البالد .وسوف يستمر
رسعت
التح ّول الباراداميي عىل أثر الجائحة .لقد تأخر كثريا ومل تفعل أزمة كورونا إال أن ّ
فيه .ويتساءل الناس كذلك عىل الكيفية التي بها ميكن تأويل ال َع ْم ِد ،وللمرة الثانية
خالل عرشة أعوام ،إىل إنقاذ اقتصاد السوق الرأساملية من خالل طرائق تنتمي إىل
اقتصاد الال-سوق .لن يكون من املمكن تفادي «االستعانة بالبجعة القبيحة» (تعبري
يفيد االضطرار إىل اتباع ما ال نحب-املرتجم) يف املستقبل كام سوف يكون من األيرس
لنا جميعا أن نحدّد ما الذي نحتاجه بالضبط .أنا بإمكاين حتَّى أن أعيش بأحسن
حال من دون بطولة كرة القدم األملانية ولكن لن يكون مبقدورنا أن نعيش يف حال
حسنة من دون خبازين وفالحني ومساعدين استشفائيني وسواق شاحنات وجريان
ويبي ذلك أننا جميعا يف حاجة إىل بنية تحتية اجتامعية حسنة االشتغال.
خدومنيّ .
قارنت بني
ما
فإذا
العمومية.
لألصول
الكامل
الدعم
مبثابة
ذلك
يصري
يتوجب أن
َ
الدخل الشهري لالعب كرة القدم املحرتف جادون سانشو ( )Jadon Sanchoبدخل
راعي مسنني ات ّضح لك عىل الفور أن شيئا ما غري سوي يف مجتمعنا .من الواجب أن
تتم ترقية الخدمات االجتامعية ،ماليا ولكن وأيضا عىل هرم االعرتاف االجتامعي.
وباعتبار تحديات التغري املناخي ،تعترب األزمة الحالية أزمة تناقص يف
النمو منج ًّرا عن كارثة .متاما كام كان عليه الوضع سنة  ،2009سوف تتناقص
االنبعاثات املرضة باملناخ ولرمبا تناقص استهالك املوارد أيضا .وبسبب األزمة،
يُحتمل حتى أن تبلغ أملانيا أهدافها املناخية عىل أيّة حال .ولكن ،ليس لهذا أدىن
عالقة بثورة االستدامة التي نحتاجها بكل إلحاح .ميكننا اآلن أن نرى بوضوح
أن الدولة حازمة أثناء األزمات ،وأن بإمكانها التضييق عىل الحريات التي
منارس عىل حساب اآلخرين من خالل سن القواعد اإللزامية الحافظة ملصلحة
الجميع .ولكن ،ومثلام أرشتُ إىل ذلك سابقا ،من الحيوي عىل الدّوام أن يكون
فعل الدولة محل رقابة دميقراطية عىل كيفيات اتخاذ ما يتعلق به من قرارات.
للحرية بعد اجتامعي ُملزِم وهو ما يشمل ح ّريات املبادرة االقتصادية كذلك.
ويف املستقبل ،عىل مثل هذه الحريات أن تكون مرتبطة بالرضورة بأهداف
االستدامة .ما هو أفضل من االمتناع عن قيادة السيارات الرياضية متعددة األغراض
( )SUVهو االمتناع عن إنتاجها .وما هو أفضل من عدم تصدير التجهيزات
العسكرية هو املبادرة بعدم صنعها .هذه أمثلة ناطقة بذاتها :خالل ما بعد
األزمة ،سوف نكون يف حاجة إىل مناقشة دوهرية حول نظامنا االقتصادي ،ومن
والساسة املحرتفني.
الواجب أال يقترص تسيري هذه املناقشة عىل االقتصاديني ّ
توجه كل املراسالت إىل كالوس دورر Klaus.doerre@uni-jena.de
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علم االجتماع
في عالم ما بعد الكورونا

>

بقلم ساري حنفي ،لبنان

بسبب فريوس كورونا  ،يتغري العامل ومعه
النظرية والتحليل االجتامعي.
املصدر :املشاع اإلبداعي.
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> مقاربة متعددة املستويات
لقد أوضح فريوس كوفيد  19مدى الرتابط الحقيقي

جادل الفيلسوف الفرنيس جيل ديلوز أن اليسار
ومعه معظم باحثي العلوم االجتامعية ،باستثناء
االقتصاديني األرثوذكس ،يدركون العامل من خالل
العالقات التي تبدأ من بعيد ،وتتحرك إىل األقرب.
فعىل سبيل املثال ،تم فهم الالمساواة االجتامعية
كظاهرة عاملية واسعة لالستغالل ميكن تتبّعها منذ
االستعامر وتشكُّل اإلمربياليات ،ولهذا السبب ،يدعو
معظم علامء االجتامع إىل معالجة بُنى اإلمربيالية
واالستعامر من أجل معالجة معاناة الطبقات
االجتامعية املتأثرة ،واالنتقال بعد ذلك إىل معالجة
بُنى االستغالل وطنياً ،ثم محلياً .وفضالً عن ذلك ،فإن
كثريا ً من الحركات االجتامعية اليسارية يهتم باملشاركة
الدميقراطية العرضية (أي املرتبطة بحدث ما).
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شفت األجواء الرسيالية لوباء كوفيد
 19خطوط الصدع يف الثقة بني البرشوالدول؛ بني املواطنني والحكومات ،وهي
تدفعنا إىل طرح أسئلة كبرية حول أنفسنا وعالقاتنا
االجتامعية والحياة بوجه عام .وال تقترص هذه
األزمة فقط عىل الصحة العامة والبيئة أو االقتصاد.
ما نشهده هو لحظة الحقيقة يف ما يتعلق بأزمة
الحداثة املتأخرة ونظامها الرأساميل عىل نطاق واسع
وشامل .لن نتمكن من العودة ببساطة إىل «العمل
كاملعتاد» بعد أن منر بهذه األزمة ،وينبغي أن تعمل
العلوم واألبحاث االجتامعية وغريها عىل تحليل هذه
الحقائق الجديدة واالنخراط بنشاط يف معالجتها.
ماذا سيكون علم االجتامع يف عامل ما بعد كورونا؟ أود
أن أركز عىل مهمتني لعلم االجتامع :بناء تركيز متعدد
املستويات يف هذا الفرع من املجتمع إىل اإلنسانية
؛ اتباع نهج فعال يف مكافحة أمراض األنرثوبوسني.

للعامل ،وكيف تحولت صورة العامل ،كقرية عاملية،
من االستعارة إىل الحقيقة .لكن هل يعني هذا أن
العوملة مل تحمل معها أيضاً مزيدا ً من التضامن العاملي
واألنسنة؟ لقد فشلت قوى تقدمية وبعض القوى
اليسارية يف إصالح هذه العوملة وحداثتنا املتأخرة
التي تحضنها .فلرنَ كيف نحلل ذلك من املنظور العريب.

فيام يتعلق بالعامل العريب ،فإن بعض الحركات
االجتامعية ذات الخطاب الديني يتب ّنى سلوكاً
سياسياً مختلفاً ،فهو يبدأ من املحيل إىل العاملي
واإلنساين ،ويؤمن بالعمل املجتمعي والعالقات
األُرسية والجوار :من بناء مدارس يف الحي ،إىل تقديم
املساعدة يف السكن والزواج ،إىل عمل وقف خريي
(املساعدة املتبادلة) ،وهذا كله قبل التضامن الوطني
واإلنساين .وبالتايل فإن مشاركته السياسية والنضالية
يف األحداث تصبح جزءا ً من صريورة أوسع لنشاطه
فصل عامل االجتامع الفلسطيني
الدؤوب اليومي ،وقد ّ
محمد بامية ذلك يف كتابه األخري« ،ميادين حياة
وبغض
اإلسالم :براغامتيات دين» (.)2019 Bamyeh
ّ
النظر عن اختالفات األجندات ملثل هذه الحركات
االجتامعية من دفع ملوضوعات الدميقراطية،
والعدالة االجتامعية ،واملحاربة األخالقية للفساد ،و
 /أو التزمت االجتامعي ،فإن االختالفات بني ما هو
يسار وميني ،وما هو علامين وديني ،وما هو محيل
وعوملي ،تضمحل يف ظل تحالفات نراها اليوم يف
دول عربية مثل تونس والسودان .وهذه الحركات
تدفع ما يسميه بامية األخالق أو اإليتيقا التشاركية
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أرى أن مستقبل فاعلية الحركات االجتامعية
والتنظري املعريف لها ما بعد كورونا هو يف القدرة
عىل االنتقال من املقاربة التقليدية (من البعيد إىل
القريب) إىل حركة الذهاب واإلياب يف عدة مستويات،
أي البدء مبفهوم القريب (الجامعة واألُرسة وأخالقيات
الحب والضيافة والرعاية) ،ثم االرتقاء إىل مستوى
الدولة الوطنية واإلنسانية ككل .إذا ً ،هذه املقاربة هي
التي قد تعيد االعتبار إىل أهميتنا كحركة اجتامعية
أو نخبة رمبا تؤدي دورا ً بارزا ً يف معالجة األمراض
الخطرة التي وضَ َعنا فيها النظام االقتصادي الرأساميل
الجشع .ففي كثري من بقاع العامل ،دفعت أزمة كورونا
وظائف منظامت املجتمع املدين املتمثلة تاريخياً
يف اإلغاثة والتوعية واملدافعة والتأثري يف متّخذي
القرار ،إىل تفعيل وظيفة جديدة هي التضامن.
ووفقاً لجوفري باليرز ( ،)2020 Pleyersفإن اإلغاثة
تختلف عن التضامن يف كون هذا األخري هو فعل
اجتامع ليس عرب قيام األشخاص األكرث ثراء بالتربع
لـ «إنقاذ الفقراء» ،وإمنا بالتكاتف ملواجهة الفريوس
مم
واألزمات ،وخصوصاً يف مبادرات أكرث حميمية ّ
تفعله املنظامت األهلية يف عملها اإلغايث املعتاد.
> النضال ضد األنرثوبوسني
كوفيد ١٩-هو َم َرض ال َعوملة واألنرثوبوسني
( ،)Anthropoceneوهو حلقة من حلقات التدمري
التي يقوم بها اإلنسان يف حق بيئته وكَوكَبهُ .عرِف
منذ مدّة ،أن َموطن هذا الفريوس امل ُستجد هو
بعض الحيوانات الصغرية غري امل ُستأنسة (مثل قطط
الزباد  -السفيط ،بأنجوليني ،والفرئان والخفافيش)،
التي يبقيها الصينيّون يف منازلهم وامل َطاعم وت ُقدَّم
ٍ
كوجبات فاخر ٍة إلظها ِر التميّز االجتامعي ،والتي
تستخدم أيضً ا كعقارات طب ّية وعالجات سحريّة
لبعض الحاالت املستعصية .إذ اعتقد قدماؤنا
السموم لها فضائل ،فهي داء ودواء.
أ ّن جميع ُ
إ ّن هذه امل ُعتقدات ال تنحرص بالصينيني وال
يجب تحميل مسؤول ّية انتشار هذا الفريوس مبا
نوصم (إعطاء أحكام منطيّة ُمسبقة) به الصينيني من
«انعدام النظافة» يف الطعام وأكلهم ألنواع ُمختلفة
من الحيوانات مبا يف ذلك القطط والكالب (دون
التساؤل ملاذا يُع ّد أكل مثل هذه الحيوانات غري ًبا جدًا
بينام ال نجد ذلك عند شعوب أخرى تأكل الحلزون
مثل!) .املوضوع هو ُمشاركتنا جمي ًعا بتَدمري بيئتنا
ً
بسبب الجشع ،حيثُ نأكل كث ًريا ،ونسعى إىل تجميع
الكثري من املال ،وال نكتفي مبا لدينا بل نريد امل َزيد
دامئًا .املزيد من السفر (إذ أصبحت اإلجازة تعني

إذا ال ميكن فصل النضال من أجل البيئة عن
نوع االقتصاد السيايس وطبيعة النظام االقتصادي
الذي نريده .إن رأسامليتنا النيوليربالية ليست فقط
طريقة إنتاج بل هي أيضً ا تكوينات اجتامعية تنظم
العالقة بني البرش والطبيعة .ورمبا أفضل تحليل
لألزمة الحالية يف توجه الدول «للنمو الرسيع» جاء
من جانب االقتصادي األمرييك جيمس غالربيث وعامل
االجتامع األملاين كالوس دور .يعتمد النمو الرسيع
عىل استقرار التكاليف ( )costsالثابتة للمواد الخام
والطاقة عىل املدى الطويل .عندما ال يكون كذلك،
كام هو الحال اآلن ،تتكثف املضاربات املالية وتتقلص
األرباح ،وتولد نزاعات حول توزيع األرباح بني العامل
واإلدارة واملالكني وسلطات الرضائب .إضافة إىل ذلك،
فإن تكلفة التغري املناخي مرتفعة ،حيث إن محاولة
خفض انبعاثات الكربون أكرث فأكرث جعلت العديد
من األنشطة التجارية املستهلكة غري مربحة .وبالتايل
يقرتح كال املؤلفني «اقتصادًا جديدًا واع ًيا بطيء النمو،
يدمج األسس البيوفيزيائية لالقتصاد يف آليات عمله».
> التحضري للمستقبل
يجب أن نقوم بإعداد ملرحلة ما بعد الوباء من
جانب األكادمييني ،وكذلك جميع الجهات الفاعلة يف
املجتمع املدين وصانعي السياسات العامة ،من أجل
تحويل هذه املأساة إىل ميزة .لنتذكر ،كان للكساد
العظيم ( )Great Depressionيف أوائل الثالثينيات
من القرن املايض تأثري عميق يف جميع أنحاء العامل،
وكانت االستجابات السياسية لألزمات مختلفة جذريًا.
لنأخذ الواليات املتحدة والصفقة الجديدة (New
 )Dealالتي اقرتحها الرئيس فرانكلني روزفلت بني
عا َمي  1933و .1939كانت الصفقة عبارة عن سلسلة
من الربامج ،ومشاريع األشغال العامة ،واإلصالحات
املالية ،وإصالح قوانني العمل ،وإصالح العالقات بني
اإلثنيات .عىل النقيض ،كانت أملانيا ،يف ردها ،تستبدل
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إن إعادة انغراس االقتصاد يف االجتامعي والسيايس
والثقايف لن يكون من دون ربط العلوم االجتامعية
بالفلسفة األخالقية ،بالطريقة التي اقرتحها بول ريكور
مبقولة شديدة التكثيف« :هدفنا هو عيش الحياة
الطيبة مع اآلخرين ومن أجلهم يف مؤسسات عادلة».
أي أن ربط فكرة العيش الكريم واألخالقي مع اآلخر
ال ميكن أن يكون فرديًّا ومن دون إرشاك الجامعة
واملجتمع ،ومن دون العيش من أجل اآلخر ،من خالل
تبني أخالقيات الحب والتضامن والضيافة والعطف
مع اآلخر ،وبخاصة عندما يكون اآلخر مهمشً ا .وبدأ
الوطن العريب يؤسس لفلسفة أصيلة يف هذا املضامر،
ولعل أهمهم ناصيف نصار وعزمي بشارة وطه عبد
الرحمن .فنصار ربط الحرية بالعدالة االجتامعية
واعترب املسؤولية هي الوجه اآلخر للحرية  :فاملسؤولية
تتجاوز مسؤولية الفرد أمام نفسه أو أمام القانون،
إنها املسؤولية االجتامعية التي تنبثق من الوجود
االجتامعي نفسه (مسؤولية أمام نفسه واآلخرين).
وذلك بتنظريه لليربالية التكافلية القامئة عىل العدالة
التضامنية ،فهو من دعاة التضامن االجتامعي الذي
يفرض التوفيق بني املصلحة العامة واملصلحة الخاصة.
وهو يؤسس الذات عىل «الوجود باملعيّة» انطالقاً
من معنى العيش مع اآلخر لفهم الذات املتكونة.
وهو بالتايل ينتقد الديالكتيك الهيغيل الذي يقوم
عىل السلب والنفي والتضاد الذي أثبتت التطورات
مؤسسا ملنطق االختالف الذي يقوم
بُطالنه وطغيانه
ً
عىل الغريية ،والحق يف التعدد ،وهو الذي يحرر الفكر
من كل نظرة معيارية لوغوقراطية (نصار.)2018 ،
أما بشارة فيجادل أن الحرية اجتامعية ويؤكد ربطها
>>

( )participatory ethicsالتي لها تأثري أسايس،
إىل خلق مساحات أو فرص للمشاركة االجتامعية
اليومية يف الحياة املحلية أو الوطنية أو العاملية.

السفر حرصيًا) واملالبس الفاخرة وأحدث الرصعات
واملاركات وأحدث الهواتف امل َحمولة .لذا سمحت
الرأسامليّة الريعيّة والجشعة وال َعولَمة بتحقيق
ثروات كبرية لحفنة من رجال األعامل يف ُمدننا وذلك
يف ٍ
وقت قصريٍ جدًا .وقا َمت الطبقة الوسطى الجديدة
والطبقة الوسطى الدنيا الجديدة بنسخ هذا الجشع
أقل لعدم قدرتها عىل التقليد
ولو عىل ُمستويات ّ
الكامل .إنها ُمحاوالت أسطوريّة للوصول إىل السعادة،
ظل «معدّالت النمو» امل ُستم ّرة كام لو أ ّن املوارد
يف ّ
ال نهاية لهاّ .إل أ ّن هذه النمطيّة ال تؤدّي ّإل إىل
املزيد من املشاكل الصحيّة واألوبئة واملوت والكوارث
الطبيع ّية :إن التخمة عد ّو للشهوة .ويربط الفيلسوف
االقتصادي
اللبناين مشري باسيل عون عىل حق الدهاء
ّ
املعومل الذي يُتقن ف ّن النفاذ إىل باطن الوعي
اإلنسا ّين املعارص يخ ّرب فيه مباين الرغبة السليمة.

الدميقراطية بالنظام النازي .يذكرنا ميشيل فيفيوركا،
يف مقابلة أجريت معه يف آذار/مارس من هذا العام
مع صحيفة ليرباسيون الفرنسية ،أنه يف حقبة ما بعد
الحرب العاملية الثانية ،أن املقاومة الفرنسية قد أنشأت
يف عام 1944برنامج عمل للمقاومة وس ّموه «األيام
السعيدة» ( .)Les Jours heureuxمن الرضوري أن
نقول إنه مل يكن هناك فقط بعض التدابري السياسية
الستعادة الدميقراطية ،ولكن التدابري االقتصادية
الراديكالية متيزت بتأميم اإلقطاع االقتصادي واملايل
املهيمن عىل نطاق واسع من إدارة االقتصاد ،وبالطبع
بعض التدابري االجتامعية ،وال سيام تحسني األجور،
وإعادة تأسيس نقابات العامل املستقلة ،وخطة شاملة
للضامن االجتامعي .كانت السنوات الثالثون التالية
فعل السنني السامن ،أي أيا ًما سعيدًة حقًا لفرنسا.
ً
وبالتايل ،علينا أن نقرر يف أي اتجاه سنذهب ،وما
هو منط حياتنا ملا بعد كورونا .التخطيط مهم للغاية،
ولكن يجب تعبئة جميع املوجهني األخالقيني لبناء
االعرتاف والحظوة املجتمعية ال عىل النجومية والنزعة
االستهالكية التمييزية والتنافسية ،بل عىل مدى
تضحية الفرد من أجل الجامعة واجتهاده يف خدمتها،
وهذا هو معراج يف مدارج اإلنسان نحو الكامل.
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بالدميقراطية أيضً ا وتتطلب التحقّق يف املؤسسات
االجتامعية ولكن دون أن تتنازل عن حرية الفرد .أما
عبد الرحمن فإن تأكيده موجه عىل العدالة االئتامنية
الكونية (عبد الرحمن 2012؛  )2014إنها محاوالت
جيدة لبناء صورة اآلخر ،ليس فقط يف ما يتعلق مبن
يُنظر إليه عىل أنه خصم ،ولكن يف ما يتعلق بكيفية
اهتاممنا ورعايتنا لآلخر .هنا ميكن للمناقشة األخالقية
الجادة أن تر ّوض السعي لتحقيق مصلحتنا الذاتية.
تتامىش هذه املقاربات العربية مع اتجاه
فرانكوفوين ،والذي أصبح فيام بعد عامليًّا ،مناهضً ا
للنزعة النفعية ،والذي متأسس باملدرسة «التآلفية»
التي نرشنا بيانها بنسختيه األوىل والثانية “Manifesto
 ”on Convivialismأنا أنادي مثل زماليئ يف هذا
االتجاه برضورة العودة إىل الوعي األنرثوبولوجي
املشرتك لإلنسانية ،ليس بصفة فرد إنسان اقتصادوي

(( )Homo Economicusأي أناين) ،وإمنا اإلنسان
املآثرة والتعاون والتضامن ،والذي اكتشفه مارسيل
موس ( )1950 -1872يف دراساته عن الهبة أو اقتصاد
التبادل ( ِهب ،خُذُ ،رد) .وهذا االتجاه األخالقي ينادي
برضورة التغيري عىل مستويني :املستوى الفردي بتذكري
اإلنسان برسالته يف الحياة ،ومستوى السياسات العامة
من خالل إجراءات لتحقيق العدالة االجتامعية وتوزيع
الرثوة :وعىل سبيل املثال :أن يكون هناك مدخول حد
أدىن لكل العائالت (يحدد يف كل بلد) ويحدد سقف
أعىل ملدخول الفرد (من طريق سياسات رضائبية
تصاعدية صارمة) ،ولو أدى ذلك إىل هروب بعض
االستثامرات وبطء النمو ،وكذلك برضائب أعىل عىل
األمالك .ولكن كام وبدور حكومي أكرب يف االقتصاد.
أنا سعيد مبساهامت ثالثة نساء من علامء االقتصاد
يف منصف عمرهم األكادميي .أوال ماريانا مازوكاتو
واسهامات حول دور الحكومة يف االقتصاد كمستثمر

متحمل للمخاطر ومبدع .والثانية كارلوتا بريتز
وتنظريها ل»إتفاق التخضري الجديد» الذي يعترب أكرث
الخطط جسارة ملواجهة أزمة االحتباس الحراري .وأخريا
ستيفاين كيلتون وكتابها الهام بعنوان «خرافة العجز»
( )The Deficit Mythمعتربة أن تطوير الخدمات
العامة هو استثامر إيجايب ولو أنه أدى للعجز.
إذ نطمح بهذا التوجه إىل أن يكون بديال
والنيو-ليربالية
الشيوعية
أليديولوجيات
والفوضوية والعلامنية املتطرفة (التي تحولت
إىل دين مناهض لألديان األخرى) وهؤالء فشلوا
إما للخلل الفكري أو بسبب التطبيق.
توجه كل املراسالت إىل ساري حنفي sh41@aub.edu.lb
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القسم المفتوح

الفضاء الحضري المجندر
في بنغالديش

>

بقلم لطف النهار التا ( ،)Lata Lutfun Naharكلية العلوم االجتماعية ،جامعة كوينزالند ،أستراليا وعضو لجنة أبحاث ج
د ع اج حول التنمية الحضرية واإلقليمية ()RC21

تبيع النساء من األحياء الفقرية يف ساتوال
الخضار داخل األحياء الفقرية .االئتامن:
لطفون نهار التا.
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من بني الحواجز العديدة التي تفرضها السمة غري الرسمية عىل فرص كسب الدخل
تلك التي تحول دون الوصول إىل األماكن العامة ملامرسة األنشطة التجارية ،مبا يف
ذلك املواقع القريبة من مساكن الفقراء والتجمعات السكنية .بي ّنت بعض الدراسات
التي أنجزت حول العامل أهمية األماكن العامة بالنسبة ألنشطة البيع وكشفت أن

الفضاء الحرضي فضاء مهيكل اجتامعياً :ملختلف الفاعلني اهتاممات واحتياجات
ورغبات مختلفة وقوة تفاضلية للسيطرة عىل الفضاء .و مبا أن متلّك األماكن العامة
يف دكا بغرض بيع املنتجات يعد عمال غري قانوين رسميًا ،فإنه يتم إجالء الفقراء
الحرضيني منها بشكل منتظم ،و هو ما يعد انتهاكا ألمنهم املعييش ولحقهم يف
املدينة .باإلضافة إىل هذا ،هنالك مشكلة أخرى تفرض وجودها باستمرار وتتمثل يف
االستخدام امل ُ َجندر للفضاء .لقد تغري الخطاب حول الفضاء والجندر بشكل كبري منذ
السبعينيات ،مع انهيار النمط القديم للرجل الذي يحتل الفضاء العام واملرأة التي
تقبع يف األفضية الخاصة ،بسبب نفاذ النساء إىل األماكن العامة الحرضية واستخدامهن
لها .ومع ذلك ،ال يزال النفاذ إىل األماكن العامة لكسب الدخل ميثل مشكلة بالنسبة
للنساء ،حيث يعتمد نفاذهن إىل األماكن العامة عىل األعراف االجتامعية والقيم
واملامرسات الدينية والتوجهات الجندرية ،اجتامعية كانت أم ثقافية .إن مشاركة
النساء الفقريات يف االقتصاد غري الرسمي يف دكا أمر مهم يف ضامن بقاء األرس الفقرية
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بدو اليوم أن املدن الكربى األرسع منوا ً يف العامل تعجز عن توفري الدعم
الالزم لعيش الفقراء يف املناطق الحرضية .و بالتايل ،يشكل الطابع غري
الرسمي الذي يسم األنشطة غري املعرتف بها إىل حد كبري من قبل األنظمة
«الرسمية» والتي تشمل كال من اإلسكان وأنشطة كسب العيش ،جزءا كبريا من
اقتصاديات املدن الجنوبية .يعتمد الفقراء عىل القطاع غري الرسمي لتحقيق الدخل،
وغالباً ما يكون وضعهم القانوين غامضا .يوفر االقتصاد غري الرسمي من  60إىل ٪80
من الوظائف الحرضية وما يصل إىل  ٪90من الوظائف الجديدة يف العديد من املدن.
وليست املدينة الجنوبية الكبرية ،مثل داكا ،استثناء ،و ما عدا أولئك العاملني يف صناعة
املالبس وغريها من الوظائف منخفضة األجر ،ال تحصل غالبية سكان األحياء الفقرية
يف داكا عىل الفرص االقتصادية الرسمية .تبني األبحاث الحالية أن معظم اسرتاتيجيات
التخطيط والتطوير الحكومية يف دكا ركزت عىل البنية التحتية والتطوير العقاري
لالستجابة لالقتصادات الرسمية واحتياجات النخبة السكنية أكرث من تركيزها عىل تلبية
احتياجات اإلسكان والعاملة لفائدة فقراء املناطق الحرضية .ومن ثم أصبح القطاع
غري الرسمي أهم خيار بني أيدي الفقراء لكسب عيشهم .ومع ذلك ،يواجه التجار غري
الرسميني يف دكا العديد من التحديات يف استغالل األماكن العامة لكسب العيش.

النفاذ إىل األماكن العامة لكسب الرزق مهم جدًا لفقراء املناطق الحرضية يف النصف
الجنويب من الكرة األرضية .ومع ذلك ،و يف معظم مدن الجنوب ،مل ترتك مامرسات
التخطيط والحوكمة الحرضية أي مساحة شاغرة للعدد املتزايد من فقراء الحرض.
وباإلضافة إىل هذا ،وبسبب النمو السكاين املستمر ،والناشئ يف الغالب عن الهجرة
من الريف إىل املناطق الحرضية ،والطلب املتزايد عىل األرايض لتطوير العقارات،
يظل الضغط عىل األرايض بالغ االرتفاع .ونتيجة لذلك ،يعد النفاذ إىل األماكن العامة
أحد التحديات الرئيسية للبحث عن سبل العيش املستقبلية يف املدن الكربى.
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التي تعيش يف األحياء الفقرية ،حيث أن الدخل الفردي ال يكفي عادة إلعالة األرسة.
ومع ذلك ،غالبًا ما يتم تقييد نفاذ النساء الفقريات إىل األماكن العامة ،حيث ال
تزال اإليديولوجيات السائدة بني الجنسني تعترب أن مكان النساء هو املنزل.
عىل الرغم من أن معظم الدراسات حول مدن جنوب آسيا تكشف عن مشاركة
النساء الفقريات يف العمل من منازلهن ،كشفت بعض الدراسات عن استخدام النساء
لألماكن العامة لكسب الرزق .فقد أجريت دراسة إثنوغرافية يف حي ساتوال الفقري يف
دكا كشفت عن الجوانب الجندرية يف تخصيص الحيز العام الحرضي الستخدامه لكسب
العيش .تم انجاز العمل امليداين عىل امتداد أربعة أشهر ،من نوفمرب  2015إىل فرباير
 ،2016وأجريت مقابالت مع  94عامالً غري رسمي ( 18امرأة و  76رجالً) و قد بينت
النتائج درجة العبء الذي تتكبده النساء عىل الصعيد االجتامعي والناتج عن العوائق
الدينية والنظام األبوي الذي يحول دون نفاذهن إىل األماكن العامة لكسب قوتهن.
تبي لنا من خالل البحث الذي قمنا بإنجازه أن معظم النساء يف ساتوال
و قد ّ
مل يشتغلن يف أي أنشطة مد ّرة للدخل ،وذلك بسبب املعايري الدينية للربدة ،وهي
عادة إسالمية تقيد الحركات النسائية واختيارهن للباس وأنشطة العمل .كام يُعترب
االنخراط يف األنشطة الخارجية املدرة للدخل عالمة عىل الفقر املدقع .ونتيجة لذلك،
فإن  ٪3فقط من النساء الريفيات يعملن بأجر مقابل  ٪24من الرجال الريفيني،
كام متثل مشاركة النساء يف القطاع غري الزراعي مدفوع األجر  ،٪18ذلك أن عمل
النساء املأجور ال يث ّمن بقدر دورهن التناسيل وأدوارهن يف تقديم الرعاية والقيام
بالواجبات املنزلية األخرى .واجهت النساء اللوايت تجاوزن هذه الحدود الجندرية
وخرجن من بيوتهن لكسب الدخل ،وحتى املسنات منه ّن ،التحرش الجنيس
واللفظي وأنواعا أخرى من التحرش وسوء املعاملة ،كام يتحدث الرجال بشكل يسء
عن شخصياتهن و رغبتهن يف كرس املعايري االجتامعية .وقد عانت معظم امل ُشاركات
يف البحث الاليت ك ّن يعملن يف التجارة غري الرسمية من هذا الوضع ،عىل الرغم من
أنهن كن يبعن السلع والخرضوات وهن جالسات بالقرب من منازلهن بشكل يومي.
فقد جاء عىل لسان إحدى املشاركات يف البحث ،عىل سبيل املثال« :،مبا
أنني امرأة متارس األعامل التجارية ،فإن الكثري من الناس يتحدثون عني بالسوء،
عىل الرغم من أنني أدير هذا املتجر لتعليم أطفايل» .وقالت مشاركة أخرى:
«عندما أبيع الشاي ،يزعجني بعض الرجال .أحياناً يلمسون جسدي ملضايقتي».
ببساطة ،تتجاهل بعض النساء آراء اآلخرين ألنهن فقريات للغاية وعرضة
للمضايقة .وكام قالت بائعة بيض مسلوق« ،لألشخاص املختلفني عقلية مختلفة
وأنا ال أكرتث لهم» .ويف الكثري من األحيان ،تقوم النساء الفقريات بإدارة األعامل
يف الشوارع ألنه ال تكون لديهن بدائل أخرى لكسب الرزق .فعىل سبيل املثال،

كان زوج «موينا» مريضً ا وغري قادر عىل القيام بأي عمل ،وكان ابنها مدم ًنا عىل
املخدرات ومل يكن يعيش معها ،لذلك كان عليها أن تشتغل .وبعدما طردها
مسؤولو مجلس البحوث الطبية يف بنغالديش ( )BMRCمن الرصيف املجاور
ملقر املجلس ،بدأت تبيع سلعها يف الشارع الرئييس يف حي ساتوال الفقري يف دكا.
تبي من خالل هذه الدراسة التي قمنا بها أن العديد من النساء يواجهن
ّ
تحرشً ا جنسيًا شديدًا من قبل الرجال .فعندما تنتقل النساء إىل مكان معني
لبيع السلع أو الطعام ،يعاملهن الرجال أحيانًا عىل أنهن من «عامالت الجنس».
ونتيجة لذلك ،يرافق معظم املشاركات اإلناث اللوايت يدرن أعامالً تجارية
خارج األحياء الفقرية إخوانهن األكرب سناً أو الجريان أو األزواج أو األطفال.
وعىل سبيل املثال ،عندما بدأت «طاهرا» مرشو ًعا لبيع الزهور ،رافقها جارها
«نواخايل» حتى ال تتعرض للتحرش اللفظي والجنيس من قبل رجال آخرين.
وغال ًبا ما يقال أن عمل املرأة من شأنه متكينها بفضل األرباح التي تجنيها من
هذا العمل ،ولكن ،وعىل الرغم من ذلك ،يبدو األمر خرافيا بالنسبة للنساء
الفقريات يف دكا ،حيث يعتمد أمنهن (الجسدي) دامئا عىل وجود رفقة من الذكور.
تفخر حكومة بنغالديش بتصنيفها يف الرتتيب  47ضمن  144دولة و ذلك حسب
تقرير الفجوة العاملية بني الجنسني لعام  .2017لقد ركزت الحكومة يف الغالب
عىل تحسني حياة النساء الريفيات الفقريات وسبل عيشهن ،واتخذت تدابري لضامن
تدريب مدر للدخل لفائدة النساء الريفيات والنساء القاطنات يف املدن الصغرية .و
إىل غاية الساعة ،تركز الحكومة واملنظامت غري الحكومية عىل «املصالح الجندرية
االسرتاتيجية» للمرأة ،والتي تنشأ من تحديد النساء ملوقفهن التابع للرجال .وتعمل
الحكومة واملنظامت غري الحكومية أيضً ا عىل مساندة مشاركة النساء يف العمل،
وتزويدهن بقروض صغرية لتحقيق «مصالحهن العملية بني الجنسني» .تظهر
«االهتاممات العملية الجندرية» كاستجابة لحاجة ملحوظة فورية لدى النساء يف
سياق محدد وفقًا ألدوارهن املقبولة اجتامع ًيا يف املجتمع ،عوضا عن وضع هدف
اسرتاتيجي طويل املدى مثل تحر ّر النساء .ومع ذلك ،من الرضوري تحسني ظروف
عمل النساء الحرضيات وتوفري تسهيالت أخرى ،مثل مراكز الرعاية اليومية ،التي قد
متكن النساء من املشاركة يف القوى العاملة .واألهم من ذلك ،هو حاجة الحكومة
إىل اتخاذ خطوات لضامن األمن الجسدي للنساء والقيام مببادرات لبناء مدينة
آمنة أوالً .وإذا فشلت الحكومة واملنظامت غري الحكومية يف ضامن األمن الجسدي
للنساء يف األماكن العامة ،فإن جميع جهودها ،جميع القواعد واللوائح التي أدخلتها
الحكومة لتمكني النساء حتى األن ،سوف تفشل يف تحقيق نتائج ذات مغزى.
توجه جميع املراسالت إىل لطف النهار التا l.lata@uq.edu.au
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الل صائفة  ،2016التزمت رشكة السيارات «دورا» Dura Automotive
متعددة الجنسيات املقيمة يف الواليات املتحدة ،وهي مورد عاملي
لقطع غيار السيارات ناشط يف العديد من البلدان ،بتوصيل املك ّونات
إىل عالمات كريسلر(  )Chryslerوأودي( )Audiوب م دبل يو ( .)BMWوألن
الطلبات كانت يف تزايد ،كانت رشكة دورا معرضة لخطر دفع غرامات عالية يف
حال رفض العامل القيام بساعات عمل إضافية يف نهايات األسابيع لتلبية الطلبات.
قرر العامل األملان يف فرع الرشكة يف بليتينبريغ أال يعملوا ساعات إضافية إال إذا
قبلت الرشكة عقد اتفاقية جامعية مع اتحاد عامل املعادن األملان .وحينها هددت
الرشكة بنقل املصنع من أملانيا إىل الربتغال وبلدان أخرى ،وتخفيض عدد الوظائف
من  1000إىل  700وظيفة .هكذا انتهج مسريو رشكة دورا شكال من أشكال التصفية
الجذرية وطلبوا من  260عامال برتغاليا من دورا كاريغادو ()Dura Carregado
التو ّجه إىل أملانيا للعمل خالل شهر يوليو  .2016يف البداية تم تعطيل الرحلة بسبب
الضغط املحيل ،حيث هدد العامل األملان بإغالق املصنع .ولكن ،ويف أكتوبر ،2016
وبعد عدة جوالت من املفاوضات ،وصل حوايل  300عامل برتغايل إىل أملانيا إلنتاج
الطلبات خالل يومي السبت واألحد ،وعىل امتداد شهرين تقريبًا .تم استقبالهم من
طرف العديد من العامل بوقفة احتجاجية ،ويف تلك األثناء ،أحال اتحاد عامل املعادن
األملان القضية عىل املحكمة .وأعلنت املحكمة عن حكم غري مسبوق ،حيث اعتربت
اإلجراء قانونيا ،ألن دورا الواقعة يف أملانيا تكون خالل األسبوع أملانية ،يف حني تصري
خالل عطلة نهاية األسبوع برتغالية! ويف مقابلة مع عامل برتغايل قال إن األجواء كانت،
عندما وصلوا« ،متوترة» ،وإنّه تم تخريب اآلالت جزئياً من قبل العامل املحليني.

> هجرة العاملة يف صميم إعادة هيكلة العاملة األوروبية
نفسها سلعةً ،وكلّام تعلق األمر بتثمني
يف مجتمع سلعي ،حيث ت ُعترب القو ُة العاملة ُ
قوة عملهم ،يتنافس العامل ال فقط داخل كل قطاع ،ولكن أيضً ا امتداد سوق العمل
الوطنية والدولية .ترتبط هجرة العاملة بعامل موضوعي يتمثل يف قيمة األجر والحق
يف الحصول عىل عمل .وقد ترك غياب األحزاب السياسية القوية التي متثل مصالح
الطبقة العاملة الدولية هذه القضية رهينة سياسات قومية تتبع اتجاهني :اتجاه
عنرصي/تحرييض (أقىص اليمني) وآخر يعزز الحركة الحرة للقوى العاملة (الليربالية
واملحافظة واألحزاب االجتامعية والدميقراطية) ،مبا يف ذلك ،يف بعض األحيان ،بعض
الحقوق االجتامعية (يف حالة األحزاب الدميقراطية االجتامعية) .ال توجد اليوم
سياسات أممية راديكالية ذات تأثري حقيقي يف هذه القضية يف املجتمعات األوروبية.
لقد استجابت سياسات الهجرة لدى الدول األوروبية يف املقام األول ملتطلبات إدارة
القوى العاملة ،ولكن ليس بشكل أسايس العتبارات إنسانية أو العتبارات متعددة
الثقافات .ويف غياب روابط تضامن فعالة بني األشخاص مرتفعي الدخل و األشخاص
الذين يكسبون أقل ،سيكون للعنرصية وكراهية األجانب أسباب اجتامعية للنمو.
لقد خلقت العوملة نوعا من املنافسة بني العامل من خالل تخفيض األجور
يف جميع أنحاء العامل ،ولكنها رمبا خلقت أيضً ا الظروف املعاكسة لها :األممية،
فإذا كان بإمكان مجموعة من العامل يف دورا كاريكادو توقيف اإلرضاب
يف أملانيا ،فإن عامل املوانئ يف جميع أنحاء أوروبا ميكنهم ،وبتكلفة أقل،
اإلرضاب دعام لعامل املوانئ يف الربتغال ،ومساعدتهم عىل كسب معركتهم.
>>

العدد  2من السلسلة  - ١٠أغسطس ٢٠٢٠ -

القسم المفتوح

> دعم اإلرضاب عرب الحدود
تأسس اتحاد عامل املوانئ الدويل ( ،)IDFالذي يضم اآلن  140.000عضو،
منذ  20عا ًما يف ليفربول ،إنجلرتا .ويف  29سبتمرب  ،1995رفض  500عامل ميناء
بعقود دامئة من ليفربول تجاوز خط اعتصام يضم حوايل  50عامالً يف وضع هش.
طردتهم رشكة (( )Mersey Docks and Harbour (MDHCجميعهم ،مام
أدى إىل خلق نزاع انترش عىل الصعيد العاملي بني عامي  1995و  .1998ميكن
اعتبار نزاع ليفربول أول حركة دولية عاملية يف أوروبا ضد النيوليربالية .هو من
النزاعات النادرة ،ولكنه متكن ،يف الوقت ذاته ،من توحيد صفوف العامل املحم ّيني
والعامل ذوي الوضعيات غري املستقرة يف النضال من خالل العمل الجامعي
الذي حشد التضامن النشط بني املجموعتني .هكذا أدت نفس هذه اإلسرتاتيجية
ونفس هذا املبدأ إىل فوز القامئة التي كان يرتأسها أنطونيو ماريانو(António
 ،)Marianoعامل امليناء الربتغايل الذي نشط يف حركة دعم ليفربول ،يف انتخابات
قيادة النقابات يف لشبونة يف العام  .2013ومنذ البداية ،اتخذ اتحاد عامل املوانئ
الدويل مواقف حقيقية للتضامن الدويل تتجاوز الكلامت الدبلوماسية ،وكلها شائعة
جدًا يف االتحادات األخرى ،مثل إرضابات التضامن النشطة الدولية أو اإلقليمية،
واالسرتاتيجيات املشرتكة يف االجتامعات ،والتجمعات املحلية والعاملية.
خالل بني عامي  2013و  ،2016طورت النقابة سلسلة من اإلرضابات والرصاعات
التي أدت إىل التوظيف اآلمن للعامل غري الرسمني وذوي األوضاع الهشة ممن
كانوا يعملون يف ميناء لشبونة ،وذلك خالفا للقانون الذي أقر التعاقد خارج املوانئ
بناء عىل طلب الرتويكا (املفوضية األوروبية والبنك املركزي األورويب وصندوق
النقد الدويل) خالل األزمة املالية الربتغالية.ففي الفاتح من شهر أغسطس ،2012
وافقت الحكومة الربتغالية عىل قانون العمل الجديد الذي نقض اتفاقية العمل
الجامعي ووضع اقرتا ًحا للعالقات الصناعية الجديدة ينص عىل إنهاء الحد األقىص
لتوظيف العامل املوسميّني ،وإلغاء فئات العامل األكرث تأهيالً ،وتحديد ساعات
العمل وتخفيض معدل األجور املتزايد من  1700يورو إىل حوايل  550يورو ،وكذلك
التقليل من نسبة الفصل من العمل .لقد استجابت القيادة النقابية لتوجهات العامل
من خالل اسرتاتيجية واضحة ،حيث قامت بدعم العامل غري املثبتني بعقود دامئة
من خالل صندوق اإلرضاب املخصص للعامل الدامئني ،وكان هدفها إقناع اتحاد
عامل املوانئ الدويل ( )IDCبتنظيم إرضاب يف جميع أنحاء أوروبا يف فرباير .2014
ويف  4فرباير  ،2014ومببادرة من اتحاد عامل املوانئ الدويلُ ،عقدت تجمعات
يف موانئ مختلفة يف أوروبا إلبالغ جميع العامل مبا كان يحدث يف لشبونة .خالل
هذه التجمعات توقف العامل يف جميع املوانئ عن العمل تعبريا عن تضامنهم.
وانتهى اإلرضاب الذي استمر ساعتني بانتصار عامل املوانئ يف ميناء لشبونة

بحصولهم عىل وعد إعادة العامل الـ  47غري املثبتني يف مناصب عملهم ،وتحسني
ظروف البعض منهم .كان هذا اإلرضاب تعبريا عن التضامن الدويل كام كان إرضاب
 Ryanairعرب أوروبا يف يونيو  .2018فعىل ح ّد علمنا ،كان ذلك اإلرضاب هو
اإلرضاب الدويل الوحيد الذي كان غرضه التضامن عىل مستوى أوروبا بعد أزمة
 .2008أما يف الحاالت األخرى ،فقد سادت املقاربات القومية للنقابات يف بلدانهم.
يف رأيي ،ما كان حاسام يف هزمية دورا ونجاح عامل املوانئ يف لشبونة
هو تطور النقابات العاملية وقيادتها السياسية والنقابية .لكن هذا
االستنتاج ال يفرس نفسه ،فام هي الظروف التاريخية التي خلقت برنامجا
أمميا يف موقع معني مقابل برنامج وأيديولوجية قوميني يف موقع آخر؟
كل حالة عىل حدة.
لإلجابة عىل هذا السؤال ،سوف نحتاج إىل تحليل ّ
> التضامن :ليست مجرد كلامت
لقد خلقت العوملة منوذج إنتاج عاملي ،إذ مل يسبق لبعضنا أن كان معتمدا
عىل البعض األخر بهذا الشكل .فخالل القرن التاسع عرش ،إذا أرضب أحد
عامل املصانع وأراد الرئيس إيقافه ،دفع لرجاله من املرتزقة املحليني للقيام
بذلك .ولكن ،وخالل ذات القرن ،مل يكن القمع وحده محليا ،كذلك كان اإلنتاج
اليومي ،من املواد األولية ،إىل العامل ،إىل قطع الغيار ،إىل الصيانة ،جميعها
كانت داخل املصنع نفسه أو بالقرب منه .ليست هذه هي الحال اآلن ،إذ
ميكن بناء ناقلة حاويات يف كوريا الجنوبية بفوالذ من إسبانيا ،ومحركات
من أصل فنلندي ،وأحبار منتجة يف أملانيا ،ومصممة يف جامعات أمريكية.
أدرك عامل املوانئ يف الوقت املناسب أن عدم استقرار العامل غري الرسميني
من الشباب سيكون مبثابة قنبلة موقوتة ضدهم وأصبحوا واعني بقوتهم .ذلك أن
املجتمعات املعقدة تعمل وفق سلسلة منوذجية ،لهذا فإن إيقاف هذه السلسلة
شل بلد
لفرتة زمنية معينة يعوق كل اإلنتاج بتكلفة باهضة ،و هو ما من شأنه ّ
بأكمله ورضب اإلنتاج يف الصميم .ليس عامل النقل وحدهم من ميتلكون هذه القوة
الكامنة ،فاألمر ذاته ينطبق عىل األطباء واملعلمني واملسؤولني اإلداريني والقضاة.
إن األرضية الخصبة التي ميتلكها العامل يف جميع أنحاء العامل لتقرير مصريهم
لها عالقة باالعرتاف املرتبط بالرضوريات واإلمكانيات املوجودة ضمن «الحركة
االجتامعية ككل» .إن تحليل ديناميكيات الرتاكم الرأساميل واالستخدام االسرتاتيجي
للحدود يف السوق العاملية يقودنا بالرضورة إىل منهجية أممية حقيقية .يجب
بناء مثل هذا املنظور األممي عىل أساس تنظيم العمل بشكل مستقل عن
رأس املال .فالكلامت وحدها ال تكفي؛ يجب أن تكون األعامل ملموسة.
توجيه جميع املراسالت إىل راكيل فاريال raquel_cardeira_varela@yahoo.co.uk
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البرتغال تواجه
أقصى اليمين

>

بقلم إيلسيو إيستانكي ( )Elísio Estanqueجامعة كوامبرا ،البرتغال ،وعضو لجنة البحث في ج د ع اج حول الطبقات
االجتماعية و الحركات االجتماعية ( ل ب )47

مظاهرة خالل فرتة الرتويكا يف لشبونة ،
 .2012تصوير إليسيو إستانك.
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خ

يف كتابه الصادر سنة  2017بعنوان حول التطرف والدميقراطية يف
أوروبا ( )On Extremism and Democracy in Europeيحاجج
كاس مودي ( )Cas Muddeبأن الرصاع األساس الذي تخوضه األحزاب
اليمينية الشعوبية الجذرية هو إذكاء مصداقية «قضاياهم» ،من قبيل الفساد،
والهجرة ،و األمن .ومن خالل إنكار وجود تباين يف املصالح بني فئات الساكنة،
ومن خالل فرض مفهوم آحادي وجوهراين للـ»شعب» يف مقابل «النخبة» الفاسدة،
تقود الشعبوية إىل منظور مانوي وقطبي للثقافة السياسية .كام تعبئ الناخبني
ضد النخبة السياسية من خالل إلقائها بالالمئة عىل عدم إيقافها «التهديدات»
الخارجية التي ميثلها «اآلخر ،و «الغريب» ،و»األسود» و»الغجري» أو «املهاجر».
ويف سياق تراجع قوة العمل الصناعي ،ميكن أن يؤدي الخرسان املوصوف الذي
شهدته قطاعات من الطبقة العاملة التي مل تعد قادرة عىل املكالبة مبصالح منفصلة
اقتصاديا إىل تصاعد الذاتيات املستاءة .ومثلام أشار إليه كالوس دور ( )2019ميكن
ملثل هذه التجربة الطبقية الخصوصية أن تصري «مادة لتشكل كتلة شعبوية ميينية».
وفيام كانت الربتغال إىل حد اآلن معتربة حالة أوروبية نادرة من حيث عدم شهودها
ميالد أحزاب أو حركات فاشية ،فإن هذا الوضع قد يكون بصدد التغري .أبرز هنا ثالثة
أبعاد سوسيولوجية هامة قد تفرس طبيعة هذا التغري :تاريخ ممتد من الدكتاتورية،
ثورة أفريل  1974الدميقراطية املتجذرة ،وما تالها من إعادة بناء اإلطار الطبقي
بالتوازي مع استمرار التفاوتات االجتامعية.

> خلفية تاريخية
حتى استتباب املحافظة األصولية تحت نظام الدولة الجديدة (،)Estado Novo
الذي بني رسميا سنة  1933وإن كانت تواريخ تشكله تعود إىل انقالب 1926
العسكري ،كانت حركة الطبقة العاملة الشعبية التي عززها سقوط النظام املليك
سنة  1910املستهدف الرئيس بالهجوم .وتحت غطاء الكنيسة الكاثوليكية ،التي
كانت تسعى لالنتقام من هجومات الجمهوريني واالشرتاكيني واألناركيني التي طالت
امتيازاتها القدمية عىل امتداد السنوات  ،1920أبق تصور ساالزار األخالقوي البالد
يف حالة من التأخر تربويا وثقافيا واقصاديا وصناعيا ،مركزا عقوباته عىل الطبقات
الشعبية ،مالحقا ومعتقال ومعذبا عنارص املعارضة عىل امتداد أكرث من أربعة عقود.
ولكن ،وعىل الرغم من الجهاز القمعي والرقابة ،تم ،يف بداية السنوات  ،1970ظهرت
بعض الحركات اإلرضابية وتعززت بعض النقابات الرسية ،بأثر غالب من الحزب
الشيوعي الربتغايل والبعض من القطاعات لتقدميية ذات العالقة بالكنيسة.وزادت
الحرب االستعامرية يف أفريقيا ،واحتجاجات الطالب يف لشبونة وكوامربا وبورتو خالل
السنوات  ،1960متلقية أثر الرياح اآلتية من الخارج من حدة الغضب (وعىل األخص
يف صفوف الشباب ،أول ضحايا الحرب) وهو ما ساعد عىل توسيع رقعة األمل يف
الدميقراطية داخل البالد.
>>
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كان انقالب  1974-04-25الذي قام به جمع من الضباط الذين رفضوا مواصلة
خوض الحرب وناضلوا من بلد دميقراطي وأكرث تنمية جوهريا ولكنه كان مرحلة
الحقة عىل تعبئة شعبية (إرضابات واحتالل للمقار ،نقاشات إيديولوجية وانقسامات
سياسية حادة) صارت «مدرسة» كربى لتعلم الدميقراطية .ولكن مدرسة التكوين
الدميقراطي واملدين كانت مليئة بالتعارضات وباألوهام والرصاعات املفتوحة التي
كانت فيها «االشرتاكية› يف قلب النزاع ورفض «الفاشية» عامل التوحيد األهم .مل متنع
الوحدة ضد الفاشية التباغض البنيوي بني الشيوعيني واالشرتاكيني ،وهو التباغض
الذي استمر إىل سنة  ،2015ومل ينته إال بتكون التحالف املس ّمى «الرتكيب الغريب»
(الكلمة الربتغالية  geringonçaتعني اآللة الغريبة معقدة الرتكيب).
> انجراف الدميقراطية
بعد  46سنة من الدميقراطية ،و 35سنة بعد االلتحاق باالتحاد األورويب (،)1986
أظهر البلد تقدما اجتامعيا ومؤسساتيا ذا بال .يف الحقل السيايس ،كانت الحكومات
عىل الدوام مدعومة بأغلبيات برملانية راوحت ما بني أحزاب ميني الوسط (PSD -
 )CDSويسار الوسط ( ،)PSمع متثيل لليمني الربملاين ممثال عىل األخص بالوسط
االجتامعي والدميقراطي الذي يستلهم الدميقراطية املسيحية .وقد بلغت تعبريته
االنتخابية  % 16سنة ( 1976بزعامة قائده املعتدل فريتاس دو آمارال Freitas do
 ،Amaralمؤسس الحزب الذي اقرتب يف أواخر سني حياته من الحزب االشرتايك)،
ولكنه كان يخرس من قوته واستقر عىل نسبة  % 4.25من الناخبني.
إىل حدود املايض القريب ،ظل الخطاب األكرث جذرية ،مبا فيه من اإلحالة عىل
الساالزارية واملامرسات الكارهة لألجانب منحرصا لدى مجموعات صغرية جدا:
حزب التجديد القومي الذي تأسس سنة ( 2000موحدا عددا من املجموعات
الجذرية) وايل مل يتجاوز أبدا  % 0.2من الناخبني بل مثُل أمام القضاء بتهم العنف
وكره األجانب وحيازة غري قانونية لألسلحة ،والنظام االجتامعي الجديد (New
 )Social Orderالذي تأسس سنة  2014ويقوده ماريو ماتشادو الذي انشق عن
حزب التجديد القومي وسبق أن أدين ملامرسته العنف الكاره لألجنب .ويف أوت-
آب  ،2019مل يحشد ت َج ُّمع سيايس أعلن أنه سوف يكون «الحدث القومي األكرب يف
الربتغال» إال بعض عرشات من الناس ،مبن يف ذلك ممثيل األحزاب الفاشية الجديدة
األوروبية .وجوبه هذا التجمع بتظاهرة مضادة جمعت املئات من الناشطني الذي
احتشدوا قابلة باب النزل الذي احتضن تجمع اليمينيني.
وكام نعلم ،عىل مر الوقت ،انتهت برامج االتحاد األورويب السياسية ،وعىل الرغم
من آثارها اإلسجابية يف الربتغال ،إىل توجه عام نحو الرأساملية النيوليربالية والوحدة
النقدية .وقد خلق ذلك اضطرابات عميقة يف اقتصاد البالد .ومع حلول األزمة األخرية
زادت التفاوتات االجتامعية ومعها زادت الهشاشة والفخر واستمرا ركود األجور
(معدل الوراتب هو داته معدل سنة  .)2008وبانهيار تطلعات الطبقة الوسطى
وقطاعات واسعة من قوة العمل ،سيطر عىل املجتمع الربتغايل التسليم واالستياء

الصامت ،وفكوا بالتدريج ارتباطهم بالفعل السيايس و بالجمعيات السياسية .ومتكم
مالحظة ذلك يف تصاعد معدالت اإلمساك عن التصويت يف االنتخابات الربملانية من
 % 8.3سنة  1976إىل  %51.4سنة  .2019يدفع الالأمان والهشاشة و الخوف إىل
استعداد ملواالة السلطة االجتامعية والقادة االنتهازيني ،وهي الرتبة األكرث خصبا
الزدهار الشعبوية اليمينية.
> التهديد الشعبوي
وبالنتيجة ،ليست الدميقراطية الربتغالية منيعة ضد الرسدية الشعبوية .فقد
جلبت التغطية اإلعالمية للشؤون السياسية ،وصحافة الجرائد املثرية والشعبية
املتزايدة للوجوه التليفيزيونية (وبعضهم حاز ذلك بفضل حضورهم الدائم يف برامج
الرتفيه أو نقاشات كرة القدم ،مثال) البعض من املكاسب السياسية لبعض هؤالء
الفرقاء.
ميثل الرئيس ماسيلو ريبيلو دي سوزا ( )Marcelo Rebelo de Sousaمثاال
جيدا ،وهو الذي كان ينشط برنامجا تليفزيونيا أسبوعيا عىل امتداد أكرث من عرش
سنوات وغنم شعبية واسعة عىل امتداد كامل البالد .وقد برز أحد أكرث زعامء
شعبوية أقىص اليمني إثارة للجدل اليوم ،واسمه أندري فانتورا ()André Ventura
بالضبط من قلب الطيف السيايس املهيمن (كان قبل عضوا يف الحزب االشرتايك
الدميقراطي ،املرتبط باللرباليني يف الربملان األورويب) .حصل عىل منظورية عالية حينام
اقرتح ،بينام كان مرشحا لحزبه لرئاسة بلدية يف واحدة من ضواحي لشبونة ،أن
يكافح الغجر باستخدام العنف البولييس بل وعد بتعقيم الغجريات ،مدعيا أن
الجامعة الغجرية عنيفة جوهريا وأنها تعتاش من األنشطة غري القانونية وتستفيد
من السياسات االجتامعية عىل حساب املوارد العمومية .عىل أثر ذلك ،غادر حزبه
وشكل لخوض االنتخابات الفارطة حزبا جديدا سامه كَفَى ( ،)Chegaتم تقنني
وجوده سنة  )2019وترشح للربملان وانتخب نائبا منفردا حاصال عىل  % 1.3من
األصوات .ويعتمد حزب فانتورا كذلك عىل دعم القادة واإليديولوجيني القدامى
املعروفني بارتباطاتهم بالقوى الفاشية الجديدة العنيفة واملجموعة التي تحن إىل
ساالزار.
صار الخطاب القومي واملعادي لألجانب واملناهض للمهاجرين أكرث راديكالية
كام كررت الللغة الراديكالية واألخالقية التي توجه ضد الدولة ازدراءها بالقواعد
الدميقراطية وبكرامة الربملان .ويدفع حزب كفى مبعارك الحرب الكالمية ويضع
نفسه موضع الضحية من النخبة السياسية .وفضال عن تزايد التغطية الصحفية
التي صارت ممكنة بفعل وجوده يف الربملان ،تشري آخر االستطالعات بع ُد إىل نوايا
تصويت لفائدة تقدر بنحو ( % 6استطالع  .)2020-02-14 ،Expresso/SICومثة
بالفعل عالمات مخيفة تشري إىل أن عىل الربتغال أن يكف عن اعتبار نفسه استثنا ًءا
بالنظر إىل وجود أحزاب فاشية جديدة عىل أراضيه.
توجه كل املراسالت إىل إليسيو إيستانيك elisio.estanque@gmail.com
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