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٣ أعداد في السنة بلغات مختلفة

حديٌث في علم االجتماع 
مع داستن خوليان

١1.2

ي
صان

حم
 م

يع
 رب

م 
مي

ص
ت

كريم فيشر
كاجال بهاردواج
كاميليا دجيياناال
كريستينا لسكاريديس 
الكي ستار ميياندازي 
إ. فنكات رامنايا
فيها أماندي 

التّفاوتات العالمية 
والجائحة

أي دور جديد للّدولة؟

 جولي فرود 
أندرياس نوفي
 ريتشارد يارنثاالر
 بوب جيسوب 
 كالوس دوري 
 وليد إبراهيم 
دانيال موليس 

ht
tp

s:
//

gl
ob

al
di

al
og

ue
.is

a-
so

ci
ol

og
y.

or
g/

خوانا سيتال 
وليد إبراهيم

آرثر بوينو آفاق نظرية                                                                                         

كوفيد 19: 
الجائحة واألزمة

مارغريت أبراهام
كارينا باتهياني
إستيبان تورّاس
محمود الذّوادي 
أليخاندرو بالفيني 

القسم المفتوح
< موقع علماء االجتماع في الساحة السياسية والمدنية

< التعتيم حول عنف الشريك الحميم في ترينيداد وتوباغو
< حول استحقاق رعاية العالم
< اإلنسان باعتباره كائنا ثقافيا

< الهجمات اإلرهابية في النرويج 22 جويلية   

دجاني تيشر حين يلتقي علم اإلجماع بالفّن

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
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حــوار ي مــن  لــعــدد  ا هــذا  يف   « االجــتــاع  علم  يف  »حــديــث  قسم  تــنــاول 

داسنت  يتطّرق  حيث  شييل.  يشهدها  لتي  ا لّراهنة  ا لتّطورات  ا كوين 

لعلم  ملتقاطعة  ا ملــجــاالت  ا يف  املتخّصصني  لباحثني  ا أشهر  جوليان 

ووليد  سيتل  نا  جوا معه  أجرتها  لتي  ا بلة  ملقا ا هذه  يف  لتاريخ،  وا االجتاع 

لعمل  وا االجتاعية  واالحــتــجــاجــات  لسياسية  ا لــتــطــورات  ا إىل  هــيــم،  بــرا إ

واملجتمع. االجتاعية  لعلوم  ا بني  لعالقة  ا وكذلك  بلده،  يف  املستقر  غري 

تغرّيات  إىل  ملاضية  ا لسنة  ا ونصف  لسنة  ا خالل   19 كوفيد  ئحة  جا أّدت  لقد 

وسياسية  واجتاعية  قتصادية  ا أزمات  واستدعت  ليومية  ا ة  لحيا ا يف  أساسية 

تفيش  ية  بدا منذ  جاهدة،  كوين  ر  حوا مجلّة  سعت  املعنى  هذا  ويف  جديدة.  

يف  متعمقة  نظرة  اكتساب  إىل  مسبوقة،  غري  تاريخية  لحظة  ويف  ئحة،  لجا ا

االستدالل  ميكن  ئحة.  لجا ا فرضتها  لتي  وا بأرسه  لعامل  ا يشهدها  لذي  ا لتّطورات  ا

ئحة  لجا ا منهجي  وبشكل  فيها  استْقصت  لندوة  فيرش  كارين  تنظيم  يف  ذلك  عىل 

واململكة  وبريو،  لهند،  ا من  إسهامات  شملت  حيث  ملية.   لعا ا ة  وا املسا عدم  وأوجه 

سكان  طالت  لتي  ا ئحة  لجا ا ر  ثا أ تجلّت  وبينا   . فريقيا إ وجنوب  املتحدة، 

وتسويقها  للّقاحات  ا تطوير  أبان  فقد  لقارب«،  ا نفس  يف  جميعنا  »لسنا  لعامل،  ا

لتعليم.   ا أو  الصحة  يْل  مجا يف  لغة  با ر  ثا أ عن  فتقادها  ا أو   ) فرها توا )نقص  و 

لغنية،  وا لفقرية  ا لبلدان  ا بني  لعاملية  ا لتفاوتات  ا أوجه  تفاقم  يف  نعكست  ا

املخاطر  من  لفعل  با تعاين  لتي  ا املستضعفة  لفئات  وا والشال،  لجنوب  ا وبني 

. نفسها حاية  عىل  لقادرة  ا املجموعات  وتلك  االقتصادية  األزمات  أو  لبيئية  ا

د  االقتصا بني  لعالقة  ا يف  ئل  لها ا لتغرّي  ا نية  لثا ا ندوتنا  تناولت  أخرى،  جهة  من 

مسألة  نتقاد  با لتأسييس  ا د  االقتصا مفهوم  ة  عا ُد لعلاء  ا م  قا حيث  لدولة.  وا

فكرة  لحدود  تحليال  فقّدموا  ملاضية،  ا لعقود  ا شهدته  لذي  ا االقتصادي  لتّحرر  ا

يف  لخدمات  ا توفري  عىل  قادرة  جديدة  ليب  أسا باستحداث  ونادوا  ئدة  لسا ا لنمو  ا

لدعوة  ا مع  لخ.  إ لعمومي،  ا لنقل  وا ء  لغذا وا لتعليم  وا الصحية  ية  لرعا ا مجاالت 

تخضع  لتي  وا لدميقراطية  ا املؤسسات  شكلتها  لتي  ا لتحتية  ا لبنى  ا تحسني  إىل 

له،  بة  واالستجا ء  لوبا ا مواجهة  يف  للدولة  ملتغري  ا للّدور  كهم  درا ا خضّم  ويف   . لها

لسياسة  وا د  االقتصا بني  لعالقة  ا يف  ذلك  تأثري  مدى  لنقاش  با املؤلفون  يتناول 

االتجاهات  حيث  من  لتوّجهات  ا رسم  يف  أثرها  وكذلك  لبعيد،  ا املدى  عىل 

مطبوعا  مناخا  معها  مثرية   ، تفرزها قد  لتي  ا لدميقراطية  ا أو  دية  االستبدا

االجتاع. لعلم  لجديد  ا لدولة  ا تدّخل  تحّدي  مدى  ر  اختبا إىل  وكذلك  لتفاوتات،  با

لنيو  ا لحقبة  ا ء  بنا لعدد،  ا هذا  من  لنظري  ا لقسم  ا يف  بوينو  آرثر  يعيد 

رفقتها  واجتاعية  قتصادية  ا أزمات  إىل  أّدت  لتي  ا ملاضية  ا للعقود  لية  ليربا

االكتئاب،  لة  مسأ عىل  لرتكيز  ا خالل  من  وذلك  لذايت  ا بع  لطا ا طالت  أزمات 

األعال  ريادة  من  لتحّول  ا لة  ملسأ واستعراضه  استنزاف،  مكامن  بوجود 

تركيزه  عن  فضالً  االغرتاب،  إىل  لذايت  ا اإلدراك  ومن  د،  االستنفا لة  حا إىل  تية  لذا ا

املستقبل. وآفاق  دية  االستبدا لسياسات  وا االحتجاجية  لحركات  ا تأثري  عىل 

لعمل  ا حول  لعام  ا ل  لجدا ا يف  تيرش  جيني  نة  لفنا ا م  اسها يتمثّل 

تعليلها  فيبدو   . تها ملصقا من  الثنتني  رشحها  يف  لجائحة  ا خالل  األسايس 

. نا بيا أكرث  ليكون  املريئ  غري  لعمل  ا ز  برا ا عىل   ، أدّل ه  ونرا بل   ، جليّا

لتي  ا لتحديات  ا بعض  تحديد   19 كوفيد  ئحة  بجا لخاص  ا لقسم  ا يقوم 

وعنف  اجحاف  مصدر  إىل  ئحة  لجا ا تتحول  حيث  االجتاع.  علم  تواجه 

لعنف  ا مع  لجائحة  ا متيّش  لكيفية  م  أبراها مارغريت  تحليل  عليها  يستدّل 

توريس  وإستيبان  تهياين  با رينا  كا تناولت  كا  مطّردة.  بوترية  ملتفاقم  ا ملنزيل  ا

ملحمود  بحث  ذلك  رفق  االجتاعية.  ة  وا املسا عدم  لة  حا تفاقم  مسألة 

بلفيني  ندرو  أليخا سلّط  كا  لكراهية.  ا لخطاب  ملتنامي  ا لتأثري  ا يف  لذوادي  ا

املجتمع. لدى  لتّعلم  ا عمليات  عىل  لقسم  ا هذا  من  األخري  لجزء  ا يف  لضوء  ا

را  أفكا كوين  ر  حوا من  املفتوح  لقسم  ا يعرض   ، آخرا وليس  أخريا 

ترفقها  نية  لإلنسا لتصّورات  وا باملفاهيم  ملتعلّقة  ا تلك  سيا  ال  نظريّة 

لبلدان  ا مختلف  يف  املعارصة  لتطّورات  وا األخرية  لألحداث  مناقشة 

أخرى.     ناحية  من  ية  لرعا وا ناحية  من  لعنف  ا لة  مسأ لبحث  با متناوال 

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

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 >

 العدد ٢  من السلسلة 11 -أغسطس -  ٢٠٢1    

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


3

 العدد ٢  من السلسلة 11 -أغسطس -  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 غوتيريس، 
إلويزا مارتن، ساواكو شرياهايس، إيزابيال بارلنسكا، توفا بنسيك، شيه جو 
جاي شن، يان فريتز، كوييش هوزيغاوا، هريويش إيشيدا، غريس كونو، 

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

نازانني شاه روكني.

محررون إقليميون:
العامل العريب: ساري حنفي )لبنان(، منري السعيداين، فطيمة الرضواين، 

حبيب الحاج سامل )تونس(.

األرجنتني: ماغدالينا ليومس، خوان باريكو، مارتن أورتاسون.

بنغالديش: حبيب الخندكر، خري الشودري، محمد جاسم الدين، بريوي 
كريشنا بانيك، سابينا شارمن، سيباك كومار ساها، محمد جهري اإلسالم، عبد 

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

إكرام الكبري رانا، صالح املأمون، شارمني أكرت  شابال، رومان برفيزز.

الربازيل: غوستافو تانيغيتي، أنجيلو مارتنس جونيور، أندريزا غاليل، دميرتي 
رسنوتشيني فاننديس، غوستافو دياس، خويس غريادو  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 
ترييزا باكايس، نور اإليني، جيجر ريانتو، أديتيا برادانا سيديايت.

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

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

ألديريانوف.

بولونيا: جوستينا كوسنسكا، جوناتا سكوفيا، سارا هريزنسكا، فريونيكا بييك، 
ألكساندرا فاغرن، ألكساندرا بريناكا، جاكوب بازويسيك، آدم موللر، زوفيا 

بينزا غابلر، إيونا بيودزيوا.

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

ستوزيسكو.

روسيا: إيلينا زدرافومسيلوفا، أنستازيا داور.

تايوان: وان جو يل، تاو يونغ لو، تسونغ جني هونغ، يو تشيا تشني، يو وين 
لياو، بو شونغ هونغ، كريك زهي هاو، يي شو هوانغ.

تركيا:  غول سورباسيوغلو، إيرماك إيفرين.

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

يف هذه املقابلة مع داسنت جوليان ، نناقش االحتجاجات الجاهريية األخرية يف تشييل ، واملنهجية 
التالية لوضع دستور جديد، وما هو الدور الذي ميكن لعلاء االجتاع املشاركني أن يلعبوه هنا يف 

مواجهة الهشاشة املنترشة. 

والعرق  والجنس  والدخل  الرثوة  يف  القامئة  املساواة  عدم  أوجه  عن   19- كوفيد  جائحة  كشفت 
اللقاحات  تطوير  إن  عاملي.  نطاق  عىل  جذري  بشكل  وأثرت  الوطنية،  الحدود  داخل  وفاقمتها 
عدم  من  وتزيد  تظهر   ، التعليم  أو  الصحة  حيث  من  الوباء  وآثار  توافرها،  و)نقص(  وتسويقها 
املساواة العاملية بني البلدان الفقرية والغنية، والجنوب العاملي والشال العاملي، والفئات الضعيفة 
تستطيع  التي  املجموعات  وتلك  االقتصادية  األزمات  أو  البيئية.  العوامل  من  بالفعل  تعاين  التي 

حاية نفسها.

ستؤثر  كيف  املشاركون  ويتناول  واالقتصاد.  الدولة  بني  العالقة  حول  أسئلة  الندوة  هذه  تتناول 
استجابات الدول تجاه الوباء أيًضا عىل األشكال املستقبلية للحكم وكيف ميكن فهم هذه األشكال 
بالفعل من تدخل الدولة. وهل هناك شكل جديد من أشكال تدخل الدولة يف طور التكوين، وإذا 

كان األمر كذلك، فهل سيتخذ خصائص استبدادية أو دميقراطية؟
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2 االفتتاحية 

< حديٌث يف علم االجتامع 
 علم االجتامع يف لحظات األزمة:

٥ مقابلة مع داسنت خوليان.  بقلم خوانا سيتال ووليد إبراهيم، أملانيا 

العاملية والجائحة الّتفاوتات   > 
جائحة كوفيد 19 والتفاوتات العاملية 

8 بقلم كريم فيرش، الّنمسا 

الّناس قبل األرباح: نِداٌء صارٌخ 

9 بقلم كاجال بهاردواج، الهند 

اللّقاحات املضاّدة لكوفيد 19: إماطة اللّثام عن ـوجه التفاوت العاملي التفاوتات العاملية 

11 يقلم كاميليا دجيياناال، جمهورية بريو    

تكريس الفجوات القامئة بني الدائنني واملدينني 

13 بقلم كريستينا لسكاريديس، اململكة املتحدة 

التحّديات التي تواجه الحّد من الفقر والتقليص من عدم املساواة يف أفريقيا 

1٥ بقلم اليك ستار ميياندازي، أفريقيا الجنوبية  

الكوارث املزدوجة يف الهند - أجندة عمل غري مكتملة 

17  بقلم إ. فنكات رامنايا وفيها أماندي، الهند 

< أي دور جديد للّدولة
االقتصاد الّتأسييس عامل أسايس للّتجديد االجتامعي  

19 بقلم جويل فرود. اململكة املّتحدة 

اإلقتصادات املالمئة للمستقبل وعالقتها بالّدولة

21 بقلم أندرياس نويف وريتشارد يارنثاالر، جامعة فيينا لإلقتصاد واألعامل، النمسا 

جائحة كوفيد 19: تفاعالت جديدة للّدولة واالقتصاد

23 بقلم بوب جيسوب، جامعة النكستري، اململكة املّتحدة 

تدّخل الدولة:  اللفياثان  يعود من جديد! حالة الويائية لفريوس كورونا وعلم االجتامع 

2٥ بقلم كالوس دوري ووليد إبراهيم، جامعة فريديك شيلر، أملانيا  

كوفيد 19: صناعة املناطق غري اآلمنة يف أملانيا

27 بقلم دانيال موليس، أملانيا 

< آفاق نظرية
عقب االنكامش: الكائن ما بعد النيو ليبريايل 

29 بقلم آرثر بوينو، أملانيا 

< حني يلتقي علم اإلجامع بالفّن  
التمثيل البرصي للعمل غري املريئ 

32 بقلم دجاين تيرش، النمسا 

< كوفيد 19: الجائحة واألزمة
العنف املنزيل خالل الجائحة العاملية

34 بقلم مارغريت أبراهام، الواليات املتحدة األمريكية 

أزمة كوفيد 19: علوم إجتامعية مستحدثة

37 بقلم كارينا باتهياين وإستيبان توّراس 

التأثري العاملي املرعب لكوفيد 19

39 بقلم محمود الذّوادي، تونس، األرجنتني 

سيناريوهات ما بعد الجائحة، بني التكيف والتعلّم الجامعي

41 بقلم أليخاندرو بالفيني، األرجنتني 

< القسم املفتوح
موقع علامء االجتامع يف الساحة السياسية واملدنية

43 بقلم فرادي آلدو ماسيدو هوامان، املكسيك 

التعتيم حول عنف الرشيك الحميم يف ترينيداد وتوباغو 

4٥ بقلم أمندا تشن بانغ، ترينيداد وتوباغون 

حول استحقاق رعاية العامل 

47 بقلم فرانسيسكو الروفا، سويرسا 

اإلنسان باعتباره كائنا ثقافيا 

49 بقلم محمود الذّوادي، تونسن 

الهجامت اإلرهابية يف الرنويج 22جويلية 2011

بقلم بال هالفونسون، الرنويج                                                                         ٥1

لبيئية” ا والكارثة  البرشية  ناة  املعا خالل  من  االقتصاد  ينمو  الحاالت  من  كثري  “يف 

                                                                                        فرانسيسكو الروفا

>
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>>

علم االجتماع في لحظات 
األزمات    

مقابلة مع داستان خوليان    

>

ما سبب اندالع االحتجاجات االجتامعية 2019 يف شييل؟ هل كان ذلك االنفجار 

االجتامعي رًدا عىل ارتفاع تعريفة وسائل النقل العام؟ أم كانت تلك الزيادة مجرد 

حالة  أن  الغاب؟ حيث  تخفي  التي  الشجرة  أو  البعري،  التي قصمت ظهر  القّشة 

الخدمات العاّمة والرصاعات القامئة تعرّب الكثري عن حالة املجتمع؟

الديكتاتورية  فرضته  الذي  الدستور  إىل  تاريخيّا  االجتاعية  االحتجاجات  تعود 

املدنية والعسكرية ألوغستو بينوشيه Augusto Pinochet )1973-1990(، باإلبادة 

تشييل  تُعترب  إذ   .1980 سنة  مزّور  استفتاء  وإجراء  الدميقراطية  للقوى  املمنهجة 

الدولة الوحيدة التي تحتفظ بدستور تم وضعه يف ظل الدكتاتورية العسكرية عىل 

مستوى أمريكا الالتينية. ويحمل التشبّث به وثباته يف تضاعيف الحياة االجتاعية 

سلسلة من التعبريات التي تعود إىل حقيقة أنه مهد الطريق إىل اعتاد السياسات 

النيو ليربالية بطريقة وحشية وكليّة. ومن هذا املنطلق، ظّل املجتمع الشييل عىل 

مدى خمسة عقود عرضة للمخاطر والّنهب بشكل مكثف، من خالل عمليِّة سلعنٍة 

جامحٍة وغري معهودة.

لقد كان هذا جزًءا من توافق سيايس بني االئتالفني اإلثنني اللذين حكا تشييل منذ 

سنة 1990، واللذان دأبا عىل مبدا استدامة أولوية النظام النيو ليربايل الجديد عىل 

محو رين إثنني: يتمثّل املحور األّول يف الثقة يف الّسوق كونه كيانا يسمح بتوفري الرفاه 

خوليان  داسنت 

لدمقرطة  معرقال  بينوشيه  دستور  اعتبار  يف  الثاين  ويتمحور  االجتاعي،  والتكامل 

الدميقراطي«،  بـ«التحول   )2019-1990( الفرتة  لقد سّميت هذه  السيايس.  النظام 

التعايش  أسس  بعض  التدريجي الستعادة  الدميقراطي  التحول  اتجاها يف  تضمنت 

والتنظيم الدميقراطي للمجتمع. إاّل أّن النظام واألطراف السياسية املؤّسسية قامت 

بحجب قنوات املشاركة ومارسة األغلبيات لدور أكرث فعالية يف ُصنع القرار ، بينا 

بلغ النموذج االقتصادي معدالت منو عالية.

تم احتضان عملية ممنهجة من عدم الثقة ونزع الرشعية عن النظام السيايس مع 

إقصاء بالغ بليغ لجموع املواطنني. لقد شّكلت عمليات التواطؤ االقتصادي، وقضايا 

يف  العقاب  من  األعال  رجال  وإفالت  االنتخابية،  للحمالت  الرشعي  غري  التّمويل 

النفوذ  العالق يف رشك شبكات  املجتمع  أعراض  بعًضا من  العدل، وغريها،  محاكم 

التي تم ترسيخها إبّان عهد الديكتاتورية. يف خضم هذا، يُبنّي شعار »لقد استيقظت 

تشييل« لحظة الوحي والتّمرد هذه، لحظة الضمري والتاهي والسلطة، متاًما مثل 

التاريخ  معهد  يف  وباحث  أكادميي  خوليان  داسنت  الّدكتور 
شييل.  تشييل،  دي  أوسرتال  بجامعة  االجتاعية  والعلوم 
العمل  »هشاشة  مرشوع  ضمن  رئيس  كباحث  حاليًا  يعمل 
واألقاليم  التّقاطعات  شييل:  من  الجنوبية  الكربى  املنطقة  يف 
والأروكانيا   وبيوبيو،  ونوبله  مويل،  مناطق  يف  واملقاومة 
والتنمية  للبحث  الوطنية  الوكالة  من  بتمويل   )2023-2020(
املجتمع  معهد  يف  مشارك  باحث  أيًضا  وهو  شييل.  يف 
ويتواتررساند،  لجامعة  التابع   )SWOP( والسياسة  والعمل 
من  جوليان  داسنت  تخرج  الجنوبية(.  )أفريقيا  جوهانسبورغ 
قضايا  يف  ويبحث  أملانيا.  جينا،  يف  شيلر  فريدريش  جامعة 
النقابات  واسرتاتيجيات  والحياة،  العمل  استقرار  عدم  مثل: 
العمومي،  االجتاع  وعلم  االستخراجية،  ومسألة  وتنظيمها، 
بشكل  الجنوب  بلدان  يف  العمل  مسألة  يف  البحث  إىل  إضافة 
مع  الوثيق  بالتعاون  أبحاثه  داسنت  الدكتور  يجري  عام. 
الحكومية. غري  واملنظات  النقابات  ومع  املدين  املجتمع 

املشاركان  الباحثان  جوليان  د.  مع  املقابلة  هذه  يجري 
 Johanna Sittel & Walid ( إبراهيم  ووليد  سيتال  جوانا 
يف  واالقتصادي  الّصناعي  االجتاع  علم  قسم   ،)Ibrahim

أملانيا. جينا،  يف  شيلر  فريدريش  جامعة 
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قرار »إعالن الحرب« الذي اتّخذته الحكومة، وانتهاك حقوق اإلنسان )8827 شكاوى 

رسمية مرفوعة لدى محاكم العدل( كا يقّدم الزّج باملتظاهرين يف الّسجن )يبلغ 

عددهم نحو 27432( تلخيصا جامعا حول الحّس االستبدادي واملحافظ والعسكري 

الذي كان سائًدا يف السياسة الرسمية.

املناطق  بالعرق وبني  الصلة  املواضيع ذات  بني  االحتجاجات يف شييل   كا تجمع 

الجغرافية املتنوعة للغاية. إذ يبني الشباب والنساء وكبار السّن والسكان األصليون 

اجتاعيا.  وتجانسا  تنسيقا  ويطّورون  تحالفات  بصورة عفوية مخزون  واملهاجرون 

السياسية  للذاكرة  حاضن  جييل  لقاء  خالل  من  باملستقبل  الحارض  يتقارب  وعليه 

يف األماكن الخاصة والعامة، حيث تجىل السيايس يف الجاليات ويف اإلبداع الفني، 

واملوسيقى ويف الشوارع ويف املناطق الريفية عىل حّد سواء، فضال عن التجمعات 

يعني  مجتمعا،  وباعتبارنا  إلخ...  االفرتاضية،  الفضاءات  عىل  واالستيالء  واملناقشات 

هذا أننا شهدنا إعادة النظر يف اِلِتحام ذا بعد ثقايف وسيايس ورمزي ضاربٌة جذوره 

يف العمق، التحاما يتداخل مع »الكرامة« بوصفها هدفا وعرفا. ونتيجة لذلك، فالبنّيُ 

ُم الرّئييس والتّأسييس للمجتمع الشييل، من حيث عقده  يف هذا االلتحام هو املقوِّ

االجتاعي، وأسسه، ودستوره.

كيف تبدو عملية صياغة الدستور يف هذه اللحظة؟ هل من بروز ألي جهة فاعلة 

للخرباء  هيمنة  صعود  مثّة  وهل  االجتامعيّة  للعلوم  دور  وأّي  السياق؟  هذا  يف 

القانونيني عىل املشهد؟

لقد تّم قبل عام واحد من هذه االحتجاجات تنظيم استفتاء وطني يف 26 أبريل 

من  باملائة   78 من  أكرث  صادق  حيث  ماليني شخص   7 من  أكرث  فيه  شارك   2020

الناخبني، أي حوايل خمس ماليني و800 شخص عىل الحاجة إىل صياغة دستور جديد، 

فضالً عن رضورة صياغته من قبل نواب منتخبني يف مجلس )مؤمتر تأسييس(، دون 

الناخبني  من  باملائة   50 تصويت حوايل  باإلشارة  الكونغرس. جدير  أعضاء  مشاركة 

املسجلني يف العملية االنتخابية حيث تّم تحديد معّدل مشاركة تاريخي يعود إىل 

الطابع التّطوعي لالقرتاع. 

تُنَجز حااّل عملية وضع الدستور يف خضّم لحظة فارقة، حيث ستنظّم انتخابات أولئك 

الذين سيؤلفون الجمعية التأسيسية يف 11 أبريل1. لقد تضّمن مبدا تركيبة الجمعية 

الشعوب  ومشاركة  الجنسني  بني  التكافؤ  حول  املناقشات  من  سلسلة  التأسيسية 

األصلية، والتي مل تكن خاضعة لالنتخابات ولكن لتدخل الحكومة والضغط السيايس. 

لقد تطلّب ذلك يقظة مستمرة يف عمليات صنع القرار يف الكونغرس. وأبرزت هذه 

اليقظة الجاعية االستحواذ املؤسيس التي متّت من خالله العملية، حيث اكتسبت 

اللحظة التأسيسية معنى سياسيًا جديًدا أال وهو إعادة إحياء نظام األحزاب.

ورغم أن االنتفاضة اتّسمت بحساسيِة مناهضة مبدا األحزاب مركّزة يف ذلك عىل 

العمل الجاهريي ومنتقدًة للنظام السيايس، إال أن أجهزة الدولة هي التي انتهى 

بها املطاف إىل توجيه العملية التأسيسية وتشكيلها. حيث واجهت القوى املستقلة 

وترشيحاتها سلسلة من املعوقات والتفاوتات مقارنة باملرشحني من أعضاء األحزاب 

املرشحني  أتت عليها عملية تسجيل  التي  الصعوبات  يتبنّي ذلك يف  السياسية، كا 

ويف صعوبة التمويل ويف الفوز بحيّز املشاركة يف وسائل اإلعالم وغريها... ما أعاق 

التشتّت واالنقسام  الحني من  التي كانت تعاين حتى ذلك  املستقلة  القوى  تنظيم 

عىل نطاق واسع. 

أجل  من  واالجتاعات  النقاش  مجاالت  من  حّدت  الجائحة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

تعزيز  يف  الدور  االجتاعية  للعلوم  فكان  وبلورتها.  وإعدادها  املقرتحات  مناقشة 

سلسلة من األفكار تجّسدها رؤية نقدية ونظرة متحيصيه للعملية، ويسودها موقف 

اإلدانة والوعي الجاعي النتهاكات حقوق اإلنسان، وما إىل ذلك، باضطالعها بالدور 

العمومي تاركة بذلك العادات األكادميية، ملتقطة للحظة التاريخية ومنفتحة عىل 

تلك ظلّت منحرصة يف  االجتاعية  العلوم  فإن جّل تدخالت  تحدياتها. ومع ذلك، 

الفضاء االفرتايض ومقترصة عىل وسائل اإلعالم التقليدية للكتب واملقاالت العلمية 

وغريها، ما أعاق تأثريها وجسامة نطاقها. ومع ذلك، فقد أوجد ذلك إحساًسا عاًما 

بالعالقة بني االلتزام والعلم )العلوم( واملعرفة.

أي جزء من أعاملك العلمية االجتامعية التي أّدت يف رأيك دوًرا خاّصا يف الخالفات 

السياسية التي ميزت تشييل مؤخًرا؟ هل مثّة مجاالت أو مشاكل ذات الصلة بشكل 

خاص يف الجمع بني العلوم االجتامعية امللتزمة وبني العمل السيايس؟ 

تتمثّل أعايل العلمية يف تسليط الضوء عىل هشاشة العمل والحياة. لقد كرّست كل 

جهودي يف تبيان خصائص العمل واملعيشة يف املجتمع الشييل بالنظر إىل العنارص 

وذلك  السلطة.  تقاطعات  يف  املتضّمنة  واإلقليمية  واالقتصادية  والذاتية  الثقافية 

االجتاعية  املنظّات  بالتعاون مع  منهاج عمل محيل-إقليمي  إرساء  إىل  يف سعي 

إضافة  العاملية  البحث  شبكات  مع  روابط  نسج  وإىل  النقابية  واملنظّات  والبيئية 

إىل هدف تعزيز متاسك األوساط العلمية االجتاعية الوطنية التي تعنى بدراسات 

العمل. 

لقد سمح يل البحث يف عملية عدم االستقرار االجتاعي وعامل العمل من اإلدراك 

األهمية  بالغة  مواقع  بصفتها  والبطالة  والتوظيف  العمل  تحديد  لكيفية  املبارش 

والدخل  واألمتتة  واألجور  التوظيف  جودة  وضعت  قد  للناس.  املعيشية  للظروف 

وإدخال املنصات وضعف منظومة الحقوق االجتاعية جام حملها من الضغوطات 

الناس. ومثّلت املديونية، والبحث عن وظائف موازية أو عىل أكرث من  عىل حياة 

العديد  باتت  إذ  الحياة.  الكرامة وبني هشاشة  بني  التباين  وظيفة، جزءا من هذا 

السياسية  الخالفات  تفرزها  التي  املشكالت  من  أساسيا  جزءا  املصاعب  هذه  من 

والنساء  الشباب  وضعيّة  هشاشَة  نفسه  اآلن  يف  مربزة  شييل  يف  واالجتاعية 

واملهاجرين وكبار السّن، إلخ...

 

االجتامعية االضطالع مبسؤوليتها، ال سيام عندما تصبح  العلوم  يتوّجب عىل  هل 

الرصاعات من املسائل البارزة؟ أم تعتقد أنها تعتمل يف سياق إطار زمني مختلف، 

عىل األرجح عىل املَدى األطول؟

 

مثّة العديد من األفراد وفرُق عمٍل تسعى إىل تعزيز تواصل هذه الجسور بني علم 

عىل  والتأكيد  العلمية  املعارف  أهميّة  إبراز  إىل  وتتشّوف  املجتمع  وبني  االجتاع 

مكانتها يف عملية صنع القرار واتّخاذ اإلجراءات ورضورتها يف التّداول الدميقراطي. 

إن ما ينبغي تجاوزُه يف الفرتة الراهنة هو ذلك البون بني مجال البحث وبني الفضاء 

العام، ال سيا نشاط الحركات االجتاعية. يف واقع األمر، تعطي العديد من الحركات 

مثال الحركة النسوية والحركات البيئية وغريها من الحركات منوذجا يحتذى به يتيح 

لنا بناء فكرة عن هذه التفصيالت.

أّما من جانبها، تغدو مسؤوليات العلوم االجتاعية أكرث وضوًحا يف لحظات األزمات. 

ما  التغيري. وغالبًا  باكرة  ذاته  األزمة ويف اآلن  أعراض  الرصاع أحد  فغالبًا ما يشّكل 

تحوز هذه العملية موقًعا مرجعيًا يف العلوم االجتاعية. أنا شخصياً، أعترب مارستي 

التي أطلق عنانها ضّد  لعلم االجتاع استجابة للّضورة امللّحة. وتلك هي الحرب 

املجتمع، وأفعال النهب والسلب والوضع املحفوف باملخاطر، والتي كنت مضطرّا أن 

أترصف / أفعلها بإحساس دائم للظروف الراهنة، والتي تعّد جزءا من االحتاالت 

عىل  ينطوي  هذا  كّل  بأن  أعتقد  مستقرة.  وغري  بائسة  هشة  دقيقة  لزمنية  ذاتها 

تناقضاته وسلبياته بسبب إعاقته لفكرة املستقبل )الذي ميكن أن يحمل يف طياته 

وأكرث  نفسه ألسلوب جديد  الوقت  يف  دروسا  يعطي  لكنه  اليوتوبيا(،  فكرة  غياب 

عملية وفاعلية يف صوغ وإقامة يوتوبيا داخل املعرفة.

>>
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هل تّم إدراك نتائج بحثك بصفة متاحة للجمهور وخارجة عن مجال العلوم؟ وهل 

مثّة اهتامم من الجهات الفاعلة السياسية بنتائج أبحاث العلوم االجتامعية؟

تثبت يل تجربتي أن هذه هي الحال حقا. إال أين أعتقد أن مكمن السؤال بعيد عن 

تبادُل  والشبكات حيث  الّسبل  بناء  إىل  السعي  كيفية  يتمثّل يف  بل  النتائج  إدراك 

الثّابت  اتصايل  لعمري  وهذا  إنشائها.  وإعادة  وتقاسمها  فيها  والتحاور  املعارف 

باملنظّات والجمعيات والنقابات وغريها. فنحن نسعى إىل تعبئة خططنا البحثية 

نابعة من  إىل تشخيصات  واملستندة  الواقع  نُحّددها يف  التي  باملشكالت  يف عالقة 

العلمية  التحّديات  مع  متناغم  منهاج  وضع  ذلك  يف  هدفنا  تلك.  الحوار  فضاءات 

العاملية ومع املشكالت العامة يف املنطقة.

 )GETSUR(›الجنوب العمل من  انشاء ›فريق بحث دراسات  تّم  السياق  يف هذا 

وهو منهاج عمل محيل –إقليمي يعتمد عىل شبكات البحث العاملية ويهدف إىل 

التآزر  تشجيع  حول  عملنا  ميحور  والنقابية.  االجتاعية  املنظات  نسيج  تعزيز 

والتكافل مع احتياجات املنظات النقابية، والتي أتحنا لها فضاءا يف الجامعة، سواء 

من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وكذلك من حيث القدرات املعرفية 

والبحثية ملعالجة مشاكل محددة يف مجال التدريب واملعلومات، و / أو التفكري.

العلوم االجتاعية.  بالغة األهمية يف  بارزة  بالفعل عالمة  انتفاضة أكتوبر  تعّد 

فنحن نشهد بصفتنا علاء صحوتنا الّذاتية، وإمكانية حضورنا الفعيل يف خضّم هذه 

الصحوة. كذلك، متثّل تأدية دورنا كفاعلني فيها إنعاشا وانتعاشا. أعتقد أن مفهوم 

الهشاشة وعدم االستقرار يوفر أحد الخيارات املتعّددة للساح لنا بالسري يف هذا 

املسار.

تتمحور موضوعات البحث الخاصة بك يف عدم االستقرار، وانعدام األمن يف سوق 

العمل، وكيفية مساهمتها يف إعادة إنتاج املجتمعات. ومع ذلك، فقد شاركت أيًضا 

 Temucoيف املشاريع التي شملت األحياء واملؤسسات الحكومية يف مدينة تيموكو

املعنية بإعادة رسكلة النامذج. هال أخربتنا قليالً عن هذه التجربة البحثية وتحديد 

املشكالت والتحديات الخاصة بهذا النوع من البحث االجتامعي؟

أتحسسها  التي  املواضيع  أنواع من  اتباع  التجارب من خالل  بالطبع. ظهرت هذه 

خالل هذه الفرتة والتي، بني الفضول والبيداغوجيا واالدراك، تقودين إىل التعاون مع 

الجهات الفاعلة األخرى يف الفضاء املحيل. أذكر من بني تجارب إعادة الرسكلة التي 

ساهمت يف تطويرها تعاوين مع منظمة غري حكومية تشيلية تدعى شبكة العمل 

 Red de Acción por los Derechos Ambientales من أجل الحقوق البيئية

ومجتمعات  االجتاعية  الحركات  مختلف  مع  تتعامل  منظمة  وهي   ،)RADA(

اسرتاتيجية  تتمثّل  وواملابو.  أراوكانيا  ال  منطقة  يف  اإلقليمية  واملنظات  مابوتيش 

هذه املنظّمة وخطتها يف بلوغ »صفر قامة« إلدارة النفايات ومعالجتها يف مدينة 

تيموكو، حيث نجحت سنة 2017 يف اقرتاح مرشوع إلنشاء صندوق عام من أجل 

حاية البيئة. 

املدينة يف ديسمرب  نفايات  بعد عملية إغالق مكب  التجربة  انطلقنا يف هذه  لقد 

2016، والذي كان يعمل منذ عام 1992. إذ انهار املكب وتسبب يف تلويث املياه 

الجوفية للموقع. لقد أقيم هذا املكّب يف وسط 22 جاعة  الشعب املابوتيش يف 

مابوتيش يف الجزء الغريب من املدينة. إذ أثبتت العديد من الدراسات والتحقيقات 

كا  حولها.  يعيشون  الذين  األشخاص  بصحة  لحقت  التي  الوخيمة  العواقب 

واستثمرت الحكومة يف الخدمات العامة والبنية التحتية كنوع من التخفيف امللتبس 

لعواقب التضحية البيئية. فقد كان ملخاطر التلوث أثر عىل االقتصاد املحيل وظروف 

وجد  باملخاطر،  املحفوفة  الظروف  خضم  ويف  ذلك،  ورغم  البيئة.  وعىل  املعيشة 

إعادة  من خالل  اقتصاديًا  لإلقتتات  إمكانية  النفايات  مكب  الناس يف  من  العديد 

رسكلة النفايات وبيعها.

الرسميني  النفايات غري  القامئني برسكلة  وهكذا قمنا سنة 2016 مبسح أريّض يضّم 

وجامعي القامة عىل مستوى املكّب. قبل إغالق املكب، تعاونت مع شبكة العمل 

من أجل الحقوق البيئية RADA يف تكوين سويّا اتحاد القامئني بالرسكلة الذي ضّم 

62 عضوا، ينتمي البعض منهم إىل القطاع من رجال ونساء إىل مابوتيش، وينتمي 

يعترب  العمل  هذا  بأن  جلّهم  يعتقد  تيموكو.  يف  الفقرية  األحياء  إىل  اآلخر  البعض 

وظيفة عائلية. جدير باإلشارة أنّه رافقني يف هذه املهمة طالب علم االجتاع كان 

تلك  كانت  للرسكلة.  اقتصادية  بدائل  وتوليد  اإلغالق  عملية  حول  ببحث  قام  قد 

هي اللحظة التي واجهنا فيها اقرتاح االتحاد بالبحث عن مساحة اقتصادية للعيش 

تطويرها، حني فكرنا يف اقرتاح مرشوع حاية البيئة بطريقة إكولوجية.

يف رأيك، كيف يرتبط مجاال البحث - الهشاشة واملبادرات البيئية املحلية - ببعضهام 

البعض؟

أعتقد أن أسلوب ترابطها ميكن أن يتجسد من خالل التجربة التي كنت أخربتكا 

عنها. يف هذه التجربة انطلقنا يف العمل عىل عقدة أوىل من الرتابط القائم أال وهي 

عدم استقرار القامئني عىل الرسكلة يف عملهم اليومي وهشاشة سكان مابوتيش الذين 

يعيشون يف القطاع ويكابدون العنرصية البيئية ملكب النفايات. كان كال النوعني من 

الهشاشة متشابكني بطريقة تتيح غدراك مسألة التنمية واملجتمع والعمل والطبيعة 

والحياة. حيث كان املكب واقامته وتشغيله واغالقه موجودين يف دائرة الرصاع.  

مادية  وكأهمية  االستهالك  يرتكز عىل  منتوجا ملجتمع  بصفتها  القامة،  لنا  أبرزت 

عال  حولها.  االستقرار  عدم  منسوب  تضاعف  كيف  البيئية،  االستدامة  لغياب 

يقتاتون من القامة. الناس عىل استعداد لتناول الطعام أو البحث عن الطعام بني 

القامة. الفقر املدقع واالستبعاد االجتاعي. ولهذا السبب، أدت السمة غري الرسمية 

للعالة قبل إغالق املكب والتي كانت سائدة يف الرسكلة إىل منطقة جديدة من 

االقصاء االجتاعي، والذي حال دون رسم اسرتاتيجيات للمثابرة واإلعاشة والكفاف. 

ال ميثّل تشكيل النقابات العالية ضانًا للقوة السياسية ألن اإلطار املؤسيس تؤّدي 

إىل هشاشة املنظات العالية، ولكنه، ويف اآلن نفسه، يسمح لنا بالتفكري يف شكل 

ترابطي لوضع البدائل.

هناك سلسلة من األزمات التي تهدد الوجود البرشي ومن ثم التكاثر، الذي مل يعد 

معرّضا للخطر مل تعد موضع خطر، بل باألحرى خطر يداهم هشاشة الحياة. أعتقد 

سيا  ال  وغّذتها،  سياسية  بحساسية  اضطلعت  قد  الراهنة  السياسية  الخالفات  أن 

الحركات النسوية والبيئية والحركات التحررية للمعرفة، والتي تدعونا إلعادة التفكري 

يف الشعور بالضورة امللحة وباألزمة وااللتزام يف مواجهة رأسالية الحرب الجشعة 

واملتوحشة.    

 >dasten@gmail.com< اإللكرتوين  الربيد  عىل  خوليان  داسنت  إىل  املراسالت  كّل  توّجه 

1 تّم تأجيل االنتخابات بسبب الجائحة. وستجرى يومي 15 و16 ماي 2021.  

mailto:dasten%40gmail.com?subject=
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جائحة كوفيد والتفاوتات 
العالمية

بقلم كارين فيشر، جامعة يوهانس كيبلر، النمسا

>

الحدود م يعترب  وال  أحدا  يستثني  ال  الذي  كورونا  فريوس  عن  منأى  يف  أحد  من  ما 

الوطنية. فمؤرش التنمية البرشية )HDI( املقياس املجّمع للتعليم والّصحة ومستويات 

املعيشة آخٌذ -وفًقا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ– سبيله نحو االنحدار وألّول مرّة 

منذ سنة 1990. ومن املتوقع أن يزداد الوضع تفاقا وأن تطال آثار هذا التدهور معظم 

بلدان العامل دون متييز- الغنية منها والفقرية عىل حّد السواء.

أننا  لنا كوفيد 19  تربز  إذ   « ‘›متخيّال متكافئا‹‹.  املالحظة  تثري   هذه  أن  ينبغي  ال 

لسنا جميعنا يف قارب واحد. فعىل حّد قول األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 

»ففيا نطفو جميًعا عىل نفس البحر، من الواضح أن البعض ينعم بالجلوس يف يخوت 

فاخرة، بينا يتشبّث البعض اآلخر بالحطام املنجرف«. لقد كشفت الجائحة عن أوجه 

عدم املساواة القامئة يف الرثوة ويف الّدخل وعىل مستوى الجنس والعرق وغّذتها- داخل 

الحدود الوطنية، ولكن إىل حد هائل وبشكل بارز عىل نطاق عاملي.

مرورا  أصعدة،  عّدة  عىل  للجائحة  كبري  حّد  إىل  املتكافئة  غري  اآلثار  مالحظة  ميكن 

باألرسة إىل املستوى دون الوطني وصوال إىل الصعيد الوطني. تركّز املساهات يف تضاعيف 

هذا القسم الخاص عىل زاوية رؤية عريضة بشأن أوجه عدم املساواة – مثال االنقسام 

بني الشال والجنوب. إذ تربز ثالث موضوعات عدم املساواة الراسخة بني البلدان الغنية 

والتكنولوجيات  واألدوية  اللقاحات  إىل  الّنفاذ  يف  املساواة  عدم  تتضّمن  والتي  والفقرية 

املتكافئة،  املالية غري  السيادية والعالقات  الديون  الخاّصة بكوفيد 19، إضافة إىل عبء 

واالستهداف غري املتكافئ ملخاطر لتغري املناخ.

االتفاق  عىل  الضوء   Kajal Bhardwaj بهاردواج  كاجال  بقلم  األول  املقال  يسلط 

أو  أو  العامة  وبالصحة  الفكرية  امللكية  بالتجارة من حقوق  املتصلة  بالجوانب  املتعلق 

ما يطلق عليه باتفاق تريبس TRIPS لنظام التجارة العاملي الحايل الذي يعطي حقوق 

امللكية الفكرية واألرباح الخاصة قيمة أعىل من قيمة حق اإلنسان يف الصحة. وبذلك، 

أو  للقاح«  متزايد »متييزا عنرصيا  يعترب وبشكل  ما  الرشكات عىل  احتكار  تحّفز حقوق 

عىل  لالستيالء  واملرّوع  املنصف  وغري  املتكافئ  غري  التّدافع  وهو  اللقاحات«  »إمربيالية 

القسم  هذا  يف   Camila Gianella جيانيال  كاميال  مساهمة  أما    .19 كوفيد  لقاحات 

فتتمحور حول زيارتها إىل البريو كأحد املواقع التي متثّل ميدان معركة عاملية غري متكافئة 

التّطعيم. لقد صّنفت رشكة Pfizer بلد كاميال جيانيال األصيل البريو يف أسفل  يف اقتناء 

قامئة التوريد بعد رفضها لبعض بنود اتفاقية استجالب اللقاح - عىل الرغم من أن البريو 

كان يعاين حّقا من أعىل معدالت حاالت كوفيد 19 ومسّجال ألعىل معدالت الوفيات يف 

أمريكا الالتينية.

يدفع كّل من الجائحة وما نجم عنها من ركود عاملي البلدان إىل الوقوع يف مصيدة 

املديونية. وال يعترب هذا معضلة البلدان الفقرية وحدها. لقد خلص تقرير مرصد الديون 

السيادية العاملية لسنة Global Sovereign Debt Monitor 2021( 2021( استنادا إىل 

مسح ذي الصلة أّن  132  دولة من أصل 148 التي شملها االستطالع يف الجنوب العاملي 

 Christina السكاريديس  كريستينا  تبنّي  املستحقة.  السيادية  بالديون  مثقلة  دول  هي 

كوفيد  جائحة  ظل  يف  السيادية  للديون  املتكافئة  غري  الجغرافية  املناطق   Laskaridis

19، موّضحة أن السياسة املتعلقة بالديون ليست سوى لعبة السلطة العاملية التي يطال 

أثرها الهائل الظروف املعيشية. تضيف الكيستار مياندازي Luckystar Miyandazi يف 

هذا السياق إىل ذلك التفاوت الجغرايف الكوين لجني األرباح غري املتكافئ: إذ تتّم عملية 

العامل فقرا لتستوطن يف جيوب  املالية غري املرشوعة من أشّد دول  التدفقات  استخراج 

األفراد و »الرشكاء« التجاريني، ومقرّات الرشكات متعددة الجنسيات واملالذات الضيبية 

يف العامل الشال. وتشري مياندازي يف مقالها أن إفريقيا تخرس كل سنة ما يناهز إجايل 

التدفقات السنوية اإلجالية للمساعدة اإلمنائية الرسمية واالستثار األجنبي. مثة تداخل 

وثيق بني استخراج التدفقات املالية وسداد الديون املستحّقة. لقد ساهمت الجائحة يف 

أكرب تدفق لرأس املال من البلدان النامية يف الوقت الذي تحتاجه الدول لتوسيع نطاق 

الرعاية الصحية والحاية االجتاعية استجابة للجائحة. مّا ينّمي مخاطـر القـدرة عـى 

سـداد الديـون. ويعني أن هذه البلدان غري قادرة عىل االحتفاظ باملال وتفتقر إىل حيز 

مايل لضخ األموال يف اقتصاداتها أو متويل برامج الحاية االجتاعية الخاصة يف استجابتها 

لجائحة كوفيد 19 ملعاجلة املشكالت الناجمة عن جائحة كورونا العاملية. وعليه، ستؤدي 

التزامات سداد الديون والتدفقات املالية غري املرشوعة إىل زيادة خنق اقتصاداتها وإعاقة 

التنمية طويلة األمد، عىل الشكل الذي توّضحه مياندازي يف مثال زامبيا.

أخريًا وليس آخرًا، لفت إي فينكات رامنايا   E. Venkat Ramnayya وفيها إماندي 

من  كّل  يتنامى  حيث  املزدوجة«،  »الكوارث  يسمونه  ما  إىل  االنتباه   Viha Emandi

الهند. يربز هذا  فريوس كورونا والهشاشة اإلكولوجية إىل حد كبري يف بعض املناطق يف 

يتفاقم  تلحقها  التي  الوخيمة  واألرضار  واالقتصادي  االجتاعي  الجائحة  تأثري  أن  املقال 

الصلة  الكوارث ذات  الفيضانات أو  أو  املياه  البيئية مثل استنفـاد  الكوارث  أكرث بسبب 

البيئية  باألعاصري والحوادث  الصلة  الكوارث ذات  تداعيات  فإن  باألعاصري. ومرة أخرى، 

موزعة عىل نحو غري متساو وتؤثر يف املقام األول عىل من هم أكرث تضرا حّقا وبشكل 

غري متناسب من الجائحة.

يُعد فريوس كورونا تحديًا عامليًا أكرث الحاحا. ومع ذلك، فكلا اقرتبت املشكالت وزاد 

التحدي، كلا ضاق األفق وأصبح نطاقه منحرصا، عىل ما يبدو، يف منظور قومي أو حتى 

أضيق. نداء صارخ وصيحة فزع يطلقها املساهمون يف هذا القسم: ال أحد يف أمان حتى 

يصبح الجميع يف أمان!   

>Karin.fischer@jku.at< توّجه كّل املراسالت إىل كريين فيرش عىل الربيد اإللكرتوين

اقرتبت  فكلام  الحاحا.  أكرث  عاملًيا  تحديًا   COVID-19 كورونا  فريوس  “يُعد 
منظور  يف   ، منحرصا نطاقه  وأصبح  األفق  ضاق  كلام  التحدي،  وزاد  املشكالت 
أضيق.”                                                                                             حتى  أو  قومي 

التّفاوتات العالمية والجائحة

mailto:Karin.fischer%40jku.at?subject=
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سالمة النّاس قبل األرباح: 
ِنداٌء صارٌخ بشأن كوفيد 19.

 بقلم كاجال بهاردواج، محامي، دلهي الجديدة، الهند

>

>>

امللكية و التزامات  تأثري   2001 سنة   )WTO( العاملية  التجارة  منظمة  اجهت 

تريبس  اتفاق  األطــراف،  متعدد  اتفاقها  يف  عليها  املنصوص   )IP( الفكرية 

البرشية  املناعة  نقص  لوباء فريوس  للتصدي  العاملية  الجهود  بشأن   ،TRIPS

HIV. حينها، رفعت رشكات األدوية متعددة الجنسيات دعوى قضائية ضد رئيس 

جنوب إفريقيا نيلسون مانديال بسبب أحكام قانونية تسمح باسترياد العالج امليرس 

التكلفة لفريوس نقص املناعة البرشية. وھو األمر الذي منح هذه الرشكات، بصفتها 

حاملة لرباءات اخرتاع بشأن العالجات، كسب أرباحا وتتقاىض عرشات اآلالف من 

املناعة  نقص  لعالج فريوس  الجنيسة  األدوية  تكلفة  تتجاوز  ال  الدوالرات، يف حني 

البرشية دوالًرا واحًدا يف اليوم. وزعمت الرشكتان أن اإلجراءات التي اتّخذتها جنوب 

وكبح  األدوية،  العاملي ضد رشكات  السخط  أدى  تريبس.  اتفاقية  انتهكت  إفريقيا 

العاملية  التجارة  إقامتها للدعوى إىل اعتاد جميع أعضاء منظمة  جاحها، بسبب 

إلعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة. وأكد إعالن الدوحة هذا حق 

الدول يف تفسري اتفاق تريبس عىل نحو يدّعم حقها يف حاية الصحة العامة وضان 

نفاذ الجميع إىل األدوية.

TRIPS جائحة كوفيد وقيود اتفاق تريبس >

بعد عقدين من الزمن، استجّدت جائحة أخرى، كوفيد19 لتدفع بثلثي أعضاء 

مبوجب  الفكرية  امللكية  التزامات  عن  بالتخيّل  باملطالبة  العاملية  التجارة  منظمة 

لتيسري  تريبس  اتفاقية  يف  املتضّمنة  املرونة  َمواطن  مّكنت  لقد  تريبس.  اتفاقية 

أبرزها  والتي  التصنيع  عىل  القدرة  إىل  تفتقر  التي  البلدان  يف  األدوية  إىل  النفاذ 

معايري  أو  املوازية،  والواردات  اإلجبارية،  -الرتاخيص  يف  واملتمثّلة  الدوحة  إعالن 

نقص  فريوس  عالجات  إىل  الّنفاذ  من  البلدان  الصارمة-  االخرتاع  لرباءة  األهلية 

معقولة.  بأسعار  القلب  وأمراض  والرسطان  الوبايئ  الكبد  والتهاب  البرشية  املناعة 

إاّل أن مقرتح دولتي الهند وجنوب إفريقيا الراهن يدفع بأن املرض رسيع الحركة 

التي  العراقيل  عن  كامالً  تنازالً  يتطلب   19 كوفيد  مثل  واملعدي  التحور  ورسيع 

تفرضها امللكية الفكرية ما يسمح للبلدان وللمنافسني بالحرية يف متابعة البحث 

مفاوضات  يف  للوقت  هدر  دون   - الصّحية  التكنولوجيات  ألي  وإنتاج  والتطوير 

الرتخيص املعّقدة، ودون خوف من دعاوى قضائية مباليني الدوالرات للتّعدي عىل 

الغنية. الدول  التي تفرضها  التجارية  الفكرية، ودون الخوف من الضغوط  امللكية 

الغنية،  الدول  تعتقد  الناس  سالمة  قبل  للربح  األولوية  إعطائها  منطلق  ومن 

أثبت عكس  الّدليل  أّن  إاّل  الفكرية ال تخلق حواجزا.  امللكية  بأن  كا هو متوقّع، 

االهتام  تركيز  إىل  وباإلضافة  حتى  للجائحة.  الكئيبة  الّسنوية  الذكرى  يف  ذلك 

التدافع  وهو  للقاحات«  »متييزا عنرصيا  متزايد،  نحو  يعترب، وعىل  ما  العاملي عىل 

التّفاوت،  عّزز هذا  فقد   ،19 كوفيد  للقاحات  واملرّوع  املنصف  املتكافئ وغري  غري 

ومنذ اللحظة األوىل، الّنفاذ إىل األقنعة والتقنيات التشخيصية واملعدات والعالجات.

أجل  من  الشعب  تلقيح  حملة  إسقاط  وحملة  ناو،  جستيس  جلوبال 

األدوية  صناعة  جمعية  مكاتب  يف  اللقاحات  يف  العاملية  املساواة 

.2021  ، لندن  وستمنسرت،  الربيطانية، 

ناو. جتيس  جلوبال   / هريد  جيس  فليكر:  االئتامن: 

التّفاوتات العالمية والجائحة

https://www.flickr.com/photos/wdm/51025507621
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يف وعي الجمهور عامة فإن تحقيق املدى وقّوة حاية امللكية الفكرية رمبا أتت 

مع خرِب أّن باحثني إيطاليني يعملون عىل طباعة ثالثية األبعاد لصامات جهاز التنفس 

الصناعي قد يواجهون تهًا قضائية من طرف حائزي حقوق امللكية الفكرية .إذ  طلب 

أحد أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك من رشكة ثري إم 3M ، وهي رشكة متتلك مئات 

براءات االخرتاع لتصميات األقنعة التي تفرضها بقوة،  التخيل عن براءات اخرتاعها 

األدوية روش Roche وأجربت تحت  التزويد. كا أذعنت رشكة  الرتفيع يف  بهدف 

19 يف  كوفيد  اختبارات  الكشف عن وصفة  القضائية عىل  باإلجراءات  التهديدات 

هولندا.  قد يخضع سعر Cepheid البالغ 19.80 دوالًرا أمريكيًا لالختبار التشخييص 

الرّسيع لكوفيد 19 ملدة 45 دقيقة عىل االنخفاض ليصل إىل 5 دوالرات أمريكية، األمر 

 US MNC الذي أثار اإلدانة من جمعيات املجتمع املدين. أّما رشكة غيلياد ساينسز

Gilead فهي تبيع دواء رميديسيفري Remdesivir املضاد للفريوسات بسعر 2.340 

الذين يزودون عدًدا  دوالًرا أمريكيًا. يف حني تتقاىض حفنة من أصحاب الرتاخيص 

محدوًدا من البلدان النامية مبلغ 320 دوالًرا أمريكيًا. تجدر اإلشارة إىل توقّع الباحثني 

يف جامعة ليفربول بانخفاض أسعار اإلنتاج الضخم ليبلغ أقل من 6 دوالر أمرييك.

فإن  ثانية،  كل  واحد  شخص  بتلقيح  الغنية  الدول  فيه  تقوم  الذي  الوقت  يف 

عىل  كبرية  قدرة  مثّة  واحدة.  جرعة  عىل  حتى  تُْقِدم  مل  فقرا  األشّد  الدول  معظم 

لحاية  قانوين  ألغام  حقل  تُجابه  لكنها  الجنوب،  بلدان  يف  اللقاحات  تصنيع 

البيانات،  وحرصية  التجارية  واألرسار  االخرتاع  براءات  ذلك  يف  مبا  الفكرية  امللكية 

االخرتاع لرباءات  األورويب  املكتب  بها  أفاد  التي  البيانات  ترُبز  سبيلها.  يعيق 

وتشري  كورونا.  فريوس  بلقاحات  املتعلّقة  االخرتاع  براءات  مئات  توفّر     EPO

إىل  النطاق  باتساع  اتّسامها  نحو  تجنح  اللقاح  اخرتاع  براءات  أن  إىل  الدراسات 

الجرعات.  ونُظم  العمرية  والفئات  املعالجة  وتقنيات  املكّونات  لتشمَل  حّد  أبعد 

أن  التي ميكن  بالخربة  بالتمّسك  اللقاحات  ملنتجي  التجارية  األرسار  تسمح حاية 

تساعد الرشكات املصنعة األخرى عىل رسعة توسيع نطاق االنتاج، يف حني ستخلق 

التسجيل. عملية  مواجهة  يف  أعىل  حواجز  األرجح  عىل  السوق  البيانات وحرصية 

< تعميق الفجوة بني الشامل والجنوب بشأن العالج

كان ينبغي أن يكون لقاح أسرتا زينيكا Oxford-AstraZeneca متاًحا لإلنتاج 

الضخم مبوجب تعهد جامعة أكسفورد األصيل بالرتخيص غري الحرصي للملكية الفكرية 

بشأن تقنيات كوفيد 19 الخاصة بهم. وبدالً من ذلك، تم إبرام صفقة حرصية مع 

AstraZeneca أسرتا زينيكا، التي دخلت يف تراخيص فرعية رسية مع بعض الرشكات 

املصّنعة. يتبنّي أّن الطاقة اإلنتاجية تظّل بوضوح غري كافية حيث تدفُُّق الجرعات من 

الهند إىل بعض البلدان النامية. كا مل يتم الوفاء بوعد التسعري غري الهادف للربح، 

الواحدة. للجرعة  أمرييك  دوالر  و8   3 بني  ما  تدفع  الفقرية  البلدان  أن  ورد  حيث 

ومن املثري لالهتام، كانت الدول الغنية مثال فرنسا وأملانيا وكندا من بني أول 

عملية  لتيسري  قانونية  تدابري  اتخذ  من  قانونية  تدابري  اعتمدت  التي  الدول  أّول 

الرتاخيص اإلجبارية لـكوفيد 19. وأصدرت دولة إرسائيل ترخيًصا إلزاميًا مبضادات 

وروسيا  املجر  تلتها   .Lopinavir / Ritonavir ولوبينافري  ريتونافري،  الفريوسات 

بإصدار تراخيص إجبارية لـدواء رميديسيفري Remdesivir. غالبًا ما تؤدي اإلجراءات 

الرتبّح  سلوك  بتعديل  الرشكات  قيام  إىل  الفكرية  امللكية  قيود  إلزالة  الحكومية 

واالستغالل فيا يتعلق بامللكية الفكرية. لقد أدى الرتخيص اإلرسائييل اإلجباري إىل 

إعالن رشكة األدوية آبفي AbbVie أنها مل تعد تطبق براءات االخرتاع الخاصة بها 

عامليا عىل كّل من ريتونافري و لوبينافري Lopinavir / Ritonavir كا كانت. قدمت 

يف  االخرتاع  براءات  بشأن  طعونًا  واألرجنتني  وتايالند  الهند  يف  املرىض  مجموعات 

رميديسيفري Remdesivir و فافيبريافري Favipiravir.  كذلك، سعت إحدى الرشكات 

جونسون  للقاح  لرتخيص  نفاذها  تعزيز  عىل  الحصول  إىل  علًنا  املصنعة  الكندية 

إلزامي. ترخيص  للحصول عىل  أند جونسون Johnson & Johnson وقد تسعى 

كوفيد  لقاحات  لتطوير  العامة  األموال  من  املاليني  الغنية  الدول  ضخت  لقد 

ويواجهون  باهظة  أمثانا  يدفعون  فإنهم  ذلك،  ومع  والعالجات.  واالختبارات   19

قيود  إلزالة  القانونية  اإلجراءات  استخدام  من  فبدالً  اإلمدادات.  يف  اضطرابات 

إىل  يلجؤون  فهم  اإلنتاج،  وزيادة  الخربات،  بتقاسم  والساح  الفكرية،  امللكية 

ينعدم  ذلك،  من  واألسوأ  ي.  الصادرات  قيود عىل  وفرض  املتاحة  اإلمدادات  قطع 

التي  االتفاقيات  بشأن  أو  أسعارها  أو  اإلنتاجية  طاقاتها  بشفافية  الرشكات  التزام 

الرشكات  بتعويض  الدول  مطالبة  حول  تقارير  املفاوضات  بعض  تتضمن  تربمها. 

مثال  الحكومية  املمتلكات  باستخدام  ائتاناتها،  املخالفة، وتوفري  الفعل  عن ردود 

خالل  من  التطوعية  اآلليات  الرشكات  قوضت  وبينا  رهنيّة.  كضانة  السفارات 

العاملية  الصحة  التابعة ملنظمة  التكنولوجيا  النفاذ إىل  التعامل مع مجموعة  رفض 

األولوية  ذات   Covax كوفاكس  إىل خدمة  اإلمدادات  ترتيب  إلغاء  أو عن طريق 

يف  األدوية  رشكات  اتحادات  متيض   ،19 كوفيد  للقاحات  العادل  التوزيع  بهدف 

التكثيف من ضغطها عىل الحكومات ووكاالت األمم املتحدة التي تحاول التغلب 

األمم  ووكاالت  العاملية  الصحة  منظمة  نادت  لقد  الفكرية.   امللكية  قيود  عىل 

املتحدة بصوت عال بدعمها للتخيّل عن اتفاقية تريبس. يف اآلونة التي كانت أمانة 

دفع  وبعناد يف  ماضية  الرمال،  بحزم يف  رأسها  فيها  تدفن  العاملية  التجارة  منظمة 

أكرث  اترسخ  نحو  تنحو  وكأنها  املواقف  بدت هذه  أن  و  لكن  و  الطوعية.  املناهج 

التنازل عن  أجل  النشطاء من  بها  قام  التي  الحمالت  فَأكْرَث رسوًخا،بعد شهور من 

إعالنًا   2021 مايو   5 يف  املتحدة  للواليات  التجاري  املمثل  أصدر   ، تريبس  اتفاقية 

مفاجئًا يدعم التخيّل عن اتفاقية تريبس وإن كان اقترص عىل لقاحات كوفيد 19.

حتى مع دفع الخطوة األمريكية للمفاوضات بشأن التخيّل عن اتفاقية تريبس

TRIPS بشكل أقرب، يتضح جليّا إضاعتنا للسنة املنقضية وهدرها يف انتظار إتيان 

الرشكات ِبالّصَواب والعمل بأسلوب صحيح.  لقد تعالت األصوات والّدعوات للحصول 

للناس كلُّهُم«. مع ظهور متغريات جديدة للفريوس، تواجه دول مثال  عىل »لقاح 

بلدي الهند موجات متتالية مدمرة تعصف باألرواح، وتعّمق األمراض املزمنة الناجمة 

عن كوفيد 19 وتوقع بذلك خسائر فادحة يف صفوف املرىض واألرس. وتعيث دمارا يف 

األنظمة الصّحية. آ، لها اآلن، مل يعد لدينا املزيد من الوقت إلضاعة اإلبحار يف قواعد 

التجارة املعقدة ومعايريها التنظيمية التي تعطى األولوية للربح قبل صحة الناس 

وسالمتهم TRIPS . سيمثّل التخيّل عن اتفاقية تريبس الخطوة األوىل الضورية يف متهيد 

الطريق لضان نفاذ الجميع ويف كل مكان إىل جميع تقنيات كوفيد 19 الصحية.   

>k0b0@yahoo.com<  توّجه كّل املراسالت إىل كاجال بهاردواج عىل الربيد اإللكرتوين
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التّفاوتات العالمية والجائحة

اللّقاحات المضاّدة لكوفيد 19: 
إماطة اللّثام عن أـوجه 

التفاوتات العالمية.
 PUCP ،بقلم كاميليا دجيياناال، جامعة بونتيفيكيا كاتوليكا ديل بيرو

The Center for Sociological, Economic, Political and Anthropological Research – CISEPA ، جمهورية البيرو

>

>>

العامل. أ أنحاء  جميع  يف  مدّمرة  واقتصادية  اجتاعية  آثارا  كوفيد  جائحة  فرزت 

ألحقت جائحة كورونا أشد الّضر ومع ذلك، تربز إحدى الرسائل األكرث أهمية 

الخطرية التي متّخضت عن هذه األزمة العاملية.  فنحن نواجه نفس األزمة يف كل 

مكان )نحن يف نفس القارب(، وعىل النحو الذي نواجه فيه إغالقًا يف بريغن بالرنويج 

فُرِض لكبح انتشار الفريوس، نواجه فيه إغالقًا يف ليا، بريو ما ال يتيح لها مجاالً 

يذكر يف التنّقل، وإغالقا آخر يف أحد األحياء الرثية يف ليا.  وبسبب تفاقم الجائحة 

تربز هنا رضورة تعزيز الجهود يف مكافحة ومعالجة التحديات الرئيسية التي ميثلها 

اإلغالق العام للعائالت التي تقيم يف مناطق أكواخ الصفيح يف نفس املدينة.

ضّد  للقاحات  متكافئ  غري  توزيع  إىل  املجانِس  املتخيّل  هذا  أفىض  لقد 

إمكانية  تكفل  بإجراءات  والنداءات  الدعوات  بعض  رغم   19 كوفيد  فريوس 

الغنية  الدول  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  الدول.  مختلف  يف  اللقاحات  تلك  إىل  النفاذ 

العاملية  الالمساواة  مثل  املتكافئة  غري  األمناط  نفس  اللقاح  توزيع  يتبع 

الوباء.  قبل 

FrankyDeMeyer / Getty Images / iStockphoto االئتامن: 

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.gettyimages.at/detail/foto/conceptual-image-of-a-world-globe-map-with-vials-for-lizenzfreies-bild/1299439856?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=iptcurl
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اللقاحات،  رشاء  عىل  القدرة  امتالك  يف  السبق  لها  كان  إذ  بالسباق:  فعليّا  فازت 

الدول  أن بعض  أن  ولنئ كان صحيحا  االنطالق يف تطعيم ساكنتها.  لذلك،  ونتيجة 

الفقرية،  البلدان  مع  اللقاحات  جرعات  بتقاسم  التزمت  الرنويج،  مثال  الغنية، 

الدولة. ثروة  عىل  يتوقّف   ،2021 يناير  بحلول  اللقاحات،  إىل  النفاذ  تحديد  كان 

 < نظام ابتكار األدوية القائم عىل الخصخصة

عدم  نتيجة  العامل  أنحاء  جميع  يف  اللقاح  عىل  الحصول  بشأن  الوضع  يكن  مل 

رغبة بلدان معينة يف اإلنفاق فقط، بل يعكس نظام ابتكار عاملي لألدوية. يحمل 

اشكاليات عّدة. تفيد التقارير تخصيص الدول الغنية متويالت حكومية بهدف لتطوير 

اللقاحات. وحتى يف حالة رشكة فايزر Pfizer، ورغم نَْفِيها ملساهات املال العام يف 

تطوير لقاحاتها، ترُبُز التّقارير تلّقي املؤسسات الرشيكة لها، والتي شاركت يف تطوير 

اللقاح، لتمويالت حكومية. للّذكر تسمح مشاركة الّدول الغنيّة يف تطوير اللقاحات 

باملطالبة بـ »أسعار أفضل«، دون حرمان الرشكات الخاّصة من حق االستفادة من 

اللّقاحات. وعليه، ومبوجب القواعد السارية املفعول، وعىل الرغم من الحاجة امللحة 

انتشار املرض ومتحّوراته املستجّدة، دفع  لتطعيم سكان جنوب إفريقيا للحّد من 

أكرث من ضعف ما يدفعه االتحاد األورويب لكل جرعة. وهو ما يناهز 2.5 مرة أكرث 

من معظم الدول األوروبية مقابل جرعات أكسفورد- لقاح أسرتازينيكا كوفيد 19.

من  الخاصني  اللقاحات  مصّنعي  من  الحكومي  التمويل  مساهمة  متنع  مل 

من  لحايتها  وذلك  القانونية  اإلصالحات  إىل  إضافة  الرسية  بالبنود  املطالبة 

إىل   19 كوفيد  لقاحات  جرعات  أّدت  حال  يف  تالحقهم  أن  ميكن  التي  الدعاوى 

الّريادة  اللقاحات وغياب  املاسة إىل  الحاجة  آثار جانبية غري متوقعة. لقد منحت 

مصّنعي   19 كوفيد  لقاحات  تجارة  عىل  الدنيا  الرشوط  بعض  فرض  يف  العاملية 

من  املصّنعني  أولئك  مّكّن  ما  هائال.  نفوذا  أْمَكَنـتها  كاملة  سلطات  اللقاحات 

توفري  إىل  تحتاج  التي  البلدان  مع  عرقلتها  أو  املفاوضات  وتأجيل  املاطلة 

املزيد  يف  مسببة  املطاف،  آخر  يف  واملساهمة  اليها  النفاذ  إعاقة  وبذلك  اللقاحات 

للفريوس. الجديدة  املتحّورات  )انتشار(  وتفاقم  التنمية  وإعاقة  الوفيات  من 

البريو وفشل مفاوضاتها مع رشكة فايزر. تعد بريو من  املثال  نذكر عىل سبيل 

يف   19 كوفيد  لـ  والوفيات  اإلصابة  حاالت  معدالت  أعىل  تحتّل  التي  البلدان  بني 

العامل.   مستوى  عىل  كذلك  وتتصّدرها  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 

كان  انهيارا  البلد  شهد   ،2021 يناير  بحلول  للجائحة  الثانية  املوجة  اجتياح  فحني 

الحكومة  بدأت   ،2020 سنة  ففي  بالفعل.  عليه  وأجهز  الصحي  الجهاز  أصاب  قد 

البنود  ببعض  القبول  رفضت  لكنها  فايزر،  رشكة  مع  مفاوضات  جولة  البريوفية 

األثر  رغم  أفىض،  ما  املسؤولية.  عدم  برشط  واملتصلة  الرشكة  فرضتها  التي 

البريو  جمهورية  تذييل  إىل  فايزر  برشكة  بالبالد،  للجائحة  ألحقته  الذي  املدّمر 

تم  اللقاحات  سعر  ومعضلة  إفريقيا  جنوب  حالة  يف  وكا  البلدان.   قامئة  يف 

من  مّكنهم  الكيّل  اللقاحات  مصّنعي  فنفوذ  العقاب.  من  تام  إفالت  ظل  يف  ذلك 

عاملية. طوارئ  حالة  غمرة  يف  سعرها  وإقرار  اللقاحات  إىل  النفاذ  قواعد  فرض 

<  النفاذ إىل اللقاحات والحق يف الصّحة

لضان  األساسية  العنارص  أحد  اللقاحات  مثل  األدوية  عىل  الحصول  يشّكل 

التحقيق الكامل لتمتّع كّل فرد بالحّق يف أعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية 

والعقلية.  تشكل االبتكارات يف الطب والنفاذ إىل هذه االبتكار ات عنرًصا رئيسيًا 

واللوائح  التنظيمية  النصوص  القوانني  تشّكل  وعليه،  األدوية،  عىل  الحصول  يف 

السياسات  يف  وضع  يف  اعتبارها  يتوّجب  أساسية  عنارص  القطاع  لهذا  املنظّمة 

وعرّت  عاملية  قيادة  غياب  عن   19 كوفيد  جائحة  كشفت  لقد  الوطنية.  الصّحية 

الثمينة،  القيمة  للبضائع  املصنعة  الرشكات  عىل  رشوطا  فرضها  يف  الدول  ضعف 

فضالً عن حدود مخططات االبتكار الطبي الراهنة. يربز جليّا أن تخصيص التمويل 

األدوية.    إىل  الجميع  نفاذ  لضان  يكفي  ال  الخاصة  للرشكات  الحكومي 

>gianella.c@pucp.edu.pe< توّجه كل املراسالت إىل كاميال جيتنيال عىل عنوانها اإللكرتوين

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/norway-share-covid-19-vaccine-poorer-countries-time-protecting/ 
https://www.internationalhealthpolicies.org/featured-article/why-does-pfizer-deny-the-public-investment-in-its-covid-19-vaccine/
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/south-africa-paying-more-than-double-eu-price-for-oxford-astrazeneca-vaccine
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/south-africa-paying-more-than-double-eu-price-for-oxford-astrazeneca-vaccine
mailto:gianella.c%40pucp.edu.pe?subject=
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تكريس الفجوات 
القائمة بين الّدائنين والمدينين

بقلم كريستينا لسكاريديس، )Christina Laskaridis( الجامعة المفتوحة، المملكة المتحدة

>

>>

والتحفيز ب بالديون  املمول  اإلنفاق  إجــراءات  الغنية  البلدان  تتّخذ  ينا 

املنخفضة  البلدان  تظّل  االقتصادي  لالنكاش  تصّديها  يف  االقتصادي، 

بدت  التي  املديونية  فخ  عالقة يف  العاملي  الجنوب  الدخل يف  واملتوسطة 

تنجيل وتتواىل فصولها.  إذ يتبنّي جليّا التادي يف تعزيز اإلرث االستعاري والجغرافيا 

السابقة للديون السيادية الكامن يف عمق يف الجنوب العاملي يف زمن الجائحة، يف 

الدائنني عىل  تعزيز مصالح  الدويل يف سياق  لإلقراض  األمد  نهج طويلة  اتباع  ظّل 

حساب تخفيف أعباء الدين.

<  الفوارق بني الشامل والجنوب والتمويل العاملي عن طريق التداين

الفكر  ومنظِّر  األمرييك  األنرثوبولوجي   )David Graeber( غرابري  دافيد  يعترب 

بَحْجِبِه  فّعال  وبشكل  الّدين  يتميّز  كيف  بيّنوا  الذين  املنظّرين  بني  من  التحّرري 

وتكرارا  مرارا  مجادال  املتكافئة،  غري  القوة  ولعالقات  التاريخية  التّبعية  لعالقات 

مّمن هم يف  يجعل  مبارش  أثر  املديونية  بلغة  املعاُد صياغتها  العنف  لعالقات  أّن 

يتجزّأ  ال  جزءا  الدولية  القروض  متثّل  إذ  الخطأ.  املوضع  يف  يبدون  وضعية ضعف 

الدائنني  ين  رصاعاٍت  الدين  سداد  صعوبات  تولّد  إذ  االستعارية  املشاريع  من 

واملدينني، رصاعات أفضت إىل آليات رقابة أجنبية مبارشة وإىل التّدخل العسكري. 

دون  والحيلولة  الدين  ّسداد  تعليق  يف  الّدائنني  نجاح  النادر  من  يكن  مل  أنه  إاّل 

بشأن  العاملية  املساواة  عدم  أوجه  استقصاء  تم  األخرية،  اآلونة  ففي  تحصيلها. 

تُعّد  إذ  واألَْمَولَة.  الجديد  االستعار  منظور  خالل  من  وتوضيحها  الدولية  الديون 

سياق  يف  املتكافئة  غري  الّديْن  عالقات  سات  من  تلك  التّابعة  األْمولة  مسألة 

وجود قيود هيكلية تعيق التنمية ناجمة عن كونها ذي موقع ثانوي تجاه املركز.

الدوليني.  واملايل  النقدي  بالنظام  لإلقراض  املتزايد  التأزم  جوانب  أحد  يتّصل 

التي طرحها كينيز، والعديد من بعد-الكينزيني يف وقت الحق،  النظر  وكا وجهة 

Arbu قبل  من  توضيح 

يكشف تفضيل السيولة عن تسلسل هرمي يف األصول املالية ليصبح أكرث تجلّيا يف 

االقتصاد الدويل يف ظل ظروف عدم اليقني وعدم االستقرار. لقد تصاعدت تجليات 

من  سنوات  وأدت  الجائحة.  عشية  حتّى  القادمة  الديون  مصائد  من  التحذيرات 

السياسة النقدية املتساهلة يف الواليات املتحدة، والتي ولدت من عملية استجابة 

ألزمة يف الشال العاملي، والتي رافقتها ترصفات الرشكات املالية، إىل حدوث طفرة 

يف السيولة العاملية، امتّدت إىل أزمة الديون الراهنة وألحقت بها آثارا حاّدة.  وقد 

أّدى ذلك إىل البحث العاملي عن تحقيق األرباح يف جميع أنحاء العامل النامي، مّا 

أفىض إىل تشّكل مشهد متغرّي للّدائنني يف بلدان كثرية منخفضة ومتوسطة الدخل 

وبلدان الّدخل املتوسط األدىن، والتي تعاين من أعباء الّدين الذي يرفقه عدم تكافؤ 

املنخفضة  للبلدان  بالنسبة  التمويل  تكلفة  إىل  إضافة  التمويل.  إىل  النفاذ  يف  كبري 

واملتوسطة الّدخل. فأّدى إىل تفاقم الّضعف الهيكيل أمام »مخاطر السوق« حيث 

مرتهنا وبشكل هائل عىل  نفسه  وإعادة متويل  بلد عىل متويل  أي  أصبحت قدرة 

عوامل خارج نطاق سيطرته، لينضاف الوضع إىل شغل هذه البلدان الشاغل والذي 

ظّل يساورها بشأن تقلّب أسعار الرصف الناجم عن االعتاد عىل السلع األساسية.

تنبع مشاكل تسديد الدين من القيود التي تعيق التنمية ومن هياكل اإلنتاج 

التفسري  من  أقل  جذورها  تكون  االستعاري،  املايض  نتاج  نفسها  وهي  العاملية، 

الذي يُرّدُد يف كثري من األحيان حول سوء اإلدارة املحلية للالية العمومية. كذلك، 

كيفية  حول  الراسخ  املؤسيس  بالفشل  املشكالت  هذه  من  آخر  جانب  يتعلّق 

مزيًجا  البلدان  تواجه  الدين،  سداد  مشاكل  تربز  فحني  الديون.  أزمات  معالجة 

رأس  أسواق  استبعادها من  فيقع  متباينة،  قانونية  وبيئات  الدائنني،  منتديات  من 

إىل  يدفعها  ما  الدائنة،  الجهات  تقيمها  التي  القضائية  الدعاوى  وتواجه  املال، 

النقد  صندوق  برامج  مع  ذلك  يقرتن  ما  وغالبًا  التنمية.  خطط  رسم  عن  التخيل 

ملشكالت  األمد  وطويلة  عادلة  حلول  توفري  عن  تعجز  التي  االنكاشية  الدويل 

من  الضعيفة  الفئات  حاية  عىل  الدولة  قدرة  اضعاف  من  يزيد  مّا  الديون، 
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بالديون.  املثقلة  البلدان  يف  السياسات  أمام  املناورة  حيز  تقلص  ظّل  يف  الساكنة 

تتّسم  بطرق  الديون  أزمات  معاجلة  تتّم  واسع  نطاق  عىل  به  مسلم  هو  وكا 

ب«ضئيلة جّدا ومتأّخرة جّدا« والتقاعس يف أحيان كثرية من خالل ذلك األسلوب 

يف إعادة تحقيق القدرة عىل تحّمل الدين، وبتكلفة اجتاعية حاّدة للبلد املدين.

< أثر جائحة كوفيد 19 يف مسألة الدين

 انكشفت مع بداية الجائحة أوجه عدم املساواة والتي طال أمدها يف االقتصاد 

العاملي وزاد تفاقمها. وإزاء االختالل يف حركة التجارة التي تعتمدها البلدان كمصدر 

للعمالت األجنبية، وانخفاض أسعار السلع األساسية والتي يتّم تحديدها يف األسواق 

املالية، اعترُب انعكاس حركة تدفّق ُرؤوس األموال يف ربيع 2020 األكرث ضخامة عىل 

اإلطالق. وقد ترتب عىل ذلك انخفاض يف قيمة عمالت الدول، ما زاد من عبء 

سداد الديون بالعمالت األجنبية. يجّسد االفتقار إىل النفاذ إىل العملة الصعبة أثناء 

غري  قدرة  ويُوجُد  الدويل  االقتصاد  يف  التبعيّة  ووضع  املتكافئ  غري  التكامَل  األزمة 

متكافئة عىل االستجابة. ولنئ كان هذا هو الوضع األكرث وضوًحا يف املقاييس املختلفة 

لتدابري الدعم املايل عرب مجموعات الدخل، وعىل نحو جيّل، يتعّزز النفاذ غري املتكافئ 

الّنافذة.  الفاعلة  الجهات  تتخذها  التي  اإلجراءات  املطلوبة من خالل  السيولة  إىل 

يقترص الّنفاذ إىل خطوط مقايضة الّدوالر املوسعة والتي افتتحها بنك االحتياطي 

الفيدرايل األمرييك عىل بعض البلدان الكربى، وجرّاء ترتيبات التمويل اإلقليمية غري 

نشطة يف أغلب األحيان، كانت االستجابة السياسة الرئيسية ملسائل الديون العاملية 

يف يد مجموعة العرشين G20 وصندوق النقد الدويل )IMF(. ومع ذلك، عىل الرغم 

من التقديرات البالغة 2.5 تريليون دوالر الالزمة للتمويل غري املرشوط واملعفي من 

الديون، إضافة إىل إلغاء الديون املقدرة بقيمة 1 تريليون دوالر عرب مجموعات الدخل، 

وإصالح هيكل الديون لإلصالح الشامل الذي طال انتظاره، فقد اعتمدت االستجابة 

عىل زيادة الوصول إىل القروض باهظة الثمن عرب املناطق ومجموعات الدخل، ويف 

معظم األحيان، عىل البلدان التي تواجه بالفعل صعوبات يف سداد الديون. تجدر 

اإلشارة إىل إنفاق تلك البلدان بالفعل مبالغ من اإليرادات العامة عىل خدمة الديون 

تفوق عدة أضعاف من تلك التي تُنفق عىل الرعاية الصحية و النظم الصحية املنهكة. 

الثنائية  الديون  لخدمة  املؤقت  والتأجيل  الدويل  النقد  صندوق  قروض  تؤدي  إذ 

من خالل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين )DSSI(، التي أطلقتها مجموعة 

العرشين يف أبريل 2020 ملنح أفقر البلدان تعليقا مؤقتا ملدفوعات ديونها الرسمية، 

إىل تفاقم مخاطر املديونية ومشاكل الديون الحالية، وهي تُفرتض أن تفيض مستقبال 

إىل سنوات من التقّشف والذي سيسمح يف الوقت ذاته وبشكل غري مبارش، للدائنني 

الخاصني غري املشاركني والدائنني متعددي األطراف بسداد الدين.. ويعني الجانب 

الّدين )DSSI( أن مبادرة تخفيف خدمة  الطوعي ملبادرة اإلطار املشرتك ملعالجة 

الديون ليست إال مبادرة جزئية وتخدم الدائنني غري املشاركني حيث يتّم التسليم 

برشوط باهظة التكلفة. كا تظّل أقل بكثري من الالزم. يعكس اإلطار املشرتك الذي تم 

إنشاؤه يف نوفمرب 2020 ملعالجة إعادة الهيكلة تلك اإلخفاقات املؤسسية املعروفة.

 < بنية الّدين الّدويل املنحرف 

فرتة  منذ  املعروف  الحايل  الدويل  الدين  بنية  الضوء عىل عجز  الجائحة  تسلط 

الجاعي،  اإلجراء  مشكالت  حصول  ومنع  بأكمله،  الدائنني  عامل  إدارة  عن  طويلة 

وكذلك ضان حقوق امللكية بني الدائنني، وأهمها، ضان معالجة مشكالت سداد 

السداد  فيها  يتحقق  واستقاللية.  نحو رسيع وبشفافية  عليها عىل  والتغلّب  الدين 

تتخبّط  التي  البلدان  السّكان يف  األثر عىل  األدىن من  الحد  إىل  يقلّل  شامل بشكل 

يف أزمة الديون. ومن املهم التذكري بأن النهج القائم هو نتيجة املحاوالت املستمرة 

التي يقوم بها الدائنون يف إدارتهم أزمة الديون ومعالجتها وفًقا ملصالحهم، رافضني 

مراًرا كل ما يعرض عليهم من املقرتحات ومحاوالت معالجتها بالطرق التي تقرتحها 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. متثّل برامج التقشف التي ينّفذها البنك الدويل 

وصندوق النقد الدويل أحد العنارص األساسية البارزة لهذا النظام، والتي تؤدي يف 

كثري من األحيان إىل آثار سلبية عىل حقوق اإلنسان وتلحق بها أرضارا. وهي تعترب 

من بني القضايا التي أصبحت أكرث إثارة للجدل إذ ترتكز تلك الربامج عىل عملية 

املوافقة عىل القروض التي تصف الديون بأنها »مستدامة، ما يؤدي إىل تفاقم أعباء 

تحتاجه  االنقاذ  إىل  املاسة  الحاجة  وتقويض  املشكلة،  من حجم  والتقليل  الديون، 

الدول املدينة. وطوال الوقت، وبينا تقرع أجراس عمليات التحفيز املستمر مدّوية 

دون توقّف يف بعض البلدان ذات الدخل املرتفع، تقوم االستجابة ملشاكل الديون 

العاملية عىل افرتاض استعادة النمو لنشاطه تعافيه إىل مستويات ما قبل الجائحة، 

البلدان ألساليب تقشف مايل بعد عمليّة متويل اإلنفاق باالستدانة املؤقت  واتباع 

والتخيل بذلك عن االستثار واإلنفاق االجتاعي املطلوب لتقليص اإلنفاق الحكومي. 

النمو.  آفاق  تيسء  وتقشفه  الدويل  النقد  صندوق  رشطيّة  أّن  علينا  يخفى  ال 

باإلضافة  البلدان،  من  الكثري  يف  يتعرثَّ  قد  مستدام  تعاف  تحقيق  دون  يحول  إذ 

بالغة  أرضارا  الرشطية  آليات  تلحق  إذ  األخرى.  اإلمنائية  األهداف  من  طائفة  إىل 

وسجالً  الفقر،  وتفاقم  املساواة،  عدم  أوجه  وعىل  الصحة،  عىل  املدّمر  بتأثريها 

االجتاعية  التحتية  البنى  إنتاج  إعادة  يف  هذا  يسهم  ولنئ  الديون.  لسداد  سيئًا 

انعدام  أيًضا وضع  التمويل، فهو يعزز  التي تعاين من نقص  الضعيفة  واالقتصادية 

أن  أخرى،  مرة  االستجابة،  أوضحت  املؤسسات.  هذه  تواجهها  التي  الرشعية 

تشبه  الدويل.   االقتصاد  يف  للتكامل  التاريخية  العنارص  تعزز  املؤسسية  العمليات 

القّوة غري املتكافئة بني املدينني والدائنني،  عملية املوافقة عىل القرض يف أعراضها 

ميكن  ال  وما  دفعه  ميكن  فيا  القرار  صاحب  بشأن  املعرفة  سياسات  يربز  ما 

اإليفاء به. فهو ميّكن الدائنني من إيالء األولوية لتكلفة إعادة هيكلة الديون عىل 

املدينني.    حالة  من  للتخفيف  الّدين  هيكلة  إعادة  يف  الفشل  تكلفة  حساب 

توّجه املراسالت لكريستينا لسكاريديس عىل الحساب اإللكرتوين

 >christina.laskaridis@open.ac.uk< 

mailto:christina.laskaridis%40open.ac.uk?subject=
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أن ل قبل  حتى  ــؤرشات،  امل ملعظم  طبقا  العاملية  التّفاوتات  سّجلت  قد 

ارتفاعا   ،2020 مــارس  يف  العامل  التاجي  الفريوس  مرض  جائحة  تضب 

املسبوقة  غري  وتداعياتها   19 كوفيد  جائحة  أّججت  إذ  عقود.  من  ألكرث 

فتعّمق  نعرفها،  كا  تقريبًا  الحياة  مناحي  كّل  ومّست  العاملية  التفاوت  أوجه 

أوجه  مثّلت  الّناس.  حياة  رشيان  وتقطّع  األبعاد  املتعددة  الجوانب  هذه  تفاقم 

واحدة  فقرا  األكرث  والفئات  غنى  األكرث  الفئات  بني  الشّق  وترّدي  املساواة  عدم 

متفاوت،  نحو  وعىل  القامئة،  االختالفات  بسبب  امللموسة  األعــراض  أشد  من 

القومية  واألقلّيات  والّدين  واللون  االجتاعي  والنوع  والعمر  الجنسية  عىل 

أخرى. أبعاد  جانب  إىل  االقتصادي  الوضع  ترّدي  خطورة  تزايد  مع  اإلثنية  أو 

< ترّدي الفقر واحتدام الاّلمساواة

بينا تظّل معّدالت انتشار كوفيد 19 ومعدالت الوفيات الناجمة عنها منخفضة 

يف أفريقيا، ظلّت القارة تواجه راهنا تحدياٍت بشأن التّعايف من أزمة الدين الحاّدة 

وتفاقم األزمة املالية يف ظّل تفيّش الوباء الذي استقرّت أرضاره املدّمرة يف مناح عّدة 

من الحياة.  يقّوض هذا الوضع ال سيا التّقّدم السابق ألفريقيا نحو تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة السبعة عرش لألمم املتّحدة )SDGs( يف مجاالت من بينها تحسني 

خدمة الرعاية الصحية، والحصول عىل الغذاء، والنفاذ إىل التّعليم. واألهم من ذلك، 

جميع  اعتمدتها  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  تتضّمنه  الذي  االعرتاَف  يقوض 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة سنة 2015، والذي ينّص عىل أّن عملية القضاء عىل 

الفقر مرتهنة بالحّد من أوجه عدم املساواة. أّما عىل املستوى القاّري، فإن تطلعات 

أفريقيا يف إطار أجندة 2063، والتي تتجّسد يف الرؤية التحّولية طويلة املدى للقارة 

سعيا إىل تعزيز النمو االقتصادي املستدام والشامل ودفع التنمية، تُويل األولوية أيًضا 

للقضاء عىل الفقر والحّد من التفاوتات. وعليه، فإّن مسألة الالمساواة وثيقة االرتباط 

بالتنمية وبالنمو االقتصادي وقد أضحت وعىل الصعيد العاملي قضيّة سياسية رئيسة.

ولسوء الحّظ ستشهد أفريقيا جنوب الصحراء حدوث زيادة كبرية يف معدالت 

تقريرها  يف  املتحدة  األمم  لفتت  فقد  التفاوتات.  رقعة  اتساع  مخاطر  و  الفقر 

الفقر  معّدالت  يف  ارتفاعا  ستشهد  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أن  إىل  تشري  توقّعاٍت 

يف  آخذة  املدقعني  الفقراء  أعداد  أّن  للتقرير،  وفقا  يُتَوقُّع،   .2020 بحلول  املدقع 

التزايد وتقّدر األمم املتحدة أن يتفاقم ذلك وبشكل كبري، بزيادة تبلغ 26 مليون 

الجائحة.   تسارع  بفعل  مهّددين  الدويل  الفقر  يعيشون دون مستوى خط  شخص 

يعيد هذا الرقم أفريقيا جنوب الصحراء إىل مستويات الفقر املسّجلة سنة 2015، 

الواضح  من  لذلك،  املنطقة.  يف  التّقدم  جهود  من  سنوات   5 فرتة  يعني هدر  ما 

تنرصف  أن  للغاية،  املهّم  ومن  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  اآلن  علينا  يتعنّي  أنّه 

من  وذلك  تهميًشا  وأكرث  فقرا  الّسكان  أشّد  حياة  تحسني  عىل  الرتكيز  إىل  أفريقيا 

الحياة. جوانب  جميع  يستوعب  ومنصف  وعادل  مستدام  مجتمع  خلق  خالل 

وللفرص  للدخل  املتكافئ  غري  التوزيع   - االقتصادي  التفاوت  ميثّل 

األفريقية  البلدان  من  للعديد  بالنسبة   - املجتمع  يف  الفئات  مختلف  بني 

البلدان  حتى  سّجلت  إذ  للقلق.  إثارة  واألكرث  الشائكة  املسائل  أكرث  من 

ومرص  أفريقيا  وجنوب  نيجرييا  مثال  إجايل،  محيل  ناتج  أعىل  ذات  األفريقية 

املساواة. وعدم  الفقر  مستويات  أعىل  أبرز  بعض  وأنغوال،  واملغرب  والجزائر 

الحّد  محاولة  يف  إضافيني  تحّدينَْي  أبرز  إذن  األفريقية  البلدان  تواجه 

تتمثّل  والتي  والتنمية  النمو  يف  واالستثار  املساواة  عدم  أوجه  من 

املتصاعدة. الديون  وأزمة   )IFFs( املرشوعة  غري  املالية  التدفقات  يف 

)IFFs( الّتدفقات املالية غري املرشوعة >

ميكن تعريف التدفقات املالية غري املرشوعة باألموال التي يتم جنيُها أو تحويلُها 

إخفاء  مثال  معيّنة  تجارية  أنشطة  خالل  من  قانونية  غري  بطريقة  استخداُمها  أو 

أو عن طريق  قانونية،  للرشكات من خالل رشكات وهمية غري  الحقيقيني  املالكني 

األسلحة  وتجارة  واملخدرات  املرشوع  غري  الصيد  مثل  املنظمة  اإلجرامية  األنشطة 

واالتجار بالبرش وكذلك نهب النفط واملعادن، ترفقها املارسات الفاسدة التي تلعب 

دوًرا محوريّا يف تسهيل رسيان تلك التّدفقات. تُعترَب الرشكاُت متعددة الجنسيات 

املالية  التدفقات  معظم  عن  املسؤولَة  الجهَة  واألفراد  الضيبية  واملالذات  الغنية 

أعىل  تركيز  وبنسبة  فقرا  العامل  دول  أشّد  من  اختالسها  يتّم  والتي  املرشوعة  غري 

االستخراجية  الصناعات  سيا  وال  معيّنة،  قطاعات  يف  الدولية  املالية  للصناديق 

الغنيّة  البلدان املتقدمة  أيادي  والتعدين، والتي متيل إىل أن ينتهي بها املطاف يف 

املاضيني،  العقدين  يف  الوراء  إىل  نظرنا  وإذا  التجاريني.  أفريقيا  رشكاء  جيوب  ويف 

 Luanda ليكس  لواندا  مثال  الضيبية  الفضائح  من  متناهية  ال  سلسلة  لنا  عرّت 

ليكس وترسبات   Mauritius Leaks موريشيوس  جمهورية  وترسيبات   Leaks

 The Panama بنا وأوراق   Swiss Leaks السويرسية  والترسيبات   Lux Leaks

Papers وترسبات أوراق الجّنة Paradise Papers، من بني أمور أخرى عن قضية 

التدفقات املالية غري املرشوعة وأثارت مخاوف عامة وسياسية بشأن التعامل معها.

والتنمية    للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  من  املتوفّرة  املعلومات  تُشري 

)UNCTAD( أن أفريقيا تخرس ما يقّدر بـ 88.6 مليار دوالر أي ما يعادل %3.7 

من الناتج املحيل اإلجايل سنويًّا بسبب التّدفقات املالية غري املرشوعة. إذ تعادل 

اإلجالية  السنوية  التدفقات  مجموع  تقريبا  الخارج  إىل  املتجهة  التدفقات  هذه 

تتلقاه  الذي  املبارش  األجنبي  االستثار  ومن  الرسمية  اإلمنائية  املساعدة  من 

املساعدات  عن  االستغناء  عىل  أفريقيا  قدرة  عىل  يدّل  مّا  األفريقية.  البلدان 

التّدفقات  الخارجية إذا متّكنت من استعادة األموال املفقودة واملنهوبة من خالل 

القارة. تنمية  الربامج  يف  استثارها  لها  يتسّنى  حتّى   )IFFs( املرشوعة  غري  املالية 

التّفاوتات العالمية والجائحة

التحّديات التي تواجه الحّد 
من الفقر والحّد من عدم المساواة في أفريقيا

بقلم الكي ستار ميياندازي )Luckystar Miyandazi( أخصائّية برامج في منّظمة مراجعو الحسابات بال حدود، ومنسقة 
أفريقيا، مركز القطاع المالي األفريقي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أفريقيا الجنوبية

>
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مثّة أموال تفقدها قارّة تعاين بالفعل من افتقار املوارد. وعليه، ال تعترب التّدفقات 

املالية غري املرشوعة ›‹جرمية دون ضحايا‹‹ بل أنها تّض باألفراد واملجتمع عىل حّد سواء. 

فمن األمور امللفتة للنظر أثرها اإلمنايئ الهائل ودورها املحورّي يف زيادة اتساع نطاق 

رقعة عدم املساواة االجتاعية واالقتصادية يف أفريقيا وعامليًا وذلك من خالل انتزاع 

األموال الالزمة للصّحة والتعليم والبنية التحتية والسلع والخدمات العامة األخرى.

< استفحال نسبة الّدين

تواجه أفريقيا كذلك أزمة مالية وشيكة نتيجة تفاقم مشكالت الديون الناجمة 

العام والخاص. ومع تفيش  القطاعني  الخارجيني من كال  الدائنني  عن االقرتاض من 

عبء  وتخفيف  ديونها  بإلغاء  األفريقية  البلدان  بعض  طلبت   ،19 كوفيد  جائحة 

للوباء.  املدمرة  واالقتصادية  الصحية  اآلثار  من  التعايف  عىل  ملساعدتها  الدين 

ورغا عن ذلك، نسوق مثال زامبيا، الّدولة غري ساحلية والغنية باملوارد والتي 

مل تحّقق سوى مستوى منخفضا من الّدخل املتوسط سنة 2011، فإّن عبء الّدين 

أنحى  ديونه  سداد  عن  األخري  وتخلّفه  البلد  لهذا  واملتصاعد  املرهق  الخارجي 

بالالمئة من قبل بعض من مواطنيها عىل النخب الّسياسية التي ينبغي مساءلتهم 

عن سوء اإلدارة، وعن الفساد، وانعدام الشفافية، واالستجابات الرديئة للسياسات 

أصبحت  املساواة.  عدم  معدالت  وتفاقم  الفقر  جيوب  لتغذية  إاّل  تسعى  ال  التي 

 42.5 بلغت  التي  ديونها  تتخلف عن سداد  أفريقية  دولة  أول  زامبيا سنة 2020، 

باستدامة  تَُنوء  كانت  حني  يف   .EuroBond اليوروبوند  سندات  من  دوالر  مليون 

متعددة  واملؤسسات  الصني،  مثال  أخرى  لحكومات  الخارجية  ديونها  مدفوعات 

األطراف، والدائنني الخارجيني من القطاع الخاص، مبا يف ذلك القروض والسندات. 

خالل  من  واالقتصادية  اإلنسانية  األزمة  تفاقم  إىل   19 كوفيد  جائحة  أّدت  لقد 

االستحواذ عىل النظام الصحي، من بني أمور أخرى. وتأثرت القطاعات االقتصادية 

الرئيسية مثال قطاع التّعدين والزراعة والسياحة سلبًا بالجائحة ما أدى إىل فقدان 

التدابري  لتنفيذ  املايل  الحيز  محدودية  مع  البطالة.   معدالت  وارتفاع  الوظائف 

التي ميكن أن تؤدي إىل مزيد من االستثار يف شبكات الضان االجتاعي بسبب 

الجنسيات. متعددة  للرشكات  املمنوحة  املتعددة  الضيبية  والحوافز  الديون 

< الحاجة إىل سياسات رضيبية مالمئة للفقراء

ميكن أن تؤّدي تعبئة املوارد املحلية املتاحة )DRM(. إذ يدعم تثمني تلك املوارد

الضيبية  السياسات  ترفقه  الذي  املحلية والسيا  املالية  املوارد  تعبئة  الجبائية 

الحّد من أوجه  التعبئة دوًرا رئيسيًا يف  للفقراء. تلعب مثل تلك  املنارصة  الوطنية 

عدم املساواة االقتصادية يف العديد من املجتمعات األفريقية وعىل الصعيد العاملي. 

إدارة  فتحسني  املساواة.  عىل  تؤثر  أن  وميكن  رئيسيًا  دوًرا  الضائب  تؤّدي 

عىل  قصوى.  أهمية  ذات  مسألة  املحلية  املوارد  تعبئة  لتعزيز  كوسيلة  الضائب 

توفري  عىل  ذلك  بعد  إنفاقها  يتم  التي  اإليرادات  تحصيل  خالل  من  املثال،  سبيل 

السلع والخدمات العامة الالزمة والتي ما تكون تلك البلدان يف حاجة ماسة إليها 

التّصاعدية  الضائب  استخدام  ميكن  كا  العامة.  الصحية  والرعاية  التعليم  مثال 

كأداة إلعادة توزيع الدخل والرثوة وبلوغ الحد األعىل من توفري الخدمات ونوعية 

الرعاية االجتاعية ما يساهم يف تقليص رقعة الفوارق االقتصادية. حيث تتجىّل 

فّعالة تدّخلية  أداة اجتاعية  أو  السياسة الضيبية كونها تشّكل وظيفة  تلك  آثار 

عن  يرتتب  ما  مع  والسلوكيات  الخيارات  وتنظيم  معالجة  يف  مهًا  دوًرا  تلعب 

الضائب  والبيئة. تعترب  الجنسني  الصحية واملساواة بني  النتائج  آثار عىل  ذلك من 

السعي إىل تحقيق سياسات  للتمثيل واملساءلة حيث، ويف سياق  أداة مهمة  أيًضا 

الضائب  إدارة  تحسني  آليات  تطبيق  يشكل  أن  ميكن  للفقراء،  مالمئة  رضيبية 

خاص. بشكل  منها  االستفادة  للفقراء  يتسّنى  حتّى  العامة  الخدمات  لتمويل 

من الواضح أن الضائب مورد أسايس لتحقيق أهداف التنمية وميكن أن تلعب دوًرا 

رئيسيًا يف الحد من عدم املساواة يف أفريقيا والعامل. ال ينبغي فهم دور الضيبة عىل 

أنه أحادي البعد. فعىل العكس من ذلك، فهو يتجاوز يف الواقع مجرَد متويل االستجابة 

والتعايف من الجائحة إىل بناء مجتمعات أكرث عدالً وإنصافاً وإرساء العدالة االجتاعية.       

>AzreeStar@gmail.com< توّجه كل املراسالت إىل اليك ستار ميياندازي عىل الحساب اإللكرتوين

التّفاوتات العالمية والجائحة

لألفراد  ضارة  فهي   - ضحايا«  بال  »جرمية  ليست  املرشوعة  غري  املالية  لتدفقات  “ا
                                                                                            ” ملجتمع ا و

mailto:AzreeStar%40gmail.com?subject=
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التّفاوتات العالمية والجائحة

الكوارث التوأم في الهند
- أجندة عمل غير مكتملة

بقلم إ. فنكات رامنايا و فيها أماندي، منظمة الشباب من أجل العمل، الهند

>

>>

عاديّة إ غري  حياتنا  ستظّل  رُقعتها،  وتراجعت  الجائحة  تفيّش  انحرس  ومتى  ذا 

البرشية  الخسائر  ستكون  كذلك،  قبل.  من  عليه  كانت  عّا  البعد  كل  وبعيدة 

وسبل العيش وفقدان املمتلكات ضخمة كا ثبت ذلك يف الهند حني واجه الناس 

الكارثتني التوأم: جائحة كوفيد 19 وكارثة الفيضانات. ففي سنة 2020، واجهت الهند 

غضب الطبيعة وقساوتها يف طرفة عني حني أتت عىل عّدة أقاليم من الهند وأوقعت 

املفقودين.  من  هائلة  أعدادا  تاركة   19 كوفيد  خضم  يف  وأعاصري  غزيرة  أمطار 

جرفت  التي  الجارفة  والسيول  الرتبة  انزالقات  من  الطبيعية  الكارثة  تلك  تسبّبت 

معها العديد من األرواح البرشية يف دمار هائل. حيث تبّددت سبل العيش وضاعت 

املحاصيل. وتضاعف حجم اآلثار السلبية الناجمة عن الكارثتني موقعة أسوأ أثر يف 

أنفسهم  إعالة  عىل  والعاجزين  الّدمار  كاشة  يف  العالقني  املهاجرين  ماليني  حياة 

اإلغاثة  عمليات  تكن  مل   .19 كوفيد  قُراهم عقب  إىل  بالعودة  فسارعوا  وعائالتهم 

التي قامت بها الحكومة ومنظات املجتمع املدين كافية ملعالجة مثل تلك الكوارث 

املزدوجة الضخمة. إذ سحبت الطبيعة البساط متاما من تحت أقدامنا. فكوفيد 19 

كارثة صّحية عامة تدعو إىل تعزيز االستثار يف مجال الصّحة العامة. ولكنها تعكس 

أدلة دامغة عىل مدى اسهام  البيئي. فقد تراكمت  التوازن  وبشكل أسايس،اختالل 

فقدان التنّوع البيولوجي واالزدياد املتعاظم يف توغالت االنسان يف العامل الطبيعي 

اسهاما كبريا يف تفيش األمراض الوبائية مثال كوفيد 19 وانتشار ها. سيكون إدراك 

علم البيئة وتقييم التغرّي البيئي أساسيَني يف تحديد األوبئة املحتملة يف املستقبل. 

وستعزز جائحة كوفيد 19 أيًضا الحاجة إىل إيالء اهتام أكرب للعلوم الحيوية حتّى 

تحظى الزراعة وصحة البرش والبيئة باألهمية الاّلزمة.

يعانون  الذين  أولئك  عىل  األول  املقام  يف 

عىل  الجائحة.  من  غريعادل  بشكل  حقا 

مستشفى  أباد  حيدر  املثال،  سبيل 

يف  كورونا  فريوس  ملرىض  العام  العثامنية 

بسبب   2020 عام  يف  املياه  غمرته  الهند 

لألمطار. غزير  هطول 

تويرت االئتامن:   

< إجراءات اإلغالق بسبب الجائحة وتدفقات الهجرة العكسية

كان عىل املجتمعات الهشة من املهاجرين يف الهند، وال سيا النساء واألطفال 

املعلوم  ومن  واالقتصادية.  النفسية  الضغوط  من  متعددة  مواجهة رضوب  منهم، 

خالل  أغلبهّن  تتمّكن  مل  املوازي  االقتصاد  قطاع  عىل  يهيمّن  النساء  معظم  أن 

قريتهن مبجرد عودتهن من  أي عمل يف  الحصول عىل  العكسية، من  الهجرة  فرتة 

املدن بسبب اإلغالق. لقد ألقى اإلغالق بظالله عىل النساء دافعا بهّن إىل مصيدة 

االكتئاب واليأس وتنامي غموض أوضاعهّن االقتصادية. كا أفادت البالغات الواردة 

املتعلّقة  الشكاوى  عدد  يف  امللحوظ  التصاعد  ذاتها  الفرتة  وخالل  أنّه  والتقارير 

شبكة  إىل  االستناد  من  حرمانهّن  غياب  يف  املائة  يف   100 بنسبة  األرسي  بالعنف 

مداخيل  تلّقت  إذ  االجتاعية.  املؤسسات  من  اجتاعية  مساعدة  أي  أو   ً حاية 

الناجمة  واالكتئاب  اليأس  مخالب  وتوسعت  النشاط،  انعدام  جراء  رضبة  النساء 

اإلمكانيات  ضوء  يف  لها  ُولدن  التي  أرسهّن  مع  والتواصل  االتصال  محدودية  عن 

الذي  األمر  الرسمي  الدعم  توفر  وانعدام  الذكية  الهواتف  للحصول عىل  الضعيفة 

تّم  إذ  االنتحاري.  والسلوك  االضطراب  مخاطر  كّاشة  يف  الوقوع  إىل  بهّن  دفع 

اتصال عدد هائل من املراهقات والشابات بـخط املساعدة الهاتفي رقم 1098وهو 

مركز دعم نجدة لتقديم العون لألطفال وحايتهم من اإليذاء الجسدي والعقيل. 

واقترصت  أخرى  مشكالت  معالجة  يف  الصحية  الرعاية  مؤسسات  عجزت  كا 

دفع  مّا   19 كوفيد  جائحة  بفريوس  للمصابني  والرعاية  الصحية  الخدمات  عىل 

من  هائلة  مبالغ  وإنفاق  الخاصة  مواردهن  عىل  االعتاد  إىل  الفقريات  بالنساء 
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الوالدة.  مثل  الصحية  الرعاية  من  أخرى  ورضوب  الفريوس  من  العالج  عىل  املال 

كفاية  واألطفال النعدام  النساء  بني  التغذية  تفىش سوء  ذلك من وضع  فاقم  لقد 

النهار  منتصف  وجبة  عىل  األطفال  حصول  ضان  إتاحة  دون  الحكومية،  اإلغاثة 

ضوء  يف  بيّنا  للعائالت  الجزيئ  التجويع  كان  لقد  املدارس.  إغالق  بسبب  املدرسية 

غياب فرص العمل ما أدى إىل استنفاد مدخراتهم الضئيلة للبقاء عىل قيد الحياة. 

< الفيضانات 

األحياء  سكان  ُهّجر  أباد،  حيدر  مدينة  مثل  الحضية  املناطق  يف  حتى 

حني  منازلهم  من  للمخاطر  املعرضون  العشوائية  الصغرية  واملستوطنات  البائسة 

العديد من هذه  فقد  لقد  منازلهم.  واجتاحت  العارمة  الفيضانات  غمرتهم سيول 

االنتقال  إىل  واضطرت  املنزلية  ومستلزماتهم  وأثاثهم  وظائفها  الفقرية  املجتمعات 

والنفيس  البدين  اإلجهاد  لقدر رهيب من  مواقع جديدة حيث خضعت  إىل  مؤقتًا 

إذ  الخاطئ.  العمراين  للتخطيط  نتيجة  إاّل  الفيضانات  تلك  تكن  مل  واالقتصادي.  

املياه  وخزانات  الصّحي  الرصف  قنوات  عىل  البناء  تعزيز  تقليص  إىل  األدلّة  تشري 

سلسلة  كنت  ذلك،  إىل  إضافة  الحضي.  املحيط  تحّمل  قدرة  تدين  من  املزيد  إىل 

األعاصري والفيضانات التي اجتاحت الهند بدءا من 2014 نتيجة كّل من االنبعاثات 

عن  فضالً  أيًضا،  العامل  من  أخرى  أجزاء  يف  بل  وحدها  الهند  يف  ال  املنشأ  البرشية 

األنشطة التنموية غري املخطط لها يف البالد. ويف السياق ذاته نقيس مثال الفيضانات 

لهطول  نتيجة   2014 أغسطس  يف  الرشقية  بيهار  والية  يف  كويش  لنهر  العارمة 

يف  مكعب  قدم  ألًفا   28 وإنسكاب  النهر،  منبع  حيث  نيبال،  يف  الغزيرة  األمطار 

بنحو  أرضارا  كويش  نهر  سدود  فيضان  ألحق  لقد  هناك.  امللوثة  املياه  من  الثانية 

وممتلكاتهم. وماشيتهم  محاصيلهم  وأتلفت  األرواح  فقدوا  شخص   22،5000

< رضورة ترصّف الحكومات

حان الوقت ليُدرك صانعو السياسات حالة تغرّي املناخ ويسعوا بشكل جاعي نحو 

استعادة البيئة والبيئة. يحدونا األمل بالتزام جديد بالوفاء بالتعّهد من لدن الواليات 

املتحدة بقيادة الرئيس بايدن. لقد دعا رئيس الوزراء الهندي يف القمة الخامسة عرشة 

)15( ملجموعة العرشين )20( يف نوفمرب 2020 إىل رسم مؤرش عاملي جديد لعامل ما 

بعد كوفيد  19، والذي يتضمن تركيزًا قويًا عىل مسألة احرتام الطبيعة بتوفّر روح رعاية 

»أمنا األرض«، ويندرج يف توافق وثيق مع عنرص آخر يتمثل يف إنشاء مجمع واسع 

للكفاءات، ما يسمح بضان وصول التكنولوجيا إىل جميع رشائح املجتمع، واألهم 

من ذلك، تحقيق »الشفافية يف الحوكمة«. كا سيتيح تأسيس »التحالف من أجل 

 )CDRI بنية تحتية صامدة أمام الكوارث« والذي يشار إليه اختصارا )يس دي آر آي

الذي يضّم 18 دولة وأربع منظات دولية عضو بإيالء أرضار البنية التحتية التي مل 

تلَق ما تستحقه من اهتام أثناء الكوارث الطبيعية حتّى اآلن، مزيدا من اإلدراك 

واالعتناء. وسينفع هذا بالضورة وبشكل خاص السكان األكرث ضعفا يف إنقاذ األرواح 

وسبل العيش يف البلدان أشّد فقرا والتي تأثرت بالكوارث ودمارها بنسب متفاوتة.

مفهوم  تحديد  إعادة  ينبغي  ولكن  وقتًا،  العاملية  السياسات  يستغرق رسم  قد 

عىل  العمل  يف  قدما  وامليض  األمام  إىل  بالهند  للدفع  كأساس  الفقر«.  »خط 

سيوليها  أساسية  احتياجات  مثاين  تلبية  سيشمل  الذي  التّمكني«  »مؤرش  تحقيق 

والتغذية  واإلسكان،  الصحي،  والرصف  الصحية،  الرعاية  مظلّة  وهي  اْهِتَاَمُه 

االجتاعي.  والضان  اآلمنة،  الرشب  ومياه  والتعليم،  النظيفة،  والطاقة  األساسية، 

الرشكات يف هذا  التي متثل قطاعات  املؤسسات  التشديد عىل رضورة دعم  يجب 

السياق، لسعي الحكومة حتى تحقيق هذه االحتياجات األساسية، بدالً من اللّهث 

إرساء  صوب  العمل  الرشكات  عىل  يجب  كا  اللقاح،  تطوير  بعقود  الفوز  وراء 

بوصفه  اللقاح  إىل  بالنفاذ  تسمح  نوعية  نتائج  إىل  للتوّصل  املستدامة  التنمية 

أموال  استخدام  رضورة  كلذ  يرفق  للمخاطر.  املعرضني  للسكان  األول«  »الحّق 

البنية  لتعزيز   )CSR( للرشكات  االجتاعية  املسؤولية  عنوان  تحت  تندرج  التي 

كوفيد  من  التخفيف  أنشطة  واعتاد  اللقاحات،  عىل  والحصول  الصّحية،  التحتية 

ميزانيتها  تعزيز  وهو  واحد  حيار  أمام  الهندية  الحكومة  تقف  املناخ.  وتغري   19

ملواجهة  اإلجايل  املحيل  الناتج  من  األقل  عىل   %5 إىل  حاليا   %1 من  الصحية 

التحديات الصحية ما بعد كوفيد 19. عىل حد تعبري النسوة العضوات يف جاعات 

املساعدة الذاتية والتي تعمل معها منظمتنا )منظمة شباب من أجل العمل(، عىل 

االحتياجات  إىل  أفضل  وصول  وإمكانية  لهن،  للعيش  آمًنا  »مكانًا  توفري  الحكومة 

األساسية، والرشوع يف اتخاذ تدابري طارئة لتلبية احتياجاتهن األساسية امللّحة«.      

توّجه املراسالت عىل الربيد اإللكرتوين 

 >vedvon@yahoo.co.in< إ. فنكات رامنايا

>viha.emandi@gmail.com< فيها أماندي

التّفاوتات العالمية والجائحة

mailto:vedvon%40yahoo.co.in?subject=
mailto:viha.emandi%40gmail.com?subject=
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االقتصاد التّأسيسي 
عامل أساسي للتّجديد االجتماعي

بقلم جولي فرود، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، لمجموعة االقتصاد التأسيسي

>

>>

ذكرنا الجائحة الرّاهنة وعىل نحو صارخ أهّمية االقتصاد التـأسييس املُؤلَُّف ت

والتي  يومي  بشكل  استهالكها  يتّم  التي  والخدمات  البضائع  تلك   - من 

توفّر حياة آمنة ومتحّضة. تشمل تلك البضائع والخدمات كُاّلً من البنى 

التّحتية لشبكات األنابيب والكابالت التي توفّر املرافق واالتصاالت والنقل وتّؤمن 

والّرعاية1    وخدمات  العاّمة  بالخدمات  اضطالعها  عن  فضالً  الغذائية،  اإلمدادات 

االجتاعية األساسية يف مجاالت الصّحة والّرعاية والتّعليم ودعم الّدخل2. نشري إىل 

وجود اتّجاه يجنح إىل اعتبار هذه األمور مسلّمًة منتقصا من قيمة تلك الخدمات 

إىل حني حدوث  السواء،  يقّدمونها عىل حّد  الذين  العاملني  دور  بقيمة  ومستخّفا 

إخالالت خطرية تعّجل بخلق عراقيل وخطر تهديد محدق. لقد أدرك العديد من 

املواطنني خالل جائحة كورونا املستجّدة هشاشة أنظمة إمدادات الغذاء املحفوفة 

باملخاطر، متاما عىل الّنحو ذاته الذي يذكّرنا فيه انقطاع امدادات التّيار الكهربايئ أو 

الجفاف باعتادنا عىل استمرارية استعال الكهرباء أو املياه. لقد أوجدت الجائحة 

وللمرّة األوىل ُمصطلَحْي »العّال األساسيون« أو »العاملون الرئيسيون«، وهم أولئك 

األفراد الذين واصلوا »االلتحاق مبراكز عملهم« يف غمرة األزمة لتأمني البنى التّحتية 

اليوميّة حتّى تظّل قامئَة الّنشاط. ويف الوقت ذاته، يبدو واضحا للعيان أن كثريا من 

أولئك العال األساسيني يتقاضون أجوًرا سيئة ويعانون من أوضاع محفوفة مبخاطَر 

بالغٍة، فضالً عن تعرّضهم ملخاطر جديدة مرتبطة بالعمل يف سياق الجائحة.

ترُبز   - التأسييس  االقتصاد  طبيعة  أهميّة  مبدى  املالئم  التّذكري  هذا  إىل  إضافة 

أهّمية  الحاالت،  بعض  ويف  الخدمات  وتوفري  الجاعي  التّنظيم  أهمية  األزمة 

النقل أو  الّدخل املرتفع يعتمدون عىل جودة أنظمة  االستهالك. ويظّل حتى ذوو 

عىل العناية املركّزة يف املستشفيات؛ إذ ال سبيل للّدخل الخاص املرتفع تأمني التقاط 

اشارة وايفاي  Wi-Fi جيّدة ،أو هواء نقّي أو حدائق عامة ذات النوعية الجيّدة. 

الّصحية ومداها  الّرعاية  إىل جودة خدمات  األفراد  أمن  يرتِكُن  نحو ماثل،  وعىل 

التّقدم  تدابري  حدوَد  هذا  كّل  يؤكّد  جائحة.  حدوث  ظّل  يف  العامل  أنحاء  سائر  يف 

االقتصادي الثابتة )مثال نصيب الفرد من الناتج املحيّل اإلجايل( التي تظّل عاجزة 

عن استيعاب مدى أهّمية أطياف القيم التي تساهم يف ارساء حياة جيّدة، وغالبا 

ما ال تكافئ تلك التدابري أولئك الذين يقومون باألعال الّضورية عىل نحو واف. 

< تجديد عملية الّتزويد والبنى الّتحتية

السليَم  التفكرَي  التوفري  وخدمات  املادية  الخدمات  تلك  أهميّة  إدراك  يتطلّب 

اللّحظة الحاليّة.  وايجازا للقول مثّة تحدٍّ مزدوٌج  فيا يتصل بالفرصة التي تتيحها 

محور  سياسات  انتهاج  خالل  من  واملقبلة  الحاليّة  األجيال  رفاه  تحسني  لضان 

أوجه  انفضحت  لقد  الـتّأسييس.  االقتصاد  عىل  سيايّس  تركيز  يرفقها  االرتكاز 

البلدان  عديد  يف  وانحرست  التّأسيسيّة  التّوفري  خدمات  منه  تعاين  الذي  القصور 

توليفات  خالل  من  وذلك  العامل،  وتضب   19 كوفيد  جائحة  تحلَّ  أن  قبل  حتّى 

الّسوق وسياسة  تفعيل قوى  االستثار والخصخصة وتعزيز  قلّة  تتمثّل يف  متنّوعة 

»بالعاملني  يسمون  ملن  األحيان  من  كثري  يف  باالمتنان  اإلعراب  تم 

يتقاضون  أغلبهم  أن  يبدو  وفيام   ، كورونا  أزمة  خالل  األساسيني« 

إىل  باإلضفة  باملخاطر  محفوفة  مواقع  يف  ويعملون  زهيدة  أجوًرا 

.19 كوفيد  جرا  بالعمل  متعلقة  جديدة  ملخاطر  أيضا  تعرضهم 

اإلبداعي. املشاع   / فليكر  االئتامن: 

https://www.flickr.com/photos/cizauskas/49917125061/in/photostream/
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الرعاية  تقديم  متويل  وغياب  فعليّا،  ُضها  وتقوُّ التحتية  البنى  فانهيار  األَْوَملَة. 

احتياجات  تلبية  انعدام  حيث  الغذايئ  التصّحر  عن  فضال  الشائخة  للمجتمعات 

نوعية  النفاذ إىل  لتأمني  الغذائية  النُّظم  إليها غياب دعم  ينضّم  الغذائية،  املواطن 

التأسييس  التّوفري  عجز  تربز  أمثلة  كلّها  تلك  الطازجة:  الغذائية  املواد  من  جيّدة 

الغذايئ. أمنهم  ويضمن  املواطنني  رفاه  تعزيز  تحسينه،  حال  يف  سيُسهم  الذي، 

من  كثري  يف  الراهنة،  األجيال  رفاه  أجل  من  التّزويد  نطاق  تجديد  يستدعي 

الحاالت، مضاعفة املوارد املالية اإلضافية لتمويل كّل من رؤوس األموال وااليرادات 

عىل حّد سواء. وحتى يف الّدول ذات الّدخل املرتفع مثال أملانيا، يظّل تدهور البنى 

االستثار  يعالج  لن  ذلك  ورغم  حاّدا.  يثري جدال  والتّعليم  النقل  لقطاعي  التّحتية 

الّناجمة عن كيفية تنظيم الخدمات وتوفريها: مبعنى رضورة أن  وحده املشكالت 

يشمل التّجديد إصالح مناذج األعال التي غالبا ما تعاين من اختالل وظيفي. مثال أن 

تستوجب منظومة الّرعاية التي مل يشملها التّمويل مراعاة مبدا مضاعفة املوارد قصد 

تلبية االحتياجات الصحيّة واالجتاعية ملجموعة متنامية من كبار السن أو الضعفاء.

ومع ذلك، وإن خضع القامئون عىل تقديم الّرعاية للملكية الخاصة أو أشكال أخرى 

من امللكية االستخراجية ذات طبيعة ماثلة، سيُولون اهتامهم إىل توجيه موارد 

إضافية قصد جني املزيد من األرباح وتكديسها بدال من توظيف املزيد من العال 

أو تحسني خدمات الّرعاية. أو، يف حال تنظيم األجهزة البريوقراطية الّضخمة واسعة 

الّرعاية تلك، فسيعتنون  النطاق للرعاية مع قليل من األخذ برأي متلّقي خدمات 

بدمج املوارد اإلضافية مع اإلصالحات لتوطني تقديم الرعاية وإعطاء مساحة أوسع 

ألصحاب املصلحة. وسيمنحونهم بالضورة صوتا أقوى لوجهات نظرهم ومصالحهم. 

تستهدف  التي  الخدمات  تحسني  عملية  مع  توازيا  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر 

التّحّدي  يتضّمن  والخدمات،  األساسية  الهياكل  بناء  إعادة  خالل  من  املواطنني 

لتحقيق  والطبيعة  املناخ  أزمات  معالجَة  التأسييس  االقتصاد  يرفعه  الذي  الّسيايس 

االنبعاثات  بلوغ أهداف صايف  املثال يستدعي  القادمة3. فعىل سبيل  رفاه األجيال 

والنقل  كالّسكن  جسيمة  ملساهات  التأسييس  االقتصاد  أنشطة  تقديُم  الصفرية 

االستنكاف  أو  العدول  يكون  لن  رضوريّة،  األنشطة  هذه  لكون  ونظرا  واألغذية4. 

التّغيريات  عن  االنخفاض  هذا  سينجم  بل  االنبعاثات  يف  لالنخفاضات  مصدرا 

والتحّوالت  الجديدة  الرتتيبية  اللّوائح  تستحثّها  التي  االستهالك  ويف  اإلنتاج  يف 

الّسلوكية عىل نحو ماثل. وميكن أن يشمل ذلك طرَق اإلنشاء املختلفة، وتعديالت 

إضافة  الطاقة،  استخدام  كفاءتها يف  كبري من  قدر  القامئة إلضفاء  للمباين  تحديثية 

الّنشط  التنّقل  واستبدال  الفرد،  يستهلكها  التي  األغذية  تركيبة  يف  التغرّيات  إىل 

الشخصية. املركبات  باستعال  العام  والنقل  الدّراجات(  استخدام  أو  )كامليش 

 

< الّدور الواضح للّدولة 

ال  إذ  تلك.  التجديد  عمليات  يف  به  االضطالع  الّدولة  عىل  يتعنّي  بنّي  دور  مثّة 

تقترص الحالة عىل توفري الّدولة للخدمات التأسيسية أو متويلها إىل حّد ما، بل ميتد 

نطاق هذا الدور إىل املواطنة االجتاعية التي تّم متكينها من النفاذ إىل تلك الهياكل 

االيفاء واالستجابة،  قادرة عىل  والتي تستلزم وجود دولة  اليومية  للحياة  األساسية 

مثال  األصلية  التأسيسية  التحتية  البنى  من  العديد  تقديم  يتّم  للمساءلة.   وقابلة 

أنظمة املياه والرصف الصحي أو شبكات الكهرباء أو املستشفيات العامة من خالل 

التخطيط والهندسة عىل قاعدة من أعىل إىل أسفل. كا يحتاج تجديد البنى التحتية 

الجديدة أيضا، إىل إتاحة الفرص لدور أكرث قوة يسنح مبشاركة املواطنني ال سيا يف 

ظّل وجود مفاضالت )كا هو الحال يف معالجة تغرّي املناخ أو العمل ضمن عملية 

املجتمعات ومنظات  بهم  تزخر  الذين  الخرباء  يدرك  أو حيث  امليزانيات(  تنظيم 

العامة. الصّحة  النتائج االجتاعية مثال  بالفعل كيفية تحسني  املجتمعات املحلية 

يعّد تجديد االقتصاد التأسييس من الرشوط املسبقة الهامة التي تؤخذ كذلك يف 

االعتبار يف رسم السياسات الهادفة إىل تعزيز الّدخل األسايس الشامل أو الخدمات 

الرفاهية. إذ يتّضح  النقدي للمواطنني لن يضمن  التربّع  األساسية الشاملة. فمجرد 

الرعاية  الخدمات املقدمة بشكل جاعي مثال  النفاذ إىل  الحياة إىل  ارتكاز جودة 

الصحية والنطاق الرتددي الواسع، والسكن االجتاعي ووسائل النقل العام املتكاملة 

وامليسورة التكلفة، وكذلك التمتّع باملساحات الخضاء. وإن وجد إرث بّناء نحصده 

عىل  القادر  التأسييس  االقتصاد  تجديد  مسألة  يشمل  أن  فيتوّجب  الوباء  من 

وإيكولوجيا.    اجتاعيا  مستدام  بشكل  وتثبيتها  الحالية  العيش  قابلية  تعزيز 

>julie.froud@manchester.ac.uk< توّجه كّل املراسالت إىل جويل فرود عىل الربيد إللكرتوين

 

1يستخدم مصطلح الرعاية هنا مبعنى االدخار/ االحتياطي لتوفري االحتياجات املستقبلية. ويستدعى املصطلح 

إىل األذهان الجمعيات الراعية التي تم إنشاؤها للساح للناس باالدخار قصد تحمل تكاليف املرض وغريها يف 

املستقبل. يشمل املصطلح الخدمات العامة وخدمات الرعاية االجتاعية،

https://foundationaleconomy.com/introduction 2ملزيد من املعلومات، انظر

3ملزيد من املعلومات انظر

https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-

needs-on-a-damaged-planet.pdf

4عىل سبيل املثال، يقدر معهد ستوكهومل أن 59% من البصمة اإليكولوجية يف ويلز  ميكن أن تعزى إىل استهالك 

الغذاء )28%(، واإلسكان )20%( والنقل )%11(.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-foot-

print-of-wales-report.pdf

https://www.ft.com/content/a8e535e0-e837-11e9-a240-3b065ef5fc55
mailto:julie.froud%40manchester.ac.uk?subject=
https://foundationaleconomy.com/introduction
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-04/ecological-and-carbon-footprint-of-wales-report.pdf
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مة إدراك واسع أنّنا منّر حاليّا بأوقات اضطرابات عميقة. إذ مل يعد يتعلّق ث

السؤال باحتال حدوث تّغريات جوهرية يف القرن الواحد والعرشين وإمّنا 

التّحّوالت-هل بشكل هبايئ،  تلك  التي ستتّخذها  الكيفية  يتمحور حول 

تلك  أم ستتشّكل   19 كوفيد  التّعامل مع جائحة  راهنا يف  نشهده  كالذي  فوضوّي 

الجاعي عىل رشطني مسبقني أساسيني:  التّشّكل  التغرّيات بصورة جاعية. يعتمد 

العامة  املؤسسات  وتعزيز  االقتصاد،  يف  التفكري  إعادة  هي  و  أساسية  ُمقتََضيات 

والّدميقراطية. 

< حدود الفكر اإلقتصادي للقرن العرشين

التاسع  القرن  خالل  فعليّا  هيمنته  بسط  الذي   - للّسوق  اللّيربايل  الفكر  شهد 

الّدائم النتقادات بصفته  عرش - وعىل مدى العقود املاضية، نهضة. ورغم تعرّضه 

من  أبعد  مًدى  بذلك  متخطّيا  السيايس  التفكري  يف  تغلغل  فقد  ليرباليا،  نيو  فكرا 

عمليات رسم السياسات اليمينية. وغدت قدرة الّسوق البالغة يف مضاعفة الكفاءة 

)البيئية( ويف تحسني تخصيص املوارد الّنادرة عقيدًة  تتحّكم يف تنظم التّيار السائد 

يف كّل من االتّحاد األورويب والواليات املتحدة. ومع ذلك، لن يفلح تحسني األسواق 

فقط  ليس  تخطّيها-  من  مينعنا  لن  و  الكوكبيّة  الحدود  داخل  باملكوث  إلزامنا  يف 

االقتصادي  النمو  بني  املطلق  الفصل  )الذي، يف غياب  األخض  النمو  بسبب ميالن 

يف  االرتفــاع  معادلة  إىل  اإلطالق(  عىل  أخضا  الواقع  يف  ليس  البيئي،  والضغط 

الّسوق  ليربالية  تجاهل  جراء  ولكن  االستهالك  زيادة  خالل  من  الكفاءة  مكاسب 

ليربالية  املستدامة.  غري  السائدة  والعادات  واملارسات  الروتينية،  للعمليات 

عىل  هم  الذين  الرشداء  املستهلكني  قدرة  يف  تقريبًا  دينّي  شبه  اعتقاًدا  تعتقد 

الّسوق  خيارات  انتهاج  من خالل  املناخي  التغرّي  أزمة  »حل«  عىل  األمر  من  بَيَّنة 

املتكافئ  الّنفاذ غري  السوق  بها حلول  تتمتّع  التي  األولوية  تعّزز هذه  الفردية. ال 

السواء.       حّد  عىل  للدميقراطية  تهديًدا  تعّد  بل  فحسب،  االستهالك  إىل  واملُتََفاِوت 

مقيّدة  وال  السوق ال ضعيفة  وليربالية  االقتصادية  الليربالية  ظّل  الدولة يف  تعّد  ال 

يف  مبوجبه  تتحّكم  قويا  تفويضا  متلك  أنها  إال  االقتصاد،  يف  التدخل  عدم  بسياسة 

ليربالية  الخاصة. ومع ذلك، نشأت عن دولة  امللكيّة  العقود وحاية حقوق  انفاذ 

هياكٌل  التجارية،  الرشكات  داخل  امللكية  حقوق  فيه  ترتكز  عامل  ويف  السوق، 

الرشكات  فيه  تحّولت  التفاوت.  بالغة  سلطويّة  وهياكل  دميقراطية،  غري  جديدة 

القوية  قبضتها  محِكمًة  للقرارات،  وصانعة  عاملية  قاعدة  إىل  الجنسيات  املتعددة 

عىل  وقادرة  البيئة  وعىل  املجتمع  كاهل  عىل  التّكاليف  بتحميل  التكّفل  يف 

للخصخصة.  الخاضعة  األسهم  أصحاب  مساهمة  قيمة  إىل  التجسيد  هذا  ترجمة 

الثانية، يف كّل من العامل الشال ويف الدول اإلمنائية  برز غداة الحرب العاملية 

يف الجنوب العاملي، »توافق آراء ما بعد الحرب« ِقواُمُه رأسالية الرفاهة. قد ارتُئي 

أن من املهم توفري البنية التحتية واعتبارها مهمة تأسيسية للهيئات العامة: تشمل 

سلطتها  الهيئات  تلك  تفويض  إىل  وصوال  والتّعليم  الصّحة  إىل  الّنفاذ  البنى  تلك 

الطاقة واإلسكان والتنقل.  كا أدت  تأميم توفري  أو  البلديات بشكل جوهري  إىل 

االقتصاد  مبادرات  يف-  متثّلت  التنظيمية  واألدوات  القوانني  من  واسعة  تصانيف 

إىل   - التوزيع  إعادة  وتدابري  األسواق،  نطاق  املفروضة عىل  القيود  وقوانني  الكيل، 

الغربية،  أوروبا  يف  والرخاء  االزدهار  أتاح  ما  تعّددية،  اقتصادية  مؤسسات  بروز 

وأمريكا الشالية مساها كذلك يف التنمية الوطنية يف الجنوب العاملي. وإلن تكبّد 

هذا اإلنسجام والتّوافق اإلقتصادي يف اآلراء، نهاية القرن العرشين، انتكاساٍت بليغًة 

أعقاب  سيطرته  استعاد  أنه  إاّل  السياسات  صنع  وأوساط  األكادميية  األوساط  يف 

للقرن  الرفاهة  رأسالية  نسخة  تعكس  لسنة 2008.  الكربى  العاملية  املالية  األزمة 

تعزيز  تثّمن  البيئية،  اإلجتاعية  للتحوالت  براغاتيّة  مقاربة  والعرشين  الحادي 

عملية التّحديث البيئي و تُقّر بدوٍر أكرث فعالية للّدولة يف مجال اإلبتكار والسياسات 

الصناعية. ولكن تظّل رأسالية الرفاهة لهذه األلفية متجاهلة لكيفية بناء األرباح 

تعيش. وفيها  فيها  ننتج  التي  نفسها  للطرق  االستهاليك  والّنمط  النمّو  ورضورات 

وعليه، يظّل التفاوت مرتفعا وتزداد الكارثة املناخية حّدة.  واألهّم من ذلك، تتضاءل 

الذي  االقتصاد  نتيجة  إقليميّاً  املنظمة  التنظيمية«  والّدولة  الرفاه  »دولة  فعاليّة 

بذلك  متيحا  متنامي؛  بشكل  واإلقليم  املجتمع  بني  اإلقليمية  الصلة  يكرّس  فتئ  ما 

الرثوة. وتكديس  الوطنية  الترشيعات  تفادي  فرصة  الجنسيات  متعددة  الرشكات 

< إطار ناشئ

 

الفكر  من  ثالث  مبديئ  تيار  برز  املتفاقمة  األزمة  إزاء  و  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر 

 ،Braudel وبرودل   ،Keynesكينيز و   ،Marx ماركس  ِبأفكار  مْستَأثَرًا  االقتصادي  

متّخذا نهج  االقتصاد النسايئ ومجموعة اإلقتصاد التّأسييس وذلك بهدف التمييز بني: 

)1( املناطق االقتصادية التأسيسية التي تعنى باألنشطة اليومية مبا يف ذلك التّموين 

وبني  أجر؛  دون  العناية  يف  العمل  عن  فضال  واملحلّية  الحيوية  املتطلبات  وتوفري 

)2( انتاج اقتصاد الّسوق للقيمة والتي تتميّز بتوفري املوارد املحلية غري الضورية 

يعدُّ  الريعية.  اإلقتصادات  قيمة  أخذ   )3( وبني  ؛  التصدير  نحو  املوجهة  واألنشطة 

سبل  بتنظيم  يقوم  منظومة  كونه  لالقتصاد   Karl Polanyi بوالنييني  كارل  إدراك 

العيش األكرث مالمئة يف مواجهة التحّديات التي تطرحها التّحوالت االجتاعية البيئية؛ 

مربزا )إعطاء األولوية القصوى( الحاجة املاّسة إىل توسيع االقتصاد التّأسييس وتعزيزه 

فضال عن ثاين األولويات التي تتضّمن توفري الخدمات املحلية غري الضورية يصحبها 

تحويل اقتصاد الّسوق املوجه نحو التصدير والتقليص من أنشطة االقتصاد الريعي.

تظّل هذه املقاربة، رغم إقرارها باستحالة تحقيق الحياة الجيدة للجميع داخل 

اإلنتاج واملعيشة ما بعد  االنتقال إىل أمناط  إاّل من خالل عملية  الكوكبيّة  الحدود 

بأسلوب  الالزمة  التغيريات  إدخال  كيفية  بشأن  اسرتاتيجية  إىل  تفتقر  الرأسالية؛ 

دميقراطي. تجدر اإلشارة إىل ميل بعض املؤيدين إىل رفض الدولة وتفضيل الحركات 

مناهض  لرتكيز  معاداتهم  بذلك  معّززين  املدين،  املجتمع  نشاط  ومتييز  الشعبية 

للّدوالنية القامئة عىل ليربالية السوق والقدريّة السياسية ودمج صنع السياسات ما 

أّي دور جديد للّدولة؟ 

اإلقتصادات المالئمة للمستقبل 
وعالقتها بالّدولة

بقلم أندرياس نوفي وريتشارد يارنثاالر، جامعة فيينا لإلقتصاد واألعمال، النمسا

>

>>
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أّي دور جديد للّدولة؟ 

بعد السياسية املهيمنة يف العقود املاضية مع وكالة الدولة بشكل عام.  ومع ذلك، 

ملؤسسات  املحتملة  القوة  االستبدادية  الحكومات  من  واسعة  طائفة  صعود  يبنّي 

الدولة. يف حني أن أيا منها، سواء يف الربازيل أو يف الهند أو يف الصني املعارصة، ال 

متثّل مناذج يحتذى بها. بل تُظهر اإلمكانات الكامنة يف الدولة ككيان قضايئ يخضع 

لسيادة إقليمية: سواء كانت الدولة البلدية أو الدولة األّمة أو الدولة األوروبية. حرّي 

بالقول إعتبار أّن تجاهل اإلمكانات الكامنة يف احتكار الدول لصنع القواعد الرشعية 

قبضة  يف  واقعا  محتبسا،  يظل  أنّه  كلّه،  ذلك  من  األهّم  بل  وخطريًا،  ساذًجا  فقط 

كّوة األلعاب املتخصصة عىل حساب املشاريع املحتملة يف مجال مناهضة الهيمنة.  

< الحاجة إىل مؤسسات دولة ال رأساملية

الفّعالة لتعزيز االقتصادات املالمئة للمستقبل إىل متابعة  ترتهن االسرتاتيجيات 

األشكال اإلقليمية املرتابطة لتقرير املصري من خالل متكني تنّوع مساحات السياسات 

العاّمة املتشابكة بل واملوامئة وذلك من خالل إزالة العوملة االقتصادية االنتقائية - 

مثال، املدينة، واملنطقة، واألمة وما بعدها.  نشري إىل أنه ال ينبغي اختزال الدولة 

األّمة،  الّدولة  إطار  ودميقراطية؛ يف  عامة  بواسطة مؤسسات  أقاليمها  يف  املتحّكمة 

وال يف البريوقراطيات املركزية. بل يتوّجب عىل أشكال الّدولة اإلبتكارية أن تتّسم 

إىل  إضافة  وحايتها  الوسيطة  املؤسسات  بتمكني  لها  يسمح  ما  بالالمركزية  أكرث 

االقتصاد  شّدد  ذلك،  ومع  ُمسلْعنٍة.  وغري  التسيري،  ذاتية  واملعيشة  العمل  مجاالت 

يف  التّقدمية  الحكومية  الوكالة  تلك  مثل  محدودية  عىل  األهمية  بالغ  السيايس 

رأساليًة. دولًة  الرأسالية  ظّل  يف  الّدولة  اعتبار  عىل  مؤكّدا  الرأسالية  تضاعيف 

االزدهار  والدميقراطية  العامة  الّدولة  مؤسسات  بامكان  أنّه  عليه  املتّفق  من 

فقط يف ظّل نظم اقتصادية بعيدة عن الرأسالية. ومع ذلك، وكا كان للمناطق 

غري  الدولة  ملؤسسات  ميكن  الرأسالية،  تضاعيف  يف  دائم  وجود  الرأسالية  غري 

شكل  يف  ذلك  كان  سواء  أيًضا:  الرأسالية  داخل  مكانا  لها  تجد  أن  الرأسالية 

تعاونيات أو رشكات محلّية أو نظم املعاشـــات التقاعدية الحكومية. وعىل النحو 

يف  )خاصة  التأسيسية  اإلقتصادية  املناطق  عىل  الرأسالية  فيه  تعتمد  الذي  ذاته 

مجاالت الرعاية والبنى التحتية( تحافظ مؤسسات الدولة غري الرأسالية عىل رشعية 

أساسية،  بصورة  لنفسها  نفيها  عىل  تعتمد  الرأسالية  وألن  وفعاليتها.  الرأسالية 

ميكن كذلك لوكالة الدولة تعزيز املناطق االقتصادية التأسيسية القادرة عىل توفري 

توفري  أنظمة  إىل  الشامل  النفاذ  يتحّقق  أن  ميكن  السكان.  لجميع  متحّضة  حياة 

واإلسكان،  والتعليم،  والصّحة،  )الرعاية،  فعيل  وبشكل  التكلفة  ميسورة  جاعية 

والتنقل( من دون الخيارات غري املستدامة )مثال، حظر رحالت املسافات القصرية( 

وتوجيه االستثارات يف األنشطة االقتصادية املستدامة )مثال، من خالل اإلعانات، 

واالستثار املبارش، والضائب، والرتاخيص االجتاعية، وبرامج إعادة التدريب( قصد 

هذه  وتظّل  العاملي.   الطابع  وإضفاءه  واإليكولوجي  االجتاعي  التعميم  ضان 

الجديدة،  الليربالية  نتخطّى  حتّى  للتطبيق  قابلة  القصري،  املدى  عىل  االسرتاتيجية 

حينها تتعزز أشكال الدولة الخضاء غري الرأسالية يف تضاعيف املنظومة الرأسالية.

جيدة  حياة  مع  متباينا  الرأسايل  اإلنتاج  منط  فيظل  الطويل،  املدى  عىل  أّما 

يتوّجب  الرأسالية،  تخطّي  إىل  وسعيا  وعليه،  الكوكبية.  الحدود  داخل  للجميع 

غري  الحياة  مجاالت  ازدهار  حول  تتمحور  الدولة  من  جديدة  أشكال  تطوير 

هذا  يشكل  أن  ميكن  املال.  رأس  إنتاج  إعادة  يف  وظيفتها  لتتجاوز  مسلعنة 

تصبح  حيث  مختلفا،  منحى  تأخد  والدولة  املدين  املجتمع  بني  متحّولة  عالقات 

من  الحّد  وحيث  اجتاعية  أكرث  وتشغيلها  التحتية  البنية  توفري  يف  االستثارات 

الفراغ  وقت  من  مزيدا  الرفاه  تعزيز  سيتيح  العمل.  سوق  دخل  عىل  االعتاد 

متميّزا  أعىل حظوة،  العامة  السلع  إىل  النفاذ  األجور وسيغدو  الزيادة يف  بدالً من 

بنية  )مثال  املعيشة  تكلفة  يف  التخفيض  وسيُمَنح  الخاصة.  الّسلع  امتالك  عىل 

تحتية عامة وإسكان َميْسوُر التَّْكلَِفة( أفضلية عىل الزيادة يف القوة الرشائية.    

توّجه كّل املراسالت

 >Andreas.novy@wu.ac.at< إىل أندرياس نويف عىل الربيد إللكرتوين

>richard.baernthaler@wu.ac.at< وإىل ريتشارد يارنثاالر عىل الربيد إللكرتوين

متابعة  للمستقبل  املالئم  االقتصاد  لتقوية  الفعالة  االسرتاتيجيات  “تتطلب 
متنوعة  مجموعة  متكني  خالل  من  املصري  لتقرير  املرتابطة  اإلقليمية  األشكال 
العوملة  لة  إزا خالل  من  املناسبة  ولكن  املتشابكة  السياسات  مساحات  من 
االنتقائية”                                                                                             االقتصادية 

mailto:Andreas.novy%40wu.ac.at?subject=
mailto:richard.baernthaler%40wu.ac.at?subject=
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ا تزال جسامة جائحة كوفيد 19 مستفحلًة ومل مُتِْط بعُد اللّثام عن مدى أثرها ل

ومخاطرها. وحتّى يتمَّ احتواء الفريوس، إن مل يكن القضاء عليه؛ سيكون من 

العسري حّقا التأكّد من نجاح أّي االستجابات يف التصّدي له. إال أنه يبدو من 

الواضح متاما نجاح بعض البلدان أكرث من غريها يف تطويق الفريوس والسيطرة عىل 

أيًضا  الواضح  الّناجمة عن أي سبب.  من  الوفيات  الّزيادة يف  الحاالت والحّد من 

استحداث الوباء ألَِساٍس منطقي جديد لتّدخل الّدولة املوّجه نحو املساعدة املتبادلة 

الجانَب  الخاّصة عىل حّد السواء. تتناول هذه املقالة بالبحث هذا  ودعم األعال 

من الجائحة.

ميكن اعتبار الجائحة أزمًة عامليًة. إذ متيل األزمات إىل إحداث تصدُّع يف الرُّؤى 

ووجهات النظر السائدة للعامل وإىل خلخلة كيفية »االستمرار« فيه؛ ما يثري التّساؤل 

حول الناذج النظرية املوجهة إىل وضع السياسات وكذلك الروتني اليومي. نشري إىل انّه 

 COVID-19 بالرغم من اإلقرار بالتهديد املحتمل لألوبئة ولفرتة طويلة، إال أن أزمة

ة املَْنَشأ، عرضيّة  تّم اعتبارها حني اجتياحها، يف البدء، وإىل حد كبري صدمًة خارِِجيَّ

عىل  القامئة  الخطابات  يف  هذا  انعكس  املخاطر.  مسار  يف  وتضعها  البرشية  تهدد 

بها  يقوم  التي  الخطابات  ويف  الّساكنة  حاية  إىل  والرامية  لألمن  الحياة  سياسات 

الغجر(. الّسكان  املهاجرون،  العّال  )مثال  الّداخلية.  التهديدات  ضّد  املناضلون 

يف املقابل، ميكن تعّقب األزمة الوبائية إىل غزو الزراعة الرسالية للبيئة الطبيعية 

ظروف  إليجاد  يهيّئ  تحّوال  تلحق  أن  ميكن  والتي  الحيوانات  مع  متاس  نقطة  يف 

كوفيد  جائحة  تفيّش  يعكس  البرش.  إىل  الحيوانات  من  األمراض  النتقال  مواتية 

البلدان  بتحّول  يسمح  مّا  الّسفر  وحركة  العاملية  التجارة  مستويات  أيًضا   19

متكافئة:  غري  وانتشاره  الوباء  بهذا  اإلصابة  نسبة  تظّل  ذلك،  ومع  والقاّرات. 

بشكل  املخاطر  تفسري  إىل  تحليلها  يف  املختلفة  السياسية  األنظمة  تجنح  إذ 

عىل  التأكيد  أو  أولوياتها  رأس  عىل  الحيوي  الّسيايس  األمن  بوضعها  مختلف، 

الصحية. والّرعاية  الصّحة  عىل  الرثوة  تفضيلها  أو  الّداخل،  ألعداء  التصّدي 

< توضيح تديّن استجابة اململكة املتحدة

يف  الضعيف  األداء  ينبع  حيث  الشالية  وأمريكا  أوروبا  عىل  املقال  هذا  يركّز 

بشكل  السيايس  النظام  إخضاع  إىل  الرّامية  االسرتاتيجية  إىل  الجائحة  إىل  التصّدي 

الذي  الّنحو  عىل  وذلك  »العوملة«  »مقتضيات«  إىل  دواما؛  وأبلغ  مبارشة  أكرث 

املجتمع  »الهشاشة« يف  االسرتاتيجية مدى  تعزز هذه  ليربايل.  النيو  الخطاب  يُبيّنه 

التفاوت  مع  وترسيخها،  اليومية  الحياة  أَْمَولٍَة  لتقويَة  تأديبية  أداة  بوصفها 

كا  الطبقات.  تضاعيف  يف  الطبقية  التقسيات  من  واملزيد  الرثوة  يف  املتنامي 

تتمتّع  التي  االجتاعية  الرفاهة  دول  من  باالنعطاف  االسرتاتيجية  هذه  ترُّسع 

السجن  احتال  وإىل  القرسي،  العمل  نظام  إىل  لتتحّول  املشرتكة  املواطنة  بحقوق 

النيو ليربالية لقوى السوق  ال سيا يف الواليات املتحدة. تجدر اإلشارة إىل تفضيل 

واستخدامها لسلطة الّدولة حتّى تتمّكن من توسيعها. عىل النقيض من ذلك، متيّز 

الرشاكات  فيه  وتتمتّع  أساسيا،  فّعاال  عنرصا  باعتبارها  الدولة   19 كوفيد  جائحة 

املتبادلة(  )املساعدة  مرشوط  غري  والتضامن  والخاص،  العام  القطاعني  بني 

بحظوة.  كا تعيد الجائحة إحياء فكرة املجتمع العادل الذي يكفل رعاية أفراده.

من  درجة  عىل  ليربايل  النيو  السيايس  النظام  ذات  املتحدة  اململكة  تكن  مل   

من  ملجموعة  تنظيميا  املجزأ  للطابع  نظرا  الوباء  ملواجهة  الجيّدة  الجاهزية 

إضافة  التنسيق.  سوء  ويشوبها  بالالمركزية  تتّسم  والتي  والخاصة  العامة  كياناتها 

حيّزا   Brexit بريكسيت  تنفيذ  مسألة رضورة  احتلت  حيث  الحكومة  تشتّت  إىل 

سعُي  ذلك  صحب  األورويب،(  االتحاد  من  بريطانيا  )خروج  االهتام  من  بالغا 

ذلك،  معرض  ويف  العام.  الرأي  تصنيفات  إىل  االنرصاف  إىل  الجديد  الوزراء  رئيس 

اإلشارة  تجدر  الجائحة.   ملواجهة  استعداد  عىل  الربيطاين  الصحي  النظام  يكن  مل 

إىل عجز التخفيض يف اإلنفاق؛ يف نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي؛ عىل الرعاية 

الصحية بنسبة 1.2% متوسط الزيادة من 2009 إىل 2018، ما يؤكّد رداءة األداء 

نقاط  أحد  العجز  يعّد  املتنامية.   الصحية  الرعاية  احتياجات  إىل  االستجابة  يف 

متخّصصيها  عدد  يف  والنقص  الصّحية  املنظومة  انهيار  متيّز  التي  الرئيسية  الخلل 

عدد  يف  فادح  نقص  إىل  البيانات  أشارت  إذ  الطبّي:  وشبه  الطبّي  اإلطار  من 

العجز  املمرضني واملمرضات بنسبة تفوق 40،000 و2500 طبيب عام ليمتّد هذا 

املركزة. العناية  معدات  يف  العجز  إىل  باإلضافة  استشفايئ  طبيب   9000 نقص  إىل 

مكافحة  إىل  ترمي  كانت  السرتاتيجية  السابقة  الحكومات  اعداد  إىل  نشري 

املرتّدية  األوضاع  يعكس  ال  تكنوقراطي  مخطط  مبثابة  اعتربت  والتي  الجائحة 

للبنية التحتية للرعاية الصحية واالجتاعية، مبا يف ذلك أجهزة التنفس االصطناعي 

املهّمشة.  والفئات  العال  الشخصية »PPE«إضافة إىل هشاشة  الحاية  ومعّدات 

اإلنفلونزا  لوباء  للتصدي  للتأهب  الصحة  بقطاع  الخاصة  اإلسرتاتيجية  يف  فبالتأّمل 

كا  العلم«  »اتباع  لسياسة  الربيطانية  الحكومة  انتهاج  إىل  نشري   ،2011 لعام 

عرضها الفريق االستشاري العلمي املعني بحاالت الطوارئ.  استند العلم يف سياق 

يتسبب  بأن  التوقًع  يعكس  اإلنفلونزا،  وباء  مع  مضلّل  تشبيه  إىل  كورونا،  جائحة 

خالل  من  انتقايئ  بشكل  معها  التعامل  ميكن  إضافية  وفاة   250،000 يف  الفريوس 

األطفال  لعالج  األولوية  وَمنح  ملصريهم  السّن  كبار  تَرُْك  يَتََعنيَّ  )ما  الفرز  عملية 

تفريق  وكذلك  الُمِسّنني،  عىل  للبقاء  فرصة  أفضل  لديهم  ممن  وغريهم  والشباب 

الرأي  تصّدى  الحكومة، حني  الرعاية(. حاولت  دور  إىل  بالفريوس  املصابني  املرىض 

العام لتلك الخطّة، تسطيح منحنى العدوى املتزايدة قصد تأخري انتشار الفريوس؛ 

ثم قامت بفرضها السرتاتيجيات وطنية، مع ساحها ببعض التفويض. كان متبوعا 

كافيًا  يكن  مل  طاملا  الذي  الشامل  الحجر  من  مستويات  تثبيت  إجراءات  باتخاذ 

التمتّع  انخفاض مستويات  ينطوّي  الواقع،  األوان. يف  فوات  وبعد  ا  را جدًّ ُمتأَخِّ بل 

بإجازة مرضية مدفوعة األجر االستمرار يف العمل ملن يعانون من انعدام األمن املايل 

والوفيات. العدوى  مستوى  ارتفاع  يف  ساهم  مّا  باملرض.  إصابتهم  حال  يف  حتى 

لقد أبدت الحكومة فشلها يف ارساء نظام اختبار تتبع وعزل فّعال. كا يعود غياب 

أّي دور جديد للّدولة؟ 

جائحة كوفيد 19: تفاعالت جديدة 
للّدولة واالقتصاد

بقلم بوب جيسوب، جامعة النكستير، المملكة المّتحدة

>

>>
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املتبادلة  املساعدة  إىل  املوجه  الدولة  لتدخل  ا  جديًد منطقًيا  سبًبا  لوباء  ا “أنتج 
الخاصة”                                                                                             لتجارية  ا األعامل  دعم  وكذلك 

الوطنية لضان استجابة متّسقة إىل هوسها  توصيلها للخدمات املحلية والوكاالت 

بالقطاع الخاص. فغابت املتابعة املنهجية لعزل األشخاص املصابني أو حجرهم باستثناء 

املسافرين العائدين من البلدان املعنية بانتشار الفريوس. نشري إىل عمليات اجراء 

االختبارات لتقيّص فريوس كورونا داخل الجاعات يف اململكة املتحدة وخارج هياكل 

مصلحة الخدمات الصحيّة الوطنية الربيطانية NHS املألوفة؛ وذلك دون إرشاف طبي 

جيّد مثل الذي شهدناه عموما يف أماكن أخرى )مثال أملانيا، وايرلندا، وكوريا الجنوبية(. 

ويف املقابل، تّم التعامل مع سياسة التطعيم بشكل جيد من خالل الخدمة الصحية.

تجدر اإلشارة إىل ايالء اململكة املتّحدة األولويَة، يف كيفية استجابتها لـكوفيد 19 

للرثوة عىل حساب الصّحة، ما أسفر عن نتائج عكسية. تُعترب مسألة االضطالع حاية 

الصّحة يف الواقع أكرث فعالية يف الدفاع عن االقتصاد. ففي الواليات املتحدة، واململكة 

الطبيعة  إىل  البداية  يف  اإلشارة  الحكومات  رفضت  والربازيل،  والسويد،  املتحدة، 

الهالكة لفريوس كوفيد 19 رافضة لحاية األرواح بسبب أولويات اهتاماتها مبواصلة 

الرشكات الكبرية ألعالها الربحية. ما أّدى إىل إجراءات حجر صّحي وعزل اجتاعي 

الفريوس  تضاعف  من  الحّد  يف  يفلح  مل  الذي  »الخفيف«  اإلغالق  إىل  ثم  متأخرة، 

وزيادة حّدته. ثم جاءت فرتة االرتخاء املبكر للغاية الذي أفىض إىل انتعاش الوباء.

< ضامن تحقيق نجاح اإلجراءات الحازمة للدولة 

ورغم اإلقرار بالطابع العاملي لجائحة كوفيد 19، يتبنّي افتقار التّنسيق أو قدر 

ضئيل من االستجابات بني السياسيني وجاهزيتهم للتنسيق مقارنة بالعلاء. بدالً من 

ذلك تنترش الحلول القومية للتصّدي للوباء وتوفري اللّقاح يف املجتمعات الرأسالية 

املتقدمة.  بينا يظل االنفاق يف الجهد أو ضان توفر املوارد املالية يف تنسيق حملة 

التطعيم العاملية ضئيلة للغاية.  يتضح هذا وبشكل خاص يف الشال العاملي الذي 

كان قد توقّع تأثري األوبئة عىل بلدان الجنوب. ومع ذلك، وبغض النظر عن طبيعة 

أنظمة تلك الدول دميقراطية كانت أو استبدادية، وعىل تنّوعها البيئي جزيرة كانت 

أو قاريّة، كونفوشيوسية الّديانة أو بوذيّة، مجتمعية أو فردية، من رشق آسيا أو من 

لكيفية  إدارتها  ونجاعة  تعاملها  أثبتت حسن  فإنّها  أسرتالية؛  أو  آسيا  جنوب رشق 

أوروبية  دولة  أي  من  أفضل  نحو  عىل  الفريوس  عىل  والسيطرة  للجائحة  التصّدي 

نسبة صفر حالة  تحقيق  أثبتت سياسات  األمريكية. كا  القارّة  أو دولة يف شال 

وتايوان،  وفيتنام،  وسنغافورة،  نيوزيلندا،  يف  طُبّقت  التي  كتلك   19 كوفيد  إصابة 

الصحة  وتدابري  للّدولة،  القوية  اإلجراءات  تنفيذ  نجاح  حيث  فعاليتها  وأسرتاليا 

العامة التي أكّدت فعاليتها بشكل أفضل من سياسات مناعة القطيع القامئة عىل 

الوفيات التي ميكن تحّملها، وعىل التعزيز التدريجي للمناعة، و/ أو عىل سياسات 

التطعيم الواسعة. يحق لنا الّتوقع احتال تعرّض االستجابة النيو ليربالية إىل انتقاد 

التحقيقات ما بعد كوفيد 19 والتي ستويص باالستثار الجيد يف الهياكل األساسية 

الفعالة.     الدولة  إلجراءات  القوي  الدعم  مع  والرعاية  العامة  للصحة  املالمئة 

>b.jessop@lancaster.ac.uk< توّجه كّل املراسالت إىل ب. دجيسوب عىل الربيد اإللكرتوين
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عاد اللفياثان! 
دولة كورونا وعلم االجتماع

بقلم كالوس دور   )Klaus Dörre( ووليد إبراهيم، جامعة فريدرش شيللر، يينا 

>

>>

كورونا«  »دولة  من  الرعاية  جانب  أملانيا.   ، إرفورت  يف  التطعيم  مركز 

االقتصادي؟ لالنتعاش  رضوري  إجراء  أم 

إبراهيم. وليد  االئتامن: 

اد اللفياثان! هكذا ميكن أن نلخص ما يحدث راهنا يف أجزاء من العامل نتيجة ع

وباء كورونا. يف كتابه األسايس »اللفياثان أو املادة والشكل والقوة لدولة دينية 

ومدنية«، اختار توماس هوبز مثال وحش البحر للتعبري عن الطبيعة املفارقة 

للدولة الحديثة. يف عرص النيوليربالية، بدا أن اللفياثان يف انحسار، لكن ذلك مل يكن 

حقيقيا قّط، فحتى يف تشييل مل تتمكن سوى دولة استبدادية من تحقيق تجارب 

السوق املتطرفة لفتيان شيكاغو. ورغم ذلك، فإن النقد السوسيولوجي االجتاعي 

يُعنى قبل كّل يشء بنقد السوق. 

مل يكن من محض الصدفة أن كارل بوالين صار الشاهد األكادميي األبرز عىل حركة 

البداية تحريرا واسعا لألسواق. منذ ظهور وباء كورونا، بدأت  مزدوجة حققت يف 

ملكافحة  طوارئ  حال  شكل  يف  اللفياثان  يتدخل  عكسيا.  تدور  الساعة  عقارب 

الوباء ويف اآلن ذاته يف شكل دولة تستثمر ترليونات الدوالرات يف الدول واملناطق 

التي تستطيع تحمل الكلفة، لحاية االقتصاد وحتى إعادة بنائه إن تطلب األمر. 

< تقييم دولة كورونا

كيف ميكن تقييم هذه الدولة؟ منظرو األنظمة غاضبون، ألنهم استثنوا امكانية 

وجود فاعل دولتي يتدخل بشكل فاعل يف كل نظام اجتاعي فرعي. أما االقتصاديون 

الكاينيزيون فهم مبتهجون ألن الَدين السيادي هو األداة التي وقع اختيارها لتنشيط 

االقتصاد. من ناحية ثانية، يشعر الصحافيون الليرباليون بالقلق إزاء الحقوق األساسية 

التي تعلقها »دولة كورونا« خالل عمليات الحجر واإلغالق املتعددة.  كيف ميكننا أن 

نقيّم التدخليّة الجديدة للدولة؟ كإجابة أوليّة، ميكن أن نجازف بطرح فرضية أن تدخلية 

الدولية ميكن أن تتحول إىل فاتحة »رأسالية بوجه جديد«. لكن دولة كورونا هجينة، 

إذ إنها تتعامل مع الوباء والركود بشكلني مغايرين متاما مرتبطني عىل نحو فضفاض. 

يجري التعامل مع كوفيد 19 باستعال حال طوارئ تندرج ضمن اإلطار الدستوري، 

مؤقتا.  أساسية  حقوق  تعليق  خالل  من  الدستور  تتجاوز  آخر  جانب  من  لكنها 
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الرشعية الوحيدة لحال االستثناء هي مكافحة الفريوس. تفرض الدولة قواعد تباعد 

اجتاعية تقييدية ملنع االنتشار الرسيع للوباء. تقوم الدولة بذلك استجابة لكارثة 

طبيّة، لكنها ستفقد الرشعية مع تزايد قابلية إدارة الوباء. كّل النزعات التي يرحب 

عىل أساسها بعض املحللني بحال االستثناء الراهنة، مثل إبطاء الحياة اليومية ونبذ 

أن  ميكن  واآلخرين،  بالذات  لالعتناء  الوقت  واستغالل  السفر  وتجنب  االستهالك 

تستمر عىل أساس طوعي بعد انتهاء الوباء. لكن الرغبة امللحوظة الستعادة الوضع 

الواقع.   عن  التحليالت  تلك  انفصال  مدى  تظهر  الفريوس  لظهور  السابق  العادي 

يجب تقييم تدخل الدولة يف االقتصاد بشكل مختلف، إذ إن التلميحات حول 

االبتعاد التدريجي عن التقشف الضيبي وامليزانيات املتوازنة وزيادة الضائب عىل 

الرثوات الكربى واملداخيل العالية، متثل تقدما مقارنة مع جذرية السوق يف أزمنة 

البيئي وفق  للتحول االجتاعي  سابقة. رغم ذلك، فإن دولة كورونا ليست ضامنا 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. من الناحية السياسية االقتصادية، تعتمد 

التي  واألسواق  املركزية  البنوك  عىل  الغنية  الدول  يف  الضخمة  السيادية  القروض 

يجب أن تحافظ عىل نسب فائدة متدنية. وما يزيد الطني بلة أن مؤسسات الدولة 

املسؤولة عن ذلك غالبا ما تعاين من ضعف الخيال يف ما يتعلق بالسياسة االقتصادية 

والصناعية، فقد فُطمت تلك املؤسسات عىل سياسة تدخل حذر، وهي ال تعلم الكثري 

عن كيفية التعامل مع األموال االستثنائية املخصصة لربامج االستثار وإعادة اإلعار.

< حدود التدخل االقتصادي

لنفس السبب، ال يجب أن نعلق آماال عالية عىل استدامة األثر البيئي لدولة كورونا. 

تسعى الدولة املتدخلة يف االقتصاد إىل تجاوز االنكاش االقتصادي، وتقاس رشعية 

برامج إعادة اإلعار بنجاحها يف تحقيق منو. يف هذا السياق، متثل دولة كورونا كيانا 

متناقضا، فحالة التدخل االقتصادي ترمي إىل التخلص من آثار توأمها غري املتكافئ، حال 

الطوارئ الوبائية. يعني ذلك أن األهداف البيئية املستدامة ستلقى عىل قارعة الطريق. 

يقدم تغري املناخ درسا يف هذا الصدد، فللوهلة األوىل فقط يبدو أن كوفيد-19 

»تراجع  االقتصادية يف  واألزمة  اإلغالق  تسبب   ،2007 عام  انهيار  مثل  بيئيا.  مفيد 

قد  املؤقت  الصناعي  واالنهيار  الحركة  تقييد  أن  صحيح  الكوارث«.  بفعل  النمو 

مع  ولكن  عقود.  منذ  نشهده  مل  حد  إىل  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  من  قلال 

حسابات  تؤكد  املتوقع.  من  أعىل  برسعة  االنبعاثات  ارتفعت  االقتصاد،  انتعاش 

الوكالة الدولية للطاقة انخفاضا بنسبة 5,8% يف االنبعاثات يف جميع أنحاء العامل يف 

األشهر الثالثة األوىل من عام 2020؛ أي ما يعادل انبعاثات االتحاد األورويب بأكمله.

كانون  ويف  االرتفاع؛  العاملية  االنبعاثات  عاودت   ،2020 نيسان/أبريل  منذ  لكن 

من  السابق.  العام  من  نفسه  الشهر  مستويات  من  أعىل  صارت  األول/ديسمرب  

الفريق  يعتربه  الذي  درجة  بـ1,5  العاملي  االحرتار  خفض  هدف  تحقيق  أجل 

انبعاثات  خفض  يجب  معقوال،  يزال  ال  أنه  املناخ  بتغري  املعني  الدويل  الحكومي 

القيام  يجب  ولكن   - سنويا   %7,6 مبتوسط  العاملية  الحراري  االحتباس  غازات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  تخىش  مؤقت.  إغالق  نتيجة  وليس  مستمر  بشكل  بذلك 

العاملية قد مرت يف عام  التاريخية يف أن ذروة االنبعاثات  العامل  من إهدار فرصة 

2019. وميكن أن تؤدي الرصاعات التوزيعية الصعبة التي تواجهها كل املجتمعات 

نتيجة ارتفاع مستويات الديون وتراجع اإليرادات الضيبية  إىل تفاقم هذه النزعة.

أخريا، يجب مالحظة أنه عىل الرغم من أن الدولة التدخلية لفياثان، إال أن هذا 

الوحش قد يكون له آثار مفيدة، فهي تحمي مواطنيها، وتضع حياة اإلنسان فوق 

املصالح االقتصادية. الجانب اآلخر بالطبع هو أنها تجعل مكافحة الوباء موضوعا 

للتنافس اإلمربيايل. فقط الدول التي لديها ما يكفي من اللقاحات وميكنها ترسيع 

حمالت التطعيم سيكون لديها فرصة لتحقيق انتعاش اقتصادي رسيع. نتيجة ذلك، تتم 

مكافحة التهديد الصحي العاملي بقومية اللقاحات، فرغم كل عبارات التضامن، فإنه 

اعتبارا من ربيع عام 2021، حصلت 10 دول فقط عىل 76 %  من كل اللقاحات املتاحة.

الدخل سنوات. يزيد  قد يستغرق تحصني شعوب ما يصل إىل 85 دولة منخفضة 

الواضح  أنها مقاومة للقاحات، ومن  التي يبدو  ذلك من خطر متحورات الفريوس 

أن نظام الدولة الذي يهيمن عليه الرأساليون غري قادر عىل التعامل مع اللقاحات 

يف  املتمثل  االستدامة  هدف  تحقيق  يف  املساعدة  وبالتايل  عامة  منفعة  باعتبارها 

املهيمن  شكلها  يف  كورونا  دولة  فإن  وبالتايل،   .)3 )الهدف  للجميع  الصحة  حاية 

والنقد  للتحليل  بالنسبة  والبيئية.  االجتاعية  االستدامة  يف  للتقدم  ضامنا  ليست 

السوسيولوجي، يعني ذلك أنه يجب علينا إعادة تعريف موضوعنا. يجب أن تصبح 

الدولة مرة أخرى محور البحث السوسيولوجي. لتقييم ماهية دولة كورونا وكيف 

تعمل، نحتاج إىل برامج بحثية كبرية ومتعددة التخصصات ذات منظور عاملي. لقد 

حان الوقت للمجتمع السوسيولوجي الدويل ملعالجة هذه املهام برسعة وحسم.   

توجه كل املراسالت 

>klaus.doerre@uni-jena.de< إىل كالوس دور عىل العنوان

>walid.ibrahim@uni-jena.de< وإىل وليد إبراهيم عىل العنوان

mailto:klaus.doerre%40uni-jena.de?subject=
mailto:walid.ibrahim%40uni-jena.de?subject=
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أّي دور جديد للّدولة؟ 

كوفيد-19: 
صناعة المناطق غير اآلمنة في ألمانيا

بقلم  دانيال موليس، معهد دراسات السالم بفرانكفورت

>

>>

مهجورة. إنتاج  صالة 

موليس دانيال  االئتامن: 

عترب روزماري-كلري كوالرد أن حسابات السياسة الحيوية تتعلق »عىل وجه ت

التحديد مبن يتم التحكم يف حياتهم أو جعلها آمنة«. السياسة الحيوية وفق 

ميشيل فوكو  هي سياسة تهتم بسالمة السكان، فهي القدرة عىل »منحك 

الحياة« و»تركك متوت«. يجادل ماثيو هانا وجان سيمون هوتا وكريستوف شيان أن 

تعامل الدول مع كوفيد-19 »تم تربيره من وجهة النظر السياسية البيولوجية بأنها 

+إعادة إضفاء للطابع البيولوجي+ عىل السكان، ورضورة شاملة إلبقاء أكرب عدد ممكن 

 من الناس عىل قيد الحياة«. لكن من الواضح أن بعض األرواح مهمة أكرث من غريها.

وعرقي  طبقي  أساس  عىل  العامل  أنحاء  يف  كورونا  بفريوس  اإلصابة  مستوى  يرتفع 

وجندري. للوباء جغرافيا بارزة للغاية تلقي الضوء عىل رشائح اجتاعية مهملة، وهي 

بالتفصيل مع إشارة  الفرضية  الدولة يف جعلها آمنة. سأرشح هذه  أماكن ال ترغب 

خاصة إىل )عدم( دخل الدولة يف أملانيا.

< تهميش

يرتكز  »حيثا  أنه  كايل  وروجر  بيدوفيتش  دي  ولورنزو  بيلريي  سامانثا  تجادل 

الثاين/ كانون  مطلع  محارضة  يف  واملجتمع«.  املدينة  يف  الهامش،  تجد  الفريوس 

املكاين  التهميش  التهميش:  من  مرتابطة  أمناط  ثالثة  األخري  حدد   ،2021 يناير 

املؤسيس  والتهميش  املعارصة؛  املجتمعات  يف  مركزية  غري  أماكن  يشمل  الذي 

إىل  الناس  تدفع  بطرق  املجتمع  وتنظم  الدولة  تقودها  مارسات  من  ينبع  الذي 

وهو   - للمجتمع  العرقي  التقسيم  يشمل  الذي  االجتاعي  والتهميش  الهامش؛ 

منظور أرغب يف توسيعه من خالل إضافة البعدين الطبقي والجندري إىل العرق.

أن  كوخ  روبرت  معهد  أظهر  أملانيا،  يف  كورونا  فريوس  بجغرافيا  يتعلق  ما  يف 

املناطق  يف   %70 إىل   %50 بحوايل  أعىل  كان   21/2020 شتاء  يف  الوفيات  معدل 

الحرمان  ذات  باملناطق  مقارنة  العايل  واالقتصادي  االجتاعي  الحرمان  ذات 

مثل  الحضية  املناطق  من  البيانات  تشري  املنخفض.  واالقتصادي  االجتاعي 

الكثافة  حيث  املناطق  بشدة  يصيب  الوباء  أن  إىل  وكولونيا  وبرمين  برلني 

مناقشة  عند  أعىل.  الفقر  ومعدل  أدىن،  الدخل  متوسط  ويكون  عالية،  السكانية 

أمناط  بني  من  أهمية  األكرث  هو  املؤسيس  التهميش  فإن  الدولة،  تدخل  )عدم( 

املكاين. التهميش  إنتاج  وكذلك  الفقر  إنتاج  يف  مثال  واضح  فهو  الثالثة،  التهميش 

أكرب  أهمية  اكتسب  أملانيا  يف  واقعا  الفقر  يعترب  األول،  باملثال  يتعلق  فيا 

 .2010 أجندة  باسم  إليه  املشار  االجتاعية  الرعاية  نظام  إصالح  تنفيذ  عرب 

املساعدة  تنظيم  وأعيد  املنخفضة  لألجور  قطاع  إنشاء  تم  أخرى،  أمور  بني  ومن 

إنتاجه  ويعاد  ينتج  إنه  طبيعي،  بشكل  الفقر  يوجد  ال  األساسية.  االجتاعية 

الدولة. عواقب ذلك  القانون وسلطة  اقتصادي غري عادل، مبساعدة  بواسطة نظام 

االجتاعية  املساعدة  يعتمدون عىل  الذين  األشخاص  أن  األرقام  إذ تظهر  واضحة، 
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ثراء. أكرث  اجتاعية  فئات  من  بكثري  أكرث  كورونا  بفريوس  يتأثرون  األساسية 

يبلغ عدد العاطلني عن العمل املودعني يف املستشفيات نحو ضعف عدد األشخاص 

العاملني. ويعيش األشخاص الذين يفتقرون إىل موارد اقتصادية يف أماكن أكرث اكتظاظا 

كثريا ما تكون يف اإلسكان االجتاعي املهمش؛ ويعملون يف ظروف هّشة؛ وهم محرومون 

من البنى التحتية الرقمية ما يجعل التعليم املنزيل الالئق مستحيال. تؤدي كل هذه 

املالمح إىل هشاشة أكرب وانقسام اجتاعي متنامي. يف سياق تفيش الوباء، فقد األقل 

ثراء دخلهم، بينا حافظت الطبقات الوسطى عىل وضعها، وازداد فاحشو الرثاء ثراًء.

املثال الثاين الذي متت مناقشته - إنتاج التهميش املكاين - هو عملية سياسية تنّفذ 

من مركز املجتمع. وتخلق القرارات السياسية مبوجب مبادئ الدولة الرأسالية تقسيا 

بني املركز واألطراف. وتشمل نتائج ذلك أمناط إقصاء يف اإلسكان االجتاعي ومخيات 

الالجئني ومالجئ املرشدين ودور رعاية املسنني وكذلك التوظيف يف أعال محفوفة 

باملخاطر. خالل الوباء، أصبحت كل هذه األماكن االجتاعية بؤرا لكوفيد يف أملانيا.

يف الوقت نفسه، صورت املناطق السكنية والحضية منها عىل وجه الخصوص يف 

الخطاب السيايس عىل أنها أماكن خطرة، من أجل فصل الوباء عن الفئات االجتاعية 

السائدة. هذه االسرتاتيجية معروفة جيدا يف  الخطابات حول األحياء الفقرية، إذ يتم 

و  »فقري«  و  »مهاجر«  أوصاف  إليه  تضاف  ثم  مكاين،  إطار  يف  الوباء  بداية حرص 

»منفلت« إلخ، ما يؤدي إىل استنتاج أن ذلك الفضاء وسكانه هم املشكلة الحقيقية.

< املركزية

يطبقها  سياسية  عملية  هو  غري/آمنة  مساحات  إنشاء  أن  هو  يتضح  ما 

األساس  السيايس  االقتصاد  يصبح  النيوليربالية  سياق  بأنه يف  فوكو  يجادل  األقوياء. 

»هدف  أن  عليه  براون  ويندي  وتضيف  الحكومية.  للقرارات  املحدد  املنطقي 

االقتصاد«. بنمو  الدولة  رشعية  وترتبط  االقتصاد،  عمل  تسهيل  هو  الدولة 

وفق  املبدأ.  بهذا  كورونا  فريوس  احتواء  إىل  الرامية  األملانية  التدابري  التزمت 

مبارش  بشكل  املضافة  القيمة  إجايل  من  فقط   %12.8 تأثر  املتاحة،  البيانات 

قطاعات  يف  أكرب  بشكل  محسوسة  آثارا  ذلك  وخلف  بالوباء،  املرتبطة  بالقيود 

بالتجزئة واملطاعم والتعليم والسفر والرتفيه والثقافة. واصلت نسبة %87.2  البيع 

أي  تُبذل  أنه مل  يعني ذلك  ما.  تتأثر إىل حد  أن  االقتصاد عملها دون  األخرى من 

العدوى. من  الهّشة  العاملة  القوى  لحاية  االقتصاد  إلغالق  اإلطالق  عىل  محاولة 

يشري  الطرفية  املناطق  يف  للفريوس  الواسع  التفيش  أن  ذلك  عىل  ويرتتب 

واملراكز  املسالخ  اإلصابة يف  ارتفاع معدالت  ذلك يف  فيها، ويالحظ  تركزه  إىل  أيضا 

اللوجستية واملدارس. تعترب صناعة اللحوم قطاعا تصديريا مها يف أملانيا مل يُسمح 

رشكة  يف  تعمل  التي  مروز  أنيتزكا  أوضحت  اللوجستية،  املراكز  حالة  يف  بتوقفه. 

يف  يعملون  وزمالئها  أنها  ذكرت  عندما  النقطة  هذه  ببولندا  بوزنان  من  أمازون 

محور مركزي للرأسالية العاملية، وبالتايل فإن تدفق السلع دون عوائق أمر أسايس. 

حقوق  عن  الحديث  كرثة  من  الرغم  عىل  أنه  الواضح  من  املدارس،  حالة  يف 

األطفال، إال أنهم مل يحظوا باهتام كبري خالل فرتة الوباء. متت إعادة فتح املدارس 

التعليمية. العدالة  أجل  من  وليس  للعمل  متاحني  اآلباء  إلبقاء  األول  املقام  يف 

< أمناط )عدم( تدخل الدولة

واملؤسسية  املكانية  الهوامش  من  العديد  عىل  الضوء  كورونا  فريوس  يسلط 

واالجتاعية يكون فيها للفريوس وتداعياته االجتاعية اآلثار األبرز. يعرض الحرمان 

االجتاعي واالقتصادي الناس للفقر وملخاطر قاتلة. فيا يتعلق بتدخل الدولة، من 

األهمية مبكان تسليط الضوء عىل املسارات االستبدادية واألمنية التي اختارت معظم 

دميقراطية  عملية  يف  الناس  إرشاك  من  بدال  الفريوس  ملكافحة  اتباعها  الحكومات 

لتقييد الحرية عىل أساس التضامن والعدالة. ولكن من املهم أيضا إجراء تحليل أكرث 

دقة للمواضع التي اختارت الدولة عدم اتخاذ إجراء بشأنها، وبالتايل عدم تأمينها، 

واملواضع التي عمقت فيها القرارات السياسية أمناط التهميش عىل أساس الطبقة 

والعرق والجندر من أجل حاية »الشعب« الذي ال يعترب املهمشون جزءا منه.   

>mullis@hsfk.de<  توجه كل املراسالت إىل دانييل مولليس عىل العنوان

أّي دور جديد للّدولة؟ 

mailto:mullis%40hsfk.de?subject=
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آفاق نظريّة

ما بعد االكتئاب: 
الّذوات ما بعد النيو ليبيرالية.

 ،)RC35( بقلم آرثر بوينو، جامعة فرنكفورت ألمانيا. عضو لجنة البحوث حول تحليل المفاهيم والمصطلحات
الجمعية الدولية لعلم االجتماع.

>

>>

والعرشين  الحادي  القرن  إىل  التحول  حدث 

والذي  االكتئاب،  عالمة  تحت  كبري  حد  إىل 

والفراغ  اإلرهاق  مشاعر  يف  الغالب  يف  ظهر 

الترصف. عىل  القدرة  وعدم 

املصدر:

 Ehimetalor Akhere Unuabona on

Unsplash

املايل ن االنهيار  من  بدءا  جوهرية  لتحّوالت  بخضوعه  يتميّز  زمن  يف  عيش 

السنوات  أثناء  برزت  التي  السياسية  االحتجاجات  موجة  إىل   2008 لسنة 

إىل  الجديدة  املتطرفة  العنرصية  اليمينية  الحركات  ومن صعود  تلت.  التي 

العواقب الحالية لجائحة كوفيد 19. تشري سلسلة من األحداث إىل أننا أمام مفرتق 

طرق تاريخّي يتمثّل يف عامل يبدو اآلن وكأنه ويحتض، إىل عامل غريه مل يولد بعد. 

تشكل هذه العمليات تحديات جديدة ال كابح لها ليس فقط يف وجه املؤسسات 

االجتاعية القامئة ولكن أيًضا ملا يبدو أكرث حميمية بالنسبة لنا: إنها تعكس استنفاد 

طرقنا يف املشاعر، والتفكري، والترّصفات التي سادت يف العقود املاضية. واألدهى من 

ذلك، تحّولت أزمتنا أيضاً إىل أزمة شكٍل من أشكال الذاتية حيث يستحيل عىل املرء، 

يف غياب إدراك ِبنية هذه األخرية وتحوالتها الرّاهنة، أن يقيّم وبشكل سليم مخاطر 

الحارض وال حتّى احتاالِت حدوثه. لكن يقتيض هذا مّنا البحث يف السؤال التايل: 

كيف ميكن أن منيّز هذه الّذوات الواقعة تحت أزمة حاليا؟

< الّذوات الّريادية املُحبطة

سمة  تحت  كبري  حد  إىل  والعرشين  الحادي  القرن  نحو  التحّول  جرى  لقد 

األعراض  عليها  تهيمن  وال  بارزة،  غري  حينها  النفسية  املعاناة  بدت  إذ  االكتئاب.  

يف  باألحرى  املعاناة  تلك  تجلّت  بل  فرويد.  زمن  املعتمدة  الكالسيكية  العصبية 

القرار.  وأخذ  الترّصف  عىل  بالعجز  واالحساس  والخواء  واإلفَناء  اإلعياء  مشاعر 

الّذوات  فيه  تشعر  حيث  بالذنب  الشعور  علّة  من  الفرويدي  الُعصاب  يتألف 

بينا  املكبوتة.  الدوافع  القانون وقوة  واملمنوع، وبني سلطة  املسموح  بالحرية بني 

توصف حالة االكتئاب، بدورها، كونها مرض القصور وعدم الكفاية حيث إمكانية 

اإلمكانيات  نطاق  كامل  مواكبة  املرء عىل  ولكن مع عجز  كّل يشء ظاهريّا  إتاحة 

القائل  الوهم  عبء  تحمل  إحساسه  بسبب  باالكتئاب  الشخص  يصاب  املتاحة.  

املمكن  بني  متقطّعا  ويغدو  الخدعة  عليه  تنطيل  التحقيق.  ممكن  يشء  كل  بأن 

تحقيقه.   عىل  حًقا  قادر  هو  ما  وبني  نهايئ  ال  بشكل  املتاح  وبني  واملستحيل، 

البنزين‹‘. منه  ‘›نفد  الطاقة  بفتور  يتّسم  باالكتئاب هو شخص  املصاب  فالشخص 

 ال يتعلّق مثل هذا التحّول من حالة العصاب إىل حالة االكتئاب يف التشخيصات 

عالمَة  أعّم  وبشكل  اعتباره  ميكن  بل  املعاناة.  من  معينٍة  تجارب  مبجرّد  الرسيرية 

نظام  وهو  بعدها.  وما  الستينيات  منذ  تأّسس  قد  كان  جديد  اجتاعي  نظام 

للذات يف سياق  وإدراكا  الذاتية  للمسؤولية  قوة  أكرث  متطلبات  األفراد  فيه  يواجه 

الهشاشة.  املساواة واملنافسة وتوّسع رقعة  الدعم االجتاعي وتصاعد عدم  تراجع 

Post- الفوردي   بعد  ما  الرتاكم  نظام  تطور  بني  االختياري«  »التقارب  أفىض  لقد 

Fordism وانتشار املُثُل الرومانسية لألصالة الشخصية، إىل احتالل موضوع جديد 

دائرة الضوء. يتمثّل يف »متعّهد مرشوع الذات« النيو ليربايل املفرتض أن يحقق نجاًحا 

يف السوق من خالل االستجابة بشكل مناسب ملطلب »أن يكون املرء نفسه« أو، 

وفقا القرتاح أحد كتب املساعدة الذاتية الشهرية، أفضُل ذاتك: كن أنت كا أنت، 

االنضباطية،  الطاعة  وبدالً من  الريادية،  الذوات  فاملطلوب من هذه  أفضل.  فقط 

الحفاظ عىل حياة استثنائية تكتشفها بنفسها وتبتدعها بالتجربة، حياة ينبع تواصلها 
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آفاق نظريّة

واتصالها من عبق العاطفة ومتكيفة مبرونة مع ظروف السوق دامئة التغيري التحّول.

التي يغدو عندها مطلب كونه متعّهدا  النقطة  املكتئب يف  الفرد  تتمثّل حالة 

بالذات إشكالية ذاتية، نقطة تحّول احتال تحقيق الذات الحق وإدراك الشخص 

ذاتياً  املستقل  املصري  تقرير  إىل  بالسعي  األمر  ينتهي  وإفناء، وحني  فراغ  إىل  لذاته 

تشخيص  مجرد  من  أكرث  الحالة  تلك  متثّل  الذات.  وانطواء  باالغرتاب  الشعور  إىل 

الذايت  االخفاق  من  شتّى  الزاوية لضوب  بذلك حجر  االكتئاب  بات  وقد  رسيري، 

إزاء التوقعات املعيارية التي متت مأسستها يف العقود األخرية من القرن العرشين.

< األزمة وسياسة االستنفاد

يتغلغل التّشّكل االجتاعي- والذي ميكن كنايتُه اعتادا عىل السياق باملجتمع 

املحافظة  ما من  نحو  ذلك، متّكن عىل  املتصاعدة. ومع  التوترات  - جرّاء  املكتئب 
عىل درجة بالغة ن االستقرار خالل العقود املاضية. لَِدرََجة أّن هذا الرتتيب املؤسيس 

يعيق  منيعا  سّدا  والعرشين  الحادي  القرن  مطلع  يف  ذاته،  املنطق  وباتباع  بدا، 

والنضاالت  الرصيحة  السياسية  االدعاءات  حيث  من  االكتئاب  أعراض  عن  التعبري 

إىل  النظام  هذا  ضغوط  حّدة  زادت  فقد  ذلك،  ومع  وراهنا  املنظمة.  االجتاعية 

الحّد الذي بدا فيه استمراره معرضا للخطر وسيضري ضريا شديدا: حيث وصل اإلفناء 

السياق أن نتحدث عن رضب من  اإلنهاك، أقرتح يف هذا  االكتئايب عيُنه إىل نقطة 

مجموعة ناتجة عن االكتئاب وهي حالة وصلت فيها التوترات االجتاعية-النفسية 
األفعال  بروز مجموعة متنوعة من ردود  أدى إىل  االكتئايب إىل ذروتها مّا  للنظام 

والرصاعات لكنها مل ترتقي بعُد إىل إقامة إجاع جديد وتأسيس إطار مؤسيس ثابت.

يجد مثل هذا البيان، عىل ما أعتقد وإذا ما دلّلنا عىل ذلك، أسبابه يف حقيقة أن أشكال 

النضال السيايس التي باتت الِفتة لِلّنظَر يف السنوات املاضية والتي ميكن تفسريها عىل أنها 

ردود أفعال إزاء توتّرين رئيسيّني متأّصلني يف الفردية النيو ليربالية والريادية واالكتئابية.

الشكل من  الذي يجسده هذ  يتمثل األمل  يتعلق مبسألة االستقاللية  أّما فيا 

خالل  من  املتناول  يف  يصبح  الذي  املصري  تقرير  تحقيق  املرء  بإمكان  أنّه  الذاتية 

املبادرة الريادية والتي تنطوي عىل توفري منتج مبتكر يف تضاعيف واحدة من األسواق 

من  املتمّكن  وضع  يف  املرء  فيها  يكون  االجتاعية حيث  الحياة  منها  تتألّف  التي 

حفر بصمته الشخصية واحداث تحّول يف تلك األسواق عىل شاكلته وحسب متاثله.

رغم ذلك، تؤدي اإلخفاقات املتكررة  يف الوفاء بهذا العهد إىل شعور عميق بخضوع 

املرء ملجموعة من القوانني املحددة مسبًقا والتي يصعب فهمها يف كثري من األحيان 

وتعديلها و هي »ال وجود  لبديل«. فال غرابة إذن ابداء عدة حركات يف عرصنا استياًء 

ملحوظًا تجاه النخب الحاكمة ومطالبتها الداعية إىل إتاحة مزيد من فرص املشاركة: 

والتي ميكن اعتبارها أنّها تشّكل رد فعل عىل حتمية أشكال التنظيم االجتاعي السائدة.

متيز الذوات النيو ليربالية أيًضا بتوتر ثاٍن، ويخّص هذه املرّة مسألة األصالة وهو 

الذي يحمل يف طيّاته التوتر بني األمل باالرتباط العاطفي مع اآلخرين وهيكلة الحياة 

االجتاعية كمنافسة شبيهة بالسوق بني األفراد املتفّككني شديدي التجزؤ )ثانية عىل 

حّد توليفة أحد شعارات مارغريت ثاترش: » املجتمع، ال وجود ليشء من هذا القبيل«(. 

ومع ذلك، فإن املطالبة بأن يكون كل واحد فرًدا مكتفيًا ذاتيًا ما ميكنه مـــن تحقيق 

وجـــوده قد أدى إىل تنامي مشاعر العزلة والتفّكك االجتاعي. ال غرابة مجّددا إذن 

أن تبدي العديد من الحركات السياسية يف عرصنا الرغبة يف املرور بتجارب تواصل 

وجدانية: وعليه ميكن اعتبارها تُشّكُل رد فعل عىل أشكال التفّكك االجتاعي السائدة.

التنظيم  أو  السيايس  العمل  االكتئاب بشكل  يتميّز وضع ما بعد  ومع ذلك، ال 

واحد ومتاسك فنحن ال نتعامل مع نظام جديد بقدر ما نتعامل مع كوكبة جديدة، 

ومع مجموعة من ردود الفعل املختلفة واآلفاق السياسية. سوف أتطرق فيا ييل 

إىل موقفني سياسيني باتا من أبرز املواقف خالل السنوات املاضية، دون اعتبارها 

املوقفني الوحيدين املرتسمني من األزمة الحالية. إذ يتحدد حارضنا بسؤال مركزي 

يتمحور حول ماذا يعقب االكتئاب؟ - دون اعطاء إجابة واحدة أو مقنعة حتى اآلن.

< َفوران ما بعد االكتئاب

القرن  من  األول  العقد  خالل  السياسية  االنتفاضات  من  العديد  متيّزت 

سرتيت،  وول  احتلوا  حركة  إىل  العريب  الربيع  من  بدءا   – والعرشين  الحادي 

يف  فرنسا  يف  الصفراء  السرتات  حركة  إىل  الربازيل  يف   2013 يونيو  انتفاضة  ومن 

لحظاتها الحاسمة بتجارب االنغاس العاطفي يف روح جاعية ذي هياكل مبهمة 

األهمية  بالغة  السمتان  هاتان  تعّد  التحديد.  واضحة  أهداف  بغياب  وكذلك 

االكتئاب. بعد  ما  حالة  عن  تعبريات  اعتبارها  سبب  فهم  إىل  سعينا  ما  إذا 

والتي  الحركات،  تلك  اكتىس  الذي  والعاطفي  املعياري  الغموض  شّكل  لقد 

إحساسا  ذلك  فأتاح  واجتذابهم.  حاجته  األساس  عليها،  غالبا  الالمئة  القاء  تّم 

أّن  تثبت  نظرة  وهي  مشرتك  فضاء  يف  املشاركة  عىل  قائم  والتآزر  بالتضافر 

قابلة  وأصبحت  بل  متاما  متناقضة  تعد  مل  والسياسية  االجتاعية  االختالفات 

التنوع  داخل  قامئة  عاطفية  وحدة  إىل  تؤدي  أن  باألحرى  وميكن  لالنسجام 

فعىل  وزخمها.  الحركات  تلك  فحوى  لفهم  األهمية  بالغ  ألمر  هذا  إّن  وخارجه. 

يعترب  الكثريين  فإن  الكئيبة،  الذوات  ولعزلة  للريادي  الذايت  االكتفاء  من  النقيض 

تجربًة  الناس  من  مؤلّفة  آالف  برفقة  الشوارع  يف  نفُسه  املرء  وجود  تجربة  أّن 

فّعال. نحو  املرء عىل  ُمريحة خاضها  تجربة عالجية  تحرر  لعملية  العنان  أطلقت 

العاطفي  بالتقارب  املحدد(  وغري  )بل  الشعور  هذا  أن  اآلن  واضحا  يبدو 

يف  يتمثّل  أيًضا(  تحديده  تّم  عموها  )ولكن  مشرتك  مبواجهة خصم  عالقة  يف  نشأ 

تجربة  تكثّفت  لقد  لّفهم«.  لّف  »ومن  السائدة،  واملؤسسات  السيايس،  النظام 

مؤقتة،  بدت  وإن  الجذرية،  بالتحديات  اقرتانها  خالل  من  الجاعية  الفوران 

الرشطة  مع  املواجهات  يف  التحّديات  تلك  تجلّت  لها.  والتصّدي  الراسخة  للمعايري 

ملزمة  الحياة  تعد  مل  وفجأة،  العامة:  املؤسسات  واحتالل  الشوارع  وحواجز 

للجدل  مثرية  نقطة  تربز  واملميتة.   الثابتة  والترشيعات  القوانني  من  مبجموعة 

املحددة  املعايري  مع  الذايت  الريادي  تكيف  من  النقيض  عىل  إذ  السياق  هذا  يف 

القائم  النظام  تحّدي  تجربة  منحت  بالعجز،  املكتئبة  الذوات  وشعور  مسبًقا 

الفّعال. الجاعي  املصري  تقرير  عىل  القدرة  باسرتداد  اإلحساس  الفرد  ومواجهته 

عدم  إىل  بطبيعتها  وتؤدي  تقلّبها  اللحظات  تلك  مثل  أثبتت  فقد  ذلك،  ورغم 

عنارص  من  املتألّف  بالتقارب  الشعور  هذا  أن  تصور  نشأ  ما  فرسعان  االستقرار. 

الذين  أولئك  أدرك  ما  فرسعان  بسهولة.  بينها  التوفيق  يعرس  متجانسة  غري 

ترتيبات  إىل  تؤدي  أن  ميكن  املعيارية  نظرهم  وجهات  أن  التجربة  تلك  خاضوا 

مستمّدة  التوترات  من  جديدة  مجموعة  حيث  جذريًا.   اختالفا  تختلف  سياسية 

لهذه  العاطفي  التحديد  دقّة  وعدم  املعياري  الغموض  من  التحديد  وجه  عىل 

السيايس  باملعنى  املعنيّة  النضاالت  بداية  التوتّرات  تلك  مثّلت  لقد  الحركات. 

عنها  نتج  والتي   - متاًما  املتناقضة  الجاعية  التجربة  لتلك  املؤسسية  والتعبريات 

بروز موجة جديدة من الحركات اليمينية املتطرفة، من بني مواقف سياسية أخرى.

< الحكم االستبدادي ما بعد االحباط

القرن  من  األول  العقد  يف  ظهرت  التي  حركات  تضاعيف  يف  حدث  ملا  فوفقا 

سبب  االجتاعي  للترشذم  املتنامي  اإلدراك  يوّضح  قد  والعرشين،  الحادي 

ومع  العاطفي.  للتآزر  مكثفة  بتوقعات  الجديد  لليمني  األخري  الصعود  اتسام 

و«جاعية«  متجانسة،  غري  حشود  يف  االنغاس  تجربة  أفسحت  لقد  ذلك، 

>>
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للتقارب  واستثنائية  اتساقًا  أكرث  ملفاهيم  السياق  هذا  يف  املجال  محددة،  غري 

عظيمة  أمريكا  »لنجعل  االنتخابية  ترامب  حملة  شعار  يف  ورد  كا   – )الوطني( 

عليها  هبّت  التي   Bolsonaro االنتخابية  بولسونارو  حملة  شعار  أو  أخرى«  مرة 

الجميع«. فوق  والله  يشء،  كل  فوق  »الربازيل  املتطرّف  اليمني  ريح  أيضا  هي 

التفكك  لحالة  يستجيب  أنه  عىل  السيايس  املوقف  هذا  مثل  اعتبار  ميكن 

التآزر  يكون  أن  األمر  يتطلب  وبأسلوب جري حيث  بقوة  االجتاعي مدافعا عنه 

العاطفي ممكَن التحقيق فقط من خالل استبعاد العنارص الدخيلة واملسيئة أو حتى 

إزالتها، - سواء كانت عنارص »شيوعية« )مرتبطة بـاليسار(، أو »مجرمني« )املقرتنة 

األرسة«  »أعداء  من  غريهم  أو  العنرصية(  النزعة  ذوي  و  عرقيا  املصنفني  بالفقراء 

إلخ.. جنسيًا(،  واملتحولني  الجنس  وثنائيي  واملثليني  النسوية  بالحركات  )املقرتنني 

ورغم ذلك، مل يكتف اليمني املتطرف الجديد مع تصور التجزئة العاطفية من 

الصليبية األخالقية فحسب. بل استجاب  الحروب  أنواع مختلفة من  خالل تقديم 

أعقاب  زخا  اكتسبت  التي  املعيارية  الرشعية  نزع  إلحساس  معنّي  اتجاه  ويف 

األول  العقد  يف  السياسية  االحتجاجات  خالل  بثقلها  وحطت   2008 سنة  أزمة 

للجدل  أنّه مثري  ادراكه عىل  تّم  ما  يرقى  الحالة، ال  الثالثة. ففي هذه  األلفية  من 

الطبيعة«  »قوانني  تجسد  وكأنها  تبدو  أنها  لدرجة  االجتاعية  املؤسسات  بشأن 

باألحرى يف  بل سنعيش  االكتئايب(.  النظام  يف  الحال  )كا هو  فيها  ال هوادة  التي 

االستبدادية  الذوات  تتفاعل  حيث  فعاليتها.  »الطبيعية«  املعايري  فيه  فقدت  عامل 

الثقايف  القصور  من  رة  ُمتَصوَّ حالة  مع  تتفاعل  ما  أقل  بدرجة  القدرية  حالة  مع 

أشكال  بأن  اإلحساس  ويعني  االجتاعية.  البنية  انهيار  اسم  عليه  نطلق  الذي 

قامئة. تعد  مل  واالستقرار  النظام  مع  االجتاعية  العالقات  تشّكل  التي  التنظيم 

نحو  هذه  السياسية  النظر  وجهة  بوصلة  توجيه  عدم  سبب  هذا  يفرس 

الجاعي  الفوران  السابقة  تجارب  خالل  حدث  كا  السائدة،  املعايري  تعليق 

مفككا  يعترب  مجتمع  عىل  فعل  وكردة  قمعي.  نظام  إقامة  نحو  بل  السابقة، 

االجتاعية  والقيم  األعراف  حيث  التنظيمية  الضوابط  فيه  وألغيت  اجتاعيًا 

العنارص  استئصال  عىل  قادر  سيايس  مبجتمع  املستبد  يطالب  غيابها  أو 

فعاليتها. عىل  لإلبقاء  يكفي  مبا  عنيفة  أو  قرسية  معايري  وفرض  املفككة 

اليمني  يتّسم  ما  غالبًا  االستبدادية،  طبيعته  كون  عن  فعالوة  ذلك،  مع 

الربازيلية(،  الحالة  يف  سيا  ال  بارز  بشكل  ذلك  )يتجىّل  أيًضا  الجديد  املتطرف 

مفارقة  لَعمري  وهذا  ليربايل.  النيو  املرشوع  يف  التطرف  من  مبزيد  مبطالبات 

االستبداد  يسعى  التايل،  النحو  عىل  توضيحها  ميكن  االكتئاب  بعد  ما  استبدادية 

قوته  واستخالص  ليربالية  النيو  الذوات  أزمة  مع  تفاعله  أثناء  االكتئاب  بعد  ما 

الذوات، بل وحتى  الوسائل لإلبقاء عىل ذلك الشكل من  املعارضة من ذلك، بكل 

االكتئاب  لتجاوز  محاولة  -أي  املتناقض  الهيكل  هذا  يف  يكمن  وتدقيقا  تجذيرها. 

الهائلة. التدمريية  إمكاناته  مصادر  أحد   - االكتئاب  ظروف  إعادة  طريق  عن 

بشكل غري  الراديكالية ههنا وميتزجان  ليربالية  والنيو  االستبداد  ينصهر  وهكذا 

إىل  ناحية،  من  هذا،  السيايس  تحالفها  يؤدي  االكتئاب(.  بعد  ما  )لِنُقْل:  مألوف 

مفهوم إمكانية إقامة تقارب عاطفي يقوم عىل االستبعاد أو اإلزالة لكل من يرفض 

املثل األعىل املتمثّل ملن يُعتقد أنه صاحب املرشوع الذايت وهو » املواطن الصالح 

نظام  تحقيق  استحالة  فكرة  إىل  أخرى،  ناحية  من  التحالف  هذا  يفيض  كا   .«

معياري متاسك مبا فيه الكفاية وبالقدر الذي يستأهل إاّل من خالل إنفاذ »قوانني 

لبديل«. »ال مجال  لفكرة  تجسيدا  وذلك  والرشسة  األمر  لزم  إن  الصارمة  الّسوق« 

< ما وراء االكتئاب؟

سيكون بالقطع من املضلّل اعتبار مثل هذا التّوليف بني االستبداد الجديد والنيو 

ليربالية الراديكالية مبثابة األفق الوحيد أو الرئيس الذي أتاحه وضعنا الراهن. ينبغي 

إليه يف هذا املجال، أن يأخذ  التطرّق  التحليل األكرث شموالً والذي ال ميكنني  عىل 

يف الحسبان األساليب التي استجابت بها املشاريع السياسية األخرى ألزمة الذوات 

وأكرث  أقوى  قد غدت  فيها  الكامنة  توتراتها  اعتبار  والتي ميكن   - الكئيبة  الريادية 

صالبة مع تفيش الجائحة. إالّ أّن أّي طريق قد نسلكه مجتمعني يف هذا الصدد ال 

الكوكبة.    التي تطرحها مثل هذه  التوترات والرصاعات  ينبع من  ميكن إال أن 

>oliveira@normativeorders.net< توّجه كّل املراسالت إىل آرثر بوينو عىل الربيد اإللكرتوين

آفاق نظريّة

mailto:oliveira%40normativeorders.net?subject=
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حين يلتقي علم اإلجماع بالفّن

التمثيل البصري 
للعمل غير المرئي

بقلم جيني تيشر، جامعة الفنون التطبيقية، فيينا، النمسا

>

>>

تيجة التدابري التي أقرت لكبح تفيش كوفيد-19، يعاين البعض منا من التباعد ن

للوهلة  املناطق.  والتعلم عن بعد والفصل والعزلة يف عدد من  االجتاعي 

عن  حتى  أو  »نحن«  عن  يتحدث  أن  للمرء  ميكن  أنه  لو  كا  يبدو  األوىل، 

تجربة جاعية، أو الذهاب أبعد من ذلك ويتحدث عن تجربة عاملية. اعتادا عىل 

تجربتي بصفتي محارضا يف جامعة الفنون التطبيقية يف فيينا، ال أتفق كليا أن ذلك 

ممكن. مع القيود الصارمة املفروضة عىل حرية الفرد يف التنقل يف األماكن العامة، 

هذا  مع  للتعامل  واملجتمعية  السياسية  الخيارات  من  الهائلة  املجموعة  أصبحت 

الوضع االستثنايئ أوضح  من أي وقت.

املدارس  مثل  والتجربة  للتعلم  الجاعية  املساحات  إىل  الوصول  صار 

فقط،  جزئيا  متاحا  واملالعب،  الحدائق  مثل  العامة  األماكن  وكذلك  والجامعات، 

من  يعود  وال  الوظائف  تُفقد  عندما  الخاص.  الفضاء  يف  الحياة  تركزت  وبالتايل 

لقضاء  مخصص  منزل  غياب  ويف   – الرعاية  مرافق  إىل  األطفال  إرسال  املمكن 

منازلهم.  هي  صغرية  مساحة  يف  الناس  يُحرص   - حديقة  به  األسبوع  نهاية  عطلة 

والجسدي،  النفيس  املنزيل  العنف  يف  طفرة  هناك  أن  اإلحصائيات  أظهرت  وقد 

األعال. جدول  عىل  )عادت(  الجندر  حسب  العمل  تقسيم  مسألة  وأن 

الوظائف ذات  الذي تعتمد عليه مجتمعاتنا:  العمل  يوضح كوفيد 19 بجالء نوع 

الرعاية  مجال  يف  العاملني  عىل  جميعا  نعتمد  الرعاية.  ووظائف  بالنظام  الصلة 

بالجنس واألصدقاء والعشاق واألطفال، من بني  بأجر وبدون أجر، مثل املشتغلني 

آخرين. يحتاج كل جسد وبيئته إىل الرعاية والعناية  والتنظيف والتغذية والحب 

بالنظام«  الصلة  أن عبارة »ذات  إىل  أن أشري هنا  أود  والتجديد.  والشفاء  والعناية 

مثرية للجدل ألنها توحي بأن عمال معينا ليس ذا صلة بـ«النظام« )بنفس القدر(.

كا شهدنا جميعا، أدى اهتام وسائل اإلعالم املتزايد بهذه الوظائف التي تضمن 

احتياجاتنا األساسية والوجودية، والربوز املفاجئ لعال املراكز التجارية، إىل إقدام 

نورا  طاليب،  إحدى  كتبت  التقدير.  عىل  إعرابا  التصفيق  مثل  مبادرات  عىل  الناس 

ليكا، ورقة بحثية حول الفرق بني املبادرات الجاعية يف األماكن العامة والتضامن 

بوصفه فعال سياسيا، وخلصت إىل أن القيام ببادرة تقدير جاعي يف األماكن العامة 

لالستمرار. والقوة  األمل  ومتنحهم  الناس  تفكري  طريقة  تغري  أن  ميكن  قوية  لفتة 

وجعلها  العمل  ظروف  تحسني  يف  املطاف  نهاية  يف  يساهم  لن  فإنه  ذلك،  ومع 

وغريها،  األطفال  رعاية  ومراكز  واملستشفيات  املتاجر  يف  للعال  أمانا  أكرث 

الطويل.  املدى  عىل  أقل  عمل  وساعات  وأفضل  متساو  أجر  عىل  الحصول  يف  أو 

الصلة  وثيق  أنه  عىل  يُصنف  ما  مسألة  إىل  نعود  عندما  ذلك،  عىل  عالوة 

مرئية  غري  وظائف  دامئا،  كان  كا  توجد،  أنه  ندرك  فإننا  األول،  املقام  يف  بالنظام 

ليلية. ألنها  أو  الخاص  املنزيل  املجال  يف  تتم  ألنها  إما  األجر(،  مدفوعة  )وغري 

بناء عىل ذلك، أود عرض ومناقشة اثنتني من صوري من عام 2020 املصاحبتني 

النظافة  »عامالت  صورة  يف  و«خدمة«.  الليلية«  النظافة  »عامالت  النص:  لهذا 

الليلية«، ميكن رؤية الشكل املقطوع واملكرر املأخوذ من الفيلم الوثائقي التجريبي 

ومنحوتتان  كولكتيف،  فيلم  سرتييت  بريويك  ملجموعة  الليلية«  النظافة  »عامالت 

املسارات/  الغسيل/  واش:  هارتفورد  توثق  صورة  من  مقطوعان  رخاميتان 

أقيم  يوكليس  الدرمان  مرييل  للفنانة  أدايئ  عرض  وهو   ،)1973( الداخل  الصيانة: 

بريويك  ملجموعة  األولية  الفكرة  كانت  هارتفورد.  يف  أثينيوم  وادزورث  متحف  يف 

سرتييت فيلم كولكتيف هي جعل مجموعة من املهاجرات ونساء الطبقة العاملة 

نقابة.  لتشكيل  محاولة  يف  النسويات  الناشطات  من  مجموعة  إىل  ينضممن 

أيضا يف حملة عامالت  الفيلم وشاركت  فريق  ماري كييل جزءا من  الفنانة  كانت 

فيلم  إنتاج  كانت  األوىل  األفكار  إحدى  نسوية.  ناشطة  بصفتها  الليلية  النظافة 

فقط  ويظهر  ساعات  مثاين  حوايل  يستمر  طويل  فيلم  شكل  يف  عادي  وثائقي 

يظهر  الذي  الليلية  النظافة  عامالت  فيلم  ملصق  إىل  إشارة  يف  املرحاض.  تنظيف 

مشاهد امرأة تنظف مرحاضا، متثل اللقطات املوجودة يف الصورة النشاط املتكرر 

صورة  نرى  املرأة،  قدمي  عند  ليال.  املكاتب  يف  العاملني  بقايا  لتنظيف  نهاية  بال 

مريح. أنه  يفرتض  وضع  يف  أرضا،  ملقاة  المرأة  أبيض  رخامي  لتمثال  مزدوجة 

الفنانة  أداء  لتوثيق  التقاطها  تم  صورة  خلفية  يف  التمثال  هذا  رؤية  ميكن 

األمريكية مرييل الدرمان يوكليس وهي تنظف أرضية املتحف. »مانيفستو من أجل 

فن الصيانة« الذي كتبته الفنانة عام 1969 ومجموعة أعالها ككل تعالج مجاالت 

األعال املنزلية غري املعرتف بها ومنزوعة القيمة، ووظائف الرعاية والرصف الصحي. 

يصري العمل املنزيل مرئيا عند نقله من املجال الخاص إىل املجال العام. ومن خالل 

والتجديد  والطبخ  والتنظيف  الغسيل  من  بالكثري  ]»أقوم  فّنا  العمل  هذا  إعالن 

سأقوم  منفصل(.  بشكل  اآلن  )حتى  فّنا  أيضا  »أمارس«  إلخ.  والحفظ،  والدعم 

ببساطة بأدوار الصيانة اليومية، وأدفعها إىل مستوى الوعي، وأعرضها بصفتها فنا«[. 

وظائف  بروز  حول  أسئلة  بطرح  يوكليس  الدرمان  تكتف  مل  عرضها،  إىل  باإلضافة 

يتعلق  عندما  )حتى  املادية  الركائز  أن  كيف  كذلك  أظهرت  بل  وقيمتها،  الرعاية 

األمر بالفّن( ترتبط حتا بإنتاج القيمة، خاصة إذا كانت العملية تبدو غري مادية.

التسلسل  عن  التساؤل  إىل  الصورة  يف  للتمثيلية  املعكوس  البناء  يدعو 

يتجاهل  الكالسيكية  الفرتة  يف  إنشاؤه  تم  رمز  ميثله  الذي  للبياض  الهرمي 
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إىل  تستند  عنرصية  أيديولوجيا  ويؤسس  النحت،  يف  ألوان  تعدد  أي 

القديم.  العامل  يف  أصال  موجودا  يكن  مل  نقي  وبياض  نقية  لون  أحادية 

صحيفة  صور  من  نسخ  من  مكونة  مجمعة  صورة  فهي  »الخدمة«  أما 

التي  املرأة  رأس.  ساعة  تضع  امرأة  يصور  ملصق  قبالة  تنظف  امرأة  تظهر 

املرأة  لنا  تبتسم  املقابل،  يف  أزرق.  زيا  وترتدي  الخلف  من  تظهر  األرض  تنظف 

الخدمات. قطاع  يف  والودي  اللطيف  العامل  متثل  أن  ويفرتض  امللصق  عىل 

سم.  40  ×  30  ، ورق  عىل  ملصقة   ، ليلية«  »منظفات   ، تيرش  40 سم.إيني   ×  30  ، ورق  ملصقة عىل   ، ، »خدمة«  تيرش  جيني 

توضح الصورة املجمعة أنه رغم امكانية تغري املعدات التقنية - متاما مثل منفضة 

قيمة  تغيري  ببساطة  - ال ميكن  املجمعة  الصورة  الكهربائية عىل  واملكنسة  الريش 

العالة يف قطاع الخدمات باستخدام صورة مختلفة أو معدات مختلفة. ال يزال تداخل 

ثالوث التمثيل والتثمني والعمل غري املريئ بحاجة إىل تسليط الضوء وكشفه من أجل 

معالجة البنية الخفية لـ »العمل القذر« املؤسس عىل الطبقة والعرق والجندر.   

>jenni.tischer@uni-ak.ac.at< توجه كل املراسالت إىل جيني تيرش عىل العنوان

حين يلتقي علم اإلجماع بالفّن
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كوفيد 19: الجائحة واألزمة

العنف المنزلي 
خالل الجائحة العالمية

بقلم مارغريت أبراهام، )Margaret Abraham( جامعة هوفسترا، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. الرئيس السابق 
للجمعية الدولية لعلم االجتماع )20١8-20١4( عضو لجان البحوث المعنية بالعنصرية والقومية ووضع الشعوب 

 )RC32( ولجنة المرأة والنوع االجتماعي والمجتمع )RC31( وعلم اجتماع الهجرة )RC05( األصلية والقضايا العرقية
 )TG11( .ولجنة العنف والمجتمع )TG03( واللجنة المعنية بحقوق االنسان والعدالة العالمية

>
وحاالت أ املنزيل  العنف  تنامي  حقيقة  ّن 

ُمَوثَّقة  األزمــات  ــات  أوق يف  ليقني  ا عــدم 

 19 كوفيد  جائحة  تخرج  ومل   . جيدا توثيقا 

مارس  فمنذ  لقاعدة.  ا عن  لراهنة  ا العاملية 

العامل  املستجد  كورونا  فريوس  حارص   ،2020

ــالق«  »إغ أوامــر  فــرض  ــراءات  إجـ إىل  وأّدى 

»االحتاء  و  املنازل«،  يف  »املكوث  و  عاملي 

فرضتها  لقيود  وضٌع  ذلك  رافق  املكان«.  يف 

الذين  األشــخــاص  تحّركات  عىل  الحكومات 

ورغم  واملخاطر.  للتهديد  عرضة  أكرث  غدوا 

خطوة  كانت  ــر  األوام تلك  مثل  أّن  االثبات 

تسببت  فقد  الجائحة  جاح  لكبح  رضوريــة 

وهي  الظل«  »جائحة  ب  البعض  أساه  فيا 

أنفسهن  لنساء  ا وجدت  حيث  املنزيل.  العنف 

>>

فوكس. جني   / فليكر  االئتامن: 

مسيئني  رشكاء  مع  محارصات  املنازل  حبيسات 

ظل  يف  األســوأ  نحو  منعطًفا  وضعهّن  وأخــذ 

يوميًا  أمــًرا  ئهّن  ايذا وبــات   ، كورونا جائحة 

جميعهم  لناس  ا يتمتّع  أن  يجب  كان  بينا 

سياسات  أن  املفارقات  من  منازلهم،  يف  باألمان 

للحفاظ  محورية  االجتاعي  لتباعد  وا العزل 

أن  إاّل  ــراد،  األف وسالمة  العامة  الصحة  عىل 

معنى  وفقد  األسوأ  نحو  منعطًفا  أخذ  الوضع 

يعيشون  الذين  أولئك  عند  جوهَره  السالمة 

كا  واملسيئة.  املضطربة  االيــذاء  عالقات  يف 

لناجمة  ا والعقيل  املايل  الضغط  ظروف  أدت 

سوء  حــاالت  انسالل  إىل  أيًضا  الجائحة  عن 

الجائحة  قبل  غائبة  كانت  لتي  وا املعاملة 

عدم  حــّدة  فاشتّدت  العائالت.  بعض  داخــل 

لتي  وا األبــواب  وراء  العنف  وعاصفة  األمان 

بالفعل،  االيذاء  تكابد  لتي  ا املرأة  ضد  تشنُّ 

أّدت  لــذي  ا لقائم  ا العنف  منسوب  فتفاقم 

لوفاة. ا إىل  الحاالت  بعض  يف  عواقبه 

والسيطرة  بالقوة  املنزيل  العنف  يتعلّق 

وميكن  آخر  عىل  فرد  ميارسه  عنيف  فعل  وبأّي 

ترتاوح  لإليذاء  مختلفة  بطرق  ذلك  يتجىّل  أن 

والعاطفي  لبدين/الجسدي  ا االعتداء  بني 

النفيس  واإليذاء  الجنيس  واالكراه  للفظي  وا

ذلك  يعني  ال  ولكن  االقتصادي.  العنف  وكذلك 

رغم  العنيفة  السلوكيات  تلك  مثل  تعميم 

كل  وتنطوي  املجتمعات.  كل  داخل  حدوثها 

تباينات  من  الخاص  سياقها  عىل  وعالقة  حالة 

كذلك  مثّة  والسيطرة.   واالمتياز  القوة  يف 

لتجارب  ا يف  واختالفات  معقدة  مشرتكة  قواسم 

العرق،  مسارات  تقاطعات  عىل  لقامئة  ا

لنوع  وا الطبقية،  واألصول  اإلثنّي،  واالنتاء 

والطائفة،  الجنسية،  وامليول  االجتاعي، 

ووضع  والدين،  واملنطقة،  والسّن،  لثقافة،  وا

حقيقة  إىل  األبحاث  تشري  حيث  املهاجرين. 

https://www.flickr.com/photos/runjanefox/9214235312/in/photolist-f3en95-aEg1KU-rq2Fbh-6NNLS4-qKQSWX-7WVs3y-24ZDifP-rq2Lyd-bquzxX-q9VLsy-i5e88e-rGuXJ1-2iQHBr7-24ZDi8p-MD2Vg-rpYEgj-qUsAae-9Qm3zc-i5dB7L-24ZDi5t-rEfv9w-4UFq3j-SrArLq-jbwRJD-EUFJ3-rq33Bd-rq3mPN-6qXxHW-rGAHDZ-2irJFCG-8EBign-rEkveG-nf4Czd-A9aTez-rJn1v7-8Ucd6H-pripqq-Pt33NE-76ps99-EYnXyK-BSm7CG-2jMtLdR-hWbJ4k-8EBhkr-BtTuxY-kKYo1K-FjEiZp-DqKK7-uumQ4N-i5e8Z4
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لفئات  ا يف  املتفاوت  األرسي  العنف  أثر 

واملتوسطة  الجزئية  املستويات  عىل  املهمشة 

حقيقة   19 كوفيد  جائحة  أثبت  وقد  والكلية. 

املهمشة  لفئات  ا ملكابدة  نظرا  املسألة  هذا 

الوظائف  فقدان  عبء  من  املزيد  وتحّملها 

مثال  )نسوق  والعدوى  لية  املا والضائقة 

خالل  من  التعرض  زيادة  عن  لناجمة  ا العدوى 

لنفاذ  ا قلة  أو   / و  األساسية  الخدمات  أعال 

الصحية(. الرعاية  إىل 

 

الجائحة  ظروف   >

بلدان  عدة  بها  أدلت  لتي  ا لتقارير  ا أفادت 

لتي  ا املتنوعة  لقيود  وا العام  اإلغالق  أوامر  أّن 

لقائم  ا العنف  مضاعفة  إىل  أّدت  وضعها  تّم 

العنف  سيا  ال  وتكثيفه  االجتاعي  لنوع  ا عىل 

الحاالت  زادت  إذ  واألطفال.   لنساء  ا ضّد 

وتقلّص  العجز  جّراء  حّدة  واشتّدت  عددا 

لإليذاء   يتعرضون  من  أمام  املتاحة  الخيارات 

فغدوا  الهروب  فرص  أمامهم  وانسّدت 

مقطوعي  منازلهم  حدود  داخل  محارصين 

عن  العزلة  محنة  يكابدون  واالتصال،  الوصل 

وشبكات  العمل  وأماكن  والعائالت  األصدقاء 

إىل  الوضع  هذا  مثل  أّدى  األخرى.  الدعم 

تنامي  عن  املعتدون  فيها  أقدم  ظروف  خلق 

عليهم.   السيطرة  ودوام  ضحاياهم  مراقبة 

سلوكهم  وعرقلة  رصدهم  عىل  قادرين  فغدوا 

الطعام  إىل  لنفاذ  ا فرص  تقييد  خالل  من 

الصحية  الرعاية  عىل  والحصول  وامللبس 

بالنساء  الخاصة  الصحية  لنظافة  ا ومنتجات 

حواجز  قصد،  ودون  الجائحة،  أقامت  كا 

وموارد  املجتمعية  املوارد  توافر  دون  حالت 

األمر  يقترص  ومل  الضورية.  لنفسية  ا الصحة 

ساهم  بل  املعتدي  من  الضحيّة  خوف  عىل 

لقابلة  وا لبديلة  ا اآلمنة  الخيارات  إىل  االفتقار 

عىل  االعتداءات  تلك  يا  ضحا إرغام  يف  للتطبيق 

عينه. املكان  يف  عليهم  املعتدين  مع  لبقاء  ا

فريوس  عن  لناجمة  ا األوضاع  تجلّت 

الدعم  أشكال  من  العديد  من  الحد  يف  كورونا 

 . جميًعا لنا  املقّدم  واالجتاعي  املؤسيس 

العنف  جوهر  والسيطرة  القوة  تحتّل  وبينا 

تلك  ملثل  املسببة  العوامل  ازدادت  املنزيل 

والصعوبات  الضغوط  خالل  من  السلوكيات 

األمن  انعدام  ذلك  يف  مبا  بالجائحة  املتصلة 

والقلق،  بالخوف  والشعور  لبطالة،  وا الغذايئ، 

واألىس.  والعزلة  واالكتئاب  واإلحباط، 

رعاية  ومرافق  املدارس  إغالق  أدى  وقد 

هذا  زيادة  إىل  الحاالت  من  كثري  يف  األطفال 

عىل  الحصول  يف  األرس  كاهل  واثقال  الضغط 

إىل   إضافة  املستويات  جميع  عىل  املوارد 

املعاملة  سوء  ملخاطر  األطفال  تعرض  زيادة 

خالل  االستغالل  موضع  املعيشية  األرس  يف 

هذا  مثل  وحال  املنزيل.   الحجر  فرتة 

كابده  الذي  املنزل  حدود  داخل  الوضع 

آمنة  طرق  غياب  ظّل  يف  لنساء  وا األطفال 

يف  سيا  ال  املساعدة،  والتاس  للتواصل 

لتي  ا والسالمة  لعاّمة  ا الصحة  إجراءات  ظّل 

الفعلية  املكاتب  إغالق  إىل  املنظات  دفعت 

كا  األنرتانت.  عرب  باالنتقال  لتواصل  ا نتهاج  وا

رشوع  إىل  أيًضا   19 كوفيد  جائحة  ساهمت 

بداعية  إ سبل  يف  لتفكري  ا يف  املنظات  بعض 

خدمات  إىل  وللوصول  للتواصل  جديدة 

وتقدميها. إليها  الحاجة  متس  التي  الدعم 

تم  الجائحة  تفيش  من  مبكر  وقت  يف 

حذر  إذ  املسألة.  هذه  بأهّمية  االعرتاف 

املتحدة،  لألمم  العام  األمني  غوترييش،  أنطونيو 

اتخاذ  إىل  الحكومات  داعيا  األرسي  العنف  من 

املرّوعة  العاملية  »الطفرة   « ملعالجة  تدابري 

لفتيات  وا لنساء  ا ضد  املنزيل«  العنف  يف 

تفرضها  لتي  ا اإلغالق  بحاالت  واملرتبطة 

لجائحة  االستجابة  لجهود  كنتيجة  الحكومات 

 ، وسالمتها املرأة  أمن  معالجة  وإىل   ،19 كوفيد-

لقد  الجائحة.  إلجراءات  استجابت  وإن  حتى 

املجتمعية  واملنظات  املجموعات  أقدمت 

االستجابة  عىل  للعنف  املناهضة  واملنظات 

العنف  يا  ضحا األشخاص  لدعم  السبل  وبشتّى 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  ففي  املنزيل. 

العنف  لحاالت  القومي  الساخن  الخط  أبلغ 

يف  املائة  يف   9.5 بنسبة  زيادة  عن  املنزيل 

بني  الفرتة  يف  عليه  لواردة  ا املكاملات  مجموع 

بالفرتة  مقارنة   2020 مايو   16 و مارس   16

كيفية  الخّط  وثّق  كا   .2019 سنة  من  نفسها 

مراقبتهم  لتعزيز  للجائحة  املعتدين  استغالل 

سوء  مظاهر  وتشمل  يذاءهم.  وإ لضحاياهم 

قبل  من  املسيطرة  والسلوكيات  املعاملة 

وكذلك  الطعام  من  الحرمان  اآلن  الجناة 

مثل  والسالمة  للصحة  األساسية  املواد  حجب 

ففي  لواقية.  ا واألقنعة  واملطهرات  الصابون 

الخاصة  وكالة  عدد  وتنامى  لبلدان،  ا بعض 

بفعل  املنزيل  العنف  يا  لضحا الدعم  بتقديم 

وأنظمة  القضايئ  الجهاز  إىل  املحدود  لنفاذ  ا

واملالجئ  الرشطة  مثال  األخرى  الدعم 

املرفوعة.  يا  القضا آجال  وتأّخر  واملحاكم 

تجدر اإلشارة إىل تفاقم هذا األمر يف صفوف 

من  األعظم  القدر  يتحملون  الذين  املهاجرين 

عن  ترتّب  لقد  ترحيلهم.  خشية  املارسات  تلك 

الحكومات  ومارسات  وسياسات  الدولة  دور 

أثناء  والخارجية  الداخلية  الهجرة  يا  قضا حول 

يعانون  الذين  أولئك  تكبدتها  آثار  الجائحة 

لنوع  ا عىل  لقائم  ا والعنف  املنزيل  العنف  من 

عنه. يتغاىض  ما  لبًا  غا والذي  االجتاعي 

تقوم  لتي  ا املنظات  عىل  لزاما  كان  لقد 

واملمتثلة  املنزيل  العنف  مسألة  مبعالجة 

أثناء  والسالمة  الصحيّة  للربوتوكوالت 

حرّت  عملها  طرق  الطرق  تغيري  الجائحة، 

لناجيات.   ا مساعدة  لها  يتسّنى 

 Kavita Mehra  ، ميهرا كافيتا  ترشح  ييل  فيا 

لنساء  ساخي  ملؤسسة  لتنفيذية  ا املديرة 

نيويورك: يف  آسيا  جنوب 

سارية  املكان  يف  اإليواء  أوامر  كانت  بينا 

مارس  شهري  خالل  نيويورك  مدينة  يف 

جنوب  لنساء  ساخي  منظمة  كانت  وأبريل، 

الذي  املحيّل  للمجتمع  خدماتها  تقّدم  آسيا 

أولئك  وخاصة  لبؤرة.  ا بؤرة  يف  يعيش  كان 

 Brooklyn بروكلني  يف  يعيشون  الذين 

 The Bronx وبرونكس   Queens وكوينز 

العنف  مخزون  تصاعد  يالحظون  كانوا 

ُمَعنفني  بانضام  متعّددة  رضوب  وبروز 

رصدته  ملا  وفًقا  العنف،  دائرة  إىل  جدد 

لناجني  ا مع  فريقنا  أجراها  لتي  ا املحادثات 

لتصبح  الشكاوى،  وتلقِّي  الدعم  مراكز  يف 

أعضاء  كان  نفسه،  الوقت  يف  تطرفاً.  أكرث 

الجائحة  تداعيات  إدارة  يتوىّل  الفريق 

أدت  تداعيات  املتوقعة،  غري  االقتصادية 

األمن  انعدام  من  مسبوقة  غري  معدالت  إىل 

الدعم  ظّل  يف  واملرافق.  والغذاء  السكن  يف 

لية  لفيدرا ا الحزمة  وفّرته  الذي  املحدود 

لناجني  ا لبعض  إغاثة  مبثابة  يعّد  والذي 

غري  لناجون  ا أو   / و  لناجون  ا حرم  بينا 

حساب  لديهم  يزال  ال  والذين  املسجلون 

متتعهّن  من  ُمعتِديهم،  مع  مشرتك  مرصيف 

مجتمعنا،  مساعدة  إىل  وسعيا  بالحاية.  

ألف   130 من  أكرث  ساخي  منظمة  وزعت 

وحوايل  طارئة  مساعدات  شكل  يف  دوالر 

يف  ئية  الغذا املواد  من  رطل  ألف   16

.2020 وأكتوبر  مارس  شهر  بني  الفرتة 

املنازل  نطاق  ضمن  العوائق  حالت  كا 

والفزع  الخوف  وحاالت  قامئة  تحّديات  من 

العديد  تواجه  لتي  ا الخصوصية  وانعدام 

دون   ، مثنها ويدفعون  واألطفال  لنساء  ا من 

لوقاية  ا منظّات  وجدت  إذ  االتصال.  فرص 

عىل  قادرة  غري  نفسها  املنزيل  العنف  من 

االستغاثة  مكاملات  من  عدد  أكرب  تلقي 

الساخنة. الخطوط  عرب  لنساء  ا تُجريها  لتي  ا

>>
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ميكنه  وماذا  االجتامع  علم  دور  هو  ما   >

به؟ لقيام  ا

العنف  مسألة  معالجة  تنتظر  أال  علينا 

الجائحة.  هذه  مرور  حتى  له  والتصدي  املنزيل 

استخالص  اجتاع،  علاء  بصفتنا   ، علينا بل 

العاملي  االجتاع  علم  من  واالستفادة  الدروس 

العوامل  تستوجب  كا  بالسياق.  املقرتن 

علم  يف  وعلاء  بعلاء،  االلتقاء  السياقية 

والنشطاء  السياسات  وصانعي  االجتاع، 

لوضع  املعنيني  املصلحة  أصحاب  من  وغريهم 

لقائم  ا العنف  إنهاء  أجل  من  أعال  جدول 

الجهود  ومضاعفة  االجتاعي  لنوع  ا عىل 

نحن  املنشودة.  لهيكلية  ا لتغيريات  ا لتحقيق 

طرائق  التباع  املاّسة  الحاجة  متاما  ندرك 

وإعداد  لبيانات  ا جمع  فرص  لنا  تتيح  أفضل 

الديناميكيات  لفهم  أمّس  حاجة  ويف  لتقارير.  ا

تؤثر  لتي  ا والسياسية  واالقتصادية  االجتاعية 

 .19 كوفيد  خالل  املنزيل  العنف  تجارب  عىل 

هذا  تسخري  السياق،  هذا  يف  علينا  يتوّجب 

سنوّجه  العمل.  إجراءات  اتخاذ  يف  الفهم 

واألطفال  لنساء  ا يعيق  الذي  ما  نحو  بوصلتنا 

كّاشة  من  لتخلّص  ا عىل  يساعدهم  الذي  وما 

هي  وما  الكوارث،  أثناء  املسيئة  العالقات 

لتي  ا لنجاحات  وا واجهتنا  التي  التحديات 

ونظريتنا  معرفتنا  من  سنستفيد  بلغناها؟ 

لتسليط  تقاطعي،  نهج  تباع  با  ، ليلنا وتحا

مستنرية  استجابات  يف  واملساهمة  الضوء 

والتدخل.   االجراءات،  واتخاذ  أفضل،  بشكل 

املنظات  تلك  دعم  الحاجة  علينا  مُتيل  كا 

بتكارية  ا وأساليب  طرقًا  تجد  التي  واملبادرات 

 ، علينا يتعنّي   . املستجّد لواقع  ا هذا  ملواجهة 

التي  الطريقة  تصّور  إعادة   ، أنفسنا نحن 

ودالالت  املنزيل  العنف  معالجة  يف  نتوّخاها 

لقائم  ا العنف  أشكال  وجميع  املعاملة  سوء 

من  الفرتة  هذه  خالل  االجتاعي  لنوع  ا عىل 

فلنكرس    . تشكيلها وإعادة  البرشية،  تاريخ 

اآلمنة  املسافة  ولنمنَح  اإلساءة  حلقة 

مع  املنازل  يف  املحتجزين  واألطفال  للنساء 

االنتظار.    تستطيعون  ال  الذين  املعتدين 

الربيد  عىل  أبراهام  مارغريت  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

>Margaret.Abraham@Hofstra.edu < االلكرتوين 

mailto:Margaret.Abraham%40Hofstra.edu?subject=
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كوفيد 19: الجائحة واألزمة

أزمة جائحة كوفيد 19: 
نظريات نسوية وعلوم 

اجتماعية مستحدثة
بقلم كارينا باتهياني، األمينة التنفيذية لمجلس أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية  CLACSO  في األوروغواي 

CONICET-وإستيبان تورّيس، جامعة قرطبة الوطنية في األرجنتين

>

للعلوم ي وفقا  الجوهري،  االبتكار  متثّل 

ــة  لـــذي أحــدثــتــه األزم ا االجــتــاعــيــة، 

جائحة  بتفيش  املــرتــبــطــة  لــطــاحــنــة  ا

عن  لتغايض  ا باستحالة  اإلقرار  يف   ،19 كوفيد 

ما  إقليمية  مجتمعات  يف  نعيش  أننا  حقيقة 

وتداخال  تشابكا  تزداد  ترابطها  خيوط  انفّكت 

الدراسات  ظلّت  ولنئ  العاملي.  الصعيد  عىل 

عىل  قــادرة   ،2020 سنة  قبل  االجتاعية، 

إطار  عن  لالستغناء  مقبولة  ــربرات  م وضــع 

فاليوم  له،  لتزام  با لوفاء  ا للمراقبة    عاملي 

املجال.  ذلك  مثل  لها  يعد  ومل  األحوال  تبدلت 

ال  اهتام  عملية  تسرتعي  الجائحة  بدأت  إذ 

يف  آجالً  أم  عاجالً  ستؤثر  والتي  فيها  رجعة 

للعودة  مجال  ال  حيث  البحث  مواضيع  جميع 

منه.  مفر  ال  الذي  االتّجاه  وهو 

مجتمع  وجود  حذف  باإلمكان  يعد  مل 

جاّدة  تاريخية  مفارقات  يف  الوقوع  دون  عاملي 

املالحة  زمن   ، أمريكا غزو  كان  ولنئ  وخطرية. 

املادية،  العوملة  بتكريس  بادر  قد  لبحرية،  ا

تناولتها  لتي  ا الضبات  أن  املرّجح  فمن 

 19 كوفيد جائحة  حول  لبيانات  وا لتمثاّلت  ا

واحدة  دفعة  سرتسخ  الرقمية  تنا  شاشا عىل 

سليا.   فكريا  حّسا  بصفتها  العوملة  األبد  وإىل 

عملية  نطاق  توسيع  عن  فعوضا  لتايل،  وبا

الجاعية  املعالجة  تعمل  املادية،  العوملة 

عىل   19 كوفيد  تجّسد  لتي  ا الرمزية  للصور 

نشهد  ال  نحن  الذهنية.  العوملة  عملية  توسيع 

الدقيقة  االجتاعية  الحساسيات  تدهور 

مفاجئة  رأسية  نهاية  نشهد  بل  الذايت،  لتّفرد  وا

الجهل  من  طويلة  لعملية  تصورها  ميكن  ال 

لديناميات  الجاذبية  لقوى  لتاريخي  ا واإلنكار 

املجتمعات. عىل  العامل 

االجتامعية العلوم  يف  املعرفة  إنتاج  آليات   >

أجندات  تحويل  كيفية  آليات  ليست 

يدفع  ما  فعادة   . ًما متا خفيّة  املعرفة  إنتاج 

وفق  األمام  إىل  نفسه  االجتاعي  لتغيري  ا

أولها  تتمثّل  ثنتني.  ا  )axioms ( مسلمتني 

>>

اإلبداعي املشاع  االئتامن: 

لتاريخية  ا والعمليات  األحداث  تحديد  يف 

العلوم  يف  املعرفة  إلنتاج  العريضة  للخطوط 

جائحة  تفيّش  برز  العكس.  وليس  االجتاعية، 

وموضوعي  »خارجي«  كحدث   19 كوفيد 

العلمي  االجتاعي  املجال  عىل  بظالله  ألقى 

جرى  عقود  أربعة  فقبل  بالكامل.  فيه  وأثّر 

اإلقليمي،  املجال  عن  »خارجي«  آخر  حدث 

آلية  انطالق  مثل  االنتباه،  اسرتعى  قد  كان 

أمريكا  يف  العسكرية  الديكتاتوريات  بادة  إ

االجتاع  علم  الحدث  هذا  اخرتق  الجنوبية. 

تفّكك  إىل  وأدى   )autochthonous ( املحيل 

لتي  ا العوملة  دوافع  بذلك  معرقال  أسسه، 

عايل  بشكل  أبعادها  وتتضح  تتجىّل  كانت 

املايض. القرن  من  الستينيات  منذ  الرسعة 

الحس  تقّدم  يف  فتتمثّل  لثانية  ا املسلمة  أما 

األول  األخري  لِيَلْتهم  فقط  العلم،  عىل  السليم 

التصور  السياق  هذا  يف  يربز  حيث  الحًقا. 

دون  لتكوين،  ا طور  يف  العاملي  لالنتاء  الجديد 

نظرية  بأدوات  ذاته  ترميز  إعادة  عىل  القدرة 

إجراءات  اتخاذ  إىل  باإلضافة  جديدة  وتحليلية 

كوفيد  ظاهرة  مع  نتعامل  قررنا  ولنئ  عملية. 

أنفسنا  غمرنا    وإذا   ، الجّد محمل  19عىل 

تدعها  أن  علينا  يتوّجب  أعمق،   ٍ بصورة  فيها 

بصفتنا  نرغب،  عادة  فنحن   . ًما متا تكتسحنا 

أن  معني  بهدوء  االّدعاء  يف  اجتاع،  علاء 

أمر  الحقيقة  بأن  لقائلة  ا األساسية  الفرضية 

العملية  لنتيجة  ا هذه  تعّد  ال  ولكن  مؤقتة، 

يحتاج  بل  األخطر.  لتأكيد  ا هذا  يجلبها  لتي  ا

لتدمري  ا إىل  بلوتها  تتم  وفكرة  منظور  كل 

من  نفسها  تدمري  إىل  أو  منهجي  بشكل 



38

 العدد ٢  من السلسلة 11 -أغسطس -  ٢٠٢1    

جديدة  نظريات  إنشاء  يف  للتقدم  الفرصة   COVID-19 لـ  العاملية  األزمة  “متنحنا 
كل  من  أفضل،  برشوط  االجتامع  علامء  جميع  يواجهها  حتى  العاملي  للمجتمع 
والجنسانية  االجتامعية  املساواة  لعدم  املتزايدة  والعوملة  تاريخي،  موقع 
                                                                                            ” ية د القتصا وا

فهي   . وتغيريها مجّددا  صياغتها  إعادة  أجل 

مريح  بشكل  العيش  لتفادي  الوحيد  السبيل 

املعلوم. زيف  يف 

العاملي  املجتمع  بشأن  جديدة  نظريات   >

 world ( العاملي  املجتمع  مثلا  متاما 

واحد،  موقع  نتاج  يعّد  ال  الذي   )society

جذورها  العاملي  املجتمع  نظرية  تتّخذ  فلن 

أن  وميكن  كذلك.  الفردي  املوقع  نفس  من 

املستوى  لية  عا شبكة  العاملي  املجتمع  يك  يحا

كل  وربط  والدمج  لتمييز  ا يف  مهمتها  تتلخص 

واإلقليمية  والوطنية  االجتاعية  املجاالت 

نقطة  كل  أن  نفرتض  أن  ميكننا  والعاملية. 

تكثيفا  متثّل  العامل  يف  االجتاعي  املوقع  يف 

املجاالت  لهذه  مبارش،  وغري  مبارش   ، فريدا

أن  املؤكد  من  واملتآثرة.  املتفاعلة  لثالثة  ا

مجتمع  عن  يختلف  العاملي  األملاين  املجتمع 

تشييل  أو  املكسيك  أو  أوروجواي  أو  األرجنتني 

يشّكلون  أنّهم  إاّل  العاملي.  الصني  مجتمع  أو 

البعض،  بعضهم  مع  تفاعلهم  عىل  بناء  كلّهم، 

مياثل  ليشء  وجود  ال  كا  العاملي.  املجتمع 

ُمعْوملة:  رأسالية  أو  واحد  باتريياريك  نظام 

مع  ملموسة  باترياركية  أمناط  هو  قائم  هو  ما 

الرأسالية  بني  خضوع  مختلفة  ديناميكيات 

املجتمع  يف  الطرفية  والرأسالية  املركزية 

. ملي لعا ا

لقابل  ا غري  التايز  مببدأ  اإلقرار  يلغي  ال 

معامل  عن  الكشف  احتال  هذا  لالختزال 

من  يقلل  ال  هذا  لكن  العاملية،  االتساق 

لبنيوية  ا والعمليات  العالقات  اتخاذ  احتال 

ينطوي  مختلفة.  مواقع  يف  متطابقة  طرائق 

للمجتمع  األساسية  الركيزة  بأن  اإلقرار 

العلوم  مادية  كون  عىل  العامل  وتخّص  دنيوية 

كذلك. دنيوية  هي  االجتاع  وعلم  االجتاعية 

أمريكا  يف  االجتاع  علم  توقّف  لقد 

املايض  القرن  من  الستينيات  منذ  الالتينية، 

مجّرد  أو  االجتاع  علم  يف  »اآلخر«  كونه  عن 

يف  فّعاال  تيارا  ليصبح  مغرتب،  نتاج  ا إعادة 

من  تفرتض  العاملي.  االجتاع  علم  تضاعيف 

العاملي  املجتمع  نظرية  حاجة  املنطلق،  هذا 

لناشئة  ا املعرفة  إىل  بنائها  إىل  علينا  لتي  ا

املتداخلة،  املواقع  شبكة  إجايل  يحتلّها  لتي  ا

املرء  نظر  وجهة  بني  لتوازَن  ا بذلك  محّققة 

من  نظر  وجهة  مع  املتباين  لكّم  ا هذا  حول 

املارسة  هذه  خالل  من  ومفّعلة،  اآلخر،  موقع 

يف  الضوري  األنرثوبولوجي  لتمرين  ا املمتدة، 

اآلخرين«.  محّل  يف  الذات  ›‹وضع  محاولة 

غزو  يتم  لن  األويل،  االفرتاض  هذا  من  وانطالقا 

بل  لقامئة  ا املعارف  كل  جمع  خالل  من  العامل 

إنتاج  عىل  قادر  جديد  عاملي  حوار  إرساء  عرب 

العاملية  لنظر  ا وجهات  من  جديدة  توليفات 

املوقع  من  نقطة  كل  من  واملتوقعة  املنتجة 

. يخي ر لتا ا

العاملية  كوفيد  جائحة  أزمة  متنحنا 

نظريات  ايجاد  يف  لتّقدم  ا احراز  فرصة 

وتخدم  العاملي  باملجتمع  تعنى  جديدة 

لنا  ستسمح  إذ  كافة.   االجتاعية  العلوم 

للعوملة  بالتصّدي  الجديدة  الكونية  الرؤى 

االجتاعية  املساواة  عدم  ألوجه  املتنامية 

لنوع  ا عىل  لقامئة  ا لتفاوتات  وا واالقتصادية 

واعتبار  أفضل  برشوط  وذلك  و،  االجتاعي 

تتبنّي  املتنامية.    العوملة  تاريخي،  موقع  كل 

الحاسمة  النسوية  املنظورات  حالة  يف   ، جليّا

عىل  لرؤاهم  لهائلة  ا العوملة  قدرة  كيفية 

التحول  احداث  إىل  لرامية  ا برامجهم  تعزيز 

مبثابة  هذا  سيكون  الهيكيل.  االجتاعي 

للحركة  املادي  لالنتشار  فكري  تعديل  عملية 

جوهرها. يف  بالعاملية  تنطبع  لتي  وا السياسية، 

االجتاع  علم  حالة  يف  املسألة  تتخذ 

ال  إذا   . ا تعقيًد أكرث  شكال  الحديث،  لنقدي  ا

وضع  إىل  لزاما  نظرها  وجهات  عوملة  تؤّدي 

عن  ناهيك  وتطويره.  اجتاعيًا  ملتزم  علم 

إمكانات  عىل  ينطوي  اجتاع  علم  تطوير 

النظر  تعميق  الضوري  من  تحويليــة. 

االجتاع  علم  يف  السيايس  االلتزام  فكرة  يف 

سبب  فهم  من  نتمّكن  حتى  الحديث  لنقدي  ا

إضافية  أكادميية  تأثريات  إحداث  غياب 

وضع  إىل  الحاجة  يف  نعتقد  لعقود.  سياسية 

العامة  السياسة  خدمة  يف  املارسات  تلك  مثل 

تطوير  يقتيض  االجتاعي.   لتغيري  ا لتحقيق 

 ، سياسيًا وملتزم  حديث  نقدي  اجتاع  علم 

سياسة  مع  الطريف  لتحالف  ا من  نوع  إرساء 

كبري  حد  إىل  وهي  الوطنية.  واألحزاب  الحركات 

املجال  يف  لراحة  ا من  حيز  ترك  يف  تتمثّل  مسألة 

نتهجته  ا الذي  ته  ذا لنحو  ا عىل  األكادميي، 

القرن  السبعينيات  حتى  االجتاعية  لتيارات  ا

 – الالتينية  أمريكا  يف  األقل  عىل   - املايض 

لنقدي  ا الفكر  به  يسرتشد  الذي  لنهج  ا وبنفس 

الوطنية  السياسة  نهج  يتطلب   . راهنا النسوي 

ترياق  أفضل  يشكل  الذي  لواقع  ا مبدأ  دمج 

غاية  بوصفها  األصلية  لنقد  ا لية  راديكا ضد 

املُغاىَل  ليوتوبية  ا لنزعة  ا وضد  تها  ذا حد  يف 

ملموس  وبشكل  توضيح  عن  العاجزة  فيها 

مجتمع  نحو  التحرك  عىل  قدرتنا  كيفية 

السيايس  التحول  هذا  يعّد  للجميع.  أفضل 

رشطًا  بدوره  الحديث  لنقدي  ا االجتاع  لعلم 

مع  وبناء  قوّي  حوار  يف  للرشوع  رضوريًا 

النسوية. الحركة 

بناء  يف  قدرتنا  وعىل  علينا  هذا  يتوقّف 

ووضع  وسيايس  وعلمي  فكري  مجتمع 

من  يكفي  ومبا  وتنفيذها  جاعية  مبادرات 

يغري  أن  ميكن  هيكيل  بتغيري  للتعجيل  القوة 

الوقت  هذا  يف  تنا  ملجتمعا الراهن  املسار 

للقلق.    واملثري  املربك  لتاريخي  ا

االلكرتوين الربيد  عىل  املراسالت  كل  توّجه 

>kbatthyany@clacso.edu.ar < باتهياين  كارينا  إىل 

>esteban.torres@unc.edu.ar توّراس> إستيبان  وإىل 

كوفيد 19: الجائحة واألزمة
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تحليال  تحليلها  من  بّد  ال  الذي  الشاغل  االجتامع 

قد  نوعية.  منظورات  من  أيًضا  ولكن  كّميا 

حتّى  كربى  أهمية  لتحليالت  ا هذه  مثل  تكتيس 

ويف  اآلن  األرض  كوكب  وضع  تحسني  لنا  يتسّنى 

. ملستقبل ا

نفسها  االجتامعية  العلوم  تشغل  أن  ينبغي   >

املسألة بهذه 

معيار  أهــم   19 كــوفــيــد  ئــحــة  جــا رضبــت 

لإلنسان  الجامعي  للوجود  أســايس  اجتامعي 

األثر العالمي المرعب 
لكوفيد 19

بقلم محمود الذّوادي جامعة تونس، تونس. وعضو لجان البحث التابعة للجمعية الّدولية لعلم االجتماع المعنية 
)RC25( ولجنة اللغة والمجتمع )RC22( ولجنة علم اجتماع الدين )RC08( بتاريخ علم االجتماع

>

>>

حدثا ي املقاييس  بكل  كورونا  فريوس  مثّل 

استدعى  إذ  مألوف.  غري  عامليا  كارثيّا 

خط  إىل  الصحة  مــجــال  يف  األخصائيني 

الوفيات  عدد  من  لتّقليل  ا إىل  سعيا  املواجهة 

ال  الفريوس،  بعدوى  املصابني  املرىض  ومعدالت 

أُرغمت  فلقد  املتقّدمة.  املجتمعات  يف  سيام 

إىل  مرة  ما  غري  وغريها  املجتمعات  تلك  بعض 

وألسابيع.  النطاق  واســع  إغــالق  إىل  الخضوع 

املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  جّسدت 

هذه  عىل  يتعنّي  وعليه،  ذلك.  عىل  رائدة  أمثلة 

علامء  شغل  تكون  أن  السياق  هذا  ويف  األزمة 

كوفيد 19: الجائحة واألزمة

األساسيات  مؤرش   19 كوفيد  جائحة  رضبت 

الجمعي:  الوجود  يف  لإلنسان  االجتامعية 

التباعد  سيؤثر  وكيف  االجتامعي.  التفاعل 

يف  والعيش  اليومية  حياتنا  عىل  االجتامعي 

؟  ملستقبل ا

كومنز ويكيميديا  االئتامن: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumphini_Social_Distancing.jpg
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»ابق  شعار  غدا  فقد  االجتامعي.  لتفاعل  ا وهو 

لبلدان.  ا معظم  يف  لرئيسية  ا الرسالة  املنزل«  يف 

 . عامليّا الطبيعي  االجتامعي  لتفاعل  ا تعليق  فتم 

داخل  العادية  االجتامعية  لتفاعالت  ا وتبّدلت 

موجات  نستبعد  ال  كام  بينها  وفيام  املجتمعات 

وقد  املستقبل.  يف  كورونا  لفريوس  مستجّدة 

لناس  ا حياة  إىل  الكاريث  الضيف  هذا  يتسلّل 

للسنوات  استمراره  إمكانية  ظّل  يف  واملجتمعات 

 . عامليّا عيشهم  أمناط  من  جزءا  ويصبح  لقادمة،  ا

 19 كوفيد  نتيجة  مــحــّددة  مشكالت  ــة  مثّ

وضع  ميثل  االجتامعية،  لناحية  ا فمن   . وتأثريها

عاملية  اجتامعية  مشكلة  هذا  املفزع  الجائحة 

تضطلع  أن  االجتامعية  للعلوم  بّد  ال  جديدة 

وسائل  واستحداث  جديدة  مبفاهيم  باالستدالل 

لتي  ا تلك  مع  املثال،  سبيل  عىل  تتباين،  طريفة 

جوفامن  إرفينج  الراحل  االجتامع  عامل  وضعها 

 ، وفّر الذي   Erving Goffman  )1922 -1982 (

ينطوي  معجام  لّرمزي،  ا لتّفاعل  ا عىل  باعتامده 

 ُ تُيَسِّ لتي  ا الجديدة  االجتامعية  املفاهيم  عىل 

لوجه  وجًها  للتفاعالت  الدقيقة  لتفاصيل  ا فهم 

تطّور  ظل  ففي  الرمزي.  لتفاعل  ا عىل  باالعتامد 

استحداث  الحاجة  تقتيض  لعامليّة،  ا الجائحة 

العواقب  لتحليل  محتملة  اجتامعية  مفاهيم 

وهي  أال  البرش  عــىل  الجائحة  لهذا  لية  لتا ا

السيطرة  وفقدان  الحياة،  يقني  بعدم  الشعور 

للّحظة  با واالنشغال  ــداث،  األح عىل  امللحوظ 

االجتامع  علم  يكتيس  قد   . سواها ال  الحالية 

مع  للتعامل  أفضل  بشكل  تجهيزات  لّنوعي  ا

العلوم  مهمة  أّن  غري  املستحدثة.  السامت  هذه 

مضاَعف. نحٍو  عىل  ستكون  االجتامعية 

ــار  اآلث ــة  دراسـ إىل  لــحــاجــة  ا ــد  ــؤكّ ت  ، أّوالً

أحدثتها  لتي  ا لية  الحا لنفسية  وا االجتامعية 

ويف  لــنــاس  ا سلوكيات  يف   19 كوفيد  جائحة 

عانت  التي  للمجتمعات  املختلفة  الديناميكيات 

عدديها  ففي   .2019 ديسمرب  منذ  األزمــة  من 

مجلّة  سلّطت   2020 ويوليو  يونيو  يف  الصادرين 

 Scientif ic American أمرييكان  سايتيفيك 

لجائحة  والنفيس  االجتامعي  األثر  عىل  الضوء 

هي  ما  عىل:  تنطوي  لتي  وا لناس  ا عىل  كورونا 

كيفية  عن  الجائحة  من  املستخلصة  لــدروس  ا

فقد  ومواجهتها؟  للشدائد  لناس  ا استجابة 

الذي  االجهاد   2020 حزيران   / يونيو  عدد  أبرز 

املستشفيات  يف  واملمرضون  األطباء  له  يتعّرض 

عدد  جاء  بينام  والخاصة.  لعاّمة  ا والعيادات 

ما  حد  إىل  لتهدئة  ا نربة  يف  املجلّة  من  جويلية 

لتباعد  ا براز  إ خالل  من  للجائحة  االستجابة  يف 

بني  ئــعــة  شــا طبيعية   كــظــاهــرة  االجــتــامعــي 

القول،  صّح  وإلن  العدوى.  لتفادي  الحيوانات 

شكل  وعــىل  يشّكل  االجتامعي  لتباعد  ا يظّل 

البرشية  االجتامعية  للتفاعالت  معضلة  بــنّي، 

الطويل. األمد  الطبيعيةعىل 

معاينة  املجتمعات  عىل  ليوم  ا يتعنّي   ، نيًا ثا

حالة  يف  العامل  يف  االجتامعية  الحياة  مشاهد 

يف  جــذري  عــالج  استحداث  إىل  لتوّصل  ا عــدم 

وللتعامل  لقادمة.  ا لقليلة  ا السنوات  أو  األشهر 

كال  مــن  لنتائج  ا ستتيح  الجائحة،  ــار  آث مــع 

جزيء  وبشكل  بتكارا  ا الدراسات  من  لنوعني  ا

العلوم  مع  تتباين  جديدة  اجتامعية  علوما 

أخرى  رئيسية  سامت  تربز  كام   . راهنا لقامئة  ا

التضامن  عىل  تأثريها  حيث  من  كورونا  لجائحة 

تعرف  املجتمعات.  تضاعيف  يف  االجتامعي 

مجتمعات  بأنها  املتقدمة  الغربية  املجتمعات 

من  االجتامعي  لتواصل  ا شبكات  زادت  نية  فردا

أخالقيات  ستعّزز  وتصلّده.  جوهرها  تحجري 

األخرى  لتدابري  وا ومامرساته  االجتامعي  لتباعد  ا

ظاهرة  محالة  ال  كورونا  لجائحة  التصّدي  يف 

سلوك  يف  بالوحدة  والشعور  تلك  نية  الفردا

يف  بل  املجتمعات  تلك  داخل  فقط  ليس  األفراد 

ومن  السواء.  حد  عىل  الغربية  غري  املجتمعات 

بالتفاعالت  يلحق  الذي  العاملي  الرضر  غدا  ثّم، 

املجموعات  وبني  األفراد  بني  العادية  االجتامعية 

لبيان. ا عن  غنّي  واملجتمعات  الجامعات  وبني 

الكراهية وخطاب  املناخ  تغري   >

مسألتني  عــىل  لتوكيد  ا إشـــارة  تــجــدر  كــام 

اقرتانهام  يف  ثقيال  عبئا  تشكالن  بارزتني  رئيسيتني 

املناخ  تغري  مشكلة  وهام   19 كوفيد  بجائحة 

عىل  املحللني  بعض  يدلّل  إذ  الكراهية.  وخطاب 

الجذرية  أسبابها  ويرجعون   19 كوفيد  جائحة 

إىل  أدى  لــذي  ا األرض  عىل  اإلنسان  سلوك  إىل 

عىل  أرضارا  بدوره  ألحق  تلوث  الكوكب:  تلوث 

خطرية  لفريوسات  املحتمل  والظهور  املناخ  تغري 

لية  الحا النظريات  بعض  تشري  كــام  جــديــدة 

حيث  الصينية   Wuhan ووهان  مدينة  باعتبار 

وأيّا  كمثال.  األمر  باديئ  يف  كورونا  فريوس  ظهر 

فــريوس  ــدوى  ع متثّل  األخــري،  هــذا  سبب  كــان 

يستدعي  ومبهرا  مربكا  تحديًا  املستجد  كورونا 

يف  لتواضع  ا مبزيد  للتحّل  املعارصين  العلامء 

تنبني  أن  ينبغي  إذ  لتخصصاتهم.  مامرستهم 

عىل  يشء  كل  وقبل  أوالً  العلمية  أخالقياتهم 

من  ممكن  حد  أدىن  إىل  للتّقليل  املثىل  الجديّة 

عن  تنجم  قد  لتي  ا املحتملة  املشكالت  نطاق 

العلمي. عملهم 

الكراهية  خطاب  بظاهرة  يتعلّق  فيام  أما 

فمن  العامل،  أنحاء  بكافة  موجته  تعصف  الذي 

تتنامى  فارقة  مرحلة  العامل  يبلغ  أن  املرجح 

الجائحة  خــالل  الكراهية  خطاب  رقعة  فيه 

باعتباره  الكراهية  خطاب  يحض   . وبــعــدهــا

ومعاملتهم  لناس  ا قدر  من  الحّط  عىل  سلوكا 

ضدهم  لتمييز  ا عىل  ويقوم  واقصائهم،  بوحشية 

ما  وعادة  وجنسهم.  ولونهم  دينهم  أساس  عىل 

غري  موقف  أو  شعور  إىل  الجذرية  أسبابه  تعود 

أو  مجموعة  أو  شخص  تجاه  عدايئ  أو  منصف 

فريوس  وسيلتحق   . بأكملها حضارة  أو  مجتمع 

املحرضة  العنارص  بقامئة  محالة  ال  ــا  كــورون

املواطنون  سيواجه  إذ  لــكــراهــيــة.  ا لخطاب 

الجائحة  من  ترّضرا  األشّد  لبلدان  ا من  لقادمون  ا

خطاب  بنار  وسينكوون  ضّدهم  متنامي  متييزا 

كام  بلدانهم.  خــارج  سفرهم  أثناء  الكراهية 

السياق.  هذا  يف  عامليا،  السياحة  قطاع  يتعّرض 

الرضبات  يتلّقى  وسيظل  راهنا  شديدة  لرضبة 

لتوقّعات  وفقا  لقادمة  ا والسنوات  األشهر  يف 

 .2020 أغسطس  يف  العاملية  الصحة  منظمة 

من  حني  ففي  املجال.   هذا  يف  مفارقة  تُطرح 

العاملية   19 كوفيد  جائحة  توّحد  أن  املفرتض 

أثر  يبدو   ، متاسكها عىل  وتحافظ  املجتمعات 

إطالق  بسبب  تفاقام  ويــزداد  لفتاك  ا الجائحة 

لتمييز  وا الحقد  مشاعر  من  لطوفان  العنان 

 . بيّنا جليّا  الكراهية  خطاب  وتنامي  لناس  ا ضّد 

السياحة  قطاع  يعاين  أن  املرّجح  من   ، وهكذا

فرض  نتيجة  فقط  ليس  ا  وغــًد ليوم  ا العاملية 

الكراهية  خطاب  تنامي  نتيجة  بل  لتنقل  ا قيود 

املحتملة.     لتمييز  وا

الربيد  عىل  ــذّوادي  ل ا محمود  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

>m.thawad43@gmail.com < االلكرتوين 

كوفيد 19: الجائحة واألزمة
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الوقوف  عناء  يستحق  ال  فاألمر  بولسونارو( 

املسألة  تتعلق  إذ  مطّوال.   فيه  لتفكري  ا وال  عليه 

بتعزيز  لبلدين،  ا يف  املعتاد  كام  العمل  مبواصلة 

للجوء  ا خالل  من  الطبيعية  الحياة  إىل  العودة 

ــة،  األّم لــدولــة  ا ء  ورا لتسرّت  ا بــاألحــرى  أو  إىل 

والرتابطات  للجائحة  العاملية  باآلثار  ضاربني 

حال  هو  كام  الحائط-  عرض  لقامئة  ا لية  لراديكا ا

ذلك،  من  بــدالً  ــرى.   األخ يا  للقضا بتها  استجا

تحويليني  سيناريوين  باستقراء  االهتامم  يصبح 

لالهتامم.  مثرية  مسألة  لواقع  ا يف  اثنني  محتملني 

البرش  فاعلية  عىل  السيناريوين  كال  يعتمد  إذ 

لتمييز  ا يجوز  كام  املجتمعات.  ارتدادية  وعىل 

هذه  من  لتحّول  ا من  درجتني  أو  مستويني  بني 

بالتكيف  متّصلة  األوىل  الخطوة  تكون  القدرات 

لتفضيالت  وفقا  تعديال  كونها  عىل  )وتُفهم 

لتي  ا الجديد  لتعقيد  ا خضم  يف  ومصالحه  الفرد 

أكرث  تكون  ثانية  خطوة  ثــّم  لبيئة(  ا تواجهه 

أو  الجامعي  لتعلّم  ا عملية  يف  وتتمثّل  تحدياً 

مراجعة  ضمنيّا  يعني  )مام  الجامعية  االستفادة 

واستعراضها  واملصالح  التفضيالت  تلك  صّحة 

أو  أذى  أي  لتقليل  أخالقي  لتزام  ا عىل  ًء  بنا

رضر(.

سيناريوهات ما بعد الجائحة، 
بين التكيف واالستفادة الجماعية

 ،)FLACSO( بقلم أليخاندرو بالفيني، جامعة دل سلفادور، بوينس آيرس، وكلّية أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية
األرجنتين

>

>>

19 ر كوفيد  عاصفة  قلب  يف  زلنا  ما  أنّنا  غم 

عىل  قادرين  غري  لعاتية  ا أمواجها  نصارع 

الذي  لّدمار  ا وتكلفة  آثارها  حجم  تقدير 

بسيناريو  يجزم  أن  يستطيع  أحد  وال  ألحقته، 

لتصور  محاولة  ــأي  ب وال  للمستقبل،  وحــيــد 

مدى  سيمتّد  كم  نعرف  ال  نظّل  وبينام  املشهد. 

متّرده  عىل  السيطرة  تاريخ  وال  الفريوس  هيجان 

عن  االجتامعية  العلوم  تتوقّف  مل  ــامده،  وإخ

املحتملة  السيناريوات  يف  والبحث  لتفكري  ا

عمق  كان  لقد  الجائحة.  بعد  ما  عامل  إلقامة 

املسبوقة  غري  اآلثار  عن  فضالً  العاملية،  األزمة 

الرأساملية  أداء  ويف  ليومية  ا الحياة  يف  للجائحة 

تجاوز  لدرجة  املأساوية  من  قدر  عىل  عموما، 

توافر  بشأن  التخمينات  لتفكري  ا هــذا  مثل 

الصحة  أنظمة  هيكلة  ــادة  وإعـ لــلــقــاحــات،  ا

لــّدويل  ا لتعاون  ا رسم  إعــادة  وكذلك  ّمة.  لعا ا

العاملية.  الصّحة  منظمة  إطــار  يف  وتشكيله 

تشّكل  الجائحة  أن  مــراعــاة  ومــع  ــاألحــرى،  ب

لتفكري  ا متحور  فقد   ، رئيسيًا حضاريًا  تحديًا 

عملية  عىل  القدرة  عىل  الضوء  تسليط  حول 

والظروف  القصوى  الحاالت  يف  لفّعال  ا لتعلّم  ا

بأكملها  مجتمعات  مرونة  عىل  وكذلك  الخطرية 

فيها  تتقاسم  لتي  ا املؤملة  املواقف  مواجهة  يف 

مسبوق. غري  هيكليا  ضعفا  والبرش  املجتمعات 

الجائحة  بعد  ما  املحتملة  االستجابات   >

املجتمعات،  وبعض  الدويل  لنظام  ا أدخل  لقد 

ميالنوفيتش  برانكو  االقتصاد  عامل  ذلك  بنّي  كام 

يف  ــة  ّم هــا تــغــيــريات   Branco Milanović
يف  السياسية  لتنظيمية  وا لتنموية  ا مناذجها 

طبيعتها  تجاوزت  أخرى  عاملية  أزمات  أعقاب 

الصّحة  ــام  أم يــات  تــحــّد لتشمل  االقــتــصــاديــة 

أو   1873 أزمة  مثال  الكربى  الحروب  أو  العامة، 

االعتقاد  الطوبايئ،  غري  فمن   ، لذا  .1919 أزمة 

الجائحة،  هذه  رحم  من  مهّمة  تغيريات  بربوز 

مام  الحياة  وأمناط  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  يف 

والحداثة  الرأساملية  قــدرة  أخــرى  مــرة  يُبنّي 

وإعادة  الجديدة  التحديات  مع  لتكيف  ا عىل 

قطعا  مؤكّدا  هذا  يكون  لن   . أنفسها يف  لتفكري  ا

عملية  عىل  ذلك  يتوقّف  بل  لنحو،  ا هذا  وعىل 

اتخاذ  يَليه  لتفكري  ا تنشيط  أّولها  لتنشيط،  ا

لتحّوالت.   ا تلك  لتعزيز  السياسية  اإلجراءات 

األوىل  االستجابة  ستتّسم  الراهن،  الوقت  يف 

بعد  ملا  املحتملة  السيناريوهات  أحد  لتايل  وبا

أن  سبق  كام  االستخصايص.  باالنسحاب  الجائحة 

الواليات  )مثال  لبلدان  ا بعض  بالفعل  شهدته 

عهد  يف  لــربازيــل  ا أو  ترامب  عهد  يف  املتحدة 

اإلبداعي. املشاع  االئتامن: 
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علم اإلجتماع في أمريكا الالتينية 

التكّيف  >

يف  تكيّفي  سيناريو  تصّوَر  إذن  ميكن  كيف 

االجتامعية  املجاالت  تقوم  حيث  األول،  املقام 

واملجتمع  والسوق،  )الدولة،  لثالثة  ا األساسية 

أكرث  لبيئة  تــواصــل  تعديل  ــإعــداد  ب املـــدين( 

لّنظر  ا إعادة  بذلك  دومنا  تحديًا  وأشّد  ا  تعقيًد

لّراسخة  ا املــامرســات  عن  ًما  متا التخل  أو  يف 

بينام  ــرضر؟   ال إلحاقها  بالفعل  أثبتت  لتي  ا

عىل  لــتــعــدديــة  ا تــعــزيــز  عــىل  ــك  ذل سينطوي 

حضوراً  أكرث  الدولة  ستكون  لــدويل،  ا املستوى 

الوقت  نفس  يف  أنها  رغم  الوطني  املستوى  عىل 

أكرث  ستويل  العامة  الصحة  يف  فيه  تستثمر  الذي 

لية(  ما أوراق  إىل  )التحويل  بالتسنيد  اهتامما 

السوق  من  تنا  توقّعا أّما  الخصوصية.  ومبراقبة 

واالستثامر  لتجارية  ا الحامئية  من  املزيد  فنشهد 

تعزيز  ــك  ذل يــرفــق  الرقمنة  وتعميق  لــعــام  ا

للحامية  تغيري  دون  لكن  العلمي،  لتعاون  ا

سنشهد،  كام    . بها املساس  أو  الفكرية  امللكية 

وما  االنتاجي  لالقتصاد  نتعاشا  ا  ، ما حّد  وإىل 

من  بدالً  األساسية  والخدمات  بالسلع  يسّمى 

براز  إ خالل  من  وستتوفر،  الخالصة.  األْمــَولَــة 

املتاح  الحيّز  وتوسيع  ــدين  امل املجتمع  دور 

والوالية  املسؤول،  االستهالك  تعزيز  فرص  له، 

سيوجه  ثّم  ومن  تية،  لذا ا والرعاية  االحتياطية، 

يف  ذلك  تّم  ولنئ  املستدامة  لتنمية  با االهتامم 

الشدة. محدود  دميقراطية  إطار 

الجامعية  االستفادة   >

مرفقة  ــة،  رصام ــّد  األش االستجابة  تنطوي 

عملية  عــىل  األكــرب،  لتحويلية  ا باالمكانيات 

تجاوز  يفرتض  والتي  عمق،  أكرث  جامعي  تعلم 

الدويل  لتعاون  ا بكثري  يتجاوز  لتفاوض    ا ترتيب 

لتي  ا العاملية  الحوكمة  من  مساحات  ليشمل 

العامة  السلع  توفري  ملسألة  كبريا  اهتامما  تويل 

الكوارث.   ومنع  املخاطر،  من  والحّد   ، وحفظها

دولة  يف  الوطني  املستوى  عىل  هذا  وينعكس 

لعناية  ا مفهوم  حول  العامة  سياساتها  تركّز 

أوجه  من  الحّد  عىل  جاهدا  تعمل  والرعاية 

العامة.  لّسلع  ا عىل  الحصول  يف  املساواة  عدم 

مثل  فستسمح  واالستهالك،  اإلنتاج  مجال  يف  أّما 

للوجستية  ا الخدمات  تعزيز  إىل  االستجابة  هذا 

اإلنتاج  وإنعاش  لتجارة  ا وتحسني  املدى  قصرية 

واالقتصاد  الصغرية  املدن  دعم  إىل  إضافة  املحل 

»األساسية«.  األنشطة  تقييم  إعادة  عىل  لقائم  ا

أخرًيا  بل  ذلك  عند  االستجابة  عنارص  تنحرص  ال 

لقامئة  ا لية  الحا الخالفات  ستؤدي   ، آخًرا وليس 

الفكرية  امللكية  حول  والجنوب  الشامل  بني 

أكرث  ألنظمة  الطريق  متهيد  إىل  االخرتاع  وبراءات 

املدين  املجتمع  تشكيل  وسيتم  وشمولية.  مساواة 

»بروسيومريز  من  شبكة  بصفته  متعاظم  بشكل 

االقتصاد  يف  املنظّر  تعبري  حّد  عىل   »Prosumers

حيث   )Jeremy Rifkin ريفكني  )ج.  واملجتمع 

وسيتوسع   Glocal املحّل   العاملي  املستوى  يربز 

بني  الفوارق  تراعي  لتي  ا الرعاية  شبكات  نطاق 

بلية  لقا ومساحات  منابر  ستُفتُح  كام  الجنسني. 

منها  وتستلهم  بديلة  بأفكار  تسرتشد  التحول 

تراجع  وحركات  لتنمية  ا بعد  ما  فكرة  مثال 

تفسريية  تسييس  عملية  خالل  من  وذلك   1 لنمو ا

لتكافؤ  ا حيث  من  األساسية  الدميقراطية  الرساء 

. لحصول وا

الفرص  من  مزيدا  توفّر  لبدائل  ا هذه  من  أّي 

الذي  وما  اإلمكانيات؟  من  املزيد  جعبتها  ويف 

ندرك  نحن  ُم؟  لقوا ا لها  يُكتَب  حتى  عليه  تعتمد 

األوىل  لتحويلية  ا غري  االستجابة  إمكانيات  جيّدا 

لقليل. ا إاّل  الحقيقة  يف  منها  يُتوقّع  وال  وحدودها 

االستجابة  تلك  يف  للنظر  مجال  مثّة  ذلك،  مع 

من  كّل  أثبتت  لقد   . أتباعها لها  زال  ما  لتي  ا

لتكيّف  ا عىل  قدرتهام  والحداثة  الرأساملية 

األكرث  االنتقادات  تضمنت  أنها  حتى  والتجديد 

ذلك  عىل  دلّــل  )كام  لها  وجهت  التي  جذرية 

  Chiapello بيلو  شيا و    Boltanski بولتانسيك 

 The New Spirit of Capitalism كتابهام    يف 

فليس  ثم،  ومن  للرأساملية(.  الجديدة  الروح 
االستجابة  ــأن  ب االعــتــقــاد  املــعــقــول  غــري  مــن 

وأنها  ترجيًحا  األكــرث  الخيار  تشّكل  لتكيفية  ا

تفاعالت  نتيجة  تقريبًا  نيكيًا  ميكا ستحدث 

)خاصة  الكبرية  والرشكات  الخبرية  األنظمة  بني 

لفاعلة  ا والجهات  بالرقمنة(  املرتبطة  تلك 

أن  حني  يف  لنظر.  ا بقرص  تتّسم  لتي  ا السياسية 

تقوم  مدعاة،   األكرث  الجامعي  لتعلّم  ا العملية 

واملنظامت  االجتامعية  الحركات  تجذير  عىل 

خطة  نطاق  تتجاوز  عملية   . وتنشيطها الشعبية 

مجرد  مــن  أبعد  ومتــيض  املعونة  لدعم  كبرية 

إىل  التوصل  بهدف  الصحية  املخاطر  من  لوقاية  ا

تعرف  لتي  وا جديدة«  عاملية  بيئية  تفاقية  »ا

حتّى  أو  الجديد«،  األخرض  العاملي  »االتفاق  ب 

واالجتامعي  لبيئي  ا امليثاق  ذلــك،  من  أفضل 

 Ecosocial Pact of the South للجنوب 

االجتامعية  لة  العدا يف  لتفكري  ا ميتزج  حيث   -

حوار  إطــار  يف  لبيئية  ا لة  بالعدا لتفكري  ا مع 

االِْسِتعاَضُة  تتّم  وفيه  والجنوب،  الشامل  بني 

فقط،  واحدة  وملرة  املنتج،  العمل  مركزية  عن 

هذا  كــون  إذن  مندوحة  ال  الحياة.  بأحّقيّة 

املخاطر  ضوء  ويف  أنّه  أاّل  احتامال  األقل  الخيار 

واألشــّد  ًحا  إلحا األكــرث  الخيار  يظّل  املحدقة، 

رضورة.   

الربيد  عىل  بالفيني  أليخاندرو  إىل  املراسالت  كّل  توّجه 

>pelf ini.alejandro@usal.edu.ar < االلكرتوين 

لــتــنــويــر  وا ــة  ــي ن ــســا اإلن قــيــم  ــىل  ع ــكــرة  ــف ل ا هـــذه  تــعــتــمــد   1

)املرتجمة( اإلنسان.  وحقوق  واألنرثوبولوجيا 

mailto:pelfini.alejandro%40usal.edu.ar?subject=
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قسم مفتوح 

موقع علماء االجتماع 
في الساحة المدنية والسياسية

بقلم فرادي آلدو ماسيدو هوامان، الجامعة اإليبيرية األمريكية. )IBERO(، مكسيكو سيتي، المكسيك

>

لبلدانهم ل العامة  الشؤون  يف  لبداية  ا من  االجتاع  علاء  انخرط  قد 

آدامس(  دجاين  و  شنيتغر،  وماريان  فيرب،  وماكس  دوركايم،  اميل  )مثال 

و  لتمييز  وا املساواة  عدم  ظروف  من  الجاهري  تحذير  خالل  من  ّما  إ

الدوس  و  السلطة  استعال  يف  لتعّسف  وا و  الظلم  و  الحيف  إىل  إضافة  البؤس 

تواجهها  لتي  وا ّمة  لعا ا للخدمات  الحكومات  اهال  و  اآلخرين  حقوق  عىل 

لقد  رسمية.  غري  مستنرية  عاّمة  مناقشات  ثارة  بإ أو  املجتمع،  من  عريضة  فئات 

يا  القضا حول  لقائم  ا الجدل  يف  وساهموا  بدلوهم  االجتاع  علم  علاء  أدىل 

روحهم  عن  التخيل  دون  ومحّفزة،  ميرّسة  لغة  باعتاد  الصلة  ذات  االجتاعية 

يف  والتشكيك  الضائر  هّز  إىل  ذلك  يف  ساعني  االستكشافية،  ومهمتهم  لنقدية  ا

مع  متاما  يتناسب  اجتاع  لعامل  شخيص  ملف  ويف  األخرية،  اآلونة  يف  السلطة. 

ميّزت  لينسكيج.  جيفرسون  هيلني  بروفايل  لواقع  ا يف  وهو  عنها  املعرب  األفكار 

البحث  إطار  يف  ذلك  ز  عموميني  مثقفني  بصفتهم  األكادمييني  دور  هيلني  فيه 

االجتاعية  املشكالت  يعالجون  االجتاع(  )علاء  »إنهم  تفيد   أجرته.  الذي 

أنظمة  وعن  أصولها  عن  الكشف  إىل  ويسعون  لألوملبياد،  املدمرة  اآلثار  مثل 

من  توصيات  نقدم  نحن  فتشري  الجدل  هيلني  تواصل  تدعمها«.  لتي  ا القمع 

يف  لنافذين  ا لتحدي  املحلّية  املجتمعات  مع  ونعمل  االجتاعي  لتغيري  ا أجل 

أخرى.  نًا  أحيا ونفشل  بالنجاح،  نًا  أحيا عملنا  يكلُّل  ومواجهتهم،  السلطة 

تربهن  ما  لبا  غا أنّه  بالذكر  –جدير  املقدسة«  »األبقار  يف  عموما  أهدافنا  تتمثّل 

 – تداخالت(  )مثّة  املثال  سبيل  عىل  املنظّمة،  لديانات  ا أو  األوملبية  األلعاب 
1 مالبس«.  له  ليس  »اإلمرباطور  أن  إليها  نتوّصل  لتي  ا البحث  نتائج  وكذلك 

وطرقا  أفكارا  يحمل  جيل  بل  مرتبك  االجتاع  علاء  من  جيل  ليوم  ا مثّة 

وانسجاما    . مستقّر وغري  مضطرب  عرص  مواجهة  يف  َجُزوٌع  ِزٌع  جا ولكّنه  بداعية،  إ

لتي  ا ليومية  ا للحياة  مدركون  ›‹حساسون  فهم  االنضباطي،  الصارم  إرثهم  مع 

أطر  إرساء  إىل  ساعون  املحلية،  ومجتمعاتهم  املواطنون  إخوانهم  يكابدها 

رأيي،  يف   ، وهذا لية.  الحا اللحظة  مبواجهة  لنا  تسمح  األثر  وانعكاسية  مبتكرة 

يف   Jane Suiter سويرت  وجني   David M. Farrel l فاريل  إم  ديفيد  دفع  ما 

 )2019 (  )Reimagining Democracy ( الدميقراطية  تصّور  إعادة  كتابها 

دميقراطية  بناء  يف  فّعاال  اسهاما  مسهمني  اآليرلندي،  املجتمع  يف  االنغاس  إىل 

م.  و  سوتر  جاين  عمل  أثار  لقد   . مواطنيها بني   )deliberative ( تداولية 

جمعيات  نتباه  ا لتداولية  ا الجمعيات  إىل  جذوره  تعود  الذي  فاريل  دايفد 

أدت  لتي  ا االستفتاءات  طريق  يف  قنوات  دور  لعبت  لتي  ا للمواطنني  يرلندا  إ

اإلبداعي. املشاع  االئتامن: 

>>

https://www.palgrave.com/gp/why-publish/author-perspectives/sociologist-as-public-intellectuals


44

 العدد ٢  من السلسلة 11 -أغسطس -  ٢٠٢1    

تربز  لتي  ا لنظرية  ا فإن   ، وهكذا  .2 قانونيّا للجميع  والزواج  اإلجهاض  باحة  إ إىل 

دراسة  تتم  حني  يف  اجتاعياً،  لتغذية  ا عىل  لتعمل  تعود  األكادميية  األوساط  يف 

 ، يا والقضا األسئلة  تحفيز  إىل  إضافة  تسمح  التي  لفاعلة  ا الجهات  مع  الروابط 

ّمة. لعا ا لثقافات  وا املؤسسات  تصميم  إلعادة  حوارات  بإجراء 

لالنخراط  جهودهم  جميع  وصبُّوا  يومي  بشكل  لفاعلني  ا جميع  تقارب  فإذا 

تعزيز  بهدف  السياسية  املحلّيّة  مبجتمعاتهم  تتعلّق  لتي  ا الحاسمة  املسائل  يف 

الناذج  وتعزيز  وتعاونهم،  تعلّمهم  وتدعيم  لباتهم،  مطا وتقديم  مصالحهم 

يف  مواقع  بناء  يرفقها  العمل،  وبرامج  املبادرات  توجيه  وكذلك  لتنظيمية،  ا

 – الدميقراطية  واالبتكارات  لتشاركية  ا لقنوات  ا دمج  إىل  تسعى  السلطة 

يف  لراغبني  ا املهنيني  من  وغريهم  االجتاع  علاء  من  مجموعات  أيًضا  ترافقهم 

جهودهم. وتعزيز  دعمهم 

االجتامع لعلامء  جديدة  أدوار   >

والساحة  األكادميي  العامل  بني  با  وذها جيئة  االجتاع،  لعلاء  ميكن   ، وهكذا

متنّوعة  مالمح  اتخاذ  املواطن،  مصلحة  يف  االسهام  بهدف  والسياسية  املدنية 

سبق  فيا  وبالنظر  املعارصة.  الدميقراطيات  يف  العمل  مجاالت  تعّددية  إطار  يف 

علاء  تدريب  يف  لتفكري  ا وإعادة  واملشاركات  االسهامات  هي  ما  نسأل  بيانه، 

فيها؟ لنظر  ا ميكن  التي  أدائهم  أسلوب  ويف  االجتاع 

لتعقيد  ا من  أكرب  بقدر  تتسم  لتي  ا لراهنة  ا الحالة  تجاوزت  لقد   ، وعموما

لتقسيم  ا  ، وتنويعها بينها  فيا  لفاعلة  ا الجهات  ونظم  مجاالت  وتداخل 

يف  املستجّدة  املالمح  هذه  تربز  بعيد.  حّد  إىل  لتقليدي  ا املهني   - األكادميي 

لتقييم. وا الدراسة  عناء  تستحّق  ستظّل  ظروف 

حيث  -من  االجتاع  علاء  نظر  يف  لتعقيدات  ا لهذه  االستجابة  ستنطوي 

أهّميّة  وأكــرث  صلة  أوثــق  أبحاثهم  ومــراكــز  جامعاتهم  جعل  عىل  ملــبــدأ-  ا

وحدودهم  احتياجاتهم  مراعاة  مع  والسياسيني  املدنيني  لفاعلني  ا إىل  بالنسبة 

هذه  يف  االجتاع  علاء  تجارب  ستتيح   ، نيًا ثا املشرتكة.  وأطرهم  ناتهم  وإمكا

ضوء  يف  وصقله  له  التخطيط  تم  ما  نطاق  تحديد  إمكانية  املتغرية  املجاالت 

يف  انخراطهم  يعّمقون  ثّم  ومن  الدروس  مستخلصني  بالفعل،  موجود  هو  ما 

للمواطنني. املوّجهة  والخربة  املالئم  الرتبوي  االبتكار  تعزيز 

شخصية  تربز  املواطنية،  واملارسة  الدميقراطية  السياسة  مستوى  عىل  أّما 

بصفته  االجتاع  عامل  شخصية  وهي  أال  التخصص  هذا  يف  باالعتبار  جديرة 

للمواطن. وسيط  استشاري 

تعزيز  االجتاع  علاء  عىل  سيتعني  املواطنني،  فئات  يف  االنخراط  خالل  فمن 

وكذلك  لبارزة،  ا لتنفيذية  ا و  لتحليلية  ا القدرات  عىل  ًء  بنا واألداء  الرؤية 

تقديم  حيث  من  و  والحوارية  والرتبوية  اإلبداعية  باملهارات  االســرتشــاد 

لتعريف  ا تحفيز  طرق  خالل  من  وكذلك   ، العاطفية  واملهارات  املقرتحات 

)أو  ستسند  التي  مقاومتها  الصدمات  مواجهة  عىل  القدرة  و  لتعبئة  وا الذايت 

ومتشياً  والسياسيني.  املدنيني  لفاعلني  ا بدور  سيضطلعون  من  إنتاج(  يف  تشارك 

القيم  احرتام  عىل  تقوم  بأخالقيات  االجتاع  علاء  لتزام  ا فإن  يتّفق،  ما  مع 

والتسامح،  لتعددية،  وا والحرية،  لة،  )العدا الدميقراطية  للحياة  األساسية 

محوًرا  يشكل  لتعاون(  وا واالستاع،  املخالف،  لــرأي  وا لنقد  وا والتضامن، 

مشاركتهم. لضان  إرشاديًا 

الرشائح  هذه  مثل  لربوز  املسبقة  الــرشوط  تشري   ، ا تحديًد أكرث  ومبعنى 

ييل: ما  مع  ستتجاوب  أنها  إىل  الجديدة  والسياسية  االجتاعية 

)أو  الداخلية  عمليتهم  يف  أفضل  وخــربات  ومــهــارات  عنارص  اكتساب 

عىل  دميقراطيًا  أنفسهم  تعزيز  يعني  مام  لتنظيمي،  ا للتطور  املشرتكة( 

مختلفة.  مستويات 

املركزية 	  لعليا  ا املثل  وتجسيد  أهدافهم  تحقيق  يف  ومستدام  هادف  تقدم 

اإلنسان(. وحقوق  الدميقراطية  للقيم  )وفًقا  تية  لذا ا لهويتهم 

خطة 	  رسم  هدفه   citizen lobbying مواطنّي  للويب  عمل  منهاج  وضع 

و بعده،  وما  تأثريهم  تحت  لواقعة  ا السياسات  تشكيل  إلعادة 

الدميقراطية 	  مامرساتهم  خالل  من  بإعدادها  سيقومون  التي  املساهمة  توضيح 

مختلفة،  مجاالت  يف  وبخرباء(  أخرى  اجتامعية  فاعلة  بجهات  الصلة  )ذات 

للمزاوجة  ومبتكرة  شاملة  طرق  نحو  الصارمة  املؤسسية  األطر  توجيه  وإعادة 

واملواطنني. الدولة  بني 

االجتاع  علاء  حالة  يف  املهّمة  بهذه  الصلة  ذات  املحورية  األدوار  تربز 

مقام:  تقوم  أن  وميكن  بيّنة.  جليّة 

االتصال 	  يف  معالجتها  إلعادة  واملتخيالت  والسديات  الخطابات  ترميز  مفكك 

األكرب. األهمية  ذات  والسياسية  لثقافية  ا املشاريع  ويف 

 	. خارجها أو  املنظامت  داخل  املتجذرة  لتوترات  وا الرصاع  معالجة  يف  وسطاء 

السياسية 	  لتدابري  ا لعمليات  العمل  إليقاع  ومحددين  ومرتجمي  مرافقي 

و، والخاصة.  العامة  السلطات  ضد  العامة  واملدنية 

ذات 	  ملشاريع  ملشاريع(  خلق  يف  تشرتك  عنارص  )أو  تصّورات  عن  املعرّبون 

مجموعات  قبل  من  عاّمة  تبنيها  يتم  لتي  ا ودميقراطي  مدين  سيايس  نطاق 

يتحّركون  لتي  ا السياقية  العمل  مساحات  ويف  معها  ينشطون  لتي  ا املواطنني 

. ضمنها

مطرقة  راهنا--  سائدين  محدقني  جديني  تهديدين  فبني  القول،  وجملة 

لتكنولوجية  ا للرشكات  لهائلة  ا القوة  وسندان  املتطرفة  ليمينية  ا الشعبوية 

االستجابة  إىل  املواطنون  --سيحتاج  الحكومية(  املراقبة  بأنظمة  )املرتبطة 

أصواتهم  عن  بذلك  معربني  االستباقي،  لتوّجه  وا بالوضوح  لتهديدين  ا لهذين 

وتجعل  مسارهم  ستعزز  التي  الحوكمة  عىل  قدراتهم  ومبيّنني  الدميقراطية 

الدميقراطي  املرشوع  لتجديد  امللحة  الحاجة  فمع  لتايل،  وبا مستدامة.  أنشطتهم 

عرى  وتوثيق  معرفتهم،  وتكامل  السيايس،  تعلّمهم  تركيز  إعادة  إىل  سيسعون 

سيحتاج  لذلك،  ومحاذاة  لتنظيمي.  ا لتوجه  وا املدنية،  والعالقات  الصداقة 

لناشطون  ا ذلك  يف  مبا  األخرى،  لفاعلة  ا الجهات  مع  جسور  بناء  إىل  املواطنون 

والذين  واألنرثوبولوجيا  السياسية  والعلوم  االجتاع  علم  مثال  التخصصات  يف 

وعاطفي  جديل  نهج  بني  لتوليف  ا خالل  من  املشاركة  عىل  تشجيعهم  سيتم 

   . وحزًما نشاطًا  أكرث  ودافع 

االلكرتوين الربيد  عىل  هوامان  ماسيدو  آلدو  فرادي  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

>fredy.macedo@gmail.com <

عديم  إمرباطور  عن  أندرسن  كريستيان  هانز  الدمناريك  املؤلف  كتبها  أدبية  شعبية  حكاية   1

املكتسب  الدرس  ينطوي  مالبس.  له  ليس  اإلمرباطور  القصة  عنوان  ياه.  رعا أمام  يُكَشف  الجدوى 

ال  أشياء  عىل  علًنا  املوافقة  إىل  لناَس  ا العواقب  من  الخوف  يقود  ما  لبًا  غا أنّه  عىل  القّصة  من 

معرفته  رغم  الكذب  يف  فخر  وبكل  »اإلمرباطور«  استمرار  عن  فضال  أسباب.  لعدة  بها  يؤمنون 

)املرتجمة(  . علًنا عاريا  وكشفه  للحقيقة 

انظر  2

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-deliberative-assemblies/

قسم مفتوح 

https://www.wiley.com/en-us/How+Social+Movements+Can+Save+Democracy%3A+Democratic+Innovations+from+Below-p-9781509541263
https://www.wiley.com/en-us/How+Social+Movements+Can+Save+Democracy%3A+Democratic+Innovations+from+Below-p-9781509541263
mailto:fredy.macedo%40gmail.com?subject=
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التعتيم حول عنف الشريك 
الحميم 

في ترينيداد وتوباغو
بقلم أمندا تشن بانغ، جامعة جزر الهند الغربية، القديس اوغستين، ترينيداد وتوباغو

>

>>

وتوباغو ح ترينيداد  يف  واألطفال  الرجال  ويقيض  لنساء  ا تقتل  ين 

الحميم  الرشيك  طرف  من  عليهم  املسلّط  العنف  ـاثري  تحت   )T&T (

االهتام  ذلك  يثري  العصابات،  بحرب  املتّصل  العنف  جّراء  أو   IPV

من  لناجني  وا يا  الضحا رصخات  تهدأ  تطمس/  ما  رسعان  لكن  الفوري. 

وأعذار  حجج  بتقديم  مكتفني  ببساطة  الجناة  ويقّدم  لإليذاء  تعرضهن 

لتلك  محدق  هالك  مساحات  تاركني  الجرم  ذلك  إلتيانهم  مبتذلة  سخيفة 

الدامئة. االنتهاكات 

تُقتل  عندما  األمد  طويل  املستمر  الصمت  الزال  وتوباغو،  ترينيداد  يف 

وكذلك   )IPV ( الحميم  الرشيك  عنف  حاالت  يف  واألطفال  والرجال  لنساء  ا

واحدة  امــرأة  مقتل  أطلق  لقد  االجتاعي.  لنوع  ا عىل  لقائم  ا العنف 

كدافع  االنتهاكات،  تلك  حول  الصمت  حاجز  تحطيم  رصخة  بهارات  أندريا 

ناتهم  ومعا لناجني    وا االعتداءات  يا  ضحا رصخات  تصل  حتّى  األمل  بحمل 

الجميع. إىل  والعنف  املعاملة  سوء  من 

العنف ثقافة   >

الدعوة  منذ  املنزيل  العنف  حاالت  منسوب  ارتفاع  إىل  اإلشارة  تجدر 

كوفيد  جائحة  فرضتها  التي  املنزل«  يف  لبقاء  و«ا الغلق  بتدابري  االلتزام  إىل 

الرشيك  عنف  مع  بالرتادف  نًا  أحيا املنزيل  العنف  مفهوم  يُستخدم  إذ   19

املنزيل  بالعنف  املوصوفة  الحاالت  هذه  من  العديد  تعّد  كا   .IPV الحميم 

لبالغني. ا الحميمني  الرشكاء  بني  ميارس  عنفا  لواقع  ا يف 

املستمر  العنف  من  للهروب  الفرص  وانعدام  يا  الضحا صمت  يدفعني 

ترينبداد  سكان  أذهــان  يف  بعمق  متجذرة  عنف  ثقافة  يف  لتفكري  ا إىل 

لغة  جليا  بيّنا  ــذاء  االي هذا  ملثل  يف  املــروع  االنحدار  يتجىّل  وتوباغو. 

واألقــارب  األصدقاء  أفــواه  يكتم  الكامات  صمت  يكن  وان  واصطالحا 

الذي  العنف  عن  الصمت  جدار  كرس  هذا  يتطلّب  املواقف.  لهذه  املدركون 

يف   )1995 (  Bergner بريغرن  يسلّط  عميقة.  استعارية  جذور  عىل  ينطوي 

فرانس  كتاب  يف  الجنساين  املنظور  أو  املقّنعة؟  املرأة  تلك  تكون  »من  مؤلّفه 

لتاريخي  ا السياق  هذا  عىل  الضوء  بيضاء،  أقنعة  ء،  ســودا برشة  فانون 

الدونية  الوضعية  كذلك  بل  املمنهجة،  العنرصية  فقط  ال  لقضية  بتناوله 

املبارشة  السياسات  إىل  االفتقار  يقودين  للرجل.  خاضعة  باعتبارها  للمرأة 

الخطري  أثره  رغم   ،IPV الحميم  الرشيك  بعنف  تعنى  لتي  ا والبحوث 

منطقة  سكان  بعض  بأن  االدراك  إىل  وعائالتهم،  الحميمني  الرشكاء  عىل 

الذي  العنف  من  النمط  لهذا  م  لتّا ا باالرتياح  يشعرون  الكاريبي  لبحر  ا

عىل  العنف«،  »ثقافة  املارسة  هذه  عىل  أطلق   . لبتّة ا يزعجهم  ال 

املعنون  لها  مقا يف   )2010 (  Brereton بريريتون  وصفته  الذي  لنحو  ا

ا  َغَد إذ   1 وتوباغو«. ترينيداد  يف  العنف  لثقافة  لتاريخية  ا »الخلفية 

لبالد. ا يف  هام  ذي  غري  طبيعيًا  أمًرا  العنف  من  النمط  هذا 

العنف ظاهرة  مع  التطبيع   >

العنف  يتجىّل  إذ  املسألة.  بهذه  تحيط  مختلفة  أسئلة  يف  نتأّمل  قد 

بني  يف  لتفاعالت  ا يف  مطبّعا  أمر  بوصفه  الحميم  الرشيك  عالقات  يف 

جمهورية  داخل  العنف  تطبيع  إىل  يؤّدي  الذي  ما  لكن  الكاريبيني. 

أن  ميكن  وهل  وتوباغو؟  ترينيداد  مثل  الصغريتني  لتوأمني  ا الجزيرتني 

مع  لتعامل  وا العالقة  صعوبات  مواجهة  يف  الفشل  جّراء  ذلك  يكون 

العنف  هذا  أن  أم   ، معها لتأقلم  وا املواقف  مواجهة  عند  املشكالت 

مييز  الذي  فا  االثنني؟  للسببني  أم  الحميمني،  للرشكاء  لدى  مقبول 

العنف  هذا  يبدو  فيا  تيرّس  لتي  ا  T&T وتوباغو  ترينيداد  ثقافة 

من  احتجاجات  دون  أو  قليلة  عامة  احتجاجات  مع  عنه  وتتغاىض 

قضية   IPV الحميم  الرشيك  عنف  يعّد  هل  اإلطالق؟  عىل  لقبيل  ا هذا 

لنساء؟ وا الرجال  يخاف  وهل  العالقات؟   يف  خاصة 

تقدم  عاملي  نطاق  عىل  األزواج  من  العديد  بني  العنف  يسترشي 

الصحة  ملنظمة  لتابعة  ا املرأة  ضد  العنف  وقائع  صحيفة  من  إحصاءات 

العنف  انتشار  ملعدالت  تراكمية  وإقليمية  عاملية  تقديرات  العاملية، 

من  املنشورة  العاملية  لتقديرات  ا تشري  إذ  الحميم.  العشري  يد  عىل 

 )%30 ( نساء   3 كل  من  واحدة  أن  )املنظمة(  العاملية  الصحة  منظمة 

العنف  أو  و/  لبدين  ا للعنف  حياتها  يف  تتعرض  كافة  العامل  أنحاء  يف 

حاالت  لعدد  ارتفاع  مع  الرشيك.  غري  أو  العشري  يد  عىل  الجنيس 

قتل  جرائم  نسبة  تبلغ  إذ  لنساء.  ا تشمل  والتي  عنها  املبلغ  اإلساءة 

هذه  مجموع  من   %38 إىل  الحميمني  عرشاؤهن  يرتكبها  لتي  ا لنساء  ا

جرائم  أّن  عىل  االحصائيات  هذه  تفيد  العاملي.  الصعيد  عىل  الجرائم 

حميم  رشيك  يرتكبها  املنظمة  وفق  العامل  أنحاء  جميع  يف  لنساء  ا قتل 

اإلحصاءات  هذه  تعكس  ولنئ   .)2017 العاملية،  الصحة  )منظمة  ذكر 

الرشيك  عنف  أيًضا  مثـّـة  الحميمية،  الرشيكات  ضد  الذكور  عنف 

داخل  الحميم  الرشيك  عنف  أو  الرجال،  ضد  لنساء  ا قبل  من  الحميم 

الوطني  لتحالف  ا يورد  كا  الجنس.  نفس  من  األشخاص  بني  العالقات 
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 ،NCADV ( األمريكية  املتحدة  لــواليــات  ا يف  املنزيل  العنف  ملناهضة 

أشكال  من  لشكل  تعرض  قد  رجال  تسعة  كل  من  ا  واحًد أن  عىل   .)2020

غري  الجنيس  االتصال  لعنف  عرضة  كانوا  أو   ،IPV الحميم  الرشيك  عنف 

كاملالحقة  التحّريش  السلوك  من  أخرى  ورضوب  واملضايقة  فيه،  املرغوب 

االتصال  يا  وضحا االغتصاب  يا  ضحا عن  االبالغ  لتقرير  ا يضيف  واملضايقة. 

من  الجرائم  مرتكبي  معظم  وعن  الذكور  من  فيه  املرغوب  غري  الجنيس 

فرانك  لو  تقّدم  وتوباغو.  ترينيداد  يف  ماثلة  حالة  يعكس  ما  وهو  الذكور. 

بلدان  ثالثة  يف  األشخاص  بني  »العنف  معنون  مقال  يف   )2008 ( وآخرون. 

اإلبالغ  عىل  دلياًل  وتوباغو«  وترينيداد  وجامايكا  باربادوس  وهي  كاريبيّة 

أن  االستعراض  حيث  وتوباغو،  ترينيداد  يف  والجنيس  الجسدي  العنف  عن 

العالقات  ضمن  الجسدي  للعنف  تعرضوا  الرجال  من  املائة  يف   47.7 نسبة 

العالقات. داخل  الجنيس  اإلكراه  واجهوا  لّرجال  ا من  املائة  يف   52.5 و

تُْكتَسُب  الذكورية  أّن   ،Wiltshire لويلترش  وفقا  لالهتام،  املثري  من 

الدين،  ويُْحِكُمها  األجيال،  عرب  االجتاعية  لتنشئة  ا تُعززها  لقّوة  ا خالل  من 

ذلك  عىل  دلّلت  واألصدقاء.  اإلعالم،  وسائل  وتُثبّتها  املدرسة،  وتَُرّسخها 

الكاريبي«  لبحر  ا منطقة  يف  والعنف  الشبابية  »الذكورية   : تقريرها يف 

من  الرجولة  عن  لتعبري  ا يتم  أنّه  ويلتشري  تذكُر  لتدليل،  ا وملزيد   .2 )2012 (

نًا  أحيا املرأة  حاجة  الرجال  بعض  ويعتقُد  واالعتداء  العنف  أعال  خالل 

الرجل  من  كل  يرتكب  فبينا  لّذكور.  ا رشكائها  قبل  من  تأديبها  إلزامية  إىل 

ترينيداد  يف  اإلخبارية  لتقارير  ا اغراق  يتّم  الحميم،  الرشيك  عنف  واملرأة 

أمر  وهذا  الحميمني  رشكائهن  أيدي  عىل  لنساء  ا قتل  بحوادث  وتوباغو 

الحميم  الرشيك  عنف  مرتكبي  الرجال  من  أكرب  نسبة  وجود  إىل  يعود 

عىل  األفعال  هذه  مثل  يأتني  الاليئ  لنساء  ا بنسبة  مقارنة  لنساء  ا ضد   IPV

ل. لرجا ا

لنساء  وا الرجال  يتقاسمها  لتي  ا واألنوثة  الذكورية  مفاهيم  تعكس 

بشأن  والصمت  بها  والقبول  الحميمة  العالقات  يف  الذكور  عنف  حتمية 

عبء  ويقع  رشعيته  االنتهاك  هــذا  يكتسب  كا  هــذه.  العنف  مسألة 

وصمها  خالل  من  إليه،  لتّطرق  ا يتجرأ  ال  التي  الضحية  عاتق  عىل  اإلثبات 

توقعات  حدود  الكاريبي،  للمجتمع  وفقا  تعديها  حني  »االحرتام«  بعدم 

أفكار  متثّل  أن  ينبغي  ال  ذلك،  ومع  الكاريبي.  لبحر  ا منطقة  يف  االحرتام 

تعبري  حول  لنساء  وا الرجال  عن  الراسخة  لنمطية  ا والصور  السائدة  الرجال 

معاملتهّن  لسوء  لتأكيد  با عذراً  أنوثتها  وعن  الجنسية  حياتها  عن  املرأة 

العنف. عن  شائعا  ودفاعا 

له والتصّدي  الحميم  الرشيك  عنف  معالجة  ضّد  الحاجز  مبثابة  الصمت   >

لتي  ا الحواجز  لة  إزا إىل  سعيا  ليا  حا املبذولة  الجهود  إىل  اإلشارة  تجدر 

سياسات  فمن   . يا الضحا ألصوات  واسع  صدى  وإعطاء  الصمت  حاجز  لكرس 

مبادرة  عرب  يا  للضحا الدعم  خدمات  متّة  الحميم  الرشيك  لعنف  التصّدي 

من   )TTCIC ( لتجارة  وا للصناعة  وتوباغو  ترينيداد  غرفة  أطلقتها  لتي  ا

مكافحة  ووحدة   )2018 ( العمل  أماكن  يف  املنزيل  العنف  سياسة  خالل 

وتوباغو  ترينيداد  رشطة  دائرة  يف  االجتاعي  لنوع  ا عىل  لقائم  ا العنف 

الحميم  الرشيك  عنف  ملسائل  التصّدي  إىل  تسعى  سياسات  وتلك   )TTPS (

مبادرة  استجابت  املنزيل،  العنف  حــاالت  الرتفاع  منها  ــا  كً وإدرا  .IPV

خدمات  تعزيز  خالل  من  املتّحدة  األمم  منظّمة  من  بدعم  الضوء  تسليط 

رغم  ذلك،  ومع  املحلية.  الحكومية  غري  املنظات  عرب  يا  للضحا الدعم 

ترينيداد  يف  واألنوثة  الذكورة  ومفاهيم  العنف  ثقافة  تظّل  املبادرات  هذه 

بيان  وتغفل  لبالد  ا يف  العنف  لثقافة  ًما  عا قبواًل  تعكس   T&T وتوباغو 

املرأة. ضد  للعنف  املختلفة  األشكال  وخطورة  مدى 

وتشجيعهم   IPV الحميم  الرشيك  عنف  من  لناجني  ا متكني  يغرّي  أن  ميكن 

والجناة  لألزواج  العالجية  والخيارات  والدعم،  الّسالمة  آليات  خالل  من 

لنساء،  وا للرجال  العقلية  الصحة  وتعزيز  الحقائق،  ينكرون  ال  الذين 

عىل  الصمت  ثقافة  بيا  يجا إ تغيريا  املساعدة  إىل  للوصول  الرجال  ودعوة 

الجهر  عىل  قدرتهن  وتعّزز  ثقة  لنساء  ا متنح  التي  لثقافة  ا إىل  العنف 

ئهّن. بآرا والجهر  تلك  العنف  رضوب  من  بالشكوى 

االجتاعية  لتنشئة  ا إعادة  إىل  املاسة  الحاجة  تطرح  املنظور،  هذا  ومن 

الرجل  أدوار  وعــن  الجنسية  حياتهم  عن  لتعبري  ا يف  ــاث  واإلن للذكور 

بشأن  والخوف  لعار  ا شبح  أن  أعتقد  لقامئة.  ا لنمطية  ا واألدوار  واملرأة 

الجناة  حتّى  ويغمر  يا  الضحا حول  يحوم  والذي  الحميم  الرشيك  العنف 

الضحيّة  وضــع  عن  باملسؤولية  لناجني  ا لــدى  لزائف  ا الشعور  وكذلك 

يقف  حيث  العنف.  عن  والسكوت  الصمت  خيار  إىل  بالكاظات  يؤّدي 

ضحية  املنزيل:  »العنف  حول  استطالعية  دراسة  وفق  لتعيّب  وا االرتباك 

وتوباغو.«   ترينيداد  يف  الرشطة  بالغ  إ وعدم  اإليذاء  الحميم:  الرشيك  عنف 

التي  األفراد  مع  املنظمة  شبه  املقابالت  من  املستقاة  لبيانات  ا اعتمدت 

يا  الضحا بالغ  إ أمام  رئيسيّة  عقبة   ،)2019 (  Wallace واالس  واندال  أجراها 

تؤول  لعلّة  ا بيان  ورغم  الرشطة  لدى  املنزيل  العنف  عن  الجنسني  كال  من 

القتل. عمليات  إىل  لبًا  غا بالصمت  االستجابة 

يا  الضحا ألصوات  واسع  صدى  وإعطاء  بالشكوى  الجهر  من  نجعل  أن 

لتعبري  ا يف  ومنحرفا  مقبول  غري  سلوكا  كونه  العنف  برفض  االدراك  وكا 

لكرس  مجاالت  سيفتح  قاعدته  ونرّسخ  ًرا  معيا العالقات  وداخل  الذات  عن 

إىل  الحميم  الرشيك  عالقات  املطاف  نهاية  يف  وسيغري  الصمت  حاجز 

األفضل.   

االلكرتوين الربيد  عىل  بانغ  تشن  أمندا  إىل  املراسالت  كل  توّجه 
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حول استحقاق 
رعاية العالم

بقلم فرانسيسكو الروفا، جامعة جينيف سويسرا

>

>>

كورونا« ل بعد  ما  »العامل  حول  متنّوعة  نقاشات  كوفيد  جائحة  غّذت  قد 

كوفيد  جائحة  أّن  عىل  الفكرة  تنطوي  إذ  نريد«.  الذي  »املستقبل  و 

فاحشا  واستغالال  لية  ليبريا لنيو  ا للرأسالية  مأساوية  عاقبة  ليست   19

الجائحة  علينا  تعرض  بل  لغابات(،  ا لة  إزا )مثل  فحسب  للطبيعة  متأّصال 

وبات  تنظيمه.  طرق  ويف  املجتمع  يف  لتفكري  ا إلعادة  األهمية  بالغة  فرصة 

وجود  ال  أنّه  غري  لتغيري  ا هذا  اعتاد  الضوري  من  أن  اآلن  لبديهي  ا من 

الشامل«  األخض  لنمو  »ا نحو  البعض  يدفع  املرسوم.  املستقبل  حول  التفاق 

سيتعنّي   . »وتعزيزها الخضاء  »الوظائف  فرص  واستحداث  لبيئية  ا االتفاقية 

االستدامة  لتحقيق  لتكنولوجية  ا االبتكارات  عىل  باألساس  عىل  هنا  الرتكيز 

لهياكل  ا أو  االستهالكية(  )مثل  لناس  ا حياة  أسلوب  من  املساس  دون  لبيئية  ا

أو  والعاملني(  العمل  أصحاب  ين  لنفوذ  ا يف  االتساق  عدم  )مثل  الرأسالية 

عمقا  أكرث  يكولوجية«  إ اجتاعية  »تحوالت  إىل  آخرون  يتوق  بينا   . تغيريها

االجتاعية  االحتياجات  لتلبية  يخضع  بيئياً  مستدام  أخض  اقتصاد  بإقامة 

لنفعية. ا من  بدال  معها  ويتكيّف  لبيئية  ا

القدرة«  »نهج  أو  القدرة  لـنظرية  جوهريّا  تأويال  ييل،  ما  يف  أقــرتُح، 

 Martha نوسباوم  ومارثا    Amartya Sen سني  أمارتيا  من  كّل  وضعه  الذي 

استكشاف  عىل  القدرة  لنهج  األسايس  الرتكيز  ينصّب  حيث    Nussbaum

استدامة  وأكرث  تحرًرا  أكرث  مستقبل  تخيل  عىل  االتاحة  وكيفية  السبل  أفضل 

تحديد  عمليّة  أن  الواضح  من  يبدو  االقتصاد.   عىل  الرفاهية  إلدخال  كبديل 

الفلسفة(  )أو  االجتاع  لعلم  الحرصية  املهمة  بالضورة  ليست  قيّم  مستقبل 

قدرة  مع  دميقراطي  نحو  عىل  لبناء  الحاجة  أمّس  يف  املستقبل  يبدو  إذ 

نهج  توفري  السياق،  هذا  يف  وأَُحاِجُج،  واملشاركة.  االنخراط  عىل  املواطنني 

إليه«. نصبو  الذي  »املستقبل  حول  الدميقراطي  املنظور  هذا  ملثل  القدرة 

للقدرات جوهرّي  تأويل  أجل  من   >

قيِّمة  وظائف  تحقيق  لحرية  انعكاسا  باعتباره  القدرة  نهج  تصّور  يتم 

حيث  من  لناس  ا قدرات  تعزيز  عىل  العام  للصالح  العمل  يركز  أن  ينبغي  إذ 

يقّدرونها  لتي  ا الحياة  تحقيق  يف  الحقيقية  والحريّة  للقدرات  امتالكهم 

هذا  من  املجتمعي،  لتقّدم  ا يعادل  ال  إذ    . قيمتها الستحقاق  سبب  ولديهم 

التي  الحواجز  لة  إزا مع  باألحرى  يتساوى  بل  االقتصادي  لنمّو  ا املنظور، 

القدرة،  لنهج  وفقا  البرشيّة  لرفاهية  ا تتمثّل  االنسان.  ازدهار  طريق  تعرتض 

أخرى  بعبارة  أو  لقيّم  ا كيانه  تحقيق  يف  حريته  نطاق  وتوسيع  الفرد  رفاه  يف  

التصّور  متابعة  مثل  »يفعل«.  أو   / و  يكون  أن  عىل  قادرا  الفرد«  »يكون  أن 

جيّدة«.  »حياة  لتحقيق  والحصيف  املدروس 

»وكالء«  أنهم  عىل  األفراد  معاملة  يجب 

اتجاه  بشأن  القرار  اتخاذ  يف  شاركوا  الذين 

سبع  لعمر  رسم  يتغريون.  االجتامعية 

الروفا. ماتيو  سنوات 
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كا  لنهائية،  ا لغايات  ا حيث  من  لتفكرَي  ا لتّوكيد  ا هذا  مثل  علينا  مييل 

القدرة  نهج  يويل  جوهرية.  أهمية  تكتيس  التي  املسائل  مناقشة  علينا  يحتّم 

دور  عىل  الدميقراطية  املشاركة  تنطوي  ال  إذ  للدميقراطية.  أساسيا  دوًرا 

يف  لتأثري  وا آرائهم  عن  لتعبري  ا بفرص  للمواطنني  )بالساح  فحسب  أسايس 

مصالحهم  العام  للصالح  العمل  فيه  يعكس  بشكل  السياسات  وضع  عملية 

بّناء  بدور  أيًضا  الدميقراطية  املشاركة  هذه  تضطلع  ولكن  أفضل(  بشكل 

مفاهيم  دامت  وما   – املجتمعية  األولويات  تشكيل  خالل  من  يجابية  إ وأكرث 

تغرّي  إىل  ذلك  فسيؤّدي   – لتداولية  ا العمليات  أثناء  متغرّية  الجيّدة  الحياة 

األفراد. قيم  يف  حتّى 

تجّذرا  أكرث  بطريقة  القدرة  نهج  رسم  ميكن  أنه  أعتقد  األساس،  هذا  وعىل 

التساؤل  ميكن  إذ   . عليها وتهيمن  السياسات  ئر  دوا عىل  تسيطر  التي  تلك  من 

السائد  لتفسري  ا يرُبز  أعمق.  بشكل  االقتصادي  لنمو  وا القدرات  بني  الصلة  يف 

لتحقيق  وسيلة  مجرد  بل  ذاته  حد  يف  غاية  ليس  لنمّو  ا أن  القدرة  لنهج 

السيئ  وأثره  لبيئة  ا عىل  الكارثية  لعواقبه  واعتبارا  ذلك،  ومع  قيّمة.  غايات 

مّا  مناسبة،  وسيلة  حتى  ميثل  ال  االقتصادي  لنمو  ا فإن  اإلنسان،  رفاه  يف 

ففي   . متاما الهدف  هذا  عن  لعاّمة  ا اإلجراءات  تخيّل  إىل  الحاجة  يستدعي 

والكوارث  البرشية  ناة  املعا خالل  من  منّوا  االقتصاد  يشهد  الحاالت،  أغلب 

إىل  لبناء  ا صناعة  يف  االقتصادي  للنمو  محركًا  يغدو  زلزال  من   - لبيئية  ا

بيّا  ايجا يبدو  ما  وحتى  األمراض.  مختلف  مسبّبا  اإلنتاج  عن  لناتج  ا لتلوث  ا

عىل  لبذخ،  ا يشّجع  لآلمال.  ومخيّب  محبٌط  لواقع  ا يف  فهو  األوىل  للوهلة 
للحياة  نية  فردا وتنافسية  مادية  اكتسابية  رؤية  إرساء  عىل  املثال،  سبيل 

أسلوب  يخلو  لتايل،  وبا املطاف.  نهاية  يف  البرش  رفاه  يقوض  ما  الجيدة، 

عىل  لقائم  ا لتنمية«  »ا منوذج  رسم  يف  فالرغبة  االستدامة.  من  الغريب  الحياة 

لّرفاه. ا منظور  من  شّك  وموضع  ذاته  حّد  يف  تساؤل  محّل  أمر  لنمّو  ا

لتي  وا  - القدرة  نهج  يف  املركزية   - الفكرة  أضحت  فقد  ماثل،  نحو  وعىل 

بالغ  تأثري  ذي  فّعالة«  »عنارص  باعتبارهم  األفراد  معاملة  ينبغي  أنه  مفادها 

باملعنى  فاعلة  عنارص  بوصفهم  األفراد  يعترب  ذلك  ورغم  السياسات.  عامل  يف 

األسواق.  مجال  يف  يشاركون  اقتصاديني  فاعلني  باعتبارهم  وتحديدا  الضيق، 

الذي  الدميقراطي  املواطن  لشخصية  تهميشا  نشهد  تلك  الصفة  من  وبدالً 

نتقاء  ا يتم  السياق،  هذا  يف  االجتاعي.  لتغري  ا مجرى  قرار  صنع  يف  يشارك 

التي  »التمكني«  لـعملية  نية  الفردا لية  ليربا لنيو  ا لتّفسريات  ا يف  القدرة  نهج 

العمل.  سوق  يف  وخاصة  االقتصاد،  يف  مشاركته  حرية  يف  الفرد  حرية  تختزل 

املهارات  مجموعة  يعني  البرشي  املال  لرأس  مرادفًا  القدرة  أضحت  لتايل،  وبا

بصفتهم  لنجاح  ا لتحقيق  تنميتها  عىل  ويعملون  األفــراد  يحتاجها  لتي  ا

اقتصاديني. فاعلني 

لناس  ا وإدماج  االقتصادي  لّنمو  ا من  كل  رفض  إىل  الضورة  تدعو  كا 

وعليه،  العام،  العمل  إجراءات  يف  منشودة  كأهداف  الرأسايل  االقتصاد  يف 

عىل  القدرة  املواطنني  منح  القدرة  لنهج  جذرية  األكرث  لتفسري  ا يستتبع 

معنى  مناقشة  وكذلك  االجتاعي،  لتغري  ا التجاه  مشرتك  تحديد  يف  املشاركة 

هذا  يستلزم  لنهائية.  ا لغايات  ا حيث  من  الحياة  ونوعية  لتقدم،  وا لتّنمية  ا

له  واستبدا الجاعي،  مصرينا  تشكيل  يف  األسواق  تأثري  من  الحد  كذلك  الفهم 

تداولية. تشاركية  بدميقراطية  )جزئيًا( 

العامل« رعاية  عىل  »القدرة  عىل  العام  العمل  تركيز   >

»أخالقيات  نهج  مع  لــقــدرة  ا نهج  يقرتن  أن  املرحلة  هــذه  يف  ميكن 

النسويات.   املنظّرات  طّورته  الذي   1 األخالقية بالرعاية  يعرف  ما  أو  لّرعاية«‘ ا

ألولئك  أفضل  ناً  مكا العامل  جعل  فإّن   Joan Tronto ترونتو  خوان  يبنّي  وكا 

تركّز  إذ  أسايس.   أمر  تهميشهم  و/أو  استبعادهم  جري  الذين  أو  املستعضفني 

يف  والجاعات  األرس  مع  للعالقات  األخالقية  األهمية  عىل  الرعاية  أخالقيات 

يستجيبوا  أن  املجتمعات  أو  لألفراد  بها  ينبغي  لتي  ا الكيفية  وعىل  املجتمع، 

أخالقيات  منظور  يربز  الرعاية.  إىل  يحتاج  لــذي  ا للشخص  أو  للموقف 

يتعلّق  فيا  كمجتمع  يهّمنا  وما  والرعاية  لعناية  ا من  نستحق  ما  الرعاية 

تلك  ونوقف،   ، نبدأ أين  من  تحديد  كيفية  يف  وكذلك  لّرعاية  وا باألخالقيات 

األفراد  ويكافأ  باألرباح،  االهتام  عىل  قامئا  نظاما  الرأسالية  تعّد  الرعاية. 

مجتمع  بناء  عىل  القدرة  تحظى  بينا  األربــاح.  تلك  يف  ملساهمتهم  وفقا 

واملرىض(،  السن  وكبار  األطفال  )مثال  اآلخرين  األشخاص  رعاية  فيه  تكون 

لبيئي(،  ا الضر  جرب  و  نتها  صيا أو  لبيئة  ا حاية  شكل  )يف  لبيئة  با لعناية  وا

لرياضة،  )ا يتها  ورعا بالنفس  لعناية  وا الدميقراطية،  املؤسسات  ورعاية 

األرباح. عىل  األولوية  يحظى  ذلك  كّل   ). . إلخ. لتعليم،  وا والفنون، 

االنتاج  إعادة  إىل  اإلنتاج  من  املكافآت  تتحول  أن  ميكن  املنظور،  هذا  من 

باعتباره  العمل  مفهوم  صياغة  إعادة  إىل  األمر  سيحتاج   ، وهكذا االجتاعي 

خالل  من  األخري  هذا  معنى  تحديد  إىل  الضورة  تدعو  العامل.  لرعاية  نشاطًا 
السوق  محل   ) )جزئيًا الدميقراطية  ستحّل  لتايل،  وبا الدميقراطية.  املداوالت 

هذا  مثل  اكتسب  لقد  للمجتمع.  القيمة  املساهمة  تكمن  أين  تحديدها  يف 

السوق،  قيمة  من  بدالً  املجتمعية«  لفائدة  »ا عىل  لقائم  ا للعمل  الفهم 

حول  املناقشات  خالل  من  أهميته  وتعززت  الجائحة  خالل  مرموقة  مكانة 

يتّبع  الذي  العمل  برنامج  يعارض  قد  ذلك،  عىل  ًء  وبنا »األساسيني«.  العال 

األنرثوبولوجي  العامل  يعرضها  كا  لتافهة«  ا »الوظائف  انتشار  اإلطار  هذا 

لتابعة  ا أو  الخضاء  الوظائف  سواء   –  )David Graeber بر  جرا )ديفيد 

قدرة  تعزيز  يف  املنهاج  هذا  سيساهم  كا  الرأسالية.  املجتمعات  يف   - لها 

يتّم  نشاط  عىل  األخري  هذا  ينطوي  حيث  مفيدة.  أعال  أداء  عىل  األفراد 

األفراد  رفاه  لتحسني  فرًصا  ويوفر  خارجه  أو  العمل  سوق  داخل  إنجازه 

املجتمع  ازدهار  يف  قيّا  دورا  العمل  هذا  مثل  وسيؤّدي  يؤدونه.  الذين 

جميع  حق  يف  املساواة  ذلك  وسيكفل   - »موضوعي«  وبشكل  قيمة  بطريقة 

يومان  )روث  قيم  هو  ما  بشأن  الدميقراطي  لنقاش  ا يف  املشاركة  املواطنني 

.)Ruth Yeoman

للرأسالية  لنقدية  ا القدرة  نهج  رؤية  تتبلور  أن  ومبجرد  الختام،  يف 

لتوجيه  عرضها  يف  لتّقدميني،  ا لهام  ا مصدر  ستصبح  وضوًحا،  أكرث  وتغدو 

سوق  يف  لناس  ا إدراج  أو  االقتصادي  لنمو  ا نحو  ال  العام  العمل  بوصلة 

 - العامل«  رعاية  عىل  »القدرة  تعزيز  نحو  لبوصلة  ا توجيهه  بل  العمل 

جدير  هو  ما  حول  الجاري  الجدل  يف  اسهامه  يف  الحق  أيًضا  يستلزم  والذي 

بالرعاية.    

االلكرتوين  الربيد  عىل  الروفا  فرانسيسكو  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

>Francesco.Laruffa@unige.ch <

األقل  عىل  أو  عىل  القضاء  إىل  جيليجان.  كــارول  أّسسته  الذي  الرعاية  أخالقيات  نهج  يهدف   1

أخالقيات  نظرية  عىل  قائم  نهج  وهو  لنساء.  ا سيا  وال  لناس  ا من  مجموعة  أي  قمع  وطأة  تخفيف 

لنهوض  ا نحو  لتعاطف  وا واعية  خطوات  اتخاذ  إىل  األفــراد  جميع  لنهج  ا هذا  يدعو  الرعاية. 

بالرعاية  أيضاً  املعروفة  الرعاية،  أخالقيات  تطورت  ولقد  وحايتهم.  املستضعفني  املجتمع  بأفراد 

املجتمع  ألفراد  االستجابة  عىل  القدرة  إىل  املجتمع  يف  باملهمشني  االعرتاف  من  تاريخياً  األخالقية، 

املرتجمة وتعاطف.  بعناية  املهمشني، 

mailto:Francesco.Laruffa%40unige.ch?subject=
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البشر بوصفهم كائنات ثقافية

بقلم محمود الذّوادي جامعة تونس، تونس. وعضو لجان البحث التابعة للجمعية الّدولية لعلم االجتماع المعنية 
)RC25( ولجنة اللغة والمجتمع )RC22( ولجنة علم اجتماع الدين )RC08( بتاريخ علم االجتماع

>

>>

Homo Culturus ل ثقافية  كائنات  بوصفهم  البرش  ملفهوم  وجود  ا 

يحملون  ومن  االقتصاد  علاء  وصف  لقد  االجتاعية.  العلوم  يف 

 Homo االقتصادي  االنــســان  كونه  اإلنــســان  مادية  نظر  وجهة 

 Homo السيايس  اإلنسان  بأنه  السياسة  علاء  صّنفه  و   ،Oeconomicus

 Homo أو  إجتاعيا  ئنا  كا اإلنسان  االجتاع  علاء  ويعترب    .  Politicus

 Homo الرقمّي  اإلنــســان  عــن  البعض  يتحدث  كــا   .Sociologicus

الرغم  وعىل  لألرقام.  الراهن  املتنامي  االستخدام  ظّل  يف   Numericus

لثقافة،  ا بدراسة  لبالغ  ا املعارصين  األنرثوبولوجيا  علاء  اهتام  من 

لإلنسان  وصفهم  يف  لثقافة  با الصلة  ذات  املصطلحات  يستخدموا  مل  فإنّهم 

سادت  حيث  األول.  املقام  يف   Homo Culturus ثقافيا  ئنا  كا كونه 

املعرفة  أساس  أن  مّدعية  االجتاعية  العلوم  يف  الوضعية  اِلِبسِتيُمولوِجيا  ا

عىل  لّرواد  ا األنرثوبولوجيا  علاء  ويشهد  الحّسية.  لتجربة  ا من  يُستَمدُّ 

كتابه  يف     Leslie White وايت  ليزيل  يذكر  إذ  تلك.  األبستمولوجيا  تأثري 

Radclif fe- براون  ورادكليف  لينتون  رالف  أن   )1973 ( لثقافة  ا مفهوم 
شيئًا  أو  ا  تجريًد لثقافة  ا اعتربوا  وآخرين    Ralph Linton و    Brown

علاء  يظهر  ما  فنادرا  ملموسة.  حقيقة  أّي  إىل  يشري  ال  أو  وجود  ذي  غري 

حسية  غري  ظاهرة  باعتبارها  لثقافة  با بالغا  اهتاًما  الوضعيّون  االجتاع 

. مضة وغا

لثابت ا الوضعية  الفلسفة  تأثري   >

»اآلباء  بني  أيًضا  لثقافة  ا حول  الذكر  اآلنفة  لتّحفظات  ا هذه  تتوفّر 

سنة  قبل  لثّقافة  ا منظري  أن  املعلوم  من  الغريب.  االجتاع  لعلم  املؤسسني« 

وميلز،  وبارسونز،  وماركس،  ودوركهايم،  ويرب،  مثال  املايض  القرن  من   1960

املنشورة.  أعالهم  يف  لثقافة  ا حول  ضعيف«  »برنامج  لديهم  كان  وآخرين 

املفاهيم  بني  كانت  لثقافة  ا وإن  ثانوية  أهمية  لثقافة  ا أولوا  أنهم  يعنى 

مدرسة  أداء  يكن  مل  ذلك،  عىل  عالوة  أعالهم،  يف  للجدل  إثــارة  األقــّل 

وبورديو  رأسها  وعىل  العلمي،  البحث  ومناهج  اآلراء  حيث  من  برمنغهام، 

الدراسات  بدالالت  اإلحاطة  عن  قارصة  ظلّت  حيث  ذلك.  من  أفضل  وفوكو 

وظّل  لثقافة.  ا لدراسة  ضعيًفا«  »برنامًجا  أيًضا  هم  اعتمدوا  إذ  لثقافية.  ا

للثقافة  االجتاعية  الدراسات  عىل  مهيمنا  الضعيف«  »الربنامج  اتجاه 

)الذي  لثقايف  ا االجتاع  لعلم  القوي«  »الربنامج  أن  من  الرغم  عىل  ليوم  ا

مختلفون  مستخدمون  ولكنهم  فقط  تتحدث  حيوانات  ليسوا  البرش 

الثقافية.  الرموز  هذه  من  كأساس  اللغة  فهم  ويجب  الثقافية.  للرموز 

هوك توماس   / فليكر  االئتامن: 

https://www.flickr.com/photos/thomashawk/206903241/ 
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»املنعطف  والدة  منذ  متنامي  باهتام  يحظى  بالغة(  أهمية  للثقافة  يويل 

التسعينيات. أواخر  يف  لثقايف  ا الدراسات  وتطور  لثقايف«  ا

ثقافية  كائنات  باعتبارهم  البرش  مفهوم  وضع  أجل  من  السعي   >

طويل  ثقايف  تقارب  عالقة  وجود  إىل  عرضا  لبحثية  ا أعايل  قادين  وقد 

إىل  التسعينيات  يف  الفكري  فضويل  دفعني  لقد  لثقافة.   ا دراسة  مع  األمد 

لناس  ا سلوكيات  فهم  يف  يساعد  أن  شأنه  من  نظري  إطار  وضع  محاولة 

ريتشارد  االجتاع  عامل  يدفع   . ورشحها البرشية  املجتمعات  وديناميكيات 

واملَعْنَون   2014 سنة  الصادر  كتابه  يف     Richard Swedberg سويدبرج 

لتنظري  ا بأن   ،The Art of Social Theory االجتاعية  النظرية  فّن 
املخاطرة  عيّل  يتعنّي  أنه  حينها  شعرت  جيد.  وضع  يف  ليس  االجتاعي 

أيها  املنهجي:  السؤال  هذا  بطرح  لبدء  ا وكان  لتنظري.  ا مغامرة  عيش  يف 

السلوكيات  وراء  الكامنة  القوى  لغز  الستقراء  لبدء  ا نقطة  يكون  أن  يجب 

الرشوع  األفضل  من  أنه  فكرت  لقد  املجتمعات؟  وديناميكيات  البرشية 

لكائنات/ ا عن  البرشي  الجنس  متيز  التي  الخاصة  السات  تحديد  يف  أّوال 

وسعياً  األول.  املربع  من  السات،  تلك  تحديد  إىل  سعيا  األخرى.   األنواع 

أخرًيا  ألستجيل  ُجْهداً  أّدِخْر  ومل  محتملة،  مميزة  إنسانية  سات  ايجاد  إىل 

    Cultural Symbols لثقافية  ا الرموز  يف  تتمثّل  لتي  وا املنشودة  لّتي  ضا

واألساطري،  والقوانني،  والدين،  واملعرفة،  والفكر،  للّغة،  ا عىل  تنطوي  لتي  ا

لثقافية  ا لّرموز  ا دراسة  أن  يبدو  وعليه،  لثقافية.   ا واملعايري  القيم  وكذلك 

املجتمعية  والظواهر  البرشية  السلوكيات  مكامن  إدراك  محاولة  يف  جوهريّا 

االْعِتبار  ِبَعنْي  األخذ  إىل  لّنظري  ا للتّفسري  تقدميي  قادين  لقد   . وتفسريها

للّغة  ا وهي  أال  لثقافية  ا لّرموز  ا والدة  وراء  اآلمرة  القوة  بصفتها  للغة  ا

فحسب  ناطقا  نًا  حيوا ليس  اإلنسان  أن  أي  لثقافية.  ا الرموز  »أم«  هي 

مستخٍدم  ولكنه  االجتاعيون،  واملفكرون  القدماء  الفالسفة  وصفه  كا 

إذاً،  أفكر،  أنا  من  نسختي  ستنّص  السياق،  هذا  ويف  لثقافية.  ا للرموز  فائق 

أستخدم  أنا  عىل:   cogito ergo sum سم(  إريجو  )كوجيتو  موجود!  أنا 

إنسان. أنا   ، إذا للغة،  ا

بقوة  تعزز  نية  ميدا مالحظات  إىل  النظرية  االفرتاضات  هذه  أدت  لقد 

سات  أربــع  إىل  توّصلت  لقد  ثقافية.  كائنات  بوصفهم  البرش  مفهوم 

ثقافية.   كائنات  البرش  كون  سبب  توّضح  قد  مميزة  برشية 

البرش متايز  حول  أساسية  مالحظات   >

طريفا  أمرا  اإلنسانية  الهوية  لثقافية  ا الرموز  مركزية  اعتبار  ميكن 

إىل  لتوّصل  ا تم   . آنفا ذلك  أوضحت  كا  املعارصة،  االجتاعية  العلوم  يف 

االنسانية  الهويات  جوهر  يحتّل  كونه  لثقافية  ا للرموز  مفهوم  صياغة 

لتايل: ا لنحو  ا عىل   )Homo Culturus ثقافية  )كائنات 

لكائنات . 1 ا مبعظم  مقارنًة  بطيئة  عملية  ونضجه  اإلنسان  جسم  منو  عملية 

امليش  يف  البرش  من  الرضع  يبدأ  املتوسط  يف  املثال،  سبيل  فعىل  األخرى.  الحية 

غضون  يف  أو  الفور  عىل  الحيوانات  صغار  مييش  قد  بينام  األوىل،  السنة  يف 

والدتهم. بعد  قليلة  أيام  أو  ساعات 

الحيوانات.. 2 معظم  عمر  من  أطول  اإلنسان  عمر 

الكوكب.. 3 هذا  عىل  عليه  نزاع  ال  والذي  املطلق  البرشي  الجنس  دور  هيمنة 

لثقافية.. 	 ا الرموز  بفضل  البرش  يتميز 

هوية . 	 فهي  لثقافية.  ا والرموز  الجسد  جزأين:  من  االنسان  الهوية  تتكون 

ئيّة  ثنا هوية  أنها  عىل  والفلسفة  األديان  يف  لبًا  غا إليها  يشار  األبعاد  ثنائية 

وروح. جسد  من  لّف  تتأ

لثقافية ا الرموز  توفرها  التي  لثاقبة  ا اآلراء   >

لثقافية.  ا والرموز  الجسد  الجبهتني:  كلتا  عىل  ببطء  وينضج  اإلنسان  ينمو 

األنواع  منو  يتّسم  بينا  عام.   بشكل  منوهم  يف  لبعد  ا بثنائية  البرش  يتّسم 

افتقار  إىل  ذلك  يعود  فقط(.  )الجسد  لبعد  ا بأحادية  ونضجها  البرشية  غري 

الواسع  اإلنساين  باملعنى  لثقافية  ا الرموز  إىل  البرشية  غري  األنــواع  تلك 

والرموز  )الجسد  الصعيدين  عىل  البرش  تقدم  إىل  الحاجة  وتَعّد  واملعّقد. 

منو  عملية  تباطئ  أن  أي  النضج.  وبلوغ  الجسد  منّو  بطء  مصدر  لثقافية(  ا

عملية  يف  البرش  انشغال  نتيجة  لتعبري،  ا صّح  إن  ونضجه  اإلنسان  جسم 

لثقافية. ا الرموز  يف  تتمثّل  والنضج  للنمو  ثانية 

غالف  عىل  املدرج  للّغز  ا حّل  يف  االسهام  لثقافية  ا الرموز  عىل  يتعنّي 

 Scientif ic American أمرييكان  ساينتفيك  مجلة  من  الخاص  العدد 

مختلفني  تبدو  ملاذا  البرش:  »أيها  ييل:  ما  عىل  ينص  والذي   )2018 )سبتمرب 

عن  البرش  يتميّز  آنفا  بيّنا  وكا  الكوكب.«  هذا  عىل  آخر  نوع  أي  عن 

ما  هي  لثقافية  ا الرموز  فإن   ، ولهذا لثقافية  ا للّرموز  وفقا  األخرى  األجناس 

األخرى. األنواع  عن  الفريد  التايز  هذا  البرش  يكسب 

ثقايّف. كائن  اإلنسان  كون  سبب  أدناه  الرسم  يبنّي   

املحدودة الرشطية  ومبدأ  ثقافية  كائنات  مبثابة  البرش   >

لثقافية  ا الرموز  َمْكمن  توضيح  لبحثية  ا الورقة  هذه  رامــت  وكا   

بأنّه  الجدال  ميكن  املميزة.  األربعة  البرشية  للسات  تفسريها  وكيفية 

األفراد  سلوكيات  من  يعّد  وال  يحىص  ال  عدد  رشح  لثقافية  ا الرموز  بإمكان 

تنّوع  لدالالت  الرموز  تلك  رشح  ذلك  يرفق  املحّددة.  البرشية  واملجموعات 

يف  لثقافية  ا الرموز  تبدو  وهكذا  والحضارات.  املجتمعات  ديناميكيات 

أقل  استخدام  وهي  املحدودة  الرشطية  مبدأ  مع  متناغمة  السياق  هذا 

الظواهر.     من  ممكن  عدد  أكرب  لرشح  املتغريات  من  ممكن  عدد 

االلكرتوين الربيد  عىل  الذّوادي  محمود  إىل  املراسالت  كل  توّجه 

>m.thawad43@gmail.com <   

1

االنسان جسد  منّو  بطء 

2

4

3

٥

أطول البرش  حياة  دورة 

الجنس  دور  هيمنة 

املطلق البرشي 

لبعد ا ثنائية  هوية 

عىل لثقافية  ا الرموز  تأثري 
نية نسا إل ا ية لهو ا

mailto:m.thawad43%40gmail.com?subject=
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هجمات ٢٢ جويلية ٢٠11 
اإلرهابية في النرويج

بقلم بال هالفونسون، محرّر في مطبعة الجامعة االسكندنافية، النرويج

>

>>

باسمه أ ا  جيّد املعروف   ،  Fjotolf Hansen هانسن فجوتولف  قدم 

عىل    ،  Anders Behring Breivik بريفيك  بريينغ  اندريس  السابق، 

الهجوم  كان    .2011 يوليو   22 يف  لرّنويج  ا يف  إرهابيني  هجومني  تنفيذ 

الحكومة  حي  يف  الرنويجية  العاصمة  وسط  يف  مفخخة  سيارة  انفجار  األول 

أقامه  صيفي  شبايب  معسكر  عىل  لثاين  ا الهجوم  وأىت  الرنويج،  يف  لتنفيذية  ا

أوسلو.   جنويب  أوتويا  جزيرة  يف  الشباب  العال  تّحاد  ا

األسئلة  يواجه  الرنويجي  املجتمع  يزال  ال  خلت،  سنوات  عرش  وبعد  اآلن، 

وأصابت  شخص   77 بحياة  أودت  لتي  ا الهجات  تلك  أعقاب  يف  أثريت  لتي  ا

الضبة  وأصابت  أّمة،  بصفتها  الضبة  الرنويج  تلّقت  لقد  بكثري.  أكرب  عددا 

وحظيت  دوليون  زوار  الصيفي  املعسكر  ضمن  شارك  كا   . أيًضا العامل 

طرحت  التي  األسئلة  متحورت  الدولية.  اإلعالم  وسائل  بتغطية  الهجومات 

ذلك،  ومع  للهجات.  الدويل  اإللهام  حالة  حول  املثال  سبيل  عىل  حينها 

القرارات  مجابهة  يف  القدرة  من  يكفي  ما  الرنويجي  املجتمع  لدى  كان 

ياتهم  روا يف  العديد  أكّد  إذ  مبارشة.  ذلك  أعقاب  يف  معها  لتأقلم  وا العملية 

حني  الصيف  منتصف  يف  الهجات  تلك  مثل  حدوث  الهجات،  توقيت  عىل 

قضاء  إىل  لناس  ا معظم  وينرصف  ما  حد  إىل  لناس  ا من  خالية  أوسلو  تكون 

مثل  مع  للتعامل  جاهزية  أقل  املجتمع  لتوقيت  ا هذا  جعل  لقد  العطلة. 

فيه.  باملأمول  يفي  ومل  املتوقعة  الرّسعة  من  لرّد  ا خىل  إذ  الفظاعة،  تلك 

عىل   » نًا »بيا وّزع  قد  وكان  الكامل  باسمه  نفسه  سلّم  إرهايب  أمام  فنحن 

البحث  ينطلق  أن  ميكن  وعليه،  مبارشة.  الهجات  تنفيذه  قبل  واسع  نطاق 

لتعامل  ا تّم  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  املتوفّرة.  املواد  عىل  باالعتاد  إجابات  عن 

من  نيا  نفسا مختاّل  أم  عاقاًل  بريفيك  كان  إذا  ما  حول  النفيس  السؤال  مع 

ولو  الطريقة  بنفس  النفيس  الرشعي  الطب  خرباء  لجان  من  اثنني  ِقبَل 

أّن  األوىل  للجنة  ا توّصلت  فبينا  متباينني.  استنتاجني  إىل  توّصال  أنّها 

الشخيص،  واالنفصام  االضطهاد  بجنون  مصاب  بريفيك  بريينغ  اندريس 

بيد  الرنجسية  الشخصية  اضطراب  من  يعاين  أنه  لثانية  ا للّجنة  ا خلُصت 

قتيل.   69 أرضه  عىل   ، أوتويا  جزيرة  يف  الرئييس  املبنى 

Pål Halvorsen االئتامن: 

قسم مفتوح

الرياح« أدراج  متّثالتُها  تذهب  لكن  األشياُء  »تَحدُث 

)Alexander, J. C. & Gao, R.  2012(أليكساندر،ج.س و غراو، ر
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جرت  التي  املحاكمة  أفضت  للهجات.   تنفيذه  حني  عاقالً  يزال  ال  كان  أنّه 

مداركه  سالمة  وإثبات  بريفيك  نة  إدا إىل  املحلية  أوسلو  منطقة  محكمة  يف 

كانت  للتمديد.   بلة  قا عقوبة  يف  سنة   21 بسجنه  القضاء  وحكم  العقلية. 

ويف  اسمه.  الّسجن  فرتة  خالل  بريفيك  غرّي  الرنويج.  يف  عقوبة  أقىص  تلك 

بيًا  إرها هجوًما   Brenton Tarrant تارانت  برينتون  نّفذ   2019 مارس   15

حيث   . بنيوزيلندا  Christchurch تشريش  كريست  مدينة  يف  مسلمني  ضّد 

طفا  حينها  استلهامه.  مصدر  باعتباره  رصاحة  بريفيك  اسم  تارانت  ذكر 

العاملية.  األحداث  من  مجّددا  وبات  الّسطح  عىل  يوليو«   22 « تاريخ 

عن  نبثقت  ا ايت  لثقافية  ا للصدمة  كناية  جويلية«   22 « تاريخ  غدا  لقد 

أيضا  ينّص  وإمنا  فقط  تاريخي  حدث  مجرد  يعكس  ال  إذ  األحداث.  تلك 

إىل  إضافة  سبتمرب«.   11 أحداث  »مع  متاثل  يف   ، تَلَتُه لتي  ا العملية  عىل 

للمفاهيم  ومواجهته  الجاعية  الهوية  تَشِديد  حول  ألسئلة  الحدث  طرح 

االتحاد  استوضحه  الذي  لنحو  ا وعىل  الرنويجية.  السات  بشأن  السابقة 

قاتل  إىل  يؤول  أن  مّنا  أحد  ل«  يعقل  »كيف  يف  العال  لنقابات  الرنويجي 

أحد  املناقشة  عىل  انفتاح  إىل  يؤدي  الذي  السبيل  هذا  ميثّل  جاعي؟. 

لثقافية. ا الصدمة  عىل  لّة  لدا ا املؤرشات 

ال   – دوليّا  واألدبيات  املؤلّفات  من  متنامية  و  واسعة  مجموعة  مثّة 

الروايئ   غري  الكتاب  شهرة  أكرثها  يوليو«.لعل   22 « -حول  فقط  نرويجية 

بذلك.  العنوان  يوحي  ،كا  سريستاد  آسن  تأليف  من  مّنا«  »واحد  املعنون 

األنرثوبولوجيا  عــامل  كتب  إذ  األكادميية  األدبــيــات  يف  ذلــك  يتجىّل  كا 

بريفيك  اندريس  بعنوان  بًا  كتا  Sindre Bangstad بانغستاد  سيندري 

طرح  يف  بنّي  بشكل  فيه  تعّمق  والذي   2014 سنة  اإلسالموفوبيا  وبروز 
 Bangstad بانغستاد  أبدى  بينا  لإلرهاب.  اإليديولوجية  الدوافع  مسألة 

يدرس  ُمهّا،  سياقيّا  عامال  بصفته  اإلسالموفوبيا  مخاطر  دراسة  يف  وضوحا 

قّدمها  لتي  ا تية  لذا ا القصص   Sveinung Sandberg ساندبورغ  سفاينون 

بناء  وخلص  الهجات،  قبل  وّزعــه  قد  كان  لــذي  ا لبيان«  »ا يف  بريفيك 

طريقة  »إما  وهي  لتحليلها  مختلفة  طرق  أربع  إىل  القصص  تلك  عىل 

ساندبورغ  أورد  كا   « مجزأة.  أو  موحدة  أو  محددة  أو  اسرتاتيجية  تحليل 

ًعا  رصا تعكس  بريفيك  وصف  يف  انتهجت  لتي  ا املختلفة  الطرق  أن  كيف 

وبني  بريفيك  وكالة  عىل  الرتكيز  يحاولون  الذين  اإلسالميني  مناهيض  بني 

لبنيوية.  ا لنهج  ا تؤكد  لتي  ا ليسارية  ا األطراف 

مثال  بالذكر  وجديرة  إثــارة  أكرث  أخــرى  بحثية  مجاالت  نسوق  كا 

لثقافية،  ا لتّعددية  ا مسألة  بشأن  ومناقشات  اإلعالم،  وسائل  حول  دراسات 

تسعى  إذ  اإلرهــاب.  مكافحة  وسياسة  املــدين،  وااللتزام  لثقة  ا ومسألة 

يوليو.   22 يوم  ألحقها  لتي  ا لتأثريات  ا دراسة  إىل  عادة  األمثلة  تلك  جّل 

الحكومة  تقديم  لّذكْر  با لَحريّة  ا االستنتاجات  إحدى  صورها  أبرز  لعّل 

جامعة  مركز  إلنشاء  ليًا  ما دعًا  اإلرهابية  الهجات  أعقاب  يف  الرنويجية 

ميلر  لسينثيا  وفًقا  اآلن  يحظى  والذي   ،  )C-REX ( التطّرف  لبحوث  أوسلو 

املركز  يعّد  و  لنطاق  ا واسع  »باعرتاف   Cynthia Miller-Idriss  1 إدريس

أقىص  حول  العامة  والسياسة  العلمية  و  األكادميية  للخربة  شموالً  األكرث 

العاملي.« الصعيد  عىل  املتطّرف  اليمني 

املتعلّقة  أو  املعنية  لألدبيات  كامل  عرض  توفري  معرض  يف  هنا  لسنا 

املشهد  عىل  كأمثلة  الورقات  هذه  تقديم  جرى  لكن  جويلية،   22 بتاريخ 

بتمحور  الذي  و   Tore Rafoss رافوس  تور  و  أنا  سياقه  يف  نعمل  الذي 

الرنويجية  املجلة  أثارتها  لتي  وا جويلية   22 تاريخ  بشأن  خاص  عدد  حول 

املقال  يتناول  حيث  مختلفة  أوجها  املقاالت  هذه  تغطّي  االجتاع.  لعلم 

وفرنسا  الرنويج  يف  اإلرهابية  الهجات  أعقاب  يف  لثقة  »ا بعنوان:  األّول 

السياسيني  يف  املواطنني  ثقة  من  جزء  باعتبارها  الروايات  أهّمية  نيا«  وإسبا
املقارنة  الحاالت  دراسة  تسلّط  بينا  بية.  اإلرها الهجات  بعد  املجتمع  ويف 

برشلونة  وهجات   2016 سنة  نيس  مدينة  يف  اإلرهابية  الهجات  عىل 

.2017 سنة 

عىل  ا  رًد الوطنية  لتذكارية  ا »النصب  املعنون  لثاين  ا املقال  يتناول 

لتذكارية  ا النصب  إقامة  عملية  يدرس  حيث  الذاكرة  عمل  مسألة  اإلرهاب« 

الوطني  لتذكاري  ا النصب  مع  املقارنة  خالل  من  وأوتويا  أوسلو  يف  الوطنية 

نيويورك.  يف  سبتمرب   11 الوطني  لتذكاري  ا والنصب  سيتي  أوكالهوما  يف 

الوطنية  لتذكارية  ا النصب  تحجب  كيف  مسألة  مبناقشة  املقال  يخلص 

وأعال  لتاريخية  ا لألحداث  السيايس  لبعد  ا متناقض،  وبشكل  عموما 

الذاكرة. واستعادة  لتذكّر  ا

جدول  جويلية«   22 عقب  املحكمة  »دور  فريسم  املقاالت  ثالث  أّما 

توثيق  بعملية  بالقيام  وذلك  لقانون  ا اجتاع  علم  إطار  يف  بحثية  أعال 

 . بناءها وإعــادة  الذاكرة  أعــال  وبني  لناجني  وا املحكمة  بني  العالقات 

استجابة  لكيفية  وإدراك  أعمق  فهم  توفري  هــذك  خــالل  من  مطمحنا 

العادية. غري  األحداث  إىل  املحكمة 

 : استعراضها سيتم  التي  الكتب  ييل  يف  تعرض 

إدريس 	  ميلر  لسينثيا  املوطن[  يف  مؤلّف]كراهّية 

آن 	    Bearbeidelser للتجاوز[  املنتهجة  ]الطرق  املنّقحة  األنطولوجيا 

 Anne Gjelsvik جيلسفيك 

الدميقراطية[	  يف  لبغضاء  ا و  ]الخوف   كتاب 

Eirik Høyer Leivestad‘s Frykt og avsky i demokratiet  ل   

جويلية[	   22 تاريخ  و  العاّمل  ]حزب   كتاب 

نوتاكري هالفارد    Arbeiderpartiet og 22. Juli

  

االجتاع  علم  قوة  تظّل  للكتب،  واالستعراضات  املقاالت  هذه  تبنّيُ  وكا 

 22 « تاريخ  ئِق  قَا َد ْستَْقِصاء  با األمر  يتعلق  حني  نطاقها  اتساع  إىل  تستند 

    . مستفيضا بحثا  فيه  والبحث  يوليو« 

اإللكرتوين الربيد  عىل  هالفونسون  بال  إىل  املراسالت  كل  توجه 

>pal.halvorsen@universitetsforlaget.no <

ميشيغن،  جامعة  الرتبية،  وكلية  العامة  الشؤون  بكلية  وأستاذة  اجتاع  عاملة  إدريس  ميلر  سينثيا   1

لتميز  ا مبركز  األبحاث  مديرة  الجرمية.  وعلم  لقانون  وا العدل  قسم  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

االستقطاب  مجال  يف  والبحث  االبتكار  مخترب  إدريس  ميلر  سينثيا  تدير  كا   .)CUE ( الجامعي. 

املرتجمة.  .)PERIL ( والتطرف 

قسم مفتوح
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