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٣ أعداد في السنة بلغات مختلفة

حديٌث في علم االجتماع 
مع أس. أم. رودرغيز

١1.1

ربيع محمصاني تصميم: 

بيتر إيفنس
غابور شيرينغ
كريستوفر موللر 
سوريش نايدو
باتريشيا زفيال
جي. ميجين شا
ماركوس أنطوني هانتر

الواليات المتحدة: المأزق 
والمصائر الممكنة

هجرة الصينيين إلى 
أوروبا

فاني بيك
بال نييري
يا هان شوانغ
إيميلي تران
هيلين لو باي
ستيغ ثوغيرسن
إيستر كنيهار
ليندا زابو
تينغ دينغ
يلينا غليديتش
مارتينا بوفولين
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مارغريت أبراهام 

والدين بيللوآفاق نظرية                                                                                         

علم اجتماع من  
أمريكا الالتينية

إستيبان توررس
خوسي موريشيو دومنغيس
فيفيان براشت-ماركيث
سيرجيو كوستا
آلدو ماسكارينيو
فيرونيكا غاغو
كارمن إليثارب
ماريانا هيريديا
غيلهرمي ليت غونسالفيس

القسم المفتوح
< تقديم فريق حوار كوني البولوني

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
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لتحرير، ف ا تحت  هــذا  كــوين  ر  حــوا عــدد  فيه  كــان  لــذي  ا لوقت  ا ي 

تناوال  األكرث  املوضوعات  من  واحدا  االمريكية  بات  االنتخا كانت 

أدت  أنها  ء،  ألثنا ا يف  وعلمنا  لعامل.  ا د  متدا ا عىل  اإلعالم  وسائط  يف 

شهدتها  لتي  ا املشاكل  أن  يعني  ال  ذلك  ولكن  مبية  ترا بعد  ما  حقبة  إىل 

يف  حديث  قسم  يف  نتهت.  ا قد  ــرة  االخ لسنوات  ا خــالل  املتحدة  لــواليــات  ا

 Margaret ( م  هــا أبــرا مارغريت  تُــحــادث  لــعــدد  ا هــذا  مــن  االجــتــاع  علم 

قيمة«  لــســود  ا ة  »لحيا حملة  يف  لحركية  وا االجــتــاع  عاملة   )Abraham

مقاومة  تاريخ  بلة  ملقا ا وتنر   . )S .M. Rodriguez ( رودريغيز  أم.  أس. 

االنشغاالت  مع  االجتاعية  لتفاوتات  ا وتقاطع  املتحدة  لواليات  ا يف  لعنرصسة  ا

االجتاعية.  لحركة  ا هــذه  نحو  دفعت  لتي  ا االجتاعية  لــة  لــعــدا ا حيال 

يفنس  إ بيرت  نظّم  بات،  االنتخا صاحبت  لتي  ا لتطورات  با عالقة  ويف 

حول  األول  نا  منتدا  )Michael  Burawoy ( بورواي  يكل  وما  )Peter Evans (

ملندرجة  ا املقاالت  تغطّي  املمكنة.  ئره  ومصا املتحدة  لواليات  ا يف  يجري  ما 

لواليات  ا يف  لعنرصية«  ا لرأسالية  »ا حول  تاريخية  مراجعات  ملنتدى  ا يف 

يف  مبا  لسياسية  وا دية  االقتصا االخر  لعقد  ا تطورات  ر  آثا وتحلل  املتحدة 

وجاعات  لعاملة  ا لطبقة  ا بني  ما  لعسرة  ا لعالقات  وا ية  لرعا ا تراجع  ذلك 

خلّفتها  لتي  ا رثية  لكا ا ر  اآلثا وكذا  ملناخي  ا لتغر  وا لبيئية  ا واملشاكل  مللونني،  ا

ء  زا إ واشنطن.  يف  لصادمة  ا ير  ينا أحداث  إىل  نتهت  ا لتي  ا ترامب  سياسات 

   . ممكنا لتغير  ا يكون  حتى  فعله  ميكن  ما  كذلك  لكتاب  ا يناقش  ة،  نا ملعا ا هذه 

لذي  وا  ، أوروبا إىل  لصينية  ا لهجرة  ا عىل  يركز  لذي  ا لثاين،  ا نا  منتدا يف 

ترتسم   ، )Pál  Nyír i ( نيري  وبال   )Fanni Beck ( بيك  فاين  من  كل  نظمه 

أوروبا  إىل  قبة  ملتعا ا لصينني  ا هجرة  موجات  تاريخ  تلّخص   ّمة  عا لوحة 

وكذا  ملهاجرين  ا أوضاع  امللف  يف  ملندرجة  ا املقاالت  تحلل   . وحارضها

لكيفية  ا وتُظهر  األوروبية،  لبلدان  ا يف  ملتداخلة  ا إلثنية  ا بني  ما  لعالقات  ا

لكيفية  وا الصني  يف  لحادثة  ا لسياسية  ا لتطورات  با تتأثر  أن  بها  ميكن  بها  لتي  ا

تهم. با خطا يف  وكذا  املهاجرين  أوضاع  يف   19 كوفيد  ئحة  جا تؤثر  بها  لتي  ا

ليمني،  ا أقىص  لحركات  يد  ملتزا ا لتأثر  ا شهدنا  األخرة،  لسنوات  ا د  متدا ا وعىل 

لهجرة  وا دية  االقتصا واألزمات  لية  لنيوليربا ا ر  آثا كانت  لتي  ا وأنظمته  به  وأحزا

تية.  ملوا ا لفرص  ا فذ  نوا بة  مبثا حال  لها  تجد  مل  لتي  ا االجتاعية  لتفاوتات  ا ومشاكل 

لربامج  ا أوجه   )Walden Bel lo ( بيللو  لدن  وا يقارن  لنظري،  ا لقسم  ا ويف 

لكونيني. ا لجنوب  وا الشال  يف  ليمني  ا أقىص  لدى  لقيادة  وا واملارسات  لسياسية  ا

عىل  لعامل  ا من  مختلفة  مناطق  يف  االجتاع  لعلم  نخصصه  لذي  ا لقسم  ا يركز 

تدعونا  مقاالت   )Esteban Torres ( توررس  استيبان  جّمع  فقد  لالتينية.  ا أمريكا 

مرموقون،  باحثون  وناقشها  طّورها  لتي  ا االجتاعية  لنظريات  ا عرب  لسفر  ا إىل 

االجتاعية  لنظرية  ا عىل  املشتغل  لفريق  ا يف  لناشطني  ا ء  األعضا من  أغلبهم 

للعلوم  لالتينية  ا أمريكا  مجلس  ضمن  لعامل  وا األمرييك  لالتيني  ا قع  لوا وا

  . )Lat in American Counci l  of  Socia l  Sciences )CLACSO االجتاعية )

ثم  ومن  أعضاءه  لبولوين  ا كوين  ر  حوا فريق  يقدم  املفتوح،  لقسم  ا وضمن 

لبحثية. ا تهم  واهتاما معنا  ملتعاونني  ا خلفيات  تنوع  عىل  ء  األضوا بعض  يلقي 

 )Christ ine Schickert ( شيكرت  كريستني  لنشكر  لفرصة  ا هذه  نغتنم 

كوين  ر  حوا فريق  يف  مساعدة  محررة  بوصفها  مثني  عمل  من  قدمته  ملا 

   ) نيا أملا  ،Jena ( يينا  جامعة  من  براهيم  إ وليد  بخليفتها  ونرحب 

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

كوين ر  حوا محّررا   

االفتتاحية  >

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

.globaldialogue.isa@gmail.com  ترسل املقاالت املقرتحة للنرش عىل العنوان >

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

السعيداين )تونس(

 العدد 1  من السلسلة 1٠ - ابريل -  ٢٠٢٠    

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


3

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

 

٣

املحرران: بريجيت آلونباخر، كالوس دور

محرران مساعدان: يوهانا غروبرن، وليد إبراهيم

محرر مشارك: أربانا سوندار

محرران مترصفان: لوال بوسوتيل، أوغست باغا

مستشار: مايكل بوررواي

مستشار إعالمي: خوان لياراغا

محررون مستشارون: ساري حنفي، جيوفري باليرز، فيلومني غوتيرس، 
إلويزا مارتن، ساواكو شراهايس، إيزابيال بارلنسكا، توفا بنسيك، شيه جو 
جاي شن، يان فريتز، كوييش هوزيغاوا، هرويش إيشيدا، غريس كونو، 

آلسون لوكونتو، سوزان ماك دانييل، إلينا أويناس، لورا أوسو كاساس، باندنا 
بوكاياستا، رودا ريدوك، منر السعيداين، عائشة ساكتانرب، سييل سكالون، 

نازانني شاه روكني.

محررون إقليميون:
العامل العريب: منر السعيداين، فطيمة الرضواين، حبيب الحاج سامل )تونس(، 

صورية مولودي قروجي )الجزائر(، عبد الهادي حلحويل، سعيدة الزين 
)املغرب(، ساري نفي )لبنان(.

األرجنتني: ماغدالينا ليومس، خوان باريكو، مارتن أورتاسون.

بنغالديش: حبيب الخندكر، خر الشودري، محمد جاسم الدين، بروي 
كريشنا بانيك، سابينا شارمن، سيباك كومار ساها، محمد جهر اإلسالم، عبد 

الرشيد، رسكر سوهيل رانا، جويل رانا، هالل الدين، مسدالرحان، ب.م. 
ناجموس ساكيب، إشارات جاهان إميون، شمس العارفني، ياسمني سلطانة، 

إكرام الكبر رانا، صالح املأمون، شارمني أكرت  شابال، رومان برفيز.

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أنجيلو مارتنس جونيور، أندريزا غاليل، دميرتي 
رسنوتشيني فاننديس، غوستافو دياس، خويس غرادو  نيتو، جيسيكا 

مازيني مانديس.

فرنسا/إسبانيا: لوال بوسوتيل.

الهند:  رشمي جني، نيدي بانسال، سانديب مييل، براغيا شارما، مانيش 
ياداف.

أندونيسيا: كامنتو سونارتو، ناري نوغروهو، لوسيا راتيه كوسومادوي، فينا 
إيرتيايت، إنديرا راتنا إيراوايت، باتينا ساراين، بيندكتوس هاري جوليانو، محمد 

شهيب الدين، دومنغوس إلسيد يل، أنطونيوس أريو سيتو هاردجانا، دينا 
تريزا باكايس، نور اإليني، جيجر ريانتو، أديتيا برادانا سيديايت.

إيران: ريحانة جافادي، نيايش دواليت، عباس شهريب، سيد محمد مطّلبي.

كازاخستان: أيجل زابروفا، بيان ساماغامبت، عادل روديونوف، أملش 
تليسباييفا، كوتنيش تل، املغول موسينا،  أكنور إميانكول، ماديار 

ألديريانوف.

بولونيا: جوستينا كوسنسكا، جوناتا سكوفيا، سارا هرزنسكا، فرونيكا بييك، 
ألكساندرا فاغرن، ألكساندرا برناكا، جاكوب بازويسيك، آدم موللر، زوفيا 

بينزا غابلر، إيونا بيودزيوا.

رومانيا: رالوكا بوبسكو، ياسا-غابرييال زامفريسكو، لوليان غابور، 
مونيكا جيوجيسكو، إيونا يانوس، بيانكا ميخايالنا، فرونيكا أونسيا، ماريا 

ستوزيسكو.

روسيا: إيلينا زدرافومسيلوفا، أنستازيا داور.
تايوان: وان جو يل، تاو سونغ لو، تسونغ جني هونغ، سويان يل رن، يو شيا 

شني، يو وين لياو، برو شونغ هونغ

تركيا:  غول سورباسيوغلو، إيرماك إيفرين.

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

تتناول الندوة اىل املحنة واالحتاالت يف الواليات املتحدة بعد االنتخابات الرئاسية يف 2020. تغطي 

املقاالت وجهات النظر التاريخية و تحلّل آثار التطورات االقتصادية والسياسية يف العقد املايض. 

املستقبل  إىل  أيًضا  ينظراملؤلفون   ،2021 يناير  يف  واشنطن  يف  وقعت  التي  األحداث  مواجهة  يف 

ويناقشون ما ميكن فعله لجعل التغير ممكًنا. 

بعض  تركز  أوروبا.بينا  يف  الصينية  الهجرة  حول  األبحاث  من  مجموعة  الندوة  هذه  تعرض 

املساهات عىل حركات الهجرة يف القرن العرشين ، يتعامل البعض اآلخر مع التغرات الهاّمة يف 

الوضع االجتاعي واالقتصادي للمهاجرين الصينيني يف القرن الحادي والعرشين.

نقطة  الالتينية  أمريكا  يف  االجتاع  علم  نظرية  أصبحت   ، اليوم  العاملية  التحديات  مواجهة  يف 

مرجعية متزايدة األهمية. هذه الندوة تُظهر أصالة التنظر يف أمريكا الالتينية بكل اتساع وعدم 

التجانس ، حيث يبدأ البحث دامئًا من وجهة نظرهم املحلية نحو الطريق للنظرية العاملية.
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2 االفتتاحية: 

< حديٌث يف علم االجتامع 
وِد ِقيَمٌة«:  أَلَُق »لَِحَياِة السُّ

٥ حديٌث مع أس. أم. رودرغيز، بقلم مارغريت أبراهام )الويات املتحدة( 

 < الواليات املتحدة: املأزق واملصائر املمكنة
 ما الذي ميكن فعله حيال أوضاع الواليات املتحدة،

9 بقلم بيرت إيفنس، الواليات املتحدة 

وفيات اليأس وصّحة الدميقراطية: تحديات ماثلة أمام علم االجتامع، 

11 بقلم غابور شريينغ، إيطاليا 

رأسامل برشي، 

14 بقلم كريستوفر موللر وسوريش نايدو ، الواليات املتحدة  

مستقبل العدالة اإلنجابية يف الواليات املتحدة، 

16 بقلم باتريشيا زفيال، الواليات املتحدة 

النضال من أجل العدالة املناخية وإدارة بيدين-هاريس، 

18 بقلم جي. ميجني شا، الواليات املتحدة 

جرب أرضار جذري، 

20  بقلم ماركوس أنطوين هانرت، الواليات املتحدة 

< هجرة الصينيني إىل أوروبا
مواقع الصينيني املتحولة يف أوروبا، 

22 بقلم فاين بيك، املجر، وبال نيريي، هوالندا 

من الصمت إىل الفعل: الصينيون يف فرنسا، 

24 بقلم يا هان شوانغ، فرنسا، إميييل تران، هونغ كونغ، وهيلني لو باي،  فرنسا 

الطلبة الصينيون يف أوروبا، 

26 بقلم ستيغ ثوغريسن، الدامنارك 

مهاجرو التأشريات الذهبية الصينيون يف بودابيست، 

28 بقلم فاين بيك، إيسرت كنيهار، وليندا زابو، املجر  

الصينيون يف إيطاليا: األعامل والهوية، 

30 بقلم تينغ دينغ، الواليات املتحدة 

وضعّيات الّصينيني املتحولة يف رصبيا، 

32 بقلم يلينا غليديتش، رصبيا   

املهاجرون الصينيون وجائحة كوفيد 19، 

34 بقلم مارتينا بوفولني، سلوفينيا 

< آفاق نظرية
يف اتّجاه تحليل مقارن ألنظمة أقىص اليمني، 

36 بقلم والدين بيللو، الواليات املتحدة 

< علم اجتامع من أمريكا الالتينية
املقاصد الكونية لعلم االجتامع األمرييك الالتيني، 

38 بقلم إستيبان توررس، األرجنتني 

البارادايم العامل: مقرتح جديد لعلم االجتامع،  

39 بقلم إستيبان توررس، األرجنتني 

الربط ما بني علم االجتامع الكوين والحداثة الكونية، 

41 بقلم خويس موريشيو دومنغيس، الربازيل 

تاريخية النظرية: مقرتح ألجل أمريكا الالتينية، 

43 بقلم فيفيان براشت-ماركيث، مكسيكو 

إعادة التفكري يف الرتابط، 

4٥ بقلم سريجيو كوستا، أملانيا 

زمن اإلهامل:  نظرية يف أزمة األنساق، 

47 بقلم آلدو ماسكارينيو، الشييل 

البحث عن نيوليربالية من أمريكا الالتينية، 

49 بقلم فريونيكا غاغو، األرجنتني 

يف اتجاه نَْحٍو ما بعد ليربايل، 

٥1 بقلم كارمن إليثارب، البريو 

املقاييس، التفاوتات والنخب يف أمريكا الالتينية، 

٥3 بقلم ماريانا هرييديا، األرجنتني 

الرتاكم البدايئ ونقد القانون، 

بقلم غيلهرمي ليت غونسالفيس، الربازيل                                                          ٥٥

< القسم املفتوح
٥7 تقديم فريق حوار كوين البولوين  

أن  ورأوا  منه  مفروًغا  أمًرا  عامليتهم  اعتربوا   - الشامليني  واألمريكيني   - األوروبيني  أن  حني  “ي”يف 

خصوصيتهم قابلة للتعميم من الناحية املفاهيمية عىل الفور ، كان عىل األمريكيني الالتينيني أن يبدأوا 

من خصوصيتهم حيث تم رفض عامليتهم من حيث املبدأ”

                                                                                               خوسيه موريسيو دومينغيز

>
 العدد ٢  من السلسلة 1٠ - أغسطس -  ٢٠٢٠    
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>>

وِد ِقيَمٌة«  أَلَُق »ِلَحيَاِة السُّ
حوار مع دكتور أس. أم. رودريغيز 

>
مارغريت أبراهام )م أ(: ما تعريفك لـ«لحياة الّسود قيمة«؟

الناس عن »لحياة السود قيمة«  )الَِحًقا،  سمر رودريغيز )أس أ(: عندما يتحدث 

األول،  املقام  إنها يف  أشياء مختلفة ولكنها مرتابطة.  حسق( هم يشرون إىل ثالثة 

تنظيم كوين واحد له تفرعات يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا، انتظم 

التفوق األبيض وإنهاء عنف الدولة  سنة 2013. غاية الحركة األساس هي محاربة 

كاييه  آالن  كاييه. تصوير:  آالن 

ضد املنحدرين من أصول أفريقية وبناء القوة الجاعية الرضورية الستدامة مجتمع 

مناهض للعنرصية. ثانيا، حسق شعار يتقّصد أن يتجسد يف الواقع لكل األفارقة عىل 

امتددا العامل: نحن موجودون، لوجودنا قيمة. أخرا، ورمبا بصفة أوضح من املعنيني 

 Movement for Black Lives( السابقني، يقصد الناس حركًة من أجل حياة السود

من  تناضل  متجانسة،  عديدة  منظات  من  تحالف  تنظيم-مظلة،  وهي   )M4BL

أجل العدالة العرقية معظمها كان موجودا لفرتة طويلة قبل حسق. أنا هنا أشر إىل 

 

الكويري  اإللغاء  بدائل  و  للقوميات،  عابر  عرص  يف  املنظورية 
وراء  ما  يف  ليس  و”  قريبا(  )ينرش  الكراهية”  عنف  لتجريم 
التأديبي  والعنف  السجني  التطبع  أثر  مراوحات  القضبان:  
قريبا(. )ينرش  والجامعاتية”  األرسية  السجون  حراس  حياة  يف 

مجدد  كتاب  مرشوع  عىل   رودريغيز  الدكتورة  تشتغل 
املناضلة  األكادميية  الحركية  األكادمييا:  ضمن  اإللغاء  للغاية: 
الكولونيالية  يُحذف:  أن  يجب  ما  و،  العقوبات  إلغاء  وحركة 
الكوريرية  اإللغائية  واملامرسة  العمراين  والتجديد  األبدية، 
مع  الجامعايت  التنظم  من  سنوات  وبعد  نيويورك.  مدينة  يف 
بقيادة  رودريغيز  التحقت  النظام”  خارج  السالمة  “تجمع 
املنظمة   ،)Audre Lorde( لورد  أودري  مرشوع  مديري 
الواليات  يف  امللونني  الكوير  لفائدة  ونضاال  َجْمًعا  األوسع 
متنوعة  وزماالت  وجوائز  منح  عىل  أعاملها  حصلت  املتحدة. 
مبا يف ذلك زمالة ما بعد الدكتورا )2020-2021(  من جمعية 
الجامعيات األمريكية )AAUW( من أجل اإللغاء يف األكادمييا 
واإليديولوجيات  واملؤّسسات  العقوبات  إلغاء  )املقصود 
األمريكية  الجمعية  ضمن  األقليات  برنامج  وزمالة  السجنية( 
مارغرات  رودوريغيز،  تحاور   .)201٥-2014( االجتامع  لعلم 
السابقة  الرئيسة   )Margaret Abraham( أبراهام 
جامعة  رئيس  ونائبة  االجتامع،  لعلم  الدولية  للجمعية 
لكريس  املتميزة  واالستاذة  املتحدة(،  )الويات  هوفسرتا 
الجامعة. نفس  يف   )Harry H. Wachtel ( واتشيل  هاري 

متييز،استخدام  دون  من  رودريغيز-  )سمر  رودريغيز  د. 
علم  يف  مساعدة  أستاذة   )they/their الضمري 
املثليني،  السحاقيات،  دراسات  ومديرة  اإلجرام، 
يف   )LGBTQ(  + والكويري  الجنس  وعابري  مزدوجي 
االجتامع.  علم  قسم   ،)Hofstra( هوفسرتا   جامعة 
س  حقوق  تنظيم  الكوير:  إدماج  اقتصادات  كتاب  مؤلفة 
 The Economies ( أوغندا  يف  للقوميات  العابرة  ج  ع  م  م 
 of Queer Inclusion: Transnational Organizing
عمدت  وفيه   ))2019(  for LGBTI Rights in Uganda
للقوميات  العابر  التنظيم  عىل  ترتب  ملا  َفَواِرِقيٍّ  تحليل  إىل 
األخرى  منشوراتها  املحيل.  الحريك  للنضال  الدويل  والتمويل 
وكذلك  األبدية،  هشاشة  و)الال(  السجنية  الحامئية  تشمل  
يف  والترصف  األفريقية  الكويرية  تنظيم  قيمة:  للخفاء 
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نزوع وسائط اإلعالم التي سارعت إىل تسمية كل االحتجاجات املناهضة للوحشية 

البوليسية عىل أنها حدٌث يف سياق حسق، برصف النظر عن االنتاءات التنظيمية 

الحقيقية التي يوجد ضمنها املنظمون أو املشاركون.

إن ألق حسق، بوصفه عنوانًا ميكن ألّي كان من املناهضني للعنرصية أن يتبّناه، مبني 

عىل الشعور أن بإمكانه أن يجيب عىل الحاجة بأرسع ما ميكن لفصول ممتدة يف 

الزمن أن تَبِْنَي. حسق هي تلك الحركة األلفية املساة » األْسَود جميل« أو » قوة 

األَْسود« : حركة غر ممركزة، عىل غر منط النسق االعتقادي، رصخة مديدة العمر، 

احتجاج جاعي.  

م أ: هل توضحني لنا بعض االستمرارات والتغرات التي رأيِت ما بني حركات السود 

يف املايض وحركة حسق الحالية؟ ما هي اسرتاتيجيات الخلخلة التي تحّدت الوضع 

الذي كان القائم؟

أس أم:  مثة تاريخ ممتد ومتّصل من التنظيم الجاعايت والتعاون املتبادل يف الواليات 

التعاون  الدولة االجتاعية. يتطلب  أثّثه من ُوجدوا عىل هامش خدمات  املتحدة 

املتبادل تقاسم املوارد وإعادة تصور كل من املوارد واملسؤوليات بوصفها جزءا مكينا 

قّدمت  تاريخيا،  دولة-نحو-املواطنني.  التوّجه  عن  بديال  الجاعاتية  العالقات  من 

أنها  الدولة عىل  تتصور  الغالب، مل  ولكنها، عىل  للدولة  السوداء مطالب  الحركات 

 Black( هي الكل، وأنها غاية كل شيئ«. يشمل ذلك برنامج حزب الفهود السود«

Panther Party( ذا النقاط العرش، الذي طالب بتعويضات عن االستعباد واإلبادة 

بينا كان يفكر يف توزيع للموارد  ترُشف عليه الجاعة. عىل ذات املنوال، تطلب 

حسق  تعويضات وإنهاًء ملختلف أنواع اإلرضار الذي لحق بالسود ، ولكنها ال تريد 

بورغارت  إدوراد  وليم  بنّي  لقد  الدولة.  رقابة  تحت  التوزيعي  الفعل  يقع هذا  أن 

يف  األحرار  مكتب  عن  كتب  عندما  الدولة  حدود   )W.E.B. Du Bois( دوبويز 

كتابه أرواح الشعب األسود  )The Souls of Black Folk(. أقيمت تلك املؤسسة 

بالعمل  متتعهم  نحو  ولتسعى  السود  األمريكان  حرية  لتحمي  بالذات  الفيدرالية 

املأجور خالل السنوات 1870. ورسعان ما فشل املكتب يف مهمته ألنه مل يكن معنيا 

الذي كانت  األبيض )وعىل األخص ذاك  التفوق  بالوقوف يف وجه عنف  مبا يكفي 

تقرتفه كو كلوكس كالن(، ويف وجه املبادرات الترشيعية التفوقية البيضاء التي كانت 

تجرّم حياة السود.    

مظاهر االستمرار التاريخي غزيرة: املطالبة بالحرية، وبالكرامة وبالتحرر من القمع 

وضد   ك،  ج  ع  م  م  س  وقيادة   السوداوات،  النساء  حضور  أجل  ومن  السيايس، 

الوحشية البوليسية، وضد قمع الدولة، وضد الحركات العنرصية املعادية، وحضوة 

بعض  يف  رأينا  لقد  بارزة.  تغرات  مثة  العقاب.  من  وباإلفالت  بالتعويضات  البيض 

املتحدة-املرتجم( كيف كانت  الواليات  الغريب )من  الوسط  املدن وعىل األخص يف 

لهذه  يكن  مل  تاريخيا،  بيضا.  األحيان حلفاء  الكثر من  تتضمن يف  مسرات حسق 

املناطق ميل نحو الفعل املبارش. كا رأينا الظلم الواضح الذي كانت تسلّطه قوات 

األمن املَُعْسَكرَِة عىل مثل هؤالء املحتّجني وكذا من ِقبَل مناهيض االحتجاج التفّوقيني 

استعراضات  البيض. خالل  قتل ضد حلفاء حسق من  اقرتفوا جرائم  الذين  البيض 

بسبب  للرضب  عرضة  اليهود(  من  منهم  )والعديد  البيض  الحركيون  كان  الحريّة 

التحاقهم بحركة الحقوق املدنية. مل يكن هذا املظهر كثر االختالف عا ساد، ولكني 

ال أذكر أية فرتة من تاريخنا رأينا فيها كبار السن من البيض وهم يسقطون أرضا 

ورجالن  الهرب،  إىل  تسارع  شابة  بيضاء  امرأة  كانت  فيا  البوليس،  عنف  تحت 

أبيضان يتعرضان إلطالق نار عىل أيدي شاب أبيض مل يبلغ العرشين بعُد، أرَْداُها 

قتيلني.  أنا أعني ، وعىل الرغم من استمرار إلحاق األرضار بالسود، أن مثة حقيقة 

جديدة فاقعة، مفادها أن الحلفاء البيض كابدوا أشكاال من اإلرضار غر مسبوقة. 

وأنا أرى أن نقطة التحول هذه تشر إىل تجّدد بالغ األهمية يف قمع الدولة: عسكرة 

انفتاح وسائط  بالجيش-املرتجم(، وهذه  مل تحدث بسبب  البوليس )جعله شبيها 

اإلعالم وتوسع تغطية شبكات التواصل االجتاعي فحسب، بل نتيجة لروح متجددة 

من السعي إىل تثبيت السيطرة البوليسية.

الواليات املتحدة؟ ما الذي  النسقية يف  هل مبقدور حسق أن تغّر العنرصية  أ:  م 

ميكن أن يحدث تغيرا بنيويا؟

أس أم: أرى أنه علينا، بدال من هذا، أن نجيب عىل السؤال: ما أشكال التغير التي 

علينا تفعيلها بحيث يكون لحياة السود قيمة فعال؟ وبدال من التفكر يف هذا األمر 

أنها  نفكر يف حسق عىل  أن  علينا  تنظيم وحيد، ذو هدف واحد ال غر،  أنه  عىل 

السود  منظمو  عليها  يركّز  التي  املََكاِمن  أستكشف  أنا  عميل،  يف  تحالفية.  رصخة 

ضمن العدالة التغيرية، والنسوية املناهضة للعقوبات السجنية والتنظم املناهض 

للعنف. لََسْوَف يستدعي الرتكيز عىل هذه النقاط، ال بوصفها مجرد قيم بل بوصفها 

حقيقة  إىل  شعار   من  تحويل حسق  املطلوب،  البنيوي  التغير  تتقّصد  مارسات 

اجتاعية قامئة.  

م أ: ما هي تقاطعات الجندر والعرق والطبقة يف سياق حسق؟

أس أم: حسق مثال حركة رائع من أجل السعي املفتوح نحو التقاطعية من خارج.  

بتأسيسها من قبل ثالث نساء ذوات جذور أفريقية، اثنتان منهمن كويريتان، مل تكن 

األمريكان  فرعية واحدة من  أجل مجموعة  النضال من  أبًدا  خوض  تعني  حسق 

السود. تاريخيا، ركزت الحركات التي ناضلت من أجل إنهاء الوحشية البوليسية عىل 

الرجال السود املستقيمني. وفيا كان هؤالء يتلقون، كا تؤكّد االنتقادات، اهتاما 

ألهداف  ممثال  الحقيقة  يف  ذلك  يكن  مل  الحركة،  ضمن  وزنهم  مع  متناسب  غر 

املؤسسني. وعليه، أنا أحاجج بأن هذا يعكس عرشيات من الذاكرة التنظيمية التي 

السود املستقيمني. تعلمنا كيف  الفتيان والرجال  لنا والتي كانت تركز عىل  كانت 

عىل  سابقة  ذلك  وأعطانا   ،)Oscar Grant( غرانت  أوسكار  عىل  حدادنا  يكون 

منوالها كان حداُدنا عىل فيالندو كاستيل )Philando Castille(. نحن نذكر كيف 

ألفراد  ندفن  كيف  عرفنا  ولذلك   ،)Amadou Diallo( دياللو  آمادو  الرثى  وراينا 

بأن  لنا  يسمح  املَُعرْقََنة(  )الرجولة  هذا  القمع  محور   .)Alfred Olango( أولنغو 

الوخيمة، وبأن  األناقة يف عرض رسدياتنا حول املسؤولية واملارسات  نرسم حدود 

الَقتَلة«.  الرشطة  أعوان  »إيقاف  قبيل  من  بسيطة  بتغيرات  لذلك  تبًعا  نطلب  

وعندما نشمل الكويريني/الكويريات والنساء السوداوات نستدمج طبقات جديدة 

من الفروق مل تحظ باالعتبار ضمن األمنودج املتفق عليه عىل نطاق واسع، بحيث 

نكون بصدد إطالق محاورة أطبق عليها الصمت الكامل عىل امتداد تاريخنا. يعني 

ذلك، أنه عندما تقوم جهود إيقاظ الوعي املستندة عىل شبكات التواصل االجتاعي 

بنية  الحقيقة،  مثّة، يف  تكون  باسمها )#SayHerName(، ال  انطق  قبيل وسم  من 

سابقة الوجود تسمح مبناقشة تفيش اإلرضار، ومعناه وكيفية معالجته. الكثر ما 

ميارس من العنف الذي تواجهه النساء والكويريني/الكويريات السوداوات يعود إىل 

تدويل َدْولَة العنف والسياسات البوليسية، كا يعود إىل ما  سمحت به العالقات 

الجاعاتية املهلهلة. ولكن عدسة التقاطعية هي التي تسمح لنا بأن نتخيل، ال ما 

نتقصده من التحول فحسب، بل وكذلك تحّوال تغيريا. هذا هو إسهام نظرية كمربيل 

تهميشا  األبعد  حاجات  نتخيل  عندما  األساس:   )Kimberlé Crenshaw( كرنشاو 

ونركز عليها، نخلق إمكانيات تدّخل تكون أكرث شموال.     

م أ: ِخيَض الكثر من املناقشات واملجادالت حول الرشطة. هل أبرزت حسق الحاجة 

إىل إصالح العدالة الجنائية؟

أس أم:  كثرا ما تعاين اقرتاحات التغير االجتاعي من ذات منوال املصر الخطايب: 

من  يكون  الحالة،  هذه  مثل  يف  االهتام.  عىل  تَُسيْطر  سلبية  نحو  املعنى  رصف 

اليسر الرتكيز عىل »املحصالت النهائية«، عىل الغياب، عىل ما يسّمى التغير السلبي 

ألنه يحيل عىل  الشدة، ويوحي بالخوف. بدال عن ذلك، ميكن للسياسة اإليجابية، 

>>
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عن  التمويل  بـ«حجب  املنادية  الرصخة  إن  التفكر.  إىل  تدعو  أن  اإلبداع،  سياسة 

يف  ملفوف  الفوارق  ومتلون  غني  اقرتاح  هي  املعاين:  من  بالكثر  تحفل  الرشطة« 

التمويل لجاعاتنا  الرشطة-بذل  التمويل عن  الكلات. مطلب حجب  شعار ثاليث 

يتطلب السلبية واإليجابية يف آن معا. أنا ال أقصد هنا معًنى ذا محمل ِقيَِمّي، بل 

معنى حضوٍر وغياٍب، نقض وإبداع. يتوجب أن يكون هذا املعنى، وبطرق متعددة، 

يف قلب اهتام علاء االجتاع عىل اعتبار أنه يقوم عىل اقرتاح وضعه األب املؤسس 

لعلم االجتاع األمرييك وليم إ ب دوبويز يف صياغة دميقراطية اإللغاء سنة  1935 

)املقصود إلغاء العبودية عىل طريق بناء مجتمع عادل عرقيا-املرتجم(. تقوم نظرية 

دوبويز عىل أنه ليس مبقدورنا أن نحدث تغيرا تقدميا إلغائيا فعليا  من دون إدماج 

فعل اإلبداع. علينا أن نستثمر وقتنا، وطاقتنا، ومواردنا يف وضع » مؤسسات تؤكد 

الحياة« )روث ويلسون جلمور Ruth Wilson Gilmore(، تلك التي سوف تعوض 

لتحقيق  الوحيدة   الطريق  هي  هذه  عندنا.  االستعباد  وبنى  السجنية  مؤسساتنا 

»التخلص من« من دون مكابدة آثار فراغ الحق، وهي فرصة جديدة لتغير املارسة 

يكتف  مل  الحاجة؟  هذه  تربز  أن  حسق  عىل  يتوجب  كيف  واالستعباد.  السجنية 

قادة حركتنا االجتاعية املعارصون بوضع ما يتوجب فسخه بل أشاروا أيضا إىل ما 

يتوجب تأسيسه.

م أ: كيف أثّر تصوير وسائط اإلعالم حسق يف تنظيم العدالة العرقية؟

أس أم: ما يثر االهتام هو أنني وجدت أن تغطية الوسائط اإلعالمية لالحتجاج 

األسود أكرث تعاطفا بكثر خالل حقبة ترامب، حينا كانت األجندة القومية البيضاء 

معروضة للعموم. أطلقت وسائط اإلعالم السائد رسدية متخيلة حول خطر محدق 

سياسات  إزاء  طارئة،  حالة  اختالق  أنه  عىل  مبيمبي   آشيل  يصّوره  قد  ما  جديد، 

هة نحو السود.  وعىل الرغم من استمرار عنف الدولة املناهض  اإلحياء واإلماتة املوجَّ

للسود ولألهليني، بدا، وبصفة مفاجئة، ما كان من املطالب »غر مربر« معقوال.

بينا كنت أجري بحوثا يف سياق التحضر لكتايب اقتصدات إدماج الكوير، تفّحصت 

الطريقة التي بها ميكن لالهتام اإلعالمي أن يستجلب دفقا من الدعم املايل، من 

دون توفر تناٍم فعيل يف فهم املشكلة. بقدر ما تكون الصورة مثرة وحادة، يتزايد 

الّدعم. ولكنه دعم يظل عىل الغالب سطحيا فيا ينزع اإللتزام إىل الرتاجع عىل مر 

الزمن. يف نهاية األمر، الوسائط اإلعالمية مسؤولة عن إشهار القضية ومن ثّم تلقي 

الفرادى ومؤسسات  املانحني  من  العديد  ويستغل  وعابر!   مايل هائل  مجرد دعم 

الوسائط  تخلق  هم.  صورهم  من  تحّسن  خرية  مساعدات  لبذل  الفرصة  الدعم 

اإلعالمية الطابع الثقايف واملعنى املناسب للحظة. يف عميل، كان  قانون تجريم املثلية 

الجنسية يف أوغندا هو مثايل الذي رأيت فيه هذا النوع من الدفق التموييل )يشبه 

اإلعصار( الذي أىت بنتائجه هو الخاصة غر املحسوبة. هذا الصيف، وميكنني أن أقول 

هذا باعتباري عضوا  يف مكتب مدراء تنظيم العدالة الجنائية، كانت حسق تعني 

أن مبادرات العدالة الجنائية يف قلب املعركة، وال ميكننا أن نتخيل تجربة مثل هذه 

النعمة التمويلية سوى يف زمن يرى فيه الناس أن األزمة السياسية قامئة.  

جراند  يف  الكاريبي  البحر  منطقة  تقودها  قيمة  السود  لحياة  مسرة 

 .2020 يونيو   14 األحد  يوم  يف  نيويورك،   ، بروكلني   ، بالزا  آرمي 

أبراهام.  مارغرات  تصوير: 

>>
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م أ: كيف أثرت تقدمية حسق يف االنتخابات ويف األحزاب السياسية الرئيسة؟

هامش  عىل  ركنها  من  الرغم  وعىل  السوداء،  للتقدمية  كان  الدوام،  عىل  أم:  أس 

السياسات االنتخابية، أثر يف حقائقنا السياسية الرئيسة. عىل سبيل املثال التاريخي، 

السود  الفهود  حزب  وضعه  الذي  املجاين  الصباح  فطور  برنامج  نتذكر  أن  ميكننا 

)Black Panther Party’s Free Breakfast Program(، والذي صار مكّونا سياسا 

أساسا خالل السنوات 1960 ومتكن من اندماج عميق ضمن املدارس العمومية يف 

الواليات املتحدة االمريكية سنة 1975. شهدنا مثاال مشابها هذه السنة، يف محاولة 

السود التقدمية يف الحصول عىل تضمنٍي يف الربنامج الرئايس يبّجل وضع املبادرات 

رعاية صحية  العبودية:  عن  التعويضات  رأس  عىل  األربع  االجتاعية  الدميقراطية 

عن  االمتناع  العمومية،  الجامعة  إىل  نفاذ  املدرسية،  الديون  فسخ  للجميع،  شاملة 

االستثار يف قطاعي الجيش والرشطة من أجل االستثار يف املوارد الجاعاتية )مثل 

الرعاية اليومية، املدارس العمومية، املرافق الصحية، ...إلخ (. مل نشهد، كرّة أخرى، 

عىل  حصلنا  ولكننا  املرغوبة،  اليسارية  التضمينات  عىل  السود  التقدميني  حصول 

التعويضات عىل  إمكانية بذل  التحدث عن  الذي ال يرغب يف  الدميقراطي  املرشح 

استعباد األمريكان من أصول أفريقية خالل املناقشات الرئاسية األولية. وعىل الرغم 

من ذلك، أبان لنا التاريخ، من خالل التنظم والفكر السياسيني األَْسَوَديْن، أن البالد 

تستفيد جاعيا من رسابات املطالب التقدمية السوداء.

م أ: وضع علاء االجتاع تحديات أمام الطريقة التي بها نفكر ونصنع علم االجتاع. 

من هم علاء االجتاع الذين أثّروا يف نظرتك للسياسات وللنضالية الحركية ذات 

العالقة بحسق؟

بنّي  النقد،  الكلية«، ومن خالل هذا  أم: لطاملا نقد علاء االجتاع »املؤسسة  أس 

األكادمييون املناضلون الحركيون الطريق نحو تخلص مجتمعنا من مثل هذه البُنى 

الساهرة عىل التسميات الرقابية وعىل املارسات العقابية. يف مرشوع كتايب الراهن 

حول اإللغاء يف األكادمييا، يتبنى هؤالء األكادمييون لغة وهوية بوصفهم إلغائيني. 

كان  األول.  املقام  يف   )Mariame Kaba( كابا  ماريام  عمل  ذكر  بإغفال  أقرّص  لن 

علم  يف  شهادة  تحمل  وهي  اإللغائيني،  واملارسة  الفكر  تطوير  يف  رئيسا  إسهامها 

االجتاع. أن نتحدث عن عمل علاء اجتاع منضّمني تحديدا إىل مؤسسات تعليم 

عال أمر مختلٌف عن التحّدث عّمن يشتغل بعلم االجتاع حامال إياه نحو الفعل. 

 Black( ›لقد متكنت كابا من أن تؤثّر يف مسار ›تنظيم شيكاغو لحياة السود قيمة

Lives Matter Chicago( ويف العديد من املنظات التي أسهمت يف ›الحركة من 

الشباب  ›مرشوع  ذلك  يف  مبا   )Black Lives  4  Movement(‹ السود  حياة  أجل 

.)Black Youth Project 100( ‹ 100 السود

من األكادمييني املناضلني الحركيني يف املؤسسات األكادميية الذين أثروا كثرا يف منظوري 

َس يفINCITE!  )شبكة من  وعميل أَُعدُّ بيث ريتيش )Beth Richie( العضَو املؤسِّ

النسويات الراديكاليات، يف الواليات املتحدة، تجمع تنظيات ملونة تطالب بإنهاء 

 Mimi( وميمي كيم ،)عنف الدولة والعنف يف املنازل وضمن الجاعات- املرتجم

ٌس يف ›تدخالت إبداعية‹ )Creative Interventions(، وليات بن  Kim( عضو ُمَؤسِّ

مويش )Liat Ben-Moshe( التي حسستنا برصورة الرتكيز عىل اإلعاقة والجنون يف 

أعالنا األكادميية ويف نضالنا.  أنا أعتقد أن هؤالء النسوة الثالث الاّليت ذكرُت يقفن 

فعال عىل واجهة تجديدنا الفكري ومارستنا امللتزمة بإنهاء اإليديولوجيا الّسجنية.

تومسون  إيلني  فانيسا  أعال  يف  الحقيقي  اإللهام  أجد  املتحدة،  الواليات  خارج 

تامايل )Sylvia Tamale( يف  أملانيا، وسيلفيا  )Vanessa Eileen Thompson( يف 

أوغاندا. ترشح تومسون تكنولوجيات املقاومة التي يستعملها املناضلون ومنظمو 

الجاعات التي تعمل من أجل إنهاء عنف الدولة املناهض للسود وللمهاجرين يف 

فرنسا وأملانيا. تامايل، الباحثة و املناضلة النسوية، أنفقت عقودا يف املرافعة من أجل 

العدالة الجندرية والجنسية  فيا كانت تنخرط يف العديد من املعارك العمومية من 

أجل تغير ثقافات العنف.    

توجه كل املراسالت إىل 

 www.smrodriguez.com   أو   sm.rodriguez@hofstra.edu   روديغيز عىل العنوان

mailto:www.smrodriguez.com?subject=
mailto:sm.rodriguez%40hofstra.edu?subject=
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ما الذي يمكن فعله حيال 
أوضاع الواليات المتحدة؟

بيتر إيفنز، جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الواليات المتحدة. عضو لجنة البحث حول االقتصاد والمجتمع، 
ولجنة الحركات العمالية، ولجنة الطبقات االجتماعية والحركات االجتماعية، ضمن ج د ع اج

>

>>

نذ منتصف القرن العرشين، كان مسار الواليات املتحدة رمزا لتطور الرأسالية م

إذا كان  العاملي؟  الرأسالية  بتطور  املتحدة مبرشة  الواليات  تزال  أما  العاملي. 

يف  والعرشين  الحادي  القرن  يف  األمركية  الرأسالية  لفشل  فإن  كذلك،  األمر 

الحفاظ عىل معاير القرن العرشين لرفاهية الطبقات العاملة فيها، وتداعيات هذا 

الفشل السياسية، آثار عىل جميع مواطني العامل.

ميثّل فهم جذور دخول الواليات املتحدة الفوضوي إىل القرن الحادي والعرشين 

وآثاره تحديا تحليليا. يف ما ييل عرض لخمس محاوالت ملواجهة هذا التحدي. وهي 

تحليالت موجزة، تركز عىل مجاالت محددة يف االقتصاد السيايس األمريك، وتحّقق يف 

مسألة ما ميكن فعله بشأن الخلل الوظيفي الذي تعانيه الواليات املتحدة. ال يدعي 

هذا امللف أنه نظرة عامة شاملة، إال أنه يوفر بداية مثمرة لنقاشات من املرجح أن تثر 

اهتام من يتعنّي عليهم العيش يف الواليات املتحدة )أو يف ِظاللها( مع بداية عقد جديد.

الرفاهية  لتدهور  حديثا  به  معرتف  مبؤرش  مناقشتنا  شرينغ  غابور  يبدأ 

ليست  الذين  البيض  العال  بني  اليأس«  »وفيات  معدالت  ارتفاع  وهو  األمركية، 

عيش  لسبل  السوق  سبّبه  الذي  التدمر  أدى  لقد  جامعية.  شهادات  لديهم 

املظامل  ترجمة  إىل  اليأس،  وفيات  إىل  أدى  والذي  وتجمعاتها،  العاملة  الطبقة 

اإلقصائية. اليمينيّة  الشعبوية  للسياسات  دعم  يف  العاملة  للطبقة  السياسية 

بالنسبة  الكثر  تكشف  التي  األعراض  من  اليأس  نتيجة  الوفاة  حاالت  تُعد 

لكريستوفر مولر وسوريش نايدو، لكن تشخيصها يسلط الضوء عىل »االنقسامات 

والفجوة  املؤهالت«  خلفية  عىل  واالستغالل  االستبعاد  عن  الناتجة  االجتاعية 

الشهادات  تحصيل  توسيع  يساعد  قد  االستبعاد.  هذا  عن  الناجمة  السياسية 

يعتربان  لكنها  كبر،  بشكل  الهّوة  جرس  يف  تكاليفها  خفض  خالل  من  الجامعية 

أكرث  أمرا  عليها  الحاصلني  وغر  الشهادات  أصحاب  بني  فعالة  تحالفات  بناء  أن 

أهمية. يضع تحليل مولر/نايدو عبء بناء التحالف عىل اليسار املتعلم، ويقرتحان 

خدمة  يف  معارفهم  املحظوظة  املجموعة  هذه  أعضاء  من  مزيٌد  يُوظّف  أن  مثال 

العالية. النقابات  مثل  األمريكية«،  العاملة  الطبقة  قيادة  عىل  قادرة  »منظات 

النضاالت  إىل  العاملة  الطبقة  عوامل  تدمر  من  زافيال  باتريشيا  مقالة  تنتقل 

من  النقيض  وعىل  امللونة.  البرشات  ذوات  واملهاجرات  الفقرات  للنساء  املستمرة 

للرأسالية  املدمرة  األجندة  يف  أساس  رشيٌك  الّدولة  أن  ترى  التي  شرينغ  حجة 

أساسيا  تهديدا  اإلنجابية  للحقوق  النشط   الدولة  قمع  زافيال  تعترب  النيوليربالية، 

املال،  رأس  وليس  الدولة،  تكون  أن  ذلك،  ومع  وعائالتهن.  النسوة  هؤالء  لحياة 

يكمن جوهر  زافيال،  إىل  بالنسبة  املقاومة.  تنظيم  يساعد يف  أمر  الرئييس،  الخصم 

الكفاح من أجل العدالة اإلنجابية يف نشاط التحالف الواسع للحركات االجتاعية، 

مقاومته  أثناء  املفاجئة  االنتصارات  بعض  حقق  والذي  امللونات،  النساء  بقيادة 

بايدن. إدارة  مواجهة  يف  رشاسة  أقل  يكون  لن  تحالف  وهو  املحافظة،  األجندة 

انبعاثات كربونية أدىن ما هو  التعامل مع االنتقال إىل عامل ذي  غالبا ما يتم 

واالجتامعية  السياسية  التطورات  تحليل  أثناء 

يف  األخرية  األربع  السنوات  يف  واالقتصادية 

أيضا  الرضوري  من  إنه  املتحدة،  الواليات 

قد  التي  واإلمكانيات  املستقبل  ننظرإىل  أن 

اإلبداعية. املشاعات  املصدر:  يحملها. 



 

10

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

الواليات المتحدة: المأزق والمصائر الممكنة

أن  توضح  تشا  جني  مي  مقالة  لكن  تكنوقراطية،  مشكلة  أنّه  عىل  اآلن  موجود 

هو  امللونة،  والجاعات  العاملة  الطبقة  منظات  يجمع  الذي  الشامل  التنظيم 

مرة أخرى مفتاح النجاح. يتطلب النضال من أجل العدالة املناخية بناء تحالفات 

وتشمل  االنبعاثات  بخفض  الجودة  عالية  عمل  فرص  خلق  وثيق  بشكل  تربط 

األحفوري  الوقود  انبعاثات  ألثر  األكرب  العبء  تحملت  التي  امللونة  الجاعات 

عن  واالجتاعية  االقتصادية  االعتبارات  تعزل  التي  االسرتاتيجيات  إن  امللوثة. 

أبدا  تبني  لن  ذلك،  عن  وفضال  ولكنها،  فحسب،  ظاملة  ليست  االنبعاثات  خفض 

تحالفات سياسية واسعة مبا يكفي الكتساب قوة ضغط ضد أرباح الوقود األحفوري.

التاريخي  التأصيل  بني  هانرت،  ماركوس  بقلم  الخمس،  املقاالت  آخر  تجمع 

يف  للعبودية  التأسييس  الدور  من  منطلقا  حّل.  ملسار  شاملة  ورؤية  العميق 

املطلوب  التحول  الكاتب ضخامة  يوضح  واستدامتها،  األمركية  الرأسالية  تشكيل 

املتأصل يف 400 عام  العنرصي واالجتاعي والثقايف واالقتصادي  التفاوت  لتصحيح 

الذي  األبعاد  متعدد  التعويضات  برنامج  فإن  ذلك،  ومع  العرقية.  الرأسالية  من 

ومفّصلة  محددة  مبقرتحات  يبدأ  إذ  نظرية،  صياغة  مجرد  ليس  هنرت  إليه  يدعو 

والتحول. العرقي  والتعايف  للحقيقة  وطنية  لجان  إلنشاء  قانون  إقرار  مثل  للغاية، 

لها  لكن  التحليلية،  ومنظورتاها  الخمس  املقاالت  محاور  تتنوع 

الواليات  تعانيه  ملا  تشخيصها  حيث  أمن  سواٌء  مشرتكة،  موضوعات 

الحل. طريق  عىل  قدما  امليض  لسبل  تحديدها  يف  أم  املتحدة 

املحللني.  لهؤالء  بالنسبة  مسلّات  ترامب  لسياسات  املدمرة  اآلثار  تعترب 

ترامب عىل شحذ  الثاين/يناير 2021 قدرة  كانون  الكابيتول يف  اقتحام مبنى  أظهر 

االضطرابات  عن  كبر  بشكل  أيضا  كشف  لكنه  البيضاء،  العاملة  الطبقة  غضب 

كُتب  الذي  شرينغ  مقال  يجادل  األمركية.  االختالالت  أوجدتها  التي  السياسية 

قبل اقتحام كانون الثاين/يناير بفرتة طويلة، أنه ما مل ترتاجع الفوىض التي عصفت 

من  طويلة،  عقودا  استمرت  التي  النيوليربالية  بسبب  العاملة  الطبقة  بحياة 

إرضارا. أكرث  حتى  أو  ماثلة  سياسية  لحركات  مقدمة  الرتامبية  تكون  أن  املرجح 

الجذور  هنا.  املطروحة  املشاكل  الجديد  الرئيس  وال  كورونا  لقاحات  تحل  لن 

الهدف  هي  والعرشين  الحادي  القرن  يف  املتحدة  الواليات  الختالالت  الهيكلية 

رغم  الجذور،  تلك  وستبقى  املؤلفون،  هؤالء  يقرتحها  التي  لالسرتاتيجيات  الرئييس 

وجود إدارة جديدة يف واشنطن. تخلص زافيال إىل أن وجود بايدن يف البيت األبيض ال 

يغر حقيقة أن »املستقبل يتأسس عىل النضال«. أما باتريشيا فهي مقتنعة أن آفاق 

التعبئة من نوع الصفقة الجديدة الخرضاء يف ظل إدارة بايدن-هاريس تبدو قامتة.

ال  بارتياح.  امللف  هذا  ينهوا  لن  املتحدة  الواليات  مستقبل  بشأن  القلقون 

يجادل أي من املؤلفني بأن هناك دوافع هيكلية حتمية ترّجح اعتاد الحلول التي 

يقرتحونها. وال يدّعي أي منهم أن القوى السياسية الفاعلة تتقارب ملواجهة تدهور 

اقتصاد الواليات املتحدة ونظامها السيايس. ال توجد ترصيحات مطمِئنة تبعث عىل 

هذه  أيضا.  هنا  شؤم  نبوءات  توجد  ال  ذلك،  ومع  تطمينات.  عن  الباحثني  تفاؤل 

التحليالت ليست تشخيصية فقط، فهي تتصور مجموعة من االحتاالت لتشجيع 

املتحدة،  الواليات  يف  هيكلية  مشكلة  أعمق  عىل  يركز  الذي  هانرت  يقدم  التغير. 

العنرصية، الّرؤية األكرث تفاؤال، ويعترب أن االعرتاف بالحقيقة وأرشفتها وتحقيق تعاف 

عرقي ذي مغزى ميكن أن يقود إىل أمركا مغايرة. تحّدد كل مقالة مجموعة من 

الفاعلني السياسيني الذين لديهم قدرة عىل مارسة ضغط لصالح التغير التدريجي.

املؤلفون  يركز  بخر،  يبرّش  ال  ميدان  أنها  عىل  الوطنية  السياسة  إىل  بالنظر 

املناخية  العدالة  بتحالفات  تشا  تستشهد  أضيق.  نطاق  عىل  واقعيّة  خيارات  عىل 

منظات  التحالفات  تضم  حيث  سيا  ال  الواليات،  مستوى  عىل  الناجحة 

للهويات  العابرة  التحالفات  عىل  أكرب  بشكل  زافيال  تركز  فيا  العاملة،  الطبقة 

التقدميّة.  للسياسة  أساسيا  منجا  باعتبارها  والطبقية  والعرقية  الجنسانية 

منظات  بناء  يف  للمساعدة  املتعلم  اليسار  استعداد  ونايدو،  ملولر  بالنسبة 

االجتاع  علاء  أن  شرينغ  ويؤكد  املفتاح.  هو  عليها  والحفاظ  العاملة  الطبقة 

تربط  التي  املعقدة  السببية  املسارات  خرائط  »رسم  خالل  من  دور  أيضا  لديهم 

الرجعيّة. والسياسات  اليأس  بني  والوشائج  اليأس«  بوفيات  االقتصادي  االضطراب 

مجموعات  املؤلفون  يحدد  مختلفة،  مجاالت  عىل  الرتكيز  من  الرغم  عىل 

واحدة  ساحة  يف  االنتصارات  يجعل  بشكل  يتقاطعون  الذين  الفاعلني  من 

هي  إذن  امللف  هذا  يوفره  ما  أخرى.  مجاالت  يف  التقدم  احتاالت  تعزز 

يجب  ملا  عمل  برنامج  ليست  وهي  ومتقاطعة،  لالهتام  مثرة  عمل  خطط 

به«.  القيام  ميكن  لـ«ما  الجزئية  الخطاطات  من  مجموعة  ولكنها  به،  القيام 

pevans@berkeley.edu توجه كل املراسالت إىل بيرت إيفنس عىل العنوان

mailto:pevans%40berkeley.edu?subject=
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وفيات اليأس وصحة الديمقراطية: 
تحديات ماثلة أمام علم 

االجتماع
بقلم غابور شيرينغ )Gabor Scheiring(، جامعة بوتشوني )Bocconi University(، إيطاليا، عضو الجمعية الدولية 

لعلم االجتماع.

>

>>

حالة س وأسعفت  الشعبوية،  كبح صعود  يف  مؤقتاً،  كورونا،  جائحة  اعدت 

الجمود، ما ساعد جو بايدن عىل تحقيق الفوز يف سباق 2020 الرئايس. 

البيت  مغادرته  بعد  ما  إىل  مستمر  ترامب  دونالد  إرث  فإن  ذلك،  رغم 

تواجهها  أزمة وجودية  تعبر عن   - القومية عموماً  - والشعبوية  الرتامبية  األبيض. 

الرأسالية املعارصة. ويبدو أن موجة ثانية من هذه الشعبوية، ورمبا بنسخة ترامبية 

أكرث سوءاً، أمر ال مفّر منه، ما مل تعمل إدارة بايدن - تحت إغراء الوسطية والعجز 

واالضطرابات  االجتاعية  التوترات  مع  التعامل  عىل   - الجمهوريني  عراقيل  أمام 

االقتصادية. وميكن لعلم االجتاع أن يكون عامالً مساعداً لوضع سياسة تندرج يف 

هذا الجهد.

هناك  األلفية.  مطلع  منذ  العمر  منتصف  يف  األمريكيني  وفيات  تتزايد 

 ، االنتحار  حاالت  وهي  هذه  الوفيات  ملوجة  مبارشة  أسباب  ثالثة 

ما   - بالكحول  املرتبطة  والوفيات   ، املخدرات  من  الزائدة  والجرعات 

اليأس«.  »وفيات  يسمى 

اإلبداعية.  املشاعات  املصدر: 
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>>
خلق صالت  عىل  يقوم  الذي  السيايس  العمل  أشكال  أحد  بوصفها  للشعبوية، 

مبارشة مع غر النخب، واستخدامها يف مواجهة النخب نفسها، وجهان. فهي تارة 

تدعو إىل إعادة توزيع الرثوة يف وجه أصحاب االمتيازات املتحكمني باملوارد والقرار 

متثّل  أنها  تزعم  الذي  ›الشعب‹،  فيه  يكون  برنامجا رجعياً،  تقدم  والنفوذ، وطورا، 

مصالحه، فئًة محدودًة من املجتمع، وتتفادى تهديد امتيازات ›النخب‹ االقتصادية، 

ال بل تعمل عىل تقويتها. واملوجة الشعبوية الحالية هي من النوع الثاين: تنويعة من 

الشعبوية اليمينية الرجعية، وهذا ما تعنيه مفردة ›الشعبوية‹ كا ترد يف هذا املقال.

املوجة  عن  السائدة  األكادميية  الرسديات  ينتجون  الذين  هم  السياسة  علاء 

الشعبوية الراهنة. ويتمحور إسهامهم هذا حول تحليل مواقف الناخبني ومناورات 

قواعد  بتجاوز  املتمثلة  السياسية  التكتيكات  أن  الواضح  من  كان  واذا  السياسيني. 

الدميقراطية الليربالية ومؤسساتها بني املارسات التي تتيح فها أفضل للشعبوية، 

أهمية  إىل  البعض  اجتاعي. يشر  فراغ  يتحركون يف  الشعبويني ال  السياسيني  فان 

يف  الشعبوية  عىل  السيايس  الطلب  تعزز  التي  الليربالية  غر  الثقافية  الخلفيات 

العنرصية وحدها.  الشعبوية يف  اختزال  العام. ولكن، ال ميكن  الرأي  قطاعات من 

تصنيف الناخبني الشعبويني عىل أنهم مجرد عنرصيني يحّفز الليرباليني عىل إهال 

قاتل. سيايس  خطأ  وهذا  العاملة،  الطبقة  أوساط  يف  املتجذرة  الحزبية  البنى 

النزعة  نقاش  يف  هامشياً  دوراً  االجتاع  علم  لعب  السياسة،  علم  عكس  عىل 

التغر  به  اضطلع  الذي  الدور  عىل  الضوء  االجتاع  علاء  وسلّط  الشعبوية. 

املرتكزة  الوظائف  نحو  الثقيل، وتحول  التصنيع  االقتصادي، من عوملة، وتخلٍّ عن 

التبدالت  هذه  قوضت  االنتخابية.  التحالفات  تبّدل  يف  الخدمية،  املهارات  عىل 

البنيوية القاعدة االنتخابية لألحزاب االجتاعية الدميقراطية ودفعت الكتلة الناخبة 

العالية نحو اليمني. وقد بنّي بعضهم أنه عندما يحصل انزياح لليسار نحو اليمني، 

املنترص. هو  الشعبوي  اليمني  يكون  واالقتصادية،  االجتاعية  السياسة  مجايل  يف 

علاء االجتاع واالثنوغرافيا من مدرسة علم االجتاع النوعي أكملوا هذا املشهد 

من خالل تسليط الضوء عىل تأثر التفكك االجتاعي الناجم عن العالجات املعتِمدة 

مناهج نظرية الصدمة من جهة، واملرتكز عىل عقود طويلة من النيوليربالية من جهة 

ثانية، وكيف قلب كل ذلك بالكامل الحياة اليومية لفئات الطبقة العاملة، وتسبب يف تآكل 

هويتها الطبقية، ما مّهد الطريق إللباس االعرتاضات واملظامل االقتصادية لبوساً قومياً.

رغم ذلك، غابت عن اهتام معظم علاء االجتاع واحدة من اإلشارات الواضحة 

عىل األزمة الوجودية التي تواجهها الرأسالية: تراجع متوسط أعار العال يف مناطق 

»حزام الصدأ« )تعبر يطلق عىل واليات أمركية حول منطقة البحرات الكربى، كانت 

مشهورة بصناعات الصلب والفحم والسيارات وغرها من الصناعات الثقيلة، وشهدت 

تدهوراً منذ بداية الثانينيات-املرتجم( وتعّمق الفوارق الصّحية. املثال األكرث صدماً 

مثل  العامل،  يف  أخرى  مناطق  لكن  املتحدة،  الواليات  تقّدمه  اليأس«  »وفيات  عىل 

اململكة املتحدة ودول أوروبا الرشقية بعد انهيار املنظومة الشيوعية، شهدت تزايداً 

الصحية. الفوارق  العاملة وتنامياً يف  الطبقة  الوفيات يف صفوف  مشابهاً يف معدل 

الواليات  يف  األعار  معدل  شهد  العرشين،  القرن  سنوات  معظم  مدى  عىل 

املتحدة وأوروبا ارتفاعاً مضطرداً وكان أبرز نتائج تطوير نظام العناية الصحية ودولة 

الرفاه والنمو االقتصادي. لكن أقوى اقتصاد يف العامل يشهد اليوم مساراً مختلفاً متاماً، 

ما يستدعي التساؤل حول وظيفة أمنوذج النمو األمريك. فمنذ بدء األلفية، يتصاعد 

معدل الوفيات بني متوسطي األعار البيض األمركان. وكان العال السود واجهوا أزمة 

صحية ماثلة قبل ثالثة عقود، مع بدء موجة اإلغالق الجاعي للمصانع الكربى والتي 

عاثت خراباً يف املجتمعات الحرضيّة. وكا يشر االقتصاديان يف جامعة برنستون، آن 

كايس وأنغوس ديتون، يف كتابها، أودت »وفيات اليأس« بحياة 158 ألف أمريك عام 

2017، أي ما يعادل سقوط طائرة بوينغ 737 مليئة بالركاب يومياً ملدة سنة كاملة.

االنتحار،  هي  الوفيات  من  املوجة  بهذه  املرتبطة  األساسية  الثالث  األسباب 

الكحول.  عىل  باإلدمان  املرتبطة  واألمراض  املخدرات،  من  زائدة  جرع  تعاطي 

»وفيات   )Agnus Deaton( وديتون   )Anne Case  ( كايس  يسميه  ما  وهذا 

مستقبلهم.  إزاء  وشعوهم  حياتهم  الناس  تقييم  كيفية  يعكس  مبا  اليأس«، 

معدالته  يف  الزيادة  اقترصت  إذ  بالتساوي،  موزّعاً  ليس  املوت  من  النوع  وهذا 

التفكك  شّكل  فيا  وجامعية،  ثانوية  شهادات  يحملون  ال  الذين  العال  عىل 

الزيادة. هذه  وراء  أساسياً  عامالً  األمركية  العاملة  الطبقة  داخل  االجتاعي 

أعادت خسارة الوظائف الصناعية الثابتة تشكيل املجتمعات بحّدة، ومزّقت أوصال 

الطبقة العاملة. أفىض ذلك إىل وظائف جديدة أقل استقراًرا يف القطاعات الخدمية 

والصناعات الخفيفة، ذات ترتيبات عمل مؤقتة، وعقود ال تحّدد ساعات عمل، إضافة 

إىل صعود املهن واألعال الحرة. تُعترب االسرتاتيجيات املتوحشة للرشكات، وغياب قوى 

منظّمة يف مواجهتها، وسيطرة رأس املال عىل الدولة أمورا مركزية يف هذا التحول. 

صارت املدن التي لطاملا ُعّدت العامود الفقري ألصحاب الياقات الزرقاء وارستقراطيي 

الطبقة العاملة تشهد سلسلة من املشاكل االجتاعية واالقتصادية والصحية - مراكز 

لليأس. توقف التصنيع يف »حزام الصدأ« قاد إىل تفكك الطبقة العاملة، وارتفاع حاد 

يف الضغوط النفسية وانعدام لألمل. ويشكل هذا السياق مرتعاً خصباً لالضطرابات 

اإلدمان. من  وأنواعاً  صحية  مشاكَل  الوقت  مع  ترتجم  التي  والنفسية  العاطفية 

يف  تجديدية  مساهمة  مثلت  النظرية  االقتصاد  علم  أطر  أن  من  الرغم  عىل 

األبحاث حول موضوع »وفيات اليأس«، فقد فرضت ضوابط قرسية عىل تحليالت 

االجتاعية  اآلثار  حول  املبكرة  االجتاعية  لألدبيات  تكرار  يف  وديتون.  كايس 

السلبية للتخيل عن اقتصاد التصنيع، يسلط الكاتبان الضوء عىل مركزية االضطراب 

تعقيدات  تفكيك  من  وبدالً  الصحية.  للفوارق  أساًسا  محددا  بوصفه  االقتصادي 

هذه اآلليات للوصول إىل نتائج نظرية وتطبيقية، يشددان عىل استثنائية التجربة 

تنظيم  إىل  الحاجة  عىل  تركّز  ُمَخيِّبة  اقرتاحات  مجموعة  إىل  ويخلُصان  األمركية، 

وديتون، 2020(. )كايس  وتنافسية حقيقية«  و«أسواق حرة  األدوية  لقطاع  أفضل 

املتحدة،  الواليات  يف  العمر  متوسط  يف  الرتاجع  بدء  من  قليلة  سنوات  قبل 

الوفيات مبعدل غر مسبوق يف  تصاعد  مع  كارثة مشابهة  الرشقية  أوروبا  شهدت 

دول العامل املتقدم يف زمن السلم. روسيا وحدها، مثالً، شهدت زيادة قدرها 3,26 

املنظومة  انهيار  بعد  الوفيات  معدل  ارتفاع  أزمة  و1999.   1990 بني  وفاة  مليون 

الشيوعية - وهو موضوع أطروحتي للدكتوراه وعدد من املقاالت الالحقة - ُربطت 

أيضاً بالتغيرات الرسيعة التي بّدلت البنى الوظيفية والصناعية يف أوروبا الرشقية.

الوفيات  يف  الزيادة  ثلث  عن  مسؤوالً  يكون  قد  التصنيع  اقتصاد  عن  التخيل 

تحسناً  للدول  العابرة  الرشكات  استضافة  ترتجم  مل  فيا  املجر،  يف  الذكور  بني 

االجتاعي  النفيس  التأثر  الرويس  املثال  يؤكد  بالتوازي،  الصحي.  القطاع  يف 

وعمليات  التصنيع  اقتصاد  عن  التخيل  به  تسبّب  الذي  االقتصادي  لالضطراب 

أوروبا  يف  االرتفاع  إىل  العمر  متوسط  عاد  حال،  أي  عىل  الجاعية.  الخصخصة 

يزال  ال  املقابل،  يف  العرشين.  القرن  تسعينات  من  الثاين  النصف  منذ  الرشقية 

عاماً.  20 منذ  البيضاء  األمركية  العاملة  الطبقة  صفوف  يف  يرتاجع  املعدل  هذا 

صحة الناس وصحة الدميقراطية متداخلتان إىل أبعد الحدود. عندما يشاح النظر 

واالنحدار  العيش  شظف  يعانون  الذين  والعال  اليأس،  يعّمها  التي  املناطق  عن 

االجتاعي نحو املزيد من الفقر، فان تيارا عريضا بني هؤالء مييل لتأييد املتمردين 
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الصحية،  الرعاية  من  املحرومة  األمركية  املناطق  يف  ترامب  شعبية  الشعبويني. 

نقصا  تعاين  التي  املدن  يف  األورويب  االتحاد  من  الخروج  لصالح  الكبر  والتصويت 

الشال  رابطة  لحزب  املتزايدة  والشعبية  املتحدة،  اململكة  يف  الصحية  الرعاية  يف 

ذلك. عىل  حية  أمثلة  كلها  ايطاليا...  يف  السابقة  الصناعية  املناطق  يف  االيطايل 

رغم ذلك، الزعاء السياسيون الذين يعدون ناخبيهم بحياة أفضل وبـ»استعادة 

النخب  الكواليس.  خلف  من  الناخبني  هؤالء  يستغلون  من  فقط  هم  السيطرة«، 

ميثلها  التي  للنيوليربالية  القومية  الشعبوية  الطفرة  من  األول  املستفيد  هي 

عىل  االقتصادي  النمو  تقّوض  الالمساواة  أن  ورغم  بريكست«.  و«بوريس  ترامب 

املدى  عىل  النمو  تسُند  للرثوة  التصاعدية  التوزيع  إعادة  فإن  الطويل،  املدى 

البورجوازية  دعم  أيضاً  القوميون  الشعبويون  يجتذب  أن  ميكن  لهذا،  القصر. 

الشعبويون  وليس  العليا.  املتوسطة  والطبقة  األجانب  واملستثمرين  الوطنية 

متهورون  سياسيون  مقاولون  هؤالء  اليوم.  املتعددة  لألزمات  األساس  السبب 

ولعلم  معيبة.  اقتصادية  بنى  من  املتولدة  األزمة  تتيحها  فرصة  كل  يستغلون 

االجتاع إمكانيات غر مستغلة يف تحليل هذه االضطرابات االقتصادية األساسية. 

الشعبوية. تحليل  يف  االجتاع  علم  نظر  وجهات  فوائد  يبني  كوين  حوار  تحليل 

ملعالجة  كافية  الجمود  حالة  عىل  تُبقي  التي  الوسطية  السياسات  تكون  لن 

االقتصادية  األزمات  وإصالح  الراهنة  الشعبوية  للموجة  األساسية  املسبّبات 

الدميغرافية  األزمات  إليها  وصلت  التي  الحال  اليأس«.  »وفيات  إىل  تؤدي  التي 

دور  االجتاع  لعلاء  يكون  أن  وميكن  جدية.  تحّوالت  تستدعي  والدميقراطية 

املوت  تحليل  يف  الصارمة  القواعد  اعتاد  عرب  الحلول  إيجاد  يف  وأسايس  فريد 

عمل  إلكال  الصناعة.  عامل  يف  للتحوالت  االجتاعية  والتداعيات  االجتاعي 

ترسم  أن  ميكن  االجتاعية  العلمية  املقاربة  وحدها  واالقتصاد،  السياسة  علاء 

ب«وفيات  االقتصادي  االضطراب  تربط  التي  املعقدة  السببية  املسارات  خرائط 

السياسات  الصحي عربها  التي يغذي االعتالل  اآلليات  الضوء عىل  اليأس«، وتلقي 

بعضاً.    بعضها  عىل  تعتمدان  املواطن  وصحة  الدميقراطية  صحة  الشعبوية. 

املرجع:

 Case A and Deaton A )2020( Deaths of Despair and the Future of Capitalism.

Princeton, NJ: Princeton University Press

آن كايس وأنغوس ديتون )2020(، وفيات اليأس ومستقبل الرأسالية. برنستون، نيوجريس، إصدار 

جامعة برنستون.

gabor@gaborscheiring.com توجه املراسالت إىل غابور رشينغ عىل العنوان

mailto:gabor%40gaborscheiring.com?subject=
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رأس مال بشرّي
 ،)University of California, Berkeley ( جامعة كاليفورنيا بيركلي ،)Christopher Muller( بقلم كريستوفر موللر

الواليات المتحدة؛ مع سوريش نايدو ) Suresh Naidu(، جامعة كولومبيا )Columbia University, USA(، الواليات 
المتحدة

>

>>

وتفاوت ي الفاحش  الرثاء  مع  كوفيد-19،  عن  الناتج  االقتصادّي  الدمار  بدو 

املداخيل، وصفة مثالية لخلق مناخ ثورّي. تنّص نظريات التعبئة االجتاعية 

مرتفع  بنيوّي  تفاوت  وجود  أن  عىل  االقتصادية  الحتمية  نحو  ميال  األكرث 

واحتال  دولة  أزمة  إىل  يرتجم  الدولة  فاعلية  وتراجع  عابرة  اقتصادية  وصدمات 

حصول تغير يف النظام. يف حدها األدىن، تتوقع تلك النظريات تحقيق برين ساندرز 

نرصا كبرا مع دعم الطبقات العاملة يف الواليات املتحدة برنامجهاالقائم عىل إعادة 

توزيع الرثوة.   

األرجح  عىل  سيؤدي  سيايس  مأزق  يف  عالقني  نزال  ال  ذلك،  عن  وعوضا  لكن، 

املستقبل  يف   2020 انتخابات  حول  التحاليل  ستتزايد  الدولة.  عجز  تفاقم  إىل 

التعليم حول العامل  القائلة إن  املنظور. لكن، ويف الخلفية حقيقة، تكمن الحقيقة 

اليساري.  النشاط  محركات  ومن  لليسار  التصويت  مؤرشات  أهم  أحد  يزال  ال 

واليسار  التجاري  اليمني  بيكيتي  توماس  يسميه  ما  بني  االنقسام  فهم  كيف ميكننا 

الرباهاين؟ هل يعني ذلك رضورة التخيل عن املقاربة املادية يف تحليل السياسة؟ 

ال أعتقد ذلك. لكن يجب عىل األرجح تعزيزها بتحليل أكرث اهتاما باالنقسامات 

التعليمية.  املؤهالت  خلفية  عىل  واالستغالل  االقصاء  عن  الناتجة  االجتاعية 

فلنتناول نقطتني.

اربو.  بواسطة  توضيحي  رسم 

االنتاج  الستينات عىل األقل إىل أحد أهم حقول  الجامعات منذ  أوال، تحولت 

يف  اندفاعنا  ومع  الحقيقة،  لهذه  املحافظون  يتأسف  اليسار.  ألفكار  املؤسسايت 

يؤرقهم  منهم  كثرا  أن  امللفت  من  الجائحة،  إنهاء  عىل  وعملنا  بيئية  كارثة  اتجاه 

وأغلب  الجامعات،  أن  املسلّم  من  لكن  الجامعات.  يف  السيايس  التوازن  اختالل 

هؤالء  نفوذ  ويرتسخ  الدميقراطي.  الحزب  أنصار  أيدي  يف  الثقافية،  الصناعة 

الذي  االقتصاد  أساتذة  حتى  املجتمع:  بدراسة  تعنى  التي  األقسام  يف  خاصة 

أربعة  الدميقراطي مبعدل  الحزب  إىل  ميّالون  محافظ،  تخّصص  بأنه  اعتقاد  يسود 

أربعة وأربعون مقابل واحد(.  وال  االجتاع  أقسام علم  )املعدل يف  مقابل واحد 

يساريون.   منهم  كثرا  أن  إذ  الدميقراطي،  الوسطى  التيار  عىل  ميولهم  تقترص 

املستويني  الجامعة عىل  من  يتخرّجوا  مل  الذين  األشخاص  ثروات  تآكلت  ثانيا، 

الجامعات  خريجي  دخل  ارتفع  املقابل،  يف  السبعينات.  منذ  والنسبي  املطلق 

ورغم  اليوم،  الجديدة.  األلفية  بداية  وحتى  الّسبعينات  نهاية  منذ  ثابت  بشكل 

من  كامل  جيل  عىل   2009 عام  االقتصادي  والركود  الطلبة  ديون  أزمة  مخاطر 

أبرز  ومن  جليّة،  جامعية  شهادة  حيازة  عدم  كلفة  تظّل  الجامعي،  الشباب 

مظاهرها االرتفاع املذهل يف وفيات األشخاص الذين ال يحملون إجازات جامعية 

نقابات  عىل  حتى  ذلك  انعكس  ديتون.  أنغوس  رفقة  كايس  آن  بيّنت  ما  وفق 

حضور  فيها  يتزايد  إذ  العاملة،  للطبقة  معقال  تقليديا  متثل  التي  الخاص  القطاع 
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>>
املنخفض.   الدخل  ذوي  للعال  النقابية  التغطية  تتضاءل  فيا  الجامعات  خريجي 

غالبا ما تناقش هاتان النقطتان بشكل منفصل، لكن من املجدي مناقشتها معا، 

إذ يقود ذلك إىل توضيح تزايد تأثر الجامعات يف إقناع طلبتها برجاحة أفكار عىل غرار 

الرضيبة عىل الرثوة والصفقة الخرضاء الجديدة. يف نفس الوقت، وّسعت الجامعات 

املسافة االجتاعية واالقتصادية والخطابية بينهم وبني أغلب الناخبني يف مجتمعنا.   

انتعاش  أدى  أغلبية.  تشكيل  إىل  تسعى  حركة  ألية  مأزقا  القطيعة  تلك  تخلق 

اليسار إىل تنشيط املجال العمومي عىل االنرتنت، عرب رفد وسائل اإلعالم الجاهرية 

بأفكار قوية إلعادة تصور املجتمع كانت لتُعترب هامشية قبل أعوام قليلة. لكن، ومع 

أن النقاشات عىل االنرتنت بني اليسار والوسط، أو داخل اليسار، حيوية ورضورية، 

فإنّها تجري بشكل شبه حرصي بني حاميل اإلجازات الجامعية، وتُظهر اهتامات ال 

تهم الستني باملئة من الناس الذين ولدوا بعد 1982 وال يحملون شهادة جامعية. 

تحويلها  يحاولون  الذين  الكتّاب  أفكار  بني  ضعيف  ارتباط  يوجد  األغلب،  ويف 

جامعيّة  شهادات  يحملون  ال  الذين  األشخاص  واهتامات  سياسية  مطالب  إىل 

املحليّة.  االجتاعية  واملراكز  والكنائس  املنازل  يف  اهتاماتهم  حول  ويتداولون 

الهّوة  جرس  يتطلب  والرثوة  الدخل  يف  التفاوت  من  الحّد  أن  الجيّل  من 

األقل  لكن  لها.  الحاملني  وغر  الجامعيات  الشهادات  حاميل  بني  االقتصادية 

االجتاعية.  الهّوة  جرس  مع  ذلك  يرتافق  أن  رضورة  هو  أهمية،  واألكرث  وضوحا، 

شبكات  وبناء  التعليم  عىل  املبنية  االنقسامات  تجاوز  هي  إذا  املهمة 

تلك  وتحويل  الجامعي،  غر  واليسار  الجامعة  يف  املتعلم  اليسار  بني  اجتاعية 

بذلك؟   القيام  ميكننا  كيف  لكن  العاملة.  الطبقة  تقود  منظات  إىل  الشبكات 

املالية  الكلفة  وخفض  الجامعات  إىل  النفاذ  توسيع  هي  االسرتاتيجيات  إحدى 

للتعليم الجامعي وامتيازاته. متثل الجامعات لليسار ما ميثّله الجيش لليمني. يستغل 

اليمني هذه الحقيقة لخفض متويل الجامعات، ويجب علينا أن نستغلها للمطالبة 

مبجانية التعليم الجامعي للجميع ومبزيد من التمويل الحكومي للتعليم العايل والبحث 

العلمي األسايس. وألن امتيازات التعليم الجامعي تعود إىل ندرته، سيؤدي ذلك إىل 

تقليص الهّوة االقتصادية بني حاميل اإلجازات الجامعية وغر الحاملني لها. يف املقابل، 

سيؤدي مجرد الضغط عىل امتيازات التعليم الجامعي وخفض كلفته إىل ترك جزء كبر 

من الناس خارج الجامعات، ما يُبقي الصدوع التواصلية عىل أساس التعليم ماثلة. 

الرتكيز عىل مناقشة  الخطاب، عرب خفض  تغير  األخرى  االسرتاتيجيات  من بني 

االختالفات البسيطة مع األشخاص القريبني من توجهنا السيايس، والرتكيز أكرث عىل 

املؤكد  عنا. من  بعيدة  آراؤهم  تبدو  الذين  األشخاص  الجذرية ألنشطة  التداعيات 

عىل  والرتكيز  واسعة،  لجاهر  مستساغة  وجعلها  أفكارنا  لتبسيط  أهمية  وجود 

واألخالقيات  الخري  والعمل  للتطوع  الناس  تجذب  التي  األخالقيات  بني  الروابط 

انتشار  تزايد  مها  لكن  السيايس.  االلتزام  من  أوسع  ملجاالت  تجذبهم  التي 

ومع  معلومة  يتلقوا  أو  فكرة  الناس  يسمع  أن  ميكن  أقصاها.  ذلك  فإن  األفكار، 

مشرتكة.  ومرجعيات  محاورات  يف  تعكسها  اجتاعية  شبكة  يف  ينخرطون  ال  ذلك 

جذورا  تكتسب  ومل  والجاذبية،  االمتداد  ضعف  من  ساندرز  برين  رسائل  عانت 

أعضائها.  شبكات  ضمن  والعال  باملهاجرين  تُعنى  منظّات  رّددتها  حينا   إال 

بناء منظات عالية والحفاظ عليها.  تأثر االسرتاتيجيتني رهني  يعني ذلك أن 

الجهود؟  تلك  يف  جامعي  تعليم  عىل  الحاصلني  لليساريني  دْوٌر  يوجد  هل  ولكن، 

ذوي  واألكادمييني  للخريجني  اتحادات  تشكيل  عىل  يعمل  أن  منهم  لجزء  ميكن 

فروع  إنشاء  إىل  يؤدي  ما  واإلعالمي،  التكنولوجي  القطاعني  وعال  الهّش  الوضع 

من املثقفني املندمجني يف الحركة العالية. وميكن لجزء ثان توسيع مدى »املثقفني 

بناء  من  يتمكنوا  حتى  أخرى،  ومنظات  العال  نقابات  يف  وعددهم  الداخليني« 

نشاط  كان  ما  كثرا  األكادميية.  ضغوط  من  خالية  الجامعة  خارج  ثقافية  حياة 

هؤالء املثقفني اسرتاتيجيًا يف السابق، لكن قد يتزايد أيضا طابعه التقني مستقبال.   

قدرات  لتعزيز  الجامعة  يف  تعلّموها  التي  األدوات  بعضهم  يستعمل  قد 

منظاتهم القانونية والتقنية واإلدارية، فيا ميكن آلخرين استعال أدوات العلوم 

الفقر  مكافحة  مخترب  يستعملها  مثلا  أنشطتها،  تنظيم  يف  التجريبية  االجتاعية 

النقابات  التربّع.  عرب  التنمية  تعزيز  يف  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  ملعهد  التابع 

بنى  وتحتاج  املعطيات،  عىل  تعتمد  منظات  هي  املثال  سبيل  عىل  املعارصة 

انجازها  عىل  يرشف  أن  ميكن  ال  املعلوماتية  الربامج  عىل  قامئني  وتحليال  تحتية 

تلقوا  يساريني  إلحاُق  ذلك  يُْسِنَد  أن  ميكن  اختصاصيون.   سوى  وتسيرها 

جامعي.   تحصيل  لهم  ليس  أشخاص  يديرها  منظات  يف  للعمل  جامعيا  تعليا 

حتى  الثالث  االسرتاتيجيات  بني  الخلط  األرجح  عىل  الرضوري  من  سيكون 

قاعدة  توسيع  أجل  من  النضال  الطبقي:  انتاءه  الجامعي  اليسار  يتجاوز 

ليكونا  اليسارية  والثقافة  الخطاب  تغير  الجامعي،  التعليم  من  املستفيدين 

معاير  فرض  عرب  )رمبا  الخطابية  الخلفيات  من  واسع  لطيْف  إدماجا  أكرث 

والحكومية،  املنظاتية  الفضاءات  عن  والتخيل  املتبادل(،  لالحرتام  شفافة 

األمركية.      العاملة  الطبقة  قيادة  عىل  قادرة  منظات  لصالح  والتربع 

 cmuller@berkeley.edu توجه املراسالت إىل  كرستوفر موللر عىل العنوان

 suresh.naidu@gmail.com وإىل  سوروش نايدو عىل العنوان
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مستقبل العدالة اإلنجابية 
في الواليات المتحدة

 ،)University of California, Santa Cruz( جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز ،)Patricia Zavella( بقلم باتريسيا زافيال
الواليات المتحدة

>

>>

انت جهود الحوكمة اإلنجابية التي ترصد سلوكات النساء اإلنجابية وتتحكم ك

فيها محورية يف سياسات ترامب، مسنودة بخطاب مناهض لإلجهاض إلرضاء 

العدالة  عىل  الهجات  تشرتك  منهم.  اإلنجيليني  وخاصة  داعميه،  قاعدة 

اإلنجابية يف األسس السياسية واأليديولوجية مع الهجات املوازية عىل املهاجرين. 

تبّنى ترامب أجندة غر مسبوقة من العنف القانوين من خالل تصوير الهجرة عىل 

إنتاج  خالل  ومن  وهويّتها،  املتحدة  الواليات  والقتصاد  القومي  لألمن  تهديد  أنها 

سياسة وخطاب يقيّدان هجرة »فاقدي الجدارة«.

سياسات اإلنجاب والهجرة مرتبطة ألن النساء ذوات البرشات امللونة كن الهدف 

الرئييس لكليها، كا أن األعداد الهائلة للوفيات التي نتجت عن سوء إدارة ترامب 

لوباء كوفيد-19 تتّبع نفس النمط. ميثل األشخاص ذوو البرشات امللونة واملهاجرون، 

الذين مل يكن لديهم خيار سوى العمل يف وظائف خطرة يف الخطوط األمامية واإلقامة 

يف مساكن مزدحمة، ضحايا غر متكافئي الترّضر جراء الفشل يف السيطرة عىل الوباء.

أحد العنارص الرئيسية للهجوم عىل العدالة اإلنجابية هو الجهد املبذول إللغاء 

»قانون حاية املريض والرعاية امليرّسة« الذي وّسع نفاذ النساء إىل خدمات الصحة 

اإلنجابية من خالل الرعاية الوقائية التي تشمل وسائل منع الحمل والكشف عن 

الرسطان والرعاية السابقة للوالدة. ومع فشل ترامب يف إلغاء القانون، نجح العديد 

من مساعيه يف عرقلة حق النساء يف الحصول عىل رعاية صحية إنجابية. تضمنت 

خدمات صحية  يوفر  الذي  العارش«  الفصل  »برنامج  متويل  إلغاء  إدارته  نجاحات 

لـ43 مليون امرأة من ذوات الدخل  املنخفض يف الواليات املتحدة وخارجها، وتوجيه 

متويالت تجّنب الحمل يف سن املراهقة إىل الربامج التي تستخدم توصيات االمتناع 

عقدت  التي  العديدة  املسريات  من  واحدة 

خالل  املتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  يف 

لالحتجاج ترامب  إدارة 

املصدر:  وقيوده.  اإلجهاض  حظر  ورفض 

محفوظة.  الحقوق  بعض  فليكر. 

بالتمييز  الصحية  الرعاية  ملاريس  يسمح  ما  الفعالة،  غر  الجنس  مارسة  عن 

ضد املرىض املثليني، وتعيني ما يقرب من 200 من قضاة املحاكم االبتدائية وثالثة 

املحك. النساء عىل اإلجهاض عىل  إمكانية حصول  العليا لوضع  املحكمة  قضاة يف 

كا حققت جهود اإلدارة ضّد املهاجرين امللونني نجاحا ينذر بالخطر. شّوهت 

من  أكرث  وشملت  الالتينيني  الهجرة  بشأن  املسبوقة  غر  التقييدية  ترامب  أجندة 

400 تعديل يف السياسات العامة، فقد حظرت سفر األشخاص من دول ذات أغلبية 

مسلمة، وخفضت قبول الالجئني إىل أدىن مستوى منذ عام 1980، وألغت الحاية 

الجنسية  عىل  الحصول  وجعلت  دول،  عرش  من  مهاجر  ألف   400 لنحو  املؤقتة 

ما مل  تقديم طلبات لجوء  املهاجرين من  أكرث صعوبة، ومنعت  الدامئة  اإلقامة  أو 

من  العصابات(  )املنزيل وعنف  العنف  وأزالت  يدخلوا عرب معرب حدودي رسمي، 

املكسيك حتى  البقاء يف  اللجوء عىل  اللجوء، وأجربت طالبي  ينود مؤهالت طلب 

يتم استدعاؤهم، وضيّقت أهلية املهاجرين للحصول عىل منافع مثل قسائم الطعام. 

األطفال  آالف  ترامب  إدارة  فصلت  املطلق«،  التسامح  »عدم  سياسة  مبوجب 

عن والديهم، وسمحت بظروف احتجاز أدت إىل اإلهال وسوء املعاملة والوفاة، 

جعلهم  ما  املرّحلني،  واملهاجرين  الجنس  متحويل  واملهاجرين  للقرّص  وخاصة 

نساء  وتعرّضت  الحياة.  املهددة  املخاطر  من  وغرها  كوفيد-19  لفروس  عرضة 

االحتجاز. أثناء  اإلجهاض  تجرّم  بروقراطية  القرسي ومارسات  للتعقيم  مهاجرات 

وبالنسبة إىل النساء ذوات الدخل املنخفض والنساء امللونات عىل وجه الخصوص، 

أدى جمع السياسات املناهضة للعدالة اإلنجابية والسياسات املناهضة للهجرة إىل 
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آثار مدمرة. عّززت تلك السياسات شوكة واليات معادية لحقوق اإلجهاض، حيث 

وفيات  ارتفاع معّدالت  مثّل  املتحدة.  الواليات  نساء يف  تعيش سّت من كل عرش 

مقياسا  األهليني  األصليني  السكان  ومن  السوداوات  النساء  صفوف  يف  األمهات 

خشية  سادت  نفسه،  الوقت  ويف  اإلنجابية.  العدالة  مناهضة  تأثرات  حول  مقلقا 

لدى النساء املقيات بشكل غر نظامي من السعي للحصول عىل خدمات الرعاية 

العامة  الحمل واملزايا  أو وسائل منع  الوالدة  الصحية األساسية مثل رعاية ما قبل 

الصحية. الرعاية  مؤسسات  يف  متييزا  املثليون  واجه  حني  يف  الطعام،  قسائم  مثل 

قاومت النساء وخاصة ذوات البرشات امللونة تلك الهجات، وعرّبن عن غضبهّن 

إزاء أجندة ترامب متعددة األوجه الستهداف الفئات األكرث هشاشة. تحّدت تشكيلة 

واسعة من مجموعات املنارصة التي تعمل غالبا ضمن تحالفات، السياسات واملارسات 

الرجعية ودفعت باتجاه ترشيعات تقدمية إلعادة تأسيس الصحة والحقوق الجنسية 

اإلدارة  تويل  التحالفات مبجرد  الجميع. ستستمر هذه  لفائدة  واإلنجابية وحايتها 

الجديدة السلطة يف واشنطن، وهي تخطط ملراقبة إدارة بايدن والضغط عليها لرفع 

ترامب. مبادرات  مقاومة  يف  أبدته  الذي  التصميم  بذات  أمدها  طال  التي  املظامل 

مع وجود إشارات من قضاة املحكمة العليا حول إمكانية عدم إبطال »قانون 

حاية املريض والرعاية امليرّسة«، يجب عىل إدارة بايدن العمل عىل سد الثغرات 

يف برنامج ضان وسائل منع الحمل، وإعادة تركيز الحاية ضد التمييز، والحيلولة 

يف  مبا  العارش  الفصل  برنامج  وإصالح  املثليني،  للمرىض  الرعاية  تقديم  رفض  دون 

التي  املراهقات  تجّنب حمل  تعزيز  برامج  وإزالة  كبر،  بشكل  متويله  زيادة  ذلك 

املثليني. دمج  وتشجيع  غر،  ال  الجنس  مارسة  عدم  عىل  الحّث  عىل  تقترص 

بالحق يف  التزامها  وإظهار  اإلجهاض  العنف ضد  إدانة  بايدن  إدارة  يجب عىل 

هايد«  لـ«تعديل  املعّزز  التنفيذي  األمر  إلغاء  عليه من خالل  والحصول  اإلجهاض 

الذي يحظر التغطية التأمينية لإلجهاض ملاليني الناس الذين يحصلون عىل تغطية 

صحية من خالل الربامج الفيدرالية. يجب أن يدعم بايدن املبادرة الترشيعية إللغاء 

»تعديل هايد« ويوسع برنامج »ميديكيد«. كا يجب عليه توسيع نطاق الخدمات 

الصحية عن بُعد ومراجعة قيود إدارة الغذاء والدواء التي تحد عمليات اإلجهاض 

توجها  يضع  أن  عامة  صحية  أزَمًة  العنرصية  إعالن  شأن  من  إن  اآلمنة.  الدوايئ 

صحية. عيش/عمل  وظروف  الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  حول  جديدا  سياسيا 

سياسات  العديد من  إللغاء  إىل خطٍط  بايدن  أشار  الهجرة،  ملف  يخص  ما  يف 

برنامج  تنفيذ  قاد  كويب  مهاجر  وهو  مايوركاس،  أليخاندرو  تعيينه  يشر  ترامب. 

املتحدة  الواليات  إىل  نظامي  غر  بشكل  قدموا  الذين  للمهاجرين  العمل  إتاحة 

توجه  إىل  االحتجاز،  أحد مراكز  الداخيل وإغالق  األمن  لرئاسة وزارة  أطفال،  وهم 

مونيوز  سيسيليا  تعيينه  فإن  ذلك،  ومع  األجانب.  وكراهية  القانوين  العنف  إلزالة 

يف فريقه االنتقايل أمر مقلق، ألنها دافعت عن فصل العائالت خالل إدارة أوباما. 

ليك ينهي بايدن فصل األرس ويعيد فتح الحدود لطالبي اللجوء، سيحتاج املدعي 

تعيني  إن  الهجرة.  قضاة  استقاللية  من  تحد  العدل  لوزارة  قرارات  إلغاء  إىل  العام 

تحقيق  من  أسايس  جزء  أيضا  هو  الهجرة  قضايا  تراكم  إلنهاء  القضاة  من  املزيد 

العدالة للمهاجرين. ومثلا تزامنت الهجات عىل العدالة اإلنجابية مع الهجات 

عىل املهاجرين، فإن السياسات املؤيّدة للمهاجرين ستدعم العدالة اإلنجابية. ومن 

شأن اإلدارة الصديقة للمهاجرين أن تسّهل نفاذ النساء املهاجرات إىل خدمات رعاية 

النجاحات  باالنتاء. ستعتمد  تعزيز شعورهن  العامة مع  اإلنجابية واملزايا  الصحة 

ترامب. قاومت  التي  االجتاعية  الحركات  أسايس عىل نفس  الجبهتني بشكل  عىل 

تقوُد الحركَة االجتاعية املكرسة للعدالة اإلنجابية نساٌء ملونات يعملن نيابة 

والشباب  واملتحولني جنسيا  واملثليني  والفقراء  -املهاجرين  املهمشني  األشخاص  عن 

واملعوقني وغرهم. تعمل هذه الحركة وفق إطار شامل يدمج التقاطعيّة وحقوق 

بالسياسات  واإلنجابية  الجنسية  الحقوق  يربط  هيكيل  تغير  إىل  وتدعو  اإلنسان، 

أصحاب  منها  يعاين  التي  والبيئية  واالقتصادية  االجتاعية  الفوارق  من  تقلل  التي 

الدخل املنخفض. تتمثل مهمة حركة العدالة اإلنجابية يف تعزيز حقوق النساء يف 

أحكام،  أو  عقبات  دون  حملهن  إنهاء  ويف  انتهاك،  أو  إكراه  دون  األطفال  إنجاب 

وتحديد  الجسدي  االستقالل  يف  والحق  صحية،  بيئات  يف  أطفالهن  تربية  ويف 

ربحية يف  غر  منظمة   30 من  أكرث  يف  الحركة  تعمل هذه  أيضا.  الجندرية  الهوية 

جميع أنحاء البالد منذ تسعينيات القرن املايض، وتشارك أيضا يف التنظيم الشعبي 

الحساسة  القضايا  صياغة  يعيد  الذي  الثقايف  والتغير  الجاهر  وتعبئة  السيايس 

املنظات  تقوم  العلانية.  الروحانية  التقاليد  ويعزز  إيجابية  ثقافية  متثاّلت  يف 

ورفع  ومتكينها،  املرأة  لتثقيف  موّجهة  حمالت  وتطوير  أولية  أبحاث  بإجراء 

املتحدة،  األمم  إىل  نتائجها  وتقدم  تقدمية،  القضائية، وصياغة ترشيعات  الدعاوى 

مع  تحالف  يف  اإلنجابية  العدالة  منظات  تعمل  ملحوظة.  نجاحات  وقد حققت 

مسدي خدمات الصحة اإلنجابية والناشطني يف منارصة سياسات الحقوق اإلنجابية 

حقوق  أو  اإلنجابية  العدالة  عىل  تركيزهم  كان  إذا  عا  النظر  وبغض  واملدنية. 

عىل  الضغط  يف  النشطاء  سيستمر  املرأة،  حقوق  أو  املثليني  حقوق  أو  املهاجرين 

إدارة بايدن لتعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية. املستقبل يتأسس عىل النضال.   

zavella@ucsc.edu توجه املراسالت إىل باتريشيا زفيال عىل العنوان

mailto:zavella%40ucsc.edu?subject=


 

18

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

الواليات المتحدة: المأزق والمصائر الممكنة

النضال من أجل العدالة 
المناخية 

وإدارة بايدن-هاريس
بقلم جي ميجين شا )Occidental College(، الواليات المتحدة

>

>>

و كانت االنتخابات انتهت إىل إدارة ثانية يقودها ترامب لكانت يرّست تغرا ل

مناخيا كارثيا، ولكن توقعات قيام تعبئة عىل منوال اتفاق أخرض جديد يف 

بايدن  املنتخب  الرئيس  إدارة  التزام  يبدو ضئيلال.  بايدن-هاريس  إدارة  ظل 

نحو الفعل املناخي أقوى من التزام أية إدارة سابقة، وهذا أمر واضح، ولكن النظرة 

الخاصة باتفاق أخرض جديد )ا أ ج( والطموح إىل إنجازه  غائبان، ناهيك عن  النزاع 

مع مجلس شيوخ ُمَعاٍد إىل حّد بالغ، سوف يضع حدوًدا صارمة أمام اإلدارة الجديدة. 

فإذا ما كانت التوقعات حول إنجاز ا أ ج فيدرايل غر واردة فإن السؤال يصر حول ما 

إذا كانت جهود عىل مستوى الواليات، وجهود محلية قادرة عىل التوصل إىل مستوى 

الكربون؟ ميكن  انبعاثات  من  منخفض  مستوى  نحو  وعادل  منصف  انتقال  إنجاز 

ملبادرات عىل مستوى الواليات أن تعبد الطريق نحو االنتقال إىل مستوى انبعاث 

كربوين منخفض ولكن ذلك مرشوط بأن يتم إدارج االنشغال بالعدالة االجتاعية 

واالقتصادية ضمن السياسات املناخية.   

من  سالحا  استخدموا  الجديد  األخرض  اتفاق  املحافظني  أن  من  الرغم  عىل 

وإلزاميا.  مفّصال  ترشيعيا  فصال  االتفاق  ليس  قاهرة،  حكومية  رقابة  ضان  أجل 

لربنامج  تنٍب طموح  إىل  الفيدرالية  الحكومة  يدعو  ملزم  قرار غر  الحقيقة   هو يف 

والتغر  الالمساواة  أزمة  يعالج  كينس-املرتجم(  االقتصاد  عامل  إىل  )نسبة  كينيس 

إجاع  مع  العرشية  حّد  يتوافق  سنوات.  عرش  امتداد  عىل  املزدوجة  املناخي 

الخرباء عىل أن الحّد الحاد من االنبعاثات الغازية يجب أن يكون يف حدود 2029 

رضورة  إىل  االنتباه  تلفت  جرافيتي 

فليكر. ااملصدر:  املناخ.  أزمة  معالجة 

محفوظة. الحقوق  بعض 

الرتابط  فهم  خالل  من  سوًءا.  املناخي  التغر  آثار  أكرث  من  التوقي  يتم  بحيث 

اإلطار  يتجاوز  ما  إىل  ج  أ  ا  إىل  النظرة  تتسع  والالمساواة،  املناخي  التغر  بني  ما 

يُواجهه  ما  فهم  إن  االنبعاثات.  الحد من  يقترص عىل  الذي  والتكنوقراطي  الضيّق 

االجتاعية  االعتبارات  ضمن   املناخي  التغر  يدمج  مادية  ظروف  من  الّناس 

ومتميّز. منفصل  تحدٍّ  أنه  عىل  املناخي  التعر  مقاربة  عن  بدال  واالقتصاديّة، 

إن الحاجة إىل إدراج االعتبارات االجتاعية واالقتصادية بالغة من منظور حمالت 

الدفاع عن رضورة العناية بالتغّر املناخي. لقد اتجه املرور من الحلول التكنوقراطية، من 

قبيل الرتكيز قصر النظر عىل رضيبة الكربون وبرنامج مارسة االتجار مع تحديد سقف 

االنبعاثات، وإدراجه ضمن طيف الفعل السيايس، نحو التآلف يف ثالث مبادئ قائدة 

لفعل مناخيٍّ يستدمج االنشغاالت االجتاعية واالقتصادية ضمن السياسة املناخية 

  .)Democrats’ new climate change policy platform could unite the left - Vox(

املسمى  الثاليث  الشعار  يُعترب  مختلفة،  مناخية  ُمرافعة  جهود  ضمن  من 

الصفر،  يقارب  أو  صفر  انبعاث  أجل  من  نداًءا  وعدالة«  استثار  »مقاييس، 

بنظر  يأخذ  املنخفضة  االنبعاثات  ذات  والبنى  القطاعات  يف  واسع  واستثارا 

العمل  وملواطن  للخرات  ا  ُمِدرًّ واالقتصادية،  االجتاعية  االنشغاالت  االعتبار 

للجاعات  وحاميا  األحفورية،  الطاقات  لعال  الرضوري  لالنتقال  ومحققا 

املناخي.       التغر  آثار  إىل  تتعرض  من  وأكرث  أول  تكون  أن  يُتوقع  التي  املهمشة 

https://newrepublic.com/article/153966/fear-loathing-green-new-deal
https://newrepublic.com/article/153966/fear-loathing-green-new-deal
https://www.vox.com/energy-and-environment/21252892/climate-change-democrats-joe-biden-renewable-energy-unions-environmental-justice
https://www.vox.com/energy-and-environment/21252892/climate-change-democrats-joe-biden-renewable-energy-unions-environmental-justice
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واحدا  يكون  سوف  املناخي  التغر  أن  بايدن  املنتخب  الرئيس  إعالن  وباعتبار 

وتعيينه   )Priorities | The White House( األولوية  ذات  االنتقال  قضايا  من 

مندوب رئايس للتغر املناخي، مثّة ما يبعث عىل االعتقاد أن التغر املناخي سوف 

يكون فعال أولوية بالنسبة إىل إدارة بايدن-هاريس الجديدة. ولكن، وعىل الرغم من  

االرتياح لوجود إدارة تؤمن بالتغر املناخي، صار النضال من أجل انتقال عادل نحو 

ٍض أكرث عرسا بسبب االعتبارات االجتاعية واالقتصادية. هذه   انبعاث كربوين ُمَخفَّ

ِقبَل إدارة معتدلة سياسيا  والتي  االعتبارات الهشة هي األكرث عرضة للحذف من 

تواجه مجلس شيوخ جمهوريّا ُمناهضا لها. ويشر الهجوم الذي شنه الدميقراطيون 

املعتدلون مبارشة عقب االنتخابات عىل قضايا تقدمية، من قبيل الرعاية الصحية 

العرقية  العدالتني  أن  إىل  الرشطة‹،  لفائدة  املوجه  االستثارات  و›سحب  للجميع‹ 

املعادي.   الشيوخ  مجلس  ملواجهة  الرضوري  القوي  الدعم  تتلقيا  لن  واالقتصادية 

أفضل  يبدو، يف  انبعاثا كروبونيا مخّفضا  فيدراليا يحقق مستقبال  أن فعال  ومبا 

األحوال، غر مؤكد، فإن االنتباه يستدير إىل مستوى الواليات من أجل الدفع نحو 

االنتقال إىل انبعاث كربوين مخفض منصف. والحقيقة أن الواليات، وحتى يف فرتة ما 

قبل إدارة ترامب، كانت تقود الطريق نحو إقرار سياسات مناخية طموحة. ولكن، 

مرتهًنا  عادلة  السياسات  هذه  مثل  اعتبار  يكون  سوف  الفيدرايل،  املستوى  وعىل 

باإلبداع والتفعيل السياسيَّني. فعندما تبنت والية كاليفورنيا برنامج االتجار مع تحديد 

 سقف االنبعاثات، رفعت  املحكمة البيئية دعوى قضائية من أجل وقف الربنامج

سبب ما ميكن أن ينجر عنه من عواقب وخيمة عىل الجاعات ذات الصلة بالعدالة 

املناخية. مل تُْجد الدعوات القضائية، وتلقت  املنظات التي رفعت الدعاوى ردود 

فعل عنيفة من املنظات البيئية التقليدية.  وقد َوقََف تقييٌم حديٌث لربنامج االتجار 

 مع تحديد سقف االنبعاثات عىل أن التلّوث املوقعي، ومنذ أن تم إقرار الربنامج، 

)Climate Change and Environmental Justice: Lessons from the  

California Lawsuits )sandiego.edu((

)Carbon trading, co-pollutants, and environmental equity: Evidence 

from California’s cap-and-trade program )2011–2015( )plos.org((
 قد ازداد لدى الجاعات الهشة. بل إن والية كاليفورنيا ليست عىل املسار الصحيح  

)Climate change: California must do more to hit 2030 goal: study 

)mercurynews.com((
الذي قد ميكنها من أن تبلغ األهداف التي رسمتها يف ما يخص الحد من االنبعاثات 

االنبعاثات.  تحديد  مع  االتجار  أهداف  بتحقيق  الوعد  من  الرغم  عىل  الغازية 

البالد  يف  طموحا  املناخ  سياسات  أكرث  نيويورك  والية  تصدرت  ذلك،  من  النقيض  عىل 

 )CLCPA One Pager Updated May 2020.pdf - Google Drive(

الرهانات  ومتعدد  القاعدة  واسع  تحالف  هو  نجاحها  يف  األساس  والعامل 

ال  االنبعاثات  تخفيض  عىل  الرتكيز  من  فبدال  اإلنصاف.  تأمني  عىل  ركز 

تحالف املحلية  الجاعات  وحاية  املناخية  القيادة  قانون  بّجل   غر، 

االستثار  عىل   )Climate Leadership and Community Protection Act(

)New York’s ambitious climate and environmental justice laws are in 

effect. Here’s what’s next. | Grist(

 لفائدة الجاعات الهشة وكان مجمل قانون املناخ مرتهن بتمرير قانون مرافق أيضا

اإلنجازات.  من  آخر  عدد  ضمن  البيئية،  العدالة  عن  دائم  دفاع  فريقا  أسس 

ومنصفة.    طموحة  مناخية  سياسة  إىل  واملناخ  العدالة  بني  ما  الربط  أدى  لقد 

التي  املناخ  برامج  ضمن  املنجزة  الشغل  مواطن  مكنت  سبق،  عا  فضال 

املبدأ  يقوم  مخفض.  كربوين  انبعاث  نحو  عادل  انتقال  مناويل  الواليات  اعتمدتها 

اإليتيقي الذي يسند هذه الجهود عىل اعتبار أن عىل مواجهة أزمة التفاوت واملناخ 

الطاقات  قطاع  شغل  مواطن  عن  لتعويض  ميكن  متزامنة.  تكون  أن  املزدوجة 

أي  من  النقايب  التنظم  إىل  واألقرب  األجور  يف  اتفاعا  األكرث  تبدو  التي  األحفورية، 

متدنية  جودة  ذات  شغل  مواطن  وخلق  منخفضة،  جرايات  وبذل  آخر،  قطاع 

أن  كا  عادال.  انتقاال  ليس  هذا  ولكن  الغازية.  االنبعاثات  من  يخفف  أن  وهشة 

فشل االنتقاالت السابقة، من قبيل إنهاء الصبغة الصناعية لبعض املناطق، يف دعم 

مقاومة  األكرث  األحفورية  الطاقات  عال  من  جعل  املحلية،  والجاعات  العال 

قبيل   من  الواليات،  مستوى  عىل  املقامة  املبادرات  إن  آخر.  قرسيٍّ  انتقال  ألي 

املناخ قطاع  يف  العمل  ملواطن  الوطني  واملركز    Labor Leading on Climate 

العالية  والنقابات  الوالية  يلزم    Climate Jobs National Resource Center

غر  الربط  عىل  وتعمل  والبيئة  العال  تنارص  التي  تلك  السياسات  من  تبجل  أن 

الجهود  هذه  االنبعاثات.  من  والحّد  الشغل  مواطن  خلق  بني  للفصم  القابل 

والنقابات  السياسية  السلطة  تسخر  عىل  قادرة  ألنها  خاص  بشكل  فعالة 

بليون  يساوي  تعهد  عىل  تشتمل  التي  نيويورك  نجاحات  تبيّنه  كا  العالية، 

املناخ.    قطاع  يف  شغل  موطن   40.000 لبعث  أمرييك  دوالر  البليون  ونصف 

باعتبار مخاطر إزاحة اعتادات اإلنصاف والعدالة جانبا من قبل إدارة بايدن-

يف  الطريق  تعبد  أن  الواليات  مستوى  عىل  املقامة  الجهود  عىل  يتوجب  هاريس، 

االنتقال  واتساع  مستوى  وباعتبار  املطاف،  نهاية  ويف  عادل.  بانتقال  الدفع  اتجاه 

وطنية  جهودا  املناخ  أزمات  مواجهة  تتطلب  األحفورية،  الطاقات  عن  بعيدا 

االقتصادية  االعتبارات  تعزل  أن  املناخية  للسياسة  ميكن  ال  أنه  عىل  ودولية. 

واالجتاعية بعيدا عن الحد من االنبعاثات. ميكن للجهود التي تقام عىل مستوى 

عادل  انتقال  تحقيق  بها  ميكن  التي  للكيفية  طريق  خارطة  تضع  أن  الواليات 

واملناخ.    االجتاعية  والالعدالة  التفاوت  بني  واندماجا  صالبة  األكرث  والجمع 

mcha@oxy.edu توجه كل املراسالت إىل ج ميجني شا  عىل العنوان

https://www.whitehouse.gov/priorities/
https://www.whitehouse.gov/priorities/
https://theintercept.com/2020/11/06/election-biden-democrats-progressives/
https://theintercept.com/2020/11/06/election-biden-democrats-progressives/
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=jcel
https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=jcel
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002604
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002604
https://www.mercurynews.com/2020/01/16/new-study-more-renewable-energy-electric-vehicles-needed-for-california-to-hit-greenhouse-gas-targets/
https://www.mercurynews.com/2020/01/16/new-study-more-renewable-energy-electric-vehicles-needed-for-california-to-hit-greenhouse-gas-targets/
https://drive.google.com/file/d/1t3ay4o445DGwPPhBtVNFk1FHfF9LJKWs/view
https://grist.org/justice/new-yorks-ambitious-climate-and-environmental-justice-laws-are-in-effect-heres-whats-next/
https://grist.org/justice/new-yorks-ambitious-climate-and-environmental-justice-laws-are-in-effect-heres-whats-next/
https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/labor-leading-climate
https://www.cjnrc.org/
https://www.climatejobsny.org/accomplishments
mailto:mcha%40oxy.edu?subject=
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جبر أضرار جذري
بقلم ماركوس أونتوني هانتر )Marcus Anthony Hunter(، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وم أ

>

>>

ىل امتداد أكرث من أربع مائة عام، وأربعة آالف شهر ومائتي مليون دقيقة، ع

عاشت الواليات املتحدة مجللة بخطيئة العبودية. ملغاة ولكن ال تزال بعُد 

عىل قيد الحياة، كا أظهر ذلك العديد من املناضلني الحركيني واألكادمييني، 

استمرت العبودية بطريقة أو بأخرى  وامتدت أنفاسها مثل فروس مل يعالج، باقية يف 

متددها وانتشار عدواها حتى بعد أن ترددت ادعاءات موتها مثلا كان عليه الحال 

حاملا جف حرب إعالن أبراهام لنكولن للتحرير. ابتداًءا من املركّب الصناعي السجني،  

مرورا بتجربة تاسكيجي )Tuskegee- عىل اسم املعهد ثم الجامعة )تاريخيا سوداء، 

للواليات  العامة  الصحة  مصلحة  من  كل  أجرتها  تجربًة  احتضن  الذي  أالباما(  يف 

و1972   1932 سنتي  بني  فيا  فيها،  والتحكم  األمراض  مراقبة  ومراكز  املتحدة، 

عىل السجناء السود )من أصل أفريقي( يف السجون األمريكية ملتابعة تطور مرض 

الزهري يف حال عدم معالجته، ومتثلت التجربة يف ترك املصابني يعانون تبعات املرض 

وتحوالته من دون تدخل عالجي لفائدتهم، يف حني كانوا يُوَهُمون بتلقيهم عالجا 

مجانيا- املرتجم(، والعصابات املتسلسلة، والحروب عىل الجرمية والفقر واملخدرات، 

مؤسسة  ألغت  التي  الحكومة  نفس  من  محمية  وغر  السود هشة  حيوات  ظلت 

العبودية ومارستها.

األورويب يف  االتجار  أعّم  األمريكية، وبصفة  العبودية  نتيجة  كانت  تأكيد،  بكل 

العبيد الذيْن تولّدا عن الجشع والعنرصية واالغتصاب واالستعار، أن صارت إنسانية 

السود ُمهانة ومنتهكة ومجروحة.  من منازلهم يف أفريقيا، ومن موانئ الالعودة يف 

غربها، ُحمل مئات آالف السود ، وتخطّوا املحيط األطليس عرب املمر األوسط )الجزء 

األوسط من الرحالت األوروبية-األفريقية-األمريكية التي جسدت التجارة املثلّثة بني 

لتحملهم  أراضيهم  االفارقة من  تقتلع  كانت  التي  التجارة  املذكورة، وهي  القارات 

عبيدا إىل أمريكا- املرتجم( إىل أراض عىل ملك أهليني يف األمريكات والكاراييبي. كانوا 

ميوتون أثناء الرحلة أو يف الحقول يف الجنوب الكوين أو يف أقبية الشال الكوين. مات 

العديد منهم مبكرا ولكن ليس قبل أن ينجبوا الجيل الالحق من السود املستعبدين.    

كان السود مملوكني، منتزعة منهم أجسادهم وعائالتهم، فيا كانت أراوحهم 

من  ومبذولة  مطلوبة  عملهم  قوة  كان  الوقت،  طوال  مرة.  ألف  اليوم  يف  تدّمر 

دون مقابل. هذا هو التاريخ العنرصي وحقيقة االنتهاك واملعناة اإلنسانيني الذين 

ورثناها. وكا هو الحال مع كل ما يخلّفه السابقون، ورثنا املسؤوليات التي من 

والديون  والجروح  االنتهكات  تراكات  كل  ظلت  لقد  الديون.  بعض  تأدية  بينها 

غر  األرضار،  جرب  عنوان  تحت  العموم  عىل  تُعرف  والتي  املتخلدة،  والتعويضات 

ضئيل  حكومي  بدعم  لحالهم،  السود  تُرك  ذلك،  غضون  ويف  ُمَسّواٍة.  وال  ُمَؤدَّاٍة 

الدوام لصيقة ومناهضة. للدولة، كانت عىل  رقابٍة  الرغم من وقوعهم تحت  عىل 

األرضار  بدقة حجم  يحتسب  أن  يبدو مستحيال  األلفية،  يقارب نصف  ما  بعد 

يتم  وكيف  يدفع؟  أن  عليه  من  وعائالتهم.  املواطنني  لفائدة  املناسب  وجربها 

الذي  وما  فمن  جميعا،  ماتوا  قد  العبيد  مالكو  كان  ما  وإذا  ملاذا؟  لهم؟  الدفع 

جرب  حول  الجدل  أثثت  التي  األسئلة  هي  تلك  عليه؟  نُحاَسب  أن  علينا  بقي 

 .1865 منذ  املتحدة  الواليات  يف  وتفعيله  التعويض  تحيني  ومحاوالت  األرضار 

خالل السنوات األخرة، تم تجهيز قضايا مقنعة لجرب األرضار عىل اتساع الطيف 

كل  كانت  تقدميني،  أم  محافظني  مدافعني  ِقبَل  من  ذلك  أكان  وسواء  السيايس. 

األموال.  ودفع  األرضار  عن  التعويض  بني  حق  وجه  غر  عىل  تخلط  الجرب  حاالت 

جرب األرضار باعتاد املال أو الجرب االقتصادي مهم، عىل الرغم من أنه ال ميكن أن 

الجرب. فمن خالل  يستحق  ما  بعض  ما هو مطلوب إلنجاز  التام كل  يعالج عىل 

أن  االعتقاد  عىل  نُْحَمل  االقتصادي،  الجرب  منظور  عىل  واملتكرر  املستمر  التأكيد 

يُْجَمالَ يف ومن خالل صّك أبيض  العبودية ميكن أن  الذين سببتها  املوت والدمار 

واملتقاضون.  والباحثون  السياسات  صناع  يحددها  التي  باملعطيات  مأله  ينتظر 

ولكْن، أأَِلَْرَواح الناس وأجسادهم مثن ميكن أن تحّدده السوق، وتقدير مايل مناسب 

مجرُّد  اإلنسان  حياة  قيمة  أن  وهل  راضني؟  ُدفع،  ما  إذا  الشأن،  ذوي  كل  يجعُل 

أمِر دوالراٍت وِسْنتَاٍت؟ تتطلب اإلجابة عىل هذه األسئلة الكربى اعتقادا راسخا يف 

من  يكون  وعليْه،  قيمة.  أيّة  تفوق  ذاته  اآلن  ويف  وأنها  مثينة  السود  إنسانية  أن 

الرضوري أن نعيد تقييم جرب األرضار جذريا حتى نحّدد كّل ما هو متخلّد بالذّمة: 

الدقة.  وجه  عىل  املايل  مقابلها  تحديد  ميكن  ال  التي  الحقيقية  والديون  األمثان 

علينا أن نواجه تاريخنا وصدمتنا الجاعيني العنرصيني اللذين مل نَتَبَيَّْنها بعُد 

وأن نأَْلََم جراحها إذا ما أردنا أن نحول الواليات املتحدة إىل مجتمع أكرث حرية وأكرث 

أمنا وأكرث عدال. مثة أكوام من الدين علينا ن ندفعها، وأكوام من االنتهاكات علينا 

أن نخفف من آثارها وأن نعالجها، وأن نداوي أكواما من قضايا املساواة واإلنصاف 

العنرصي مل تجد لها حالًّ. لهذه األكوام عالقة باألمناط السبع من جرب األرضار األساسية 

من أجل تعاٍف كوين وقومي وإعادة البناء التي نحتاجها بشّدة ومل نلمسها إىل حد اآلن:

•  جرب أرضار سيايس: ُمدافعة ُمَصالَِحٌة وتعويضية، مبنية عىل مراجعة تاريخية، 

تغّر التمثيل واملشاركة الحكوميّتني.   

•  جرب أرضار ثقايف: اعرتاف هادف وعلني وإقرار بقيمة اإلبداعات واالخرتاعات 

واألفكار التي نبعت ممن كانوا قبال مستعبدين ومن أخالفهم

•  جرب أرضار قانوين: تأسيس للعدالة املَُصالِحة ولإلنصاف العرقي وإجراء له 

عىل مستوى القوانني والسياسات

•  جرب أرضار اقتصادي: مساعدات مادية أو مالية، وتعويضات، وتخفيف 

للديون  

•  جرب أرضار اجتامعي: إعادة تأهيل العقد االجتاعي وإصالحه من أجل إنهاء 

العنرصية والذهنيات املبنية عىل الهرمية العرقية واإلثنية ومن ثم تأكيد كرامة 

الكائنات اإلنسانية

•  جرب أرضار مجايّل: جغرافيا تصالحية وتعويضية ذات صالحية اجتاعية-

اقتصادية وسياسية ، وعىل األخص لفائدة من تّم اقتالعهم وانتزاع أراضيهم من 

العبيد األمريكان وأخالفهم   

•  جرب أرضار روحي: اعرتاف هادف وواع ومتثيل للتصورات واملارسات 

الكونية الدينية والروحية، ولالعتقادات التي تعرضت لألذى واإلتالف خالل التجارة 

املثلثة واالستعباد األمرييك. 

يجب أن تكون أشكال الجرب السبعة هذه يف قلب السعي، يف الواليات املتحدة 
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الواليات المتحدة: المأزق والمصائر الممكنة

وخارجها، نحو إنهاء اإلجحاف العرقي  والتعايف من خطيئة االستعباد واستمرارها، 

واالتجار بالعبيد واالقتصاد الكوين املبني عىل االسرتقاق والذهنية الثقافية املمسوخة 

التي خلقتها كل هذه املارسات ويرّست انتشارها. ليس السود جديرين بالعبودية، 

إذ ال يستحق أي كان برشي أن يعيش مثل هذا الوضع الالإنساين وال أن يكابد مساوئه. 

عل النقيض من ذلك، السود ونظراؤهم من األمريكان األصليني واألهليني جديرون 

باإلعانة والتعويض والتمويل من الحكومات ووكاالتها الكونية والفدرالية واإلقليمية 

واملحلية، تلك التي خذلتهم فيا كانت تتلقى منهم األتاوات املالية عىل مّر القرون. 

ومن أجل إنجاز هذا التحول العميق ال بد أن تكون الحقيقة واإلنصاف العرقي 

والتغيرات شاملة.  إن هذه الطريق متجانسة ومتكاملة مع  النداءات التي صدرت 

 Queen Mother( مور  أوديل  بها  برّشت  لطاملا  والتي  األفارقة  األمريكان  لفائدة 

Audley Moore( وعضو الكنغرس السابق جون كونرز )John Conyers(، والتي 

تدافع عنها اآلن عضو الكنغرس شايال جاكسون يل )Sheila Jackson-Lee( يف اللجنة 

H.R. 40  التي تشتغل عىل قانون تأسيس لجنة دراسة وتطوير مقرتحات التعويض 

لفائدة األمريكان األفارقة )لجنة ضمن الكنغرس األمرييك- املرتجم(. كا تّم، وبقيادة 

 ،)Cory Booker( والسيناتور كوري بوكر )Barbara Lee( عضو الكنغرس باربرا يل

والتغير  العنرصي  والتعايف  للحقيقة  وطنية  لجنة  بعث  أجل  من  نداء   إطالق 

تكون  أن  أتوقّع  والتي   ،)Truth, Racial Healing, and Transformation(

أرشيفات  هي  وإقليميا  ومحليا  وطنيا  استدامة  أكرث  مؤسسة  بعث  منطلق 

  .)Archives for Racial and Cultural Healing( والثقايف  العنرصي  التعايف 

عىل الواليات املتحدة أن تنتهز هذه الفرصة من أجل بلوغ اإلنصاف والتعايف 

وإىل  فيه،  تنتهي  مجتمعا  لجعله  ملجتمعنا  الجذري  التغير  طريق  عىل  العرقيني 

عىل  الجد   محمل  عىل  املرشوع  هذا  أخذ  ما  وإذا  املفلسة.  البرش  هرمية  األبد، 

بايدين- إدارة  مع  األخص  وعىل  الترشيعي،  املستوى  عىل  كا  التنفيذي  املستوى 

للجمع  مثال  أنها  عىل  كونيا  تربز  أن  املتحدة  للواليات  ميكن  الجديدة،  هاريس 

أن  بإمكانه  داللة  ذي  عرقي  تعاٍف  وتحقيق  وأرشفتها  بالحقيقة  اإلقرار  بني 

الحقيقي  بالنفاذ  ويتمتعون  بعدل  الناس  كل  فيها  يعامل  متغرة  أمريكا  يخلق 

أرضار  من  التوقي  ثم  ومن  املمتازة  املواطنة  معاملة  عىل  ويحصلون  للحقوق 

تركيز  إىل  وتصميم  وبوعي  جاعيا  سارعنا  ما  إذا  بإمكاننا،  محتملة.  مستقبلية 

و  العرقي  للتعايف  ومحلية  قومية  وأرشيفات  عمومية-خاصة  متويلية  مسارات 

ذات  جرب  سياسات  وضع  وإىل  الثقايف،  العرقي  والتعايف  للحقيقة  ولجان  الثقايف، 

تجارة  لنا  ورّثتها  التي  اإلنسانية  الصفة  نزع  أن  من  نتحقق  أن  مستهدفة،  غايات 

كلنا.  نستحقها  جديدة  انطالقة  يف  نبحر  وأن  فعال  تنتهي  سوف  األوروبية  العبيد 

املشرتك.    املستقبيل  وازدهارنا  والتغير  العرقي  التعايف  مفتاح  الحقيقة هي  إن 

 hunter@soc.ucla.edu  توجه كل املراسالت إىل ماركوس أنتوين هانرت عىل العنوان

“يجب مواجهة تاريخنا العرقي غري املصنف والجامعي وصدماتنا ومعالجتها إذا أردنا تحويل الواليات 

املتحدة إىل مجتمع أكرث حرية وأمانًا وأكرث عدالً”                                                                                            

mailto:hunter%40soc.ucla.edu%20?subject=
mailto:hunter%40soc.ucla.edu%20?subject=
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هجرة الصينيين إلى أوروبا

مواقع الصينيين المتحولة  
في أوروبا

بقلم فاني بيك )Fanni Beck(، الجامعة االوروبية المركزية، المجر، وبال نييري )Pál Nyíri( جامعة فريي، أمستردام، 
هوالندا

 

>

>>

الل سنة 1998،  شّخص إصداٌر حول الصينيني يف أوروبا  إصداٌر حول الصينيني خ

يف أوروبا  موجاٍت كثرًة متعاقبة لهجرة إثنية صينية نحو أوروبا: صغار التجار 

من مقاطعة زهيجيانغ )Zhejiang( يف بداية القرن العرشين، مهاجرون من 

هونغ كونغ االستعارية واملناطق املجاورة خالل أواسط القرن العرشين، مهاجرو 

التحرر من االستعار  الحقبة ما بعد االستعارية من جنوب رشقي آسيا عىل أثر 

وحرب فيتنام، ثم املهاجرون من العال والتجار من جمهورية الصني الشعبية )ج 

ص ش( بعد انفتاحها مجددا عىل العامل خالل عقد الثانينات من القرن العرشين. 

لقد أوجدت هذه املوجات مجموعات لغوية-اجتاعية متايزة ذات تواصل عابر 

للحدود محدود، ولكن لديها ارتباطات مكثفة عىل امتداد البلدان. ويف منتهى القرن 

عىل  نسبيا  متدنيا  االقتصادي  االجتاعي  املجموعات  هذه  موقع  ظل  العرشين، 

الرغم من اختالفه بوضوح بني أوروبا الشالية الغربية، حيث اشتغلت عىل األغلب 

يف مجال تجارة التزويد الغذايئ، وأوروبا الجنوبية حيث اشتغلت يف متاجر املالبس، 

األسواق  يف  وبيعها  االستهالكية  السلع  باستراد  اختصت  حيث  الرشقية  وأوروبا 

واملتاجر الصغرة.

والوضع  الدميغرايف  االجتاعي  التكوين  شهد  الجديد،  القرن  بداية  مع 

هذا  يعالج  أساسية  تحوالت  الصينية  اإلثنية  للمجموعة  االقتصادي  االجتاعي 

يتميز  أوروبا:  املولودين يف  الصنيني  بدايًة، جيل جديد صاعد من  املنتدى بعضها. 

هذا الجيل مثلا أظهر ذلك كل من شوانغ )Chuang( ولوبايل )Le Bail( وتران 

واملناهضة  اللربالية  للخطابات  وتقبال  امليز  تجاه  غره  من  أكرث  بحساسية   )Tran(

للعنرصية ولكنه يرى طموحات مساراته الحياتية مكبوحة بتباطئ النمو يف أوروبا 

ولكنه  الصني  إىل  هجرة  أحيانا  ذلك  ينتج  قد  الصني.  يف  أفضل  الفرص  تلوح  فيا 

تُتصور  أوروبا  نحو  الهجرة  كانت  ففيا  التحول.  مستمر  حياتيا  مسارا  أكرث  ينتج 

تعقيدا. أكرث  اتجاهاتها  اليوم  تبدو  الصني  االجتاعي يف  للحراك  اختصار  أنها  عىل 

وتنعكس التحوالت الحادة يف االقتصاد السيايس الكوين كذلك يف طبيعة الهجرات 

الجديدة من الصن نحو أوروبا. هي مل تعد هجرات هجرات صغار التجار والعال 

 ، تُحتلُّ اآلن  صارت  واملتاجر  للمطاعم  املالكني  الصينيني  مواقع  أن  إذ  اليدويني، 

عمل  هجرة  أن  من  الرغم  عىل  أخرى،  مهاجرين  مجموعات  قبل  من  فأكرث،  أكرث 

أوروبا  يف  الصني  متّولها  مبشاريع  ارتباط  يف  الظهور  بصدد  الدولة  توجهها  جديدة 

املرافقون  املغرتبون  واملترصّفون  الطلبة،  يتخذ  ذلك،  عن  بدال  الرشقية.  الجنوبية 

البحار، واملهاجرون املتبنون ألسلوب حياة  ش إىل ما وراء  لتوّسع رأس مال ج ص 

مثلا  هذه  الهجرة  موجات  ضمن  فأكرث  أكرث  مركزية  مواقع  الوسطى  الطبقات 

 )Knyihár( وكنيهار   )Beck( وبيك   )Thøgersen( ثورعنسن  إسهامات  تظهره 

اللغوية  انقسامات صينيي أوروبا االجتاعية  وزابو )Szabó(. ونتيجة لذلك تتجه 

عليه. يتوزعون  الذي  الطبقي  التنضيد  قاعدة   عىل  والرسوخ  التقعد  إىل  القدمية 

»االندماج«  بفعل  تتغر  األوروبية  املجتمعات  يف  الصينيني  مواقع  ليست 

االقتصادي  االجتاعي  والوضع   والثالث  الثاين  املهاجرين  جييل  ومطالبات 

التحوالت  من  بأثر  وكذلك  بل  فحسب  الجدد  املهاجرون  به  يتمتع  الذي  الراقي 

وفيا  معا.  آن  يف  وخوف  َحَسد  محل  نفسها  فيها  الصني  تجد  التي  الجيوسياسية 

الصينية  الحكومة  تتجه  والصني،  األورويب  االتحاد  بني  ما  العالقات  عدوانية  تتزايد 

أوروبا  يف  الصيني  بالحضور  االرتقاء  أجل  من  النشاط  من  املزيد  نحو  فأكرث  أكرث 

الجهود جديدة،  مثل هذه  ليست  لفائدتها.  قوة ضغط مصلحية  إىل  التحول  نحو 

الصينية  االجتاعية  االتصال  التضخم من خالل حضور وسائط  اآلن بصدد  ولكنها 

جائحة  مكافحة  يف  الظاهر  الصني  نجاح  بفعل  فعالية  فأكرث  أكرث  وهي  أوروبا  يف 

كورونا . أحد آثار ما سبق هو تزايد الثقة القومية التي تجعل الصينيني يسائلون 

 .)Deng( منطق الهرميات اإلثنية الذي ال يزال يهمشهم، مثلا يظهره إسهام دينغ

ويف ذات الوقت، ليس واضحا ، يف الدول األوروبية التي طورت عالقات ودية مع 

من  مبارشة  يستفيدون  املحليون  الصينيون  كان  إن  واملجر(  رصبيا  )مثل  الصني 

زابو(. و  وكنيهار  وبيك   )Gledić( جليديكش  إسهامات  )أنظر  العالقات  هذه 

دعي  فقد  حاد.  اهتزاز  نحو  أوروبا  يف  الصينيني  مبواقع  الجائحة  دفعت  لقد 

البعض منهم إىل أن يضطلع بدور الداعم لديبلوماسية أقنعة الوجه الصينية. كان 

االتجاهات  عثور  وقع  عىل  واملادية  اللفظية  العاملة  لسوء  عرضة  منهم  العديد 

املتزايد،  السيايس  التوجس  مع  ُمتزاوجة  الكامنة،  األجانب  والكارهة  العنرصية 

انقضاء  مع  وبالتوازي  الصيني«.  »الفروس  بدفعٍ  بالربوز  لها  يسمح  منفذ  عىل 

ذاتها حكومة  الصني  السالمة يف  الصينيني عن  الجائحة، وجد من بحث من  ذروة 

وجاهر  الرجوع  يف  رغب  من  أمام  مسبوقة  غر  مالية  حواجز  وضعت  مرتّددة 

أيضا.  موالني  ال  بل  فحسب  بالفروس  مصابني  ال  بكونهم  اتهمتهم  متوجسة 

للقوميات  العابر  الحراك  أثار   ،)Bofulin( بوفولني  ذلك  يظهر  ومثلا  ولكن 

املهاجرين  ضد  واللوم  التوجس  أيضا  هو  أوروبا  صينيي  صفوف  يف  املعتاد 

العدوى. تفيش  عىل  املسؤولني  تحديد  عىل  والحريصني  الصينني  غر  من  اآلخرين 

ويجد مثل هذا الفزع اليوم تضخيا بأثر من وسائط التواصل االجتاعي. فإذا ما 

كانت الوسائط الصينية يف أوروبا خالل عقد تسعينات القرن العرشين تقترص عىل 

https://www.palgrave.com/gp/book/9780312175269
https://www.palgrave.com/gp/book/9780312175269
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12619
https://www.researchgate.net/publication/344899058_Covid-19_in_China_From_'Chernobyl_Moment'_to_Impetus_for_Nationalism
https://www.researchgate.net/publication/344899058_Covid-19_in_China_From_'Chernobyl_Moment'_to_Impetus_for_Nationalism
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صحف محلية تتبع اتجاهات سياسية مختلفة والقنوات التليفيزيونية الوليدة، فإنها 

 )WeChat( اليوم تقع تحت هيمنة املنصات املقيمة يف الصني من قبيل وي تشات

والواقعة تحت الرقابة التي تضّخم الرؤى التي تحبذها الحكومة الصينية والشعبوية 

القومية فيا تحذف الرؤى البديلة. هذا املجال املفتوح  أداة تعبئة أساس ولكنه 

يتوازي يف الوجود مع منصات أخرى من قبيل فايسبوك وتويرت التي تُسخدم جسورا 

فرنسا،  يف  املولودون  الصينيون  النشطاء  يعمُد  وفيا  األورويب.  العام  الرأي  نحو 

مستلهمني االنتباه البالغ الذي القته العنرصية وزادت من حدته حركة لحياة السود 

أرىس  األخرى،  األقليات  الحلفاء يف صفوف  بحثا عن  فايسبوك  استخدام  إىل  قيمة، 

وسعت  الخاصة،  العرقية  هرمياتهم  إيطاليا  يف  الصينيون  االقتصاديون  املبادرون 

الطلبقة الوسطى الصينية يف املجر إىل االنسجام مع مثل أوروبا البيضاء األعىل متصاعد 

الربوز، والذي تقبّل، بفعل دعمه من قبل الحكومة املجرية، أصداء النظريات الشعبية 

اعتمد  امليز  تجاه  القديم  االحتجاج  كان  ما  وإذا  تشات.  الرائجة عىل وي  العرقية 

الدعوة إىل التضامن املناهض للعنرصية وللنخبوية فإن الحملة األخرة اعتمدت نفس 

التميش باسم النظام العرقي الطبقي الذي تتقسام النخب األوروبية واآلسيوية ِقيََمُه. 

من أجل تشخيص الحدود والهرميات الخارجية والداخلية املتحولة التي تطبع 

صينيي أوروبا وتحليلها، أسس املسهمون يف هذا املنتدى1 دراساتهم عىل أفضية راهنة 

فيها تتشكل العالقات ما بني اإلثنية  بدًءا من املدارس الداخلية وصوال إىل الحانات.     

 توجه كل املراسالت 

Beck_Fanni@phd.ceu.edu إىل فاين بيك عىل العنوان 

 p.d.nyiri@vu.nl  وإىل بال نيري عىل العنوان

1 نشأت فكرة هذه الندوة من ورشة عمل »العالقات بني األعراق: املهاجرون الصينيون واملجتمعات 

املضيفة األوروبية« التي عقدتها شبكة الصني يف أوروبا لألبحاث - CHERN يف بودابست يف 16 

COST أكتوبر 2020 وبدعم من جمعية

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/tcj.63.20749193?journalCode=tcj
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066119850253
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066119850253
mailto:Beck_Fanni%40phd.ceu.edu?subject=
mailto:p.d.nyiri%40vu.nl?subject=
https://china-in-europe.net/
https://china-in-europe.net/
https://www.cost.eu/
https://www.cost.eu/
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من الصمت إلى الفعل: 
الصينيون في فرنسا

 Emilie( المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية، فرنسا، وإيميلي تران ،)Ya-Han Chuang( بقلم يا هان شوانغ
Tran( جامعة باتيست، هونغ كونغ، وهلين لو بايل )Hélène Le Bail(، المركز القومي للبحث العلمي،معهد 

البحوث الدولي-العلوم السياسية، باريس، فرنسا 

>

>>

يف  يتظاهرون  فرنسا  يف  مولودون  آسيويون 

اآلسيويني. ضد  العنرصي  التمييز  ضد  باريس 

ميلران. كميل  املصدر: 

ثلا هو عليه الحال يف البلدان األروبية الغربية مثل املمكلة املتحدة وهوالندا، م

يعود تاريخ الجاعات الصينية يف فرنسا إىل بدايات القرن العرشين. ويرتبط 

حضور الصينيني املبكر بعوامل ثالث رئيسة: االستعار، انتداب العال الصينيني 

لهذا  كان  وقد  الحربني.  بني  ما  خالل  الطلبة  وإقامة  األوىل  العاملية  الحرب  خالل 

الهجرة  الهجرة األخرة، إذ، وبأثر من تجدد شبكات  أثر يف موجات  الِحراك املبكر 

القدمية يف ما بعد 1978، صارت منطقة وينزهو )Wenzhou( من مقاطعة زهيجيانغ 

)Zhejiang Zhejiang( اآلن املصدر الرئيس للمهاجرين الصينيني وأبنائهم يف فرنسا. 

بل إن أحد ما خلفه االستعار الفرنيس هو حضور صينيي ما وراء البحار املنحدرين 

من آسيا الجنوبية الرشقية الذين وصلوا الجئني من كمبوديا وفيتنام والالوس خالل 

تركيبة  صارت  الفائت،  القرن  انقضاء  ومع  ومثانيناته.  العرشين  القرن  سبعينات 

الساكنة الصينية اإلثنية يف فرنسا أكرث تنوعا من حيث املواقع األصلية وطرق الهجرة 

والطبقة. صارت فرنسا وجهة الهجرة للعديد من مهاجري شال الصني وعىل األخص 

من املواقع التي رضبتها البطالة بعمق جراء االنتقال من اقتصاد مخطط إىل اقتصاد 

سوق خالل السنوات 1990. عىل العموم، ال تزال قناة الدخول القانونية األوىل إىل 

االتحاد األورويب هي  التأشرة الطالبية، ويف فرنسا، ميثل  الطلبة الصينيون الدارسون 

من  باملائة   9 بعداد  املغاربة  بعد  فرنسيني  أكرب مجموعة طالب غر  ثاين  بالخارج 

مجموع الطلبة األجانب.

لفرنسا أحد أكرب  مجموعات الشتات الصينية يف أوروبا )تقدر مبا يقارب 400.000 

مهاجر وابن مهاجر، وإن مل يكن لفرنسا تعدادات إثنية(، ومن بني  املقيمني األجانب، 

يعد مواطنو جمهوية الصني الشعبية خامس أكرب مجموعة.  وهم ليسوا متنوعني من 

حيث التعليم وطبيعة األشغال املهنية واألوضاع االقتصادية )مستثمرون أغنياء، تجار 

للبلدان، مستخَدمون، طلبة، مستثمرون، وعال( فحسب بل وكذلك هم  عابرون 

متنوعون من حيث األجيال والِحراك ومستوى املشاركة يف املجتمع الفرنيس . ومقابل 

هذا التنوع تقوم دالئل مشرتكة منها ما يشر إىل وجود تعاون ما بني الصينيني اإلثنييني 

الوافدين من جنوب رشقي آسيا واملهاجرين من جمهوية الصني الشعبية )من وينزهو 

رئيسيا( مع استثاريي الشتات، كا تشر إىل تناٍم حديث لحركات جاعية للتنديد 

مبا يتعرضون له عىل املستوى االمني وبالعنرصية التي يعيشون يف حياتهم اليومية.

< الحركة الجامعية ضد العنرصية

السارية.  والجرمية  للرسقة  وضواحيها  باريس  يف  الصينية  الجاعة  تتعرض 

متركز  وبفعل  الصينيني،  أن  الساري  االعتقاُد  لذلك  الوحيد  السبَب  ليس 

جرة  ضمن  الزواج،  حفالت  ذلك  يف  مبا  الباذخة،  الصينية  واالحتفاالت  أعالهم 

وبأوضاعهم  أنهم،  وكذلك  بل  أغنياء  اقتصاديا،  محرومة  اإلثنيات  متعددة 

https://journals.openedition.org/chinaperspectives/6032
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10EN/EESR10EN_ES_15-foreign_students_in_higher_education.php
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12726
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10EN/EESR10EN_ES_15-foreign_students_in_higher_education.php
https://insee.fr/fr/statistiques/4197229?sommaire=4197305
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للهجوم  تعرضهم  أثر  عىل  مساعدتهم  إىل  الرشطة  دعوة  يف  يرتدودن  الهشة، 

وشبيهي  الرسمية  الوثائق  عىل  الحائزين  غر  املهاجرين  إىل  بالنسبة  والرسقة. 

تجاه  والالمباالة  الهشة  األوضاع  تسببت  هؤالء،  الصغار  املقاوالت  أصحاب 

تعبئة. أية  يف  االنخراط  تجاه  مرتددين  جعلهم  يف  تاريخيا  الفرنسية   السياسة 

والحوادث  االنشغالت   تصاعد  األخرة، ويف خضم  العرشية  ذلك، وخالل  ومع 

وأقلية  بل  صامتة  بأنها  ُعرفت  التي  باريس،  يف  الصينية  الجاعة  نظمت  األمنية 

تظاهرات  خمس  عن  يقل  ال  ما  ومستكينة  الشاق  عملها  إىل  منرصفة  مثالية، 

الدعم من  يتلقون  الصينيون  للمطالبة بحاية الرشطة. من حني آلخر كان  عارمة 

حكومية  أولوية  الخارج  يف  املواطنني  حاية  اعتبار  قاعدة  عىل  الصينية  السفارة 

مصالح  كانت  حيثا  الصينية  الدولة  سلطة  حاية  يف  وطريقة   2012 منذ  صينية 

من  مختلفة  الخمس  الجاعية  الحركة  مناسبات  كانت  وقد  امليزان.  يف  مواطنيها 

وكانت  الشارع  يف  حاشدة  مظاهرات  منها  ثالث  كانت  إذ  التعبئة:  أمناط  حيث 

وكانت  مجموعة ضغط،  إىل  مستثمرين  لجمعية  )فاشلة(  تحويل  محاولة  الرابعة 

تهدف  أن  اعتيد  وقد  سلمية.  ومسرات  الشارع  يف  انتفاضة  بني  مزاوجة  األخرة 

التحركات إىل إبراز انعدام األمن كا يعيشه املقيمون والتجار الصينيون يف مناطق 

الجوار،  يف  الرشطة  دوريات  عدد  من  الرفع  مشرتكة:  مطالب  ترفع  وأن  محددة 

يتمكن  حتى   اإلجراءات  وتيسر  القانون  خارقي  عىل  املسلطة  العقوبات  تعزيز 

الضحايا الصينيون من تقديم شكاواهم إىل الرشطة. لقد مثلت انتفاضة الشارع يف 

بالنسبة  التي أعقبت اغتيال عامل صيني يف ضاحية باريسية  نقطة تحول   2016

إىل جيل الهجرة الثاين الذي انتقل بها إىل االضطالع بدور أكرث نشاطا .  لقد أعاد 

العنرصية  عىل  يلحون  صاروا  بحيث  املطالب  تشكيل  املولد  فرنسيو  الصينيون 

البنيوية التي عليها يقوم العنف الذي يستهدف اإلثنية الصينية وباقي اآلسيويني. 

الصينية والحركات االجتاعية اآلسيوية عموما  النضالية  الحركية  ويف ما كانت 

محل دراسة منذ عهد مديد يف أمريكا الشالية أو يف أسرتاليا، ميثل هذا االهتام مجال 

بحث جديدا يف أوروبا. يف الحالة األوروبية، ميكن لنا أن نؤكد وجود ثالثة أنواع رئيسة 

من الحركات التي أطلقها صينيو فرنسا، كلها ذات صلة بالتمثالت املنمطة والسعي 

إىل االعرتاف: 1- جمع مفردات ذاكرة جمعية ونرشها، 2- التعبئة ضد العنف املوجه، 

التمثالت املنمطة تجاه اآلسيويني وتغيرها.  الثقايف الساعي إىل تفكيك  النضال   -3

أن  الرضوري  من  األخرة،  املولد  فرنسيي  الصينيني  تحركات  فهم  أجل  من 

بالتوّسع  النت  عىل  االجتاعي  التشبيك  أخذ  حني   2000 السنوات  إىل  نعود 

نخص  أن  ميكن  جاعية.  خربات  إلىى  الفردية  الخربات  لتحويل  طريقا  موفرا 

التي  املبطن  العنرصي  الشتم  املعتادة وأشكال  الصغرة  االعتداءات  بالذكر تجارب 

عىل  نقاشية،  ومجموعات  منتديات  ببعث  فرنسا  صينيو  بدأ  حينها  تقاسمها.  تم 

فايسبوك ثم عىل وي تشات وتويرت، بحيث متكنوا من تقاسم تجاربهم مستخدمني 

أخرى. آسيوية  وبألسنة  بالصينية  آلخر  حني  من  مخلوطة  رئيسيا  الفرنسية 

من  النت  أدوات  األخص  عىل   2016 بعد  تطور  الذي  الثقايف”  “النضال  استخدم 

قبيل الفيديوات القصرة واملدونات وقنوات يوتيوب وحلقات الويب والتسجيالت 

الصوتية موفرًّا فُرًَصا جديدة للّقاء ما بني اآلسيويني فرنسيي املولد من املجال الفني 

واإلعالمي. ومنذ 2016، أسهم العديدون يف تشكيل هوية جاعية وتنظيم املدافعة 

بني  ما  التوترات  لنزع  محاولة  يف  و  فرنسا.  يف  لآلسيويني  املعادية  العنرصية  ضد 

)من  أخرى  أقليات  ومطالب  تحركاتهم  بني  ما  يجرسوا  أن  البعض  حاول  اإلثنية، 

قبيل تسجيالت غرايس يل )Grace Ly( الصوتية Kiffe ta race  =  أحب عرقك- 

من املهم أن نالحظ أن التسمية التي تبدو فرنسية متكونة من لفظة أوىل تُنطق 

’كِيْف’ يف معنى أَِحبَّ )أو استمتع(، واملقصود هو حب االنتاء العرقي، وهي لفظة 

ذات أصل عريب شال أفريقي- املرتجم( التي بعثتها النسوية األفريقية رقية ديالو 

)Rokhaya Diallo-فرنسية سوداء من أبوين من السينيغال وغامبيا-املرتجم(، أو 

مشاركة الفرنسيني اآلسويني يف احتجاجاِت لحياة السوق قيمة(. كا أن تقاطعات 

أخرى قامت ما بني القضايا اإلثنية العرقية والقضايا الجندرية من أجل تفكيك وسم 

النساء اآلسيويات  بالشبقية الجنسية ومقاومة التحييد الجنيس للرجال اآلسيويني.

تنظم  للصني حتى  فريدة  فرصة   19 كوفيد  جائحة  وفرت   ،2020 سنة  وخالل 

حملة دبلوماسية دولية عمومية معبئة دعم صيني ما وراء البحار لنقل ما سمي 

الصني  جمهورية  كانت  إذا  ما  انتظار  علينا  واآلن،  الحقيقية”.  الصينية  “الرواية 

الصينية  الحركية  من  الجديدة  املوجة  الستغالل  تسعى  مدى،  أي  وإىل  الشعبية، 

من  يكون  وسوف  بل  الجائحة.  أطلقتها  التي  لآلسيويني  املعادية  العنرصية  ضد 

الثاين  والجيل  األول  الجيل  من  الصينيني  أفعال  ردود  بني  ما  نقارن  أن  أكرث  املهم 

للبلدان.    العابرة  والتوعية  للتعبئة  األم  الوطن  محاوالت  إزاء  الثالث  والجيل 

 توجه املرسالت 

 ya-han.chuang@ined.fr إىل يا هان شوانغ عىل العنوان 

emilietran@hkbu.edu.hk وإىل إميييل تران عىل العنوان 

helene.lebail@sciencespo.fr وإىل هيلني لو بايل عىل العنوان

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870903023678
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imig.12627
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mailto:helene.lebail%40sciencespo.fr?subject=


26

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

هجرة الصينيين إلى أوروبا

الطلبة الّصينيون 
في أوروبا

بقلم ستيغ ثورغنسن )Stig Thøgersen( جامعة آرهوس )Aarhus(، الدانمارك 

>

>>

أوروبا. يف  جامعي  حرم  يف  صينية  طالبة 

اإلبداعية. املشاعات  املصدر: 

نة 1978، أعلن دينغ كسياوبينغ )Deng Xiaoping- رئيس الصني من س

آالف  و4   3 بني  ما  ترسل  سوف  الصني  أن  املرتجم(   -1992 إىل   1978

طالب إىل الخارج كل سنة حتى يتم كرس العزلة العلمية للبالد والتعجيل 

بالكاد يتصور أن  أّن مرشوعه طموح ولكنه مل يكن  بدا  بتحديث مسارها. حينها، 

مالحقة  أيّة  عن  بعيدة  الصني  تقف  واليوم،  انطلق.  قد  الهجرة  موجات  طوفان 

ممكنة، عىل رأس البلدان مصادر الحركية الطالبية العاملية. فاستنادا إىل إحصائيات 

يف  جامعية  تعليمية  مؤسسة  يف  صيني  طالب  املليون  يقارب  ما  سجل  اليونسكو 

الجامعات وصاروا  للعديد من  الخارج حيث متثل رسوم تسجيلهم مورد مداخيل 

مكونا هاما من الحضور الصيني عىل امتداد العامل. 

الهجرة الجاعية، وتستقبل املمكلة  البلدان األوروبية نصيبها من هذه  تتلقى 

الواليات  إال  ذلك  يف  تتجازها  وال  آالف،   107 حوايل   ، منهم  األكرب  العدد  املتحدة 

املتحدة وأسرتاليا. ليس هذا مفاجئا بالنظر إىل أن اإلنكليزية هي اللسان األجنبي 

الجامعات  ذات  األخرى  األوروبية  البلدان  وتستقبل  الصيني.  الرتبوي  النظام  يف 

املرموقة يف الرتتيب العاملي للجامعات أعدادا هامة من الطالب الصينيني مثل أملانيا 

مبا يفوق 30 ألفا منهم، وفرنسا مبا يقارب 24 ألفا منهم وإيطاليا مبا يقارب 15 ألفا. 

ألفا طالب  الصينني، حيث يدرس  الطالب  األوروبية األصغر تستقبل  البلدان  حتى 

يف السويد وإيرلندا واملجر وسويرسا، كل عىل ِحَدٍة. وتضطلع املنح الدراسية التي 

تخصصها الحكومات األوروبية ورسوم التسجيل املنخفضة مقارنة برسوم الجامعات 

يف الواليات املتحدة واملمكلة املتحدة، وفرص زيارة العديد من البلدان بفيزا شانغان 

كا  باإلنكليزية.  الناطقة  غر  البلدان  إىل  الصينيني  الطالب  جذب  يف  بأثر  واحدة 

فرنسا  يرون  وهم  األوروبية  الثقافة  تجتذبهم  الصينيني  الطالب  من  العديد  أن 

جذابة.   حياة  أساليب  ذوي  رومنطيقيني  موقعني  بوصفها  األخص  عىل  وإيطاليا 

< مالمح طالب العرشيات األخرية املتغرية

تيس  ماو  بعد  ما  الصني  طالب  أول  جاء  أن  منذ  األشياء  من  العديد  تغرت 

من  بحزم  مضبوطا  اسرتاتيجيا  تحريكا  كان  ما  بدايًة،   .1978 سنة  أوروبا  إىل  تونغ 

وتطلعات  الفردية  الطالب  بتطلعات  أوال  َمُقوًدا  اآلن  صار  الصينية  الدولة  قبل 

الصينيني ميّولون دراساتهم  الدوليني  الطالب  باملائة من  أن %90   باعتبار  عائالتهم 

تعمل  بامتياز  تجارية  الدويل  للتعليم  سوقا  خلَق هذا  وقد   . الخاصة  بإمكانياتهم 

الجامعة  ترتيب  وجهاتهم:  الطالب  اختيار  يف  التأثر  يف  العوامل  من  العديد  فيها 

منح  عىل  الحصول  إمكانية  العيش،  ومصاريف  التسجيل  رسوم  مقدار  وصيتها، 

العام،  البلد  وصيت  املتخيل  االجتاعي  األمان  مستوى  املضيف،  البلد  من 

التعليم  وكاالت  فيها  خلقت  األدوار  متداخلة  لعبة  يف  بدور  تضطلع  عوامل  كلها 

يف  للتوفق  وعائالتهم  الطالب  إرشاد  يتوىّل  ربحيا  إعال  قطاع  الخاصة  الصينية 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-09/19/content_37510908.htm
http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-09/19/content_37510908.htm
http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-09/19/content_37510908.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01425692.2017.1349649?src=recsys
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01425692.2017.1349649?src=recsys
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/imig.12515
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/imig.12515
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التأشرة. عىل  والحصول  التسجيل  إلجراءات  صعب  وإمتام  عسرة  قرارات  اتخاذ 

ثانيا، مل يعد التعلم يف الخارج أولوية الطالب الصينيني بالرضورة. حوايل السنة 

2000، كان يف أعىل هرم أهداف الطالب الحصول عىل مواطنة مرنة يف العامل املتقدم. 

األعىل  الصينية  الجامعات  واحدة من  إىل  الدخول  يعتربون  اليوم  العديدين  ولكن 

ترتيبا أبعد  أهدافهم. لقد تدحرج الصيت االجتاعي املقرون بالشهادة الجامعية 

األساء  ذات  ترتيبا  األعىل  الجامعات  من  كانت  إذا  إال  ملحوظة  بصفة  األجنبية 

املرموقة، وما أكرث ما تبث الوسائط اإلعالمية الصينية تقارير عن “مصانع الشهائد” 

األجنبية وبرامج املستوى املتدين فيها. ولكن النظام التعليمي الصيني الجامعي عايل 

الرتاتب، وويتسم القبول فيه برصامة الرقابة من خالل امتحانات القبول الوطنية، 

الغواكو )gaokao( املثرة للرهبة، وعليه، وبدال عن الذهاب إىل جامعة صينية ذات 

ترتيب ضمن الصف الثاين أو الثالث ال ميكنها أن توفر إال آفاقا هزيلة، سوف يستمر 

العديد من طالب الطبقة الوسطى وعائالتهم يف البحث عن فرص التعليم يف الخارج.

ثالثا، ويف ما كان الطالب الصينيون سابقا ينظرون إىل الدراسة خارجا عىل أنها 

نقطة البداية الطبيعية يف سرورة هجرة أكرث دميومة، هم ينظرون إليها اىل، عىل أنها 

الحركة  تبعات كرس  الثانني، وضمن  السنوات  مرحلة ضمن مسار داخيل. فخالل 

الدميقراطية يف جوان  1989 عىل األخص، كان عدد قليل من الطالب يفكرون يف 

العودة إىل البالد. لقد تغر ذلك كليا خالل القرن الواحد والعرشين بسبب سوق شغل 

أوروبية متزايدة الضيق وتزايد تحسن األجور والفرص املهنية يف الصني  وسلسلة من 

سياسات الدولة الصينية املشجعة عىل العودة من املهاجر بعد التخرج. وعىل الرغم 

من أن الدولة الصينية كفت عن وضع املخططات التفصيلية لتحديد من هو الحقيق 

بأن يدرس ماذا يف الخارج، فإن دورها ال يزال قامئا  يف جوالن العقول من أجل دفع 

التنمية الوطنية. وأخرا، يتميز املهاجرون الجامعيون الصينيون اآلن بصغر بالغ يف 

التخرج  الحاصلني عىل شهادات  قبلهم. ويتجاوز عدد غر  كانوا  السن مقارنة مبن 

مؤسسات  إىل  أبناءها  ترسل  العائالت  من  العديد  إن  بل  فعال  عليها  حصلوا  من 

التعليم العايل الصينية من أجل إعدادهم ثقافيا وأكادمييا للدراسة يف جامعة أجنبية.  

ركّز غالب ما تم إنجازه خالل املراحل املبكرة من البحث حول هجرة الطالب 

الذين  الغربيون  املدرسون  كواهلهم  يضعها عىل  كان  التي  املشاكل  الصينيني عىل 

يف  متقوقعون  الدراسة،  فصول  يف  الدوام  عىل  صامتون  أنهم  من  يشتكون  كانوا 

معازل أثنية وذوو نظرة أداتية للتعليم. ال تزال هذه املشاكل قامئة وال شك ولكن 

البحوث الحديثة تظهر تجارب الطالب تحت أضواء أكرث شموال. فعىل العكس من 

خلفية تزايد الفردانية يف املجتمع الصيني، صار من الواضح أن الطالب ينظرون إىل 

دراساتهم عىل أنها رحلة انفعالية يف اتجاه التغر والتحّول الهوياتيني، تجربة تغّرٍ من 

النضج الذايت، متتد عىل طول الحياة، توسع من آفاقهم وتجعلهم أكرث كفاءة ال عىل 

املستوى املهني فحسب بل وكذلك عىل مستوى أكرث عمومية بوصفهم من مواطني 

العامل املعارص. َمثَلُُهْم كََمثَل زمالئهم الغربيني، يتوىل من يقدر من الشباب الصينيني 

املزاوجة بني دراساتهم والقيام برحالت ممتدة  من أجل التعمق أكرث يف الثقافات 

البقاء واإلزدهار يف سياقات اجتاعية  األجنبية واختبار قدراتهم هم الخاصة عىل 

عىل  الطالب  من  العديد  يركز  ما  ويف  أننا،  أيضا  هذا  ويعني  مختلفة.  وثقافية 

العلوم “الصلبة” وعىل دراسات األعال، نرى اآلن عددا أكرب من الطالب يسجلون 

تنتهي  لن  أنها  التّام  أكرث، مع علمهم  “رخوة”  وإنسانية  اجتاعية  برامج علوم  يف 

األوروبية.  أو  الصينية  الشغل  أسواق  يف  األمان  مؤكدة  مراكز  نحو  بالرضورة  بهم 

أوروبا  الصينية يف  الساكنة  تركيبة  العدد  الجامعيون كثرو  املهاجرون  لقد غر 

ولكننا ال نعلم إال القليل عن الكيفية التي بها يتفاعل الطلبة مع الشتات الصيني. 

الصينية  الجاعات  مع  الصينني  الطالب  تواصل  أن  فرنسية  دراسة  أظهرت  لقد 

أظهرت  كا  بينهم.  ما  يف  متبادلة  وطنية  لعالقات  تكوينهم  مقابل   جدا  محدود 

وبينت  أكرب  تفاعل  يف  انخراطهم  املتحدة  املمكلة  يف  مدينة  عىل  أجريت  دراسة 

األهمية املفرتضة للطالب الجامعيني الصينيني يف تطويٍر مستقبيل للشتات الصيني.

عىل امتداد عقود، تواصل تزايد عدد الطالب الصينيني املنضوين يف الجامعات 

التنبؤ  إمكانية  عىل  الشك  من  بظالل  يلقيان  جديدين  اتجاهني  ولكن  األوروبية 

باملستقبل. لقد أوقفت جائحة 2020 موقتا غالب التبادل التعليمي وهو ما سوف 

لفرتة طويلة  يستمرون  الصينني سوف  أن  باعتبار   ،2021 سنة  األغلب  يتصل عىل 

قادمة يف النظر إىل  أوروبا  عىل أنها بؤرة للوباء. بل إن العالقات متزايدة التوتر 

متثل  وإىل  سلبية  أكرث  للصني  أوروبية  نظرة  ميالد  إىل  قادت  والصني  الغرب  بني 

الطالب الصينيني عىل أنهم من املخاطر األمنية املحتملة. عىل هذه الطريق، ميكن 

أرووبا والصني.     ما بني  الدراسية  الهجرة  تؤثر سليبا يف  أن  الدولية  للسياسات 

stig.thogersen@cas.au.dk توجه كل املراسالت إىل ستيغ ثورغنسن عىل العنوان

https://www.sup.org/books/title/?id=20258
https://www.researchgate.net/publication/256043835_Can_China_Bring_Back_the_Best_The_Communist_Party_Organizes_China's_Search_for_Talent
https://www.researchgate.net/publication/256043835_Can_China_Bring_Back_the_Best_The_Communist_Party_Organizes_China's_Search_for_Talent
https://www.researchgate.net/publication/287156800_Engaging_Chinese_international_undergraduate_students_in_the_American_university
https://www.researchgate.net/publication/287156800_Engaging_Chinese_international_undergraduate_students_in_the_American_university
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/latiss/8/3/latiss080304.xml
https://brill.com/view/journals/jco/12/1/article-p68_5.xml
https://core.ac.uk/download/pdf/42493053.pdf
https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/
mailto:stig.thogersen%40cas.au.dk?subject=
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مهاجرو »التأشيرات الذهبية« 
الصينيون 
في بودابست

بقلم فاني بيك )Fanni Beck( ، الجامعة األوروبية المركزية ، المجر ، إيزتر كنيهار ) Eszter Knyihár(، جامعة إيتفوس 
لوراند، المجر، وليندا زابو )Linda Szabó(، مركز بيريفيريا للسياسات واألبحاث،المجر.

>

>>

املجري. الذهبية«  »التأشرية  لربنامج  الرتويج 

http://immigration-hungary.com/EN املصدر: 

االجتاعية، م بناها  تشكل  وإعادة  العاملية  الرأسالية  يف  الصني  مكانة  تغر  ع 

يف  تعيش  التي  والراقية  املتوسطة  الطبقة  عائالت  من  متزايد  عدد  ينتقل 

املناطق الحرضية إىل عدد قليل من البلدان املنتقاة يف جميع أنحاء العامل. تشر 

الدراسات االستقصائية إىل أن »هجرة األثرياء« تربرها مخاوف ما بعد املادية، أكرث 

ناشئة  سوقًا  بذلك  األغنياء  ويشكل  الرثوة.  من  املزيد  لجمع  هؤالء  تطلعات  منها 

لربامج »التأشرة الذهبية« التي أطلقتها الدول لجذب رؤوس األموال األجنبية عن 

طريق بيع اإلقامة والجنسية. يف السنوات األخرة، بدأ العديد من هؤالء املهاجرين 

أوروبا  رشق  بلدان  إىل  أكرث  يتوجهون  الذهبية«  بالتأشرة  »املهاجرين  الصينيني، 

ووسطها، حيث ترحب بهم حكومات بلدانها من خالل مخططات هجرة أقل تكلفة. 

< برنامج »التأشرية الذهبية« يف املجر

يعد برنامج »التأشرة الذهبية« يف املجر أحد أكرث العروض املرحب بها لتلبية 

احتياجات هذه السوق الناشئة حديثًا: بني عامي 2013 و 2017 ، وبينا كان الربنامج 

قيد العمل، متكنت املجر من تقديم ثاين مخطط أقل تكلفة ضمن االتحاد األورويب، 

متجاوزة جميع نظراتها من حيث بساطة إجراءاتها ورسعتها. هذا، إضافة إىل غياب 

رشوط أخرى، باستثناء رشاء سندات الدولة مع استحقاق مدته خمس سنوات لحوايل 

250.000 يورو )الحًقا 300000 يورو( باإلضافة إىل رسوم العمولة والتي سمحت ألكرث 

من 19000 متقدم بطلب هجرة - 81 % منهم من الصني - بالحصول عىل تصاريح 

إقامة. عىل الرغم من تصميمه مخططا لـ »هجرة دون تسوية الوضعية«، تبني أن 

الربنامج، وعوضا من جذب رجال األعال املهتمني بالتنقل داخل االتحاد األورويب 

بدالً عن الهجرة الفعلية، يجذب يف الغالب العائالت التي تنتهز هذه الفرصة لالنتقال 

إىل الخارج، حيث أقدمت عىل استخدام االستثار أداة لتحقيق غايات غر اقتصادية 

الجيّدة. املهارات  ذوي  األطفال  لرتبية  مالمئة  بيئة  ضان  وتحديدا  خاص،  بشكل 

مهاجرو »التأشرة الذهبية« الصينية يف املجر هم عائالت من الطبقة املتوسطة 

من الصني الحرضية )تحديدا من بكني أو شنغهاي أو قوانغتشو( و هم يعتمدون 

عىل الدخل أو التحويالت املالية التي تأتيهم من الصني. عىل عكس التجار الصغار، 

ومعظمهم من جنوب رشق الصني، الذين قدموا ألول مرة إىل املجر يف أوائل التسعينيات 

ألغراض تتعلق يف الغالب بالتحصيل االقتصادي، تهاجر هذه العائالت إىل املجر لتعيش 

أسلوب حياة مريحا يف بيئة خصبة وغنية ثقافيًا، و لكنها أيضا بيئة حرضية عنرصية 

السعر. منخفضة  صفقة  يف  األصلية  »أوروبا«  أنها  عىل  تخيلها  يتم  البيض،  تخص 

يرتكز قرار هذه العائالت مبغادرة الصني واختيارها للمجر عىل البناء التاريخي 

الصني  يف  اإلصالح  حقبة  يف  الطفولة  لوضعية  والسيايس  واالقتصادي  واالجتاعي 

وذلك يف محك »سياسة الطفل الواحد«. فعندما قدمت الحكومة برنامجها لتنظيم 

األرسة يف أواخر السبعينيات، كانت حجتها املنطقية تكمن يف أن تقليل عدد السكان 

من شأنه تحسني »الجودة«. وهكذا أصبحت الجودة مبثابة تثبيت لآلباء من الطبقة 

الوسطى، والذين تم تكليفهم بتنمية جودة طفلهم الوحيد إىل أقىص حد ممكن. 

وفًقا للخطاب الرسمي، فإن الجودة الجسدية واألخالقية والتعليمية للفرد ليست 

فإن   ، ذلك  ومع  البيئية.  للتأثرات  نتيجة  أيًضا  ولكنها   ، فردي  مسألة جهد  مجرد 

توقعات آباء الطبقة الوسطى ملثل هذه البيئة تجاوزت إمكانات الصني الحرضية.

< منزل أورويب بسعر مخفض

من هذا املنطلق، يعترب املهاجرون الصينيون من الطبقة املتوسطة املجر وجهة 

تكلفة معيشية  والتعليمية مرضية وذات  واالجتاعية  املادية  البيئة  مثالية، حيث 

معقولة. بالنسبة إىل العديد من املهاجرين الصينيني الذين يحملون تأشرة ذهبية، 

يكون الهدف هو العثور عىل عقار مناسب مبوقع جيد، ميكن، إىل جانب كونه استثاًرا 

http://immigration-hungary.com/EN
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»الغاية  مبعنى  املثايل  املنزل  ظاهرة  ترتبط  للعائلة.  مستقرا  أيًضا  يصبح  أن  الئقا، 

واالستقرار« و كذلك مبفهوم ملكية املنزل. متنح إمكانية امتالك منزل ميكن توارثه 

لدى املهاجرين الصينيني فرصة لتأسيس حياة أفضل جودة، مقابل إنفاق رأسال أقل 

يف املجر - يف الغالبية العظمى من الحاالت يف العاصمة بودابست - مقارنة بإحدى 

املدن الصينية الكربى، أو يف أي من املدن العاملية أو بوابات الرأسالية املعارصة.

كبرة  زيادة  سجلت  املجرية،  الذهبية  التأشرة  برنامج  إطالق  منذ 

األجانب  قبل  من  بودابست  يف  السكنية  العقارات  امتالك  عمليات  يف 

اإلسكان،  سوق  يف  العام  االزدهار  من  الرغم  عىل  املايض؛  العام  غاية  وإىل 

األجانب. األفراد  املستثمرين  من  مجموعة  أكرب  الصينيون  ميثل  حيث 

العقارات  إىل  انجذبوا  الذين  الوحيدون  هم  الذهبية  التأشرة  مهاجرو  يكن  مل 

إىل  التجار  صغار  من  عدد  توجه  فقد  الصينيني،  املقيمني  بني  من  بودابست  يف 

أن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  أبحاثنا،  تشر  ذلك،  مع  أيًضا.  اإلسكان  يف  االستثار 

مياًل  أكرث  كانوا  التجار  صغار  فإن  املجموعتني،  بكلتا  مأهوال  كان  املدينة  وسط 

مناطق ذات  أو يف  الصينية،  والتجزئة  الجملة  أسواق  القريبة من  العقارات  لرشاء 

الذهبية  التأشرات  مهاجرو  أصبح  كا  بيست.  مدينة  ضواحي  يف  معقولة  أسعار 

الجبلية  املناطق  يف  وخاصة  الجديدة،  السكنية  بالتطورات  أكرب  اهتاما  يبدون 

والخرضاء يف نواحي بودا املكلّفة، وباملنازل املنفصلة يف منطقة العاصمة بودابست.

عندما  وحتى   ، الذهبية،  التأشرات  أصحاب  من  املهاجرين  من  عددا  لكن  و 

يتعلق  وعندما  االستقرار،  أو  االستثار  ألغراض  عقار  رشاء  إمكانية  لديهم  تتوفر 

بجودة  تشتهر  التي  األحياء  يف  شقق  عن  الغالب  يف  يبحثون  منزل،  باختيار  األمر 

املدارس ورقي اإلقامة. تم التخطيط لفكرة الجودة  املجردة يف الفضاء وكذا تقييمها 

عىل أنها تقاطع مثايل بني عرقي الحي واملدرسة )يف إشارة إىل وجود أطفال غجر 

عاملية.  انتقائية  شكل  تأخذ  والتي   ، الطبقي  التصنيف  و  املهاجرين(  أطفال  أو 

قلقهم  من  بالرغم  الغربية  الحياة  أمناط  إىل  الجدد  الصينيني  من  العديد  انجذب 

اليميّنية  الشعبوية  ينارصون  فإنهم  مثة  من  و  السود،  أو  و/  املسلمني  وجود  من 

من  الرغم  عىل   - الحالية  املجرية  الحكومة  تنتهجها  التي  للمهاجرين  املعادية 

تصورهم  عىل  الجدد  الوافدين  من  العديد  أكّد  أنفسهم.  هم  مهاجرين  كونهم 

للمجر عىل أنها الدولة األكرث ترحيباً باملهاجرين من بني دول أوروبا الغربية، ويكاد 

ا. ومن املفارقات أن نفس املحاورين أشادوا  يغيب عنها التمييز العنرصي ِغيَابًا تامًّ

من  نسبيًا  قليل  عدد  توطني  إىل  أدت  التي  للحكومة  اإلنتقائية  الهجرة  بسياسة 

الالجئني، ومن املهاجرين املسلمني و / أو األفارقة  معززة بذلك إحساسهم باألمن.

يتم استخدام منح اإلقامة واملواطنة املجرية بشكل اسرتاتيجي من قبل الحكومة 

الوطنية أداًة سياسية للوصول إىل املوارد االقتصادية املوجودة خارج أوروبا الغربية 

بوصفها  خاصة  قنوات  خالل  من  أو  الذهبية،  التأشرة  برنامج  خالل  أمن  سواٌء   -

للنخبة  االقتصادية  املصالح  يعزز  الذي  األمر  وهو  الدولية،  الدبلوماسية  من  جزًءا 

عىل  واالقتصادي  السيايس  النفوذ  بعض  اكتساب  عىل  ويساعد  الحاكمة  السياسية 

مستوى االتحاد األورويب. هكذا، ميكن ملهاجري التأشرة الذهبية الصينيني، بوصفهم 

مواطنني منتمني إىل قوة عاملية صاعدة موجودة خارج كتلة القوة العابرة لألطليس، 

االستفادة من هذه العملية واإلحساس بأنهم يف وطنهم يف بودابست وكذا الشعور 

باالنتاء إىل أوروبا يف ظل هذه الظروف السياسية واالقتصادية املثرة للجدل.    

 توجه جميع املراسالت 

beck_fanni@phd.ceu.edu  إىل فاين بيك عىل العنوان 

nyihar.eszter0302@gmail.com وإىل إيسرت كنيها عىل العنوا ن

szabo.linda@periferiakozpont.hu وإىل ليندا زابو عىل العنوان

االستحواذ عىل  زيادة كبرية يف عمليات  كانت هناك   ، املجرية  الذهبية  التأشرية  برنامج  “منذ إطالق 

العقارات السكنية يف بودابست من قبل األجانب حتى العام املايض”                                                                                            

mailto:beck_fanni%40phd.ceu.edu?subject=
mailto:nyihar.eszter0302%40gmail.com?subject=
mailto:szabo.linda%40periferiakozpont.hu?subject=
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 الصينيون في إيطاليا: 
األعمال والهوية

بقلم تينغ دينج )Ting Deng(، مركز الدراسات السكانية والتدريب ، جامعة براون ، الواليات المتحدة األمريكية

>

>>

الصيني  الحي  يف  بريد  صندوق  عىل  أرّسة  لتأجري  صغرية  صينية  إعالنات 

دينغ تينغ  املصدر:  ميالن.  يف 

الصينيني، و من  الثالث  الجيل  إىل  ينتمي  وهو   ،1988 عام  بولونيا  يف  يوان  لد 

وكانت عائلته قد وصلت ألول مرة إىل إيطاليا يف سنوات الثالثينيات )1930(. 

قد  كان  اإليطالية حيث  األرايض  قدماه  تطأ  له  قريب  أول  كان شقيق جده 

توجه إىل إيطاليا مع شباب آخرين من نفس القرية لخوض تجربة العمل يف الخارج. 

و مثله كمثل العديد من الرجال الصينيني يف ذلك الوقت ، تزوج امرأة إيطالية من 

النظام  األعراق كان مرفوضا رسميًا من قبل  الزواج بني  أن  الرغم من  الريف عىل 

الصني مثل  يوان األكرب إىل  الثانية مل يعد عم  العاملية  الحرب  انقضاء  الفايش. بعد 

الجلدية  الحقائب  الخاصة لصنع  ليدير ورشته  الصينيّني، لكنه بقي  الرجال  معظم 

مع زوجته اإليطالية. كان لديهم العديد من األطفال، ولكن، وفًقا ملا ذكره يوان، مل 

يكن أي منهم عىل اتصال بأقارب صينيني هاجروا إىل إيطاليا بعد ذلك. عندما هاجر 

جّد يوان إىل إيطاليا يف الخمسينيات من القرن املايض، عمل لدى شقيقه يف تجارة 

الجلود العائلية، تاركًا وراءه زوجته وأطفاله يف قرية املنشأ يف منطقة ونتشو بساحل 

الصني الجنويب الرشقي. وهكذا مل يلتحق والد يوان وإخوته بوالدهم يف إيطاليا إال 

عام 1978. افتتح والد يوان يف إيطاليا مطعًا صينيًا وانضمت له زوجته وابنته. يقع 

بولونيا. هكذا  مدينة  حاليًا يف  للصينيّني  كثافة سكانية  أثر  يسجل  املطعم يف حي 

بدأ جميع أشقاء والد يوان بإنشاء ورش للتصنيع أو مطاعم خاصة بهم. ويف سياق 

الهجرة الكالسيكية املتتابعة، أحرض أفراد عائلة يوان أقاربهم واحًدا تلو اآلخر إىل 

إيطاليا للعمل معهم قبل أن يُطلق هؤالء األقارب مشاريعهم التجارية الخاصة بهم .

رمبا   Wenzhou وانزهو   لعائلة  األوائل  املهاجرين  من  أيٌّ  يتوقّع  يكن  مل 

مئات  النهاية  يف  تجلب  سوف  معهم  بدأت  التي  املتتابعة  الهجرة  موجات  أن 

أوروبا.  يف  أخرى  وأماكن  إيطاليا  إىل  الخربة  نادري  الصينيني  العال  من  اآلالف 

أوروبا«  يف  برسعة  »الرثاء  تحقيق  عىل  حريصني  الصينيون  املهاجرون  هؤالء  كان 

وحتى  الثانينيات  منتصف  فمنذ  الرأسايل.   العامل  عىل  الصني  انفتاح  منذ 

العمل  سوق  طلب  مع  الصينية  الهجرة  تزامنت   ،2008 عام  يف  العاملي  الركود 

العالمات  أجل  من  للعمل  وجاهزة  رخيصة  لألوطان  عابرة  عالة  اإليطالية 

الصنع. رسيعة  العاملية  األزياء  صناعة  مجال  يف  إيطاليا  يف  الناشئة  التجارية 

تجاريني  مجالني  الصينية،  املطاعم  مع  جنب  إىل  جنبًا  التصنيع،  ورش  شكلت 

الرثوة.  تحقيق  من  وعائالتهم  الصينيني  املهاجرين  من  الجيل  هذا  مّكنا  رئيسيني 

عندما برزت الصني منتجا ومصّدرا عامليا للبضائع، أصبحت تجارة االستراد والتصدير 

وأعال الجملة املرتبطة بها مساًرا اقتصاديًا جديًدا نحو النجاح االقتصادي للوافدين 

الصينيني الجدد إىل إيطاليا بدءا من التسعينات. يف األلفية الجديدة، وبينا كانت 

الصيني  اإلثني  االقتصاد  امتد  الزوال،  نحو  تتدرج  الصني  من  الجاعية  الهجرة 

الصينيني  من  واملزيد  املزيد  انتقال  مع  الصغرة  والخدمات  التجزئة  صناعة  إىل 

ذلك  يف  مبا  املتنوعني،  املحليني  السكان  تستهدف  التي  الصغرة  األحياء  أعال  إىل 

املقاهي وبيع السلع الرخيصة- محالت البضائع وصالونات الحالقة. أما يف السنوات 

األعال  أيًضا يف  إيطاليا  الصينيني يف  املهاجرين  متزايد من  فيشارك عدد   ، األخرة 
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التجارية العابرة لألوطان: يستثمر البعض منهم مرة أخرى يف الصني بينا يستخدم 

 ، صينية  اجتاعية  وسائط  منصة  وهي   ،  WeChat شات«  »وي  اآلخر  البعض 

البلدين.  الصينيني يف كال  لالنخراط يف قطاع األعال الصغرة املزدهر للمستهلكني 

إيطاليا ليصبح مرئيًا  الصينية يف  السكانية  التنوع داخل املجموعات  كا تطور 

بشكل متزايد من حيث االختالفات بني األجيال. مل يعد الصينيون من جيل يوان الذين 

ولدوا أو عىل األقل نشأوا يف إيطاليا راضني بالبقاء يف االقتصادات اإلثنية التي تعتمد 

عادًة عىل بيع العالة الرخيصة كا كان الحال مع األجيال األكرب سناً. كا تلقى عدد 

متزايد من الصينيني املولودين يف إيطاليا تعليًا جامعيًا وهم يطمحون إىل الحصول 

عىل وظائف يف سوق العمل. ومع ذلك، ال تزال الهوية الصينية واملوارد األثنية رأس 

البعض  يعمل  إذ  الصيني،  الشباب  عليه جيل  يعتمد  وثقايف حاسم  اجتاعي  مال 

محامني وأطباء وغر ذلك من املهن التي تخدم املجتمعات الصينية إىل حد كبر، 

بينا يتم توظيف آخرين يف الرشكات الصينية الجديدة التي لها مشاريع يف إيطاليا، 

الحكومية منها والخاصة. وال يزال آخرون ينتقلون إىل الصني للعمل لدى الرشكات 

اإليطالية أو الرشكات متعددة الجنسيات األخرى املقيمة هناك. ومن املفارقات أن 

يوان والعديد من الصينيني اآلخرين من جيله ممن نشأوا يف بيئة ال تُعترب فيها اللغة 

، يتعلمون لسان املاندرين الصيني يف سن البلوغ. باملقابل، يعترب  الصينية لسانا مهاًّ

ألطفالهم.  تعليمية  رضورة  الصيني  اللسان  أن  اآلن  يوان  جيل  من  الشباب  اآلباء 

إيطاليا،  يف  املوجودين  الصينيني  لدى  وخيايل  بعيد  مكان  مجرد  الصني  تعد  مل 

قوة  بوصفها  الصني  تضطلع  هناك.  كافية  معيشية  تجارب  ميتلكون  ال  قد  ممن 

يف  الصينية  اإلثنية  االقتصادات  تشكيل  يف  األهمية  متزايد  دوًرا  متنامية  اقتصادية 

إثني« يأمل  إيطاليا. أن يكون املرء صينيًا فهو صيغة من صيغ امتالك »رأس مال 

مستقر  غر  مستقبل  ويف  الحارض  يف  الحياة  ملجابهة  منه  االستفادة  يف  الصينيون 

إيطاليا،  الصينية يف  اإلثنية  للموارد  الصني مجرد مصدر  تعّد  ال  اقتصاديًا. مع هذا 

حيث أصبحت أيًضا وبشكل متزايد نقطة مرجعية بالنسبة للصينيني لتقييم إيطاليا 

بوصفها دولة. مقارنة بالنجاح االقتصادي الذي حققته الصني، استاء الكثرون من 

الركود االقتصادي الذي عرفته إيطاليا وأصيبوا بخيبة أمل من واقع أوروبا متعدد 

الثقافات وعىل نطاق أوسع. ينتقد الكثرون التمييز العنرصي الذي يواجهونه بشكل 

يومي، لكنهم غالبًا ما يستوعبون القوالب النمطية السائدة يف الحكم عىل املهاجرين 

اآلخرين وكذلك عىل اإليطاليني الذين يلتقون بهم أثناء إدارة املتاجر أو الحانات. 

غالبًا ما ينعتون اإليطاليني األصليني بأنّهم كساىل وقذرون وأقل اجتهادا يف العمل 

لإليطاليني يف طريقة قضائهم ألوقات  من الصينيني. باملقابل، هم يكنون اإلعجاب 

الفراغ و يف االستمتاع بالحياة، يف يعتقد العديد من الصينيني املقيمني يف إيطاليا أن 

إيطاليا.  االقتصادية يف  املشاكل  إىل ظهور  أدت  التي  بالتحديد هي  الخاصية  هذه 

وقف العديد من الصينيني يف إيطاليا بقوة مع حكومة بكني يف خضم انتقادات 

واسعة النطاق أطلقتها وسائل اإلعالم الغربية ضد الدولة الصينية عىل إثر جملة من 

القضايا املثرة للجدل متعلقة بالصني، مبا يف ذلك االحتجاجات املحيطة بقانون تسليم 

املجرمني يف هونغ كونغ ، وشينجيانغ ، ووباء كوفيد COVID 19( 19-(.و يف الواقع، 

مل يؤّد الصعود العاملي للصني بوصفها قوة اقتصادية )وسياسية متزايدة الفعالية( إىل 

رسم خريطة األعال التجارية للجاعات اإلثنية الصينية املستقرة يف إيطاليا فحسب، 

ولكنه أدى أيًضا إىل ظهور قومية الشتات الناشئة التي تعيد تشكيل الوعي اإلثني 

للصينيني يف إيطاليا. ومن هذا املنطلق ، فإن الصني التي غادرها أجداد يوان وإيطاليا 

التي اختاروا جعلها وطًنا لهم تبدوان وكأنها ال متنحانهم اليوم االعرتاف املفرتض.    

ting_deng@brown.edu توجه جميع املراسالت لتينغ دانغ

mailto:ting_deng%40brown.edu?subject=


32

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

هجرة الصينيين إلى أوروبا

وضعيات 
الصينيين المتحّولة في صربيا

بقلم جيلينا غليديتش )Jelena Gledić(، جامعة بلغراد ، صربيا

>

>>

السياح  جذب  رصبيا  عاصمة  يف  مطعم  يحاول 

غليديتش. جيلينا  املصدر:  الصينيون. 

الشعبية وجمهورية رصبيا تطورا ع العالقات بني جمهورية الصني  رف توطيد 

ملموسا خالل العقد املايض، األمر الذي أحدث تغيرات عىل مستوى جاعات 

املهاجرين واتجاهات الهجرة. لقد تحول وضع الصينيني يف رصبيا من غرباء 

إىل مجموعة    - االقتصادية  األزمة  –وهي وضعية فرضتها فرتة  فيهم  غر مرغوب 

مركبة يُنظر إليها عىل أنها تشكل فرصة جيدة وتهديدا محتمال يف  الوقت ذاته.

< املوجة األوىل للهجرة 

التسعينيات،  يف  إىل رصبيا  الصينيني  املهاجرين  مجموعات  كربى  أول  استقرت 

عىل   طرأت  التي  املعيقة  التغيرات  من  عدد  بعد  الجنوب،  يف  منطقة  يف  وذلك 

املنحدرين  التجار  من  معظمهم  كان  املجر.  إىل  تأشرات  عىل  الحصول  متطلبات 

من أقاليم جنوب الصني وميارسون أعال التجارة خارج حدود بلدهم ويعيشون يف 

جاعات معزولة نسبيًا. استمر الصينيون يف توزيع البضائع يف جميع أنحاء املنطقة، 

يبدو  بودابست.  عن  بدالً  تجّمعهم  منطقة  صارت  بلغراد  أن  هو   اآلن  تغر  وما 

أن أصحاب األعال هؤالء كانوا يبحثون عن االقتصادات التي متر مبرحلة انتقالية 

أنه  عىل  هذا  إىل حضورهم  النظر  ميكن  االستهالكية.  السلع  ندرة  من  مستفيدين 

وجب  ولكن  الرشقية،  أوروبا  إىل  الصينيني  لهجرة  التاريخية  لالتجاهات  استمرار 

النظر إليه أيًضا عىل أنه نتيجة لتغر الوضع الذي اكتسبته الصني عامليا. ما ميكن 

استيعابه أيًضا باالستناد عىل وضع رصبيا ضمن النطاق األورويب أنه عىل الرغم من 

أنها كانت وجهة مرغوبة للتجار الصينيني نظرا للقوانني األكرث تساهالً مقارنة بتلك 

التي يفرضها االتحاد األورويب، مل تكن رغبة الكثر من املهاجرين االستقرار بها بشكل 

لذلك ال يوجد عدد كبر  بالصني،  إىل  مدارس  يُرسلون  األطفال  أغلب  دائم. الزال 

من السكان الصينيني املولودين محليًا. مع تباطؤ عملية انضام رصبيا إىل االتحاد 

رومانيا،  بلغاريا،  إىل  بالصينيني  الخاصة  التجارية  األعال  عديد  انتقلت  األورويب 

وأفريقيا. الجنوبية  أمريكا  وحتى  األخرى  األورويب  االتحاد  ودول  كرواتيا  إيطاليا، 

شكل وضع الجاليات الصينية األوىل ضمن سكان رصبيا موضوًعا لعدة دراسات. 

كان يُنظر إىل هؤالء املهاجرين الصينيني بشكل سلبي - يف الغالب-  الرتباطهم برداءة 

جودة بضائعهم. لقد قّدرهم الرصب لقدرتهم عىل تزويدهم مبجموعة متنوعة من 

البضائع التي شهدت األسواق ندرة فيها خالل العقوبات االقتصادية يف التسعينيات. 

عىل  حريًصا  الجميع  كان  مضطربة-  تاريخية  بفرتة  االرتباط  هذا  فإن  ذلك،  ومع 

فيهم. مرغوب  غر  أشخاصا  بوصفهم  وضعهم  ترسيخ  يف  أيًضا  أسهم  تجاوزها-  
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< هجرات جديدة وحركية 

 بعد أن شكلت الصني ورصبيا رشاكة اسرتاتيجية يف العام 2009، تطور التعاون 

رصبيا  يف  واالستثارات  الصينية  البناء  مشاريع  عرفت  حيث  برسعة  البلدين  بني 

الحرير(، إىل جانب تعزيز  الحزام والطريق )طريق  ارتفاعا ضخا يف إطار مبادرة 

الصينيني  األطباء  من  فريق  قاد  فمؤخراً،  والتكنولوجيا،  الثقافة  مجال  يف  التعاون 

ما  الخط مع  لجائحة كوفيد-19 يف عملية تتاىش يف نفس  تطوير مجابهة رصبيا 

تم القيام به يف »النموذج الصيني«. ومع ذلك، مل تؤثر هذه التغيرات بشكل كبر 

ال  الرصب  ألن  رصبيا  يف  فرتة   منذ  يعيشون  الذين  الصينيني  املهاجرين  وضع  يف 

اتجاهات  أدت  للصني. عالوة عىل ذلك،  األعال هؤالء مرادفني  أن أصحاب  يرون 

الصينيني  من  جديدة  مهاجرين  موجات  وصول  إىل  الجديدة  والحركية  الهجرة 

للصني.  املمثّل  الوجه  سبقوهم-  من  خالف  –عىل  أصبحوا  حيث  رصبيا  إىل 

انتقل  حيث  جديدة،  هجرة  موجة  إىل  الصينية  االستثارية  املشاريع  أدت 

املهاجرون ألجل محدد إىل رصبيا ، مبا يف ذلك العال من أصحاب املهن اليدوية 

وهيئات اإلدارة الوسطى واإلدارة العليا. ومع ذلك، ويف الوقت الذي يتم فيه الرتويج 

للمشاريع عىل نطاق واسع، تعيش هذه الجالية الصينية الجديدة بعيدا عن أعني 

البعيدة حيث  البناء والتطوير  الناس إذ يستقر معظمها بالقرب من مواقع  عموم 

إىل  الصينيون  البناء  عال  فيها  يهاجر  التي  األوىل  املرة  هذه  تعد  عملها.  نشاط 

تحواًل يف  ميثل  ما  الدول؛  بني  اتفاقيات  األعداد ومبوجب  أوروبية مبثل هذه  دولة 

أعالها عىل   اقترصت  والتي  أوروبا  كانت موجودة يف  التي  الصينية  العالة  شكل 

خدمات اإلطعام أو ورشات املالبس  وغالبًا ما تكون غر قانونية وغر بادية للعيان .

جاءت املوجة الثانية الجديدة من الصينيني إىل رصبيا بسبب الحركية بدالً من 

الهجرة بعد إنشاء نظام ثنايئ من دون تأشرة يف عام 2017. وقد أدى هذا إىل تدفق 

وقد  الصني.  يف  العليا  املتوسطة  الطبقة  إىل  ينتمون  الذين  الصينيني  للسياح  كبر 

استدعى قدوم هذه األعداد تشكيل وحدات للرشطة املشرتكة من ضباط رصبيني 

وصينيني للقيام بدوريات يف املواقع السياحية. إىل جانب قربص ودول غرب البلقان 

ارتفاع يف أعداد  التي سجلت أعىل  الدول األوروبية  األخرى، كانت رصبيا من بني 

االتجاهات  السياح  نسب  يف  االرتفاع  هذا  يشبه   .2019 عام  يف  الصينيني  السياح 

اآلن  حتى  ترافقه  مل  ذلك،  ومع  الرشقية،  أوروبا  من  أخرى  أماكن  يف  السائدة  

املثال- يف  –عىل سبيل  األمر  عليه  ما هو  مثل  املتوسطة  الطبقة  هجرة منط حياة 

املجر أو الربتغال، وقد يرجع  السبب إىل عدم عضوية رصبيا  يف االتحاد األورويب.

< نحو مستقبل مشرتك

ال توجد حتى اآلن دراسات مستفيضة لهذه التطورات األخرة، ومع ذلك، ومن 

خالل إلقاء نظرة عامة عىل وسائل اإلعالم والروايات الرائجة عن الوضع، يتضح أن 

السكان الرصب استقبلوا هاتني املجموعتني الجديدتني بشكل مختلف. تم الرتحيب 

باملجموعة األخرة ، إذ  رأى األشخاص من ذوي العقلية التجارية -يف وصول أعداد 

متزايدة من الصينيني األثرياء نسبيًا- فرصة ال تفّوت وحاولوا تعديل أو إنشاء أعال 

الفوائد  كانت  متفاوتة.  نجاح  بنسب  الخاصة   احتياجاتهم  تلبي  التي  الخدمات 

االقتصادية املحتملة للبالد واضحة يف كل وجهة سفر رئيسية إىل رصبيا.؛ إال أنه - ومن 

ناحية أخرى-  يُشار أحيانًا إىل أولئك الذين يعملون يف مشاريع استثارية صينية عىل 

أنهم تهديد محتمل يف سياق ارتفاق معّدالت البطالة يف رصبيا. ولكن يف الوقت نفسه، 

مثة قصص فردية حول الصداقات بني األعراق وأمثلة عىل العالقات الوثيقة بني السكان 

املحليني والعال الصينيني. وقد تتطور العالقات مع هذا النوع الجديد من املهاجرين 

الصينيني بطرق جد مختلفة وبالتايل ينبغي مراقبتها عن كثب ويف القريب العاجل.

الحادي  القرن  مطلع  منذ  رصبيا   يف  يعيشون  الذين  للصينيني  بالنسبة  أما 

والعرشين، فإن وضعهم مل يتأثر كثرًا بالتغيرات الطارئة عىل الصعيد الجيوسيايس 

يف  البعض  رأى  جديدة.  فرص  أمام  أنفسهم  وجدوا  أنهم  إال  الثنائية؛  والعالقات 

املجموعتني الجديدتني فرصة لتوسيع أعالهم من خالل تزويد مواقع البناء بالطعام 

والسلع الصينية أو فتح املطاعم الصينية ومحالت شاي الفقاعات بالقرب من املواقع 

السياحية. استخدم البعض مناصبهم بوصفهم »مواطنني محليني« وقدموا النصيحة 

لرواد األعال عن كيفية تنفيذ املشاريع أو لوكاالت األسفار حول أمكنة تنظيم الجوالت. 

–يف األصل- من طبقة اجتاعية  القادمون مع املوجة  األوىل  الصينيون  قد يكون 

واقتصادية أدىن من تلك التي ينحدر منها هؤالء املهاجرون الجدد، إذ ال ميكن إنكار 

أنهم جاءوا من مناطق الصني األقل تقدًما، إال أنه ميكنهم اليوم االستفادة من معرفتهم 

وخرباتهم املحلية ليصبحوا مقبولني عند املوجات الجديدة من الصينيني الوافدين. 

ومع مرور الوقت قد  يؤدي الوضع املتعلق بكونهم ميتلكون اإلمكانية لتقديم رؤى 

عابرة للثقافات لفائدة الجانب الرصيب إىل تغير يف وضعهم يف أعني السكان املحليني.

الصينيني  من  املختلفة  املجموعات  هذه  بني  املوجودة  الديناميات  تعكس 

العاملي.  السيايس  االقتصاد  يف  التحوالت  مسارات  املحليني  السكان  مع  وعالقاتهم 

مع التأثر القوي للعوامل املتقلبة مثل الشعبوية والصحة العامة، تتحدى اتجاهات 

الهجرة الجديدة الحدود والتسلسالت الهرمية الحالية وتتطلب إعادة فتح النقاش 

حول وضع كل مجموعة. بالنظر إىل التمثاّلت املتباينة بشكل كبر عن الصينيني يف 

اتجاهني  يتطور يف  أن  رصبيا وتغر متثّل رصبيا والصني وموقفها، ميكن لوضعهم 

مستقبال.    املهاجرين  موجات  عليه  تستند  أساسا  يشكل  مبا  متاًما  متعاكسني 

 jelenagledic@gmail.com توجه جميع املراسالت إىل جيلينا غليديتش

mailto:jelenagledic%40gmail.com?subject=
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المهاجرون الصينيون 
وجائحة كوفيد 19

 ،)ZRC SAZU( مركز البحث في اآلكاديمية السلوفينية للعلوم والفنون )Martina Bofulin( بقلم مارتينا بوفولين
سلوفينا

>

< العنرصية املرتبطة بالجائحة

بداية ب يف   2 كــوف  ســارس  جائحة  ــدالع  ن ا بعد  الوقت  من  عضا 

لتحيز  ا من  أعــال  عن  تتحدث  لتي  ا لتقارير  ا ــدأت  ب  ،2020

امتداد  عىل  تتعدد  الصينيني  ضد  املقرتفة  والعنف  والعنرصية 

محالتهم  وصارت  وهجومات  غاضب  سخط  محل  الصينيون  صار   .1 العامل

صفوف  يف  رسيا  الذين   والعنرصية  الخوف  اشتداد  جراء  للتخريب  عرضة 

واملسؤولني. لناس  ا عامة 

الصغار  املقاولون  كان  الهجومات  هذه  إىل  تعرض  من  أكرث  بني  من 

مرتهنا  لبقاء  ا يف  حقهم  ظل  والذين  أوروبا  يسكنون  الذين  املنحدر  صينيو 

أنهم  ملجرد  تقريبا  مبارشة  تعاين  أعالهم  وكانت  االقتصادي  بنشاطهم 

»حّمى  خالل  الصني  غادروا  الصغار  املقاولون  هوؤالء  معظم  صينيون. 

السنوات  بدايات  و  الثانني  السنوات  أواخر  يف  كانت  لتي  ا املغادرة« 

مناطق  من  وأيضا  ولكن  فوجيان،  أو  زهجيانغ  مقاطعات  من  التسعني 

جيدي  صاروا  عرشيات،  امتداد  عىل  الرشقي.  الشال  يف  الحرضية  الصني 

الجملة  لتجارة  لتوريد  ا رشكات  يف  مشتغلني  إقامتهم   بلدان  يف  االندماج 

امللبوسات  أعال  ويف  ووسطها(،  أوروبا  رشق  يف  األغلب  )عىل  املزدهرة 

من  الرغم  وعىل  الصينية.  املطاعم  ويف  نيا(  وإسبا ليا  يطا إ )يف  الصغرة 

الشخصية  بني  ما  العالقات  يف  لتحيز  وا للفظي  ا لالعتداء  عرضة  كونهم 

باألقلية  يلقبون  كانوا  ما  كثرا  فإنهم  الدولة،  مع سلطات  وكذا يف عالقاتهم 

أوروبا. يف  العنرصية  حول  املناقشات  يف  حرضوا  ما  وقليال  املرئية«  »غر 

شهد  أوروبا  بلغ  قد  الفروس  أن  عن  اإلعالن  أثر  عىل  أسابيع  بعض 

كثافة  ويف  مبيعاتهم  يف  تدهورا  أوروبا  يف  الصينيني  املقاولني  صغار 

ليا  يطا إ )يف  التخريب  إىل  بعضهم  متاجر  وتعرضت  مطاعمهم  زيارات 

 ، نيا أملا األطباء )يف  الحافالت ويف عيادات  الجسدي يف  اإلبعاد  مثال(. خربوا 

ملجرد  حتى  والرضب  والهجوم  للسخرية  وتعرضوا  وسلوفينيا(،  ليا  يطا وإ

كا  املتحدة(،  واملمكلة  وهوالندا  ليا  يطا إ )يف  الوجه  أقنعة  ارتدائهم 

يفعلون  كانوا  حينا  لالغتناء  الوجه  أقنعة  يخّزنون  بأنهم  تهامهم  ا تم 

له  كانت  من  كل  إن  بل  مثال(.  سلوفينيا  )يف  أنفسهم  حاية  ملجرد  ذلك 

إىل  حديثا  سافروا  أكانوا  وسواء  فحسب،  الصينيون  ال  آسيوية،  مالمح 

لتعامل.  ا هذا  ملثل  عرضة  صار  واحدة،  مرة  ولو  زاروها  حتى  أو  آسيا 

>>

جيميك. سيباستجان  تصوير   .2020 مارس  النمسا.   ، فيينا  يف  جرافيتي 
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مقاومة أعامل   >

لبلدان.  ا من  العديد  يف  املقاومة  هذه  الشنيعة  اإلقصاء  أعال  القت 

 Massimiliano ( جيانغ  مارتيغيل  ماسيميليانو  أطلق  مثال  ليا  يطا إ ففي 

وسائط  عىل  حملة  طفال،  زهيجيانغ  غادر  كان  الذي   )Martigli Jiang

لرئيسة  ا السياحية  املواقع  واجهة  أمام  ُصَوره  بها  االجتاعي  لتواصل  ا

شخص.  أنا   ، فروسا لست  أنا   « عليها  كتبت  الفتة  شاهرا  فلورنسا  يف 

السويدية  الكورية  لفنانة  ا تقاسمت  السويد،  ويف  تحيّزا«.  كفى 

قّصة  لوحة   )Lisa Wool-Rim Sjöblom ( سيوبلوم  وول-ريم  ليزا 

الجائحة،  زمن  اآلسيويون  ناه  عا الذي  اإلقصاء  حول  طريفة  مصورة 

شارع  فن  مقطوعة   )Laika ( اليكا  اإليطالية  لفنانة  ا ابتدعت  فيا 

 . روما يف  اآلسيويني  تجاه  والعنرصية  الجائحة  بني  ما  الربط  عالجت 

باملناقشات  الدفع  يف  بالجائحة  املرتبطة  العنرصية  وعليه،أسهمت 

امللونني  األشخاص  تجاه  الشخصية  بني  وما  املنتظمة  العنرصية  حول 

األوروبيني  لدى  لية  لنضا ا الحركية  تنامي  يف  أسهمت  كا   ، أوروبا يف 

آسيا. من  باملجئ  العهد  وحديثي  اآلسيوية  الخلفيات  ذوي 

األم« الوطن  إىل  »العودة  إقصاء   >

الصني  خارج  الصينيني  املهاجرين  تجاه  العنرصية  كانت  وفيا  ولكن، 

مخصصة  صفحة  عىل  و  اإلعالمية  الوسائط  من  العديد  يف  لتوثيق،  ا حسنة 

واجهوا  الذي  اإلقصاء  عن  لقليل  ا إال  يُعرف  مل    ، ويكيبيديا  عىل  للغرض 

عدوى  نقل  إمكانية  انقضاء  عن  اإلعالن  أثر  عىل  الصني.  إىل  عودتهم  عند 

الشعبية  الصني  جمهورية  طبقت   ،2020 مارس  يف  محليا   الفروس 

طبقت  ما  ورسعان  خارجها.  من  املستوردة«  »الحاالت  عىل  صارمة  رقابة 

ومنظات  الصينية  السفارات  أطلقت  فيا  العدوى  لكبح  إجراءات 

يعودوا  بأال  للمهاجرين  نداء  األصلية  املهاجرين  مدن  وممثلو  الشتات 

يهدد  الخارج  من  لعائدين  ا الصينيني  املواطنني  تدفق  كان  الصني.  إىل 

حني  الفروس  انتشار  لكبح  الصني  اتخذتها  لتي  ا الصارمة  اإلجراءات  نتائج 

الفروس.    مع  ورسعة  بنجاعة  تعامل  الذي  لبلد  ا نجاح«  »قصة  تردد  كانت 

أطلقته  الذي  املستوردة«  »الحاالت  تهديد  حول  الخطاب  نتقل  ا

العديُد  طالب  االجتاعي.  لتواصل  ا وسائط  مستخدمي  إىل  الحكومة 

بأنهم  واتهموهم  أتوا«  حيث  من  »يعودوا  بأن  لعائديَن  ا املواطنني  من 

بناء  يف  يسهمون  »ال  وبأنهم   2 عالقة« »رضعاء  كانوا  لو  كا  يترصفون 

وفيا  به«.  األذي  إللحاق  االحتشاد  يف  األولني  كانوا  حني  يف  األم  الوطن 

إسهامات  عىل  لـتأكيد  ا عىل  ترص  السائد  الدولة  إعالم  وسائط  كانت 

النت،  عىل  الكارهية  خطاب  انفجار  وقمع  لبحار،   ا وراء  ما  صينيي 

لحقت  قد  تكون  قد  محتملة  تحوالت  عن  يتحدث  اإلقصاء  خطاب  كان 

منذ  األمة  بناء  يف  لبحار  ا وراء  ما  صينيو  به  اضطلع  الذي  الرمزي  بالدور 

املهاجرون  كان   املايض  ويف  فيا،  خلت،  عقود  أربعة  اإلصالحات  تركيز 

لبالد. ا تحديث  يف  إسهام  ذوو  وطنيون    أنهم  عىل  يَُرْوَن  الصينيون 

َمواطنهم  يف  وكذا  إقامتهم  مواقع  يف  اإلقصاء  مواجهة  أثر  عىل 

الوصم  الصينيني  املهاجرين  من  العديد  واجه  بسواء،  سواء  األصلية 

ينتمون  لتي  ا الفرعية  املجموعات  من  عنارص  قبل  من   19 كوفيد  جراء 

نفس  من  املنحدرين  ومواطنيهم  وأصدقاءهم  أقاربهم  عنيُت   ، إليها

الصغار   املقاولني  صفوف  يف  خاصة  بصفة  حادا  الوصم  كان  َمواطنهم. 

 )Q ingtian ( كينغجتيان  مثل  للهجرة  لتقليدية  ا املواقع  من  اآلتني 

اجتاعية  شبكات  قرب  عن  نسجوا  والذين  زهيجيانغ،  مقاطعة  من 

امتداد  عىل  متعددة  مواقع  بني  ما  ربطت  واألصدقاء  األقارب  من 

الرشقية.   الصني  من  هائل  قسم  يف  األصلية  املواقع  وبني  العامل 

وسائط  يف  تفصييل  بوصف  ُحظيت  التي  الحاالت  هذه  مثل  إحدى 

بني  من   19 كوفيد  يا  ضحا أوائل  أحد  عائلة  حالة  كانت  الشتات  إعالم 

وكذلك  بل  فحسب  ال  مغرضة  إلشاعات  عرضة  كان  والذي  أوروبا  صينيي 

ما  كل  فعلوا  بأنهم  لعائلة  ا أعضاء  شعر  مواطنيه.   عن  صدرت  لتهديدات 

ظلوا  ولكنهم  الفروس  انتشار  الحتواء  مبسؤولية  للترصف  باستطاعتهم 

وبأعالهم.  املهاجرين  من  مواطنيهم  بحياة  يرُضون  بأهم  لالتهام  عرضة 

يف  املهاجرة  الجاعة  صفوف  يف  واسع  نطاق  عىل  تجول  الخرب  كان 

يف  لعائلة  ا موطن  إىل  الفور  عىل  يُنقل  كان  إنه  بل  ال  اإلقامة  بلد 

كنغجيتان.  يف  األهل  من  تركت  من  صفوف  يف  وصمها  يف  زاد  مبا  بلدها 

لتحيز  وا اإلقصاء  يزال  ال  بها  لتي  ا الطريقة  الجائحة  أبرزت  لقد 

اإلقامة  بلدان  متجاوزيْن  الصينيني،  املهاجرين  تجارب  ضمن  منغرسني 

أشارت  الجائحة  إن  بل   . تقريبا الهجرة  امتداد سرورة  املواقع عىل  كل  إىل 

ومن  الصينيني.  املهاجرين  تجاه  الصني،  يف  جديد،  إقصاء  خطاب  بروز  إىل 

املهاجرين  بني  ما  تربط  مخاييل  الجائحة  أبرزت  أعم،  مستوى  وعىل   ، ثمَّ

تحديد  أجل  من  وكذا  لِحراك  ا من  للحّد   ، مًعا آن  ويف  وتستخدم،  واألوبئة 

كذلك.   ليس  الذي  وغره  به،  واملرّحب  به  املسموح  للِحراك  دقيق 

martina.bofulin@zrc-sazu.si توجه كل املراسالت إىل مارتينا بوقولني عىل العنوان

         https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/covid-19-crisis-           1

triggers-eu-racism-against-asians-rights-agency-says

 The Count ry o f  Giant ( العالقة  الرضعاء  بالد  كتاب  هو  العبارة  مصدر   2

شخصيات  بناء  ينقد  حيث   )Wu Zhihong ( زهيهونغ  وو  النفس  لعامل   )Babies

كثريي  األشخاص  وصف  يف  النت  عىل  العبارة  تسخدم  ما  كثريا  الصينيني.  الشباب 

والصلفني. الطلبات 

mailto:martina.bofulin%40zrc-sazu.si?subject=
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/covid-19-crisis-triggers-eu-racism-against-asians-rights-agency-says 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/covid-19-crisis-triggers-eu-racism-against-asians-rights-agency-says 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/covid-19-crisis-triggers-eu-racism-against-asians-rights-agency-says 
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من أجل تحليل مقارن 
لألنظمة اليمينية

 ،)State Univ. of New -York Binghamton( جامعة نيويورك في بينغهامتون ،)Walden Bello( بقلم وادن بيلو
الواليات المتحدة

>

>>

تنظيم أ يعاد  بها  التي  الطريقة  حــول  أفكارا   19 كوفيد   جائحة  نعشت 

الندوات  خالل  اليسار.  من  تستقى  تقدمية  أكرث  خطوط  أساس  عىل  املجتمع 

من  مبهرة  مجموعة  الجمهور  عىل  ُعرضت  العامل،  عمت  التي  االفرتاضية 

النسوية  العوملة،  فك  الالمنو،  َدة،  ُمــَجــدَّ يسارية  كينسية  ذلك  يف  مبا  البدائل، 

فيفر(. )بوين  الحسن  والعيش  التحررية،  املاركسية  الغذائية،  السيادة  البيئية، 

املشكلة الوحيدة التي تتضمنها هذه األفكار الرائعة هي أنها قليلة  الجاذبية 

الدميقراطية  برادايم  دخول  مع  حتى  يقينية  غر  جاذبية  ذات  أو  السياسية  

أزمة عميقة، بل قد تكون  النيوليربايل يف  االقتصاد  املقرونة إىل  املهيمنة   الليربالية 

 .)Dani Rodrik( رودريك  داين  االقتصاد  عامل  قال  كا  البطيئ«  »املوت  بصدد 

املحافظني  ال  بحوزة  ليس  السيايس،  الطيف  من  املقابل  الجانب  عىل 

قد  ما  منها  بحوزتهم  هو  وما  حقا،  تجديدية  أفكار  اليمني  أقىص  وال 

عىل  اليسار.  عند  من  مرسوقة  العوملة،  فك  قبيل  من  أهمية  ذا  يكون 

أكرث. يحّفزه  أن  املزعزع   19 كوفيد  ألثر  ميكن  زخا  اليمني  ألقىص  أّن  

مفاجأتني  أكرب  من  واحدة  الكوين  اليمني  أقىص  بروز  يعد  

األنظمة  انهيار  مع  بالتوازي  األخر  القرن  نصف  شهدها 

األخر. العرشين  القرن  عقد  خالل  السوفييتي  واالتحاد  االشرتاكية 

بأنها  العامل، أنظمة ميكن أن تنعت  سنة 2010 مل تكن مثة، وعىل مستوى كل 

يف  الحكم  إىل  أتت  شخصيات  سبع  لنا  واآلن  املجر.  باستثناء  جديد«  ميني  »أقىص 

والفيلبني.  الربازيل  املتحدة،  الواليات  الهند،  السبع:  األكرب  الدميقراطيات  من  أربع 

البلدان التي ال تكون فيها هذه الشخصيات جزءا من تحالفات الحكم،  وحتى يف 

العديد من املستويات، بحيث نجدها قد دفعت  انتخايب يظهر يف  يكون لها وزن 

وإيطاليا.  والدامنارك  أملانيا  يف  الحال  هو  كا  السياسية  الجاذبية  قلب  إىل  باليمني 

تتقاسم  وفيا  الكونيني.  والجنوب  الشال  يف  الحكم  إىل  اليمني  أقىص  وصل 

تجتمع  التي  املتفردة  امليزات  بعض  كذلك  لها  الخصائص  من  البعض  القوى  هذه 

مع مواقعها ضمن االقتصاد السيايس الكوين بحيث يكون من املفيد، بغاية التحليل، 

القائلة  الفكرة  تبنى  دون  من  األخريات  عن  منها  الواحدة  منفردة  إليها  ننظر  أن 

إن املوقع ضمن االقتصاد السيايس الكوين هو وحده، أو حتى هو العنرص الرئيس 

وديناميتها.  األنظمة  هذه  أصول  تحديد  عند  الحسبان   يف  أخذه  يتوجب  الدي 

< أقىص اليمني يف الشامل الكوين

ما العوامل التي تقف وراء صعود أنظمة أقىص اليمني وشخصياته يف الشال الكوين؟

أوال، متّكن أقىص اليمني يف أوروبا والواليات املتحدة من أن يستغل الوقع السلبي 

للسياسات النيولرالية عىل ظروف حياة الناس. كان الدميقراطيون االجتاعيون ووسط 

اليسار مورطني يف صياغة السياسات النيوليربالية وتنفيذها. وقد ترك ذلك قسا كبرا 

من قواعدهم يشعرون أنه مل يعد مبقدورهم أن يثقوا يف قدرة األحزاب الدميقراطية 

األحزاب  قبل  من  االختطاف  يسري  جعلوهم  حيث  حايتهم،  عىل  االجتاعية 

أحزاب  النيوليربالية عىل  السياسات  إلقاء مسؤولية  يف  بذكاء  نجحت  التي  اليمينة 

وسط اليمني واستحوذت بانتهازية عىل الشعارات الرعائية التي رفعها اليسار تقليديا.  

ثانيا، متكن اليمني يف أوروبا من أن يحصد نتائج االستياء ضد االتحاد االورويب 

من خالل الركوب عىل قضية الدميقراطية مرّوجا أن قيادة االتحاد التقنوقراطية غر 

املنتخبة كانت تتسيّد قادة الدول األعضاء الوطنيني املنتخبني دميقراطيا. ومن ثّم، وحني 

رفضت ما يسمى بالرتويكا سنة 2015 نتائج االستفتاء اليوناين حول برنامج التقشف 

الذي فرضته عىل الشعب اليوناين، قدمت ماري لوبان قائدة الجبهة الوطنية نفسها يف 

ثوب الدميقراطية  قائلة إن« الخيار اآلن هو إّما الدميقراطية أو ديكتاتورية اليورو«.  

مقابل  الهجرة  قضية  عىل  تهيمن  أن  من  اليمني  أقىص  أحزاب  متكنت  ثالثا، 

بانعدام  اليسار  اليمني ووسط  باتهام وسط  معارضة فعلية ضعيفة. هي مل تكتف 

سياسة هجرة مستدامة لديها، بل قدمت إىل الواجهة نظرية املؤامرة التي تزعم أن 

وسط اليمني ووسط اليسار واالتحاد األورويب متواطئون مع ما يقدمه أقىص اليمني 

واألمريكية.   األوروبية  املجتمعات  لتخريب  اآلتية  املهاجرة«  »الجحافل  أنه  عىل 

القضية  األقليات هي  الهجرة وتأمني سيطرة املجتمع األبيض عىل  إن مناهضة 

املركزية التي يركبها أقىص اليمني ويعبئ عىل أساسها، ُمَهْنِدًسا، ضمن إطار  عنرصي، 

و«دعم  النيوليربالية  ومناهضة  العوملة  مناهضة  أساس  عىل  االنتهازية  دفاعته 

يف  لوبان  مارين  بزعامة  الوطنية  الجبهة  تدعو  املثال،  سبيل  فعىل  الدميقراطية«. 

قليلة،  عقود  وقبل  نفسها،  كانت، هي  يف حني  الرثوة  استعادة رضيبة  إىل  فرنسا، 

االقتصاد  عامل  يشر  كا  هذا،  ويعترب  التصاعدية.  الرضائب  أشكال  جميع  تفضل 

أو  للحزب،  االجتاعي«  »التحّول  من  جزًءا   ،)Thomas Piketty( بيكيتي  توماس 

فرض رضائب  خالل  من  للعال  اجتاعية  حاية  نظام  عن  املدافع  املوقف  نحو 
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أوربان  فيكتور  بزعامة   )Fidesz( فيدسز   زاد حزب  املجر،  األغنياء. يف  أعىل عىل 

للعاطلني  العائلية وخلق وظائف مدعومة  اإلعانات  )Viktor Orbán( من حجم 

االجتاعية  الرعاية  تدابر حاية  بعض  إن  اليمني  أقىص  قادة  ويقول  العمل.  عن 

املستفيدين  أن  طاملا  جيدة،  كلها  االقتصاد  وحاية  الوظائف،  وإنقاذ  وتعزيزها، 

هم فقط أشخاٌص من ذوي لون البرشة »الصحيح«، والثقافة »الصحيحة«، واألصل 

ولكن  رصيح،  بشكل  املوقف  هذا  ذكر  يتم  ال  قد   ، بالطبع  »الصحيح«.  العرقي 

حقيقة. الفاعلة  الرسالة  هي  اللحظة،  حد  وإىل  يوصلها  التي  الرسالة  هي  تلك 

< أقىص اليمني يف الجنوب الكوين

الحال  هو  النيوليربايل،كا  الهيكيل  التعديل  أن  بدا  ولنئ  الكوين،  الجنوب  يف 

العظمى  الغالبية  لوجود  بالفعل  الرهيبة  الظروف  تفاقم  أسهم يف  قد  الشال،  يف 

الفلبني والهند والربازيل  الدميقراطيات، فإن ما يحدث يف بلدان مثل  من مواطني 

رودريغو  من  كل  يجّسد  الليربالية.  الدميقراطية  نبذ  بالتأكيد:  جوهرية  أكرث  أمر 

 )Narendra Modi( مودي  وناريندرا  الفلبني،  يف   )Rodrigo Duterte( دوتريت 

يتفاخر  الرفض:  هذا  الربازيل  يف   )Jair Bolsonaro( بولسونارو  وجاير  الهند،  يف 

اآلالف  إعدام  عمليات  يقود  عندما  الواجبة  القانونية  اإلجراءات  بانتهاك  دوتريت 

ويشعر  واملتنوعة،  العلانية  الهند  سقوط  مودي  وميّجد  القضاء،  نطاق  خارج 

عاًما.  20 ملدة  الربازيل  حكمت  التي  العسكرية  للديكتاتورية  بالحنني  بولسونارو 

كان السبب الرئيس وراء اغرتاب املواطنني عن الدميقراطية الليربالية يف املجتمعات 

الثالث هو، وببساطة، الفجوة الهائلة بني وعد الدميقراطية الليربالية وواقعها. كان 

من املحتّم، عاجال أو آجال، أن تؤدي الفجوة املتسعة بني املثل العليا املجيدة التي 

الربازيل  لعام 1987 ودستور  الفلبني  الهندي ودستور  الدستور  عنها يف  التعبر  تم 

لعام 1988 وحقائق الفقر الهائل وعدم املساواة وعدم التمكني إىل انفجار شعبي.

االعتبار خيبة  نأخذ يف  أن  السلطة دون  إىل  اليمني  أقىص  ال ميكن فهم صعود 

من  األخرة  سنة  الثالثني  خالل  الطبقات،  هذه  كانت  الوسطى.  الطبقات  أمل 

الجنوب  أنحاء  الديكتاتوريات يف جميع  تقويض  يف  مركزياً  عامالً  العرشين،  القرن 

بسبب  كبرة  أمل  بخيبة  أصيبت  املاضيني،  العقدين  مدى  وعىل  ولكن،  الكوين. 

لقد  معيشتها.  مستويات  وتدهور  بوعودها  الوفاء  يف  الليربالية  الدميقراطية  فشل 

أصبحت منفتحة عىل حلول سياسية أكرث رصامة وقد أيد بعضها حتى النيوليربالية، 

النيوليربالية كانت لها آثار فيها متناقضة. فقد أدت  السياسات  الرغم من أن  عىل 

ولكنها  الوسطى  الطبقة  رشائح  بعض  حياة  ظروف  تآكل  إىل  السياسات  هذه 

وخلقت  الدنيا،  الطبقات  أفراد  بعض  وكذلك  آخرين،  نفسه  الوقت  يف  أفادت 

وإن  الذين،  األشخاص  أو  الطموحة«،  الوسطى  »الطبقة  البعض  عليه  أطلق  ما 

كذلك.  يكونوا  إىل  يطمحون  الوسطى،  الطبقات  من  الدخل  حيث  من  يكونوا  مل 

بينا  نيوليربالية  سياسات  وبولسونارو  ودوتريت  مودي  تبنى  لهؤالء،  متذللني 

انتهازية. ألسباب  عنها  بأنفسهم  بالنأي  منشغلني  الشال  يف  نظرائها  بعض  كان 

وراء  عامل  أيًضا  هو  الخطرة«  »الطبقات  بـ  يسمى  وما  الجرمية  من  الخوف 

يتفىش  عندما  خاص  بشكل  الحال  هو  وهذا  اليمني،  نحو  الوسطى  الطبقة  تعبئة 

يف  والجرمية.  املخدرات  إىل  يتجهون  الناس  بعض  أن  لدرجة  والفقر  املساواة  عدم 

واملخدرات  الجرمية  من  الوسطى  الطبقة  خوف  كان  والفلبني،  الربازيل  من  كل 

هي  دوتريت  عبقرية  أن  املؤكد  ومن  االنتخايب.  التمرّد  يف  مركزياً  عامالً  بالتأكيد 

إىل  دمياغوجي  بشكل  وتحويلها  االجتاعي  سياقها  والجرمية من  املخدرات  إخراج 

والفقراء. الوسطى،  والطبقة  األغنياء،  الطبقات،  جميع  بني  تقرن  رئيسة  مشاكل 

الطبقة  لدى  فقط  وليس  الفساد،  مكافحة  ملوقف  قوية  جاذبية  أيًضا  هناك 

الوسطى. االنتخابات تغذيها حمالت »التخلص من املترشدين«. ومع ذلك، يبدو أن 

كل حزب يصل إىل السلطة عىل أساس برنامج ملكافحة الفساد يصبح فاسًدا وهو 

للغاية من املارسة االنتخابية وينجذبون  الناس متشامئني  الحكم، بحيث يصر  يف 

يتفقون معهم يف  قد ال  الذين  الفلبني،  الهند ودوتريت يف  قادة مثل مودي يف  إىل 

العديد من النقاط وقد يرون أنهم خطر عىل الحقوق السياسية، ولكنهم يعربونهم 

قادرين عىل إبراز صورة غر فاسدة )عىل الرغم من أن الواقع قد يكون مختلًفا(.

العال  بولسونارو ملعاقبة حزب  إىل  الناخبني  انحاز عدد كبر من  الربازيل،  يف 

متورطة  األحزاب  كانت جميع  وبينا  قياداته.  بعض  لدى  املتصور  الفساد  بسبب 

يف مارسات فاسدة، تحمل حزب لوال وطأة حنق الناخبني، رمبا ألنه تفاخر بسجلٍّ 

كان  السلطة.  إىل  وصوله  مبجرد  فاسد  أنه  اعترُب  ثم  الرئاسة،  توليه  قبل  نظيف 

وخليفته  لوال  عهد  يف  عليه  كان  ما  بكثر  أكرب  السابقة  األنظمة  ظل  يف  الفساد 

ديلا روسيف، ولكن كُلفة النفاق، عىل ما يبدو، أكرب من كلفة الكذب غر املُْقِنع.

أما بالنسبة عال وفالحي املدن واألرياف  وفقرائها والطبقة العاملة، فسيكون 

من الحاقة إنكار متتع دوتريت ومودي بتأييد واسع بينهم. ومع ذلك، ميكن القول أن 

هناك اختالفًا يف الدعم املقدم لهذه الشخصيات من قبل الطبقات الدنيا عا تقدمه 

آراءهم  إن  املرء  يقول  قد  غراميش،  أنطونيو  من  باالقرتاض  الوسطى.  الطبقة  لهم 

الوسطى أكرث من »إجاع  الطبقة  هي أكرث من »إجاع سلبي« يف حني ميثل رأي 

نشط« يتجىل يف اآلراء التي يتم التعبر عنها يف التلفزيون واإلنرتنت ووسائل اإلعالم 

املطبوعة. لطاملا احتلت النخبة املثقفة من الطبقة الوسطى زمام املبادرة يف تشكيل 

الرأي العام، ويف الهند والفلبني، دعم قطاع كبر من هذه الطبقة مودي ودوتريت.

أخرًا، ال ميكن للمرء أيًضا فهم نجاح بعض هذه الشخصيات اليمينية املتطرفة 

الخصوص، شخصيات كاريزمية،  دون مراعاة جاذبيتها. مودي ودوتريت، عىل وجه 

تتسامح  أو  ويفعالنه  يقوالنه  ما  كل  تدعم  الساحقة  األغلبية  يجعالن  أنّها  يبدو 

العقالنية والطبقية واملحسوبية.  القامئة عىل الحسابات  التفسرات  معه، متحّديني 

بالجاذبية  التمتع  ادعاء  الشال  يف  اليمني  أقىص  شخصيات  من  ألي  ميكن  ال 

ترامب  دونالد  حالة  ويف  أنه،  من  الرغم  عىل  هذيْن،  لجى  التي  والشاملة  الهائلة 

، يبدو أنّه يتمتع، داخل حزبه، بشخصية كاريزمية وقاعدة جاهرية، كا يتضح 

أي   2020 عام  انتخابات  يف  لصالحه  صوتوا  أمرييك  مليون   74 من  أكرث  أن  من 

.2016 عام  يف  عليه  حصل  كان  ما  صوت  مليون   )11  ( عرش  بأحد  أكرث  بعداد 

< خامتة 

تشرتك أنظمة أقىص اليمني يف الشال والجنوب الكونيني يف خصائص مشرتكة. 

استكشَف هذا املقال التناقضات بينها. وكان الهدف هو اإلسهام يف جهد مشرتك 

ضد  الّسيايس  الزخم  األنظمة  هذه  الكتساب  شموالً  أكرث  تفسر  إىل  للوصول 

منافسيهم من الوسط ومن اليسار يف ظل الظروف السياسية العاملية الراهنة.    

waldenbello@yahoo.com توجه كل املراسالت إىل والدن بيللو عىل العنوان

“ال املحافظون وال اليمني املتطرف لديهم أي أفكار إبداعية حًقا، وأي أفكار مثرية لالهتامم، مثل نزع 

العوملة، مقرصنة من اليسار. ومع ذلك ، فإن اليمني املتطرف لديه زخم سيايس”                                                                                            
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علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

المقاصد الكونية 
لعلم إجتماع أمريكا الالتينية

بقلم استيبان تورريس )Esteban Torres(، جامعة كوردوبا الوطنية في األرجنتين )المجلس الوطني 
)CONICET لإلستقصاءات العلمية والتقنية

>

ــدد حــوار ي ــقــســم مــن عـ ل ا ــذا  ــرض هـ عـ

االبتكارات  من  صغرية  عيّنة  هذا  كوين  

عن  فضال  الفكرية  واملسارات  لّنظرية  ا

من  مجموعة  تقديم  من  املستقبلية  املشاريع 

يعمل  لاّلتينية.  ا أمريكا  من  لبارزين  ا املؤلفني 

بناء  إىل  ساعني  باستمرار  لّزمالء  ا هؤالء  سائر 

عميقة  دراسة  أجل  من  جديدة  نظرية  أدوات 

أمريكا  تعيشه  الذي  االجتاعي  للواقع  وشاملة 

املجتمع  ــع  ق وا  ، ــّدة  ع حــاالت  ويف  الالتينية، 

إىل  القسم،  هذا  مولّفو  يتبّنى  بأرسه.  العاملي 

الخاّصة  الوطنية  الهوية  عىل  تأكيدهم  جانب 

لاّلتينية  ا األمريكية  لهويّة  ا منهم،  واحد  بكل 

مشاريعهم  يف  أثرا  لها  حفرت  هويّة  األساسية: 

ته،  ذا اآلن  يف  يَتُهم،  تغِذ يعني  وهذا  الفكرية. 

اإلقليمي  املجتمعني  مبستقبل  الفكرّي  إللتزامهم 

هذا  يؤثثون  الذين  املؤلفني  كّل  يقرتح  لّدويل.  وا

وإصالًحا  تًحيينا  عروضهم،  سياق  يف  القسم، 

علم  يف  ــورة  ث حــدوث  وبــوضــوح،  أو،  هيكليًا 

يرغب  منهم  أحد  وال  لقائم.  ا العاملي  االجتاع 

احتال  أّّن  ــك  ذل اإلبــداعــيــة،  طاقته  كبح  يف 

عىل  دورهم  يقترص  اخ،  نُسَّ مجرد  إىل  لهم  تَحوُّ

يثري  أمر   اآلخرين،  أفكار  إنتاج  إعادة  محض 

الوضع  تشخيص  منهم  كل  يتوىّل  مخاوفهم. 

اإلقليمية  االجتاعية  العلوم  حقل  يشهده  الذي 

الخاّصة  مقاربته  ويقيم  لــراهــن  ا والعاملية 

لّسياسية  وا لّنظرية  ا لتّحديات  ا مستشعرا  له، 

توجيه  لكيفية  إدراكهم  إىل  إضافة  لرئيسية،  ا

نحو  املعرفة  إنــتــاج  تــطــور  لبوصلة  رضوري 

االجتاعي.  لتّغري  ا بسريورات  عالقة  يف  املستقبل 

الذين  لــّزمــالء  ا من  املجموعة  هــذه  يحدو 

ومواهبهم  أعــالــهــم  ــالل  خ مــن  فعال  ــزوا  متــيّ

وبشكل  املنطقة،  ويف  بلدانهم،  يف  وملكاتهم 

مطمٌح  الغريب،  العامل  أنحاء  جميع  يف  متزايد 

ــة  لّ دا وتــلــك  معانيه.  أنــبــل  يف  إعــتــيــادي  غــري 

لثابت  ا لإللتزام  مجتمعني  تقاسمهم  تعكس 

النظريات  إىل  اســتــنــادا  بالبحوث  بقيامهم 

منهم  كّل  ينهل  الجديدة.  اإلجتاعية  العلمية 

أبعاد  ومن  مختلفة  بحثيّة  مواد  من  مستلها 

األصلية  أبحاثهم  يف  ميحصونها  بحثيّة  ومسائل 

التي  أهدافهم  ويف  النظرية  ابداعاتهم  ويف 

مجال  يف  لتّغيري  ا إحــداث  أجل  من  يرسمونها 

اختالفات  املؤلفني  هؤالء  وتشّق  اإلجتاع.  علم 

وحيال  اإليديولوجي  تصميمه  مسألة  حيال 

الخاّصة  السياسية  واملواقف  املعيارية  القرارات 

تأثيث  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  منهم.   واحد  بكّل 

القسم  هذا  يحويه  الذي  املتنّوع  الطيف  هذا 

املؤلفني  قدرة  تؤكّد  هذا  كوين  حوار  عدد  من 

قراءاتهم  عىل  ًء  بنا الخاصة  أفكارهم  وضع  عىل 

فيها  يتخبّط  لتي  ا الكربى  للمشكالت  املحلية 

عملية  يف  قدًما  امليض  مع  لتاريخي،  ا الحارض 

الخاّصة  لتّفسريية  ا االجتاعية  نظرياتهم  إنتاج 

لــتـّـوقــعــات  ا آفـــاق  يف  ــام  ــه اإلس ــك  وكــذل بــهــم، 

املرجعية.  لجاعاتهم 

هذا  يف  لــفــروقــات  ا ــّل  ُج تظّل  ــك،  ذل ومــع 

عال  جهد  ذي  مشرتك  لطموح  خاضعة  القسم 

ضاربة  وهيكلته،  ــرتاح  اق كــّل  ببناء  يضطلع 

األكــر  الالتينية  أمــريــكــا  ــخ  ــاري ت يف  ــذوره  جـ

مسار  ببناء  مفكر  كل  يتسم  وبالفعل،   . قًا إرشا

عىل  ينبني  مبدإ  ألّي  لبليغ   ا رفضه  عىل  قائم 

نبذهم  إىل  باإلضافة  اإلقليمي،  الذايت  اإلكتفاء 

للتّبعية  لاّلتينية  ا أمريكا  نهج  ملبدإ  الشديد 

كّل  يعترب    . ومطاوعتها لها  والخضوع  لّنظرية  ا

أمريكا  يف  ومساراتهم  هويتهم  أن  املؤلفني  من 

ومصدرا  ومميزة،  يجابية  إ قيمة  متثّل  الالتينية 

ا  بعيًد العاملية،  الساحة  عىل  االستقالليّة  ملبدإ 

فيه،  واإلنحصار  باألصل  لتقيّد  ا عىل  لبعد  ا كّل 

مخصوصا  منطورا  لهم  أن  يعتربون  هــم  بــل 

ولن  لــعــاملــي.  ا املجتمع  يف  والعمل  للتّفكري 

واإلبتكارية  والقوة  لثبات  ا عىل  لتدليل  ا يتسّنى 

تّم  لتي  ا واألفكار  الفكرية  املسارات  ترافق  لتي  ا

املشرتك  اإلدراك  هذا  دون  القسم  هذا  يف  توليفها 

املختلفة  لتّحّررية  ا املــوروثــات  تغّذيه  لــذي  ا

للمنطقة.  اإلقليمي  لتاريخ  ا يف  واملتجذرة 

ــذي  ل ا ــفــني  املــولّ ــّل  ج أّن  لــقــول  بــا أخــلــص 

العمل  فريق  يف  أعضاء  القسم  هــذا  يؤثثون 

األمرييك  لواقع  وا اإلجتاعية  النظرية  ‹‹ حول 

 Teoría social y realidad ( لــالتــيــنــي‹‹  ا

مجلس  صلب  العامل   )latinoamericana

ــة  ــوم االجــتــاعــي ــعــل ــل ل ــة  ــي ــن ــي ــالت ل ا ــا  ــك ــري أم

املشرتك  الفضاء  هذا  أنشأنا  لقد   .)CLACSO (

أربعني  حوايل  يضّم  الذي  الجنسيات  ومتعدد 

موريسيو  وخــويس  ــا  أن وأقـــوم   ، بــاحــثــا  )40 (

  Jose Mauricio DomingueS دومينغو 

إىل  خالله  من  نسعى  ونحن   . ليا حا بتنسيقه 

املستقّل  النظري  اإلنتاج  يف  العجز  حالة  تجاوز 

اإلجتاعية  وبالعلوم  اإلجتاع  بعلم  الصلة  ذي 

الالتينية.  أمريكا  يف 

 

تربز  وغريه،  لتطلّع  ا هذا  تعزيز   وملواصلة 

اإلجتاع  علم  حول  نظري  حوار  إقامة  رضورة 

مختلف  بني  ــدار  وي املــســاواة  عــاده  العاملي 

كالوس  دعوُة  تعّد  اإلقليمية.  لتّكتالت  وا لبلدان  ا

حوار  يف  املشارك  املحّرر   Klaus Dörre دوري 

بأمريكا  الخاّص  القسم  هذا  احداث  إىل  كوين 

جديدة   روح  تعزيز  يتيح  ئًعا  را اًل  مثا الالتينية 

ريخي  لتّا ا زمننا  يقتضيها  روا  العوملة،  ملسألة 

بإلحاح.    

الربيد  عىل  تورريس  استيبان  إىل  املراسالت  كّل  توّجه 

  esteban.torres@unc.edu.ar إللكرتوين 
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الحديث  لباراداميني  ا لِكَلْ  املتعاظم  اإلستنزاف 

كالها  للحداثة.  املناهض  الحدايث  بعد  ومــا 

الشائعة  املعرفة  بَنيا  وقد   ، فرضيٍة من  ينطلق 

اإلطار  ميثّل  الوطني  املجتمع  بــأّن  تفيد  لتي  ا

مجّرد  يف  هذا  ينحرص  ال  اإلجتاع.  لعلم  املرجعي 

تِيّة  ذا رؤيٍة  إطار  يف  يندرج  بل  فحسب  فكرة 

تها  متغرّيا باختالف   - امتّدت  خالصة  املَْرِجع، 

منذ  الشايل  العامل  من  انطالقا  اإليديولوجية- 

فكرة  نطاق  وانبسط  األوىل.  لّصناعية  ا لثّورة  ا

 ، دقّة األكر  نسختها  يف  هذه  الوطني  املجتمع 

لثاقبة  ا املخرتقة  الكونية  يعكس  ثوبًا  ملتحفًة 

من  واسع،  نطاق  عىل  استيعابها،  يّست  التي 

الهامش  بــلــدان  يف  األكــادميــيــة  األوســـاط  قبل 

تكمن  لتاريخية.  ا مجتمعاتها  تثمني  بهدف 

منها  املنهجية  القوميات  من  مختلفة  ــواع  أن

الحديث  لباراداميني  ا كال  يف  والنظرية  واملعرفية 

العظمى  األغلبية  وتــدور  الحديث،  بعد  وما 

علم  يف  لّراهنة  ا الغربية  العوملة  نظريات  من 

د. املحدِّ اإلطار  هذا  مجّرة  يف  العاملي  اإلجتاع 

لباراداميني  ا لكْل  املتنامي  القصور  يتّضح  ال 

ــني  ــت األزم يف  ــث  ــحــدي ل ا بــعــد  ومـــا  ــث  ــحــدي ل ا

خالل  من  حّدته  زادت  بل  فحسب  املذكورتني 

يف  اإلجتاع  لعلم  تاريخية  هيكلة  إعادة  سريورة 

اإلجتاع  وعلم   ، منها جزء  ويف  الالتينية  أمريكا 

املايض.  القرن  نينات  مثا يف  انطلقت  لتي  ا العاملي 

املادية  بالقطيعة  تلك  لهيكلة  ا إعادة  ارتبطت 

السياسية  واملارسات  اإلجتاعية  املارسات  بني 

الفكرية  القطيعة  وكــذلــك  ــة؛  األكــادميــي غــري 

والسياسية  لّنقدية  وا العلمية  املحّركات  بني 

عمقت  وعليه،  اإلجتاعية.  باملارسات  املتعلّقة 

لعلم  العلمي  لتفكيك  ا من  هذه  الفصل  عملية 

يف  مقلّصا  السيايس  عجزه  ومن  العاملي  اإلجتاع 

للفاعلني  املُتاحة  الفكرية  املصادر  من  ذاته  اآلن 

. سيني لسيا ا

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

البارادايم العالم: 
مقترح جديد لعلم اإلجتماع

بقلم استيبان تورريس )Esteban Torres(، جامعة كوردوبا الوطنية في األرجنتين )المجلس الوطني 
)CONICET لإلستقصاءات العلمية والتقنية

>

>>

التي ك الكربى  اإلجتاعية  للتّحوالت  ان 

مطلع  منذ  العاملي  املجتمع  شهدها 

للّذين  ا لّنموذجني  ا يف  أثٌر  لثة  لثا ا األلفية 

االجتاع  علم  تــطــّور  عــىل  سيطرتَُها  أحكا 

استنزفت  حــيــث  ــوم،  ــي ل ا حــتــى  نــشــأتــه  مــنــذ 

يــم  لــبــارادا ا مْيـــنْي:  لـــرَبَادا ا لــتــحــّوالت كــال  ا هــذه 

املناهض  الحدايث  بعد  ما  والربادايم  الحديُث 

بالرضورة  املسألة  هــذه  تستوجب  ثة.  للحدا

هذا  مقرتحي  يعرض  لــبــاراداميــات.  ا يف  تحّوال 

تفكري  يشغل  حــدايث  بعد  ما  جديدا  برنامجا 

  WP ( العاملي‹‹  يــم  لــربادا ا ‹ ‹ سّميتُه  العلاء، 

 .1 باإلسبانية(   paradigma mundialista أو  

الفكريّة  املــجــّرة  هــذه  أّن  إىل  اإلشــارة  تجدر 

املجتمع  عن  جديدة  فكرة  نها  دورا يف  تحمل 

فكرة  العاملي.  اإلجتاعي  لتغرّي  ا وعن  العاملي 

الورقة. هذه  يف  عنارصها  بعض  سأستعرض 

19 كوفيد- جائحة  أعقاب  يف  العوملة   >

تتخلّل  لتي  ا الجوهرية  لتّغيريات  ا شّكلت 

عىل  فعل  رّدة  الالتينية  أمريكا  يف  اإلجتاع  علم 

أزمة   )1 ( وهي:  املتزامنة  األزمــات  من  نوعني 

 )2 ( و  الجديدة،  لية  لليربا ا يف  مرتِسمٌة  متفاقمة 

تصّورها  كا  املجتمع  بفكرة  مّست  التي  األزمة 

لتاريخية  ا املجتمعات  بتكرتها  وا االجتاع  علم 

لّدولة  ا مركزة  إعادة  عمليّة  أشعلت  لقد   . نفسها

وأّدت  األوىل،  األزمــة  فتيَل  عاملي  نطاق  عىل 

املسبوقة  غري  والفكرية  لّذهنية  ا العوملة  سريورة 

بلدان  من  يالحظ  وحسبا  لثانية.   ا األزمة  إىل 

ترفقها  األزمتان  تفاقمت  الالتينية،  أمريكا 

لّدولة  با واملتعلّقتان  إليها  املشار  السريورتان 

األزمة  ألحقتها  لتي  ا اآلثــار  نتيجة  وبالعوملة 

املوجة  وعّمقتها   ،2008 لسنة  العاملية  لية  املا

من  املنطلق  اإلقليمي  لتّكامل  ا مــن  ــرية  األخ

-2015 ( الالتينية  أمريكا  يف  األعىل  إىل  األسفل 

من  الحالية   19 - كوفيد  جائحة  لتزيد   ،)2003

سلبًا  الجديدة  لية  لليربا ا أزمة  أثرت  وإن   . تأزُّمها

ثة  للحدا املناهض  ثة  الحدا بعد  ما  منــوذج  يف 

فــإّن  لــحــديــث،  ا لــنــمــوذج  ا يف  يــجــايب  إ وبشكل 

رغم   ، سلبًا كليها  يف  أثرت  املجتمع  فكرة  أزمة 

بشكل  األثر  لهذا  الحديث  لبارادايم  ا مواجهة 

الحديث  لبارادايم  ا عىل  هنا  سأركز  حسا.  أكر 

وكذلك  بها  يتّسم  لتي  ا اإلبتكار  لخاصية  نظرا 

االجتاعي. لتّحديد  ا عىل  لقدرته 

الرئيس  لــحــدث  ا  19 كوفيد  جائحة  تعّد 

لّذهنية  ا العوملة  عملية  تسيع  ــار  أث ــذي  ل ا

تاريخ  يف  مرة  وألّول  مفرط  بشكل  والفكرية 

ثالث  عــىل  العملية  ــذه  ه تشتمل  لــبــريــة.  ا

ملجتمع  أّويل  تصّور   )1 (  : أّولها مركزية:  مكّونات 

الوطنية  املجاالت  ُمجمل   يدمج  موّحد  عاملي 

يثبت  ِسِجّل   )2 (  : نيا ثا والعاملية.  واإلقليمية 

واملناطق،  األمم  بني  املساواة  عدم  أوجه  وجود 

العاملي  املجتمع  بأن  إثبات  أو  حدس   )3 (  : لثا وثا

طور  ››يف  كونه  عىل  أو  الحداثة  عىل  يقترص  ال 

  › › . يث لتحد ا

سابقا  إليها  املشار  العوملة  ســريورة  توّضح 
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“إن جائحة COVID-19 هو الحدث الرئييس الذي ينتج عنه عملية متسارعة للغاية من االستاملة 

الذهنية والفكرية ألول مرة يف تاريخ البرشية”

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

العامل للبارادايم  العلمي  املرشوع   >

اإلجتاع  علوم  تحتاج  لــوضــع،  ا هــذا  إزاء 

استعادة  إىل  رضورًة  ليسارية  وا منها  لتقّدمية  ا

لتسمو  تََخطّيه   ، َمعاً آٍن  ويف  الحديث  جوهرها 

يطرح   .)WP ( جديد  عاملي  بارادايم  نحو  به 

لعلم  مفهوما  الجديد  العاملي  لبارادايم  ا هذا 

-علمية  إجــتــاعــيــة  قـــّوة  بــوصــفــه  ــاع  ــت اإلج

تتّجه  املواضع  ومتعّددة  متمركزة،متموضعة 

العاملي.  اإلجتاع  علم  تحّول  نحو  بوصلتُها 

حــدايث،  بعد  ما  مروعا  يــم  لــبــارادا ا يتطلّب 

العلمية  لّنواة  ا بني  وصل  إعادة  ومنوال   ، علميا

الّسوسيولوجية  للنظرية  لّسياسية  وا لنقدية  وا

للوساطة  جديدة  وسيلة  وضع  مع  البحوث؛  وبني 

يل،  ما  يف  والسياسية.  اإلجتاعية  املارسة  بني 

بإسهاب  العاملي  املروع  مكّونات  أّول  سأتناول 

خالل  من  يتكّشف  الذي  العلمي  املروع  وهو 

ومبدإ  املحليّة  ومبدإ  العوملة  مبدإ  بني  جدل 

.2 يخ ر لتّا ا

املجتمعِ  ِقوام  أّول  أّن  العوملة  مبدأ  يفرتض   

ثوري  منطلق  وهو   . وطنيّا وليس  دنيوٌي/كويٌن 

لنواة  ا املعادلة  فيها  يقلب  لتي  ا لــّدرجــة  بــا

بعد  وما  الحديث  اإلثنني  للبارادميني  املكانية 

مبدأ  يسمح  حيث  للحداثة،  املناهض  الحديث 

عىل  العاملي  املجتمع  فكرة  بتحديد  العوملة 

بني  لتّفاعل  ا أثناء  تحُدث  متفّوقة  وحدة  أنها 

بني  العالقات   )1 ( هي  ثالث  منهجية  مستويات 

والتي  والعاملية،  واإلقليمية  الوطنية  املجاالت 

وال  للتّجزئة  بلة  قا غــري  مــجــاالت  مبثابة  تعّد 

والهامش،  املركز  بني  العالقات   )2 ( و  لالختزال، 

الحديث. وغري  الحديث  بني  العالقة   )3 ( ثّم 

باملحلّية  ــرار  اإلق املحليّة  مبدأ  يستوجب 

اإلجتاع  علم  يف  رئيسية  مرجعية  نقطة  بصفتها 

املــروع  بيان  يف  العاملي  فاملجتمع  العاملي. 

تشّكل  متكافئ.  غري  اجتاعيٌّ  تشّكٌل  العاملي 

متثّل  ــه.  ت ذا اآلن  يف  املــواضــع  ومتعّدد  محّل 

تكثفا  العاملي  املجتمع  يف  محليّة  نقطة  كــّل 

لتّفاعل  ا لعملية  مبارش  وغــري  مــبــارشا  مــفــردا 

لّذكر.  ا آنفة  لثاّلث  ا املجاالت  بني  املتاثلة  غري 

املجتمع  فيها  يكون  ال  التي  الطريقة  وبنفس 

كذلك  يستحيل  املفردة،  املحلية  نتاج  العاملي 

اإلجتاعي  للتّشكل  متكاملة  ــة  رؤي إرســـاء 

اإلجتاعي  للتغرّي  تحقيق  أّي  وينتفي  املذكور 

 . ملي لعا ا

لــربامــج  وا لــحــركــات  ا عــىل  يــتــوّجــب  وعليه 

الذي  الهيكل  لتحّول  ا تحقيق  إىل  لّساعية  ا

عاملي  اجتاع  علم  يجاد  إ بناؤه  علينا  يتعنّي 

العاملي  املجتمع  نظريات  بني  الجمع  إىل  يتطلّع 

باملجتمع  تعنى  لتي  ا النظريات  حول  حوار  يف 

كوكبنا  محليات  كــّل  أنتجتها  لتي  وا العاملي 

لتاريخية.    ا

الربيد  عىل  تورريس  استيبان  إىل  املراسالت  كّل  توّجه 

  esteban.torres@unc.edu.ar إللكرتوين 

التحول  توريس،  انظر   ، شموله  يف  املقرتح  عل  لالطالع   1

للنر. معد  مخطوط  اإلجتاع،  علم  يف  الكبري 

 La gran transformación de la sociología ,

Córdoba-Buenos Aires: FCS-CLACSO,  2021

 ، بًا اضطرا العنارص  أكر  ولكونها  الحيّز  لضيق  نظرا   2

األّولني. املبدأين  إىل  حرصيًا  سأشري 

mailto:esteban.torres%40unc.edu.ar?subject=
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مؤلفني  ومبعيّة  ــّم،  ث األرجنتني  مناقشة  عــىل 

عىل  حّجته  تعميم  إىل   ، الحقا عمد،  آخرين، 

توقف  جلهم  أن  إاّل   . برّمتها الالتينية  أمريكا 

 . الحّد هذا  عند 

املتعلّقة  األطـــروحـــة  ــوســع  ب كـــان  ــقــد  ول

من  كلٌّ  أثارها  لتي  ا لّداخل«  ا ب«االستعار 

 Pablo González كازانوفا  غونزاليس  بابلو 

 Rodolfo ستافنهاغن ورودولــفــو   Casanova

الدولة  نتهاك  ا إىل  تشري  والتي   ،  Stavenhagen

الشعوب  لجاعات  االستعارية  بعد  ما  الحديثة 

ّمة  عا خصائص  لتحديد  املجال  فسُح  األصلية، 

عىل  بالفعل  نشأت  التي  تلك  الحديثة،  للدولة 

لها  يكن  مل  ذلك  ومع  كان.  حيثا  املنوال  هذا 

من  كــان  ولقد  االستنتاجات.  هــذه  استخالص 

فلورستان  إعتقاد  يف  ذهــب  أن  ذلــك،  نتيجة 

يكن  مل  أنه   Florestan Fernandes فرنانديز 

نظرا  النظرية  بــلــورة  عــىل  العمل  وسعنا  يف 

عن  فضال  ولــلــمــوارد،  للمتخّصصني  الفتقارنا 

ًحا. إلحا األكر  امللموسة  يا  بالقضا االنشغال 

وبشكل  لاّلتينية،  ا أمريكا  اجتاع  علم  يشكو 

مزمنا  فقًرا  لواقع،  ا يف  اإلجتاعية  علومها  عام 

أكر  هذا  يكون  أن  احتال  صّح  وإن  لتّنظري.  ا يف 

يف  املشكلة  تفاقم  فإن   ، راهنا عاملية  ظاهرة  من 

السابقة.  لقيود  ا تلك  إىل  إذن   يعود  املنطقة 

العالقة  مناقشة  عند  تعقيدا  املسألة  وتزيد 

يتعلّق  فيا  ــرْبي  ــِخ ل ا ــع  ق ــوا ل وا النظرية  بــني 

من  اإلنطالق  علينا  هل  البحث.  باسرتاتيجيات 

هل  أم  العام؟  املستوى  إىل  اإلنتقال  ثّم  الخاص 

أيضا-  الالتينية  أمريكا  يف  ــرّبر-  امل من  يكون 

لّصلة  ا ذات  لعاّمة  ا لنظرية  ا باملشاكل  لبدء  ا

مبناطق  ته،  ذا لنحو  ا وعىل  هذه،  لقاّرة  ا بشبه 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

الربط ما بين علم اإلجتماع 
الكوني 

والحداثة الكونية
IESP-،معهد الّدراسات اإلجتماعية والّسياسية ،)José Maurício Domingues( بقلم خوسيه موريسيو دومينغيس

UERJ  البرازيل

>

>>

بتقليد ي لّسيايس  ا اإلجــتــاع  علم  حظى 

عىل  ــو  وه الالتينية  أمــريــكــا  يف  راســخ 

االجتاع،  علم  يف  الجوهري  املحور  األرجح 

)إذ  كيد  لتّأ با الوحيد  ليس  كونه  من  لّرغم  با

فضالً  اإلهتام،  من  وافرا  حيّزا  لثقافة«  شغلت«ا

لّسيايس  ا االقتصاد  مداخل  بعض  اسهام  عن 

تحّوال  السيايس  االجتاع  علم  شهد  القدمية(. 

لّسياسية  ا العلوم  تخّصص  نشوء  مع  وتوّسعا 

شكل  عىل  الّشالية؛  أمريكا  ومِبَلَْمِح  املحّددة، 

أكر  السابق  يف  كانت  اجتاعية  مّتثاّلت  يناقض 

نظرية  رؤى  أنتج  وعليه،  املجتمع.  يف  تجّذرا 

يف  عــادة  الحال  هي  كا   - فشله  رغم  مهّمة، 

إسهام  تحقيق  إىل  السعي  يف   - الالتينية  أمريكا 

حول   دار  الجدل  أن  ذلك  يعني  أعــّم.  نظرية 

السيايس  بعدها  يف  للحداثة  املحّددة  لتّطورات  ا

جرت  ولكن  مفاهيم،  لها  ووضــعــت  املــحــّدد 

املستوى  عند  لتّحليالت  ا تتوقّف  بأن  العادة 

. إلقليمي ا

اإلجتامعية لّنظرية  ا غياب   >

اإلجتاعية،  النظرية  غياب  عىل  للتدليل 

كيخانو  مناقشة  مثال  السياق  هــذا  يف  ــورد  نُ

وهو  ماركس  بتدعه  ا الذي  للمصطلح   Quijano

االحتياط  ›جيش  أو  االحتياطي‹  العمل  ›جيش 

وجود  سبب  إدراك  إىل  سعيه  يف  لّصناعي‹،  ا

وهو  الالتينية،  أمريكا  يف  العاملة  ليد  ا يف  فائض 

الهاميش‹.  ›القطب  عبارة  كيخانو   بلورة  يس  ما 

املشكلة  َمْكَمن  أن  كيوخانو  أدرك   ، ما مرحلة  يف 

عر  لتاسع  ا القرن  أوروبا  يف  األرجح  عىل  كان 

الهجرة  موجات  خالل  البري  للتّدفّق  كان   وأنه 

مل  ولكن  املشكلة.  حّل  يف  بالغ  إسهام  أمريكا  إىل 

الجدل  إثارة  يف  قدًما  امليض  عىل  كيوخانو  يجرؤ 

ماركس(.  أفكار  بعض  تحّدي  تجّنبه  عن  )فضال 

جرماين  مناقشة  عىل  تــه  ذا الــيشء  نسحب 

سمحت  حيث  ›الشعبوية‹  ملسألة   Germani

››لقمًة  لّناس  ا عامة  فُر  بتوا لتّحديث  ا سريورة 

أيادي  بني  واالستغالل  ››للمناورة‹‹   ›› سائغًة

إدماجهم  سريورة  غياب  نتيجة  اإلنتهازية  النخب 

تجدر  لــدميــقــراطــي.  ا السيايس  لنظام  ا ضمن 

ذلك  ينطوي  أن  املمكن  من  كان  أنّه  إىل  اإلشارة 

أوروبا  حول  لتفكري  ا يف  اإلمعان  من  املزيد  عىل 

لفاشية  ا دفعته  )الذي  جرماين  لكن  وتعميقه، 

اقترص  األرجنتني(  إىل  ليا  يطا إ من  الهجرة  إىل 

برسم«  والحرب  القلم  الصورة  تظهر 

املقلوبة(  )أمريكا   «  América Invertida

خواكني  اإلسباين  األوروغوياين  الفنان  من 

الالتينية- القارة   .)1943( غارسيا  توريس 

قوية  لـثقة  تصوير  هي  املقلوبة  األمريكية 

املشاعات  املصدر:  الجنوبية.  امريكا  بفن 

اإلبداعية.
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علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

مالحظة  استقّرت  العاملية؟  ثة  الحدا من  أخرى 

عقوٍد  عّدة  قبل   Leopoldo Zea زيا   ليوبولدو 

والشال- األوروبية  الشعوب  بني  لتّباين  ا عىل 

املَُسلّات  من  كَْونيَتها  تعترب  لتي  ا أمريكية 

 ، مفهوميّا للتعميم  ُخصوصيتها  بليّة  بقا وتعتقد 

عليها  كان  لتي  ا لاّلتينية  ا أمريكا  شعوب  وبني 

من  عامليتها  إلنكار  نظرا  خصوصيتها  من  لبدء  ا

. املبدأ حيث 

السياسية     الحداثة  نظريّة   >

نّه  فإ املــايض  يف  با  صوا األمــر  هذا  بدا  ولنئ 

خالفات  وجود  فرغم   . راهنا معنى  ذا  يعد  مل 

يفرتض  أحد  ال   ، وتشّكلها الحداثة  حول  قامئة 

عامليتها  يف  الحداثة  ملشعل  الغرب  حمل  اآلن 

وجود  البعض  يثري  قد   . ملفتاحها امتالكه  أو 

بعد  ــا  م ثـــات  وحـــدا ــة  ــعــاري اســت ثـــاٍت  حـــدا

وكذلك  متشابكة،  ــات  ث وحــدا االســتــعــاريــة، 

تراكم  وجود  عن  فضال   . . إلخ. متعّددة، حداثات 

مكان  كّل  يف  نظرية،  معرفة  سيا  وال  للمعرفة، 

االنطالق  يتيح  ما  وهو  الالتينية،  أمريكا  لتشمل 

هذا  ينطبق  مستوى.  أرفــع  عىل  لّنظرية  ا من 

ــا  أوروب عىل  كا  الالتينية  أمريكا  عىل  األمــر 

من  يغدو   . وآسيا املتّحدة  والواليات  وأفريقيا 

بطريقة  للسياق  أكر  مراعاة  املؤكد  الرضوري 

من  ينطلق  محالة  ال  املشكلة  منبع  أّن  إاّل   . ما

هذه   . عامليًا كونه-  وجوب  يف  أو   - سياقنا  كون 

ال  كّنا  إن  نؤكدها  أن  وجب  التي  القضية  هي 

و/  للوالدة  املبارشة  بالتجربة  لتمّسك  ا يف  نرغب 

ليست  لعمري  وهي  محّدد-  مكان  يف  الرتعرع  أو 

االجتاعية  للعلوم  عموما  جيدة  إسرتاتيجية 

حال. أية  عىل 

جهودي  يف  بهذا  اهتديت  أنّني  إىل  أشــري 

بفكر  وإلملامي  اإلجتاعي.  البحث  إىل  لرامية  ا

مع«املاديّة  ما  نوعا  وانسجامي  الالتينية  أمريكا 

الجدال  مراجعة  رضورَة  ــّررُت  ق لتاريخية«،  ا

والفعالية«،  لبنية  »ا مسألة  حول   لقائم  ا الكبري 

االجتاعية.  الحياة  يف  لتّغري  وا لثبات  ا وكذلك 

الجاعية«  تية  لذا »ا نظرية  إىل  إثرها  توصلت 

رؤيٍة  بلورُة  ذلك  يف  مبا  االجتاعي«،  و«اإلبداع 

معرفتي  فعّمقت  لتاريخ.  وا بالتطّور  متّصلٍة 

املؤّسسية،  ثة  الحدا وبعنارص  الرئيس  باملخيال 

االجتاعي  الوضع  قــع  وا إىل  بعدها  ُعــدت  ثّم 

لتّحليل  با تناولته  مــا  يف  الالتينية  ألمريكا 

أشري  الحداثة«.   من  لثة  لثّا ا بصفته«املرحلة 

مناقشة  لتشمَل  الفكرة  هذه  نطاق  اتساع  إىل 

اآلحادية  ِبٍساِت  املُْنطَِبعة  العاملية  ثة  للحدا

عرب  تــوّســعــهــا  يف  هجينة  ــة  ث حــدا ــّوع.  ــن ــت ل وا

راهنا  أعتربه  ما  تناولت  لنهاية،  ا ويف  لقارات.  ا

نا  يا لقضا اإلسرتاتيجي  لتّموقع  ا حيث  املجاَل 

لبعد  ا يف  تتمثّل  لتي  وا والتحررية  الحضارية 

ته  ذا اآلن  يف  قراري  اتّخت  ثّم  ثة.  للحدا لّسيايس  ا

›منهج  تََناُول  ُن  أوا آن  أنه  إذ  أمري.  وحسمت 

شغلت  مهّمة  وهي  لتّفسري‹‹  وا لبيان  ا يف  ماركس 

عىل  تطبيقها  إىل  سعيي  يف  طويلة  لفرتة  إهتامي 

تلك  انطواء  إىل  اإلشارة  تجدر  السيايس.  لبعد  ا

منهجي  وتنظيم  مستفيض  بحث  عىل  السريورة 

السياسية  ثة  الحدا تغطّي  قد  التي  للفئات 

يفاءا  إ باملتكلبات  اإليفاء  يف  وتنجح  بالكامل  

لّديناميكية.  ا اتجاهاتها  تحديد  عن   فضال   ، ا جيّد

عــرٍض  ــرتاَح  إقـ ــريورة  ــس ل ا ــذه  ه خــّولــت يل 

مــتــدادهــا  ا يف  السياسية  ثة  للحدا تصنيفٍي 

لّنقدية،  ا لنظريّة  ا من  معنّي  شكل  ضمن  العاملي 

لتاريخية  ا لتّطورات  ا إدراج  خالله  من  حاولت 

هو  حقاً  االهتام  يثري  ما  أن  بيد  العامل.  عرب 

منظومة  يف  لــتــطــورات  ا هــذه  نــدمــاج  ا كيفية 

لــذي  ا لتحليل  ا يتناول  تصنيفيّة.  تحليلية 

واملؤسسات،  املخاييل  تجّل  كيفيَّة  أجريته 

اآللية  تلك  ــد  تــولّ لــتــي  ا ــات  ــي اآلل إىل  إضــافــة 

الحقوق،  أشكال  كّل  توفّر   . بتوضيحها وتقوم 

الذايت،  والحكم  لّدولة،  وا لقانون،  وا واملواطنة، 

السياسية،  واألنظمة  لّسيايس  ا الحكم  ونظام 

املتخيّلة،  لية  لراديكا ا الدميقراطية  ذلك  يف  مبا 

إىل  إضافة  ملــاّدي  وا املجّرد  بني  العالقة  وكذلك 

لقيدية،  وا منها  لتّوسعية  ا لية  لليبريا ا لحظات 

تطويره.  عىل  أعمل  الذي  النظري  لنهج  ا جوهَر 

لتّعليل  وا لتّحليل  وا لتّحديد  با لفئات  ا هذه  أرفق 

الدولة  بتعزيز  املتعلّقة  االتجاهات  واسقاط 

أجريت  لقد  للمواطنني.  لّذايت  ا الحكم  وتنامي 

كــيــة  ››اإلشــرتا حــول  بحوثا  األخـــرية  اآلونـــة  يف 

االستبدادية‹‹:  الجاعيّة  أسميتها  لواقعية‹‹  ا

يكن  مل  وإن  مستحدٌث  إجتاٌعي  تشّكٌل  وهي 

الحداثة. عىل  متطّفال  يبدو  وهو   إشرتايك، 

بهذا  املتعلقة  ــواد  امل البعض  أن  إىل  أشــري 

وأيّن   ، نرها تّم  ثة  للحدا العام  النظري  الفهم 

يف  متكامل  نــهــايئ  نــظــرّي  بــيــان  ــع  وض أعــتــزم 

مقاربة  من  جزءا  هذا  ميثل  لقادمة.  ا السنوات 

أمريكية  أسس  عىل  مبنية  عاملية  سوسيولوجية 

املطامح  ذوي  قبل  مــن  انكارها  تــّم  التينية 

لنظرية.    وا لقيمية  ا الكونية 

دومينغيس   موريشيو  خوسيه  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

jmdomingues@iesp.uerj.br اإللكرتوين  الربيد  عىل 

mailto:jmdomingues%40iesp.uerj.br?subject=
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األفراد  أن  هل  من؟  وملصلحة  يعمل؟  من   )1 (

املنافع،  ويضاعفون  الرثوة  يكّدسون  الذين  هم 

جاعات  هي  أم  البطريركية،  العائالت  هي  أم 

رؤوس  أصحاب  أرباح  هي  األصليني،أم  لّسكان  ا

الديناميكية  املبادئ  هي  ما   )2 ( و  ــوال؛  األم

أو  )نظامية  لّنظم  ا تلك  بتشغيل  تضطلع  التي 

عىل  لّردود  ا تتوقّف  ذلك،  ومع  لية(.  وكا أو  آلية 

لقادر  ا النظري  املنظور  ماهية  عىل  األسئلة  هذه 

من  دولة  عرش  تسعة  من  مجموعة  تحويل  عىل 

املتباينة،  الحاالت  نقيض  عىل  الالتينية،  أمريكا 

منهجّي. وبشكل  متاثلة  حاالت  إىل 

وعىل  القصرة،  املقالة  هذه  يف  ميكنني،  ال 

إسهام  كيفية  ــز  أوج أن  إال  اإلخــتــصــار،  وجــه 

هذه  عىل  لرّد  ا يف  اإلتجاه،  هذا  يف  البحثي  عميل 

النظرية  الحّجة  تتلّخص  وللمناقشة،   .2 األسئلة

أّن  ندرك  أن  يتعني  لتايل:  ا لّنحو  ا عىل  العامة 

الالتينية  أمريكا  يف  تاريخيًا  إنتاجه  تــّم  مــا 

االجتاعية  املنظومات  من  سلسلة  يستعُرض 

مؤلّفٌة  منظومات  الزمان،  ويف  املكان  يف  املحّددة 

متفاوتة،  ورموز  ومعاير  قواعد  مجموعة  من 

بالتعاقب  غدت  األحيان،  معظم  يف  ومتناقضة، 

 ، انتشارها فَتَدىّن  نجُمها  أَفَل  أو   ، مهيِمنًة ّما  إ

ــع.  واس نــطــاق  عــىل  نــفــاذ  مــوضــع  تــعــد  مل  أو 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

تاريخية النظرية
اقتراح ألمريكا الالتينية

بقلم فيفيان براشيت ماركويز )Viviane Brachet-Márquez(، معهد المكسيك، المكسيك.

>

>>

ــارس ا مُت كــا  اإلجتاعية  لّنظرية  ا تّسمت 

بلدان  مع  تباين  يف  املركزية)  لبلدان  ا يف 

طبيعتها،مبعنى  ِبثباِت  املايض،  يف  الهامش( 

غياب  صيغة  عــىل  اإلجتاعي  لنظام  ا إدراك 

لنزاعات  ا أن  وباعتبار  لّنطاق،  ا واسعة  للنزاعات 

تلم  َسعت  وقد  واإلضطرابات.  الفوىض  عىل  دليٌل 

خالل  من  ››علمية‹‹  نظرية  تصر  أن  إىل  النظرية 

عىل  قامئة  مستقّرة  اجتاعية  الستمرارية  توقّعها 

عندما  وّحتّى  اإلفرتايض.  االستنباطي  االستنتاج 

يعاينون  االجتاع  لعلم  املؤّسسون  ُء  األبا كان 

إىل  عمدوا  لّصادمة،  ا لّصناعية  ا لثورة  ا تغّرات 

نقطة  بني  بونًا  بوصفها  االستمرارية  تلك  تصوير 

تشقُّها  أخرى  ثابتة  وصول  ونقطة  ثابتة  انطالق 

بشكل  عليها  لتدليل  ا أو  دراستها  تتمَّ  مل  سرورة 

كانوا  أخرى،  وبعبارة  لّنظرية.  ا لّناحية  ا من  كاٍف 

املجتمع  إىل  الجاعة  من  االستمرارية  يــرون 

.)Gemeinschaft to Gesellschaft (

بلدان  بدت  العام،  املنوال  هذا  عىل  وبناًء 

ّما  إ مكتملة،  وغــر  ئبًة  عا الالتينية   أمريكا 

أو  ثــة«،  لــحــدا »ا إىل  لتّقليد«  من«ا نتقالها  با

منّوا  األقــل  )أو  املتخلّفة  لبلدان  ا وضعية  من 

أقرب  وضــعٍ  إىل  لنمّو(  ا طريق  يف  السائرة  أو 

العملية  توصيف  تم  »نامية«.  بلدان  إىل  منه 

واسع  نطاق  عىل  »بني-بني«  الوسطية  لتاريخية  ا

لة،  املحصِّ وكانت   .1 إجاال لها  نظرية   وضع  دون 

الالتينية  أمريكا  بأن  بتا  ثا قوال  حال،  أية  عىل 

مكتمٍل  وغر  متكايفء  غر  بشكل   ›› منّوا ››شهدت 

لية،  اإلمربيا )أو  العاملية  الّسوق  قوى  نتيجة 

للدور  ضئيل  تأثر  مع  االستعار(،  جــّراء  أو 

األنظمة  بناء  يف  الّشعوب  به  اضطلعت  الذي 

منذ  املاضيني  القرنني  مــدى  عىل  االجتاعية 

. ل الستقال ا

يف  اإلجتامعية  للنظم  لتاريخي  ا لبناء  ا  >

الالتينية. أمريكا 

تفسر  ميكن  ــه  إنّ يقول  مقرتح  عــرض  أوّد 

لتنظر  ا و  منطقة،  باعتبارها  الالتينية،  أمريكا 

بادراك  لتّنظر  ا هذا  يرتهن  مثمر.  بشكل  لها 

من  بدءا  لتاريخية،  ا وقائعها  وصّحة  تاريخيتها 

االجتاعية  األنظمة  كّل  كون  مفادها  فرضية 

لعمليات  نتاجا  كانت،  جغرافية  رقعة  أية  ويف 

 ، تاريخيًا ومبنيّة   ، جسامتها يف  معّقدة  إجتاعية 

يف  الجوهرية  املسألة  وتتعلّق  محددة.  وغر 

إذن  الالتينية  ألمريكا  االجتاعية  لّنظم  ا تحليل 

أقيمت  لتي  ا باملؤسسات  لّصلة  ا ذي  بالجهاز 

لية:  لتا ا األسئلة  تتعنّي  ومنها  لتاريخ،  ا مّر  عىل 

مثانية   :1860 و   1810 عامي  بني  كبرية  إقليمية  تغيريات  حدثت 

فنزويال،  اإلكوادور،  السلفادور،  كوستاريكا،  )نيكاراغوا،  ولدت  دول 

إىل  األرايض  من  شاملها  املكسيك  وخرست  وأوروغواي(  وباراغواي، 

اإلبداعية.  املشاعات  املصدر:  املتحدة.  الواليات 
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مأسسة  متّــت  قد  إنــه  نعتقد  أخــرى،  وبعبارة 

املجتمعية  السرورة  لهذه  الدقيقة  املخرجات 

املؤسيس،  لّنطاق  ا خارج  ارتسمت  ثّم   ، تها ذا هي 

بينا  املــؤســيس،  بــع  لــطــا ا ــجــّددا  م واكتسبت 

لّدول  ا قبل  من  وتدّخالت  هجوما  تواجه  كانت 

من  جزءا  بوصفها  العاملية  والرشكات  األجنبية 

الجيوسياسية  للمنافسة  جامعة  دولية  عملية 

السوق. يف  واملنافسة 

يف  لاّلتينية  ا أمريكا  تاريخ  تطّورات  ظلّت 

املنظور،  هذا  وفق  االستقالل،  بعد  ما  مرحلة 

لتعاوين  وا لنزاعي  ا بني  يراوح  تفاعل  عىل  قامئة 

منصبٌّ  تفاعٌل  املؤسسية.  لفاعلة  ا الجهات  بني 

وثيًقا  ارتباطًا  املرتبطة  النخب  ثروة  تعزيز  عىل 

أوقــات  يف  املهيِمنة  )املــؤســســات(  باملؤسسة 

سلطتها  تثبيت  إىل  ويهدف  مختلفة،  وأماكن 

لتي  ا األساليب  طفقت  ثم    . قّوتها وتدعيم 

لألحداث  لتابعة  ا املجموعات  بها  استجابت 

هي  عّززت،  والتي  ليومية،  ا حياتها  متيز  التي 

تضطلع   ، عّدلتها أو  لــســرورات  ا تلك   ، تــهــا ذا

 . لتاريخ  ا محّركات  تشغيل  يف  بدورها 

يِدّي  تَْجِر نَْحٍو  وعىل   1 لبياين  ا الرسم  ميثّل 

ندون  أن  ميكن  حيث  لتاريخية،  ا التطورات  هذه 

يف  حدثت  كا  املتناظرة  لتجريبية  ا لوقائع  ا

عىل  وأيًضا،  ولكن،  املنطقة،  من  مختلفة  بلدان 

مّر  وعىل  متعاقبة،  أشكاال  تقاسمت  أنها  اعتبار 

 . نسبيًا املستقرة  االجتاعية  لّنظم  ا من  لتاريخ،  ا

لرئيسة،  ا املؤسسية  لفاعلة  ا الجهات  تبني 

من  ملــنــظّــات،  وا والجاعات  األفــراد  وكذلك 

كل  يف  اجتاعية  نظا  ــذه،  ه النظر  وجــهــة 

حياتها  إنتاج  إعادة  محاوالتها  خالل  من  لحظة، 

يف  االجــراءات  تلك  تكن  مل   . تجربتها واكتساب 

آخر،  مكان  أي  يف  الحال  كا  الالتينية،  أمريكا 

لتّكافئ،  ا فيها  انعدم  وال  توافقيّة  كبر،  حّد  وإىل 

من  العديد  إهدار  املنطقة  هذه  شهدت  وعليه، 

 . وعرقلتها مواجهتها  أو  لتّدريجي  ا لتّغير  ا فرص 

بل  ميكننا  ما  هو  قــَع  لــوا ا الوضع  هــذا  ولكن 

منهجي  بشكل  ودراسته  تفسره  علينا  ويتحتّم 

األروريب. لتوّجه  ا ذي  األساطر  عن  بعيًدا 

املستوى  عىل  املنهج  هذا  اعتاد  إىل  سعيا 

األضواء  االعــداد  قيَد  لّدراسة  ا تسلّط  الخربي، 

من  لّدول  ا بني   ، تاريخيّا املمتّدة  العالقات  عىل 

واملجموعات  املؤّسسية،  األنظمة  وبني  ناحية 

ــات  ــرشك ملــتــمــّكــنــة، وال ا لــقــويــة  ا اإلجــتــاعــيــة 

يبيّنها  كا  الخارجية  لّدول  ا وكذلك  الرأسالية، 

أّن  إىل  اإلشــارة  وتجدر   .1 رقم  لبياين  ا لّرسم  ا

وبسط  هيمنتها  تحقيق  إىل  وسعيا  الدول،  تلك 

إخضاع  عىل  جاهدا  تعمل  فتئت  ما   ، نفوذها

القدرة  بلوغ  عن  فضال  عليها  لهيمنة  وا أراضيها 

عن  ــاع  ــّدف ل وا لــيــة  ملــا ا بأعبائها  ــفــاء  اإلي عــىل 

فرضت  لنهج،  ا هذا  ملثل  تباعها  وبا  . سيادتها

تََسلُّطها  قوة،  من  أوتيت  ما  وبكّل  الدول  تلك 

نظام  من  حصصها  منها  منتزعة  ساكنتها  عىل 

القوى  إىل  لتّنازالت  ا تقديم  إىل  هارعة  الرتاكم 

العظمى. الخارجية 

املمكنة،  الصور  أوضــح  ويف  االســف،  لبالغ 

أمريكا  دول  عليه  أَقَْدَمت  ما  ظروف  هي  هذه 

معرض  يف  مــؤســســات  بــاعــتــبــارهــا  لــالتــيــنــيــة  ا

هذا  مثل  أتــت  لقد   . تبّنتها لتي  ا األساليب 

لتّحرير  ا ــروب  ح مــن  خروجها  رغــم  الصنيع 

يذكر  نفوذ  أو  سلطة  دون  ومن  بالديون،  مثّقلة 

بالالتيفونديو  أو  لكاثوليكية،  ا بالكنيسة  مقارنة 

العسكرية؛  القوات  بنفوذ  أو   ،Latifundio

لتدّخل  املستمّر  لتّهديد  ا تحت  يضعها  نحو  عىل 

شؤونها. يف  وتكنولوجيًا  اقتصاديًا  تقدًما  األكرث  لبلدان  ا

الخامتة  >

صارخا  لــزاويــة  ا هــذه  وفــق  لتّباين  ا يبدو 

أمريكا  دول  فيها  تتخبّط  لتي  ا املشكالت  بني 

واجهتها  التي  تلك  عن   31810 سنة منذ  الالتينية 

القرن  منذ  لنموذجية  ا  4 األوروبــيــة لـــدول  ا

أمريكا  دول  خضعت  لــتــي  وا عــرش  ــســادس  ل ا

بأكرث  ًرا  وتــكــرا ًرا  ــرا م بها  للمقارنة  الالتينية 

مناسبة  غر  وبصورة  الغالب،  يف  سلبية  األشكال 

تفسر  لنهج  ا هذا  تبني  خالل  من  ميكننا  للعرص. 

الالتينية  أمريكا  يف  االجتاعية  األنظمة  تشكيل 

ذات  العاملية  املبادئ  حيث  من  ال  وتفكيكها 

ماثلة،  حاالت  بوصفها  ولكن  األورويب  لتوّجه  ا

لتي  ا لتاريخية  ا للديناميات    ، تاريخيًا ومتغرة 

عام  منذ  انقطاعها  ثّم  وتحويلها  إنشاؤها  تم 

فويغو.   ديل  تيرا  إىل   5 غراندي ريو  من   .1810

عىل  ماركويز  براشيت  فيفيان  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

brachet@colmex .mx اإللكرتوين  الربيد 

أمثال  العاملي  لنظام  وا لتبعية  ا منظّري  باستثناء   1

والرشتاين  و   Faletto ليتو   وفا   Cardoso كاردوسو  

بورسوب   إىل   إضافة   ،  Arrighi وأريغي   Wallerstein

Hirschman هرشان  و   Boserup

عىل  أعمل  الذي  الكتاب  هذا  انجاز  يتم  أن  املتوقع  من    2

نرشه  يتّم  وأن   ،2021 يوليو/جويلية  بحلول  ليًا  حا اعداده 

واإلسبانية. اإلنجليزية  باللغتني   ،2022 عام  خالل 

يف  لتحرير  ا حروب  بداية   1810 ماي  أيار/  شهر  يعّد   3

واملكسيك  Buenos Aires آيرس  بوينس 

املتبقية   )24 ( والعرشين  األربعة  األمــم  إسقاط  مع   4

وفرنسا  العظمى  نيا  بريطا عــىل  املــقــارنــات  قــتــرصت  ا

. وبروسيا

الشالية  الحدود  أكرث   1848 سنة  غراندي  ريو  أصبح   5

املكسيك. مساحة  نصف  من  أكرث  ضم  بعد  طوال 

ماركويز.  براشيت  فيفيان  املصدر:  بياين.  رسم 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

mailto:brachet%40colmex.mx?subject=


45

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

متتّد  ــذي  ل ا العاملي  املجتمع  إلدراك  لــالزمــة  ا

من  مــجــمــوعــة  ــّرد  ــج م ــن  م أكــرث  إىل  ــه  ــورت ص

أَْن  حقيقٌة  تثر  وكذلك،  الوطنية.  املجتمعات 

وملموس  حاسم  أثٌر  الغربية‹‹  ›‹للقوى  يَُعْد  لَْم 

اإلختصاص.  لهذا  إشكاال  ثة،  الحدا تشّكل  يف 

تحديد  يف  جوهريّا  حيّزا  الغربية  لهيمنة  ا تحتّل 

لنحو  ا عىل  االجتاع  علم  يف  الحداثة  مفهوم 

نقاشا  االستعارية  بعد  ما  منظّرو  ناقشه  الذي 

وال  املنظور  هذا  يتصّور  ال  ذلك،  ومع   . مستفيضا

رومانسية  تشكيل  إمكانية  بفهم  مثال،  يسمح، 

لتّقاطعات  ا خالل  من  العرشين  و  الحادي  القرن 

مسلسالت  وبني  وهوليوود  بوليوود  أفالم  بني 

اتجاه  إمكانية  أو   ،Telenovela تيلينوفيال  
طرفية  منطقة  إىل  التحول  نحو  الالتينية  أمريكا 

االجتاع  علم  محاوالت  انصبّت  للصني.  تابعة 

رئيسيّا  العاملية  االجتاعية  السرورات  تناول  يف 

الوطنية  االجتاعيّة  العلوم  بحوث  تطبيق  عىل 

املجتمع  يحّل  وهكذا  املجهول.  العامل  بقية  عىل 

الحداثة  تُستبدل  و  املجتمع  محّل  العاملي 

الجديدة  املفاهيم  هذه  احتفاظ  رغم  بالعوملة 

مقياس  وفق  كان  وإن  املحضة،  الوطنية  بساتها 

حقيقية  استنتاجات  غياب  إىل  يؤّدي  مّا  جديد، 

بني  املتبادل  لتأثر  ا إدراك  عن  والعجز  مبتَكرة 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

إعادة التّفكير في الترابط
بقلم سارجيو كوستا )Sérgio Costa(، جامعة برلين الحرّة، ألمانيا

>

>>

الضغط تحت  اإلجتامع  علم   >

 

نشأته ك ومــنــذ  ــاع  االجــت علم  عــىل  ان 

أن  باستمرار  ويُثبت  لّدليَل  ا يُقيَم  أن 

لنتائج  ا مع  ومتباينة  مفيدٌة  نتائجه 

اإلنسانية  التخّصصات  ــروع  ف تُحققها  لتي  ا

ِبتميُِّز  نفسه  اإلجتاع  علم  يرُبز  له.  املتاخمة 

اإلجتاعية  ــريورات  ــس ل ا دراســـة  عــىل  قــدرتــه 

املفاهيم  ــة  ودراس منشئها  سياق  إىل  لّنظر  با

الظواهر.  تلك  عىل  لفاعلون  ا يُضفيها  لتي  ا

األخرة  االجتاعية  لتّحوالت  ا تحّدت  لقد 

متزايد  بنحو  املتنّوعة  األكادميية  والتطورات 

مناسب  إدراك  إىل  سعيه  يف  االجتاع  علم  قدرَة 

الذي  لنحو  ا عىل  واملعنى،  املبنى  بني  للعالقة 

الصادر  املؤلّف  يف  إسهامي  يف  ش  لنقا با َولْتُه  تَنا

Postcoloniality-Decoloniality- بعنوان 

الذي  ،Black Critique: Joints and Fissures

 .2014 سنة  كامبس،  عن  صدر 

علم  تــضــاعــيــف  يف  ــات  ــاه ــج تّ ا مثّــة  أّوال، 

هذا  اختزال  فكرة  حــول  ــا  ّم إ تحوم  اإلجتاع 

)اإلقتصادوية(  لبُنى  ا دراســة  حدَّ  اإلختصاص 

لّرمزي  ا لبعد  ا يف  البحث  مجّرد  فكرة  أو  فحسب، 

يغيب  الحالتني،  كلتا  ويف  لثقافتية(.  غر)ا ال 

املجتمع-  وهو  األسايس،  اإلجتاع  علم  مسعى 

عن  لتمثاّلت-  وا لــّدالالت  وا املتشابكة  لبُنى  ا

عليه،  دلّل  كا  املشهد  عن  ويتوارى  األذهــان 

هانس  نيان  األملا اإلجتاع  عاملا  سليم،  وبشكل 

Hans-Georg Soeffner وكارل  دجورج زوفنر 

علم  أّن  إىل  أشر   .  Karl Lichtblau ليشتبالو

تدابر  بني  اإلتجاهات  متّزقه  ــذي  ل ا اإلجــتــاع 

يا  تحّد يواجه  لتثقيف  ا وســرورات  اإلقتصاد 

يختلف  الذي  املعارص  العامل  تحليل  يف  يتمثّل 

علاء  توّخاه  الذي  الحديث  املجتمع  منوال  عن 

األوىل.  العاملية  الحرب  بعد  ما  فرتة  يف  اإلجتاع 

عىل  نظاُمه  يرتكز  عامل  مع  يتواءم  األخر  كان 

هويّات  عىل  نٌه  أركا قامئٌة  حدوده،  أمن  ضان 

الالغربية،  لهويّة  وا الغربية  الهوية  وهي  راسخة 

واألجنبية،  املحلّية  الهوية  ــّرجــل،  ل وا ــرأة  امل

لهويّة  وا الرتكية،  نية،  لتقليّدية،األملا وا الحديثة 

. لرتكيّة ا - نية ألملا ا

بعوملة  لثانية  ا لتّحّوالت  ا مجموعة  تتعلّق 

اإلجتاعية،  والحياة  اإلجتاعية  العمليّات  سر 

األدوات  إىل  يفتقر  اإلجتاع  علم  يــزال  ال  إذ 

العامالت  مظاهرة   ، مارغاريداس  مسرية 

يف   ، الربازيل   ، برازيليا  يف  الريفيات 

موتا،  ث.  رنيتا  املصدر:   .2019 أغسطس 

برلني. 
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الوطنية. الحدود  خارج  واملعنى  املبنى 

مببدإ  املجموعة  ضمن  التحوالت  لثة  ثا تقرتن 

اإلجتاع  علم  يزل  ملّا  إذ  األنــواع،  بني  الرتابط 

مُيثُّل  اإلنسانوي  لتيار  ا تطّور  أوج  يف  نشأ  الذي 

تقترص  مجموعات  أنّها  عىل  البرشية  املجتمعات 

يتناقض    . بها املحيطة  لبيئة  ا استغالل  عىل 

العلمي  لتّقدم  ا من  عقود  ثالث  مع  األمر  هذا 

أبرزت  لتي  ا اإلنسان  بعد  ما  دراسات  مجال  يف 

بني  لتواشج  وا املتبادل  االعتاد  من  شبكات 

يف  مبا  البرشية  غر  لكائنات  وا البرشية  لكائنات  ا

عن  فضال  واألرواح،  والحيوانات،  لنباتات،  ا ذلك 

االجتاع  علم  يعد  مل  ليدوية.  ا لفنيّة  ا األعال 

واإلماتة  اإلحياء  سرورات  استيعاب  عىل  قادًرا 

وتَجانسه  األنواع  بني  الرتابط  عىل  تنطوي  لتي  ا

تحليل  إىل  انرصافه  جّراء  ّي؛  رُسّ حبل  خالل  من 

تاّم  تجاهل  يف  بيئاتها  عن  منفصلة  املجتمعات 

وبني  البرش  بني  تنتسج  لتي  ا العالقات  لشبكات 

انفكاك  ال  وثيق  بشكل  األخرى،  الحياة  أشكال 

تعيش  لتي  ا لبكتريا  وا الفروسات  )مثال  منه 

والحيوانات  لنباتات  وا البرشية،  أجسامنا  داخل 

هذا  يتوّضح   .) ومعها داخلها«  »نتفاعل  لتي  ا

جائحة  أزمة  خالل  خاّص  نحو  عىل  جليّا  األمر 

برايس كاثرين  تُبيّنه  كا  لّراهنة،  ا  COVID-19

تلتقي  »عندما  مقالها  يف    Catherine Price

 When Species and نــات«“ لــبــيــا وا األنــواع 

 Postdigital Data Meet”  الذي نرشته مجلة   

  .  2020 سنة   Science and Education

الالتينية أمريكا  إسهامات   >

يف  االجتاعية  العلمية  ليد  لتّقا ا تــقــّدم 

املتنوعة  الفكرية  لتّيارات  وا الالتينية  أمريكا 

وأفكارا  جوهرية  إسهامات  يف  فيها  نشأت  التي 

هذه  رفع  يف  تساعد  أن  وميكن  األثر  أبلغ  لها 

لقد  االجتاع.  علم  يواجهها  لتي  ا لتّحديات  ا

لقامئة  ا بالروابط  تعنى  لتي  ا البحوث  ظلّت 

لتمثالت  وا اإلجتاعية  لـــّدالالت  وا لبنى  ا بني 

الالتينية  أمريكا  اجتاع  علم  يف  حيزها  تحتّل 

قام  إذ  األقّل.  عىل  املايض  القرن  خمسينات  منذ 

ستافينهاغن  رودولفو  أمثال  اإلجتاع  علاء 

وفــلــوريــســتــان   Rodolfo Stavenhagen

وكذلك   Florestan Fernandes فارنونداز 

وقبل   ،Heleieth Saff ioti سافيويت  هيليث 

لتّقاطعية«  »ا مفهوم  دخول  من  عديدة  سنوات 

كيفيِّة  بدراسِة  االجتاعية،  العلوم  معجم  إىل 

والطبقة،  لــعــرق  وا والطبقة،  اإلثنية  تقاطع 

مساحاٍت  كلُّها  لتشّكل  والطبقة  والجنسانية 

لبناء  ا داخــل  مواقعها  عن  للتعبر  مجتمعية 

الذايت  لتّمثيل  ا أشكال  عن  فضال  اإلجتاعي؛ 

اإلجتاع  عاملة  إسهام  إىل  أشر  العمل.  وأساليب 

 Elizabeth لــني  جــا لــيــزبــيــث  إ األرجنتينية 

 Global Entangled بعنوان  مجلّد  يف   Jelin

 Inequalities. Conceptual Debates and

نرش  دار   ،Evidence from Latin America

فيها  تعيد  لتي  وا 2018؛   Routledge راوتليدج/

. وتحينها املناقشات  تلك  بناء 

لــســرورات  بــا بالعوملة،  يــقــرتن  مــا  يف  ــا  أّم

أبــرز  فقد  اإلجتاعية  وبالحياة  اإلجتاعية 

نحو  وعــىل  َخلَفهم،  ــن  وم لتبعية،  ا منظّرو 

لبنى  ا بني  ما  راهنا  لقامئة  ا لتّشابكات  ا سليم، 

يف  اإلجــتــاعــي  لــتّــواصــل  ا وأمنــاط  اإلقتصادية 

براز  بإ وأرفقوها  العامل،  من  مختلفة  مناطق 

اإلستعار  حقبة  من  بــدءا  لتاريخية  ا نشأتها 

لــرأســالــيــة  ا إىل  ــوال  وصـ االســـرتقـــاق  ــام  ــظ ون

إسهامي  يف  إليه  أرشت  كا  املــعــارصة  لية  املا

يف  ثــة  لــحــدا ا يف  لــبــحــث  ا › ‹ املــعــنــون:  لبحثي  ا

واملــعــضــالت‹‹  ــالالت  ــس ل ا الالتينية:  أمــريــكــا 

 The research on modernity in Latin

التي   America: Lineages and dilemmas

سنة   Current Sociology مجلّة  يف  صــدرت 

.2019

الصعوبة  بالغة  التحديات  حــال  يف  حتى 

مبا  اإليــفــاء  يف  االجــتــاع  علم  يواجهها  ــذي  ل ا

توفّر  ــواع،  األنـ بــني  بــط  ــرتا ل ا مسألة  تستحق 

ــوارد  امل مــن  هائال  مخزونا  الالتينية  أمريكا 

فكر  يف  بتقاليد  أســاســا  املقرتنة  املفاهيمية 

بعض  توّسع  إىل  تجدراإلشارة  األصلية.  الشعوب 

نطاق  أوســع  عىل  فعال  ونرشها  العنارص  هذه 

لهنود  ا جاعات  منظور  مثاُل  هنا  يربز   . دوليّا

املستفيض  ش  لّنقا با تداوله  تّم  الذي  األمريكيني 

إدواردو  من  كّل  أعــال  يف  أوســع  نطاق  وعىل 

 Eduardo Viveiros كاسرتو  دي  فيفيروس 

 buen vivir فيفر بوين  ومفهوم   ،de Castro

أساسا  تطويره  ــّم  ت ــذي  ل ا لــكــريــم(  ا )العيش 

لتيّارات  ا تلك  خضّم  ففي  األنديز.  منطقة  يف 

البرش  بني  الرتابط  مسألة  مراعاة  متّت  الفكرية 

الوصفي  املستوى  عىل  بعيد،  حد  إىل  البرش  وغر 

لّنظر  ا وجهة  من  اعتبارها  وكذلك  لتحلييل  ا

الكونية. لألخالقيات  املعيارية 

بالغ  املــخــزون  وهــذا  لتقاليد  ا هــذه  تتيح 

تفي  ال  لكنها  االحتاالت،  من  طيفا  الوضوح 

علم  به  اضطلع  لــذي  ا األســاس  ــدور  ل ا أهّمية 

إعادة  يف  الالتينية  أمريكا  يف  األسايس  االجتاع 

يعنى  تخصًصا  بوصفه  ــاع  االجــت علم  بــنــاء 

عىل  مناقشته  متــت  لـــذي  ا ــط  ب ــرتا ل ا ــة  ــدراس ب

عملية  ترتهن  وبالفعل  متنّوعة.  مستويات 

إعادة  بــرضورة  تلك،  لبناء  ا إعــادة  يف  اإلسهام 

هذه  يف  الالتينية  أمريكا  يف  االجتاع  علم  نظر 

صلة  ذات  مــفــردات  إىل  وترجمتها  لتقاليد  ا

يتوّجب  كا  املــعــارصة.  لنظرية  ا باملناقشات 

لتنسيق  وا لتعاون  ا من  جديدة  أشكال  خلق 

واملعرفة  األكادميية  املعرفة  منتجي  بني  املتّسق 

الجنوبية  االجتاع  علوم  وبني  األكادميية،  غر 

املبدإ،  هذا  تحقيق  لِيَستوي  الشالية  ومثيلتها 

وأهّميته  لالّتينية  ا أمريكا  إسهام  جودة  أن  ذلك 

ترتهن  املعارص  االجتاع  علم  بناء  ــادة  إع يف 

لتحالفات.   ا هذه  بتعزيز 

الربيد  عىل  كوستا  دي  سارجيو  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

sergio.costa@fu-berlin.de اإللكرتوين 

mailto:sergio.costa%40fu-berlin.de?subject=
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وقد  بنا  الرتحيب  آية  لتوأمني  ا الربجني  سقوط 

املناسبات  من  عدة  ويف  اإلهــال.  عرَص  َحلَلَنا 

أن  تعدو  ال  التي  املاضية،  سنة  العرشين  خالل 

أدهشتنا  الجديد،  القرن  طفولة  سوى  تكون 

ونيس  وباريس  ومدريد  لندن  يف  الهجومات 

حقوق  ــات  ــروق وخ ــح  ب ــذا امل وكـــذا  وبــوســطــن 

وآسيا  وأفريقيا  ــط  األوس ــرشق  ال يف  اإلنــســان 

لالختباء،  واحد  مكان  يتبق  مل  الالتينية.  وأمريكا 

ولكن  الشيئ.  بعض  آمنا  نا  مكا بدا  املنزل  وحده 

للتغر  املتزايدة  ــار  واآلث املالية   2008 أزمــة 

والشعبوية  الدينية  األصوليات  وانتشار  املناخي 

الكره  وُمــْســتَــْنــَفــَرة  لإليديولوجيات  لعابرة  ا

أن  ميكن  هي،  حتى  املنازل،  أن  علمتنا  لألجانب 

لإلهال. هدفا  تكون 

بوضوح  ــايل  امل  2008 اضــطــراب  ــان  ك لقد 

املتشابك،  اإلهال  لعرص  واسا  نسقيا  نهيارا  ا

لبنيوية  ا لهيمنة  وا املفرط  بــط  لــرتا ا جعل  إذ 

الحّد  إىل  والتسارع  الضيق  بالغ  العامل  لفائقة  ا

من  املزيد  إىل  ينتبه  أن  عليه  استحال  لــذي  ا

لقد  لألزمنة.   لعابرة  ا املعيارية  االنشغاالت 

يف  الحدة  ومتزايدة  الفجئية  لتغرات  ا أظهرت 

مختلفة  أقسام  امتداد  عىل  املناخية  الظروف 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

زمن اإلهمال: 
نظرية في أزمة األنساق 

بقلم آلدو ماسكارينيو )Aldo Mascareño( مركز الدراسات العمومية )Centro de Estudios Públicos(، الشيلي

>

>>

عميل خ ركز  األخرة،  الخمس  السنوات  الل 

األزمــات  يف  نسقية  نظرية  تطوير  عىل 

بسبب  أكان  وسواء  املركبة.  االجتاعية 

له  انفصام  ال  ارتباطا  مرتبطا  األزمة  مفهوم  بقاء 

بسبب  أم  الفرنسية،  لثورة  ا منذ  لنقد  ا مبفهوم 

بني  ما  لفارق  ا تبنت  قد  لنقدية  ا لنظرية  ا أن 

مارستها  ضمن  وحدة  أنه  عىل  لنقد  وا األزمة 

أن  يف  قامئة  الحقيقة  تظل  والسياسية،  النظرية 

األزمة.  مفهوم  تفادت  األنساق/األنظمة  نظرية 

 )Luhmann ( لوهان  نيكالس  فهم  أن  فمنذ 

للمجتمع  سلبي  ذايت  وصف  أنها  عىل  األزمة  ذاته 

يف  األخرة  السنوات  تفكر  إىل  وصوال  الحديث، 

يف  نقدية  نظرية  إلقامة  واقعية  فوق  ما  إمكانية 

ضمن  مخفيّة   قيمة  األزمة  آلية  ظلت  األنساق، 

األزمات  ولكن  واملحيط.  النسق  بني  ما  العالقة 

الواحد  القرن  سمة  هي  املركبة  االجتاعية 

  . ين لعرش وا

املظلم الحديثة  املجتمعات  جانب   >

الجانب  أظهر  األخرتني،  العرشيتني  خالل 

بطريقة  نفسه  الحديث  املجتمع  يف  املظلم 

عا  كيفيا  مختلفة  وبنربات  مخصوصة  درامية 

لقد  السابقة.  العرشيات  خالل  األمر  عليه  كان 

تقليديا  أسميناها  لتي  ا األحـــداث  اكتسبت 

مسبوقة  غر  ــة  ودوري واتساعا  صالبة  ــاٍت  أزم

اختربنا  أزمنة  هذه  االجتاعي.  لتطّور  ا ضمن 

ذكّرتنا  لتعقيد  ا فائقة  اجتاعية  أزمــات  فيها 

الحديث  املجتمع  مؤسسات  أن  مأساوي  بشكل 

ومتعددة  كونيا  مرتابطة  طلبات  تحت  تــرزح 

استعادة  عــىل  قـــادرة  غــر  وأنــهــا  املستويات 

أن  رسا  ليس  الخائبة.  لتوقعات-االنتظارات  ا

أركان  من  ركن  كل  رؤية  بصدد  الكونية  ثة  الحدا

ساخطة  بتجارب  ميــر  وهــو  العاملي  املجتمع 

يتّم  ما  آثار  لناس  ا مكابدة  وقع  عىل  ومنزعجة 

أسمي  العجالة  هذه  يف  أخرى.  مواقع  يف  فعله 

اإلهال.  زمن  هذه،  املعقدة  األزمنة 

والهولوكوست  العاملية  الحروب  قرن  غسق  يف 

كانت  اإلنسان،  حقوق  ببزوغ  املعزز  واألمــل 

يف  األول  ــأســاوي  امل لــحــدث  ا هــي  تشرنوبيل 

 . هذا املحيل  بعد  ما  املتشابك  الجديد  العرص 

رصنا  فقد  املضطرُب.  اإلهاِل  قرُن  حل  عندها 

الحداثة  انتشار  رموز  كل  بسقوط  منبهرين  أوال 

عادية  ئــرات  بــطــا مــأخــوذيــن    ، ــا ــي ت ذا املؤمنة 

كان  لقد  شامل.  دمــار  أسلحة  استحالت  وقد 

أنسبالش.  عن  لن  يل  املصدر: 



48

 العدد  1  من السلسلة 11 - أفريل -  ٢٠٢1    

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

هي  التي  الفضائية  املركبة  ترابط  العامل  من 

الرتتيبات  كانت  إذا  ما  ســؤال  أثــار  مبا  األرض 

من  مظاهر  متثل  االستدامة  لتأمني  العاملية 

إىل  تستند  أنها  أم  الطيبة  السياسية  يا  لنوا ا

أخــرى،  ناحية  مــن   . معياريا ملزمة  قـــرارات 

شهدته  الذي  لنوعي  وا املجايل  لتنامي  ا أخفى 

مراكز  يف  وصالت  من  لها  مبا  الدينية  األصوليات 

لرقابات  ا حــدود  أعيننا   عن  الغربية  الحياة 

لثقوب  ا مالءمة  وأبرز  الحدود  عىل  لتقليدية  ا

اإلنسان  حقوق  خطاب  بها  يتسم  لتي  ا الصغرة  

الشابة  للساكنات  ــص  األخ وعــىل  التحفيزي 

ما  سحر  تحت  لواقعة  ا وغر  املادية  بعد  وما 

املمتدة  الشعبوية،  استغلت  وقــد  قائم.  هو 

عليه  يقوم  مــا  مثل  ليسارية  ا لتجارب  ا مــن 

ليمينية  ا املشاريع  إىل  تشافيز-مادورو  نظام 

)فرنسا(  لوبان  من  كل  عليها  يقف  التي  مثل 

يف  املعيارية  لثقوف  ا نو،  وبولسورا وتــرامــب 

تأسيس  إعادة  طريق  عىل  اإلهال،  عرص  شبكة 

إىل  تهدف  لألجانب  وكارهة  قومية  خطابات 

خارجية  آثــارا  يعترب  عا  واالنفكاك  االنفصال 

أجنبية.  ومطالب 

لنقدية  ا االنتقاالت  نظرية   >

 2011 سنة  إىل  املستقبل  مؤرخو  ينظر  قد 

املعياري  ثة  الحدا لوعي  فعل  ردة  اول  أنها  عىل 

األكيد  من  والعرشين.  الواحد  القرن  يف  الجديد 

قبل  أطلقت  قد  كانت  تحذيرية  عالمات  أن 

يف  امللونة  ــثــورات  ل ا قبيل  مــن  لنقطة،  ا تلك 

السابقة  السوفييتي  االتحاد  بلدان  من  العديد 

نتفاضات  وا  2000 سنة  يوغسالفيا  من  بداية 

سبيل  عىل   ،2005 سنة  لباريسية  ا الضواحي 

شهدت   2011 سنة  ولكن  لــحــرص.  ا ال  ملــثــال  ا

االجتاعية  الحركات  مــن   ديناميكية  موجة 

املنترش  اإلهــال  ضد  فعل  ردات  مثلت  التي 

احتلوا  حركة  كانت  فقد  العامل.  امتداد  عىل 

 ،)Indignados ( الساخطون  ســرتيــت،  وال 

الالتينية  وأمريكا  الوسطى  أروبا  نتفاضات  وا

لتعبرات  ا العريب  لربيع  ا تأكيد  وبكل  وأيضا 

وخالل  العتبات.  تجاوزنا  أنّنا  عن  الالمركزية 

الجاعية  الهجرة  كانت  األخـــرة،  لــســنــوات  ا

أمريكا  ومن  ــا  أوروب نحو  األوســط  الــرشق  من 

من  لنزوح  وا املتحدة  الواليات  نحو  الوسطى 

مختلف  إىل  وفينزويال  هايتي  يف  املنهارة  الدول 

لهذا  طبيعية  نتيجة  الالتينية  أمريكا  يف  لبلدان  ا

ال  َدفَات،  الصَّ هذه  مثل  يف  املعياري.  اإلرهــاق 

لبقاء  ا عىل  يحّفزهم  مبا  بالتشبث  لناس  ا يكتفي 

لتطلعات  ا ذات  بتحقيق  وأيضا  بل  فحسب 

نفسها  الحداثة  بها  وعدت  كانت  لتي  ا املعيارية 

. أهملتها ثم  أوال 

لقبيل،  ا هذا  من  معّقدة  أحداث  مواجهة  يف 

بعض  لها  االجتاعية  األنساق  نظرية  أن  يل  يبدو 

األول  املقام  يف  أخرى.  مبقاربات  مقارنة  يا  املزا

مستقلة  عاملية  أنساق  نبثاق  ا عىل  تؤكد  هي 

اإلمكانات  مــن  كــال  عليها  السيطرة  تتجاوز 

 . ٍء بسوا ًء  ســوا الوطنية  لتعديالت  وا البرشية 

املستقلة  األنساق  أن   ، نيا ثا لنظرية  ا لنا  وتظهر 

مثل  وأن  بينها  متبادلة  تبعيٍة  ترابطاِت  تولّد 

االستقاللية  بني  ما  التمفصل  من  الشكل  هذا 

أقلَّ  ا  ًد عَد ال  نتوقع  يجعلنا  املتبادلة  لتبعية  وا

كا  لتناقضات.  وا لنزاعات  ا من  أكرث  عددا  بل 

األنساق  أّن   ، لثا ثا بوضوح  النظرية  لنا  تظهر 

بحيث  للقوميات  عابر  مستوى  عىل  تشتغل 

تعاميها  بسبب  تنهار  أن  بأكملها  ملناطق  ميكن 

بعيدة  أخــرى  مناطق  يف  يكون  ملا  أهالها  أو 

ويف   ، أننا إىل  بًعا  را نبّهتنا  لنظرية  ا أن  كا    . عنها

لراهنة،  ا واملخاطرة  لفائق  ا لتعقيد  ا ظروف  ظل 

للحل  قابلة  لتناقضات  ا نجعل  أن  عن  وبــدال 

تعارضات  إىل  معّرضون  بــأخــرى،  أو  بطريقة 

 . معها نتعايش  أن  علينا 

األزمات  ملقاربة  طريقة  أقدم  أنا  عميل،  يف 

املركبة،  االجتاعية  األخرة  العقود  أنساق  يف 

 . ودوريتها واتساعها  حدتها  لنا  تكشف  أن  ميكن 

االنتقال  مبفهوم  األزمة  مفهوم  أعوض  أنا   ، بهذا

تطويره  عنارص   من  البعض  جّمعت  الذي  الحرج، 

املعّقد  الرتكيب  نظريات  يف  تجريبية  بحوث  يف 

التي  لبيانية(  ا الرسوم  نظرية  لفيزياء،  ا لبيئة،  )ا

االجتاع.  علم  يف  مجهولة  العموم  عىل  ظلت 

اإلطــار  ضمن  فرعية  نظرية  وضــع  خــالل  ومــن 

أُديل  الحرجة،  االنتقاالت  نظرية  عنيُت  النسقي، 

جديد:  نــوع  من  معّقدة  ظواهر  عىل  بإجابة 

وغر  املتكررة  لفائقة  ا ــال  اإله عرص  ــات  أزم

   . عليها املسيطر 

العنوان  عىل  ماسكارينيو  آلدو  إىل  املراسالت  كل  توجه 

amascareno@cepchile.cl

“تواجه الحداثة العاملية كل ركن من أركان املجتمع العاملي بتجارب السخط والغربة حيث يعاين الناس 

من عواقب ما يجري يف أماكن أخرى. أسميها عرص اإلهامل”

mailto:amascareno%40cepchile.cl?subject=
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التحول؟     إىل  تدفعها  لتي  ا

لية لنيوليربا نسوية  مقاربة   >

إجراء  يف  الرتكيز  يف  األخــرة  بحويث  تستمر 

عىل  أحيل  ــا  أن لية.  للنيوليربا نسوية  ــراءة  ق

)مشرتك  للّديْن  نسوية  ــراءة  ق ها  يل  كتابني 

 Luci ( كافالررو  لويس  مع  باإلنكليزية  الكتابة 

يف  الرغبة  أو  النسوية  والقوة   3 )Cavallero

تحليل  ــان  ك  .4 نــيــة( )بــاإلســبــا يشء  كــل  تغير 

النسويات  يف  مــركــزيــة  مــيــزة  لية  لنيوليربا ا

يف  رئيسا  عنرصا  ميثل  هو  ثم  ومــن  املــعــارصة 

إىل  أوال  نظرا  الحالة  هي  تلك  الدولية.  صبغتها 

تحديد  يف  ملموسا  مفتاحا  ميثل  لتحليل  ا هذا  أن 

من  كذلك  أنها  عىل  تُفهم  تكن  مل  التي  لنزاعات  ا

يسمح  وهو   . ترابطاتها خرائط  رسم  ويف  قبل، 

بها  لتي  ا الطرق  ونتحدى  نناقش  بأن  نيا  ثا لنا 

من   ، وتتدبرها لنزاعات  ا لية  لنيوليربا ا ترتجم 

املرتهن  االستيعاب  أو  لثقافية  ا لتعددية  ا خالل 

بتشخيص  يسمح  هو   ، وأخرا السلمية.  للنضاالت 

القوة  جوبهت  بها  لتي  ا الرجعية  الفعلية  ردة 

يف  األخــص  وعــىل  للقوميات  لعابرة  ا النسوية 

الالتينية.    أمريكا 

لية  لنيوليربا ا لعنف  قراءة  املنظور  هذا  يؤطر 

وكذا  لبنيوي،  ا لتعديل  ا إجراءات  ضمن  املارس 

متجذرا  االستغالل  يرتسخ  بها  لتي  ا الطريقة  يف 

ال  والتي  الهشاشة  ذات  تيات  لذا ا إنتاج  يف 

الرشوط  خضم  يف  االزدهار  أجل  من  لبتة  ا تقاوم 

. االنتزاع  تيرس  لتي  ا لبنيوية  ا

 -1 للعنف  مسارح  ــع  أرب عىل  اشتغل  أنــا 

ألزمة  أثــرا  بوصفه  املنازل  يف  العنف  انفجار 

افتقاده  من  عنها  ينجر  وما  املُِعيِل،  الرجل  صورة 

ضمن  مبوقعه  عالقة  يف  املبّجل  وللدور  للسلطة 

الجديدة  العنف  أشكال  تنظيم   -2 الشغل،  سوق 

ذات  الشعبية،  األحياء  يف  للسلطة  مبدأ  بوصفها 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

البحث عن النيوليبرالية 
من أمريكا الالتينية1

بقلم فيرونيكا غاغو )Verónica Gago(، جامعة بيونس آيرس، جامعة سان ماتان، مجلس االبحوث العلمية و 
التقنية )UNSAM-CONICET(، االرجنتين

>

>>

طّورتها ت التي  االســتــقــصــاءات  هــدف 

األسفل:  مــن  لية  لنيوليربا ا كتايب  يف 

لــتــداولــيــة  ــاروك وا ــب ل ا قــتــصــاديــات  ا

 Neoliberalism from Below: ( الشعبية 

 Baroque Economies and Popular

لية  لنيوليربا ا مفهوم  مناقشة  إىل   2 )Pragmatics

تــاريــخ  ضــمــن  ــه  ــ إدراج كيفية  يف  ــبــحــث  ل وا

النظرية  املناقشات  تعميق  إىل  وكذا  منطقتنا 

املتوسخة  للمفاهيم  لنََّسِبيَّة  ا األصــول  ورســم 

بأّن  لقائلة  ا الفكرة  تحدي  مع  لنزاعات  ا يف 

لتدخل  ومناقضة  للسوق  مــرادفــة  لية  لليربا ا

املناقشات  هذه  انشغاالت  ضمن  ومن  الدولة. 

يف  لنيوليربايل  ا بعد  ما  السيناريو  تشخيص  كذلك 

لالّتينية. ا أمريكا 

األسفل« من  لية  لنيوليربا »ا  >

تعريف  وراء  ما  إىل  أذهــب  أن  أحــاول  أنا 

لنازلة  ا السياسات  من  طيفا  بوصفها  لية  لنيولربا ا

أن  كا  بنيوي.  تخطيط  هيئة  عىل  أعــىل  من 

اقرتحتُها  لتي  ا األسفل«  من  لية  لنيوليربا ا »صيغة 

الشعبية  باملحاوالت  االعرتاف  إىل  الحاجة  تعكس 

صياغته.  وإعادة  لنيوليربايل  ا االنتزاع  ملقاومة 

أسعى  ــا  أن ملــنــظــور،  ا ــذا  ه تبني  ــالل  خ ــن  وم

لية  للنيوليربا الشمولية  لــقــراءات  ا تحدي  إىل 

معنى  يف  حرصا  تفهمها  لتي  ا لتحاليل  ا وكذلك 

املستلحقة  لـــذوات  ا تكبدتها  نهائية  هزمية 

.)subaltern (

بتعددية  مهتمة  أنا  ذلك،  من  لنقيض  ا عىل 

اســتــمــراريــات  فيها  تــتــداخــل  لــتــي  ا ــاد  ــع األب

عىل  يحيل  مبــا  تــهــا  نــقــطــاعــا وا لية  لنيوليربا ا

يضبطها  لــتــي  ا تــلــك  مــن  أعــمــق  معقوليات 

االشتغال  عــن  أبــحــث  ــا  أن لــســيــايس.  ا لــنــظــام  ا

أسميته  ما  يف  األسفل  من  لية  للنيوليربا الفعيل 

باروك  لفظة  )تحيل  لــبــاروك«   ا »اقتصاديات 

واملوسيقى  العارة  يف  د  تجسَّ فني  أسلوب  عىل 

عرش  السابع  القرنني  أوروبا  يف  عامة  والفنون 

لتزويق  ا عــىل  بالرتكيز  اتسم  عــرش،  لثامن  وا

للفظة  وا لزينة.  ا وبالغ  الزركشة  كثر  التفصييل 

األصيل  معناها  تعني  لية  الحا استعاالتها  يف 

لفنية  ا واملــدارس  شهدته  الذي  العرص  وكذلك 

لثقايف  ا الفني  واألســلــوب  فيه  ــرت  ازده لتي  ا

أمريكا  يف  تها  مستعمرا إىل  أوروبا  تجاوز  الذي 

لهذا  االجتاعي  واملعنى   ، وغــرهــا الالتينية 

بها  لتي  ا لعبارة  ا هي  و  األســلــوب-املــرتجــم(، 

ومنطق  األزمنة   )mottling ( »ترقيش«  أعني 

بالناس  لــغــاّصــة  ا األفــضــيــة  ــاج  ــت وإن لــفــعــل،  ا

تسمية  يف  طريقة  بوصفها  الشعبية،  واملبادرات 

عىل  الشعبية  لالقتصاديات  السيايس  التشكيل 

»املنطق  متلك  يتّم  حيث  نزاع  ميادين  صيغة 

أنه  عىل  معياريا  ُر  يـُـتَــَصــوَّ )كــا  لنيوليربايل«  ا

وتحطيمه  خــالــص(  مركنتييل  حــســايب  منطق 

يعتربون  من  قبل  من  إطالقه  وإعادة  وتحويله 

األغلب.  عىل  ضحاياه 

وضدها  لية  لنيولربا ا داخــل  الــرصاعــات  إن 

لية  املا األجهزة  وضد  االنتزاع  ضد  رصاعات  هي 

االنتزاعات  تلك  ضــّد  خاصة  حلوال  بوصفها  

فائض  استخالص  من  جديدا  شكال  بوصفها  وكذا 

الطبيعة  املــارســات  هــذه  وتكشف  القيمة. 

الخضوع  بني  ما  واملتداخلة  للنزاع  الغامضة 

لية  لنيوليربا ا الــرشوط  تأويل  يف  واالستقاللية 

 . متلكها و

تجيب  لية  لنيوليربا ا أن  عىل  وافقنا  ما  فإذا 

ثّم،  من  لتي،  ا الرصاع  دورات  من  البعض  عىل 

ميكن  كيف  السؤال:  يصر   ، عنفها سلم  يف  تؤثر 

الرتكيب  وإعادات  االستمرار  أشكال  نعّرف  أن 

اعتبار  مقاومة  الوقت  ذات  ويف  لية  لنيوليربا ا

كل  عىل  تقيض  أن  عىل  ــادرة   ق لية  لنيوليربا ا

ورأس  الحياة  بني  املعادلة  خالل  من  لتنافضات  ا

لتناقض  ا أنــواع  هي  ما  أخــرى:  بعبارة  املــال؟ 

لنزاعات  ا هي  وما  لية  لنيوليربا ا تستدمجها  التي 
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علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

لقانونية  ا غر  االقتصاديات  توّسع  يف  الجذور 

عىل  الحصول  يف  ــرى  أخ أمنــاطــا  عوضت  التي 

للقوميات  لعابرة  ا الرشكات  نتزاع  ا  -3  ، املوارد 

 ، وسلبها املشرتكة  امللكية  ذات  واملوارد  لألرايض 

من  األخـــرى  االقــتــصــاديــات  حــرمــان  ثــم  ــن  وم

االستغالل  أشكال  متفضل    -4 املادي،  استقاللها 

لتي  ا األشكال  تلك  القيمة،  فائض  واستخالص 

وعىل  االجتاعية،  الحياة  رسملة  يف  تشرتك 

لّديْن.  ا جهاز  خالل  من  األخص 

واالستخراجية  لية  لنيوليربا ا تحليل  يعد 

الذي  االمربيايل  لبعد  ا فهم  يف  جوهريا  مرتافقني 

ــدوام  ل ا عىل  يفهم  ما  )وهــو  لية  لنيوليربا ا يف 

تحديد  يف  وكــذا  أورو-أطــلــيس(،  منظور  ضمن 

الراهن. للعنف  الحقيقي  املنبع 

أن  النسويني  األكادمييني  من  العديد  يرى 

قد  والرأسالية  البطريركية  بني  ما  العالقة 

بإعادة  مسبوق  غر  ارتباط  عكس  نحو  تحولت 

تتغر  ملاذا  السؤال:  يثر  ما  وهو  املجتمع،  إنتاج 

االتجاه؟  هذا  يف  لية  لنيوليربا ا

املالية االستخراجية   >

تخلق  بها  لتي  ا الطريقة  عىل  اآلن  أركز  أنا 

اإلنتاج  )إعادة(تنظيم  يف  جديدة  طرقا  لّرسملة  ا

الكيفية  فهم  أجل  ومن  ولكن  اإلنتاج.  وإعادة 

االقتصاديات  من  قيمة  لّديْن  ا يستخرج  بها  لتي  ا

ــرة،  ــ ــة، واالقـــتـــصـــاديـــات غـــر األج ــي ــن ــوط ل ا

أمريكا  يف  لتاريخية  ا الالإنتاجية  واالقتصاديات 

عىل  املالية  األجهزة  إىل  ننظر  أن  علينا  الالتينية 

القيمة  استخالص  تتحق  حقيقية  آليات  أنها 

يف  الجندرية  املساواة  من  ينجز  مل  ما  وأخلقة 

التمفصل  أوجه  من  وجها  ميثل  ما  وهو   ، معا آن 

)غاغو  حللنا  لقد  اإلنتاج.  وإعادة  اإلنتاج  بني  ما 

تكثفت  بها  لتي  ا الكيفية   )2020 وكافالررو، 

تستعمر  جعلها  الذي  الحد  إىل  املديونية  هذه 

الواليات  من  مستفيدة  ليومية  ا اإلنتاج  إعادة 

عىل  تجيب  ذاته  اآلن  ويف  كانت  فيا  الجندرية 

االقتصادية  االستقاللية  من  باملزيد  لبة  املطا

الجنس  وعابرات  والسحاقيات  لنساء،  ا لفائدة 

املال،  فهم  يتوجب  النسوية.  لتعبئات  ا َحْمَة  يف 

تقني  تعقيد  خــالل  مــن  تشغيله  يتم  ــذي  ل ا

أنه  عــىل  ليومي،  ا بوقعه  عالقة  يف  ويُتصور 

منظا  املال،  رأس  به  يشتغل  استخراجي  منطق 

املالية«. »االستخراجية  نسميه  ما 

الخصائص  هذه  لنا  تظهر   ، أنا أفهمها  ما  عىل 

الجاعية  تيات  لذا ا من  يجعل  الذي  السبب  أيضا 

يف  ليوم،  ا النسوية  االنتفضات  تجّندها  لتي  ا

والكويرية  واملنشقة  واألهلية  الشعبية  لها  أشكا

وترّسخات  تركيبات  مع  بالتوازي  ء،  لــســودا وا

اإلنجايب.  العمل  أكرب عىل  عاملًيا  اعتامًدا  لتعكس  والرأساملية  األبوي  النظام  بني  العالقة  تحولت  “لقد 

ولكن ملاذا تتغري النيوليربالية بهذه الطريقة؟”

املعركة  يف  مفتاحيا  نــا  ُمــكــوِّ أخــرى،  لية  مجا

عىل  الالمتناهية  لية  لنيوليربا ا قدرة  ضد  املُخاضة 

األبدية(.    الرسملة  )يوتوبيا  لتحّول  ا

العنوان  عىل  غاغو  فرونيكا  لىى  إ املراسالت  كل  توجه 
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لــذايت،  ا لتمثيل  ا من  جديدة  سياسية  أشكال 

ولكنها   ، تها وأجندا السياسية  األحزاب  تجاوزت 

يتوخى  لتي  ا السياسية  لقنوات  ا باملثل  تجاوزت 

حقل  أن  عىل  السيايس.  لتمثيل  ا نظام  تشغيلها 

ســرورات  يف  إذ  هجران،  محل  ليس  السياسة 

عقودا  تستمر  أن  ميكن  التي  املتوسط  املــدى 

وإعــادة  املجتمع  تسييس  إعــادة  نشهد   نحن 

ينجحان  للذان  ا وها  الشعبية  السيادة  ظهور 

سلطة  إىل  نفسيها  تحويل  يف  آلخــر  حني  من 

الشييل  املثال  بذلك  يوحي  مثلا  تأسيسية، 

. بوضوح

من  العديد  ــراءة  ق متكن  السياق،  هــذا  يف 

من  َعــَرٌض  أنها  عىل  الشعبية  السيادة  أشكال 

التشكيل  فهم  يف  لهامة  ا لــتــغــرات  ا أعـــراض 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

في اتجاه نحو 
)grammar( ما بعد ليبرالي

 Pontificia Universidad Católica(الجامعة البابوية الكاتوليكية في البيرو ،)Carmen Ilizarbe( بقلم كارمن إليزارب
del Perú(، البيرو

>

>>

لــعــرشيــن أ ــد وا ــواح ل ا ــرن  ــق ل ا ــر  ــواه ــرث ظ ك

تراجع  هي  اآلن  حد  إىل  أهمية  السياسية 

لليربايل  ا الفهم  أفـــول،  ــا  رمب بــل  وقــهــقــر، 

من  ــرغــم  ل ا ــىل  وع لتمثيلية.  ا للدميقراطية 

األحــزاب  رشعية  أزمــة  لوقع  الواسع  االنتشار 

يقترص  ال  األمر  فإن  العامل  امتداد  عىل  السياسية 

بوصفه  ته،  ذا لتمثيل  ا فكرة  دخلت  لقد   . عليها

خط  كان  ورمبا  أزمة  يف  مستدامة  سياسية  آلية 

أن  االعتبار  يف  ولنأخذ   . منقطًعا فيها  الرجعة 

لكل  املؤسيس  التشكيل  يشمل  لتمثيل  ا مفهوم 

مرتبطة  صياغته  وأن  املعارصة  الدميقراطيات 

 ، أننا ذلك  الحديثة.  للدولة  املبكرة  باملفهات 

عىل   )Thomas Hobbes ( هوبز  توماس  ومنذ 

أن  ميكن  السلطة  أن  فكرة  حيدنا  قد  كنا  األقل، 

املحافظة  يف  االستمرار  مع  تفويض  محل  تكون 

املتخيلة  لتمثيل  ا قصة  كــانــت  لقد   . عليها

املداولة  عن  فعليا  املتغيبني  أن  تدعي  لتي  )ا

يف  مستمرون  القرارات  اتخاذ  ســرورات  وعن 

يف  جوهرية  والتصويت(  بالصوت  املشاركة 

قد  كنُت  وقد  الحديثة.  الدميقراطيات  تطور 

قد  املتخيلة  القصة  هذه  بأن  سابقا  حاججت 

مجرد  )ال  تها  ذا لتمثيل  ا فكرة  وأن  انقضت 

تصنعها(  التي  لرئيسة  ا واإلجراءات  املؤسسات 

ثُلَِمْت.  و  تأثرت  قد 

لتمثيلية ا بيضاء  أفول  حول  البحث  أجندة   >

التوسط  أشكال  متفصل  نتهاء  ا عىل  با  جوا

الحادث  لتفكك  ا ضوء  ويف  املؤسسة،  السيايس 

السطح  إىل  ظهرت  واملحكومني،  الحاكمني  بني  ما 

كواترو  لوس  دي  »مارشا   Marcha de los Cuatro Suyos باسم  املعروف  التجمع  ميثل 

شوارع  يف  اآلالف  تجمع   ،  2000 عام  يف  السلطة.  يف  فوجيموري  ألربتو  عهد  نهاية  سويوس« 

املصدر:  للدميقراطية.  قوية  وضعواعالمة  وبالتايل  االنتخابات  يف  االحتيال  عىل  لالحتجاج  بريو 

اإلبداعية.  املشاعات 
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التساؤل  املهم  من  وعليه،  للسيايس.  املعارص 

يحدث  وعّا  الوساطة  تفشل  حني  يحدث  عا 

عىل  االشتغال  عن  لتمثيل  ا آليات  تكف  عندما 

فكرة  تأفل  حني  يحدث  وعا  عليه،  اعتادت  ما 

املقبلة  للسنوات  لبحثية  ا أجنديت   . تها ذا لتمثيل  ا

عالقة  ذايت  ثنتني  ا ديناميتني  إىل  اهتامها  ترصف 

السياسية  األنظمة  تحوالت   -1 السرورة:  بهذه 

السيايس  لتمثيل  ا مؤسسات  غياب  إىل  لعائدة  ا

لتمثيل  ا أشكال  ظهور   -2  ، تدهورها أو  الشكلية 

املتفاعلة  الجديدة  السياسية  لــذوات  وا الذايت 

الدولة.   مع 

مهتمة  أنا  األول،  لبحثي  ا الخط  يهم  ما  يف 

الصاعدة.  الدميقراطية  مضادة  أشكال  بدراسة 

التسلطية  الحكومات  ظهور  ــاودة(  ــع )م إن 

متاما  ملحوظة  صارت  لكليانية  ا وحتى  لفاشية  وا

واملناطق  لبلدان  ا يف  األخــرة  السنوات  خــالل 

لتمثيلية  ا الدميقراطية  فيها  تطورت  كانت  لتي  ا

للعيان  بــاديــة  مبصاعب  مصحوبة  تاريخيا 

وكذا  الالتينية(  أمريكا  يف  فارق  مثال  )الربازيل 

الدميقراطية  لتقاليد  ا ذات  واملناطق  لبلدان  ا يف 

نصف  يف  فارق  مثال  املتحدة  )الواليات  الراسخة 

تشهد  ما  كثرا  مبثل،  ومثال  لــشــايل(.   ا الكرة 

الشييل،  أو  وكوملبيا  البرو  قبيل  من  بلدان 

ذات   ، أيــضــا هــا  واإلكـــوادور  بوليفيا  ولكن 

تأكيد  طريق  عىل  العهد  حديثة  لهامة  ا الجهود 

لتمثيلية،تطور  ا للدميقراطية  املؤّسسايت  اإلطار 

تخرق  للدميقراطية  معادية  حكومية  مارسات 

نفرس  كيف  الهشة.  للساكنات  األساسية  الحقوق 

معادية  حكومات  صلب  يف  الكامن  لتعارض  ا

وما  االقرتاع  طريق  عن  نتخابها  ا تم  للدميقراطية 

ما  الدميقراطية؟  استمرار  يف  لها  لتي  ا اآلثار  هي 

تضمن  التي  واآلليات  املؤسساتية  األشكال  هي 

أو  اإلجابات  هي  ما  ليوم؟  ا التسلطي  الحكم 

لهيمنة  ا سياقات  يف  تظهر  التي  األفعال  ردود 

والنظرية  املفهومية  األسس  هي  ما  التسلطية؟ 

لنقدي  ا لتحليل  ا يقوم  أن  ميكن  عليها  لتي  ا

ليوم؟ ا للدميقراطية  املعادية  للمارسة 

مهتمة  أنا  لثاين،  ا البحث  خط  إىل  بالنسبة 

فكرة  تعيد  بها  لــتــي  ا الطريقة  باستقصاء 

الشال  يف    . نفسها تشكيل  الشعبية  السيادة 

والغرب،  الرشق  امتداد  عىل  كا  الجنوب،  ويف 

األشكال  تعزز  من  واملزيد  املزيد  نشهد  نحن 

عىل  إجابة  االجتاعية  للتعبئة  الجاهرية 

مع  االجتاعي  األثــر  ذات  االقتصادية  األزمــة 

لتمثيل  ا أدوات  غياب  عىل  أيضا  إجابة  أنها 

هذه  الشعبي  لتدفق  ا أشكال  تكشف  السيايس. 

لتعبر  ا نحو  الرسمية  لقنوات  ا تتجاوز  لتي  ا

وهي  أكرب  إنهاك  عن  السخط  و  املعارضة  عن 

ما  التمفصل  تركيب  إلعــادة  املجال  يف  تفسح 

من  الصاعدة  السياسية  واملشاريع  الطاقات  بني 

معادوة  من  األشكال  هذه  يسم  الذي  ما  أسفل. 

من  جديدة  أشكال  أهــذه  الشعبي؟  الظهور 

هي  ما  السياسية؟  السياسية  ــذوات  ل ا تشكل 

اتجاه  يف  الظهور  هذا  يفتحها  لتي  ا اإلمكانيات 

مدى،  أي  إىل  السياسة؟  عىل  الدميقراطية  إصفاء 

متفصل  تحّفز  أن  لها  ميكن  االتــجــاه،  ذات  يف 

للدميقراطية؟ معادية  سياسات 

لليربايل ا النحو  حدود  وراء  ما  يف   >

املقبلة  للسنوات  لبحثية  ا أجنديت  تهدف 

الدولة  بــني  مــا  لتفاعل  ا ديناميات  فهم  إىل 

أشكال  إىل  الالزم  االنتباه  يالء  إ مع  واملجتمع، 

االجتاعي  العقد  يتخذها  أن  ميكن  التي  لتجّدد  ا

لنظرية  لهيمني  ا املفهومي  اإلطــار  تجاوز  مع 

مسافة  اتخاذ  وكذا  والدمقرطة،  الدميقراطية 

إقامة  سبيل  يف  االجتاعية  الحركات  نظرية  من 

االجتاعية  لتعبر  ا أشكال  ملحمول  أفضل  تفسر 

يف  الجديدة.  السياسية  واملشاركة  السياسية 

يف  كذلك  العمل  هــذا  ينخرط  ســوف  عمومه، 

جديدة  ومقاربات  مقوالت  تطوير  إىل  السعي 

وفهم  قراءة  أجل  من  لليربايل  ا لنحو  ا خارج  من 

لتغر  ا سرورات  من  ٍر  جا هو  لكّل  مالءمة  أكرث 

االسيايس.    

العنوان  عىل  إليزارب  كارمن  إىل  املراسالت  كل  توجه 

cilizarbe@pucp.pe
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يقودون  حيث  لتاريخ،  ا تجاه  حساسني  والعال 

 ، آثارها يتلقون  االقل  عىل  أو  كربى  تحوالت  نحو 

والسلطة  املال  رأس  إنتاج  إعادة  تبدو  حني  يف 

تغير. أي  تجاه  صّاء  وفاعليها 

التينية أمريكية  حقائق   >

األخص  وعىل  االجتاعية  النظرية  لنا  توفر 

إضاءات  الالتينية  أمريكا  يف  تطويره  تم  ما  منها 

عىل  لتأكيد  ا خالل  من  الجهوية  لتفاوتات  ا حول 

العالقات  واستكشاف   )scales ( املقاييس  أهمية 

وضعت  لقد  املحلية.  واملجتمعات  النخب  بني  ما 

وجه  يف  تحديات  الالتينية  أمريكا  حقائق 

االستعارية،  العهود  منذ  لنقدية.  ا لنظرية  ا

للمنطقة،  أسند  لــذي  ا لتابع  ا ــدور  ل ا وبفعل 

األجانب  أيدي  بني  االسرتاتيجية  املــوارد  ظلت 

السلّم  يكن  ومل  أوروبية.  أصول  من  واملنحدرين 

يف  االجتاعي  الهرم  لفهم  أبدا  كافيا  الوطني 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

المقاييس، التفاوتات 
والنخب 

في أمريكا الالتينية
بقلم ماريانا هيريديا )Mariana Heredia( جامعة سان مارتان الوطنية، المجلس الوطني للبحوث العلمية و 

التقنية )CONICET(، األرجنتين

>

>>

املوضة تساير   ومناقشة  متنام  اهتامم   >

الفقر ب ــعــدالت  م تــأكــد  ــع  م ــوازي  ــت ل ا

لــروات  ا تكدست   ، ارتفاعها حتى  أو 

سياسية  ــادات  قــي وظــهــرت  الطائلة، 

واستحوذت  مؤسسية،  ضغوطا  لتارس  جديدة 

سواء  والجمهور  األكادمييني  اهتام  عىل  النخب 

بل  ال  املتباين  لنقد  ا مرمى  يف  اآلن  وهي  سواء. 

عليها  بالالمئة  البعض  ينحو  حيث  املتناقض، 

السيايس.  عجزها  آخرون  ويدين  لجشعها 

النخب  دراســة  يف  آكادميي  تجديد  من  ما 

مراجعته  يف  لنقد.  ا من  املوجة  هذه  صاحب 

ينبه  الصلة،  ذات  ــيــات  واألدب البحث  لحالة 

مسايرة  من   )Shamus Khan ( خان  شاموس 

أول  املناقشات.  هذه  بها  تتسم  لتي   ا املوضة 

النخب  مقاربة  تجديد  طريق  عىل  العراقيل 

من  آتية  املستخدمة  األلفاظ  طيف  اتساع  هو 

 ، أوليغارشيا  ، عليا طبقة  نخبة،  متنوعة.  تقاليد 

مجموعات  أغنياء،  برجوازية،  حاكمة،  طبقة 

بطريقة  متسخدمة  ألــفــاظ  هــي  محظوظة، 

كا  املعنى(  نفس  لها  مرتادفات  )أي  ِوَضة  ُمتََعا

العراقيل  ثاين  الفكرة.  ذات  عىل  تحيل  كانت  لو 

لــعــلــوم االجــتــاعــيــة  ا ــني  ــا ب ــقــســام م ــو االن ه

املنهجية. ومقارباتها 

املالحظني  ومــن  العلاء  من  العديد  يركز 

ربطها  تم  خصائص  عىل  للنخب  ليلهم  تحا يف 

القرن  منتهى  منذ  املجموعات  بهذه  باستمرار 

األخالقي  لوازع  ا وانعدام  الطموح  عرش:  لثامن  ا

أبنائهم  ثــة  ورا لــنــفــوذ،  ا ذوي  األغــنــيــاء  ــدى  ل

تداخل  »فضائلهم«،  دون  من  ولكن  ملواقعهم 

ملـُـْصــطَــَفــاة.  ا ئــر  لــدا ا حــول  الغامضة  القصص 

بقى  مسبوقة،  غر  تفاوتات  تجاه   ، اختصارا

وبالتعارض  الخصائص  هذه  بذات  االفتتان  بعض 

العمل  يبدو  العادي.  والجمهور  النخب  بني  ما 

العرشين القرن  يف  األرجنتينية  األوليغارشية 
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اعتمدت  تــه،  ذا الوقت  ويف  الالتينية.  أمريكا 

الخام  املواد  تصدير  عىل  املنطقة  بلدان  أغلب 

القيمة  فائص  عىل  الرتكيز  من  القدر  بنفس 

املأجور. العمل  من  املستخرجة 

سارعت  ــوازن،  لـ ا األجنبي  لتأثر  ا ء  وإزا

تحديات  مع  لتواؤم  ا إىل  الالتينية  أمريكا  نخب 

باألوليغارشيات  يسمى  ما  أوال  ظهرت  عصورها. 

عىل  جــديــدا  استعاريا  نظاما  فرضت  التي 

الساكنة  ــوأت  وب الوطنية،  بية  الرتا املجاالت 

وطيدة  عــالقــات  ونسجت  ــصــدارة،  ل ا األهلية 

سياسية  أنظمة  وبنت  األوروبــيــني  باملبعوثني 

نبثقت  ا  ، الجاهرية.الحقا املشاركة  أعاقت 

وطنية.  برجوازية  مساحة  األوسع  لبلدان  ا يف 

واألنظمة  الوطنية  الحركات  دعم  من  وبالكثر 

لتقدم  ا يف  الربجوازية  إرشاك  تم  العسكرية، 

ضخمة  عاملة  يد  نتداب  وا والصناعي،  الحرضي 

واالستهالك  لإلنتاج  تحفيزية  وسياسات  العدد 

  . ملحليني ا

املفهات  تــبــدو  ليد،  لتقا ا لــهــذا  اعــتــبــارا 

من  كل  أظهر  لقد  محدودة.  لألغنياء  الحديثة  

 )Oxfam ( وأوكسفام   )Piketty ( بيكيتي  توماس 

ئبية  الرضا الرسوم  عىل  وأكدا  لتفاوتات  ا تعّمق 

املداخيل  توزيع  يف  تجديدية  مقاربة  بوصفها 

ينزع  املال  رأس  أن  آخرون  آكادمييون  أبرز  فيا 

مبواقع  ارتباطا  وأقل  سيولة  أكرث  يكون  أن  إىل 

لية.  الحا املال  رأس  دورة  خالل  محّددة  بية  ترا

الالتينية  أمريكا  تهم  لتي  ا تلك  املعطيات،  ولكن 

بشكل  األقوال  لهذه  موافقة  تبدو  ال  األقل،  عىل 

التجانس  عالمات  »األغنياء«  أبدى  حيث  خاص، 

اإلرضاء  عن  بعيدة  نظرية   عن  أسفر  مبا  فارقة، 

األثرياء  بالبذخ.  لتنديد  ا عىل  إال  ترتكز  ال  أنها  مبا 

أثرياء  الرتكيب:  متنافرة  اجتاعية  مجموعة 

ممتلكات  ذوو  جــدد،  مغتنني  مقابل  قدامي 

ذوو  سائلة،  غر  ممتلكات  ذوي  مقابل  سائلة 

بالعمل،  االرتباط  ذوي  مقابل  باملوارد  ارتباط 

ثرواتهم  راكموا  من  مقابل  املنطقة  يف  املقيمون 

هي  لغاية  ا كنت  ما  وإذا  وعليه،  الخارج.  يف 

تطبيق  املمكن  من  يكون  لن  لتفاوتات،  ا تقليص 

السلفادور  قبيل  من  بلدان  عىل  املقاربة  نفس 

لالّتينية  ا أمريكا  ثروة  من  كبر  قدر   . وفرنسا

هي  وال  الالتني،  األمريكان  أيــدي  بني  ليست 

 . حدودها داخل  مخزنة 

»الغني« مفهمة  فقر  تجاوز   >

محاولة  يف  أساسية  تبدو  املرتكزات  من  ثالثة 

الالتينية:  أمريكا  نخب  يهم  مبنظور  ــام  اإلمل

أن  ميكن  التي  مقاييس  لتفاوتات،  ا تحديد 

لدى  تتوفر  لتي  ا املوارد  ونوعية   ، عليها تطبق 

. ظني ملحظو ا

مرتبط  االقتصادي  لتفاوت  ا مظاهر  أهــم 

مشاريع  ــقــاف(  ي إ )أو  ــالق  إط عــىل  لــقــدرة  بــا

املجتمع.  ويف  الطبيعة  يف  تؤثر  كربى  استثارية 

األكرب  املؤسسيون  املستثمرون  يضفي   ، راهنا

املنطقة  يف  املهيمنة  الكربى  الدولية  والرشكات 

فباعتبار  شامال.  بعدا  لتفاوتات  ا هــذه  عىل 

فأكرث  أكرث  والشخصية  بسيولة  املال  رأس  اتصاف 

ماليك  صفوف  اآلن  النخب  تتجاوز   ، وضــوحــا

من  الكبرة  األعداد  ومستخدمي  اإلنتاج  وسائل 

يبدو،  حيث  املحليني،  امليسورين  أو  العاملني 

لية  املا وخرباء  لتنفذيني  ا من  مجموعة  أن  اآلن، 

مواطن  يف  العاملني  من   ، لتكنولوجيا وا لقانون  وا

املال  رأس  إدارة  تدبر  يف  منخرطني  مختلفة، 

  . ا هذ

ــفــاوات  ــت ل ا ــك، أهـــم  ــع ذلـ ــعــارض م ــت ل ــا وب

لنخبة  ا بها  تتمتع  لتي  ا يا  املزا هو  االجتاعية 

الصحية  والرعاية  لتعليم  وا السكن  مجاالت  يف 

األخص،  وعىل   ، وأيضا ولكن  لثقافية  ا والعروض 

بقدر  تتنامى   ال  ال  التي  االجتاعية  العالقات  يف 

تتخىل  عندما  بــالــرضورة.  ــرثورة  ل ا مقدار  منــاء 

جودة  ذات  خدمات  توفر  هــدف  عن  ــدول  ل ا

سلعة،  الحقوق  كا  هذه  تصر  للجميع  وشاملة 

هي  املجموعات  أي  تحديد  مهاًّ  يكون  ال  بحيث 

ناجحني،  مستخدمني  أكانوا  )ســواء  لنخبوية  ا

ألعــال  مالكني  أم  ســامــني  رسميني  موظفني 

النخب  هذه  أن  هو  يهم  ما  الحجم(.  متوسطة 

لدى  يتوفر  ال  ما  الفرص  من  لها  االجتاعية 

املواطنني.  من  زمالئها 

بقدرة  مرهون   ، ــرا أخ السيايس،  لتفاوت  ا

ومارسة  لــدعــم  ا وبــنــاء  لتعبئة  ا عــىل  لــنــاس  ا

االقتصادية  العوملُة  ليوم  ا جرفت  لقد  لنفوذ.  ا

بني  كانت  لتي  ا املؤسسية  املــوارَد  والالمركزية 

نتداب  ا يتم  حيث  السياسيني  املمثلني  أيــدي 

االقتصادية.  املصالح  عرب  السياسيني  من  العديد 

األسس  ذات  املطالبات  تصاعد  مع  وبالتوازي 

وجــدت  االجتاعية  واالخــتــالفــيــة  لهوياتية  ا

رأس  عن  البحث  عىل  مجربة  نفسها  الحكومات 

تحالفات  تبني  وأن  حدودها  يتجاوز  ما  يف  املال 

نتهازيني.  وا منقسمني  محليني  قياديني  تشمل 

الضمنية  والهرميات  النخب  أقسام   >

االقتصادية  النخب  بني  ما  لتمييز  ا املهم  من 

عىل  السياسية  والنخب  االجتاعية  والنخب 

بنّي  لقد   . بينها تجمع  التي  العالقات  من  الرغم 

بني  ما  الفروق   )Michael Mann ( مان  مايكل 

لنفوذ  وا السياسية«  لية  املجا السلطة  »شبكات 

ذات  واملؤسسات  املجموعات  إليه  تطمح  الذي 

املتضخمة  والسلطة  اإلدارة  يف  املحدود  األثــر 

مركزية  ال  مارسات  عرب  ئيا  تلقا تتوسع  لتي  ا

بصفة  لها  تصدر  أوامــر  وال  لها  مــادّي   َ تََعنيُّ ال 

األول  لنوع  ا ئٍد  قا نفوُذ  يجسد  وفيا  مبارشة. 

انضباط  ميثل  ــىل(  ع )السلطة  السلطة  مــن 

)السلطة  لثاين  ا لنوع  ا الجارك  جمود  أو  السوق 

ألربت  ملقرتح  مشابه  املقرتح  هذا  خــالل(.  من 

إن  لقائل  ا  )Albert Hirschman ( هرشان 

عىل  األعال  رجال  قدرة  عززت  املعوملة  األسواق 

)الخروج(،  الفوائد  ذات  غر  املناطق  يهجروا  أن 

لــشــوراع  ا إىل  لفاعلني  ا مــن  لــعــديــد  ا ونـــزول 

االجتاعي  لــتــواصــل  ا ئــط  وســا إىل  ونــفــاذهــم 

فيا  ــصــوت(،  ل ا )إعــالء  السخط  عــن  للتعبر 

السلطة  تتطلبها  الذين  والطاعة  الوالء  انجرف 

العمومية. والسياسة 

أساسا  ة  َمَهمَّ والسلطة  الغنى  تحليل  يبدو 

ولكن،املغناطيسية  لتفاوتات.  ا من  للتقليل 

بالتساوي  انترشت  والسلطة   للغنى  لتي  ا املبهرة 

لكل  ميكن  حيث  بينها  املميز  غر  نقدها  مع 

خطرا  ــه،  ت ذا اآلن  ويف  يبدو،  أن  منها  واحــد 

أّي  إحراز  عن  وعاجزا  االجتاعي  لتعايش  ا عىل 

تقدم.    

العنوان    عىل  هريدا  نا  ماريا إىل  املراسالت  كل  توجه 

mariana.heredia@conicet.gov.ar

mailto:mariana.heredia%40conicet.gov.ar?subject=
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علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

التراكم البدائي 
ونقد القانون

بقلم غلهيرمي ليت غونسالفس )Guilherme Leite Gonçalves(، جامعة ريو جي حانيرو الحكومة، البرازيل

>

>>

وتطور ب القانون  يرتابط  طريقة  أيّة 

ما  كثرا  البعض؟  ببعضها  الرأسالية 

يُبادر إىل الجواب عىل هذا السؤال أوال 

من خالل استعال الرتسيمة املعيارية التي ترتكز عىل 

والدميقراطية.   الرأسالية  بني  ما  واالحتكاك  التمييز 

تقول  أوالها  نظرتان،  تنبع  األطروحة  هذه  ومن 

كافية  غر  تبدو  اآلن  املتوفرة  التحفيزية  املوارد  إن 

املتأخرة،  الرأسالية  ظل  يف  الدولة  تدخالت  لرشعنة 

عمليا،  أنه،  عىل  يقّدم  القانون  أن  تؤكد  وثانيتها 

يبقي  حالة  يف  وإِْن  وقّوته،  املال  رأس  لرتكيم  كابح 

االسرتاتيجيني  الفاعلني  من  عَدًدا  الرتاكم  هذا  فيها 

الذين ينتهون إىل تشكيل معارضة تامة. وكال النظرتان 

تنبني  عليها  التي  املعيارية  القاعدة  إىل  تعودان 

.  )Jürgen Habermas( هابرماس  يورغن  نظرية 

ريفريا  دييغو  رسمها  جدارية  لوحة  من  جزء 

مكسيكو  يف  الوطني  القرص  يف   )4٥-1929(

للمكسيك.  اإلسباين  الغزو  تصّور  سيتي 

القانون  إدراك  هو  الرتسمية  هذه  هدف 

املبادئ  من  مجموعة  أنها  عىل  والدميقراطية 

كانت  لو  كا  املتناقضة،  السياقات  ضد  املحصنة 

عن  للفصل  قابلة  القانونية-الدميقراطية  الخطابات 

تشكيلها. من خالل  أسهمت يف  التي  املادية  املصالح 

املتباين،  القانون جزء من الحارض  عدم االعرتاف بأن 

القانونية  الرتتيبات  ترى  أن  أعاله عن  الرتسيمة  متتنع 

بل  والرشعنة.  الرتاكم  بني  ما  بالرتابط  تسمح  التي 

التنبئ  أن  نرى  عندما  وضوحا  أكرث  يبدو  هذا  إن 

تتأكّد  مل  املتأخرة  الرأسالية  يف  الرشعنة  مبشاكل 

موارد  تعبئ  بأن  تكتفي  ال  النيوليربالية  إن  بعد. 

وفاعليها  املالية  الرأسالية  إن  بل  جديدة  تحفيزية 

تطبيق  عىل  لقادرون  التسليع  إعادة  إىل  الساعني 

االحتكارية.   النزعات  عىل  القانونية  الرشعنة  آليات 

الشكل القانوين   >

رأسالية/ املعيارية  الرتسيمة  مع  تعارض  يف 

أىت  ما  )عىل  القانوين  الشكل  نقد  مينح  دميقراطية، 

 -Evgeny Pashukanis باشوكانيس   إيفغيني  به 

يف  املاركسية  منظري  أكرب  أحد  سوفيايت،  ماركيس 

القانون  نظرية  كتاباته  أهم  الدولة-  القانون ونظرية 

 ) املرتجم   -1924 سنة  نرشه  الذي  واملاركسية  العام 
مفهوما يسعى إىل القانون من منظور نظرية القيمة 

اجتاعية  أّن  إدراك  هي  بدايته  نقطة  ماركس.  لدى 

شكل  تأخذ  التي  هي  الرأسايل،  املجتمع  يف  العمل، 

قيمٍة. تبعا لذلك، تتم ترجمة العمل الفعيل يف عمل 

مجرد ويتم استخراج منتوجه من خالل التبادل الذي 

يتم تحويل شكل قيمته إىل رشط رضوري لقيام النظام 
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نتاجات  بني  املساواة  تتم  أن  ومبجرد  االجتاعي. 

مختلفة للعمل، يخلق هذا التبادل تعادال مجردا بني 

أمناط غر متساوية من العمل الفعيل، وهو ما يسمح، 

العمل  زمن  معدل  قبيل  من  معاير،  عىل  باالعتاد 

االجتاعي، بإعادة إنتاٍج ذاتية للتفاوتات االجتاعية. 

وباعتبار أن شكل القيمة هو ما مييز التمثالت املبارشة 

فيتيشية.   صبغة  إىل  ينتهي  فإنه  السلوك،  ويوجه 

يف  القانون  مع  التعامل  يتم  لذلك،  نتيجة 

يتم  اجتاعي  شكل  أنه  عىل  الرأسالية  املجتمعات 

القيمة. وبذلك هو يسهم  بالتوازي مع شكل  تفعيله 

من  متساوين  غر  فعليني  منتجني  تجريد  سرورة  يف 

رشطا  يعترب  الذي  املتعادل  التبادل  مبدأ  فرض  خالل 

قيمة  متعادل  »مبادلة  )أي  السلع  لتبادل  مسبقا 

التي  القانونية  األدوات  مساوية«(.  قيمة  ذي  مع 

للحرية  املقرّة  الدستورية  املبادئ  هي  بهذا  تسمح 

الواقع،  ويف  كذلك.  القانونية‹  و«الذوات  واملساواة، 

لها  متساوية  ذواتا  تجريديا،  األدوات،  هذه  تخلق 

تسمح  فيا  القيمة  متعادلة  سلعة  تبادل  حرية 

الخاصة  للمصالح  املادي  بالرتّسخ  ذاته  اآلن  يف 

القانونية- املؤسسات  متثل  السبب،  ولهذا  وللتفاوت. 

التي  االجتاعية  األشكال  من  واحدا  الدميقراطية 

التبادل  وعمليات  الرأسالية  السوق  لعالقات  تسمح 

ومن  الفيتشية،  صبغتها  تتخذ  وبأن  تتَمْوَضَع  بأن 

خالل ذلك تُكِسب نفسها، هي ذاتها، صبغة فيتيشية. 

الرتاكم البدايئ  >

 ٍ ينتج عن نقد الشكل القانوين وجود متغر مفرسِّ

القانون  تحليل موقع  القيمة يف  بالغ  يكون  أن  ميكن 

مل  وإن  الرأسايل،  الرتاكم  آليات  )إعادة(استقرار  من 

الرتاكم وضغطها  تنسيب سرورات  تحليل  يف  يساعد 

النقاش  إليه  انتهى  ما  وعىل  النمو.  استمرار  عىل 

املجتمعات  ليست  البدايئ،  الرتاكم  حول  املاركيس 

ديناميكية.  مجتمعات  هي  بل  جامدة  الرأسالية 

علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

الرأسايل  التطور  إىل  النظر  يتم  املنظور  هذا  من 

التي  الحدود  اعتباره سرورة مستمرة من خرق  عىل 

َغْرِ  َسلَْعَنِة  خالل  من  والنمو  الرتاكم  وجه  يف  توضع 

استحالة  مبقتىض  السرورة  هذه  وتتّم  املَُسلَْعِن. 

األصيل  فضائه  يف  اإلجايل  القيمة  فائض  تحقيق 

وهو  الكيل،  الرتاكم  ضغط  يهم  ما  يف  األمر  وكذلك 

التملّك  بهدف  مسلعن  غر  فضاء  انتزاع  يتطلب   ما 

النهايئ لفائض القيمة واسرتداد ما أنفق يف االستثار.

وبذلك، ينمو رأس املال باالعتاد عىل ديناميكية 

البدايئ  الرتاكم  تكرار  باستمرار  تنّشط  انتزاع 

يُفرتض  العنف«.  مارسات  »أفدح  إىل  مقرونا 

من  أشكال  أنها  عىل  املارسات  هذه  تُفهم  أن 

واالغتيال(  والرسقة،  الغزو،  )مثل  املبارش  العنف 

بصفة  ال  الرأسالية  تطّور  خضم  يف  متارس،  التي 

التكرار. كثيفة  بصفة  الحقيقة  ويف  بل  استثنائية 

الرتاكم  مفهوما  يبنّي  نظريني،  دافعني  بوصفها 

يشتغل  بأن  يكتفي  ال  القانون  أن  واالنتزاع  البدايئ 

اجتاعي  شكل  هيئة  عىل  الرأسالية  املجتمعات  يف 

فيتييش. إنه يف الحقيقة يتخذ طبيعة أخرى. ولكن كيف 

يتسنى لنا أن نصفه؟ ما هو نوع العنف الذي يجسد؟ 

الرأسايل؟ االنتزاع  يف  يُسهم  قانوين  ترتيب  مثة  هل 

عنف الرتاكم البدايئ القانوين  >

عىل خالف نقد الشكل القانوين، يلح الجدل حول 

الرتاكم البدايئ عىل فرتات األزمة. يف مثل هذه الفرتات، 

تقود رأَس املال نحو النمّو قًُوى تضغُط، حسب ما بينه 

إحداث  أجل  من   ،)David Harvey( هاريف  ديفيد 

ب)إعادة(  الساح  عرب  ومكانية  زمانية  تعديالت 

السلعنة ومن خالل ذلك تحرر رأس املال من عرقلة 

الحدود املضوضعة يف وجه حركته. ال تتطلب تدخالت 

األزمة إعادة هيكلة الفضاء واألفق الزماين فحسب بل 

وكذلك خلق بيئة ربحية لفائدة االستثار. ويف الحالتني 

القانون  امللزمة،  غر  القوانني  )مثل  قانونية  بنى  مثة 

البولييس،  العنف  بالقانون،  امللكية  نزع  الجنايئ، 

من  معقدة  ديناميكية  يخلقان  ها  إلخ(.  الحرب... 

وسط  بإيجاد  نفسه  اآلن  يف  تسمح  التي  املؤسسات 

انتزاع  يرشعن )إعادة( سلعنة األشياء وإصدار أحكام 

االجتاعية.  املجموعات  بعض  أيدي  بني  من  امللكية 

تعبّد   ،)Klaus Dörre( دورر  كالوس  بنّي  وكا 

الطريق  الراهنة  املزدوجة  االقتصادية-البيئية  األزمة 

نحو تشخيص معارص يستخدم منظور الرتاكم البدايئ. 

يف هذا التشخيص، يتم تأويل األزمة االقتصادية-البيئية 

بوصفها عامل زعزعة للعالقة ما بني النمو واالزدهار 

والدميقراطية. عىل هذا األساس، ميكن تحليل انخراط 

األنظمة القانونية واالجتاعية من خالل اعتبار ضغط 

األزمة.  بفعل  قوته  تحفزت  الذي  الرتاكمي  التوسع 

اجتاع  علم  تطوير  التحليل  هذا  مثل  ويتطلب 

التي وضعها  املعيارية  الرتسيمة  يتجاوز  نقدي  قانوين 

املستمر  االستخدام  يبنّي  أخرى،  جهة  من  هابرماس. 

باملنوال  يرتبط  الرأسالية  تطور  أن  البدايئ  للرتاكم 

التبادل  مببدأ  يسمى  ما  يف  يوجد  الذي  االستغاليل 

يسمح  ثانوي  باستغالل  أيضا  مرتبط  ولكنه  املتعادل 

النساء غر  العرقي وعمل  التمييز  بالرتاكم من خالل 

املهاجرة. وال  العمل  لقوة  املفرط  املأجور واالستغالل 

بد من أن نعمد أيضا إىل التساؤل عن املناويل القانوية 

الرشطة...  مارسات  ويف  االجتاعي،  الترشيع  )يف 

إلخ( التي تجعل هذا االستغالل الثانوي ممكنا.    

توجه كل املراسالت إىل غيهرمي غونسالفس عىل العنوان 

guilherme.leite@uerj.br

mailto:guilherme.leite%40uerj.br?subject=
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تقديم فريق حوار كوني 
البولوني

>

>>

 

GLOBAL
DIALOGUE

بارزويسيك  بيريناكا جاكوب  ألكساندرا 

بويادزجيوا إيونا 

هريزينسكا  سارا 

بيك فريونيكا 

كوزينسكا  موللر جوستينا  آدم 

سكوفيل  فاغرن جوناتن  ألكسندرا 
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ومدرّس  الدكتورا،  لشهادة  حامل   ،)Jakub Barszczewski( بارزويسيك  جاكوب 

البحثية  اهتاماته  بني  من   .)Bialystok( بياليستوك  جامعة  يف  االجتاع  لعلم 

والعوملة  الديكلولونيايل،  الفكر  الكوين،  الجنوب  اجتاع  علم  النقدية،  النظريات 

املناهضة للهيمنة واإلبداعية. تتعلق رسالته للدكتورا مبفهوم عامل االجتاع الربتغايل 

بوافانتورا دي سوسا سانتوس )Boaventura de Sousa Santos( العوملة املناهضة 

للهيمنة. نرش كتابا حول خطاب اإلبداعية يف ما بعد الفوردية.

الدراسات  معهد  يف  دكتورا  طالبة   )Aleksandra Biernacka( بيرناكا  ألكساندرا 

 ،)Graduate School for Social Research )GSSR(( العليا يف البحث االجتاعي

البولونية.  العلوم  الفلسفة وعلم االجتاع، يف آكادمية  الثقافة، معهد  قسم نظرية 

العابرة للثقافات يف سياق العوملة،  الحالية عىل إعادات صنع األفالم  ترتكز بحوثها 

من  املاجستر  لشهادة  حاملة  التلقي.  ودراسات  األفكار  وتاريخ  الرتجمة،  ونظرية 

جامعة وارسو، يف اختصاص علوم اللغة البولونية والدراسات الثقافية األمريكية.

تخرجت إيونا بويادزجيوا )Iwona Bojadżijewa( يف اختصاص علم االجتاع من 

عىل  تشتغل  اآلن  )Jagiellonian University in Krakow(. هي  كراكو  جامعة 

رسالة دكتورا تبحث يف الخطابات حول البيئة. كا تعمل يف القطاع غر الحكومي 

املناضل من أجل جودة هواء أفضل يف بولونيا.

سارا هرزينسكا )Sara Herczyńska( طالبة دكتورا يف معهد الثقافة البولونية يف 

يف  البحث  فريق  عضو  هي  الذاكرة.  دراسات  هو  الرئيس  مبحثها  وارسو.  جامعة 

ذاكرات الهولوكوست وتتعلق رسالتها للدكتورا باملتاحف البيوغرافية البولونية. هي 

عضو يف هيئة تحرير مجلة mała kultura współczesna وتعمل دليال يف املعرض 

التشجيعي الفني الوطني )يف التسمية البولونية توجد لفظة  Zachęta التي تعني 

التشجيع وهي مستمدة من اسم جمعية تشجيع الفنون الجميلة التي ترشف عىل 

املعرض- املرتجم(.

جوستينا كوزينسكا )Justyna Kościńska( طالبة دكتورا يف علم االجتاع يف جامعة 

وارسو. مجاالت بحثها هي علم االجتاع الحرضي واملشاركة االجتاعية والطبقات 

العامة.  الخدمات  أفضية  إىل  بالنفاذ  تتعلق رسالتها  الطبقي.  والتنضيد  االجتاعية 

منذ 2019، هي منسقة الفريق التحرير ملجلة حوار كوين بالبولونية.

آدم موللر )Adam Müller( باحث كّمي، يعمل اآلن متعاونا مشاركا مع املعهد 

من  االجتاع  علم  يف  واملاجستر  اإلجازة  لشهاديت  حامل  اإلعالم.  ملعالجة  الوطني 

العايل  التعليم  لقطاع  املتغرة  باألمناط  الحالية  بحوثه  يف  يهتم  وارسو.  جامعة 

وتطبيقات اللغة الطبيعية يف معالجة الدراسات العلمية االجتاعية.  

اللغة اإلنكليزية يف جامعة  فرونيكا بيك )Weronika Peek ( طالبة ماجستر يف 

وارسو، ذات اهتام كبر بعلم االجتاع. تشتمل اهتامتها البحثية عىل اللسانيات 

األدبيات  ونقد  الخطاب  ودراسات  املفهومية  االستعارات  عىل  تركيز  مع  اإلدراكية 

النِّسوية.

االجتاع يف جامعة  علم  دكتورا يف  )Jonathan Scovil( طالب  جوناتن سكوفيل 

وارسو ومعهد الدراسات العليا يف العلوم االجتاعية بباريس ضمن برنامج دوكتورايل 

مزدوج اإلرشاف يتمتع مبنحة الحكومة الفرنسية. تشتمل اهتامته البحثية عىل علم 

اجتاع الدين  واملعرفة، اإلناسة االجتاعية وتاريخ األفكار. تتعلق بحوثه 

الدكتورالية بالتمثل األورويب لإلرهاب الجهادي انطالقا من مثايل فرنسا وبولونيا.

دراسة  وبدأت  اإلجازة  دروس   )Aleksandra Wagner( فاغرن  ألكسندرا  أنهت 

املاجستر يف معهد العلوم االجتاعية التطبيقية يف جامعة وارسو. تهتم يف بحوثها 

بعلم اجتاع العائلة واألمومة واألبوة والزواج.  

القسم المفتوح


