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٣ أعداد في السنة بلغات مختلفة

حديٌث في علم االجتماع 
مع جيل بالكمور

12.1

ي
صان

حم
 م

يع
 رب

م 
مي

ص
ت

داريو أزيليني
سارة رايموندو
هيرواكي ريتشارد واتانابي
فييرنا دينا ك. فياجار

الحركات العّمالية 
الجديدة

 ضروب متنوعة من 
نظم الجندر

سيلفيا ويلبي، كارين شاير
مييك فيرلو، هايدي غوتفريد
فالنتين م. مقّدم، آيجي كوجبيشاك
أولبا ألونسو،  روسيلّا سينتشيا
 إيمانويال لومباردو، روبيرتا غرّينا
هيثير ماكراي، أنيك ماسيلو
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جوانا غروبنر

اوين كونّيلرؤى نظرية

 سوسيولوجيا
من الهند 

سوجاتا باتيل
راكيش كريشنانن
سنيها شيشير غول
سويبام هاريبريا
شيرين ميرزا

 قسم مفتوح
< الثغرات في البيانات يعيق تحديد قتل اإلناث ومنع كّل ما 

تستهدف حياة المرأة
< العنصرية ومناهضة حماية البيئة في الواليات المتحدة 

األمريكية

تكريم منى أباظة

راوين كونيل
مايكل بورواي
فينيتا سينها
براين تيرنير
سعاد جوزيف
بول أمار
سيّد فريد العّطاس
سامي زبيدة

https://globaldialogue.isa-sociology.org/


2

 العدد ١ من السلسلة ١٢ - ابريل -  ٢٠٢٢ 

 

2

أو ت تسويقها  نتيجة  املدى  بعيدة  تغرّيات  لعلوم  وا لجامعات  ا شهد 

»حديث  قسم  يتناول  ليربايل.  لنيو  ا لحكم  ا ظل  يف  تسويقها  شبه 

لدراسة  با املوضوع  كوين  ر  حوا من  لعدد  ا لهذا  االجتامع«  علم  يف 

تعاين  لتي  ا لعميقة  ا لهيكلة  ا إلعادة  بالكمور  جيل  دراسة  ونستهلّه  لتحليل.  وا

يف  بالكمور  تتناول  ملاضية.  ا لعقود  ا ر  مــدا عىل  لية  األسرتا لجامعات  ا منها 

لقوى  ا تفصيال  وترشح  تلك،  لهيكلة  ا إعادة  عمليات  باستفاضة  بلة  ملقا ا هذه 

االبستمولوجية. لة  لعدا وا األكادميية  املعرفة  إنتاج  يف  وأثرها   ، دفعتها لتي  ا

لعاملية  ا لحركات  ا حول  عاملي  بحثي  تعاون  من  ًء  أجزا األوىل  لندوة  ا تعرض 

لعاملية  ا لحركات  ا عىل  لراهنة  ا ئحة  لجا ا أثر  زيليني  أ ريو  دا يبحث  بينام  ملتنّوعة.  ا

ر  آثا رميوندو  سارة  تستجيل  لعرق،  وا لجندرية  ا لجوانب  ا ذلك  يف  مبا  لعامل  ا عرب 

هريوايك  أّما  بية.  لنقا ا لنضاالت  ا يف  املستمّر  تأثريه  وتستقيص  لفلبني  ا يف  االستعامر 

باين  ليا ا د  االقتصا عن  لقيود  ا رفع  عمليّة  أسهمت  كيف  فيربز  نايب  تا وا ريتشارد 

 . راهنا لعامل  ا يواجهها  لتي  ا لتحديات  وا بات  لنقا ا تكوين  تشكيل  يف  وتحريره 

وتتناول  إندونيسيا  يف  لعاملية  ا بات  لنقا ا تطور  ر  فيجا ك.  دينا  فرينا  تدرس 

دية. واالقتصا لسياسية  ا لعوامل  ا عية  مرا رتو،  سوها بنظام  اإلطاحة  يف  دورها 

أثر  عقود  خمسة  من  ألكرث  استمر  لذي  ا لرأساملية  ا لتحّول  كان  جهة،  فمن 

لتغيريات  ا واجهت  أخرى،  جهة  ومن  لبلدان.  ا من  لعديد  ا يف  لجندر  ا أنظمة  يف 

ه،  لرفا ا ودولة  لعيش  ا وسبل  لجنسني،  ا بني  لعالقات  ا يف  رية  لجا ا لعميقة  ا

لشتّى  لقيم  وا واألعراف  ية،  لرعا ا مبسؤوليات  واالضطالع  ئم،  لقا ا لعمل  ا تقسيم 

وكالهام  ير،  شا وكارين  ويلبي  سيلفيا  نظمت  االجتامعية.  ة  لحيا ا نواحي 

واألزمة  لرأساملية  ا بني  لعالقة  ا حول  لتجريبية  وا لنظرية  ا لبحوث  ا يف  خبريتان 

ألوجه  خريطة  لندوة  ا حّددت  إذ  لجندر.  ا أنظمة  تنوُع  محورها  ندوة  لجندر،  وا

واألنظمة  لرتتيبات  وا لجندرية  ا لعالقات  ا يف  املشرتكة  لقواسم  وا االختالفات 

لدولية  ا االتجاهات  عىل  لضوء  ا تسليط  بذلك  ولة  محا لبلدان  ا مختلف  عرب 

لرفاه  ا ودولة  لرأساملية  ا أنواع  تداخل  لكيفية  برازها  إ عن  ناهيك   . عرصنا يف 

. وتشكيلها لجندر  ا أنظمة  تنظيم  إلعادة  املختلفة  األمناط  مع  وثيقا  تداخال 

املوضوع  هذا  يف  لتفكري  ا يف  اسهامه  نظرية«  منظورات   « قسم  يواصل 

كونّيل  راوين  فتعيد  مختلف.  منظور  من  لكن  واملجتمع  لجندر  ا حول 

لذكوريات  وا لرجال  ا لدراسات  متثيليّة  وأكرث  واألشهر  لية  األسرتا ئدة  لرا ا

املجتمعية  لتّطورات  ا أسهمت  كيف  محلّلة  لبحثي  ا املجال  هذا  تتبع 

لذكورية. ا لخصائص  ا حول  جديدة  منظورات  بروز  يف  لعلمية  وا

فاها  وا لتي  ا أباظة  منى  ة  وفا خرب  لحزن  ا لغ  ببا تلّقينا 

توديع  يا  تحا لعدد،  ا هذا  يف  ونورد   .2021 يوليو   5 يوم  األجل 

ملتميزة. ا االجتامع  لعاملة  لعامل  ا حول  واألصدقاء  لّزمالء  ا

واملنظرة  االجتامع  عاملة  نظمته  لذي  وا لعدد،  ا هذا  يف  لقطري  ا لرتكيز  ا يعرض 

لهند.  ا يف  ليوم  ا االجتامع  لعلم  ئعة  را قبة  ثا نظرة  تيل  با تا  سوجا لبارزة  ا االجتامعية 

من  لقسم  ا هذا  يف  وشبّان  مرموقون  باحثون  ه  أجرا بحثي  تعاون  يف  ذلك  د  تَجسَّ

ذلك  يف  مبا  لحارقة،  ا يا  لقضا ا من  لعديد  ا بشأن  ئهم  آرا وتبادل  لتباحث  ا خالل 

لتمييز. ا أو  لتّفاوت  وا لعنف  ا ملشكالت  االجتامعي  مليداين  ا عملهم  مواجهة  مسألة 

تعاون  ء  إرسا يف  رشعنا  حيث  املفتوح«  لقسم  ا  « ب  لعدد  ا هذا  نختتم 

لعلم  لدولية  ا لجمعية  ا عن  تصدر  لتي  ا راهنا  لسوسيولوجيا  ا مجلّة  مع 

مسألة  يف  يبحث  لذي  ا رلِّو  كا يان  إ من  كّل  لدعوتنا  واستجاب  االجتامع. 

لتي  ا داوسن  ومرينا  ملتّحدة،  ا لواليات  ا يف  لبيئية  ا لحامية  ا ومناهضة  لعنرصية  ا

ومشاطرتها  لعلمية  ا أعاملهام  تبادل  إىل  سعي  يف  اإلناث  قتل  مسألة  يف  تنّقب 

األكادمييني.     وغري  األكادمييني  من  كوين  ر  حوا ملجلّة  أوسع  جمهور  مع 

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

كوين ر  حوا محّررا   

االفتتاحية  >

 
.ISA website ميكن االطالع عىل حوار كوين بلغات متعددة عىل موقع الجمعية الدولية لعلم االجتامع ج د ع اج >

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

)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، مسدالرحامن، 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.

رومانيا: رالوكا بوبسكو، ياسا-غابرييال زامفرييسكو، إيرينا إيلينا إيون ، 
بيانكا ميهيلو ، ألينا ألكسندرا نيويو ، روكساندرا بوردارو ، آنا ماريا رينشيا، 

 ماريا فالشينو.

 روسيا: إيلينا زدرافومسيلوفا، داريا خلودوفا.

تايوان: وان جو يل، تاو يونغ لو، يو وين لياو، تسونغ جني هونغ، بو شونغ 
هونغ، يي شو هوانغ، يون ين شني ، شني يينغ شني ، يو تشيا تشني.

تركيا:  غول سورباسيوغلو، إيرماك إيفرين.

ملنشورات  السخي  الدعم  بفضل  كوين  تصدر حوار 

)SAGE Publications( سايج

GD

الجامعات  بها  التي مرت  العميقة  الهيكلة  إعادة  املقابلة عمليات  تناقش جيل بالكمور يف هذه 
األسرتالية عىل مدار العقود املاضية، والقوى التي دفعتها، وتأثرياتها عىل إنتاج املعرفة األكادميية 

والعدالة املعرفية.

تتناول هذه الندوة العديد من الحركات والنضاالت العاملية يف جميع أنحاء العامل ، من االعتبارات 
العاملية إىل النضاالت النقابية الخاصة يف اليابان وإندونيسيا والفلبني.

تناقش املقاالت التي تتناول أنواًعا مختلفة من أنظمة النوع االجتامعي والتي تم تضمينها يف هذه 
الندوة وجهات نظر جديدة حول العالقات بني الجنسني عىل املستوى الكيل الالزمة إلجراء تحليل 

عاملي.
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2 االفتتاحية 

< حديٌث يف علم االجتامع 
 الجامعة املنظمة للمشاريع والحيف االبستمولوجي: 

 مقابلة مع جيل بالكمور

٥ بقلم يوهانا جروبرن، النمسا 

 < الحركات العاّملية الجديدة
جائحة كوفيد 19 والرصاع الطبقي 

8 بقلم داريو ازيليني، املكسيك 

التنظيم العاّميل املناضل يف الفيليبني

10 بقلم كسارة راميوندو، الفليبني 

 النقابات العاّملية وتحرير سوق العمل يف اليابان 

12 يقلم هريوايك ريتشارد واتانايب، اليابان    

مقاومة العاّمل اإلندونيسيني لنظام الجرنال سوهارتو  

14 بقلم فرينا دينا ك. فياجار، إندونيسيا 

< طائفة متنوعة من نظم الجندر
مستقبل أنظمة الجندر  

16 بقلم سيلفيا ويلبي، اململكة املّتحدة وكارين شاير، أملانيا 

هل من رضوب جديدة وناشئة لنظم الجندر؟

18 بقلم سيلفيا ويلبي، اململكة املّتحدة 

الكّل يف األرسة: نظم الجندر املحافظة

20 بقلم كارين شاير، أملانيا 

 هل باإلمكان رؤية تحول يف نظام الجندر يف أوروبا؟ 

22 بقلم مييك فارلو، هولندا  

 أنظمة الجندر العاّمة: تالقي مجاالت االختالف 

24 بقلم هايدي غوتفريد، الواليات املّتحدة األمريكية وكارين شاير، أملانيا 

أنظمة الجندر واألنظمة السياسية والنظام العاملي 

26 بقلم فالنتني م. مقّدم، الواليات املّتحدة األمريكية 

العوامل املحّددة للّدولة البطريركية الرتكية 

28 بقلم آيجي كوجبيشاك، اململكة املّتحدة 

نظام جندر جنوب- أورويّب

30 بقلم أولبا ألونسو وإميانويال لومباردو، اسبانيا وروسياّل سينتشيا، اململكة املتحدة 

أزمة يف متاٍد؟ أنظمة الجندر ما بعد كوفيد داخل االتحاد األورويب

32 بقلم روبريتا غريّينا، اململكة املتحدة وهيرث ماك راي، كندا وآنّيك ماسيلو، نيو زيلندا 

< رؤى نظرية
اللّعب بالّنار: علم اجتامع الّذكورة

34 بقلم راوين كونّيل، اسرتاليا 

تَْخلِيداً لِلِذكَْرى  >
تكريم منى أباظة )2021-19٥9(. 

 بقلم مايكل بورواي، فينيتا سينها، براين ترينري، سعاد جوزيف، بول أمار،

37 سّيد فريد العطّاس، سامي زبيدة 

 <  علم اجتامع من الهند
اتّجاهات جديدة يف علم االجتامع الهندي 

40 بقلم  سوجاتا باتيل، الّسويد 

تفكيك الحدود الجغرافية القبلية 

42 بقلم راكيش كريشنانن، الهند 

تقاطعات نسوية: مقاربات جديدة

 بقلم سنيها شيشري غول، الهند                                                                         44

املجاالت املشحونة بالعنف: مامرسة علم االجتامع يف املواقع العنيفة  

46 بقلم سويبام هاريربيا، الهند 

ظاهرة الوصم والعمل الطائفي يف املناطق الحرضية بالهند

48 بقلم شريين مريزا، الهند  

 <  علم اجتامع من الهند
 الثغرات يف البيانات يعيق تحديد قتل اإلناث ومنع كّل ما يستهدف حياة املرأة،

 بقلم مرينا داوسون، كندا                                                                               ٥0

 العنرصية ومناهضة حامية البيئة يف الواليات املتحدة األمريكية

بقلم: ايان كاريلّو                                                                                         ٥2

املدين؟” واملجتمع  السيايس  لنظام  وا االقتصاد  جانب  إىل  رابع  مؤسيس  مجال  العنف  “هل 

                                                                                  سيلفيا والبي وكارين شاير

>
 العدد 1  من السلسلة 12 - ابريل -  2022    
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>>

الجامعة المنظمة للمشاريع 
والحيف االبستمولوجي    

مقابلة مع جيل بالكمور    

>

الجامعات  شهدتها  التي  األساسية  الهيكلة  إعادة  عملية  يف  تبحثني  أنت  ي.ج: 

األسرتالية عىل مدى الثالثني سنة املاضية. يف ما تتمّثل عمليات إعادة الهيكلة تلك؟ 

وما هي العوامل التي دفعت إىل مثل تلك العمليات وما أثر ذلك يف عملية انتاج 

املعرفة األكادميية؟

العاملية يف ربط الجامعات  ج.ب: لقد متثّل سعي الحكومة األسرتالية والحكومات 

ارتباطا وثيقا باالقتصاديات الوطنية. وكان البدء يف أسرتاليا عقب سنة 1990 بتوحيد 

انتشار  تلك  الدمج  عمليات  رافقت  جامعة.   39 يف  ودمجه  العايل  التّعليم  قطاع 

مناهج اإلدارة العامة الجديدة والسياسات النيو ليربالية التي تعزز األسواق انتشارا 

واسع النطاق يف الدول الناطقة باإلنجليزية مع تسلّلها إىل الجامعات حينها. وعىل 

وتنظيم  تدويل،  عمليات  العامل  مستوى  الجامعات عىل  عقود شهدت  ثالثة  مدى 

لإلدارة، وتسويق، رافقتها عمليات أْمَولة )financialization(، وحاليّا تحويل حياتنا 

اىل بيانات ُمرّقمنة. لقد كان لكّل من نواب رؤساء الجامعات والعمداء التمتّع بحيز 

كبري من الّسلطات التنفيذية من خالل قيامهم بإعادة الهيكلة التسلسلية. فعّوضوا 

العمداء ورؤساء املعاهد املنتخبني بالتعيينات منذ التسعينيات. كام توّسعت يف اآلن 

ذاته وبشكل هائل، املستويات العليا للمدراء، بناًء عىل االدعاء بحاجة الجامعات إىل 

رسعة االستجابة للتغريات الجيوسياسية ولتقلبات السياسات. يتم متويل الجامعات 

التدريس بناًء عىل أعداد الطالب يف تقديم دروس معيّنة. وعليه، نظرا  من حيث 

لتقلّص التّمويل الحكومي، اعتمدت الجامعات األسرتالية وبشكل متناٍم عىل الطالب 

التسويق  االستثامر يف  أدى إىل ضخامة  للحصول عىل دخل تقديري، مام  الدوليني 

والدعم املتبادل للبحوث من التدريس.

الجودة  للجامعات حاّل لتحسني  التنظيمية  الهيكلة  إعادة  اعتبار  تجدر اإلشارة إىل 

بالسياسة  يتعلّق  فيام  أما  نتائجها.  حيث  من  تقييمها  يتم  مل  أنه  إاّل  والفعاليّة. 

وامليزانية فقد رافقت مركزية السلطة اإلدارية مامرسات الزمالة الخاّصة بالحوكمة 

األكادميية وذلك من خالل تفويض املسؤولية للمجالس العلمية فقط للتكّفل بضامن 

الجودة. أّدى ذلك إىل خيبة أمل عميقة عرّب عنها األكادمييون بتذّمرهم من رزنامة 

املؤسسية  املرونة  تحقيق  تّم  كام  القرار.  صنع  يف  دورهم  وتغييب  املهول  العمل 

العاملة وإثقال كاهل األكادمييني  للقوة  العريض  التّوظيف  التكثيف من  من خالل 

النساء تحديدا،  البالُغ عىل  التدريس املناطة بهم. فكان لهذا األثُر  العرضني بأعباء 

بالكمور جيل 

حديث في علم االجتماع

اآلداب  بكلية  والتّعليم  الرتبية  أستاذة  وهي  دكتوراه  عىل  حاّصلة  بالكمور  جيل 
األسرتالية  باألكادميية  وزميلة  أسرتاليا،    Alfred Deakin ديكني،  جامعة  والرتبية، 
العوملة  مسألة  يف  نَسوي  منظور  من  بالكمور  جيل  تبحث  االجتامعية.  للعلوم 
الثقافات.  ومتعّدد  الدويل  والتعليم  والحوكمة  العايل  والتعليم  املدرسة  وسياسة 
البحث  تقييم  ليشمل  بحثها  مجال  يتسع  كام  التنظيمي.  والتغيري  والقيادة 
املبتكرة؛  التدريس  وأساليب  الفضاء  تصميم  وإعادة  االبستمولوجية  والعدالة 
الطالب  حركة  عىل  ركزت  فقد  الحديثة  مشاريعها  أّما  واألكادمييني.  املعلمني  وعمل 
إمكانية  من  العمل  أرباب  ومواقف  والرتابط؛  واالنتامء،  الهوية،  وعىل  الدوليني، 
املدرسة.  استقاللية  إصالح  يف  البحث  إىل  إضافة  والهند  الصني  يف  الخريجني  توظيف 
للمشاريع:  املنظّمة  الجامعة  يف  القيادة  إحباط  بعنوان  سابق  مرشوع  نرش  سيتم 
يف  عضو  بالكمور  الربوفيسور   .1)2022  ،Bloomsbury( والتنّوع  االنسحاب 
الجنسني  بني  واملساواة  بالتعليم  الخاّصة  القانونية  والهيئات  االستشارية  اللجان 
االقتصادي  التعاون  منظمة  إىل  السياسات  بشأن  املشورة  قدمت  التّنوع.  وسياسة 
للتقييم.  أطًرا  وضعت  كام  واملهنية،  الخاصة  واملنظامت  الحكومات  وإىل  والتنمية 
املستقبل  يف  للبحوث  ديكني  ملركز  السابقة  االفتتاحية  املديرة  بالكمور  الربوفيسور 

األسرتالية  الجمعية  رئيس  نائب  خطّة  حاليّا  وتشغل  التعليم،  يف  للبحث  األسرتالية  الرابطة  رئيسة  وهي  واالبتكار،  الرتبوي 
الجامعات. ألساتذة 

النمسا  لينز،  كيبلر  يوهانس  جامعة  يف  دكتوراه  باحثة   Johanna Grubner جروبرن  يوهانا  بالكمور  جيل  مع  املقابلة  أجرت 
كوين. حوار  مجلّة  مساعد  ومحرر 
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فمعظمهّن ال يتمتّعن غالبا بوظيفة ثابتة ويتّم تأجريهّن مبوجب عقود. كام تحتل 

األكادمييني. وسويّا مع  العاملني  الوظيفي من  السلّم  الدنيا من  املستويات  أغلبهّن 

االتجاهات  لهذه  األساسية  النتائج  اتّسمت   ،2010 سنة  البحثي  التقييم  إحداث 

الخاصة باإلنتاج املعريف باحتالل كّل ما ميكن إحصاءه )مثال املقاييس( أو ما ميكن 

القياس  عىل  قامئا  األكادميية  املامرسات  تحديد  غدا  وعليه  أكرب.  بأهميّة  تسويقه 

الكّمي والرتكيز عىل النتائج القابلة للقياس واملبارشة.

ج.غ: هاّل حدثتينا عن نتائج الّتحّوالت من جامعات شاملة إىل جامعات منّظمة 

للمشاريع وتحديدا أثر ذلك يف األكادمييات ويف اإلنتاج املعريف النسوي.

ج.ب: مع تحّول بوصلة تركيز السياسات من بناء القدرات البحثية يف التّسعينات 

إىل رسم السياسات القامئة عىل الجودة والتميز يف بداية العرشية األوىل من األلفية 

الثالثة، إضافة إىل الرتقيم العاملي والتقييم البحثي، سعى نواب رؤساء الجامعات إىل 

متيّز كّل جامعة من خالل إعطاء األولوية إىل التدريس والبحث مام أّدى إىل تفاضل 

أكرب بني الجامعات األسرتالية وداخلها ودفع بالتحّول من جامعة شاملة إىل جامعة 

وأصحاب  والحكومة  الصناعة  بني  الرشاكة  تأسيس  عىل  تركّز  للمشاريع  منظّمة 

األعامل الخريية. كام شهد سوق الدراسات الجامعية العليا ما بعد التخّرج انهيارا 

مع إلغاء القيود وتنافس العديد من مقّدمي خدمات التعليم الجامعي الخاص عىل 

وتوفري  صغرية  اعتامد  شهادات  تقديم  خالل  من  وذلك  وخارجها  األنرتنت  شبكة 

دورات قصرية أجل وبخسة الثمن يف سوق متخّصصة مربحة. 

حربا  اجتامعيا  املحافظة  الحكومات  شّنت  للتقّدمية،  مواقع  الجامعات  واعتبارها 

ثقافية ضّد التعّددية الثقافية والنسوية وضّد عملية املصالحة مع الشعوب األصلية 

يف تسعينات القرن املايض. حرب زادت من لهيبها و أذكتها وسائل اإلعالم مردوغ 

استغلت  إذ  املتطرف.  اليمني  من  اإلعالميون  واملعلقون  الشعبوية   )  Murdoch(

املواقف  لصالح  أسرتاليا  يف  الثقافية  الحساسية  اجتامعيًا  املحافظة  الحكومات 

والتكنولوجيا  العلوم  عىل  الوطنية  السياسات  تركيز  مع  التعليم،  تجاه  الذرائعية 

الحكومية،  للبيانات  تاّم  تجاهل  ويف   .)STEMM( والطب  والرياضيات  والهندسة 

.)HASS( ودلّلوا بأّن ال قيمة مهنية للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

وعليه، اكتست نتيجة العمليات املتعّددة إلعادة الهيكلة األيديولوجيات السياسية 

أّوال  اإلجحاف هذا  يعود سبب  إجحاف معريف.  إىل  أفىض  ماّم  تلك طابعا جندريّا 

لعمليات الّدمج التي شهدتها كلّيات اإلنسانيات حيث مَترْكُُز القّوة العاملة النسائيّة 

ماّم قلّص من التّمثيليّة الخاّصة بأكادميييات اإلنسانيات يف مواقع القرار التنفيذية. 

أما ثاين األسباب فيتمثّل يف سعي الجامعات وراء املال الّذي تَُدرُُّه العلوم والتكنولوجيا 

يكن  مل  إن  ضمنيّا  املوارد  حّول  ماّم   )STEMM( والطّب  والّرياضيات  والهندسة 

قصدا، بعيدا عن اإلنسانيات. أّما ثالث األسباب وحتى حني تحتّل األكادمييات حيّزا 

يف اإلدارة العليا، فإن النمط عىل املستوى الوطني هو هيمنة الرجال دامئا تقريبا 

من قسم العلوم والتكنولوجيا STEMM عىل الربنامج البحثي يف خطّة النائب األول 

لرئيس الجامعة )DVC(. أما حافظة التدريس والتعلّم والعاملة املنزلية فتسودها 

النساء يف خطّة النائب األول لرئيس الجامعة. أخريًا، تلحق أعباء رزنامة العمل املهول 

املتصاعد والعقبات املتزايدة املطلوبة والتي تحول دون الرتقية إىل رتبة أستاذ باحث 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة  بالغا وأعمق يف األكادمييات، ال سيام يف مجال  أثرا 

والرياضيات )STEMM( والاّليت ما فتنئ تحملن يف أسرتاليا وزر األرسة وعبء العمل 

ومسؤولية الّرعاية يف غياب خدمات رعاية األطفال الشاملة.

)الحيف  املعارف  قيمة  أساس  عىل  ويتحّدد  العام  والثقايف  الهيكيل  التأثري  يتحقق 

االبستمولوجي( )epistemic injustice( ومن حيث كيفية تشّكل املهن األكادميية 

الجامعية قّط  للقيادة  العرقي  التّنوع اإلثني -  تُتَناول مسألة غياب  للمرأة. كام ال 

يف رسم السياسات أو من قبل إدارة الجامعة، عىل الرغم من التنوع الثقايف لهيئات 

التدريس واملجتمع الطاّليب والسّكان األسرتاليني.

االبستمولوجي  الحيف  أشكال  بأنواع  يتعلّق  فيام  التوضيح  مزيد  من  هل  ج.غ: 

الهيكلية والسياسية التي يتم إنتاجها يف الجامعة املنظّمة للمشاريع وما األثر الذي 

تلحقه؟

إىل  األعامل  ريادة  منطق  معنى  يف  املعرفة  بها  تتّسم  التي  األهمية  تُعزَى  ج.ب: 

ما  وهو  التسويق فحسب.  قدرتها عىل  من خالل  ورمبا  كّميا  للقياس  قابلة  كونها 

أدى إىل سلعنة التعليم العاىل. وعليه، ينتهي منطق القياس الكّمي هذا إىل الحيف 

املعرفة  إلنتاج  واملادية  االجتامعية  الظروف  األّول  املقام  يف  ُمْغفال  االبستمولوجي 

للتّدريس  املكرّس  العاطفي  والجهد  والتعاون،  االجتامعية  الزمالة  – وهي عالقات 

منطق  يتّخذ  ثانيًا،  العمل.  ملثل هذا  الّداعمة  اإلنجابية  املنزلية  والعاملة  والبحث، 

التي تغفل بدورها  الّسوق  تعاقدية  إىل  استناده  الكّمي أهمية مركزية يف  القياس 

تلك العالقات التي يتم من خاللها إنتاج املعرفة )الزمالة(. ثالثا، يفرتض هذا املنطق 

أن االبتكار ينحرص فقط فيام ميكن أن يؤدي إىل عملية أو ُمنتَج، ويقوم بالتعامل مع 

العالقات االقتصادية كام لو كانت مميزة عن العالقات االجتامعية بدالً من االعتامد 

عليها. وبالتايل، فإن ريادة األعامل هدفت فيام هدفت إىل تغذية سياسة جندرية 

محافظة وسامة تستخف بقيمة العمل األكادميي الذي يركز عىل البعد االجتامعي 

والعالئقي. لكن مل يحّصن هذا التوّجه الدميقراطيات التي غدت تواجه خطرا داهام، 

ليربالية يف أسرتاليا مبعاداتها  نيو  املحافظة اجتامعيًا ولكن  الحكومات  تتّسم  حيث 

لقطاع التعليم العايل يف فرتة ما وراء الحقيقة حني تواجه الخربة والعلوم التحّديات 

ال من قبل أصحاب نظرية املؤامرة ولكن أيًضا من قبل الحكومات.

إزاء  العدايئ للحكومات املحافظة والنيو ليربالية  ج.غ: عند الحديث عن املوقف 

قطاع التعليم العايل والجامعات، يف األزمات األخرية – ويف خضّم الجائحة العاملية 

تحديدا –باتت مالحظة ملفتة لالنتباه بني املعارف والبحوث االجتامعية والعلمية 

أخرى،  ناحية  من  األزمات  لهذه  والسياسية  املجتمعية  واالستجابات  ناحية،  من 

ردود الفعل السياسية عىل هذه األزمات. هاّل أوضحت لنا الظروف األسرتالية يف 

هذا املجال وما مدى التطورات األخرية؟

إقامة  إىل  وسعيا  فاعلون  مواطنون  يلزمها  القوية  الدميقراطية  بأن  عمال  ج.ب: 

فقدان  لقبول  الوباء  خالل  مشرتكًة  رغبًة  األسرتاليون  أظهر  قوي  دميقراطي  نظام 

الصّحة  نظام  شبكة  سالمة  فوائد  مدركني  العام  الصالح  أجل  من  للحقوق  مؤقت 

يف  كامنة  املشكلة  تظّل  لكن  وتثمينها.  العلم  يوفرها  التي  األمان  وشبكة  الشامل 

الحساسية  الجامعات VCs(، وكذلك يف  الحكومات املحافظة )ونواب رؤساء  عجز 

اإلنسانية  للعلوم  واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  القيمة  إدراك  يف  األسرتالية، 

واالجتامعية )HASS( معادلني يف أغلب األحيان بني العلوم والعلوم والتكنولوجيا 

الجائحة  من  كّل  أبرزت  ذلك،  ومع   .)STEMM( والطّب  والرياضيات  والهندسة 

وأزمة املناخ أهميّة العلوم اإلنسانية واالجتامعية )HASS(. أوالً، شّكلت أكادمييات 

العلوم االجتامعية واإلنسانية جزًءا من منتديات االستجابة الرسيعة )منوذج فريق 

الخرباء( الذي أنشأه كبري العلامء لتقديم املشورة ملجلس الوزراء الوطني. ثانيًا تجىّل 

دور العلوم اإلنسانية واالجتامعية HASS بشكل تاّم يف املامرسات التواصلية للدولة 

البحث  كان  هكذا،   .19 كوفيد  فريوس  تفيش  إدارة  يف  األصليني  السكان  ولزعامء 

للوباء  والجامعية  الفردية  االستجابات  فهم  يف  حاساًم  أمرا  والنفيس  االجتامعي 

الصحفيني  قبل  من  النقدي  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  التحليل  كان  مثلام 

للمسؤوليات.  ومناقشتهم  اإلنسان  ذلك عىل حقوق  واألكادمييني يف رصدهم آلثار 

اقتصادية  إجراءات  ليربالية  النيو  الفيدرالية  الحكومة  اتخذت  بينام  لذلك،  وخالفا 

غري مسبوقة لدعم األعامل التجارية واألفراد، ظّلت حربها األيديولوجية ضّد العلوم 

اإلنسانية واالجتامعية )HASS( محتدمة، باستبعاد الجامعات والفنون من التمتّع 

نتيجة  ديارهم  إىل  بالعودة  دويل  طالب   500000 عدد  مطالبة  الفيدرايل،  بالّدعم 

>>
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يف  التسجيل  تكلفة  يف  للرتفيع  ترشيعات  سّنت  كام  أنفسهم.  إعالة  عن  عجزهم 

مواد العلوم اإلنسانية واالجتامعية HASS والتقليص يف تكلفة الدورات املهنية كام 

رافقت ذلك إجراءات التقليص من نسبة التمويل الفردي للجامعات.

إىل  األَُول  الدولة  وزراء  قبل  من  الوزراء  رئيس  خضوع  إىل  اإلشارة  تجدر  سياسيّا، 

تفيّش  الّسيطرة عىل  إىل  الوطنية يف سعي  الحدود  الصحي وغلق  باإلغالق  القبول 

الدولة  لوزراء  مال سيايس هائل  إىل رأس  تعود  إجراءات مستحّقة  الفريوس وهي 

األَُول بصفتهم قادة سياسيني. يتنزّل هذا اإلجراء مقابل فشل رئيس الوزراء يف فرض 

تغذية  من  الحيّز  هذا  تجّسد  حينها.  يف  التطعيم  حملة  وتعميم  الصحي  اإلغالق 

الرأس مال السيايس لوزراء الدولة األَُول يف إثبات وجودهم ُمشهرين أمام الكامريات 

اليومية  الصحفية  الندوات  خالل  الصحة  وزارة  موظّفي  كبار  جانب  إىل  بوقوفهم 

العلوم  فاستعادت  السياسات.  ولرسم  للخرباء  الالزمة  واألدلّة  اإلرشادات  لتقديم 

يف  املشاهري.  من  العلميون  واملعلقون  والعلامء  األوبئة  علامء  وغدا  مرشوعيتها 

 – والضيافة  الفنون  قطاع  كان  فقد  املايل  الرضر  الرغم من جسامة  النهاية، وعىل 

أجل  ومن  حينها  العقلية  الصحة   - يف  لإلغالق- حاسام  اإللكرتونية  البيئة  إطار  يف 

التعايف راهنا. ويف مفارقة أخرى، يعتمد رئيس الوزراء عىل التكنولوجيا كحّل لخفض 

انبعاثات الكربون يف ظّل غياب متويل صناديق البحث والتطوير للجامعات.. 

ج.غ: لقد عربت مؤخًرا عن معارضتك مجاهرة بالظروف التي واجهتها الجامعات 

األسرتالية – من موظفني وطالب - خالل التقييدات الحكومية الخاّصة بكوفيد 19. 

انتقادك وما هي مخاوفك بشأن هذه  الواردة يف  الرئيسية  النقاط  لنا  هاّل ذكرت 

التطورات وتأثرياتها املحتملة عىل مستقبل األوساط األكادميية؟

ج.ب: لطاملا تغافلت الحكومات األسرتالية وحكومات التحالف األخرية تحديدا عن 

الجامعات. إذ اقترص تعاملها مع الجامعات باعتبارها مصادر للّدخل )مثّلت خدمات 

التعليم ثالث أكرب تصدير سنة 2019( بَدل االستثامر فيها بصفتها منتجة للمعارف 

وذات أهمية مركزية فيام يتصل بالّدميقراطيات، مستمدة طاقة حركتها من النقد 

هشاشة  عن  الدوليني،  الطالب  تدفّق  توقّف  حني  الجائحة  وكشفت  والضمري. 

التمويل اآليت  التّمويل، وعن االعتامد عىل  الناجمة عن نقص  الجامعات األسرتالية 

من الطالب الدوليني واملخّصص للبحث إضافة إىل تقلّب الّسياسات، والتغري الذي 

شهدته الجغرافيا السياسية للمنطقة الهندية الهادئة، وكذلك صعود الصني. اتّسمت 

الجامعات  هيكلة  إعادة  فرصة  باستغالل   )VC( الجامعات  رؤساء  نواب  استجابة 

)باستخدام مستشارين إداريني يف أغلب األحيان( مام أّدى إىل ادراج أربعني ألف 

الحاجة وذلك يف غضون 18 شهرًا  الزائدين عن  أكادميي ومهني يف حكم  موظف 

األكادمييني  عن  االستغناء  عن  عالوة  العاملة(  القّوة  من  املئة  يف   20 نسبة  )وهي 

املوظّفني،  مجموع  من  املائة  يف   66 يشّكلون  الذين  العرَضيني،  التدريس  وهيئة 

وذلك بعدم تجديد عقودهم قصرية األجل. كام تّم إغالق التسجيل ال سيام باملواد 

االجتامع(.  وعلم  اللّغات  )مثال   )HASS( واالجتامعية  اإلنسانية  بالعلوم  الخاّصة 

فعليا  فقدوا  الذين  األكادمييني  لدى  مصداقية  الجامعات  إلدارة  يعد  مل  وعليه، 

ثقتهم جرّاء هشاشة التوظيف وارتفاع نسبة املوظفني مقابل عدد الطالب واألعباء 

اإلدارية وكذلك غياب موارد متويل البحوث ناهيك عن النزعة اإلدارية وخصخصة 

الحوكمة والحرمان من حق التصويت يف اتخاذ القرارات، واالستثامر ات املحفوفة 

إىل  الثقة  بعدم  املالية. تحّول هذا اإلحساس  البناء واألسواق  املوظّفة يف  باملخاطر 

تكوين  مثال  السياق  نستعرض يف هذا  الجامعي.  االجراءات  بربوز  الغضب  تنامي 

عن  الجامعة  متيّز  أن  األكادمييون  يعتقد  األسرتالية.  الحكومية  الجامعات  ائتالف 

مقدمي التّعليم الخاص والرشكات االستشارية يواجه خطرا داهام. إذ يقدم العديد 

من مقدمي الخدمات شهادات غري ذات قيمة وبأقّل تكلفة. كام تستثمر الرشكات 

متعّددة الجنسيات يف التّدريب مستفيدة يف اآلن نفسه من فرص استعانة الحكومة 

مبصادر خارجية والقيام باملناولة قصد البحث واالستشارات. سيستغرق وضع التآكل 

هذا والذي يتكبّده التعليم العايل عقوًدا للتعايف منه يف وقت تتطلب فيه تحديات 

متعددة استحداث معارف جديدة وإبداًعات وابتكاًرات لتوجيه التحول االجتامعي 

واالقتصادي من أجل مستقبل مستدام.

ج.غ: برأيك، ما هي نقطة االنطالق لتحسني الوضع والنهوض بالجامعات األسرتالية 

رأيك  وماهي يف  املجتمع؟  الجامعات يف  دور  وتعزيز  والطالب  للموظفني  خدمة 

النقاط املحورية الرئيسية لتحقيق تغيري إيجايب؟

ج.ب: تتمثل إحدى القضايا الرئيسية يف كيفية تغيري الحساسيات الثقافية األسرتالية 

بناء  يف   HASS(  ( واالجتامعية  اإلنسانية  والعلوم  الجامعات  أهمية  ندرك  حتّى 

مستقبل أسرتاليا الثقايف واالجتامعي والسيايس. وهذا يعني توعية العوام والحكومة 

وجعلهم  الخريجني  إعداد  رسالة  يفوق  مبا  قيامها  يف  يكمن  الجامعات  متيّز  بأن 

اإلرادة  انعدام  )أو  فرص  الجامعات  رؤساء  نواب  أهدر  لقد  للوظيفة«.  »مؤهلني 

الجامعية( قيادة املناقشات حول أهمية الجامعات بالنسبة للدميقراطيات أو إقناع 

مستقبل  إىل  املرور  يف  الجامعي  البحث  ميثلها  التي  البالغة  باألهمية  الحكومات 

مستدام.

من  موظفيهم  ثقة  استعادة  الجامعات  القامئني عىل  املسئولني  يتعني عىل  داخليًا، 

خالل توفري فرص عمل آمنة وإرساء بيئة عمل سليمة. كام يتوّجب قيام الحوكمة 

املشرتكة عىل خربة األكادمييني التي تتغافل عنها اإلدارة راهنا. تبدو أهمية التمثيل 

األكادميي يف اإلدارة ويف لجان االنتداب الرئيسية رضورية يف هذا السياق لتحقيق 

النقدي وتعزيزه.  النقاش  لتنوير  أكادميية مستقلة  ارساء هيئة  التحّول. يرفق ذلك 

إضافة إىل عقد االتفاقيات الصناعية التي تحمي الحريات األكادميية وظروف العمل 

تسهل  التي  القرار  لصنع  التعاونية  العمليات  يف  الرشوع  ينبغي  تقييدها.  عوض 

العمليات التعاونية لصنع القرار وتيرّس التغذية املرتدة املجدية بعيدا عن عمليات 

القامئة  وامليزانيات  اإلسرتاتيجية  الخطط  رسم  أهميّة  هنا  تربز  الصورية.  التشاور 

عىل اإلنصاف والبيئة. كام يتوجب عىل الجامعات االلتزام تجاه مجتمعاتها املحلية 

مدارات  يف  تقع  محورية  فالجامعات  شامل،  تعليم  بتوفري  وذلك  سواء  حّد  عىل 

املجتمعات واالقتصاديات الحرضية واإلقليمية. وستؤدي مسألة التخّصص والتاميز 

بني الجامعات إىل تقليل فرص الطالب الذين يكافحون بالفعل للوصول إىل الجامعة 

والبقاء فيها بسبب املسافة والتكاليف. وستدرك الجامعة الجيدة ال محالة أهّمية 

تعدد املعارف وأهمية العلوم اإلنسانية واالجتامعية )HASS( يف انشاء بيئات تعلّم 

القائم  االبتكار االجتامعي  الدميقراطيات. سيعزز هذا فكرة  مستدام وشامل وبناء 

باعتبارها  )الزمالة(  العالقات  عىل تعاقدية اجتامعية أو عالئقية )ال سوقية( تقدر 

جوهر الوجود والعمل يف الجامعات واملجتمعات.    

توّجه كل املراسالت إىل جيل بالكمور عىل الربيد اإللكرتوين

 >jillian.blackmore@deakin.edu.au<
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 جائحة كوفيد 
والصراع الطبقي

بقلم داريو ازيليني، االتحاد األكاديمي للدراسات اإلنمائية، جامعة زاكاتيكاس المستقلة، المكسيك.

>

ميل األزمات يف ظل الرأساملية إىل اتساع نطاق التفاوتات القامئة وتفاقمها. ت

وليست تلك التفاوتات أيًضا إاّل نتاجا لكيفية التعامل مع جائحة كوفيد 19 

التي أّدت إىل خسائر هائلة يف دخل العاملة الذي شهد انخفاضا بنسبة %10.7 

السنة  من  الفرتة  نفس  قياسا عىل  العامل  األوىل من 2020 حول  أشهر  التسعة  خالل 

املليارات وعددهم  الجائحة أصحاب  تريليون دوالر. ساعدت  املنقضية، ليسجل 3.5 

2200 ملياردير رسمي يف شتّى أنحاء العامل بتضخيم ثرواتهم. حيث بلغ إجاميل الرثوة 

املجّمعة من 9.5 تريليون دوالر يف 31 ديسمرب 2019 إىل ما يقّدر بنحو 11.4 تريليون 

دوالر بعدها بسنة )2020(. تؤكد الدراسات يف جميع أنحاء العامل بأّن الفقراء والطبقة 

العاملة يعّدون األكرث ترّضرا عرضة لخطر اإلصابة بالفريوس والدخول إىل املستشفى 

جرّاء كوفيد 19. كام ستدفع الجائحة بالّسكان من الطبقة العاملة الّسوداء والسكان 

األصليني واملجموعات العرقية إىل تكبّد العدوى ومعّدالت الوفيات غري متكافئة.

< الرصاعات ذات الصلة بالجائحة

انتفضت الطبقة الشغيلة واملجتمعات عامليًا »بسبب« الجائحة«. و«عىل الرغم« 

منها. فلقد عّمت اإلرضابات واالحتجاجات القطاعات التي تركت فيها الجائحة أثراً 

عميقاً وعاثت خرابا شنيعا، السيام القطاعات املترّضرة من تنامي الضغط التشغييل 

واملعرّضة لخطر اإلصابة بالعدوى، والتي اتسمت بالفعل بظروف عمل رديئة وأجور 

متدنّية. شملت تلك القطاعات مجال الرعاية الصحية والتمريض والتخزين وأعامل 

طلبات الرشاء عرب الربيد والخدمات اللوجستية، ونقل الركاب، وإنتاج األغذية، السيام 

تجهيز اللّحوم والزراعة.

لسياسات  الرئيسية  األهداف  أحد  وهو  الصّحية،  الّرعاية  قطاع  شهد  وهكذا، 

التقّشف النيو ليربالية عىل مدى عقود خلت، إرضابات يف جميع أنحاء العامل، طالت 

الحركات العّمالية الجديدة

بالواليات  ياكيام  وادي  يف  املزارع  عامل 
بيئات  أجل  من  يرضبون  األمريكية  املتحدة 

مايو   18 يف  كورونا  لفريوس  آمنة  أفضل  عمل 
 .2020 

Facebook صفحة   املصدر: 
Familias Unidas por La Justicia, Edgar Franks

أغلب  متثّلن  النساء  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  وأفريقيا.  آسيا  وبلغت  وأوروبا  األمريكتني 

القوة العاملة يف قطاع الرعاية الصّحية هذا. وبالرتكيز عىل وضع املمرضات، فقد اتخذ 

تديّن األجور واملخاطر العالية بعدا مرتبطا بنوع الجنس والعرق. كام متّت إرضابات يف 

قطاع النقل العام توازت مع اإلرضابات العشوائية املنظمة ذاتيا من قبل السائقني يف 

مدن أمريكية مختلفة. أّما يف بروكسل، بلجيكا، فقد نظّم عامل الّنقل العام يف ماي 

موافقتهم. كام  اإلدارة دون  اتفاق مع  إىل  النقابة  توصل  إثر  2020 إرضابًا عشوائيّا 

دخل عاّمل شبكات املرتو يف مكسيكو سيتي وميديلني وسانتياغو دي تشييل وعاّمل 

اإلرضابات  من  موجة  أملانيا  وشهدت  إرضاب.  يف  اليابانية  الحديدية  الّسكك  شبكة 

 .ver.di شملت وسائل النقل العام يف املناطق الحرضية شّنتها النقابة العاملية فاردي

وواجهت إيطاليا واليونان إرضابات يف قطاع النقل العام والخاص بغية حاميتهم من 

فقدان وظائفهم ومطالبني بالزيادة يف رواتبهم. كام كانت صناعة املواد الغذائية نقطة 

انطالق نضاالت العامل يف قطاع تجهيز اللحوم يف أوروبا الغربية والواليات املتحدة، 

حيث يشكل املهاجرون نسبة األغلبية الساحقة من القوى العاملة وحيث االرتفاع 

املشط لنسب اإلصابة يف مكان العمل. واجتاحت إيطاليا وإسبانيا والواليات املتحدة 

إرضابات شّنها العامل الزراعيون املهاجرون. تَلَْت ذلك إرضابات يف قطاع تجارة املواد 

الغذائية بالتجزئة يف مختلف البلدان. ومل يُستثنى قطاع التوزيع والخدمات اللوجستية 

من موجة اإلرضابات فقد تّم تنظيم إرضابات لزيادة اجراءات السالمة يف األيام األوىل 

النتشار الجائحة شملت أسرتاليا ومتّددت لتبلغ الواليات املتحدة. ويف السياق نفسه، 

Amazon تعرضت جميع رشكات الخدمات اللوجستية واملخازن مبا يف ذلك أمازون 

وTNT وخدمات الربيد الرّسيع )DHL( وUPS يف إيطاليا إىل سلسلة من اإلرضابات 

يف  األغذية  إيصال  عاّمل  اإلرضابات  شملت  كام  للموظفني.  جامعيا  غيابا  وشهدت 

إيطاليا عدة مرات أثناء الجائحة. واستجابًة لذلك أجربت إحدى املحاكم الرشكات عىل 

توظيف جميع العامل البالغ عددهم 60 ألًفا والذين يقومون بإيصال األغذية عىل 

منت الدراجة بوصفهم عامال معتمدين يتمتّعون باالستحقاقات.

>>
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الحركات العّمالية الجديدة

< نضاالت رغم الجائحة

املحدودة.  الّصلة  أو ذات  بالجائحة  ُشّنت اإلرضابات والنضاالت دون صلة  لقد 

لترسيح  التخطيط  تم  حيث  اإلنتاج  منشئات  عىل  العاملية  الرّصاعات  وسيطرت 

لب يف مدينة  جامعي للعاّمل أو حتى لإلغالق الدائم. ونظّم العامل يف مصانع الصُّ

اميويدن )IJmuiden( الهولندية التي متلكها مجموعة تاتا Tata Steel الهندية إرضابًا 

استمر عىل مدى أكرث من ثالثة أسابيع، وأفىض اإلرضاب إىل عدول الرشكة عن طرد 

ألف عامل من أصل 9000 وإىل ضامن العاملة حتى سنة 2026. أّما يف الهند ورّدا 

عىل خطط الحكومة الرّامية إىل إزالة القيود التنظيمية وتحرير عالقات العمل عىل 

نطاق واسع، وكذلك إىل خصخصة القطاعات العاّمة الضخمة شّن حوايل 250 مليون 

ديسمرب  ومنذ  عاّما.  إرضابا   2020 ديسمرب  يف  والخاص  العام  القطاعني  من  عامل 

2020 اجتاحت الهند حركة احتجاجية قادها املزارعون ضّد القوانني الجديدة لصالح 

املزارعني  الحتجاجات  واستجابة  بسحبها.  مطالبني  الخاصة  والرشكات  املستثمرين 

علقت الحكومة تلك القوانني ملدة 18 شهرًا إثر اعتصام املحتّجني يف مداخل مدينة 

 Prime دلهي يف جانفي/يناير 2021. أما يف منحى اصطياد صفقة يوم برايم السنوي

Day  فقد دخل عاّمل رشكة أمازون Amazon يف كّل من أملانيا وإسبانيا وبولندا 

يف أكتوبر 2020، يف إرضاب من أجل الحصول عىل رواتب أفضل. تلْت ذلك سلسلة 

من اإلرضابات لعدة أيام يف مواقع أمازون عرب أملانيا. ويف ميناء بلباو، إقليم الباسك، 

أرضب عامل الرّصيف البالغ عددهم 300 من مختلف الرشكات ملدة 55 يوًما مام 

اضطر الرشكات إىل قبول العديد من مطالبهم - مبا يف ذلك اتفاقية تحديد ساعات 

عن  ناهيك  العمل  أثناء  اسرتاحة  بفرتات  والفوز  السنة،  يف  ساعة  العمل ب1،826 

حّقهم يف التمتّع بالعطل.

للطبقة  الشعبية  الثورات  متنوعة من  اندالع مجموعة  إىل  اإلشارة كذلك  تجدر 

االنقالب  نظام  ضد  االحتجاجات  وانتهت  الجائحة.  خالل  استمرارها  أو  العاملة 

الحركة  إحياء  وإعادة  انتخابات جديدة  إجراء  إىل   Bolivia بوليفيا  الديكتاتوري يف 

الواليات  يف  أّما  االنقالب.  يف  الحكم  عن  أزيحت  التي   )MAS( االشرتاكية  نحو 

املتحدة األمريكية، فشل االتحاد الرئييس لنقابات العامل األمرييك ومؤمتر املنظامت 

العاملة  الطّبقة  النتفاضة  مناسب  نحو  االستجابة عىل  )AFL -CIO( يف  الصناعية 

متعّددة األعراق بقيادة الّسود والتي اندلعت يف ماي 2020. ومع ذلك، ففي ماي 

وجوان لوحدهام، ُشّن أكرث من 600 إرضاب أو توقّف عن العمل تضامناً مع الحركة 

املناهضة للعنرصية »حياة الّسود مهّمة« )BLM(. حيث رفض سائقو الحافالت نقل 

املتظاهرين إىل الّسجن.

وأغلق االتحاد الدويل للمخازن واملوانئ )ILWU(، والذي ميثل الّسود 65 باملئة 

من عاّمله، املوانئ عرب ساحل املحيط الهادئ للواليات املتحدة ملدة تسع دقائق تقريبًا 

يف 9 جوان/يونيو 2020، يف يوم جنازة جورج فلويد. George Floyd. كام انطلقت 

ILWU يف إرضاب كامل يف 19 حزيران )يونيو(، يوم عطلة االحتفال بذكرى نهاية 

العبودية يف الواليات املتحدة، نتيجة إرضاب نوبة العمل ملدة 8 ساعات كاملة، يف 

جميع موانئ الساحل الغريب البالغ عددها 29. إضافة إىل تنظيم النقابات والحركات، 

والتحالف   ،United Farm Workers املزارع  عامل  ونقابة   ،ILWU ذلك  يف  مبا 

الوطني لعامل املنازل، يف رشاكة مع حركة حياة السود مهّمة BLM اإلرضاب دعام 

للحركة يف أكرث من 25 مدينة.

< مواقع جديدة للتحركات العاّملية

أخبار  تغطّي  التي   Pay Reportريبورت باي  األمريكية  األنباء  وكالة  َخلُصت 

العاّمل والنقابات والتحرّكات العاّملية عىل األنرتنت إىل أّن الواليات املتحدة األمريكية 

شهدت خالل الجائحة سنة 2020، أكرب موجة من اإلرضابات منذ سنة 1946. كام 

العمل األمرييك أدىن  باستثناء 2009- وفق مكتب إحصاءات   - سّجلت سنة 2020 

النزاعات  األخري ال يحيص سوى  فإن هذا  الصناعية. ومع ذلك،  املنازعات  عدد من 

التي تشمل 1000 عامل أو أكرث يف مكان عمل واحد، يف تجاهل للتغرّيات يف بنية 

املهّمشني مندلعة  العاملية بشكل واضح إىل فئة  انتسبت االضطرابات  اإلنتاج. كام 

املشّكلة حديثا يف ظّل ظروف  النقابات  قبُل ومن  املنظمة من  القطاعات غري  من 

عمل تعتمد أساليب احتجاجية إضافة إىل تلك التي تعترب »إجراءات مهنية صناعية«.

ويف حالة مثيلة السنوات السابقة، اتخذت النضاالت العاملية خالل جائحة كوفيد 

ملّا  املصانع  تنظّم  مع  والنقابات  التنظيم  ذاتية  النضاالت  من  االنطالق  منحى   19

كانت تلك النقابات تستجيب بشكل أرسع وبسبل االحتجاجات األكرث مرونة. تجنبت 

النقابات التقليدية يف الغالب االضطرابات التي تضطلع مبهّمة العمل بنشاط وحتّى 

وإن شملت النضاالت تلك النقابات فقد كان اإلرشاك يتّم دامئًا تقريبًا نتيجة الضغط 

لقد قوضت  الشارع وتنظيمه.  العاديني كعنرص مهم يف تحريك  العاّمل  يف صفوف 

النيو ليربالية والتغريات يف عمليّة اإلنتاج وبشكل هائل مناذج التّنظّم التقليدية، لكن 

حيث برزت نضاالت وهياكل تنظيمية جديدة يف مختلف أنحاء العامل. ومع ذلك، ال 

ينبغي االستهانة بضعف الحركة العاملية. إذ ال ترقى اإلجراءات، يف معظم السياقات، 

إىل مستوى الرضوري لتحويل ميزان القوى فعليًا لصالح العمل. إاّل أن عملية التعبئة 

الطبقة مل تعد فئة ذات أهمية.  بأن  االفرتاض  أثبتت خطأ  الجائحة  العاملية خالل 

فضال عىل ضعف سالسل التوريد العاملية البنّي الذي يسهم مرة أخرى يف تنامي القوة 

الهيكلية للعاملني يف الصناعات التحويلية املَُعْوملَة.

ويظل االنقطاع الذي تشهده األرباح عىل نطاق واسع أقوى أداة متتلكها الطبقة 

العاملة. وعليه، تدعو الحاجة يف هذا السياق، إىل إعادة النظر يف العالقة بني عملية 

الرصاع  موضوع  يف  النظر  إعادة  توّجبت  ذلك  إىل  إضافة  اإلنتاج،  وإعادة  اإلنتاج 

الطبقي ومن ذا الذي يخوضه. إذ يشكل العامل املهاجرون جزًءا مهاًم من الطبقة 

العاملة الجديدة يف املراكز الرأساملية. وعليه، ال مجال إذن أن تحّل قضايا »العرقية« 

والجندرية محّل الطبقة وال تتعارضان معها – بل يتوّجب دمجهام يف سياق تحليل 

الرأساملية ومراتب االستغالل. ماّم يعيد إىل الواجهة أهمية دور الطبقة التي تحجز 

لنفسها دوراً محورياً. تُقدم باوال فاريال Paola Varela يف تحليلها للنضاالت الطبقية 

التي خاضتها الّنساء، مالحظة حاسمة مفادها: »ال يجب اعتبار مكان العمل مجرّد 

ويعزز  املحفز  دور  يلعب  أن  ميكن   ]...[ قويّا  موقعا  بصفته  بل  قطاعية  مساحة 

مطالبات الطبقة العاملة ككل.«    

>da483@cornell.edu< توّجه كل املراسالت إىل داريو ازيليني عىل الربيد اإللكرتوين

mailto:da483%40cornell.edu?subject=
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التنظيم العّمالي المناضل 
في الفيليبين 

بقلم سارة رايموندو، جامعة الفليبين، ديليمان، )UP-CIS Diliman(، مركز الدراسات الدولية، كاتبة عمود في موقع 
.)ILPS( المنشورات اإلخبارية اإللكترونية. ومنّظمة الرابطة األممية لنضال الشعوب Bulatlat.com

>

عرّض انتصار ثورة الفلبني سنة 1896 ضّد إسبانيا بعد ما يقرب من 400 ت

سنة من الحكم االستعامري االسباين، إىل عملية تخريب من قبل اإلمربيالية 

اإلمرباطورية  تحت  الواقعة  البلدان  عن  إسبانيا  تخلّت  حيث  األمريكية. 

اإلسبانية– جزر الفلبني، وكوبا، وغوام، وبورتوريكو، ليتّم إضفاء رشعية تحويلها إىل 

الواليات املتحدة واستحواذها مقابل »تعويض« السبانيا يبلغ 20 مليون دوالر مبوجب 

معاهدة باريس لسنة 1898 ليكون غروب اإلمرباطورية اإلسبانية ولتستمّر اإلمربيالية 

املؤسسات  بناء  معامله  حّدد  ملرشوع  بتنفيذها  للفلبني،  استعامرها  يف  األمريكية 

التخبّط يف  إىل  بالفيليبني  أودى  الجامعية ماّم  اإلبادة  الجديدة وتنفيذ  االستعامرية 

تخلّف اقتصادي دائم يحافظ عىل اقتصاد موّجه نحو التصدير وقائم عىل االسترياد 

مع تضخيم جحافل جيش من العاملة االحتياطية.

  )KMU( حركة كيلوسانغ مايو أونو >

املفرطة يف  الزيادة  السياق-  االقتصادية يف هذا  بالحمالت  القيام  اعتبار  ينبغي 

رصاعات  بصفتها  وابرازها  العاملة-  عىل  التّعاقدية  الصيغة  إضفاء  وخطط  األجور 

 Kilusang Mayo Uno ))KMU سياسية. تجدر اإلشارة إىل تأسيس حركة أول مايو

يف 1 مايو 1980 التي ترمي إىل تحقيق األهداف التالية: 1( تجميع املنظامت العاملية 

التقدمية الّداعية إىل الحمالت املناهضة للفاشية مبوجب األحكام العرفية ومتثيلها، 2( 

تنظيم املنظامت العاملية التقدمية وتوحيدها نحو بلوغ أهداف النضال الدميقراطي 

الوطني ضد اإلمربيالية األمريكية.

عرضت حركة KMU سنة 2018، عىل اتحاد النقابات الدويل )ITUC( العضوية 

الحركات العّمالية الجديدة

أونو”  مايو  “كيلوسانغ  عامل  نقابة  لنشطاء  مظاهرة 
الفلبني. يف   )KMU( 

.KMU املصدر:   

الرسمية ل 115000 عضو يشمل عملها النقايب السيايس واالقتصادي الحايل تنظياًم 

قويًا وعىل أرض الواقع يف مناطق تجهيز الصادرات )EPZ(، واملجتمعات الحرضية 

الفقرية، ومراكز االتصال، واملستشفيات الخاصة، وكذلك تشكيل تحالفات واسعة مع 

العامل اآلخرين من أجل الرفع يف منسوب األجور ومناهضة االستبداد. يرفق ذلك 

الشعبية يف غمرة جائحة كوفيد 19.  العمل  بقضايا  يعنى  توفري مركز حملة واسع 

كام أبدت الحركة متّسكها مببدأ التّحالف بني الفالحني والعاّمل باعتباره قوة رئيسية 

يف الّدفع بالنضال من أجل التحّرر الوطني، مام يبنّي أهميّة دور العمل يف الجنوب 

العاملي وعىل الّدوام يف محاربة االستنزاف لإلمربيايل العنيف.

بني  من  الفلبني  يف  الصناعيني  العامل  من   )  6  %  .3( مليون   3.9 يناهز  ما  مثّة 

عدد السكان البالغ 108 ماليني نسمة. يشمل العامَل يف الصناعة التحويلية والبناء 

ورشكات تنمية الصادرات وغريهم من العاملني بأجر. لقد قامت حركة أول مايو منذ 

2017 بالتنظّم والتنسيق للتصّدي لظاهرة التعاقد يف العاملة وتنامي العملية شبه 

 KMU الربوليتارية للعاملة الفلبينية. وقد دفعت هذه األخرية القدرة التنظيمية لـ

لفتح قنوات مع املجتمعات الحرضية والريفية الفقرية والتواصل معهم حيث يبلغ 

معدل العاملني بأجور من غري النظاميني )10.4 مليون( والعامل غري املأجورين )6.3 

مليون( مثال الباعة وغريهم من العامل غري الرسميني.

< مواقع العمل وطرائقه يف الفيليبني

ظلّت طبقة املزارعني غري املالك لألرض متثّل العاملة االحتياطية والعامل الزراعيون 

الفعليون يف خدمة مشاريع األعامل التجارية الزراعية األجنبية. إذ يسكن املزارعون 

>>
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املهّجرون داخليا من غري املالكني لألرض املدينة ويعملون تحت نظام العاملة القامئة 

الجنسيات لتجهيز الصادرات.  التّعاقد يف املصانع املحلية ويف مناطق متعّددة  عىل 

تؤدي سياسة التعاقد الصارمة تلك إىل ظروف عمل غري مستقرة ومكان عمل يحول 

فيه التنظّم النقايب. كام ينخرط اآلخرون الذين ال يستطيعون إيجاد عمل يف االقتصاد 

املوازي.

أيًضا  الطريق  الفلبني،  يف  البطالة  سبب  وهي  صناعية،  قاعدة  غياب  مّهد  كام 

الثنتني من طرائق العمل تستجيب كلتاهام إىل طلب العاملة الخدمية الرخيصة من 

والعاملة  املناولة  عن طريق  بالعاملة  االستعانة  يف  املتمثّلة  العاملي  املال  رأس  قبل 

املصّدرة.

تتصّدر العاملة باملناولة واالستعانة مبصادر خارجية هذه الطرائق. إذ تُعّد الفلبني 

منافسها  أقرب  تتفّوق عىل  – وهي  العامل  يف  االتّصال«  مركز  »عاصمة  منازع  دون 

املائة من حّصة مجموع  18 يف  إىل  املائة  ترتاوح من 16يف  بنسبة  وتستأثر  الهند– 

التجارية  العمليات  الفلبني 851 رشكة تعاقد خارجي بشأن  مثّة يف  العاملية.  الّسوق 

 outsourcing( )( مسّجلة لالستثامر يف مرشوعات التّعهيد )األعامل بالباطنBPOs(

( العاملية تشغل مراكز االتصال فيها حيزًا أكرث من النصف )429(. كام يضطلع قسم 

هائل من الرشكات األخرى بخدمات متّصلة بتكنولوجيا املعلومات )400 أو 46.2 يف 

املائة( تشمل رشكات استنساخ البيانات الطبيّة ودور إنتاج األفالم الكرتونية والرّسوم 

املائة  يف   65 نسبة  أمريكية  مستعمرة  شبه  باعتبارها  الفلبني،  توفّر  كام  املتحركة. 

من إجاميل خدمات التعهيد لسيدتها اإلمربيالية األمريكية. إضافة إىل خدمة عمالء 

عامل   675600 مجموع  أن  البيانات  أحدث  تشري  ونيوزيلندا.  وأسرتاليا  أوروبا  من 

يف صناعة التعهيد تلك. وصفت صناعة التعهيد عىل أنها صناعة واعدة يف الفلبني، 

البالد حيث  الفليبينية اسم »صناعة الشمس املرشقة« يف  الحكومة  وأطلقت عليها 

تلتزم العاملة الفلبينية يف مثل هذا القطاع مبتابعة العمل وفق أوقات دوام ساعات 

العمل للمنطقة الزََّمنية للعميل.

تتمثّل الطريقة الثانية يف تصدير العاملة وهو حّل مؤقت وترقيعي ميثّل قاعدة 

السياسات املتبعة التي دأبت الدولة الفليبينية عىل اعتامدها إىل اآلن. إذ ميثّل العامل 

الفلبينيون يف الخارج أعىل دخل للدوالر، كام عززت تدفقات تحويالتهم بدرجة كبرية 

إجاميل الناتج املحيّل لالقتصاد الفلبيني. وللتدليل عىل ذلك، يشري تقرير البنك الدويل 

لسنة 2018 إىل منّو تدفقات التحويالت الوافدة عىل الفيليبني من العاملة الفلبينية 

 32.6( الفلبيني  بيسو  تريليون   1.72 لوحدها   2017 سنة  قيمتها  لتبلغ  الخارج  يف 

مليون دوالر(.

< ربط الّنضاالت العاّملية مبناهضة اإلمربيالية

لقد كان هدف التنظيم العاميل، تزامنا مع املشهد املتغرّي الذي تشهده النقابات 

يف  يكمن  ماركوس،  فرديناند  فرضها  التي  العرفية  األحكام  رسيان  منذ  الفلبينية 

العاملي.  الجنوب  بالعاّمل يف  ألحقها  التي  اإلمربيايل  للنظام  الرئيسية  اآلثار  مواجهة 

يشمل ذلك الحفاظ عىل العاملة الفلبينية الرخيصة عىل حساب التسلسل الهرمي 

لألجور القامئة عىل التبادل العاملي غري املتكافئ. ترفقه نتيجة أخرى تجلّت يف اإلنتاج 

املكثف لجحافل مدّججة من العاطلني عن العمل يف الهوامش. والذي أّدى بدوره إىل 

تنامي الفئة شبه الربوليتارية للعاملة الفلبينية. األمر الذي يبنّي الرشاكة بني رأس املال 

األجنبي ومصالح الكمربادورية املحلية التي تحّدد العالقات الشغليّة. تعّد عملية شبه 

النظام اإلمربيايل  الفلبني عمليّة يفرض فيها  الذي يحدث يف  النحو  البَلرْتة تلك عىل 

العاّمَل عىل الصمود والبقاء تحت مظلّة العاملة دون أجر وغري منظم وذي الصيغة 

التعاقديّة.

 تجعل عملية شبه البلرتة هذه من املجتمعات الحرضية والريفية الفقرية مواقع 

تعج بالعاّمل حيث يتعنّي تعزيز سياسة الطبقة العاملة. تلتقي حركة كيلوسانغ مايو 

أونو )KMU( باألشخاص أينام كانت مواقعهم سعيها إىل التحويل الجامعي لألبعاد 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية للحياة من البعد املجتمعي إىل البعد الوطني. كام 

تقوم بعمليات التنظّم يف املواقع السكنية لعائالت سائقي سيارات الجيب والعاملني 

يف القطاع املوازي. تواجه KMU الحركة من خالل دعمها الخالق لتكوين النقابات 

العاملية يف مراكز االتصال، أحدث أشكال موازنة األجور يف االستعانة مبصادر خارجية 

للعمليات التجارية وتعهيدها.

من الدروس الجوهرية املستخلصة من حركة كيلوسانغ مايو أونو )KMU( خالل 

النقايب يف شبه مستعمرة عىل االختيار بني  التنظيم  النضال نربز عجز  40 سنة من 

النضال االقتصادي والنضال السيايس حيث دور الدولة الحاسم يف هذا السياق. فهو 

يدفع بهذا التحول مام هو بخالف ذلك رصاع اقتصادي مقترص عىل العالقة الشغلية 

بني العامل والرأسامليني داخل موقع إنتاج معني، إىل موقع للنضال السيايس املَُعْولَم 

حيث تتأكّد األطروحة اللّينينية عن الدولة بصفتها أداًة الستغالل املظلومني. ويف هذا 

السياق، ال ميكن للنقابات العاملية يف الجنوب العاملي مثال حركة كيلوسانغ مايو أونو 

)KMU( إال أن ترسي مسار مناهضة اإلمربيالية وأمميّة يف نضالها التاريخي لتحرير 

العامل من براثن رأس املال العاملي. فنضالهم نضال طبقة عاملة مناهض لإلمربيالية 

األرايض  توزيع  إعادة  إىل  بالدعوة  وثيًقا  ارتباطًا  يرتبط  نضال  للفاشية، وهو  ومعاد 

مجانًا والتصنيع الوطني نحو مستقبل اشرتايك مرشق.     

>sarahraymundo1976@gmail.com<توّجه كل املراسالت إىل سارة راميوندو عىل الربيد اإللكرتوين

الحركات العّمالية الجديدة

mailto:sarahraymundo1976%40gmail.com?subject=
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 النقابات العّمالية 
وتحرير سوق العمل في اليابان

بقلم هيرواكي ريتشارد واتانابي، جامعة ريتسوميكان، طوكيو، اليابان

>

قد عاىن اليابان من مرحلة ركود اقتصادي منذ انهيار »االقتصاد الخادع« أوائل ل

تسعينات القرن املايض، إضافة إىل مواجهة الرشكات اليابانية ملنافسة شديدة 

املرونة  مبزيد  العمل  أرباب  ملطالبة  واستجابة  املجاورة.  آسيا  من دول رشق 

الدميقراطي  الليربايل  الحزب  أقدمت حكومة  الوضع،  هذا  ملجابهة  العمل  يف سوق 

)LDP( عىل إزالة القيود املفروضة عىل األسواق، منّفذة تدابري تحرير سوق العمل 

منذ التسعينيات وذلك من خالل احكام قبضتها وتنامي نزعاتها االستبدادية يف عملية 

صنع السياسات و مل تتواىن حكومة الحزب الليربايل الدميقراطي يف تنفيذها لتحرير 

سوق العمل النيو ليربايل عىل استبعاد النقابات العاملية من عملية رسم الّسياسات 

يف العديد من مجالس الحكومات.

< التحرير النيو ليبريايل لسوق العمل 

أّما فيام يتعلق بإلغاء قيود العمل غري املنتظم أدى تعديل 1999 لقانون وكاالت 

العمل املؤقت إىل تحرير عمل الوكاالت املؤقت وذلك من خالل الّسامح ألصحاب 

الحركات العّمالية الجديدة

عام  يف   ، اليابان   ، شيمبايش  يف  العمل(  إرهاق  بسبب  )املوت  كارويش”  من  مزيد  “ال  احتجاج 
.Own work of Nesnad: ، CC BY-SA 4.0 2011. املصدر: 

العمل وتشجيعهم عىل امتداد نطاق استخدامه، مع استثناءات قليلة فقط )مبا يف 

املؤقت  العمل  باستخدام  العمل  أصحاب   2003 تعديل  خّول  لقد  التصنيع(.  ذلك 

ضوء  يف  بالغة  داللة  ذا  حيّزا  التعديل  هذا  أكسب  ماّم  التصنيع.  قطاع  يف  للوكالة 

تعديل  اإلشارة إىل متكني  املهم  األخرية، ومن  اآلونة  الياباين. يف  االقتصاد  أهميته يف 

التقيّد  العمل املؤقّت للوكالة دون  العمل من استخدام آلية  قانون 2015 أصحاب 

بآجال محّددة إن قام املؤّجر بتغيري العامل املؤقتني كل ثالث سنوات.

يعزى تنامي عدد القوى العاملة يف القطاع غري املنظّم إىل تنفيذ التحرير النيو 

النسبة املئوية الحالية قرابة 40 يف املائة ضمن  ليبريايل لسوق العمل حيث بلغت 

مجموع العاملني. أضف إىل ذلك تديّن ضامن التشغيل وهو ما متثل جليّا يف حاالت 

وكان   .2008-2007 الفرتة  يف  العاملية  املالية  األزمة  خالل  للعاّمل  العديدة  الطرد 

آخرها أثناء جائحة كوفيد 19. عالوة عىل غياب العاملة الالئقة، تربز ظروف العمل 

السيّئة بيّنة تتسم بتديّن األجور إضافة إىل حرمان العاّمل من حّق النفاذ إىل الضامن 

االجتامعي والتمتّع بتغطية الحامية االجتامعية، إلخ...

>>
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الحركات العّمالية الجديدة

ظروف  أن  إال  االجتامعية،  بالحامية  متتّعا  أكرث  املنظّم  القطاع  عاّمل  كان  ولنئ 

عملهم غدت أكرث سوءا من حيث األجور وساعات العمل وما إىل ذلك. عىل سبيل 

املثال، خّففت حكومة الحزب الليربايل الدميقراطي من لوائح ساعات العمل وذلك 

ألحكام  تعديالت  إجراء  مع  التقديري«  »العمل  استخدام  نطاق  توسيع  خالل  من 

هذه  مبقتىض  يتوجب  حيث  و2003.   1998 سنة  العمل  مبعايري  املتعلق  القانون 

التعديالت متتع العامل املنظمني املنتمني لتلك الفئة بسلطة تقديرية يف كيفية انجاز 

ساعات العمل. إاّل أنه ال يحق لهم الحصول عىل أي أجر إضايف إال عند العمل أثناء 

عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية ويف وقت متأخر من الليل. يف حني أنه من 

املفرتض أن يتمتع هؤالء العامل املنتظمون باستقاللية وظيفية من حيث تخصيص 

ساعات العمل، لكن ال يحظى ذلك بالتأكيد يف كثري من األحيان. فقد سمح التوسع 

يف  »العمل التقديري« ومرونة وقت العمل والعاملة املرنة خالفا لذلك ألرباب العمل 

من استخدام العامل املنتظمني مبرونة أكرب مقابل أجور أدىن.

أقرّت حكومة الحزب الدميقراطي الليربايل الياباين يف اآلونة األخرية »قانون جمعية 

املمتاز«.  املهني  »العمل  الئحة  فيها  أقحمت   2018 لسنة  العمل«  أسلوب  إصالح 

ال  حيث  العمل  ساعات  لوائح  عىل  القيود  إزالة  من  مزيد  عىل  تؤكّد  الئحة  وهي 

العمل  الحد األعىل لساعات  الفئة مبوجب لوائح  املنتظمني يف هذه  للعاملني  يحّق 

إصالح  أن  الظروف. يف حني  من  أي ظرف  تحت  إضايف  أجر  عىل  الحصول  اإلضايف 

األقىص  الحّد  أن  إال  اإلضايف،  للعمل  القانوين  األقىص  الحد  أيًضا  أدخل  العمل  منط 

لساعات العمل اإلضايف )80 ساعة يف الشهر يف املتوسط يف أي ستة أشهر( ال يزال 

مرتفًعا. إضافة إىل أنه من غري املحتمل التقليص بدرجة كبرية من عدد حاالت املوت 

 karō املوت الناتج عن اإلرهاق يف العمل( وكاري جيساتسو( karōshi  بالكارويش

الثقيل  النفيس  العبء  العقلية ومشاكل  الصحة  )االنتحار بسبب مشاكل    jisatsu
باالستعاضة عنهم  الّدائم  الخطر  املنتظمون  العامل  يواجه  باإلرهاق(. كام  املرتبطة 

عىل  الضغط  من  العمل  أرباب  مّكن  ماّم  املنتظمني.  غري  للعامل  املتنامي  بالعدد 

العامل املنتظمني ملضاعفة الجهد يف العمل يف ظروف سيئة.

< النقابات العاملية وإلغاء الضوابط التنظيمية

الليربايل  الحزب  نفذته حكومة  الذي  ليربايل  النيو  العمل  تحرير سوق  أدى  كام 

غري  العامل  عدد  زيادة  خالل  من  العاملية  النقابات  قوة  تقويض  إىل  الدميقراطي 

املنتظمني، حيث بات من األصعب عىل النقابات العاملية تنظيم العامل غري النظاميني 

ماّم أسهم يف تناقص نسبة الكثافة النقابيّة لتبلغ حاليًا نسبة تراوح 17 يف املائة. وأدى 

فقدان النفاذ إىل عملية رسم السياسات يف العديد من مجالس الحكومات، كام بيّنا 

أعاله، إىل التقليص من مصادر القّوة التي تحظى بها النقابات العاملية.

إضافة إىل ذلك، ساهم تضارب املصالح يف عملية تحرير سوق العمل يف تضاعيف 

املؤسسات  داخل  العاّملية  النقابات  تقّدم  مل  إذ  قّوتها.  موارد  تراجع  يف  النقابات 

السيارات  قطاعي  مثال  الدولية  التنافسية  القدرة  ذات  القطاعات  يف  الرئيسية 

بالرضورة  معارضتها  تبِد  ومل  للمواجهة  وصفة  قريب(  وقت  )حتى  واإللكرتونيات 

لتحرير سوق العمل. يربز ذلك يف التحالفات العابرة للطبقات التي غالبًا ما شّكلتها 

الّدولية لرشكاتها من أجل  التنافسية  القدرة  النقابات مع اإلدارة للحفاظ عىل  تلك 

حامية وظائف العامل املنتظمني عىل حساب العاّمل غري املنتظمني. ونتيجة لذلك، 

تجاهلت النقابات هشاشة العمل التي يعاين منها العامل غري املنتظمون ومل تويل أي 

أهّمية لسوء ظروف العمل لجحافل العامل املنتظمني املتمثّلة يف الطرد غري القانوين 

وعدم سداد املرتبات، إضافة إىل طول ساعات العمل.

وعىل خالف ذلك، ناضلت النقابات املنتسبة بشكل فردي، والتي ميكن ألي عامل 

أرباب  وجه  يف  ووقفت  برشاسة  للرشكة،  عضويته  عن  النظر  بغض  إليها  االنضامم 

العمل لتمثيل مصالح بفرادى العامل الذين يعانون من محنة األوضاع الهّشة وسوء 

ظروف العمل. متثّل هذه النقابات مصالح العامل غري املنتظمني والعاملني املنظمني 

يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة )SMEs( من غري املُْنضوين يف اتحادات الرشكات 

وذلك يف مسعى إىل تسوية النزاعات العاملية الفردية. ومع ذلك، تظل نسبة مصادر 

النقابات املنتسبة بشكل فردي – سواء البرشية منها واملالية - أقل بكثري من  قّوة 

اتحادات الرشكات.

يتأكّد هذا يف انخراط بعض النقابات املنتسبة بشكل فردي يف »نقابات الحراك 

االجتامعي« يف سعيها إىل التعويض عن شّح مصادر القوة، وذلك من خالل تشكيل 

تحالفات مع منظامت املجتمع املدين. فقد شارك عىل سبيل املثال، اتحاد شباب إقليم 

اتحاد منتسب بشكل  العاصمة طوكيو )Shutoken Seinen Union SSU(، وهو 

فردي يتوىّل متثيل مصالح العامل الشباب والدفاع عنها، يف حملة تسّمى »الّنضال من 

أكويتاس، Aequitas )مبعنى  املدين  املجتمع  التي نظمتها منظمة  أجل 1500 ين« 

»عادل« بالالتينية(. تهدف تلك الحملة إىل حّث الحكومة عىل رفع نسبة الحد األدىن 

ألجور العامل الفقراء. ومع ذلك، تتّم مثل تلك التحالفات غالبًا عىل أساس مخّصص 

دون إضفاء الطابع املؤسيس عليها مبا يكفي.

كام حاولت النقابات املنتسبة بشكل فردي مامرسة السلطة السياسية يف شكل 

الشعبية،  االحتجاجات  وتوّخيها  السياسية،  للمقرتحات  وعرضها  املؤثرة،  الضغوط 

النقابات ملطالبات متعلّقة  تلك  تقديم  املثال، إىل  اإلشارة، عىل سبيل  إلخ.... تجدر 

والرعاية  والعمل  الصحة  وزارة  مثل  الصلة  ذات  الوزارات  إىل  العاّمة  بالسياسات 

االجتامعية. وتتمركز تلك املطالبات حول تحسني ظروف العمل للعاّمل الشباب من 

العمل. ومع ذلك، مع عدد  الوظيفي وساعات  والضامن  لألجور  األدىن  الحد  حيث 

قليل من االستثناءات، مل يكن لإلجراءات السياسية للنقابات املنتسبة بشكل فردي أثر 

بالغ يف سياسة الحكومة يف مجال العمل. إذ واجهت النقابات املنتسبة بشكل فردي 

صعوبة يف تنظيم العامل. يعزى ذلك إىل قيام النقابات بتعيني األعضاء القائم عادة 

التوظيف  االعتامد عىل  بدالً من  العاملية  االستشارات  أساس فردي من خالل  عىل 

الجامعي التقليدي يف مكان العمل. وعليه، يظّل العديد من فرادى العاّمل يتخبطون 

يف كاّمشة األوضاع الهّشة وظروف العمل السيئة.      

 توّجه كل املراسالت إىل هريوايك ريتشارد واتانايب عىل الربيد اإللكرتوين 

>hrwatana@fc.ritsumei.ac.jp<

mailto:hrwatana@fc.ritsumei.ac.jp
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مقاومة العّمال اإلندونيسيين 
لنظام الجنرال سوهارتو

بقلم فيرنا دينا ك. فياجار: مدرسة العمل والعالقات الصناعية، جامعة الفلبين، ديليمان، الفيليبين

>

فالتاريخ ك تكرارُه.  عليه  محكوم  التاريخ  يقرأ  ال  من  الشائعة:  املقولة  يف  ما 

العامل  حول  االستبداد  تصاعد  فيه  نغالب  الذي  الوقت  يف  دروسا  يعلّمنا 

السياسية  والتفاوتات  ليبريالية  النيو  األزمات  عن  الناتج  الشلل  خضّم  يف 

العاملية  النقابات  حركات  دراسة  هنا  املفيد  من  يكون  قد  يف عرصنا.  واالقتصادية 

ما  الفرتة  االستبدادي خالل  الحكم  قمع  واجهت  التي  آسيا  جنوب رشق  بلدان  يف 

بعد االستعامرية والحرب الباردة. متثّل الحركة العاملية اإلندونيسية أبرز مثال عىل 

محن  وتكبّدت  الهولندي  لالستعامر  املناهضة  الحركة  من  كجزء  تشكلت  إذ  ذلك. 

خالل  جديد  من  الحركة  برزت  تّم  االستبدادي،  سوهارتو  نظام  عهد  يف  االضطهاد 

عملية االنتقال الدميقراطي يف فرتة ما بعد سوهارتو. وعىل الرغم من ضعف الحركة 

التحديات  مواكبة  الحركة من  فقد متّكنت  القمعي،  نظام سوهارتو  العاملية خالل 

املتمثلة يف اإلسهام يف تغيري النظام ويف عملية إحداث التحّول الدميقراطي. يحاجج 

والتي  إندونيسيا،  يف  األخرى  العاّملية  والحركات  العاّملية  النقابات  أن  املقال  هذا 

تشكلت دفاًعا عن مصالح العامل، متثّل العنارص الرئيسية يف النضال من أجل التحّول 

النقابات  دور  فهم  يوفر  قد  االستبدادي.  سوهارتو  الجرنال  نظام  ضد  الدميقراطي 

العاملية املنظمة يف الحركة نحو اإلصالحات الدميقراطية وتغيري النظام يف إندونيسيا 

رؤى تضفي جوانبا حول كيفية نشوء القوى االجتامعية محّولة ميزان القّوة يف تعزيز 

املقاومة ضد املامرسات االستبدادية داخل إندونيسيا وخارجها.

< الحركة العاملية املبكّرة

العاملية  للنقابات  إندونيسيا  يف  الهولندية  االستعامرية  الحكومة  أجازت  لقد 

الحركات العّمالية الجديدة

أنحاء  جميع  يف  يتظاهرون  اإلندونيسيون  النقابيون  كان 
لتقويض  الحكومة  خطط  ضد   2020 آب   / أغسطس  يف  البالد 

آسيا. رشق  جنوب   IndustriALL املصدر:  العامل.  حقوق 

بالوجود والتنظيم واالزدهار تحت مظلّة االستعامر منذ سنة 1894. كام ُدفع بخار 

الحركة النقابية يف مسار النمّو لتبلغ عددا يفوق 100000 عامل وتتطّور إىل حركة 

سوكارنو  اعتىل  املايض.  القرن  أربعينيات  يف  لالستقالل  ومؤيدة  ويسارية  مناضلة 

سّدة الحكم كأول رئيس بعد االستقالل )بقي يف الّسلطة من سنة 1945 إىل 1967( 

اشرتاكيًا كام ورث حركة عاملية مسيّسة جذريًا إىل جانب حزب  ثوريًا  يعترب  وكان 

أو   Partai Komunis Indonesia( اإلندونييس  الشيوعي  الحزب  قوي:  شيوعي 

PKI(، ومنظمة عسكرية ميينية يتسع نطاقها بشكل متزايد والتي أىت منها سوهارتو. 

نتيجة لذلك، خالل حكومة سوكارنو، علقت النقابات العاملية ذات امليول اليسارية 

اليميني.  الجيش  وبني  اإلندونييس  الشيوعي  الحزب  بني  الدائر  السيايس  الرصاع  يف 

حكومة  ظل  يف  الشيوعي  الحزب  أمام  الطريق  وقطع  الشيوعي  للنفوذ  وتصّديا 

سوكارنو، أعّد سوهارتو انقالبا واستوىل عىل الّسلطة ليصبح رئيسا للبالد سنة 1968.

من  بأنه  الجديد«  »النظام  سوهارتو  عليه  أطلق  الذي  القمعي  النظام  ُوصف 

بني أكرث اإلبادة دموية للحركة الشيوعية يف املنطقة، فقد تأسس عىل جامجم عدد 

يناهز 500000 اندونييس واعتقال أكرث من مليون شخص يف عملية تطهري مناهضة 

تصعيد  ثُبّت  كام   .PKI ومع  الشيوعية  مع  والتعاطف  االنتامء  بتهمة  للشيوعية 

فتم  السيايس  الرصاع  انهيار  أثناء  واليسارية  املناضلة  العاملية  النقابات  ضّد  القمع 

الحقوق  انتهاكات  انترشت  النقابات. كام  أعضاء  العديد من  عليهم وُسجن  القبض 

واستخدام  واإلبادة  القمع  عمليات  يف  الجيش  بانخراط  واسع  نطاق  عىل  النقابية 

استقرار  لضامن  النقابية  االتحادات  والقضاء عىل  العاملية  النقابات  متعّقبا  العنف 

نظام سوهارتو االستبدادي. برزت حركة عاملية مضطَهدة أقرّتها الدولة من أنقاض 

>>
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الحركات العّمالية الجديدة

واحد من أكرث االنقالبات دموية يف جنوب رشق آسيا. وغدا مثل هذا القمع والسيطرة 

الكلّية عىل الحركة النقابية رشطًا أساسيًا ُملزما لتأسيس حكم سوهارتو االستبدادي 

)1968-1998( يف أكرب دولة إسالمية يف العامل.

< عالقات العمل بني قمع النقابات وبرنامج بانكاسيال الذي أقرّته الدولة 

ظّل العمل النقايب املنظم اإلندونييس وألكرث من عقدين يف قبضة نظام سوهارتو 

االستبدادي، مربَّرا مبوجب عالقات العمل يف إطار بانكاسيالPancasila الذي أعيدت 

تسميته الحًقا باسم عالقات بانكاسيال الشغلية. يقوم إطار بانكاسيال هذا عىل اإلشادة 

بالثقافة اإلندونيسية التي تنطوي عىل البحث عن االنسجام داخل املجتمع. وابراز 

وال  االندونييس  باألمر  ليس  والرأسامليني  العامل  بني  الطبقي  الرصاع  أّن  فكرة  مثال 

ميت البتّة بصلة للثقافة األندونيسية بل يعمل خالفا لذلك، يف مسار مناهضة مبادئ 

د تطبيق مثل هذا اإلطار أي شكل من أشكال االحتجاج العاميل  بانكاسيال. كام حدَّ

التنافر  عىل  وتحريض  بانكاسيال  ملبادئ  بانتهاك  العاملية،  اإلرضابات  شّن  وخاصة 

والشقاق.

االقتصادية  سوهارتو  اسرتاتيجية  بانكاسيال  إطار  يف  الصناعية  العالقات  دعمت 

إلخراج إندونيسيا من قامئة أفقر البلدان يف منطقة جنوب رشق آسيا. أدى النظام 

الجديد الذي أّسسه سوهارتو إىل القفز إىل األمام ودفع عجلة التصنيع يف إندونيسيا 

من  بدعم  املايض  القرن  سبعينيات  يف  الواردات  إحالل  اسرتاتيجية  تبّني  من خالل 

عائدات النفط. لتتحول إىل اسرتاتيجية منو موجهة للتصدير يف الثامنينيات بعد أزمة 

النفط يف أواخر السبعينيات. 

حتى  الثامنينيات  من  اقتصاديّا رسيعا  ومنّو  نجاحات  اإلسرتاتيجية  تلك  حققت 

الحاجة  النمّو، دعت  اآلسيوية سنة 1997. ولتحقيق مثل هذا  املالية  األزمة  حلول 

إىل حركة نقابية مطواعة ضمن نظام سوق العمل تتّسم بتديّن األجور. إال أن تلك 

جديدة  اجتامعية  قوى  السطح  عىل  برزت  إذ  هدفها  عكس  أنتجت  االسرتاتيجية 

الحرية  من  مساحة  مبزيد  نادوا  الذين  الصناعيني  للعامل  الرسيع  التصنيع  نتيجة 

أفىض  كام  النقابيني.  العنف ضد  ومقاومة  الجامعي  التفاوض  يف  والحق  التنظّم  يف 

املوجه  التصنيع  اسرتاتيجية  االستغاللية يف ظل  العمل  العامل وظروف  العنف ضّد 

للتصدير إىل نشوء طبقة عاملة صناعية جديدة غري راضية عن منظمة العمل غري 

النشطة التي تدور يف فلك الدولة. كام رشعت النقابات العاملية املستقلة يف التنظّم 

أوائل تسعينيات القرن املايض، مع االنخراط يف اإلرضابات العشوائية الجامحة التي 

اجتاحت اندونيسيا مبرشة بالتحول نحو حركة عاملية تنافسية.

تجدر اإلشارة إىل اسهام سلسلة اإلرضابات العاّملية واالحتجاجات التي شهدتها 

‘›ريفورمايس«  للسلطوية  املناهضة  العنيفة  اإلصالحية  الحركة  نشوء  سنة 1994 يف 

السلطة عقب  بتنّحي سوهارتو عن  التي توجت  الكامل  واملنادية برضورة اإلصالح 

يف  اإلصالح  وحركة  املنظمة  العاّملية  النقابات  فشل  ورغم  اآلسيوية.  املالية  األزمة 

العامل والنقابات اإلندونيسية مدخالت، حتى ولو  التوّصل إىل تعاون رسمي، قّدم 

بشكل غري مبارش، لحركة التحول الدميقراطي التي أحدثت تغيريا يف النظام. ومثّلت 

النقابات العاملية والنقابات العاّملية املنظمة، وغريها من الحركات العاملية / القامئة 

الحركة  من  جزءا  العامل،  مصالح  عن  للدفاع  تكوينها  تّم  التي  العاملة  اليد  عىل 

العاملية اإلندونيسية. حيث يكمن تعزيز هذه الحركة العاملية يف ارتباطها بحركات 

التحّول الدميقراطي األوسع ضد نظام سوهارتو االستبدادي.

< الخامتة 

رَست الحركة العاملية اإلندونيسية واتخذت أوجها متعّددة وتطورت عرب مراحل 

النقابات  فشهدت  واالقتصادية.  السياسية  السياقات  يف  بالتغريات  متأثرة  متميزة 

العاّملية ضعفا يف ظّل نظام العمل القمعي الذي فرضه سوهارتو لكنها أسهمت يف 

تغيري النظام حني خرج العامل مطالبني بحقوق دميقراطية مثال حرية التنظّم وتكوين 

الجمعيات، وهي حقوق ال ميكن ازدهار ها إال يف بيئة دميقراطية. أدت التغيريات 

يف عالقات اإلنتاج إىل والدة قوى اجتامعية جديدة، مثل الطبقة العاملة الصناعية، 

واملهنيون يف املناطق الحرضية، ومجموعات املصالح القامئة عىل العامل التي شكلت 

جزًءا من حركة التحّول الدميقراطي األوسع. كام شكلت الحركات العاملية والطالبية 

جزًءا من قاعدة الحركة املناهضة لسوهارتو عقب األزمة املالية اآلسيوية الفظيعة 

استبدادي  بزعيم  للحكومة واإلطاحة  انهيار  أعنف  إندونيسيا  سنة 1997. وشهدت 

حني أجربت احتجاجات الجامهري املقموعة الغاضبة الرئيس سوهارتو عىل االستقالة 

سنة 1998، مبحارصة الدبابات العسكرية مقر إقامته يف منتصف الليل. كان سقوط 

القومية مبثابة  البانكاسيال  بايديولوجية  املدعومة  الجديد سوهارتو،  النظام  حكومة 

إشارة لبداية حقبة جديدة من العمل السيايس يف إندونيسيا.     

>vqviajar@up.edu.ph< توّجه كل املراسالت إىل فرينا دينا ك. فياجار عىل الربيد اإللكرتوين
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مستقبالت أنظمة الجندر 
بقلم سيلفيا ويلبي، جامعة سيتي يونفيرسيتي لندن، المملكة المتحدة، المنسقة المشاركة للفريق المواضيعي 
المعني بالعنف والمجتمع في الجمعية الّدولية لعلم االجتماع  )TG 11( وعضو حالي و )رئيسة سابقة للجنة البحوث 

حول االقتصاد والمجتمع )RC02( ولجنة البحث حول المرأة والجندر والمجتمع )RC32( وكارين شاير، جامعة دويسبورغ-
.)RC02( إيسن )ألمانيا، ونائب رئيس لجنة البحوث حول االقتصاد والمجتمع التابعة للجمعية الّدولية لعلم االجتماع

>

ضايا الجندر عىل الصعيد العاملي. تتناول هذه املجموعة من الورقات تفكريا ق

العاملي.  الكيّل، والاّلزم لتحليل املستوى  جديدا بشأن الجندر عىل املستوى 

وتتضّمن يف طيّاتها مناقشات حول الطريق املثىل لوضع نظريات ذات الّصلة 

الجوانب  لعدسة متعّددة  إضافتها  الورقات يف  أهّمية هذه  تكمن  الجندر.  بأنظمة 

للتحليل الطبقي الذي ظّل إىل حّد اآلن محور الرتكيز الرئييس الذي اعتمده مستوى 

الورقات  هذه  ارداف  عىل  عالوة  االجتامع.  علم  مجال  يف  للعاملية  الكيل  التحليل 

الجزيئ  التحليل  لهيمنة مستوى  الذي خضع  الجندر  تحليل  الكيّل يف  املستوى  نهج 

واملستوى املتوسط.

تّم إعداد هذه الورقات كثمرة للجدال الذي دار يف مجلّة السياسة االجتامعية1  

الصادرة سنة 2020 والذي متحور حول كيفية تطوير نظريات أنواع أنظمة الجندر 

حتّى تتسّنى معالجُة األزمة الرّاهنة لتشمل وعىل نحو أكرث دقّة، الجنوب العاملي كام 

الّشامل العاملي. مع طرح األسئلة التالية: كيف يتم التنظري ألثر األزمات، ال سيام أزمة 

فريوس كورونا املستجد، يف العالقات بني الجنسني؟ وهل من تباين بني أنواع أنظمة 

الجندر العامة بني الجنسني يف الجنوب العاملي مقارنة بالشامل العاملي؟ وكيف ترتبط 

التحول  يرتبط  بالجندر؟ وكيف  املتشابكة  املتعّددة  الحداثات  باألحرى  أو  الحداثة، 

النظرية  القامئة يف  الخالفات  بالجندر؟ وهو مسألة أساسية يف  الحداثة  العظيم إىل 

هي  أم  بطبيعتها  متأّصلة  االجتامعية  للعالقات  املحليّة  األشكال  وهل  االجتامعية؟ 

عرضية حديثة، أم هي سابقة للحداثة؟ وهل يحتّل أهّم متييز يف أنواع أنظمة الجندر 

حيّز التمييز بني األشكال املحلية والعامة ألنظمة الجندر؟ وهل ميكن اعتبار التمييز 

بني أنواع الدميقراطية االجتامعية والليربالية الجديدة لنظام النوع السائد يف الشامل 

العاملي أمرا قابال للتطبيق بشكل عام؟ أم أن مثّة تباينات مختلفة بني أنواع أنظمة 

الجندر العاّمة يف الجنوب العاملي؟

يواجه مفهوم أنظمة الجندر الحّد التقليدي للجندر يف نطاق األرسة. إذ يتألّف 

الطائفة  تظّل هذه  لكن  املجتمع.  يف  متعّددة  مؤسسية  مجاالت  من  الجندر  نظام 

العريضة من املجاالت موضع نقاش دائر: متضّمنة أحيانا االقتصاد، والنظام السيايس، 

واملجتمع املدين، ومسألة العنف. بينام تتضمن مجاالت أخرى أصعدة إضافية.

كام تتضّمن الورقات أسئلة حول كيفية معالجة مسألة العنف، املعرتف بها عىل 

نطاق واسع باعتبارها مسألة ذات أهمية بالغة يف العالقات الجندرية عمليّا، لكن 

العنف مجاال  األساسية، وهل ميثّل  السوسيولوجية  النظرية  يتّم دمجها يف  ما  نادًرا 

مؤسسيّا رابعا شأنه شأن االقتصاد والنظام السيايس واملجتمع املدين؟ تقتيض مسألة 

وضع نظريات متصلة باملسائل الجندرية عىل املستوى الكيّل إجابة عىل هذا السؤال. 

نالحظ أنه كثريا ما تشري النظريات إىل املستوى الكيّل بصفته اقتصادا سياسيا خاليا 

من املنظور الجندري. تتّخذ األوراق هنا مواقف مختلفة إزاء هذا الجدل الدائر حول 

املستوى  للتفكري عىل  العنف  بداللة  اإلقرار  إىل  البعض  يدعو  فبينام  العنف:  تنظري 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

الكيل حول الجندر العاملي من خالل تناول العنف كمجال مؤسيس رئييس، يعتقد 

البعض اآلخر يف انتشار العنف عرب مجاالت أخرى. 

االجتامعية  النظرية  تحّديات  الرعاية  تنظيم  يف  الجديدة  التطورات  تواجه  كام 

التي دأبت تقليديا عىل تضييق االقتصاد وإخضاعه لعوامل الّسوق. إذ تعّد أعامل 

الرعاية جزءا من االقتصاد، سواء كانت تلك األعامل بأجر أو غري مدفوعة األجر. كام 

العالقات االجتامعية لالقتصاد األحوال الشخصية والعالقات األرسية وكذلك  تشمل 

العالقات بني رأس املال والعمل.

مختلف،  بشكل  الجندرية  الصبغة  ذات  سياسية  أنظمة  عّدة  توجد  ما  وغالبًا 

)أو  األورويب  االتحاد  أو   « »األّمة  الدولة  اإلقليم:  نفس  يف  )وتتنافس(  تتعايش 

أنظمة  الكاثوليكية(.  الكنيسة  )مثال  الدينيّة  املُنظاّمت  أو  أخرى(،  مهيمنة  دولة 

تكتيس  وعليه  الجندرية.  لالعتبارات  واملراعية  للدميقراطية  املختلفة  األعامق  ذات 

االختالفات يف ميزان القوى بينهام صبغة جندرية.

فيه سالسل  تقتيض  الجنسني وترتيبها يف سياق  العالقات بني  يتم راهنا تشكيل 

املستويني  عن  فضال  الكيل  املستوى  تحليل  الجندري  البعد  ذات  العاملية  الرعاية 

املتوسط والجزيئ. وهي تستوجب تحليل عملية تقاطع الرأساملية مع أنواع أنظمة 

النزعة  ذات  املنهجية  إزاء  الجندرية  التحديات  وتحديدا  الهجرة؛  وأنظمة  الجندر، 

الوطنية  الدولة  ملجتمع  وجود  فال   .)methodological nationalism( القومية 

محّدد تتواءم فيه جميع املجاالت االجتامعية. تتضّمن عملية إعادة تشكيل العالقات 

بني الجنسني تلك أيًضا األشكال املحلية )أشكال جديدة من توفري الرعاية، وأشكال 

جديدة من املرشوع السيايس(، وقوى عاملية مهيمنة )أو تسعى ألن تكون كذلك( 

)االتحاد األورويب، والصني، وكذلك الواليات املتحدة(. تقدم األوراق طرائق مختلفة 

نهج  ذات  أشكاال  بصفتها  واملكان،  الزمان  عرب  الجندر  أنظمة   مسارات  للتفكري يف 

جندرية مختلفة لتنمية مؤتلفة وغري متكافئة.

ينطوي أحد أبرز التحديات الجوهرية التي تعالجها هذه الكوكبة من الورقات 

مثّة  الجندر.  نظام  داخل  ات  التغريُّ قيادة  يف  دور   19 كوفيد  ألزمة  كان  إذا  ما  عىل 

إىل  يفيض  الدميقراطية  جودة  يف  تدريجي  وتدهور  رضوريّة  غري  ووفيات  أمراض 

نزع التحّول الدميقراطي من ناحية، تقابلها من الناحية األخرى أشكال جديدة من 

التضامن واملشاريع التقدمية.

 Sylvia Walby تبحث الورقات يف مثل هذه املواضيع. وتستهّل سيلفيا ويلبي

كيفية  إىل  إضافة  رابعا  مؤسسيّا  مجاال  باعتباره  العنف  تنظري  ميكن  كيف  بتوضيح 

انتشار أنواع مختلفة من أنظمة الجندر مع ضبط العنف وإدارته. أما كارين شاير 

Karen Shire فتتناول بالّدرس فشل السياسات األرسيّة املميزة لألنظمة التي تُدار 

>>

https://academic.oup.com/sp/issue/27/3
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

النمطية بني الجنسني يف إحداث تغيري جذري ضمن التقسيم ذي  حسب القوالب 

البعد الجندري ألعامل الرعاية إىل نوع من التّحول ال هو بالليبريايل وال هو باالجتامعي 

 Mieke Verloo الدميقراطي. أما يف سياق تحديد معنى العائلة تدعو مييك فارلو-

والجندرية  لألجساد  املجتمع  تنظيم  بكيفية  يعنى  مفهوم  إىل وضع  ذلك  من  بدال 

والقرابة العائلية. وتدرس فارلو تعارض التحّول »املناهض للجندر« نحو اليمني مع 

نزع الطابع التقليدي عن العالقات الحميمة كام شهدناها يف الهجامت التي طالت 

السياق،  ذات  ويف  وبولندا.  املجر  يف  الجنيّس  الذايت  واالستقالل  اإلنجابية  الحقوق 

موضوع   Karen Shire شاير  وكارين   Heidi Gottfried غوتفريد  هايدي  تتناول 

إعادة تشكيل العالقات بني الجنسني من خالل تحليل إقليمي مقارن ملسارات التغيري 

يف اليابان وأملانيا. أّما فالنتني م. مقدم Valentine M. Moghadam فيجادل ارتهان 

فهم الرتاجع يف العديد من املكتسبات التي حققتها النسوية يف كّل من إيران وتونس 

البلدان  بعملية القيام، باالستناد إىل نظرية املنظومات العاملية، بتفسري كيفية تأثر 

االقتصادية  باألزمات  األطراف  وشبه  االقتصادية  األطراف  بني  الهوامش  يف  الواقعة 

وبالقوى املهيمنة. إذ يُعزى الرتاجع يف حقوق املرأة يف تونس إىل فرط تعرّض شبه 

األرسة.  يف  للجندر  لتقليدي  ا االختزال  االجتامعي  لنوع  ا نظام  مفهوم  “يتحدى 

املجتمع” عرب  متعددة  مؤسسية  مجاالت  من  االجتامعي  لنوع  ا نظام  يتكون 

                                                                         
يف  املرأة  مكتسبات  يف  الرتاجع  يعزى  بينام  العاملية،  االقتصادية  لألزمات  األطراف 

إيران إىل إلقاء اللوم عىل الجزاءات املفروضة عليها بقيادة الواليات املتحدة. تخّص 

الذكورية  الدولة  طبيعة  شهدتها  التي  التغريات   Ece Kocabıçak كوكابيشا  آيس 

أجراه  الذي  وإسبانيا  إيطاليا  تحليل  أّما  بالتحليل.  الرتيك  الجندر  نظام  تضاعيف  يف 

ألونسو Alba Alonso، وروسيال سيسيا Rossella Ciccia، وإميانويال  ألبا  كّل من 

لومباردو Emanuela Lombardo فيربز أن جنوب أوروبا ليست منطقة موحدة، 

مع وجود تباينات عميقة يف أنظمة الجندر يف البلدين: تباينات ناجمة عن تفاعل 

غريينا  روبرتا  بوضع  الورقات  دائرة  تختتم  املدنية.  واملجتمعات  السياسية  األنظمة 

 Annick  وأنيك ماسلوت ،Heather MacRae وهيذر ماكراي Roberta Guerrina

فشل يف  أنّه  إاّل  مميز  نظام جندري  األورويب  االتحاد  بأّن  تفيد  لنظرية   Masselot

عن  والناجمة  عرقياً  املصّنفة  والتفاوتات  الجنسني  بني  املساواة  عدم  مسألة  تناول 

لعّل  القامئة.  األزمات  بتعدد  حّدتها  تفاقمت  تفاوتات  املوحدة،  السوق  مرشوع 

أحدثها جائحة كوفيد 19.     

>Sylvia.Walby@city.ac.uk< توّجه كل املراسالت إىل سيلفيا ويلبي عىل الربيد اإللكرتوين

Social Politics  1 مجلّة تسوية رائدة تنرش األبحاث األصلية و الرائدة يف مجال السياسة الجندرية والسياسات 

يف سياق عاملي. تهدف املجلة إىل الدفع باملناقشات متعّددة االختصاصات والتحاليل التقاطعية والنهج الدولية. 

املرتجمة.

mailto:Sylvia.Walby%40city.ac.uk?subject=
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هل ترتسم ضروب 
جديدة لنظم الجندر؟

بقلم سيلفيا ويلبي، جامعة سيتي يونفيرسيتي لندن، المملكة المتحدة، المنسقة المشاركة للفريق المواضيعي 
)Thematic Group( المعني بالعنف والمجتمع في الجمعية الّدولية لعلم االجتماع )TG 11( وعضو حالي و )رئيسة 

.)RC32( ولجنة البحث حول المرأة والجندر والمجتمع )RC02(سابقة للجنة البحوث حول االقتصاد والمجتمع

>

ضايا الجندر عىل الصعيد العاملي. تتناول هذه املجموعة من الورقات تفكريا ق

العاملي.  الكيّل، والاّلزم لتحليل املستوى  جديدا بشأن الجندر عىل املستوى 

وتتضّمن يف طيّاتها مناقشات حول الطريق املثىل لوضع نظريات ذات الّصلة 

الجوانب  لعدسة متعّددة  إضافتها  الورقات يف  أهّمية هذه  تكمن  الجندر.  بأنظمة 

للتحليل الطبقي الذي ظّل إىل حّد اآلن محور الرتكيز الرئييس الذي اعتمده مستوى 

الورقات  هذه  ارداف  عىل  عالوة  االجتامع.  علم  مجال  يف  للعاملية  الكيل  التحليل 

الجزيئ  التحليل  لهيمنة مستوى  الذي خضع  الجندر  تحليل  الكيّل يف  املستوى  نهج 

واملستوى املتوسط.

من املهّم للعالقات الجندرية وللمجتمع تحديد الرضوب الناشئة لنظم الجندر 

العدد الخاص من  أنا وزماليئ يف  التي تطورت من خاللها، كام تجادلنا  وللمسارات 

مجلّة السياسة االجتامعية Social Politics الصادرة سنة 2020. فبينام انصّب جّل 

أيضا  طرأت  التباين،  ومتعاظمة  املتكافئة  غري  الجندر  أنظمة  أشكال  عىل  االهتامم 

مامرسات قد تدّل عىل نظم الجندر أقل تفاوتًا. لقد خضعت بعض املجتمعات )وليس 

إذ شملت  الجنسني.  بني  املساواة  عدم  تفاقم ظاهرة  نحو  تدفع  كانت  التي  كلّها( 

ِّ أو  تلك الضغوط جائحة كوفيد 19 وانسحاب اململكِة املتحدِة من االتِّحاِد األُوُرويبِّ

االقتصادي. كذلك،  الركود  وترامب Trump، فضالً عن   Brexit بريكسيت،  اتفاقية 

وجدت أشكال االستجابة الجامعية التي ساهمت يف التقليص من أوجه الالمساواة 

بني الجنسني، مبا يف ذلك األشكال القامئة عىل مستوى الدولة )مثال الصّحة العامة( 

كلُّها  النامذج  هذه  تثري  الّنسوية(.  )مثال  الدولة  عىل  القامئة  غري  األشكال  وكذلك 

قضايا العنف والرعاية والّنسوية وتقاطع الجندر والطبقة. وعليه، تثار تساؤالت يف 

أحدثته  الذي  التغيري  ما  الجندر.  نظم  من  متنّوعة  رضوب  حول  املناقشات  سياق 

تلك الضغوط واألزمات أو ما الذي أنارت بتوضيحها؟ وما هي الفروق الجديدة، إن 

وجدت، والتي نحتاج إىل متييزها يف تصنيف رضوب نظم الجندر حتى تشمل هذه 

مسارات  إىل  تؤدي  التي  العمليات  أفضل  نحو  وعىل  إدراك  ميكن  كيف  التغرّيات؟ 

مختلفة من خالل مجاالت االقتصاد والنظام السيايس واملجتمع املدين والعنف؟ وأي 

أدلة ستلزم حتّى نضع نظرية للتغرّيات الجارية؟ وهل نكتفي مبفهوم األزمة ونقطة 

التحول الحرجة، أم يقتيض االختالف الزمني واملكاين الذي ينطوي عليه وضع مفاهيم 

جديدة؟ ميكن يف هذا السياق تحديد ثالثة أسئلة رئيسية.

أّوال: هل يفي مفهوم ››النيو ليبريالية« يف تحليل التفاوتات املتفاقمة بالغرض؟ 

لها؟  والتنظري  التفاوت  واتساع هّوة  اليمينية  املنعطفات  تحديد  إىل  السبيل  وكيف 

وهل تشغل الحاجة هنا إىل مفاهيم مثل ››الرجعيّة« و ››االستبداد« و ››الفاشية« 

حيزاً هاماً؟ أّما فيام يتعلّق بتفاقم ظاهرة العنف والتنظري له ضمن األنواع املتعّددة 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

النوع  ألنظمة  الناشئة  األنواع  ضوء  يف  والتحليل  التساؤل  إىل  تحتاج  قضايا  ثالث  هناك 
جون  املصدر:   )1 )الصورة  األزمة.  ومفهوم  الرعاية  يف  املساواة  وعدم  العنف  االجتامعي: 
توهيغ / فليكر. )الصورة 2( املصدر: جامليات األزمة / فليكر. )الصورة 3( املصدر: 

جامليات األزمة / فليكر.

>>

https://www.flickr.com/photos/johntwohig/50109249147/in/photolist-2jkYZZv-2iyx3Bm-2kRcKBg-2iFrT8V-2kVLFji-2iRwi4T-2iGCvkz-2kt57db-2kWftLi-2kwcwAt-2jD1Ud4-2kmY7Es-2mZRqT3-2kr8rp8-2kSye9s-2iYtubr-2mraQ4g-2iMoPu8-2kdfNK5-2kdiLpw-2iYcDiG-2mTATH5-2jzQBQX-2iPZnQQ-2mXDGsu-2jDHbGH-2kAT8Ei-2kRHKtB-2jBzPJL-2jc4tGB-2k5m8pv-2kB57xx-2k3yt5m-2kgKd8P-2kG1u8Q-2kGdmih-2iWJpUU-2kGKW1J-2kHcjhx-2iG1bAk-2kJhi2X-2jjFuXd-2khozyV-2iGgqqz-2jjVFHY-2iFNLa3-2mRxank-2iXr7Fr-2j3Fpq5-2kAdagd
https://www.flickr.com/photos/aestheticsofcrisis/49515331101/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/aestheticsofcrisis/49504695618/in/photostream/
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وهل  جديد.  من  والجدال  البحث  بساط  عىل  تظهر  مسائل  فهي  الجندر  لنظم 

هذا  يظل  أن  ميكن  وهل  استبدادية؟  بوصفها  الدولة  خصائص  تحديد  إىل  نحتاج 

امليليشيات  يتطلّب صعود  ليربايل قامئا؟ هل  النيو  العنف املستوعب داخل مفهوم 

الخاصة العاملة بتواطؤ من الدولة مفهوم الفاشيّة كنقطة مرجعية سواء بدا النزاع 

املدعوم من املجتمع املدين وداخل الدولة كافياً ملنع تحقيق هذا االحتامل أم ال؟ وإن 

تعلّق األمر بجائحة كوفيد 19 -هل تقتيض محاولة إعادة هيكلة االقتصاد السيايس 

ليربالية  النيو  تطبيقا ملفهوم  الربحية  الخاصة  الرشكات  اتجاه  الصحية يف  للخدمات 

فحسب، أم أنها تقتيض نقاشا أكرث استفاضة حول تقاطع الجندر مع الطبقة؟ 

 

ثانيا: يف تحليل الحّد من فجوة عدم املساواة: هل تكفي الدميقراطية االجتامعية 

الدميقراطية  الجندر  لنظم  جديدة  أشكال  مثّة  وهل  الناشئة؟  املامرسة  إلدراك 

االجتامعية والتي تُقيم عالقة بالدولة الوطنية متباينة مع شكل العالقة التاريخية يف 

الدميقراطية االجتامعية  دول الشامل؟ هل تربز رضورة متييز املفاهيم بني األشكال 

وهي النظام السيايس والدولة واألشكال غري التابعة للدولة )املشاعات، املجتمعات 

املحلّية، األحياء، املحلّيات الخ...( التي تنخرط يف أشكال مختلفة من العمل الجامعي 

واملامرسات والخدمات التضامنية. ويف عالقة بجائحة كوفيد.

االجتامعية  الدميقراطية  أشكال  أهمية  أخرى  مرة  كوفيد  أزمة  ترُبز  جهة،  من 

القامئة عىل الدولة يف الدور املركزي الذي تقوم به الصحة العامة يف الدولة يف اخامد 

الفريوس. إاّل أنه وعىل مستوى الدولة املحلية، تدعو الحاجة إىل املعرفة وإىل العمل 

العزل. تم تطبيق  أثر الفريوس وتقديم الدعم لحاالت  الفّعال وتتبّع  لنرش االختبار 

باملصابني  االتصال  جهات  خالل  من  الفريوس  النتقال  التصّدي  يف  النسبي  الفشل 

هذه  كانت  هذا  لَيَس  أَو  سواء  وتلقيها،  الرعاية  تقديم  يف  واملنخرطة  االجتامعية 

الرعاية غري مدفوعة األجر أو التي يتم تحويلها إىل نقود لتحقيق الدخل، عىل األقل 

يف أوروبا. مام يشري إىل عدم اكتساب بعض الفروق يف النقاشات القامئة عىل أساس 

الجندر حول الرعاية قدراً يُذكَر من الِثَقل يف مسألة كوفيد 19. تثري هذه املسألة طيفا 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

من األسئلة وهي ما هي اآلثار املرتتبة عىل التدخالت النسوية يف توفري الرعاية لنظام 

الجندر؟ كيف ميكننا تنظري املامرسات الناشئة يف عالقات الرعاية؟ وكيف سيبدو تنظري 

املكانية وتوسيع نطاق النظم الجندرية يف أنظمة الجندر؟

األزمة  لنتائج  الوصفية  النامذج  دراسة  تكفي  هل  باألزمة:  يتعلّق  فيام  ثالثا، 

اللّحظة  مفهوم  تحديد  يعّد  وهل  الكوارث(؟  أو  التحّوالت،  التكثيف،  )التعايف، 

الحاسمة بصفتها نقطة تحّول محتملة أمرا مقنعا؟ كيف السبيل إلدراك أثر النسوية 

املتفاوت؟ يتّم تحديد مفهوم نقطة التحّول الحاسمة أو »لحظة التحّول« نحو منوذج 

مرهون باملسار التاريخي باعتباره »حدثا« استنادا إىل كونه وجيزا ومنحرصا يف مدة 

مؤقتة مع مكانيّة مركّزة. ويبدو استخدام الصيغ البديلة التي توفّر مزيًدا من التاميز 

وصيغة  التعاقبية«.  »السلسلة  أو  »التّتايل«  وهي  بديلة  صيغ  ثالث  نسوق  ممكنا. 

»التحفيز« و »التمّوج«. مثّة يف مفهوم السلسلة التعاقبية إشارة إىل سلسلة من نقاط 

األزمة التي قد متّر أو ال تنترش فيها األزمة عرب النظم االجتامعية للمجتمع. نبنّي هنا 

أنّه تم استخدام هذه الصيغة يف مواجهة األزمة املالية لسنة 2008 وكذلك خالل أزمة 

كوفيد 19 لسنة 2020-2021. أّما يف بيان مفهوم التحفيز، مثّة إشارة إىل مّدة زمنية 

أطول نسبيّا ماّم ينطوي عليه مفهوم الحدث عادة وهو مفهوم يتضّمن يف تضاعيفه 

فكرة الترسيع املقرتنة مبفاهيم اللّولب. باإلضافة إىل التدرج والتعاقب. تجدر اإلشارة 

إىل أنه تّم تطبيق مثل هذه الفكرة يف منتصف القرن العرشين يف بلدان الشامل سعيا 

إىل التقاط تطور أشكال الدميقراطية االجتامعية لنظام الجندر العام. تكمن يف صيغة 

»التمّوج« قوة ديناميكية للتغيري )مثال، النسوية العاملية( مؤثرة يف أشكال مؤسسية 

مفهوم  من  باالستفادة  بينها،  فيام  التفاعل  عىل  النتيجة  تقوم  حيث  استقراًرا،  أكرث 

»دورات إعادة الهيكلة« الذي يوفّر فروقا دقيقة مكانيًة وزمانية مطّورة للتغرّيات. 

توفّر املسائل الثالث التي حظيت بالبيان أعاله فرصة املشاركة يف الجدال الدائر 

Social Politics  حول الرضوب املتنّوعة لنظم  الجندر يف اصدار السياسة االجتامعية

لسنة 2020 والبحث يف التطّورات املجتمعية املعارصة.   

>Sylvia.Walby@city.ac.uk< توّجه كل املراسالت إىل سيلفيا ويلبي عىل الربيد اإللكرتوين
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الكّل في األسرة: 
نظم الجندر المحافظة

بقلم كارين شاير، جامعة دويسبورغ-إيسن-ألمانيا، ونائب رئيس لجنة البحوث حول االقتصاد والمجتمع التابعة 
.)RC32( للجمعية الّدولية لعلم االجتماع

>

توّخى نظرية نظام الجندر من أجل تطوير النظم الجندرية العامة نوعني ت

اثنني من املسارات ذي النموذج املثايل. يتمثّل األّول يف مسار نيو ليبريايل 

الرجل يف  اكتساب مكانة عىل قدم املساواة مع  املرأة بضامن  تتمتّع فيه 

الّنفاذ إىل األسواق التنافسية واالستفادة منها بشكل متساو. يهّم أن نقف عىل فكرة 

تفيد أّن هذا املسار يتغافل متاما عن سبل التوزيع الجندرّي للعمل غري املدفوع األجر 

الذي تواجهه املرأة وكيف يرّض هذا التغافل التمييز بني الجنسني يف العمل ويعرقل 

قدرتها. تحدد املسارات الدميقراطية االجتامعية املساواة بني الجنسني كهدف لجميع 

من  وغريها  الرعاية  سياسات  فائقة،  بأهمية  يتسم  وماّم  ترسمها،  التي  السياسات 

املرأة عىل  العاملة وتضمن مشاركة  التي تكافئ حامية  الحامية االجتامعية  أشكال 

قدم املساواة يف القيادة السياسية واالقتصادية.

من حيث الحاالت الواقعية، تعّد الواليات املتحدة األقرب إىل نظام الجندر النيو 

كلتا  وتتشابه  االجتامعي.  الدميقراطي  األعىل  املثل  تحاذي  فهي  الّسويد  أّما  ليربايل، 

ال  جزء  منهام  كل  يف  الجندر  أنظمة  تطوير  ميثّل  حيث   – آخر  جانب  يف  الحالتني 

يتجزأ من مسارات التحديث الدميقراطية. ففي بيان مساهمتي يف العدد الخاص من 

مجلّة السياسة االجتامعية )2020( حول الرضوب املتنّوعة ألنظمة الجندر، بحثت أنا 

وكوميكو نيميتو  Kumiko Nemoto تجاهل األنواع املثالية القامئة عىل التجارب 

التي تشهد عمليات تحديث  البلدان  الدميقراطي لخصوصيات  للتحديث  التاريخية 

استبدادية. كام وّضحنا يف تحليلنا للتأسيس التاريخي ألنظمة الجندر يف تناولنا الثنتني 

من الحاالت ذات الصلة بالتحديث االستبدادي - أملانيا واليابان –أهّمية قوانني األرسة 

بوصفها أساسية يف إخضاع النساء داخل األرس املعيشية ذات الذكر املعيل ويف إنشاء 

القومية  املصالح  خدمة  لتكريس  عامة  اجتامعية  مؤسسة  بصفتها   – األرسة  وحدة 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

مسألة  صياغة  متت  عندما   ، الرعاية  واجب  عليه  الذي  من 
املرأة  ودعم   ، عائلية  كسياسة  املرأة  رعاية  عبء  من  الحد 
املصدر:  واألرسة؟  العمل  بني  أفضل  توازن  لتمكني  األرسة  يف 

اإلبداعي. املشاع   / يونغسون  نيك 

>>

والعسكرية. تضّمن ذات العدد الخاص من مجلّة السياسة االجتامعية عرضا لحجج 

مامثلة تناولت التضمني القانوين للتسلسل الهرمي الجندري داخل األرسة. إضافة إىل 

مناقشات حاالت أخرى من التحديث االستبدادي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا )ورقة مقّدم( وتركيا )ورقة كوجابيشاك( وإسبانيا )ورقة ألونسو ولومباردو(.

<  السياسات األرسية يف أملانيا واليابان

أدت اإلصالحات التي طالت قوانني األرسة يف كّل من أملانيا واليابان أثناء التحّول 

الدميقراطي عقب الهزمية العسكرية واالحتالل األجنبي سنة 1945 إىل إنشاء أنظمة 

الواليات  يف  للّسوق  النيوليربايل  النموذج  عىل  كبري  حّد  إىل  قامت  محلّية  جندرية 

املتحدة، ولكن ليس بشكل كامل. 

املعيشية،  األرسة  تضاعيف  يف  الجنسني  بني  الهرمية  التسلسالت  تشكيل  أعيد 

فيام  والتوظيف،  بالرعاية  املتعلّقة  السياسة  مجال  يف  لألّمة،  فرعية  وحدة  بوصفها 

حققت  كام  املعيل.  الذكر  منوذج  الجندر  يف  واألخصائيون  الّدارسون  عليه  أطلق 

الحركة النسوية من املوجة الثانية يف سبعينيات القرن املايض إصالًحا شمل العديد 

قانون  التي شملت  االصالحات  مثال  نسوق  املحافظة.  األرسة  تكوين  من مخلّفات 

املرياث والطالق. ومع ذلك، مل يطرأ أي اصالح عىل مالمح مسؤولية األرسة املعيشية 

يف الرعاية وتقديم الّدعم الرضيبي وتعزيز سياسة الحامية االجتامعية لألرسة القامئة 

عىل منوذج الذكر املعيل. وعىل الرغم نزع تلك األنظمة الجندرية لُجبّة استبدادية، 

إال أنها ظلت ملتحفة بجبّة الرجعية حتى حلول العقد األّول من األلفية الثالثة، حني 

بدأت مسألة التقدم فائق الرسعة بالعمر وانخفاض الخصوبة تثري القلق، إضافة إىل 

https://academic.oup.com/sp/issue/27/3
https://pix4free.org/photo/21072/duty-of-care.html
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

القوى  مع  املحافظة  السياسية  السياسات  مع  العاملة  يف  االمدادات  نسبة  انحدار 

وتحسني  للرعاية  االجتامعي  التنظيم  إلصالح  الليربالية  والدميقراطية  االجتامعية 

معدالت توظيف النساء.

وال  اإلصالحات.  لهذه  السويدي منوذًجا  الدميقراطي  الجندر  نظام  يكن  مل  لكن 

ميكن له أن يكون حسب قويل. وكام الحال يف العديد من البلدان األوروبية القارية، 

من  الّدخل  اقتطاعات  خالل  من  واليابان  أملانيا  يف  االجتامعية  الرعاية  متويل  يتم 

األرسة  أفراد  ليشمل  املقّدمة  الحامية  نطاق  توسيع  يتّم  كام  االجتامعي.  التأمني 

املعالني. فمن نافلة القول إذن أن تظّل مجموعة تدابري الرعاية تلك عامال يجعل من 

املرأة يف إطار إدارة األرسة جاهزة لتحّمل مسؤولة أعامل الرعاية غري املدفوعة األجر. 

التمويل  مجال  املعتمد يف  السويدي  الحل  الرعاية  من  املجموعة  تجعل هذه  كام 

الرضيبي واملرافق العامة حاّل غري مجٍد سياسيا ومل يدر عوائد اجتامعية تذكر.. فبدالً 

من ذلك، متت صياغة مسألة الحّد من عبء الرعاية التي يقع عىل عاتق املرأة يف 

إطار السياسة املعنية باألرسة، ودعم املرأة داخل األرسة ومنحها فرصا أفضل لتحقيق 

التوازن يف الحياة األرسية. لقد تدّخلت سياسة األرسة يف كال البلدين يف إعادة التنظيم 

االجتامعي من أجل دعم برامج رعاية األطفال واملسنني. لكن، مل تقم سياسة األرسة 

ال يف أملانيا وال يف اليابان بإضفاء الطابع االجتامعي عىل الرعاية االجتامعية كام هو 

الحال يف السويد، أو مل تربك يف أّي من األحوال التقسيم الجندري لعمل الرعاية غري 

مدفوع األجر.  

من هذا املنطق يثار سؤال حول مدى اإلنجازات التي حققتها السياسة املتّبعة 

حني  واضًحا  باألرسة  املتعلقة  للسياسة  الجندري  املنطق  يصبح  األرسة؟  مجال  يف 

الّسن  وكبار  الرضع  األطفال  رعاية   – الّرعاية حّدة  أشكال  أشد  الرتكيز عىل  ينصّب 

الذين مل يعودوا قادرين عىل العيش مبفردهم واالعتامد عىل أنفسهم. وعليه، أبقت 

السياسات األرسية يف كل من أملانيا واليابان عىل شكيْل الرعاية كالهام يف إطار الكّل 

داخل األرسة.

مل يكتب لربامج توسيع نطاق رعاية األطفال املبكرة النجاح ليشمل تغطية غالبية 

ضغوط  أدت  حيث  أملانيا  ففي  وسنتني.  سنة  بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األطفال 

الرعاية  البطيء يف مجال  التوسع  تحقيق  تم  إىل وضع إصالحات،  األورويب  االتحاد 

لهذه الفئة العمرية )لتبلغ نسبة تغطيتها 34 يف املائة( من خالل اتخاذ تدابري لتوسيع 

توفري الرعاية تضطلع به »األمهات النهاريات«. ماّم أسهم يف تعزيز دور املرأة - وإن 

كان ذلك يف أرس أَُخر- يف توفري رعاية األطفال. ويُسمح للنساء يف اليابان اآلن بتمديد 

إجازة األمومة ألكرث من سنة واحدة إن بقني عىل قامئة االنتظار للحصول عىل مكان 

يف مرفق رعاية األطفال.

البلدين إلطار  كال  استحداث  إىل  اإلشارة  تجدر  املسنني،  برعاية  يتعلّق  فيام  أّما 

تأمني الرعاية طويلة األجل منذ أكرث من 20سنة. ومع ذلك، قرصت األسواق الجديدة 

التي تّم إنشاؤها لخدمات رعاية املسنني عن بلوغ الهدف حيث انحرصت يف تكملة 

 .)socializing care( الرعاية التي يقدمها أفراد األرسة بدالً من مؤالفتها اجتامعيا

كام يشري دعم الدولة لتوسيع خدمات السوق الخاصة، بدالً من املؤالفة االجتامعية 

للرعاية، إىل بروز مسار تغيري نيو ليربايل يف العالقات بني الجنسني. 

<  السعي إىل بديل دميقراطي اجتامعي عميل

البحث عن  ليبريالية؟ يخّص  النيو  أال يوجد بديل لنظام جندري عام قائم عىل 

اإلجابة عن هذا السؤال البدائل للشكل الذي تقوم عليه النظم الجندرية الدميقراطية 

االجتامعية السويدية. تعّد نقطة االنطالق يف هذا البحث بيّنًة: إزالة املنظور التقليدي 

لألرسة الزواجية/البيولوجية وتآكلها بوصفها الخلية األساسية يف الرعاية االجتامعية. 

وذلك من خالل إعادة تنظيم العالقات الحميمية وبناء اقتصاد أخالقي جديد خاص 

بالرعاية يسرتشد بهدف املساواة بني الجنسني. 

التجارب املعتمدة يف إعادة تنظيم العالقات  ففي أملانيا واليابان، وبالعودة إىل 

عىل  الدالئل  تشري   ،1968 لسنة  والنسوية  الطالبية  الحركات  سياق  يف  الحميمة 

أشكال  إنشاء  بهدف  التأمني  وأقساط  الحكومية  اإلعانات  عىل  اإلبداعي  االستحواذ 

بديلة لرعاية األطفال واملسنني خارج إطار األرسة. نسوق مثال تعاونيات األمهات يف 

النهار، يف أملانيا باإلضافة إىل رعاية األب يف النهار يف أبنية مستأجرة، وأمثلة لحاالت 

عيش مشرتك لكبار السّن حيث يقوم كبار الّسن بتجميع أقساط التأمني الخاصة بهم 

لتوظيف مقدمي الرعاية الخاصة بهم. أّما يف اليابان، فقد برزت منظامت غري ربحية 

تتواّلها النساء وتعنى بتوفري رعاية عالية الجودة وعماًل الئًقا للنساء مدفوع األجر، 

كام تزايدت نسبة الرجال كمقدمي رعاية. وقد باتت هذه املنظاّمت بادية للعيان 

متاما وعىل نحو متنامي يف مجال رعاية املسّنني، ولكن أيًضا يف رعاية الطفولة املبكرة.

من املرجح أن يبدأ البحث عن بديل دميقراطي اجتامعي عميل لتحديث العالقات 

بني الجنسني يف تعاريف أنظمة الجندر املحافظة بنهاية شكل األرسة كام نعرفه.   
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هل باإلمكان رؤية تحّول في 
نظام الجندر في أوروبا؟

بقلم: مييك فارلو، جامعة رادبود، هولندا

>

للجندر متّدد ش املناهضة  الحمالت  وترية  تسارعا يف  األخرية  العرشية  هدت 

عرب أوروبّا مساهمة بذلك يف ارتفاع عدد األطراف الفاعلة املعنية متجلّيا 

يف طائفة من القضايا التي تعّد جوهريّة يف مستقبالت النسوية. كام تشهد 

هذه العرشية تحّوال مثريا للقلق من االسرتاتيجيات التفاعلية إىل اعتامد اسرتاتيجيات 

استباقية. 

ميكن رصد تلك الحمالت يف استهدافها ملجموعة محّددة من القضايا الّنَسوية، ال 

سيام تلك التي منحتها الحركة النسوية الراديكالية للمرشوع الّنسوي يف سبعينيات 

والنوع  الجنس  عن  الجوهري  الطابع  نزع  يف  املرشوع  يقوم  أولوية:  املايض  القرن 

مؤكّدا عىل االستقالل الذايت الجسدي والجنيس، والحقوق اإلنجابية، واملعيارية غري 

املتجانسة )heteronormativity(. يتنزّل هذا كلّه يف سياق تنامي االستبداد الذي 

الثّناء عىل الكتاب الجديد من تأليف أغنياشكا  متّدد يف جميع أنحاء أوروبا. يجدر 

غراف Agnieszka Graff وأليزبيتا كورولشكوك Elżbieta Korolczuk الذي يناقش 

مناهضة السياسة الجندرية يف الحركة الشعبوية يف تحليله الرائع ملثل هذه الظاهرة. 

أتناول بالّدرس يف هذه الورقة مدى إشارة هذه الهجامت التي طالت الجندر وتدليلها 

الهجامت  تلك  تتطلّب  متسائلة هل  أوروبا  الجندر يف  نظام  الجاري يف  التغرّي  عىل 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

الجديدة  القوانني  عىل  لالحتجاج  رمًزا  للنساء(  )الجحيم   piekłokobiet  # هاشتاغ  أصبح 
كومنز. ويكيميديا   /  LukaszKatlewa املصدر:  بولندا.  يف  اإلجهاض  إىل  الوصول  تقيد  التي 

>>

امتداًدا لنظرية تعَنى بالنظام الجندري.

الجندرية  بالنظم  املتعلّقة   Walby ويلبي  نظرية  وفق  الجندرية  النظم  تعّد 

لنظام  املحّددة  التشكيالت  تأثري  كيفية  يف  ومتميّزة  معّقدة  تفاوتات  منظومات 

التابعة للمجتمع املدين يف عدم املساواة بني الجنسني.  الحكم واالقتصاد واملجاالت 

متيّز ويلبي بني األنظمة الجندرية املحليّة والعاّمة. ومتيّز بني األشكال النيو ليبريالية 

واألشكال الدميقراطية االجتامعية يف تضاعيف األنظمة الجندرية العاّمة. 

النظام  يف  االختالفات  عىل  والعاّمة  املحليّة  الجندر  أنظمة  بني  التمييز  يقوم 

وبالدور  الدولة  بضعف  املحلية  الجندر  أنظمة  الحكم يف  نظام  يتّسم  إذ  السيايس: 

وشبكات  األرس  تحتضها  التي  الذكورية  البطريركية  األنظمة  به  تقوم  الذي  القوي 

القرابة العائلية، بينام يتميّز نظام الحكم بالدولة القوية يف أنظمة الجندر العامة. 

فكرة  عىل  القامئني  العامني  الجندر  نظامْي  بني  إضايف  بتمييز  القيام  ذلك  يرفق 

تتمحور حول كيفية تنظيم الدولة أو مؤسساتها للتفاوتات الطبقية. متنح مؤسسات 

الّدولة يف حالة نظام الجندر النيو ليبريايل العام السوق أكرب حيز ممكن وبالتايل تتيح 

https://www.routledge.com/Anti-Gender-Politics-in-the-Populist-Moment/Graff-Korolczuk/p/book/9780367679491
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Protest_in_Gdansk_against_Poland%27s_new_abortion_laws_24.10.2020_5.jpg
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

للنظام الرأساميل تنظيم االقتصاد مام يفيض إىل حالة الالمساواة الطبقية املتينة وإىل 

تشكيل أوجه تفاوتات جندرية تتقاطع معها. 

تم إرساء نظام الجندر الدميقراطي االجتامعي العام للتخفيف من أسوأ التجاوزات 

أدىن  أسايس  حد  تحقيق  نحو  املوّجهة  الرأساملية،  الطبقية  التفاوتات  تحدثها  التي 

معني من تكافؤ الفرص. وتعترب أوجه عدم املساواة بني الجنسني، ال سيام تلك املتصلة 

بالعمل والرعاية جزءا من هذا التخفيف.

كام يقوم هذا التمييز يف أنظمة الجندر باألساس عىل مجاالت النظام السيايس 

واالقتصاد. لكن ستضطّر نظرية نظام الجندر إىل ايالء تشابك أوجه عدم املساواة بني 

الجنسني والتفاوت الجنيس اهتامما أكرب حتى ندرك رّس الحمالت املناهضة للجندر 

الناشئة املتّصلة بها، أعتقد أنه من املمكن والرضوري تعديل  والتحوالت الجندرية 

نظرية نظام الجندر من خالل إضافة خط تفكري آخر يتكون من جميع املؤسسات يف 

املجتمع ويتويّل تنظيم األجساد والجنوسة والنسب.

تقرتن الحجج التي أعرُضها بأربعة انتقادات طالت نظرية الجندر )انظر العدد 

الخاص من السياسة االجتامعية سنة 2020 والذي تناول أنظمة الجندري بالّدرس( 

مركّزة عىل الحاجة إىل إيالء »األرسة« حيّزا يف اإلطار الذي أوردتُْه ويلبي عارضة يف 

اآلونة عينها طرقا متعّددة للقيام بذلك.

< األرسة بوصفها مجاال يف نظرية الجندر- اإلمكانيات والحدود

تبُنّي فالنتني م. مقّدم اثنني من أنظمة الجندر العام وهام النظام النيو بطريريك 

مقابل النظام النقابوي املحافظ. يعّد نظام الجندر النيو بطريريك نظاما أرسيّا تضبطه 

الدولة من خالل قانون األرسة املحافظ وهو يقرتن بشكل من الرأساملية التي تحّد 

من املشاركة االقتصادية للمرأة ويقرتن بالقيود املفروضة عىل املجتمع املدين والتي 

بالعنف ضد  املتعلقة  الترشيعات  إىل  إضافة  للمرأة،  املستدام  التنظّم  تعوق مجال 

املرأة غري الوافية أو املنعدمة. يرُبز النظام املحافظ - النقابوي الناشئ حركات نسوية 

قوية، وإمكانية ابراز دور املرأة يف املهن، وقانون األحوال الشخصية املعّدل. وتؤكّد 

ويلبي عىل ابراز الحاجة امللّحة إىل إضافة األرسة باعتبارها مجاال وذلك إدراكا منها 

أّن قوانني األحوال الشخصية واإلصالحات تعّد مؤسسات جوهرية لكيفية بروز هذه 

مبختلف  اهتامماً  ويلبي  ايالء  إىل  اإلشارة  املهّم  من  وتحّولها.  تلك  الجندر  أنظمة 

املواقف غري الدميقراطية أو األقل دميقراطية يف النظام السيايس ويف املجتمع املدين.

اللتان   Kimiko Nemoto نيموتو  كيميكو   Karen Shire شاير  كارين  تؤكّد 

ترسامن متييزًا قامئا عىل الطبيعة الدميقراطية أو االستبدادية للنظام السيايس وعىل 

الدور املهم للسياسات املتعلّقة باألرسة. كام تعاينان مسألة تشكيل األنظمة القامئة 

عىل الجندر املحافظ للمجال املحيّل باعتباره مجاال عاّما وتحّولها من خالل السياسات 

املتعلّقة باألحوال الشخصية والتي تعزز بدورها التقسيم الجندري للعمل البعيد كّل 

البعد عن البعد النيو ليرباليي والدميقراطي واالجتامعي. 

 كام تَُولّف هذه السياسات املتعلّقة باألرسة بني دعم عمل املرأة وبني تحسني 

معدالت الخصوبة. ترُبُز شاير ونيموتو يف هذا السياق امكانية تحديث أنظمة الجندر 

املحلية بطريقة غري ليربالية ومحافظة حيث تتضمن ال فقط تنظيم العمل والرعاية 

فالنتني  ِب  وأُسَوًة  املرأة وضبطها.  التحّكم يف خصوبة  قدرة  تنطوي كذلك عىل  بل 

الدميقراطية مقابل  الجندر معتمدتني عىل بعد  م. مقّدم، فإنهام متيزان بني أنظمة 

القمة  من  للتغيري: وهي مسارات  مختلفة  تغرّي  مقرتنة مبسارات  أنظمة  االستبداد: 

األنظمة  يف  القمة  إىل  القاعدة  من  ومسارات  االستبدادية،  األنظمة  يف  القاعدة  إىل 

الدميقراطية.

 وعىل نحو مامثل تدعو إيجي كوجابيشاك إىل إيالء مزيد من االهتامم بأهمية 

أثناء عمليّة التحول من نظام أرسي إىل نظام جندري عاّم، وذلك من خالل  األرسة 

التجريد من الحيازة املراعية لالعتبارات الجندرية الرامية إىل الحفاظ عىل االستغالل 

يقوم  نظاًما بطريركيا أرسيا حديثًا  تبنّي كوجايشاك  للعاملة داخل األرسة.  الذكوري 

وزيادة  الحيازة  نزع  إىل  باإلضافة  األجر،  املدفوع  العمل  من  املرأة  استبعاد  بضبط 

التبعية لألجور، وهكذا وبالتايل الحفاظ عىل االستغالل البطريريك للعمل.

 Alba Alonso وألبا ألونسو Emanuela Lombardo تدرك إميانويال لومباردو

النضاالت  بها  تتّسم  التي  الجوهرية  لألهّمية  نظرا  تفكري  خط  وضع  رضورة  أيًضا 

الجنسية واإلنجابية يف إسبانيا يف إدراك ديناميات نظام الجندر. تكمن هذه النضاالت 

أنظمة  تحّول  يف  املزيد  تحقيق  دون  وتحول  للجندر  املناهضة  الحمالت  يف صميم 

الجندر ِبتَوجه أْميََل إىل النسوية. وميكن أن تأخذ هذه الرصاعات منحى الرتاجع يف 

املكاسب التي حققتها املرأة يف املايض القريب.

يسعى كّل هؤالء املؤلّفني إىل مالءمة قضايا »األرسة« واحتوائها ضمن املجاالت 

األربعة الراهنة التي عرضتها ويلبي. إال أنهم يصطدمون مبشكالت جرّاء متركز األرسة 

وبشكل رئييس يف قلب التقسيم املتعلّق بالرعاية والعمل. بينام ال يفي بتغطية تلك 

املجتمع  تنظيم  كيفية  يف  املتأصلة  الجندرية  التفاوتات  عليها  تنطوي  التي  األبعاد 

لألجساد والجنوسة والنسب.

أنظمة  من  مختلفة  لرضوب  حاليا  الواضح  الربط  يظّل  القول،  إجامل  بيان  يف 

االجتامعية  والدميقراطية  ليربالية  النيو  الجندر  أنظمة  بني  الربط  نحو  عىل  الجندر 

وما  للجندر  املناهضة  الحالية  الحمالت  السيطرة عىل  عملية  كافية يف  غري  العامة، 

ينتج عنها من تحول إىل أشكال العالقات الجندرية أقل تقدمية. تجدر اإلشارة إىل 

القيود  التحّول بالفعل يف كّل من بولندا واملجر، من خالل فرض  حدوث مثل هذا 

عىل االستقاللية اإلنجابية والجنسية ومنع الحقوق الجنسية من أجل بناء العالقات 

واألرسة. وهو تحّول يتمّدد ويرسي رسيان النار يف الهشيم يف البلدان األخرى ويحظى 

بني  يربط  متني  تحالف  مثّة  كام  السياسيني.  الفاعلني  من  واسعة  مجموعة  بدعم 

الجهات الدينية األرثوذكسية واليمينية املتطرفة التي تضغط لتحقيق هذا التحّول. 

لسائل أن يسأل هل ميثّل هذا شكال عاّما حديثا من النظام البطريريك الجديد؟

أنه سيتعّرى ويتجىّل بكل  إاّل  الجندر،  التحّول تحوال خطريا يف نظام  يعترب هذا 

والجنوسة  الجسد  يتمحور حول  وشامل  تفكري جديد  خّط  نحّدد  فقط حني  قبحه 

والنسب.     

>mieke.verloo@ru.nl< تّوجه كل املراسالت إىل مييك فارلو عىل الربيد االلكرتوين

mailto:mieke.verloo%40ru.nl?subject=
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 أنظمة الجندر العاّمة: 
تالقي مجاالت االختالف

بقلم: هايدي غوتفريد، جامعة واين الحكومية، الواليات المّتحدة، عضو الهيئة التنفيذية للجان البحث التابعة 
للجمعية الدولية لعلم االجتماع المعنية باالقتصاد والمجتمع )RC02( و لجنة البحوث المعنية بالحركات العّمالية 
)RC44( و لجنة المرأة والجندر و المجتمع )RC32( وكارين شاير، جامعة دويسبورغ-إيسن )ألمانيا، ونائب رئيس لجنة 

.)RC02( البحوث حول االقتصاد والمجتمع التابعة للجمعية الّدولية لعلم االجتماع

>

ققت املرأة تقّدما ملحوظا يف قطاع التعليم العايل عقب املعجزات يف تحقيق ح

معّدالت منّو مرتفعة وازدهار اقتصادي يف أملانيا واليابان. لكن ظلّت التغريات 

بني  املتفرغ  غري  العمل  نسبة  ارتفاع  يتخلّلها  محدودة  توظيفهن  أمناط  يف 

األّمهات العامالت، يرفقه استدامة الفجوات العميقة يف األجور بني الجنسني وتَواصُل 

عبء أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر التي تؤّديها النساء. وزاد هذا النمط تفاقام 

أثناء الجائحة. أدت املبادرات يف مجال السياسة األخرية الرامية إىل تنظيم الرعاية إىل 

»تباينات متقاربة« بني أنظمة الجندر املعارصة يف عامل منشغل بإعادة تشكيل االنتاج 

االجتامعي عىل نطاق عاملي، بينام يخلق يف اآلونة عينها انقسامات جديدة فيام بني 

النساء تتعلّق بعملية تحّول التقسيم الجندري للعمل املتعلّق باإلنتاج 1. يؤدي الطلب 

املتنامي عىل العاملة املهاجرة ذات األجور املتدنّية، وخاصة يف البلدان التي تشهد 

شيخوخة رسيعة، إىل تكامل إقليمي وعاملي أمنَت لالقتصادات االجتامعية والسياسية 

بالتزامن مع تقاطعات أكرث رصامة يف التفاوتات الطبقية ويف النوع والعرق/املواطنة.

< إعادة هيكلة أعامل الرعاية

داخل  األول،  املقام  يف  واألطفال،  ع  الرُّضَّ رعاية  وضع  يف  واليابان  أملانيا  تواصل 

األرسة املعيشية الخاصة، لقد عجزت اإلصالحات يف توسيع مرافق رعاية الرّضع عىل 

نحو مالئم. لقد أدى انخفاض معّدالت الخصوبة يف كال البلدين، وهي وظيفة تتعلق 

جزئياً بنظام التوظيف املّْحكم الحبك القائم عىل الذكر املعيل، إىل تحوالت رسيعة 

يف عدد الساكنة املتهرّمة، صاَحبَتْها زيادة الطلب عىل توفري الرعاية للمسّنني. تتمثّل 

أحدث اإلضافات إىل السياسات االجتامعية يف كال البلدين يف خطط التأمني طويلة 

األجل، والتي تغرّي بشكل جيّل وبأسلوب مشابهة إىل حد كبري موضع رعاية املسنني 

تحت مظلّة األرسة املعيشية الخاصة. كام يساهم التمويل الجزيئ لتلك الرعاية من 

خالل أقساط التأمني يف كال البلدين يف تشجيع التوّسع يف خدمات الرعاية القامئة عىل 

شكل عاملة متدنّية األجر وشبه متخصصة.

جميع  يف   )socialized( تعميام  أكرث  كبري  حد  وإىل  األطفال  رعاية  باتت  لقد 

أنحاء االتحاد األورويب، وذلك استجابة إىل الضغوط التي متارسها اسرتاتيجية التوظيف 

األوروبية وأهدافها الجندرية. شمل ذلك عىل األقل األطفال ذوي الثالث سنوات فام 

فوق. ومع ذلك، ظلّت رعاية األطفال دون سن الثالثة يف الغالب شأنا عائليا.  بيد 

أنّه ويف غياب تغيريات واضحة يف سلوك الرجال إزاء العمل املنزيل تُغذي املحاوالت 

األجر  مدفوع  غري  املنزيل  النساء  عمل  من  املزيد  لتحويل  األورويب  االتحاد  داخل 

نظام  النظر عن كون  األجر. وعالوة عىل ذلك، وبغض  إىل خدمات سوق مدفوعة 

العاملة  من  كبرية  نسبة  تُحال  عدمه،  أو  مميز  بشكل  اجتامعيًا  دميقراطيًا  الجندر 

متدنية  املهاجرات يف ظّل ظروف عمل  إىل  األجر  الرعاية مدفوعة  وأعامل  املنزلية 

األجر ومحفوفة باملخاطر دون منازع. تؤثر الفجوة يف هذا السياق يف ظروف عمل 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

نواٍح  من  تختلف  وأملانيا  اليابان  يف  للتكاثر  اإلقليمية  التنظيم  إعادة  أن  من  الرغم  عىل 
بيكا  املصدر:  الدولتني.  كلتا  يف  الرعاية  أعامل  ترتيبات  يف  مهاًم  دوًرا  املهاجرون  يلعب   ، مهمة 

فليكر  / نيكروس 

>>

https://www.flickr.com/photos/skrubu/50288548218/in/photolist-2jBPXmN-F4RWaD-oVLPvu-RZAvpk-2jnfBEY-2aSeaFg-29Ww9Mu-s5dAaK-ChC179-C1frDR-BuNqnv-ChC2Ds-CpT9jJ-C14CWS-BuNxqZ-24RLy4x-BuNCQr-7wJenz-C14DvN-CpTdE7-BuF4q5-ChC1vL-w9yVN-2k33DPd-BuFAmJ-BTGeWF-2meyYWN-CpTn3E-2i9YZT2-2kKJFAZ-ec5sX3-dAeomJ-BuNCtV-2mx4JBw-RK8yta-C15gko-23rfC7K-pxjwRz-CjULSg-CpTWsA-ChCuWo-ChCEAo-2mx12ab-2mwNnfo-C14mnQ-BuFbT1-BuF22C-BuNqGt-CscsZv-2mPKqQP
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

املواطنات،  وغري  املواطنات  النساء  عمل  بني  الواضحة  الفجوة  عن  ناهيك  املرأة، 

سياسات  ترمي  الجندر.  أنظمة  من  مختلفة  أنواع  املسار  طول  عىل  تتالقى  حيث 

إعادة تنظيم االنتاج االجتامعي املقرتن بخروج املرأة من الفضاء املنزيل للنفاذ إىل 

املتعلّقة باألرسة )مثال  السياسات  وظائف مدفوعة األجر وبأعداد أكرب، إىل جانب 

القوى  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز  إىل  املنزلية(  العاملة  لتوظيف  الرضيبية  اإلعفاءات 

العاملة بوصفها اسرتاتيجية لتحقيق النمو الوطني يف سياق التغريات الّدميوغرافية. 

وعليه، فإن اسرتاتيجيات النمّو مرتبطة بشكل أكرث إحكاًما أكرث من أّي وقت مىض 

بتكامل إقليمي فوق وطني لعمليّة التكاثر. 

< التباينات اإلقليمية 

تختلف عملية إعادة التنظيم اإلقليمي للتكاثر، يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ 

يف حالة اليابان، ويف االتحاد األورويب يف حالة أملانيا، يف جوانب مهمة. إذ أدت حرية 

الخدمات وحرية التنقل داخل االتحاد األورويب إىل إنشاء بنى تحتية للتجارة وتحرير 

حركة اليد العاملة تحريرا كلّيا، إال أن األدلة التي تفيد بالدور املهّم الذي أّدته الهجرة 

من أوروبا الرشقية يف قطاع الرعاية األملاين قبل أن يصبح ذلك ممكنا ملواطني الدول 

األعضاء الجدد للعمل بشكل قانوين يف أملانيا، تربز وجود مكافئ وظيفي وليس مجرّد 

اختالفات جوهرية. 

بلدان  رابطة  تبارش  األعضاء،  الدول  بني  فيام  املاهرة  العاملة  انتقال  ولتشجيع 

جنوب رشق آسيا -دول اآلسيان )ASEAN ( إزالة الحواجز يف بعض قطاعات التنّقل، 

األورويب.  االتحاد  يف  املعتمد  النظام  عن  يختلف  عمل  لنظام  املنطقة  اعتامد  رغم 

العمل  إلنتاج  مامثلة  ديناميكية  إلحداث  الثنائية  االتفاقات  عىل  اليابان  اعتمدت 

املتعلّق باإلنتاج والذي أعيد ترتيبه. وأوجدت بذلك ممرات جديدة لتنقل العاملة يف 

مجال الرعاية من خالل إعداد االتفاقيات التجارية، يف لغة الرشاكات االقتصادية. يف 

الواقع، مثّل العمل يف مجال الرعاية الهدف الرئييس لبنود الهجرة يف هذه االتفاقات. 

ويف عملية كسب غري مرشوع تستغّل أبرز بلدان املصدر مثال الفلبني، وإندونيسيا، 

النفوذ  الياباين وعىل  االستعامر  تاريخ  بناًء عىل  السابقة  اإلقليمية  الروابط  وفيتنام، 

السيايس لليابان بوصفها الدولة املانحة الرئيسية يف املنطقة، إضافة إىل مكانتها كأكرب 

مستثمر أجنبي. 

وخالفًا ألملانيا، رشعت اليابان يف نهج حذر لتوسيع عدد عامل الرعاية املهاجرين 

من خالل التفاوض بشأن االتفاقات الثنائية وتنويع تصنيف أعامل الرعاية باعتبارهم 

النقص  العاملة يف سّد  عاّمل مهرة أو غري مهرة. لكن عجزت إسرتاتيجيتها السترياد 

إىل  تعود جزئيًا  الثغرات  تلك  أن  والواقع  الرعاية،  العاملة يف مجال  اليد  الدائم يف 

القيود الصارمة املفروضة عىل الهجرة وإىل العقبات الكبرية التي تحول دون حصول 

املهاجرين عىل ترخيص عمل، إضافة إىل القيود املفروضة عىل مسارات الحصول عىل 

الجنسية مام يقلّص من تدفق العاملة املهاجرة إىل اليابان.

وانتهاجا لقواعد اللعبة القدمية، أقحمت الدولة اليابانية نفسها يف مركز الوساطة، 

الثنائية  التفاوض عىل االتفاقيات  حيث تنّصبت ليس فقط كعميل يف وضع قواعد 

بإدارتها  وذلك  العمل  سوق  يف  الوسيط  دور  تؤّدي  بوصفها  أيًضا  ولكن  وضبطها 

الحّر  التنقل  أّن  إذن  مندوحة  ال  املنطقة.  يف  األخرى  البلدان  من  العاملة  لحركة 

املتاخمة  البلدان  من  الحدود  عرب  التدفقات  عملية  من  يُيَرس  األورويب  االتحاد  يف 

ألملانيا. وتعني القيود املبكرة دخول مهاجرين مامرسني ألعامل الرعاية إىل أملانيا إما 

كعاملني لحسابهم الخاص )مبوجب حرية الخدمات يف االتحاد األورويب( أو كعامل 

غري مسجلني. إذ يُسمح للمهاجرين يف هذه املرحلة املبكرة بالعمل لدى أرس معيشية 

خاصة، إما دون تغطية ملعايري العاملة )إن كانوا يعملون لحسابهم الخاص( أو دون 

أّي لجوء إىل الشكاَوى )إن كانوا غري موثّقني(. وكام الحال يف الدول األعضاء األخرى يف 

االتحاد األورويب، سمحت الطريقة التي متّكن من خاللها عامّل الرعاية من الدخول 

إىل أملانيا لقطاع خدمات الوكاالت من االزدهار )املوجودة أساسا يف الدول األعضاء 

يف أوروبا الرشقية(. لقد أّدى رفع القيود تلك إىل تخبّط العاملني يف مجال الرعاية يف 

باملخاطر.  املحفوفة  الوسيطة  الخدمة  الخاص/  للحساب  العاملني  أشكال عالقة بني 

وبهذه الطرق، تم استحداث العاملة املهاجرة يف مجال الرعاية بوصفها منط توظيف 

محفوف باملخاطر.

ميكن أن تكون األَقْلَمُة والعوملة قوى إيجابية طاملا كانت تسنح بولوج الفاعالت 

النسويات لفضاءات جديدة يف الحكومات واملجتمع يف جهودهّن الرامية إىل تعبئة 

املعايري  مع  الجنسني  بني  املساواة  سياسات  مواءمة  أجل  من  الفعالة  الحركات 

اإلقليمي  املستويني  عىل  تصاغ  التي  السياسات  عىل  يتوّجب  ذلك،  ومع  الدولية. 

والدويل أّن يتوىّل الفاعلون السياسيون الوطنيون سّنها. لكن متنع التوترات الكامنة 

بني املؤسسات فوق- الوطنية والحوكمة الوطنية سهولة تنسيق املبادرات يف مجال 

البلدان. لقد تجىّل ذلك وبشكل حاد يف استجابة الحكومات الوطنية  السياسة عرب 

نحو  استتباعي  لتغيري  فرصا  كوفيد 19  مثال  األزمات  تخلق  إذ   .19 كوفيد  لجائحة 

أعامل  تقييم  إعادة  الجديد  العام  االعرتاف  عن  ينجم  وقد  اجتامعية:  منظومات 

الرعاية والسياسات العرجاء نحو إرساء مبادئ الدميقراطية االجتامعية. وبالتايل قد 

الطابع  إضفاء  إعادة  تضخيم  املعيشية  األرسة  يف  الرعاية  عمل  تكثيف  مآل  يكون 

التقليدي عىل مكانة املرأة. وقد نسبح ضد التيّار فنشهد تنامي عدم املساواة عىل 

أساس الطبقة والعرق واملواطنة.    

>ag0921@wayne.edu< توّجه كل املراسالت إىل هايدي غوتفريد عىل الربيد اإللكرتوين

غالبًا ما يرتبط هذا النوع من العمل بتقديم الرعاية والقيام بأدوار األعامل املنزلية مبا يف ذلك التنظيف والطهي 
 1

ورعاية األطفال واملسنني والتي تشمل القوى العاملة املنزلية غري مدفوعة األجر. املرتجمة
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 األنظمة الجندرية 
واألنظمة السياسية والنظام العالمي

بقلم: فالنتين م. مقّدم، جامعة نورث إيسترن، الواليات المتحدة األمريكية وعضو بلجنة البحوث التابعة للجمعية 
.)RC32( الدولية لعلم االجتماع المعنية بالمرأة والجندر والمجتمع

>

مفهوما ت بوصفه  والبي  سيلفيا  الذي صاغته  الجندر  نظام  مفهوم  بلورة  ّم 

باستفاضة  وتحليله  الكيّل  املستوى  عىل  االجتامع  بعلم  أساسا  يتعلّق 

تتميز  التي  املناطق  عىل  أساسا  تطبيقه  تّم  كام  الوطني.  املستوى  عىل 

بدميقراطيات رأساملية متطورة اقتصاديًا ويتّسم بقّوة اندماجه يف االقتصاد العاملي 

الرأساميل ويف أسواقه املالية. تّم حتى اآلن تضمني اململكة املتحدة، والواليات املتحدة، 

وإسبانيا، واليابان، وأملانيا، يف دراسات الحالة القطرية. ومع ذلك، فقد بدأنا نالحظ 

تطبيق هذا املفهوم عىل املناطق األقل منًوا والتي تُعدُّ موطًنا لكل من الدميقراطيات 

واألنظمة االستبدادية، سواء كانت تلك الدميقراطيات مدمجة يف االقتصاد العاملي أو 

ذات التبعية العالية. سأركز يف هذه الورقة عىل إيران وتونس. وأستهلّها بتناول بعض 

املعلومات األساسية حول الخلفية والسياق.

تشري عملية التطبيق عىل إرسائيل )عامليا ساعر( وتركيا )يجي كوكابيشاك( ودول 

مّد  امكانيّة  إىل  الورقة(  )كاتبة هذه  وتونس  واملغرب  الجزائر  مثال  العريب  املغرب 

نطاق مفهوم نظام الجندر ليشمل السياقات غري الغربية، وإن كان ذلك مع إجراء 

داخل  واالختالفات  الوطني  املستوى  عىل  للخصوصيات  مراعاة  الالزمة،  التعديالت 

البلد نفسه.

كنت  الذي  )املفهوم  البطريريك«  الجندري  »العقد  مفهوم  ساعر  عامليا  تضع 

النسائية  العاملة  القوى  اندماج  تعرّث  لتبنّي  كتاب صدر سنة 1998(  قد طرحتُه يف 

إرسائيل  يف  النتيجة  تبنّيُ  حيث  ليبريايل  النيو  االقتصاد  يف  اإلرسائيلية   - الفلسطينية 

نظاما جندريا محليّا باألساس يتّسم بأمناط من األنظمة الجندرية عىل نطاق أصغر 

ذات الرتكيز عىل العمومي وتعمل ُمَحاِذية. فبينام تبحث كوجابيشاك اختالف أنظمة 

الجندر املحلية يف تركيا بني األشكال ما قبل الحداثة والحديثة سواء مبرور الوقت أو 

حسب املنطقة دون الوطنية. ال تستخدم آييل ماري تريب Aili Mari Tripp مفهوم 

نظام الجندر يف كتابها األخري املعنون البحث عن الرشعية العنوان الكامل: البحث 

الصادر  )املرتجمة(  املرأة.  بحقوق  العربية  الديكتاتورية  تقبل  ملاذا  الرشعية:  عن 

الجزائر واملغرب وتونس مع  العريب مثال  املغرب  أّن مقارنتها لدول  إال  سنة 2021 

دول أخرى يف الرشق األوسط/ شامل إفريقيا )MENA( تؤكد نقايش لهذا االنتقال 

نقابوي-كوربورتارية«1   – »محافظ  جندري  نظام  إىل  الجديدة«  »البطريركية  من 

)conservative-corporatist( يُدار عىل النمط الرشكايت بدأ يربز يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا.

 ودون االستناد إىل بلورة نظام جندري، تتناول رانية مكتبي بالّدرس منط نظام 

املواطنة املراعي لالعتبارات الجندرية ُمحاججة بتبيان الفوارق يف املغرب واملرشق 

يتعلّق  الخاص سؤاال  أثرُت يف عميل  لقد  العريب.   الخليج  النفط يف  وماملك شيوخ 

يف  أو  الشيوعية  ظل  يف  الحداثات  )مثال  الرأساملية  وغري  الغربية  غري  بالحداثات 

البلدان  يف  الناشئة  الجندر  أنظمة  عىل  تركيزي  إىل  إضافة  االستبدادية(  البيئات 

املغاربية حديثة العهد باالنتقال الدميقراطي ال سيام تونس ومؤخرا إيران.

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

>>

ويف كّل الحاالت، فإن وضع النظريات النسوية وّجه االهتامم إىل التقّدم والرّكود 

عىل حّد سواء إن مل يكن ارتدادا يف تطّور النظام األبوي التقليدي /البطريريك والنظم 

الجندرية القامئة. وبهذا املعنى، يثار يف هذا السياق سؤال ما إذا كانت أنظمة الجندر 

تتشّكل فقط من قبل املجاالت املؤسسية عىل املستوى الوطني والبنية الطبقية أم 

-املركز،  تتمْوقع فيها  التي  االقتصادية  املنطقة  تنبع أوجه تشّكلها كذلك من خالل 

املنظومات  الباحثون يف  العلامء  الذي صاغها  النحو  األطراف – عىل  األطراف، شبه 

العاملية. من املحتمل أن يكون التنظري ألنظمة الجندر عىل هذا النطاق مبثابة خطوة 

أوىل نحو تحديد األنواع والديناميات والتوقعات إضافة إىل تحديد عمليات االنتشار 

والتّكتيل، والتوافقات والتباينات، والقوى الدافعة للتغيري ولالنتكاس.

< أنظمة الجندر يف الجنوب العاملي: املسائل املفاهيمية

التّطبيق إىل ما هو أبعد من الجنوب العاملي، أود أن  سعيا مّني إىل مّد نطاق 

أُبرز ثالث مسائل هاّمة.  تتعلّق املسألة األوىل بطبيعة استمرار البطريركية الخاصة 

وثبات مداها )البطريركية األرسية أو نظام الجندر ما قبل الرأساملية(، واالسم املالئم 

لنظام الجندر الناشئ أو الراسخ )املحافظ مقابل النيو ليربايل أو النظام الدميقراطي 

االجتامعي(، وكذلك استمرار أهّمية األرسة بوصفها مجاال مؤسسيا.

كردستان  عن  حديثا  نرش  مقال  يُبنّي  باملستويات.  فتتّصل  الثانية  املسالة  أّما 

اإليرانية أسهمُت يف تأليفه مع اثنني من علامء االجتامع الكرديني اإليرانيني، والذي 

يركز عىل العاصمة سناندج Sanandaj يف محافظة كردستان، كيف أّن األرسة ال تزال 

متثّل مجااًل مؤسسيًا بالغ األهمية ضمن النظام الجندري البطريريك الجديد األشمل 

إذن  يقود ذلك  الوطني.  املستوى  - عىل  املركزية  عالية من  االيراين – وعىل درجة 

إىل إثارة السؤال التايل: هل تعمل املجاالت املؤسسية بشكل مختلف عىل مختلف 

املستويات؟

قضية ثالثة تتعلّق بالّدوافع والجهات الفاعلة وراء التحول من نظام جندري إىل 

نظام آخر، والعوامل الكامنة وراء الركود أو االنحدار. عىل سبيل املثال، أُحّدُد يف عميل 

حول التحوالت يف نظام الجندر يف منطقة املغرب العريب التعبئَة النسوية كونها متثّل 

دوافع رئيسية للتّغيري، لكنني أوضحت إىل أن االزمة االقتصادية حالت دون إحراز 

مزيد من التقدم - ال سيام يف التحّول الدميقراطي يف تونس.

تعترب القضايا الثالث التي وافيتها بالتحديد قضايا متالزمة، من حيث حضور دوافع 

التغيري والجهات الفاعلة عىل مستويات مختلفة، وحاججُت باحتامل تأثّر املجاالت 

املؤسسية بالديناميات العاملية والوطنية ودون الوطنية. تقوم حّجتي الرئيسة عىل 

رضورة أن يكون النظام العاملي الرأساميل - الذي يُفهم عىل كونه التكوين الهرمي 

نقطة  التفاوت-  من  العالية  الدرجة  ذي  الدول  بني  والعالقات  الرأساملية  لألسواق 
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آلفاق  لفهمنا  املفاهيمي  املدخل  هو  الرأساميل  العاملي  لنظام  ا يكون  أن  “يجب 

عىل  املؤسسية  لتكوينات  ا ذلك  يف  مبا  االجتامعي،  لنوع  ا نظام  وديناميكيات 
مختلفة” مستويات 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

الدخول املفاهيمية حتّى ندرك آفاق نظام الجندر ودينامياته، مبا يف ذلك التشكيالت 

املؤسسية عىل مستويات مختلفة.

< أنظمة الجندر يف إيران وتونس- تطبيق تحليل النظم العاملية

أتناول بالبحث هنا االرتباطات املتبادلة مع تركيز تجريبي عىل اثنني من األنظمة 

تتسم بعدد  أفريقيا والتي  الجمهورية يف منطقة الرشق األوسط وشامل  السياسية 

كبري من الطبقات املتوّسطة مبا يف ذلك الّساكنة من النساء املتعلاّمت والطموحات 

لكن يخضع  بالنفط  والغني  إيران  االستبدادي يف  الحكم  املتطلّعات. ميثّل أحدهام 

ملطرقة الجزاءات التي فرضتها عليه الواليات املتحدة األمريكية ملعاقبته. وميّر النظام 

الكساد  يف  يتخبّط  لكنه  دميقراطيا  انتقاال  يشهد  بنظام  )تونس(  الدرس  قيد  الثاين 

ومجتمعات  واقتصادية  سياسية  بأنظمة  االثنان  يتميّز  بالديون.  مثّقل  االقتصادي 

واألحوال  باألرسة  املتّصلة  النقاشات  مستوى  يف  يلتقيان  لكنهام  متباينة  مدنية 

أنظمة  وكذلك  األنظمة  كال  يف  املؤسسية  املجاالت  تتشكل  ال  وهكذا  الشخصية. 

الجندر التي تُشّكلُها من خالل العوامل والقوى الداخلية فحسب، بل تبدو شديدة 

التأثر كذلك بالقوى التي تعمل عىل مستوى النظام العاملي الهرمي.

أعتقد أّن أنظمة الجندر نتاٌج لعمليات نظم عاملية شاملة تؤثّر يف الفاعلني ويف 

تحول  أو  الجنسني  بني  املساواة  تتيح  وعربها،  الوطنية  الحدود  ضمن  املؤسسات 

هيمنة  تحّدي  يف  منخرطة  طرفية  شبه  دولة  بروز  نالحظ  إيران  حالة  ففي  دونها. 

النظام العاملي، تتكبّد عقوبات اقتصادية ومالية تعّزز بدورها وجود القوى اليمينية 

مجال  يف  املحرز  التقدم  يف  الرتاجع  نحو  تدفع  أو  املرأة  مكاسب  وتعيق  املحلّية 

املشاركة والحقوق. ويف هذا املعنى، نالحظ يف إيران إجراءات مامثلة تتضّمن قراًرا 

رسميًا حديثًا ومثريًا للجدل مينح حّق األباء لوحدهم ال غري بإصدار تقرير تقييم أداء 

األطفال- السجل املدريس.  أّما يف حالة تونس، تواجه عملية التحول الدميقراطي التي 

تحظى بإعجاب واسع ونظام الجندر الناشئ الذي يتحرك يف اتجاه املساواة، خطرا 

العرضية بسالسل  للبالد وصالته  الصغرية  االقتصاديات  يلوح يف األفق جرّاء طبيعة 

وهذا  الخارجية.  والقروض  االستثامرات  عىل  اعتامده  إىل  إضافة  العاملية،  السلع 

يشمل الجمود وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن املساواة يف املرياث لألخوات، وهو أمر 

بالغ االحباط للناشطات النسويات. تنطوي هذه املسألة عىل املأزق القائم وإعاقة 

للناشطات  هائل  بشكل  محبط  أمر  وهو  لألخوات،  املرياث  مسألة  بشأن  التقّدم 

النسويات، يشمل أيضا التدخل الرئايس األخري املثري للجدل يف رسم النظام السيايس. 

تبنّي تحليالت الحاالت القطرية املتصلة بإيران وتونس، وهام حالتان لبلدان الجنوب 

العاملي عند تقاطعات األطراف وشبه األطراف، تأثري عمليات النظام العاملي الشاملة 

– التي تنطوي عىل سياسات الهيمنة داخل نظام الواليات املزدوج، والوضع الهش 

لالقتصادات الصغرية يف إطار االقتصاد العاملي - حول أنظمة الجندر.     

>v.moghadam@northeastern.edu< توجه كّل املراسالت إىل فالنتني م. مقّدم عىل الربيد اإللكرتوين

1 نقابوية أو كوربورتارية هي أيديولوجية سياسية تنادي لتنظيم املجتمع من ِقبل مجموعات جامعية )مثل 

الجمعيات الزراعية، العاملية، العسكرية، العلمية أو النقابية( عىل أساس مصالحها املشرتكة. ويكيبيديا

mailto:v.moghadam%40northeastern.edu?subject=
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 العوامل المحّددة 
للّدولة البطريركية التركية

بقلم:  آيجي كوجبيشاك، الجامعة المفتوحة، المملكة المتحدة

>

سمح نظريات أنواع أنظمة النوع االجتامعي إضافة إىل التأكيد عىل األهمية ت

الطبقة والعرق من  الجندر وعىل  القامئة عىل  التفاوت  املتساوية ألنظمة 

أجل التحول االجتامعي، بتقييم تأثري التغرّيات داخل الشخصية البطريركية 

للدولة. توسع هذه الورقة نطاق نظريات نظام الجندر من خالل دراسة محددات 

اسطنبول،  اتفاقية  من  تركيا  انسحاب  حالة  مُتكِّننا  إذ  تركيا.  يف  البطريركية  الدولة 

وهي معاهدة حقوق اإلنسان تتصّدى لقضيّة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل، من 

الطابع  التفاعل بني أجندات الدول املتعددة وعملية نزع  التحقيق يف مدى اسهام 

الدميقراطي عن عملية  التحول الدميقراطي يف زيادة قدرة املفاوضة الجامعية للرجال 

، بوصفها مجموعة مبنية اجتامعيا  ذات الصلة باملنظور الجنساين.

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

>>

< شكالن من الشخصية البطريركية الرتكية

بناًء عىل نظريات نظام الجندر، أشري هنا أن للفئات املهيمنة القامئة عىل الجنس 

هذه  تؤدي  املعنى،  هذا  ويف  الّدولة،  عىل  بالغ  تأثري  املجتمع  يف  والعرق  والطبقة 

الفئات إىل تفاعل بني أجندات الدولة املتعددة. فهيمنة اسرتاتيجيات اإلقصاء القامئة 

الجندر،  بالشكل املحيل لنظام  النوع االجتامعي، وفًقا لسيلفيا والبي، مرتبطة  عىل 

أّما عملية الفصل والتبعية القامئة عىل الجندر فهي مقرتنة باألشكال النيو ليربالية أو 

الدميقراطية االجتامعية ألنظمة النوع االجتامعي العامة. باالعتامد عىل هذا التمييز، 

أّحدد هنا مفهوم شكلني رئيسيني لطبيعة الدولة البطريركية وهي الدولة البطريركية 

الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليات  املثليني  ومجتمعات  النساء 
يف  تقدميها  تم  التي  اسطنبول  اتفاقية  من  تركيا  انسحاب  عىل  يحتجون  الذين  والخناىث 
املصدر:   .Kadıköy ، 2021 العنف.  أشكال  جميع  من  والنساء  الفتيات  لحامية  األصل 

.Yagmurkozmik / Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Istanbul_Sözlesmesi_protestosu,_Kadiköy.jpg
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

أعامل  يف  دورُها  ذلك  يف  )مبا  األرسي  اإلنتاج  عىل  املرأة  عمل  تُقرص  التي  املحلية 

السلعنة  من  متفاوتة  درجات  العامة  البطريركية  الدولة  تستخدم  الرعاية( يف حني 

ومن نزع الصفة السلعية )للسلع والخدمات التي تنتجها املرأة داخل املنزل( لضامن 

استدامة العبء املضاعف الواقع عىل كاهل املرأة من العمل املدفوع األجر والعمل 

غري املدفوع األجر. فبينام يُقّر الشكل األول اسرتاتيجيات اإلقصاء القامئة عىل النوع 

االجتامعي، يضبط األخري عملية التمييز والتبعية القامئة بني الجنسني داخل املجاالت 

املؤسسية لالقتصاد والنظام السيايس واملجتمع املدين والعنف.

يف  الدولة  تشّكل  عملية  لتحليل  بالنسبة  خاصة  بأهمية  املقرتح  اإلطار  ويتّسم 

الجنوب العاملي حيث يتألف الفاعلون السياسيون من مجموعات متنوعة. ومثلام 

تركيا ال يقترصون عىل  البطريرك يف  السياسيني  الفاعلني  فإن  بيّنُت يف موضع آخر، 

الذكور يف  املنتجني من  بل يشملون كذلك صغار  املعيشية،  لألرسة  العائلني  الذكور 

املناطق الريفية والحرضية.

عالوة عىل ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنّه يف ظّل الظروف التي تحافظ فيها األنظمة 

العام،  القرار  إطار صنع  يف  الجنسني  بني  كبرية  فجوات  للدميقراطية عىل  املناهضة 

تحافظ فئة معينة من الرجال النخبة عىل تعزيز نفوذها ملا متلكه من أدوات مؤثرة 

يف تشكيل نسق الحكم وقيادته. وهذا يعّزز بدوره قدرة الرجال عىل املساومة. أثري 

يف هذا املجال مفهوم رجال النظام1 يف اإلشارة إىل هذه الفئة من الرجال النخبة.

األلفية  من  األول  العقد  ومنذ  الرتكية  الدولة  احتواء  إىل  البيانات  تحليل  يشري 

الثالثة، عىل صدام بني شخصياتها البطريركية العامة وشخصيتها املحلية. ورمبا ال يخلو 

العديد من الدول األخرى من هذه الشخصيات املتضاربة إاّل أن التحول نحو الدولة 

الهيمنة  لتحدي  كاٍف  نطاقه غري  تركيا ظل محدوًدا كام ظّل  العامة يف  البطريركية 

البطريركية املحلية.  حيث تستحّث تدخالت الّدولة يف مجال االقتصاد نساء املناطق 

الحرضية ذوات املستوى التعليمي املتديّن نسبيًا عىل البقاء يف املنزل وتقديم الرعاية 

غري مدفوعة األجر، فضالً عن إبقاء النساء الريفيات كعامالت يف األرسة بدون أجر يف 

املزارع الصغرية واملتوسطة الحجم. 

أّما يف مجال املجتمع املدين، فيستثني النظام املناهض للدميقراطية الذي تأسس 

مؤّخرا )منذ الفرتة 2014-2015( النساء من عملية اتخاذ القرارات العامة والتمثيلية 

السيايس ويقمع الحركات االجتامعية يف الوقت ذاته الذي تجد فيه النساء أنفسهّن 

تقودها  التي  اإلنجاب  عىل  واملشّجعة  الجنسية  للمثلية  املعادية  باللوائح  مقيّدات 

الدولة، يف تحّكمهن يف حياتهّن الجنسية مبا يف ذلك قدرتهن اإلنجابية. وإذا ما ألقينا 

نظرة متأنية عىل تدخالت الدولة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يتبنّي 

العنيفة وذلك  الجنس  املغايرة  البيئة األرسية  إطار  للنساء يف  الدولة  جليّا محارصة 

من خالل الحد من نفاذ النساء إىل بدائل قابلة للتطبيق و التسامح مع العنف الذي 

العازبات أو املنفصالت أو املطلقات وكذلك العنف ضد  النساء  ميارسه الرجل ضد 

+ LGBTQ .ًواملثليني أو املتحولني جنسيا

< انسحاب تركيا من » اتفاقية إسطنبول« الدولية ملكافحة العنف ضد املرأة.

من خالل الرتكيز عىل انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، أتناول بالبحث مدى 

استخدام الجهات البطريركية ألجندة الدولة الرتكية اإلسالمية العنرصية للحفاظ عىل 

التقييم الذي أجريتُه أنه ويف البدء،  الطابع البطريريك املحيل للدولة. ويستفاد من 

تنظّمت يف الفرتة بني 2015 و2018 مجموعات معيّنة من الرجال ملناهضة اللّوائح 

القانونية التي تحظر زواج القرّص، والتصّدي لتأمني النفقة وتنظيم حضانة األطفال.  

كام تّم التدقيق يف القانون رقم 6284 بشأن حامية األرسة ومنع العنف ضد املرأة، 

الذي ُوضع استنادا إىل االتفاقية خالل هذه الفرتة الزمنية. وادعت هذه املجموعات 

من خالل إنشاء مجموعات نقاش متنّوعة عىل وسائل التواصل االجتامعي وتنظيم 

الواردة  اللّوائح  كانوا ضحايا  أنهم  الشوارع،  احتجاجات يف  وتنظيم  تضليل  حمالت 

أعاله. وهكذا تعّززت هذه املجموعات وحظيت حمالتهم املبدئية  بدعم رجال النظام 

مبا يف ذلك املعلقني والصحفيني واألكادمييني وقادة الطوائف الدينية والسياسيني من 

مختلف األحزاب السياسية.

لكن ظلت التعبئات األولية للرجال محدودة حتى إعادة التموضع االسرتاتيجي 

سنة 2019. وعىل الرغم من عدم اإلشارة إىل التفاقية اسطنبول قبل 2019، فقد حّول 

هؤالء الرجال بوصلة تركيزهم وأعادوا صياغة مطالباتهم التي وردت كام ييل:

1( وسم ال العالقات الجنسية املثلية فحسب بل استقاللية املرأة عن الرجل كذلك 

باعتبارهام التهديد األكرب للعرق الرتيك والطابع اإلسالمي يف بنية األرسة. 

2( التأكيد عىل أهمية مثل هذا النمط من البنية األرسية )للعرق الرتيك والطابع 

اإلسالمي( من أجل الوجود املادي واالجتامعي للسكان األتراك واملسلمني.

3(  تكرار الوهم املعروف بسعي الغرب إىل تدمري تركيا. 

التضامن  اإلشارة إىل تحقيق عملية  الجديدة تجدر  وباعتامد هذه اإلسرتاتيجية 

حيّزا  النظام  ورجال  »العاديني«  الرجال  من  املجموعات  هذه  بني  سابًقا  القائم 

قيادة حزب  عىل  فقط  ليس  نفوذه  قّوة  معّززا  فعاّل  وبشكل  النجاحات  من  كبريا 

القومية(  الحركة  )حزب  الرئييس  االئتالف  حزب  عىل  أيًضا  ولكن  والتنمية  العدالة 

وحزب الفالح املعارض )فيليسيتي(. لكن مل يكن قرار الدولة باالنسحاب رصيًحا يف 

مواجهة ردة فعل النساء القوي ومشاركة رشائح واسعة منهّن بفاعلية احتجاجا عىل 

االنسحاب الذي أعلنه أردوغان رسميًا يف مارس 2021، بناء عىل التالعب باالتفاقية 

من قبل مجتمع املثليني واستغاللها لكسب التطبيع مع املثلية الجنسية يف املجتمع 

الرتيك.، وهو ما يتعارض مع القيم االجتامعية والعائلية يف تركيا.

اتفاقية إسطنبول عجز حركة الرجال األولية )2015-2018( يف  لقد بيّنت حالة 

توسيع نفوذها عىل الدولة رغم جهود رجال النظام. حيث حالت املقاومة النسائية 

الرشسة يف مرحلة مبّكرة من تحقيق مطالبهم. لقد لعب رجال-النظام باعتامدهم 

األجندة العنرصية اإلسالمية الرتكية )منذ 2019(، دورا بالغ األهّمية يف توسيع نفوذ 

الفاعلني البطريركيني معّززين بذلك الدولة البطريركية املحلّيّة. يسهم هذا التقييم 

يف اثراء مخزون األدبيات ذات الصلة بالنوع االجتامعي ب 1( البحث يف املجموعات 

املتنوعة التي تشكل الفاعلني السياسيني البطريركيني، ال سيام ضمن سياقات الجنوب 

العاملي و2( استطالع السبل التي يؤدي بها التفاعل بني أجندات الدولة املتعددة إىل 

توسيع قدرة الرجال عىل املفاوضة الجامعية.      

>Ece.Kocabicak@open.ac.uk<   توّجه كل املراسالت إىل آيجي كوجبيشاك عىل الربيد االلكرتوين

1 تشري كاتبة الورقة إىل الفئة من الصفوة التي تصيغ اليات الحكم وتؤثّر يف القيادة. »رجال النظام« يف موازنة مع 

رجال الدين. املرتجمة

mailto:Ece.Kocabicak%40open.ac.uk?subject=
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نظام جندر 
جنوب- أوروبّي

بقلم: أولبا ألونسو، جامعة ساندييغو دي كومبوستيال، اسبانيا وروسيلّا سينتشيا، جامعة اوكسفورد، المملكة 
المتحدة وعضو لجان البحث في االقتصاد والمجتمع )RC 02( ولجان البحوث في مسائل الفقر، والرعاية االجتماعية، 

والسياسات االجتماعية، )RC19( وإيمانويال لومباردو،  جامعة كومبلوتنسي في مدريد، اسبانيا.

>

يف لنا أن نفهم االختالفات التي ينطوي عليها نظام الجندر يف دول جنوب ك

ما جرى  غالبا  الجندر؟  املختلفة ألنظمة  املسارات  يفرّس  الذي  وما  أوروبا؟ 

تصنيف اسبانيا وإيطاليا كوحدة قامئة بذاتها دون مراعاة االختالفات القامئة 

بينهام عىل أساس انتامئهام إىل النموذج املحيل أو املحافظ وبسبب إرثهام املشرتك 

يف تقاسم االستبداد والطبيعة القامئة عىل األرسة لدولة الرعاية، والتي ترسخ العالقات 

غري املتكافئة بني الجنسني وتحد من نفاذ املرأة إىل املجال العام. ومع ذلك، فقد أظهر 

متسارعة،  بوترية  يتضاعف  تباينها  وراح  تهجني  عالمات  املاضية  العقود  يف  البَلَدان 

حيث تحولت إسبانيا صوب شكل أكرث عمومية، بينام كانت وترية التغيري يف إيطاليا 

أبطأ بكثري، ويف اتجاه خصخصة أكرب لنظامها الجندري. 

يجدر التوقّف عند عمليات نظام الحكم واملجتمع املدين مليّاً باعتبارهام، وفق 

جدالنا، محرّكا أساسيّا يسهم يف اتّجاهات تغرّي أنظمة الجندر. لقد تناولت الدراسات 

النظام  بني  الديناميات  من  مستقاة  الصناعية  بعد  ما  الغربية  الدميقراطيات  حول 

السيايس واملجتمع املدين التي حلّلتها األدبيات الخاصة بنسوية الدولة، مدى تعزيز 

نسوية الدولة اإلقرار بحّق النساء يف التمثيل الدميقراطي ملصالح املرأة، ناهيك عن 

مدى أهمية التحالفات بني الحركات النسوية والهيئات املعنية بسياسات املرأة بغية 

أّن  عىل  التأكيد  يبقى  بالسياسات.  املتعلّقة  املناقشات  يف  الجندري  الطابع  إضفاء 

اتّجاهات نظام األحزاب السياسية، واالرث املؤسيس، والطائفة من الجهات الفاعلة 

املؤيدة واملعارضة للمساواة بني الجنسني، إضافة إىل دور األديان املنظمة والتمثيل 

السيايس للمرأة، واألفكار املجتمعية السائدة حول أدوار الجنسني، كلّها مكّملة للدور 

الذي تضطلع به نسوية الدولة والحركة النسائية وذلك من خالل إيجاد تشكيالت 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

>>

محّددة من العوامل التي تتفاعل فيام بينها والتي تؤّدي إىل بروز اختالفات تتخلّل 

مسارات أنظمة الجندر.

تعرتض دراستنا وجود منوذج نظام جندر يف جنوب أوروبا يناسب جميع البلدان 

تحليل  يشري  إذ  الدراسة.  اهتامم  االختالفات  هذه  محور  وشكل  املنطقة.  هذه  يف 

مسارات سياسات املساواة بني الجنسني يف إيطاليا وإسبانيا يف العقد األول من األلفية 

الثالثة مع اإلشارة إىل اإلرث السابق ملأسسة املساواة بني الجنسني أنّه يتعّذر تصنيف 

بلدان جنوب أوروبا تحت مظلّة نفس النموذج نظرا لتباينهام وعىل نحـٍو ملحوظ 

بني  مراوحا  شعبية،  أكرث  اإلسباين  الجندر  نظام  ازداد  فبينام  الجندري:  نظامهام  يف 

األشكال االجتامعية الدميقراطية التقدمية والنيو ليربالية املحافظة حسب لون الحزب 

يف الحكومة، ظل نظام الجندر اإليطايل أكرث محلية ومحافظة.

< الديناميات يف نظام الحكم واملجتمع املدين

النظام  بالديناميات داخل مجايْل  أكرب  الجندر بدرجة  تتأثر االختالفات يف نظام 

السيايس واملجتمع املدين وفيام بينهام. وتتمثّل العوامل الرئيسية التي تتيح لنا تقييم 

نظام الجندر يف إيطاليا وإسبانيا ضمن النظام السيايس يف: 

 1( طبيعة النظام السيايس لألحزاب األكرث عدائية يف إيطاليا منه يف إسبانيا يف ضوء 

قوة أحزاب ميني الوسط السائدة يف إيطاليا ناهيك عن وجود أحزاب يسار الوسط أكرث 

استباقية بشأن املساواة بني الجنسني يف إسبانيا ترفقهام تنامي قّوة األحزاب الشعبوية 

اليمينية الراديكالية – أحزاب أقوى ذات أدوار حكومية حظيت الثوابُت فيها بصوغ 

املحافظ  أو  املحيل  النموذج  إىل  ينتميان  أنهام  عىل  مًعا  وإيطاليا  إسبانيا  دمج  يتم  ما  غالبًا 
وأصبحا  التهجني  عالمات  البلدان  أظهر   ، املاضية  العقود  يف   ، ذلك  ومع  الجنسانية.  لألنظمة 

كومنز. ويكيميديا   /  Granata92 املصدر:  متزايد.  بشكل  مختلفني 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:600px_Spain_and_Italy.png
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

السياسات يف إيطاليا منذ تسعينيات القرن املايض، إاّل أنها مل تربز يف اسبانيا إاّل اآلن. 

 2( عمق الدميقراطية: إذ ال يزال التمثيل السيايس للمرأة متدنّيا جًدا يف إيطاليا – 

مل تتجاوز نسبة 11 يف املائة حتى سنة 2018 - مقارنة بإسبانيا التي بلغت فيها نسبة 

التمثيل السيايس للمرأة حوايل 40 يف املائة منذ سنة 2007.

 3( تدخل األديان املنظّمة يف السياسة يحظى الفاتيكان ومجتمعه املدين وحلفاؤه 

السياسيني بحق النفاذ املبارش إىل الدولة والذي يؤثّر تأثريا ضاّرا إىل حّد أكرب يف مسألة 

املساواة يف إيطاليا أكرث منه يف إسبانيا. 

 4( النسوية الحكومية واملثلثات املخملية )velvet triangles( )أي التفاعالت 

بني صانعي السياسات واألكادمييني والخرباء النسويني والحركات النسوية(.  ناهيك 

الجنسني  بني  املساواة  مأسسة  يف  ضعف  عىل  بإسبانيا  مقارنة  إيطاليا  انطواء  عن 

والنساء  املرشعني  وبني  النسويات  الناشطات  بني  التحالفات  الخلل يف حبل  وعمق 

الدميوقراطيات واألكادمييني.

 5( تشّكل الفيدرالية يف إسبانيا قوة تقدمية تدفع نحو ابتكار سياسات يف مجال 

املساواة بني الجنسني وبني املناطق، وبني املناطق والدولة املركزية يف ظّل غياب مثل 

هذه النظام يف إيطاليا. 

6( ظلت األرسة بوصفها ميزة من سامت نظام الرعاية االجتامعية محافظة أكرث 

عىل قّوتها يف إيطاليا مقارنة بإسبانيا.

تتمثّل  التحليلية،  الدراسة  املدين يف هذه  للمجتمع  املتاح  الحيّز  إىل  بالنظر  أّما 

نوع  أجريناه يف ثالث مسائل وهي: 1(  الذي  التقييم  املؤثّرة يف  الحاسمة  العوامل 

واملتسمة  املساواة  عن  عوضا  التباين  عىل  أكرث  القامئة  إيطاليا  يف  النسائية  الحركة 

النساء  حضور  أّدى  حيث  اسبانيا،  يف  منه  بكثري  أقّل  الدولة  قبل  من  بتسيري 

الدميقراطيات والنسويات داخل األحزاب اليسارية إىل ضامن االستمرارية يف تطوير 

الجندر  لدمج  املناهضة  الحركات  قوة   )2 وتقويتها.  الجنسني  بني  املساواة  سياسة 

والتي تحظى مبعاضدة الفاعلني السياسيني الرّسميني لها يف عملية كبح جامح ملراعاة 

بنّيٍ يف إيطاليا منه يف إسبانيا، مع أهّمية وجود روابط  الجندر. يتجىّل ذلك بشكل 

قامئة بني الحركات املناهضة وبني األحزاب الشعبوية اليمينية الراديكالية يف الحكومة. 

بينام يبدو هذا االرتباط السيايس ظاهرة أحدَث عهدا يف اسبانيا. 3( مجال املعرفة: 

بينام يتطور الرأي العام يف إسبانيا نحو األفكار التقدمية حول أدوار الجنسني وزيادة 

العلمنة، يعّد االتجاه املحافظ يف الثقافة السياسية واملجتمع إحـدى أكثـر الظـواهر 

السياسـية هيمنة يف إيطاليا. 

يف  الجنسني  بني  املساواة  سياسات  باتجاه  تدفع  التي  العوامل  مارست  عموما، 

الجنسني.  العاّمة يف تعزيز املساواة بني  السياسات  ادماج  اسبانيا ضغوطًا أكرب نحو 

بينام حّددت القوى املحافظة واملناهضة للسياسات من منظور الجندر يف كل من 

جندر  نظام  لتطوير  عدائية  أكرث  سياقًا  ايطاليا  يف  املدين  واملجتمع  السيايس  النظام 

األدوار  حول  الراسخة  املحافظة  األفكار  استدامة  تؤثّر  وتقدمي.  شعبي  اجتامعي 

األرسية  الهياكل  تثبيت  يف  والسياسة  والتوظيف  األرسة  داخل  التقليدية  الجنسانية 

التقليدية السائدة، يف إيطاليا، بينام تنحى إسبانيا منحى منوذج األرسة ذات العائلنْي. 

نظام  يف  التخريبي  التأثري  يف  بدلوها  املنظمة  األديان  تديل  الصورة  هذه  ولتكملة 

الجندر يف إيطاليا. يحدث هذا كلّه يف ظّل تناٍم بالغ يف علمنة املجتمع اإلسباين مقارنة 

باملجتمع اإليطايل، علمنة أتاحت إلسبانيا تقدًما أكرب يف مسار املساواة بني الجنسني.

خلصت هذه الدراسة املقارنة إىل استنتاجات بشأن أنظمة الجندر املتباينة يف كّل 

من إيطاليا وإسبانيا من خالل الرتكيز عىل التفاعالت بني مجاالت السياسة واملجتمع 

مراعاة  إىل  الرضورة  تدعو  ذلك  من  يتضح  وكام  للتغيري.  محركات  بوصفها  املدين 

الدراسات املستقبلية ملسألة التفاعل مع املجاالت الحاسمة األخرى مثال االقتصاد، 

إدراكا  الجنسية حتّى تحقق  والحياة  بالجسد  املتعلقة  والقضايا  واملعرفة،  والعنف، 

بيّنا وأكرث شموالً لالختالفات القامئة بني أنظمة الجندر يف جنوب أوروبا التي تتحدى 

بدورها األمناط والرموز العاّمة واألقّل دقّة.      

   

 >elombardo@cps.ucm.es<  توّجه املراسالت إىل إميانويال لومباردو عىل الربيد اإللكرتوين

mailto:elombardo%40cps.ucm.es?subject=


32

 العدد ١ من السلسلة ١٢ - ابريل -  ٢٠٢٢ 

 أزمة في تماٍد؟ 
أنظمة الجندر ما بعد كوفيد داخل 

االتحاد األوروبي
بقلم: روبيرتا غيرّينا، جامعة بريستول، المملكة المتحدة وهيثر ماك راي، جامعة يورك، كندا وآنّيك ماسيلو، جامعة 

كانتربري )UC( نيو زيلندا.

>

يذكر التاريخ سنة 2020 بوصفها السنة التي شهد فيها العامل تباطئا تدريجيًا. س

بالثوابت  املعلّقني،  من  العديد  وفق   19 كوفيد  جائحة  تفيّش  ألقى  إذ 

بها  يسرتشد  والتي  القامئة  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  واألعراف 

هذه  آخرون  اعترب  بينام  العارمة.  الفوىض  من  حالة  يف  العاملي  السيايس  االقتصاد 

األزمة فرصة للتفكري والتباحث يف مدى األثر الذي نخلّفه يف كوكب األرض. والطبيعة 

االتحاد األورويب  الجائحة وفق رؤية  للهياكل االجتامعية والسياسية. متثل  املرتابطة 

الذي اهتّز بالفعل وعصفت به أزمات أخرى مختلفة، معضلة وجودية. نتساءل يف 

هذا السياق هل هذه هي األزمة التي تفتح األبواب أمام االنقسام والتفكك أم أنها 

ملسار  وضوحا  أكرث  وبشكل  شموالً؟  وأكرث  جديد  أورويّب  اتحاد  لتصور  تهيئ  فرصة 

تحليلنا نُثري السؤال التايل ما هو دور االتحاد األورويب بوصفه طرفا فاعال يف مسألة 

ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

>>

لالتحاد  الجنسانية  املسائل  مستقبل  هو  وما  الجائحة؟  بعد  ما  مرحلة  يف  الجندر 

األورويب؟

نشري إىل أنّه تّم توثيق التأثري الجندري والعنرصي لألزمات ضمن حدود االتحاد 

األورويب توثيقا دقيقا، فضالً عن دور االتحاد األورويب بوصفه عنرصا فاعال يف الجندر 

ونرشه االسرتاتيجي لخطاب املساواة الذي تضطلع به املؤسسات. لقد شغلت األزمة 

املركّبة الحالية حيزًا كبريًا من استجابة االتحاد األورويب وتؤكّد تداعياتُها عىل قدوم 

مرحلة حّساسة -وهو تأكيد العملية التي تندمج مبوجبها األزمات املركّبة واملتداخلة 

املرحلة  األورويب، ورمّبا متثّل هذه  االتحاد  الجندر يف  الوجود« عىل نظام  يف »حالة 

الحاسمة نقطة فارقة وتنطوي عىل أهمية أبلغ من تلك املنعطفات الحاسمة السابقة.  

عىل  الضوء   ، السابقة  األزمات  من  أكرث   ، الوباء  سلط  لقد 
االقتصاد  عىل  الحفاظ  يف  املرأة  تلعبه  الذي  الحاسم  الدور 

اربو. رسم  األورويب.  االتحاد  يف  االجتامعي  والنسيج 
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ضروب متنوعة من أنظمة الجندر 

 Sylvia ،تجدر اإلشارة إىل تحّول نظام الجندر يف االتحاد األورويب وفقا لسيلفيا ويلبي

Walby وتحت ضغط هذه األزمات املتعددة، من الدميقراطية االجتامعية إىل نظام 

يف  معاكسة  اتجاهات  وجود  رغم  مختلفة  نواحي  من  ليربالية  األكرث  العام  الجندر 

نواح أخرى.  متثل هذه األزمة املركّبة بالنظر إىل تحليلنا اختباًرا لقيم االتحاد األورويب 

ولهويته ال سيام فيام يتعلق بالدور املوكول له بوصفه عنرصا فاعال يعنى بالجندر 

داخل حدوده باإلضافة إىل رشكائه الخارجيني وجريانه.

 < تاريخ طويل من األزمات

وضعت  ما  وعادة  األزمات.   ضمن  من  واحدة  األورويّب  التكامل  قّصة  تعّد 

من  أسطورية  األزمات، يف صيغة  بعد  ما  فرتة  االستقرار يف  وتحقيق  الكوارث  تلك 

بوصفنا  تبيّنا  جديدة.  سياسية  ملساحات  وخلقها  اقتصادية  لفرص  توفريها  حيث 

األورويب يستمّد جذوره من  التكامل  أن مرشوع  األورويب  االتحاد  باحثني يف  علامء 

الخيايل  العنقاء  وكطائر  العرشين.  القرن  ألوروبا  املعقدة  الجيوسياسية  الديناميات 

مزقتها  التي  أوروبا  رماد  من  ينهض  والذي  الرماد،  تحت  من  دوماً  ينبعث  الذي 

الحرب، أسهم االتحاد األورويب يف تأمني السالم يف القارة عىل مدى 70سنة. يعّد هذا 

بالتأكيد تاريخا جزئيا. فهو يغفل إخفاقات االتحاد األورويب يف التعامل مع الرصاع يف 

البلقان ويتغاىض عن تأثري السوق املوحدة يف االقتصادات األضعف يف الكتلة. كام 

تفيد مسألة تبني املنظور النسوي املتقاطع أن مثل هذه الفرص ليست يف متناول 

الجميع بشكل متساٍو. بل أدت األزمات املتتالية إىل مزيد استبعاد املخاوف الرئيسية 

ذات الصلة بالعدالة االجتامعية واملساواة.

وهكذا فإّن جائحة كوفيد 19 العاملية ماهي إال الفصل األخري من سلسلة من 

من  وضوًحا  أكرث  بشكل  ورمبا  التاريخيّة،  املحطّات  أبرز  من  تعترب  فهي  األزمات. 

باالنتامء  واملقرتنة  للعمل  الجنسية  التقسيامت  أبرزت  إذ  الكوارث،  من  سابقاتها 

العرقي يف املجال الخاص ومجال االقتصاد النظامي.  يتيح لنا فهم تركيز خطة التعايف 

بعد كوفيد 19 تقييم األولويات الرئيسية والرؤية ملستقبل االقتصاد ونظام الجندر. 

بل ونثري يف هذا السياق السؤال اآليت: هل ينحى التوازن الذي يحدث داخل التغريات 

يف نظام الجندر كام حّددته وضبطته ويلبي Walby نحو نظام أقل دميقراطية أم 

أنه يستجيل مساحة لتخيل مستقبل أكرث شموالً.  وهكذا، تحملنا الرضورة إىل فهم 

االستقرار ما بعد 2020 يف السياق التاريخي لألزمة املركّبة التي حّددتها أزمة اليورو 

يف  املستمرة  اإلنسانية  األزمة  وكذلك  بها(  املقرتنة  التقشف  )وسياسة   2008 لسنة 

من  بريطانيا  خروج  وأخرياً  خطورة،  األكرث  الهجرة  وطرق  املتوسط  األبيض  البحر 

االتحاد األورويب وصعود الحركات الشعبوية املعادية ألوروبا يف مختلف أنحاء القارة.

< نظام الجندر زمن كوفيد 19

انصّب الرتكيز خالل املرحلة األوىل من تفيش أزمة كوفيد 19 عىل استجابة شاملة 

ألوروبا وعىل بناء القدرة عىل تحّمل الخدمات الصحية الوطنية. وحظي العاملون 

ظل  يف  الضطالعهم  األبطال  بصفة  واملمرضات  واألطباء  الصحية  الرعاية  مجال  يف 

الفريوس.  مكافحة  يف  الجديد  املواجهة  خط  بأنه  حينها  ُوسم  فيام  مضنية  ظروف 

حيث كان لهم الفضل خالل تلك املرحلة يف تأمني الصحة العامة.  ونظرًا ألن العديد 

من العائالت أعادت تنظيم العمل والحياة ليتّم تنفيذها انطالقا من املنزل، وقعت 

النساء/ األمهات تحت وطأة أعباء التمدرس وتقديم الرعاية بشكل بالغ.  واستمرّت 

أنها  إاّل  املرئية  املدفوعة األجر وغري  الرعاية غري  الواقع يف تقديم معظم  النساء يف 

خدمات رعاية أساسية تدعم االقتصاد بأكمله. وهكذا، نحا االتجاه األورويب نحو نظام 

الجنوسة خاص متنامي أعاد التأكيد عىل التقسيم التقليدي للعمل بني الجنسني. 

 وهكذا، أماطت تدابري الصحة العامة الرامية إىل الحّد من تفيش كوفيد 19 اللثام 

عىل أحد أهم أوجه القصور يف منوذج املساواة املضمن يف نظام جنساين نيوليربايل.  مل 

يف الرتكيز عىل النفاذ إىل سوق العمل وتفعيل النساء ذوات األطفال يف سن املدرسة، 

للتصّدي للتمييز الجندري يف أعامل الرعاية يف األرسة عميق الجذور. لقد أبرزت هذه 

األزمة، حتى أكرث من األزمات السابقة، الدور الحاسم الذي تلعبه املرأة يف االقتصاد 

مبيّنة استمرار أهمية إعادة اإلنتاج االجتامعي يف أداء االقتصاد النظامي. نالحظ أّن 

العديد من العامل الرئيسيني من مقدمي الرعاية الذين يؤّدون مهامتهم و »يحاربون 

الفريوس عىل الخطوط األمامية« من عامالت نظافة، وممرضات، ومقدمات رعاية، 

وأطباء أساسا من النساء. ومن نواٍح عديدة، أبرزت استجابات السياسة لـأزمة كوفيد 

استمرارية القيم املرتبطة بنموذج الذكر العائل. من املفارقة، أّن العمل الذي أعال 

املجتمع األورويب خالل الجائحة العاملية والذي تؤديه النساء يُقّدر بأقل من قيمته  

الرسمية  الحسابات  مريئ يف  ليغدو غري  وإخفاؤه  بسهولة  عنه  التغافل  يتم  ومهني، 

األمر  اعتامد  أن  يبدو  األورويب.  االتحاد  يف  الجندر  نظام  إخفاء  وبالتايل  لالقتصاد، 

التوجيهي لالتحاد األورويب الخاص بالتوازن بني الحياة املهنية والحياة الخاصة لسنة 

2019 مل يضف شيئًا يذكر يف أداء مهّمة التخفيف من األثر السلبي للعبء املزدوج 

عىل مقدمي الرعاية الصحيّة أثناء الجائحة العاملية. ومع ذلك، فهي تشّكل منهاجا 

بعد  ما  التعايف  يتّم تضمينها يف خطة  األورويب« حتّى  االتحاد  لربوز »سياسة رعاية 

لالتحاد  )RRF(التابعة  الصمود  عىل  والقدرة  كورونا  جائحة  آثار  من   19 كوفيد 

األورويب.

االتحاد  يف  الجندر  بنظام  سيلحق  الذي  املركّبة  األزمة  أثر  عن  هنا  نتساءل 

 )RRF( الصمود والقدرة عىل  آثار جائحة كورونا  التعايف من  األورويب؟ متثّل خطة 

التابعة للمفوضية األوروبية فرصة للتمّعن بشأن أي شاكلة من املنظامت سيصبح 

عليه االتحاد األورويب. تنطوي هذا الرؤية عىل طموح َجيِلّ ترفقه ميزانية عىل نفس 

القدر من الطموح تسعى إىل دعم »انتقال عادل« وإىل تعايف. ويظّل السؤال املتعلّق 

بتأثري هذا االستثامر يف نظام الجندر يف االتحاد األورويب واملجاالت املكونة له دون 

إجابة.      

>roberta.guerrina@bristol.ac.uk<  توّجه كل املراسالت إىل روبريتا غرّيينا عىل الربيد اإللكرتوين
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اللّعب بالنّار: 
علم اجتماع الذكورة 

بقلم: راوين كونّيل. جامعة سيدني، استراليا وعضو لجان البحث المعنية بالمرأة والمجتمع )RC32( ولجنة البحث 
.)RC35( حول التحليل المفاهيمي والمصطلحي

>

الحتالل س املختلفة  الطرق   - الذكورية  الخصائص  حول  األسئلة  ليست 

تروي ملحمة  األحوال.  بأي حال من  - جديدة  للرجل  االجتامعية  املكانة 

جلجامش السومرية األكدية الخالدة، ومنذ أربعة آالف سنة، قصة ذكورينت 

متناقضتني، ملكية جلجامش Gilgamesh املهّذبة ورجل الرّبية إنكيدو Enkidu. أّما 

اإللياذة الكالسيكية العظيمة يف األدب اليوناين فتناولت قصة امتزجت فيها مشاعر 

املالئم،  املندفع وغري  الرفيق   Patroclus باتروكلوس الرصاع بني  القامئة عىل  الحب 

وآخيل Achilles القاتل املحرتف والعنيد والشهم الشديد. ويف الحقيقة، من املؤكّد 

تأثري هذه العالقة كعامل حاسم مفصيّل يف قصة هومريوس.

ال يستند علم اجتامع الذكورة الحديث عىل األساطري رغم أنّه يجدر بنا أن نتذكّر 

خلفيته الثقافية العميقة يف رسد قصص القّوة، والعنف والرفقة.  يبدو من السهل 

كام ورد يف تذكري عامل النفس جنوب أفريقي كوبانو راتييل Kopano Ratele اإلفراط 

يف تبسيط الذكورة »التقليدية«. فاألعراف والتقاليد القامئة متعّددة ومعّقدة وموضع 

اختالف.

< الربوز: من األدوار القامئة عىل نوع الجنس إىل النظرية البنيوية

الغزو  من  شك،  موضع  الذكورة  معنى  االجتامعية  األزمات  تضع  أن  ميكن 

االستعامري إىل البطالة الجامعية إضافة إىل التحّديات التي تواجهها الذكورة من طرف 

الحركات النسائية. ليس من املستغرب أن تتزامن االستكشافات القامئة عىل التحليل 

النفيس الرائدة للذكورة )من قبل فرويد Freud ويونغ Young ويف املقام األول أدلر

Adler( مع حركة االقرتاع النسائية وفكرة »املرأة الجديدة« يف أوروبا الوسطى. كان 

طورتها  بالجندر،  تعنى  شاملة  اجتامعية  نظرية  أول  وضع  الذي  املجتمع  هو  هذا 

.Mathilde Vaerting املعلمة النسوية األملانية ماتيلد فارتينغ

األبحاث  يف  التحّول  نقطة  السبعينيات  يف  املرأة  لتحرير  الكونية  الحركة  تعّد 

الرائد  العلمي  االجتامعي  اإلطار  كان  حينها،  الذكورية.  بالخواص  املتعلقة  الحديثة 

لفهم الجندر ينطوي عىل فكرة »أدوار الجنسني«. و ال تزال هذه الفكرة مألوفة يف 

وأعامل  كالتعليم  العملية  املجاالت  االجتامعي ويف  النفس  علم  اإلعالم ويف  وسائط 

بينام ميكن  كّل جنس  لدور  تعلّم  إطار عملية  الذكورة يف  تطّور  يُفرّس  قد  الصّحة. 

ملعايري  نتاجا  الشباب  فئة  بني  الطرقات  وحوادث  السيئة  والِحمية  التدخني  اعتبار 

الدور الذي يضطلع به الذكور.

تعترب فكرة األدوار الجنسية مبثابة تقدير مبديئ قيّم يف التحليل االجتامعي القائم 

الوراثة  بأن علم  االعتقاد  إزاء  بديالً جليّا  تُوفّر  الجندري. فهي  املنظور  عىل مراعاة 

يحّدد الذكورة واألنوثة أم أنه أمر ربّاين. وتدعو عالوة عىل ذلك، إىل االنتباه إىل دور 

عملية  ويؤثرون يف  املعايري  يحددون  الذين  إلخ(  اإلعالم،  وسائل  )الوالدين،  الوكالء 

بتغرّي  ارتهانها  يف  الجنس  أدوار  تغرّي  بإمكانية  املفهوم  هذا  ويقّر  والتعلّم.  اإلدراك 

الجامعات  من  العديد  رشوع  إىل  اإلشارة  تجدر  تنظّمها.  التي  االجتامعية  األعراف 

النسوية يف سبعينيات القرن املايض  يف تغيري معايري الدور املوكول للمرأة. وانطالقا 

الرجل،  أدوار  بشأن  ذاته  بالسعي  القيام  النشطاء  بعض  حاول  نفسها،  الروح  من 

متحّدثني عن »تحرير الرجل« إىل جانب تحرير املرأة.  كام أثرت هذه األجندة يف 

رؤى نظرية

>>

يصور  سيدين.  جامعة  حرم  يف  لجلجامش  حديث  متثال 
يده.  يف  يحمله  الذي  األسد  قتال  بعد  ساملًا  هنا  جلجامش 

اإلبداعي. املشاع   /  Gwil5083 املصدر: 
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رؤى نظرية

بالتكوين يف 1981- للرجال حظيت  تقدمية  منظمة وطنية  املتحدة عىل  الواليات 

.1982

لكن رسعان ما اتضحت أوجه ضعف خطرية يف مفهوم أدوار الجنسني. كان من 

املفرتض عادة أنه مثّة يف أي مجتمع دوًرا واحًدا للذكور ودوًرا نسائيًا واحًدا ال غري. إال 

أّن البحوث التجريبية أثبتت مراًرا وتكراًرا أمناطًا جنسانية متعددة. وعجزت نظرية 

األدوار يف تفسري الفروق الهائلة بني الجنسني يف الرثوة ويف الدخل ويف ملكية األرض 

األحوال  أحسن  يف  النظرية  هذه  تثبت  أن  وميكن  العامل.  أنحاء  معظم  يف  القامئة 

تعديالت عىل أوجه التفاوتات االقتصادية. ومؤّخرا واجهت نظرية األدوار القامئة عىل 

نوع الجنس تلك صعوبة شديدة بشأن قضايا القوة والعنف.

من  عدد  يف  االجتامع  علامء  حاول  العرشين،  القرن  من  الثامنينيات  وبحلول 

تناولهم  إىل  اإلشارة  تجدر  األدوار/املعايري.  نهج  يتجاوز  نطاق  يف  العمل  البلدان 

ملسألة الجندر بوصفها بنية اجتامعية واسعة النطاق متّصلة باالقتصاديات والدول 

أكرث  صور  ذاته  اآلن  يف  وبرزت  بينها.  فيام  الشخصية  والعالقات  األرس  عىل  عالوة 

تعقيًدا للذكورة قيد البناء تستلهم أفكارها من حركة تحرر املثليني وحركات الحقوق 

املدنية ناهيك عن تحرير املرأة. كام استفاد علامء االجتامع أيًضا من التحليل النفيس 

واألثنوجرافيا والبحث الكّمي.

 Ursula مولر  وأورسوال   Sigrid Metz-Göckel ميتز-جوكل  سيغريد  نرشت 

Müller سنة 1985 كتابا بعنوان دير مان Der Mann عرضتا فيه تقريرا عن دراسة 

استقصائية وطنية لحياة الرجال وملواقفهم يف أملانيا. ويف السنة نفسها، نرش فريق 

ثالث  عقدت  كام  للذكورة«،  جديد  اجتامع  علم  »نحو  بعنوان  مانِيِفستُو  أسرتايل 

جلسات حول »دراسات الرجال« يف مؤمتر املنظمة الناشطة يف الواليات املتحدة. بل 

وقبل ذلك، وكام يف تصور آشيس ناندي Ashis Nandy نرش يف الهند روايته الرائعة 

عن بناء الذكورية وفقدان واستعادة الذات يف ظّل االستعامر عنوانها العدو الحميم 

. )1983(

< املحيط العاملي

وهي   مختلفة  مبسّميات  ُعرف  للبحث  مجال  ُوضع  الزمن  من  عقد  خالل 

الرجل«  حول  »دراسات  النسائية«(  »دراسات  مع  )بالتوازي  الرجال«  »دراسات 

الرّجال  و»دراسات  الذكورة«،  »ودراسات  باألملانية،   Männerforschung

والذكوريات« ودراسات نقدية عن الرجال والذكورة« أو عبارات مامثلة. احتضنت 

واسكندنافيا،  أملانيا،  وهي  الغنيّة  واملناطق  البلدان  يف  الجامعاُت  األّولية  مراكزَها 

واململكة املتحدة، والواليات املتّحدة األمريكية وأسرتاليا. مل تُحدث الجامعات أقساًما 

للدراسات الرجالية. بل عادًة ما يتّم التدريس حول الذكورة يف سياق برامج دراسات 

الجندر األوسع، أو يف دروس ذات الصلة باختصاص الجندر يف أقسام علم االجتامع 

والتاريخ واألدب والعلوم اإلنسانية األخرى. 

النور مجالت متخّصصة يف هذه  إىل  أما خالل سنوات 1990 وما تالها ظهرت 

تنرش يف  الذكورة  تعنى مبسألة  بحثية  مثاين مجاّلت  اآلن  بات هناك  الحقل حيث  

خمسة بلدان مختلفة. كام تعّددت املبادرات إلنشاء مراكز بحثية متخّصصة، لكن 

مل يدم منها إاّل عدد قليل. ومع ذلك ظلّت مؤمترات الباحثني منذ بداية التسعينيات 

يُحتفظ  الببليوغرايف،  للعمل  هائل  إنجاز  ففي  التنظيم.  عن  تتوقّف  ومل  متواترة 

بقامئة واسعة جًدا من املنشورات مبواد متصلة مبثل هذا الحقل البحثي منذ 1992 

تُدار بتنسيق من مايكل فلود Michael Flood يف أسرتاليا و ميكن النفاذ إليها عىل 

.www.xyonline.net اإلنرتنت وعىل النفاذ املفتوح

البحث  مجال  اكتىس  ما  ورسعان  عاملي  مبنحى  البدء  منذ  املناقشات  انصبغت 

هذا طابعا كونيّا. وبرزت بحلول األلفية الثالثة مقاالت بحثيّة ال عىل مستوى األفراد 

فحسب، بل مجموعات بحثية كاملة حول الذكورية، أو عىل وشك الظهور، من الهند، 

وتشييل، والربازيل، والواليات املتحدة، وبريطانيا، وأملانيا، وجنوب أفريقيا، وأسرتاليا، 

البحث مل تئل وكاالت  واليابان، وبلدان الشامل األورويب.  وضامنا للدعم يف مجال 

البحوث واسعة  برعاية  باحثني رجال جهدا فاضطلعت  بالتعاون مع  املتحدة  األمم 

النطاق من دول متعددة موجهة نحو منع العنف وتُعّد بلدان جنوب وجنوب رشق 

البحثية  باملواد  الغنيّة  املجموعات  تنامي  إىل  أّدى ذلك  أبرز مثال عىل ذلك.   آسيا 

املتعددة األقطار تدور موضوعاتها يف مجاالت مثل الذكورة والرياضة، والذكورية زمن 

الكوارث، وذكورة السكان األصليني. 

تتمثّل سلسلة املؤمترات الدولية املعقودة وإصدار الكتب واالنغامس يف املشاريع 

 Teresa فالديس  وترييزا   José Olavarría أوالفاريا  خوسيه  ينظّمها  التي  البحثية 

Valdés وزمالؤهم يف تشييل الربنامج األكرث استدامة يف خضّم هذه الجهود العاملية 

املعنية بتعزيز أبحاث الذكورة لتلبية املوضوعات املدرجة. تتمثّل أبرز َمْحَمدِة هذا 

الربنامج الدؤوب يف االنتاجية الوافرة خالل مسرية عمل تفوق عرشين سنة. واحتفاء 

 Masculinidades بالذكرى العرشين النطالق الربنامج صدر مؤخرًا مجلٌد يحمل عنوان

 en América Latina: Veinte años de estudios y políticas para la igualdad

de género. ما فتئ حقل البحث هذا يحظى فيه الجانب امليداين بحيز بالغ. إذ يعني 

ارتباطه املبكر بحركات التحرير الرغبة يف تغيري مسألة الذكورية وتحّد للقمع. ورغم 

صعوبة انجاز هذه املهّمة- أُطلقت برامج عديدة تجمع بني البحث والّناشطية تسعى 

إىل الحّد من العنف القائم عىل الجندر –ورسعان ما وجدت أبحاث الذكورة تطبيقات 

بْيان، وتقديم املشورة والعالج النفيس،  لها يف املجاالت املهنية مبا يف ذلك تعليم الصِّ

والقضايا املتعلقة بصّحة الرجال )مبا يف ذلك النظام الغذايئ، والوقاية من الحوادث، 

والتدخني، واستهالك الكحول، واإلجهاد يف مكان العمل، واألمراض املنقولة جنسياً(.  

< تغيري األفكار حول مسألة الذكورية

أسوة بعبارة هرياقليطس »أنت ال تنزل النهر مرَّتنَي«، ال ميكن ألي مجال بحثي 

بها. شهدت  والتقّدم  املعرفة  أي حال نرش  يستهدف عىل  فالبحث  ثابتًا.   يظل  أن 

األبحاث حول الذكورية عىل مدى األربعني عاًما املاضية، بالتأكيد مناقشات وتحوالت 

وتعرّضت أحيانا لهزّات. ومثّل املفهوم السوسيولوجي »الهيمنة الذكورية« أحد أهّم 

املايض يف  القرن  مثانينيات  الفكرة خالل  استحدثت هذه  الدائرة.  النقاشات  محاور 

الذكورية  التداخل بني  الذي يحكم  الهرمي  الرتتيب  تحليل هيكيّل، وربطت مسألة 

بأوجه التفاوتات العاّمة بني الجنسني.

منذ ذلك الحني، غالبًا ما تم استخدام فكرة الذكورة املهيمنة دون القيام بالتحليل 

يف  املفهوم  ساعد  فقد  التبسيط،  هذا  من  الرغم  عىل  االجتامعية.  للبنية  املرجعي 

إبقاء أبحاث الذكورية ُمدركة للسلطة وانعدام املساواة بني الجنسني. لذلك فقد كان 

املفهوم ذا قيمة بالغة يف دراسة النخب الذكورية، وكذلك يف دراسات املدارس وأماكن 

العمل ووسائل اإلعالم.

لكن ميكن املبالغة يف التأكيد عىل التحديد الهيكيل. واستجابة لهذه املشكلة تّم 

الرتكيز وبدرجة أكرب عىل املرونة يف تحديد مسألة الذكورية وتعريف مامرساتها. إذ 

عّززت هذه الُنهُج ما بعد البنيوية التي تدرك الجندر أساسا من خالل املصطلحات 

الخطابية. ومن املسائل املثرية لالهتامم بشكل خاص تلك االيحاءات باحتامل تغرّي 

هيمنة أشكال الذكورة القامئة من خالل اعتامد جوانب من الذكورية الخاضعة. لقد 

كانت هذه الفكرة حافزا لربوز مفهوم »الذكورية الهجينة«، وهو ما يساعد يف فهم 

كيفية تغيري األنظمة الجنسانية. 

تثري مسألة التغيري موضوًعا مهاًم اسرتاتيجيًا.  ماّم يدفعنا إىل إثارة بعض األسئلة: 

كيف ننظّر ألشكال ذكورية أكرث مساواة، والتي قد نأمل تنطوي عىل تصّور مسبق 

لسبل يتّبعها الرجال للعيش يف مجتمع تسوده املساواة بني الجنسني؟ فمنذ البدايات 

حدث تشتّت ملثل هذا الدراسات. إذ تطرّق الباحثون إىل مسألة الذكورية يف سياق 

إعادة تصّورها ضمن الحركة البيئية، ويف تقاسم األزواج لألعامل املنزلية داخل »أرس 

الشباب  ويف  املنزل،  برعاية  يضطلعون  رجاال  أصبحوا  الذين  العامل  ويف  منصفة«، 

املنرصف إىل مامرسة األبوة األكرث التزاما، ويف الجنود الذين غدوا نشطاء سالم. لقد 

>>
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رؤى نظرية

توصلت الدراسات االستقصائية املعنية باملواقف االجتامعية يف عدد من البلدان يف 

الرجال  قبول  من  ومزيًدا  والرجال  النساء  بني  باملساواة  أكرب  التزاًما  الشباب  أجيال 

املثليني. نتساءل هنا هل يتوّجب علينا التفكري يف هذه األمناط بوصفها شكال جديدا 

واحدا من الذكورية قابال للنقاش. لكن من املهّم كذلك الوعي مبدى قيمة األبحاث 

»فلألفكار  والقمع.  العنف  قصص  عن  فضالً  اإليجايب،  التغيري  قصص  توفّر  التي 

الجديدة تغيري إيجايّب.«

< تعقيد املنظور العاملي 

لقد تأثّرت مسألة دراسات الذكورية كام يف العديد من مجاالت علم االجتامع 

األخرى بفكرة التّقاطع وأدركت الدراسات منذ زمن بعيد الفوارق الثقافية ال سيام يف 

العالقة بالطبقة االجتامعية. تعترب دراسة بول ويليس Paul Willis الخاّصة بشباب 

الطبقة العاملة الربيطانية يف مؤلَّفه »إدراك العمل« )1977( أبرز مثال عىل ذلك .  

الشعوب األصلية  اإلثني واالنتامء إىل  بالعرق واالنتامء  املتعلقة  املسائل  لقد برزت 

بشكل أعمق يف العقود األخرية.

وتوفّر »التقاطعية« اساًم للتسلسالت الهرمية االجتامعية الشاملة، لكن غالبا ما 

أنتجت مثل هذه االستعارة الهندسية صورة ثابتة لالختالف. تفيد األبحاث األخرية ملارا 

 Les couleurs de وكتابها ألوان الذكورية Mara Viveros Vigoya فيفريوس فيغويا

la masculinité )2018( وهو مثرة أبحاثها يف كولومبيا، قدرة املعالجة الديناميكية 

والنضال  والقمع  القّوة  واقع  حقائق  وضع  عىل  التاريخية  الناحية  من  للتقاطعات 

االجتامعي تحت املنظار.

بالذكورية  املتعلّقة  الدراسات  مستقبل  إىل  بالنظر  األهمية  بالغ  من  سيكون 

منظورات  من  مزيد  بإدراج  إثرائها  والذكورية  الرجال  حول  االجتامعية  والبحوث 

إىل  باالنتامء  الخاصة  النظر  والدي-كولونيالية، وكذلك وجهات  االستعامرية  بعد  ما 

الشعوب األصلية ومنظور الجنوب العاملي. وقفت الدراسات حول الذكورية يف عهد 

االستعامر التي انرصف إليها آشيس نانديAshis Nandy  يف الهند وجوك فيليبس 

وحدها  عمليّا  الزمن  من  عقد  مدى  عىل  نيوزيلندا   أوتياروا،  يف    Jock Phillips

كذلك  مثّة  ثراًء.  أكرث  اآلن  التاريخ  من  املتخّصص  املجال  هذا  غدا  إذ  منازع.  دون 

ثروة متنامية من الدراسات االستقصائية واألعامل اإلثنوغرافية والدراسات املؤسسية 

والتنظري حول الذكورة من جانب بلدان ما بعد االستعامرية وشبه الطرفيّة. ونشهد 

تشكيل  كيفية  حول  عام  لرسد  بدايات  رؤية  الالتينية  أمريكا  من  وتحديدا  اليوم 

اإلمربيالية واالستعامر والتبعية ما بعد االستعامر لعملية انشاء الخصائص الذكورية.

< سياسة املعرفة

يرّجح  الذكورية  حول  الجاد  البحث  ألن  بالنار«  »اللّعب  املقالة  هذه  عنونُت 

االجتامعية  والنظرية  االجتامعي  البحث  يعد  إذ  النفوذ.  ذات  باملصالح  اصطدامه 

وهذه  االجتامعية.  الهرمية  تحمي  التي  التقليدية  املعتقدات  يهّدد  خطرا  عموما 

مسألة ال يجدر االستهانة بها. فحني نتعاطى مع أقوى املجموعات يف العامل - أصحاب 

واملراجع  السياسية،  والنخب  والجرناالت،  الوطنية،  عرب  الرشكات  ومديري  املليارات 

الخصائص  اعتبار  وبقّوة  تتبّنى  التي  املجموعات  الحسبان  يف  نأخذ  فإننا   - الدينية 

الذكورية. لن يكون رد الفعل العنيف مفاجئًا، وها قد حان رد الفعل العنيف.

ال متثّل الكتب التي تتناول الذكورة واألكرث مبيًعا األدبيات القامئة عىل األبحاث؛ 

بل هي مجرّد احتفاالت يف علم النفس الشعبي ل»الرجولة الحقيقية« املتخيّلة. لقد 

األوىل  باملنحة  الوطني برشاسة ضّد متتّعي  الربملان  املحافظون يف  السياسيون  وقف 

التي تلقيتُها يف مثانينيات القرن املايض للقيام بالبحث التجريبي حول الذكورية، تجدر 

الجندر  دراسات  مجال  البحث يف  املجر  يف  االستبدادية  الحكومة  إىل حظر  اإلشارة 

اإلنسانية  العلوم  الحكومات األخرى متويل  إلغاء  الجامعات. إضافة إىل  بأكمله من 

الجامعات  من  مؤخرًا هجامت  الجندر«  »نظرية  وطالت  عام.  بشكل  واالجتامعية 

اليمينية املحافظة املتطرفة يف الكنيسة الكاثوليكية يف حملة مسعورة امتّدت اآلن 

عامليّا ضمن األحزاب والحركات اليمينية.

إذن ليس مجال البحث هذا مجااًل سلميًا للباحثني! إاّل أّن االدراك األعمق ملسألة 

أجل  من  والنضاالت  االجتامعية  العلوم  من  لكل  األهّمية  بالغ  أمرا  يظل  الذكورة 

العدالة االجتامعية. فهو جزء رضوري من دراسة الجندر والحياة الجنسية ناهيك عن 

أهميته يف البحث يف مجاالت بدءا من الدراسات املتعلّقة باألرسة إىل علم االجتامع 

الصناعي. تتيح لنا املعرفة حول الذكورية إدراك الضغوط من أجل التغيري االجتامعي 

كل  مع  روابط جديدة  يوفّر  املعرفة هذا  مجال  أّن  جيّدا  وندرك  التغيري.  ومقاومة 

من الحركات االجتامعية واملامرسات املهنية لعلامء االجتامع.  ولعل األهم من ذلك، 

تنصهر  ونتبنّي كيف  القوة،  ندرك مسألة  لبُعٍد جديٍد حتّى  الذكورية  دراسة  إضافة 

إننا ملقتنعون بأهّمية استمرار  اليومية وتغدو جزًءا ال يتجزأ منها.  الحياة  القوة يف 

هذا العمل.       

 >raewyn.connell@sydney.edu.au<  توّجه كل املراسالت إىل راوين كونّيل عىل الربيد االلكرتوين
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 تكريم منى أباظة 
 )2021-1959(

بقلم: مايكل بورواي، جامعة كاليفورنيا بيركلي، الواليات المتحدة األمريكية. 

>

يّب املوت يوم 5 يوليو 2021 منى أباظة أستاذة غ

القاهرة  األمريكية يف  الجامعة  االجتامع يف  علم 

االجتامع  علامء  أعظم  أحد  العامل  فقد  وبذلك 

بعد رصاع مرير مع الرسطان ألكرث من عامني. ترّجلت 

العزم  عاقدة  كانت  النهاية،  وحتى  أخريًا.  أباظة  منى 

عىل أن تعيش حياتها بطولها وعرضها وبكل ما تنطوي 

انحسار  ُمنى  اتبعت  النهاية،  وحتى  معنى.  من  عليه 

من  رمق  آخر  وحتّى  وتدفّقهام.  والجائحة  السياسة 

أصدقائها.  حياة  تعّقب  عن  نفسها  تتاملك  مل  حياتها، 

تنتهي،  ال  آالم  من  ومعاناتها  للمرض  مكابدتها  ويف 

العديد من أعضاءها عن أداء وظيفتها،  ورغم توقّف 

األمريكية  الجامعة  يف  طلبتها  تدريس  عن  تَتواَن  مل 

حياتها  خالل  برلني.  يف  فراشها  عىل  من  القاهرة  يف 

أباظة  منى  كتابات  تراوحت  بالحياة،  النابضة  املهنية 

بني  والعالقة  الريفية يف مرص،  املناطق  يف  الّنساء  بني 

اإلسالم والغرب، والثقافة االستهالكية الحرضية، والرسم 

>>

بالقاهرة. األمريكية  بالجامعة  مكتبها  يف  أباظة  منى  الذاكرة”. يف  القطن  “مزرعة  كتابها  من  صورها  معرض  يف  أباظة  منى 

املرصي والغرافيتي والربيع العريب.

الفن وعمال  أشكال  اجتامعها شكالً من  علم  مثّل 

إحياء  وهام  األخريين  كتابيها  يف  ُمحكام  ُمتقًنا  فنيّا 

 The Cotton Plantation القطن  مزرعة  ذاكرة 
Remembered الذي يرسم تاريخ ممتلكات عائلتها، 
كتاب مصوَّر بشكل رائع نسجت ُمنى روايته بخيوط 

املحبّة من خالل عيون املحاسبني واملوظفني والعاملني 

املحادثات  من  املنسوجة  وأصواتهم  والفالحني 

األخري  كتابها  أّما  عقود.  عّدة  امتداد  عىل  واملقابالت 

الحياة  تغزل  ترنيمة  فهو   ،)2020(  Cairo Collages
الذي  العقد  خالل  )القاهرة(  مستحيلة  مدينة  يف 

العبقري  العمل  يلتقط هذا  يناير 2011.  ثورة  أعقب 

دراما  خبايا  بوضوح  تكشف  حيّة  صورا  االثنوغرايف 

وخارجه.  القاهرة  قلب  السكني يف  ُمَنى  مبنى  داخل 

املتكّررة  بأعطاله  املصعد  حول  الرواية  وقائع  وتدور 

الستعادة  تنقطع  ال  التي  باملحاوالت  القدر  وبنفس 

وهو  بأكملها-  للمدينة  استعارة  فاملصعد  تشغيله، 

خلطة سحرية بني اليوتوبيا والواقع املرير.

تتحدث منى أباظة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية 

إضافة إىل العربية بطالقة. وكانت تُعد جرسا للتواصل 

دقيقة  بتصنيفات  تفيض  الرائعة،  الرابطة  والحلقة 

فيّاضة - شامل -جنوب، رشق -غرب، محيل - عاملي – 

دامئة السخاء، صادقة يف تعاطفها إزاء محنة اآلخرين. 

نرش  الذي  كوين  حوار  لفريق  مقّربة  صديقة  وهي 

رواياتها حول صعود الربيع العريب وسقوطه، موّضحة 

بصورها التي ال متّحي، بدًءا من صورة »لحظات ثورية 

الجدران«،  »حرب  ب  مرورا  التحرير«،  ميدان  يف 

حول  مقابلة  إىل  مرص«،  يف  املضادة  الثورة  »عنف  و 

»مصري مرص ما بعد الثورة«. 

صاغها  التي  التكرميات  بعض  ييل  فيام  ننرش 

األصدقاء والزمالء.       

الكلامت ر تَِفي  لن  خسارة  أباظة  منى  حيل 

بالتعبري عنه وعن مدى األمل الذي أشعر به. 

خالل  سنغافورة  يف  إقامتها  منذ  عرفتها 

مرحلة بحثها يف جنوب رشق آسيا. فهي عاملة اجتامع 

وناشطة وباحثة نسوية مميّزة - معلّمٌة ألهمت زمالئها 

وطالبها عىل حد سواء – لقد ترك رحيلها فراًغا ال يقّدر.  

كانت دراستها امللتزمة والحاسمة بال منازع رياديّة يف 

بقلم: فينيتا سينها، جامعة سنغافورة الوطنية، سنغافورة

باحثة  بوصفها  الدولية  مكانتها  ُمنى  تبّوأت  املجال. 

األكادميية  عاملية محرتمة يف فرتة كانت فيها األوساط 

االجحاف  تاريخ  تناول  أجل  من  تناضل  العامل  حول 

الجندري والعنرصي والديني.  ليس مثّة يف قاموسها ال 

الكلل وال امللل، َمعنٌي ال ينضب، تنضح ِبطاقة مختزنة 

ال متناهية، دون ملل، وبسخاء الروح. - حتى يف أحلك 

لحظات مواجهتها لرصاعات شخصية.  أكرث ما يعجبني 

تواريخ  تراعي  شاملة  إلنسانية  رؤيتها  هو  منى  يف 

التمييز ومخلفات التحيّز العالقة. تتميّز منى باالقتناع 

ومناهضة  التحّدث  يف  والجرأة  بالشجاعة  وتتحىّل 

منى يف  مع  تعاملُت  التي شهدتها.  الوحشية  الجرائم 

السنوات األخرية يف اجتامعات الجمعية الدولية لعلم 

شهدتها  حيث  العامل،  من  مختلفة  أجزاء  يف  االجتامع 

الكثري  تعني  التي  البسيطة  اإلنسانية  رؤيتها  تُورُِف 

تَْخِليدًا ِللِذْكرَى 

https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/revolutionary-moments-in-tahrir-square
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/the-war-of-the-walls-the-ongoing-struggle-for-cairos-center
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/revolutionary-moments-in-tahrir-square
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/the-violence-of-egypts-counter-revolution
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/the-fate-of-post-revolutionary-egypt-an-interview-with-mona-abaza
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بني  صدى  لها  وجدت  والتي  واهتاممها،  رعايتها  عن 

العاملي.  الجنوب  من  خاصة  سّنا  األصغر  الباحثات 

بوصفها  ملعلّمٍة  ومنوذجا  ملهمًة  قدوًة  منى  عهدتُّ 

الجنسية  الحياة  تشكل  بإعادة  ملتزمة  نسوية  باحثة 

والجندر وديناميات القوة التي ما فتئت تسود عواملنا 

سأفتقد  اعتبار،  كل  وفوق  األعامق.   يف  االجتامعية 

عينْي منى املتأللئة وتلك االبتسامة املعدية التي نغرق 

للهروب  الدائم  واستعدادها  حلّت،  أينام  عذوبتها  يف 

خلسة  قهوة  فنجان  الحتساء  ُمملّة  مؤمتر  جلسة  من 

مع صديق أو صديقة. ارقدي بسالم يا منى – أفتقدك 

بشكل عميق.       

بقلم: براين تيرنير، الجامعة الكاثوليكية األسترالية، ACU أستراليا

يجّل ك متألّقة  كاريزماتية  مثّقفة  منى  انت 

الوصف.  عن  اهتامماتها  دائرة  تنّوع 

مرّوعة  حزينة  رضبة  املفاجئ  موتها  كان 

القاهرة  يف  األمريكية  وللجامعة  وطلبتها  ألصدقائها 

والفضاء األكادميي املوّسع. كنت سعيد الحّظ لتقاطع 

أسرتاليا،  يف  أدياليد   - منى  مسار  مع  غالبًا  حيايت 

إنجلرتا،  يف  وكامربيدج  وهولندا،  أملانيا،  يف  وبيليفيلد 

وكذلك يف القاهرة وسنغافورة. 

 Theory مجلّة  يف  أعاملها  تنرش  ما  غالبًا  كانت 

يف  الرائدة  الربيطانية  املجلة   Culture and Society
أيًضا  بحثها  مجال  تضّمن  لكن   - الثقافية  الدراسات 

موضوعات مثال تاريخ مزارع القطن سنة 2013. 

تعّد منى الحاصلة عىل درجة الدكتوراه من جامعة 

أممية  لغات،  لعدة  والحاذقة   1990 سنة  بيليفيلد 

حّقا. نسجت خيوط أعاملها وحياتها لتنضّم إىل الرشق 

اإلسالم  يف  الباحثني  من  العديد  يركز  فبينام  والغرب. 

جمعت  األوسط،  الرشق  منطقة  عىل  حرصي  بشكل 

التّقاطع  متناولة  البداية  ومنذ  الخاصة  أعاملها  منى 

بني مرص وماليزيا وإندونيسيا. وكان أول إصدار رئييس 

لها - مناظرات حول اإلسالم واملعرفة يف ماليزيا ومرص 

– سنة 2002 متقّدما بسنوات ضوئية يف هذا املجال 

يف بيان دراستها ل »أسلمة املعرفة«. وما برحت هذه 

املسألة تحظى باهتامم متزايد.      

ابلت منى أباظة منذ أكرث من عقدين حني ق

وجودي يف نفس القسم فرتَة رئاستي وملّدة 

جامعة  الخارج  يف  التعليم  لربنامج  سنتني 

يل  بدت  بالقاهرة.  األمريكية  الجامعة  يف  كاليفورنيا 

بعد ذلك وكأنها عملية اختفاء. لكنها اختفت بعد ذلك 

كانت منى متميّزة مرموقة، يشتد عليها الطلب لدرجة 

تواتر غيابها باستمرار للسفر، بناء عىل دعوات كانت 

رئيسية  أو بوصفها متحدثة  تتلّقاها إللقاء محارضات 

يف املؤمترات وغريها من التكرميات. ويف لحظات هدوء 

العشاء  عىل  برويّة  للتحدث  الفرصة  لنا  أتيحت  حني 

يف منزل أحد األصدقاء املشرتكني، أبهرتني ُمنى بتألقها 

من  بأشياء  وشغفها  االجتامعية،  ورؤاها  وعبقريتها، 

مرص واملنطقة العربية. وتجىّل هذا االلتزام النقدي بيّنا 

خالل احتجاجات سنة 2011 يف مرص. ونظرا ملشاركتها 

اللحظات  أكرث  من  واحدة  يف  آخرين  ماليني  مع 

بقلم: سعاد جوزيف،  جامعة كاليفورنيا، ديفيز، الواليات المّتحدة األمريكية

العربية،  واملنطقة  الحديثة  مرص  يف  تفاؤالً  التاريخية 

كانت منى مميّزة بالتزامها السيايس والعلمي املتزامن. 

إبداعية  كلغة  املتظاهرون  صاغه  ما  اتّخذت  حيث 

-مثال  والبحث  للدراسة  موضوعا  الثوري،  للتواصل 

جدران  عىل  رُسمت  -التي  -الغرافيتي  الجداريات 

املباين املحيطة مبيدان التحرير يف القاهرة، كام لو كان 

قرن الثور يدعو الناس لرفع الصوت عاليا وللتعبري علًنا 

دون خوف. كانت منى تجوب ميدان التحرير يوميًا، 

توثّق  حتّى  للغرافيتي  الفوتوغرافية  الصور  وتلتقط 

استحوذت عىل  تاريخية  لحظة  االنتفاضة، يف  أصوات 

خيال املاليني املرصيني وآمالهم وأرواحهم. وحني زياريت، 

املتاخمة  التحرير، ويف األنهج  تجّولْت يب حول ميدان 

له، واصفة ذلك اإلبداع الذي يناضل من أجل التكلّم 

وتوثيق  بالتسجيل  قامت  لقد  له.  يسمع  أن  وابتغاء 

لقد  شهيد.  شاهد  تاريخ  إىل  الفّن  محّولة  الجداريات 

وتبّنيها إلرادة  الثوري  للنضال  تأثرُت برسدها وفهمها 

متكني املرصيني العاديني.

املشاركة  محرريت  و  أنا  دعوتها  سنوات،  بعد 

األوسط  الرشق  نساء  دليل  يف  لإلسهام  زعرتي   زينة 
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حينها كان املرض قد أنهكها وأضناها حّقا. ومع ذلك، 

بها.  الخاص  الفصل  منى  كتبت  لألمل  مكابدتها  ورغم 

وأسابيع قليلة قبل أن تحرُضها املوت، قدمنا الكتاب 

الذي  الفصل  كان  لكن  منى...  واختفت  للمراجعة. 

املُحبة،  ابنتها  وافقت  أيدينا..  بني  فيه حارضا  أبدعت 

لورا ستوث Laura Stauth، عىل التعاون معنا للقيام 

وِريّة. وغابت منى.  مرة أخرى. لكن  بأي مراجعة رَضُ

ستظّل بيننا يف سطور كتاباتها التي سرتافقنا دامئًا.      

بقلم: بول أمار، جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، الواليات المّتحدة األمريكية

قدم منى أباظة منوذًجا عامليًا لسد الفجوات ت

التقليدي  االجتامع  علم  يف  إعاقة  األكرث 

يفصل  والذي  الغرب  حول  املُتمحور 

الريفية عن املوضوعات املدنية واملسائل  املوضوعات 

االقتصادية عن املسائل الدينية واملادي عن الجامليات. 

علم  مجاالت  يف  ثورة  منى  أعامل  تعترب  هنا  من 

رؤية  يديها  بني  املرصي  التّوليف  يغدو  إذ  االجتامع. 

لعلم اجتامع يف القرن الحادي والعرشين برّمته. يبهرك 

انفرادها بعدد الدراسات والكتب التي نرشتها. حيث 

مجال  تشّكل  يف  اسهاما  حده  عىل  دراسة  كّل  توفّر 

لثقافة  الحرضي  اجتامعها  علم  ثراء  زاد  لقد  البحث. 

املثرية  للفضاءات  اقتصادية  بأنرثوبولوجيا  املستهلك 

للجدل واملُسلَْعنة. أما علم االجتامع الريفي الخاص بها 

فيتيح منظورات ُمبتَكرة حول الجندر والطبقة وذلك 

الحياة  يف  لإلسالم  املقارنة  لدراسة  إجرائها  خالل  من 

وأوروبا  )ماليزيا  العامل  من  مختلفة  أجزاء  يف  اليومية 

كانت  الذي  الفّن  اجتامع  علم  أما  األوسط(.  والرشق 

العامية،  »الشارع«  مبنظورات  فَُمفعٌم  ترسمه  منى 

يتّسق مع ابتكارها ألساليب انعكاسيّة لتحليل الذاكرة، 

التدخالت  هذه  تتقاطع  الذكرى.  وتخليد  والتأبني 

الثالثة القامئة عىل تشّكل املجال البحثي وتحّث بعضها 

البعض بأساليب ديناميكية وملهمة. مل تكن منى عاملة 

عىل قَْدٍر عظيم من االمتياز فحسب، بل كانت معلّمة 

تدريسها  حصص  وكانت  والّسخاء.  الكرم  غاية  يف 

أحدثت  كام  األجانب،  بالباحثني  ترّحب  أسطورية. 

قسم علم االجتامع يف الجامعة األمريكية يف القاهرة، 

ووضعته عىل الخريطة يف مختلف أنحاء العامل.      

>>

تَْخِليدًا ِللِذْكرَى 
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انت منى برأيي باحثة فريدة مميّزة، وصديقة ك

رحيلها  نبّهني  رائع.  وشخص  ومهتمة  ملتزمة 

والدافئة،  الوثيقة  الصداقات  قيمة  مدى  إىل 

والتي بدونها تفقد الدراسات والبحوث معناها وتغدو 

تناولت  التي  رة.  مل تتسم دراسات منى وأبحاثها  ُمَنفِّ

بصورة  أثّرت يف  بل  ومتبرّصة  رائعة  موضوعات،  عّدة 

بتمّعن  املبّكرة  أبحاثها  تناولت  لقد  للغاية.  شخصية 

مسألة انتاج املعرفة يف مرص وماليزيا. وكان هذا الرتكيز 

بقلم: سيّد فريد العّطاس، جامعة سنغافورة الوطنية، سنغافورة

فريًدا إذ بدت من بني الباحثني القالئل الذين غمرهم 

ويف  العريب،  العامل  منطقتها:  من  كّل  الجاد  االهتامم 

األرخبيل املاليزي اإلندونييس. نشهد راهنا جدال واسعا 

والتفاعالت  الجنوب  بلدان  بني  فيام  الدراسات  عن 

أاّل  املعرفة  استعامر  إنهاء  سياق  يف  منها  تنبثق  التي 

أّن منى كانت قد ولجت نطاق تلك األبحاث منذ 30 

سنة خلت.

أكرث ذكريايت دميومة عن منى لحظاٌت خالل مهاتفتي 

لها سنة 2020 حني كانت تخضع للعالج يف برلني. وعىل 

الرغم من مكابدتها ملرضها الخطري، خطر ببالها السؤال 

عن صديق مشرتك يف سنغافورة أو االطمئنان عن صّحة 

اجتامع  عاملة  منى  كانت  املرض.  أجهده  آخر  صديق 

بشكل  أتذكرها  لكنني  طيبة.  ومرشدة  ومؤثرة  جادة 

يا منى، أدعو  أفضل كشخص محبوب وعطوف. وداعا 

لك بتخفيف السفر يف الحياة األخرى.      

انت معرفتي مبُنى طيلة عقود عديدة. عالقة ك

امتّدت منذ أيّام دراستها الجامعية ثّم لقاءايت 

أملانيا، هولندا،  أوروبا:  مواقع شتّى يف  بها يف 

السويد حيث تابعت أبحاثها متعّددة الجوانب. لطاملا 

كانت رفقتها والحديث إليها من دواعي متعة الرسور 

أو  ليدن،  يف  املرشوبات  تناول  أثناء  سواء  والفكاهة، 

مشاهدة املعامل السياحية يف لوند Lund. تابعُت سيل 

ورسور  باهتامم  السنني  مر  عىل  املتنوعة  مشاريعها 

بالغني. وانجذبت بشكل خاص إىل وصفها الحّي للحياة 

بقلم: سامي زبيدة، كلية لندن للّدراسات الشرقية، المملكة المّتحدة

التحلييل  الطابع  يكتيس  الذي  املرصية،  واألحداث 

يف  الحياة  تبّث  منى  كانت  واحد.  آن  يف  والشخيص 

املُوالت  من  تتحرّك  عدسة  الحرضية:  الحياة  تقلبات 

حول  والحركة  التنقل  معاناة  إىل  الّسكنية  املباين  إىل 

لك  فتبدو  والساخرة  الدقيقة  النكتة  ترافقها  املدينة، 

اإلثنوغرافيا الحرضية يف أعمق صورها. كان أبرزها ما 

كانت منى تؤرخه باهتامم من وقائع يف ميدان التحرير 

وما تالها، مبا يف ذلك دراساتها الرائدة يف فّن الجداريات 

عن  مذكراتها  يف  بل  فحسب  الحرضية  املناطق  يف  ال 

 The Cotton رواية  يف  عائلتها  وقرية  أرستها  عزبة 
يف  التحول  تؤرخ  التي   ،Plantation Remembered
الحياة الريفية يف مثال رائع للجمع بني السرية الذاتية 

مجال  يف  بروزًا  األكرث  منى  عمل  وتجّسد  والتاريخ. 

اإلثنوغرافيات املختلفة يف التصوير الفوتوغرايف الخاص 

بها والذي شّكل بُعدا إضافيا لرؤية وبراعة فّنيّة. رحيل 

منى املبّكر خسارة كربى لنا جميعا وملجاالت املساعي 

العلمية الغنيّة.      

فيام ييل أهّم الكتب التي نرشتها منى أباظة:

 Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt,               
Shifting Worlds. Routledge Curzon Press, UK, 2002

جدل اإلسالم واملعرفة يف عامل متغري، مرص وماليزيا منوذجا )2002(

Changing Consumer Cultures of Modern Egypt: Cairo‘s Urban      

 Reshaping. Brill-Leiden co-published with AUC Press, 2006 
ثقافة االستهالك املتغرّية يف مرص املعارصة. )2006(

 

 Twentieth-Century Egyptian Art: The Private Collection of            
 Sherwet Shafei. The American University in Cair Press, 2011

                                                             The Cotton Plantation Remembered: An Egyptian Family Story.   
The American University in Cairo Press, 2013

إحياء ذاكرة مزرعة القطن. )2013(

Cairo collages. Everyday life practices after the event Story.              
Manchester University Press, 2020

    

تَْخِليدًا ِللِذْكرَى 
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 مقّدمة: اتجاهات جديدة 
في علم االجتماع الهندي

بقلم: سوجاتا باتيل، جامعة اوميو، السويد. عضوة لجنة البحث المعنية بالتاريخ والّسوسيولوجيا )RC08( التابعة 
للجمعية الدولية لعلم االجتماع، ولجنة البحث حول التنمية الجهوية والحضرية )RC21( واللجنة المعنية بعلم اجتماع 

المفاهيمي والمصطلحي )RC35( واللجنة المعنية بعلم االجتماع التاريخي )RC56( وعضوة مجلس إدارة اللجنة 
.)RC08( المعنية بالتاريخ والسوسيولوجيا

>

باملشاريع ظ وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  الهند  يف  السوسيولوجية  املعرفة  لّت 

السياسية لالستعامر والنزعة القومية.  بيد أنّه ومنذ مثانينيات وتسعينيات 

القرن املايض، حثّت مجموعتان من العمليات األفراد والجامعات عىل تبني 

الذي صاغته  السلبية  املواطنة  مفهوم  للتشكيك يف  وحّفزتها  للحقوق  لغة جديدة 

الدولة الهندية. فمن جهة، شهدت الهند تنامي الحركات االجتامعية الخاّصة باملرأة 

لتقرير  اإلقليمية  الحركات  وبروز  العرقية،  والجامعات  الدنيا  والطوائف  والقبائل 

االنفصايل يف كشمري  والحراك  التّمرد  رافقتها حركات  القومية.  والنزعة دون  املصري 

وشامل رشق الهند.  ومن جهة أخرى شهدت الهند تعزيزا لجور األغلبية الهندوسية.

كان لهذه التطّورات أثر يف التفكري االجتامعي حيث برزت تصّدعات يف محتوى 

املبادئ االجتامعية الراسخة التي متليها األثنوغرافيا. وتحّول جيل جديد من الباحثني 

إىل ما وراء الجدل القائم يف الهند حول علم اجتامع الشعوب األصلية مقابل علم 

الدراسة  منظورات  ويف  العلمي  البحث  مسائل  صياغة  إلعادة  الغريب  االجتامع 

علم اجتماع من الهند

>>

واالجتامعية  السياسية  التنمية  عمليات  فهم  أجل  من 
جديدة  نظرية  وتوجهات  مناهج  إىل  حاجة  هناك   ، الحالية 

االجتامع  علم  يف  متزايد  بشكل  راسخة  أصبحت  حيث   ،
فليكر.  / بريج  إيفلني  املصدر:  األخرية.  السنوات  يف  الهندي 

وطرائقها. فأثاروا أسئلة حول ماهية علم االجتامع وحول إمكانية االستمرار يف التعامل 

»االجتامعي«  لفهم  اإلثنوغرافيا  مثل  القومية  والنزعة  االستعامرية  األساليب  مع 

الهندي من عدمه. وإن مل يكن كذلك، فام هي األساليب والنامذج الجديدة التي يتّم 

استخدامها؟ وهل ميكن لهذه األساليب أن تعّزز التقييامت املقارنة؟ وأخريًا، ما هي 

عالقة علم االجتامع بأولئك الذين يتعرضون لالستغالل ومن يعانون التمييز واإلقصاء، 

ليس يف الهند وحدها ولكن يف جميع أنحاء العامل؟

تعّد الورقات األربعة التي تؤثث هذا القسم الخاص بعلم االجتامع الهند جزءا 

من هذا املسعى إىل إعادة التفكري يف طرق فهم »االجتامعي« الجديد الذي يجري 

تشكيله حاليّا يف الهند. تناقش هذه الورقات العمليات املعارصة للحداثة التي تروج 

لها الدولة األّمة الهندية وتبحث يف االنقسامات والرصاعات التي ولّدتها، والتي أدت 

يف  وتؤثر  التابعة  املجموعات  استهدفت  علنية ورسية  عنف  مامرسات  إىل  بدورها 

بشأن  الورقات  تتداول  كام  بينها.    وفيام  الجامعات  داخل هذه  األفراد  بني  الثقة 

https://www.flickr.com/photos/eberg/6490897645/in/photolist-aTzxJn-2jbf1kv-2mNd8RN-2n12ri5-2mXYekQ-2mPWQM2-2mfR2PJ-wDDXrF-2mXahbH-Ss2BJj-2b8W2pa-2iQ9Hhd-2mZhQAL-wHTGUg-2mg86U3-G1umHk-6Zbwo4-2i9zo8j-7srMQs-2mNuZ6a-9YHz4q-2m9JE61-2iLVFE7-2mGhAnd-wdETrP-2iFj5hJ-Q27CBi-2d5a4Lh-SU8r9w-2mXHERs-PXy4S2-FSzaHm-2jByhe4-3TWS22-pzSbu1-2m9n6j6-2maRYSA-2khFWvK-BU8g4R-3fJZt8-2mH9rbs-5yz4QH-2i9c4i5-2mPaiQE-2maTkkU-2iUBuLM-2mAWDDE-2maJsS7-Rce29V-Ei2mCm


 

41

 العدد ١ من السلسلة ١٢ - ابريل -  ٢٠٢٢ 

علم اجتماع من الهند

بوصفها  اإلثنوغرافيا  تطبيق  يف  وتُعيُقهم  املؤلفون  يواجهها  التي  والعقبات  القيود 

نظرية وأسلوبا. معرضني شكوكهم واستفساراتهم، يف محاولة صياغة مفاهيم جديدة 

البحثية  استفساراتهم  عىل  االستيفاء  يف  للمساعدة  واألساليب  النظريات  يف  وتأمل 

وبالتايل إدراك عمليات التغيري املعقدة الجارية يف البلد.

الثنائيّة  مبدأ  فرض  مسألة  إىل   Rakesh Krishnan كريشنان  راكيش  يشري 

املجموعات   - القبائل  بشأن  االستقالل  بعد  ما  والسياسات  االستعامرية  للسياسات 

االستعامرية  الدول  حددت  ناحية،  فمن  الهند.  قلب  يف  تعيش  التي  االجتامعية 

ومن بعدها الدول الوطنية املجموعات القبلية من حيث األقاليم اإلدارية املسامة 

باملقاطعات املجدولة لحامية ثقافتهم من املناطق الفالحية »املتحرضة« و »املستقرة«. 

من ناحية أخرى، أّدى االعتقاد يف عمليّة التغيري والتطور الخطّي بهذه األنظمة إىل 

يجدر  والحديثة.  الحضارية  املجاالت  يف  الفئات  هذه  دمج  إىل  ترمي  برامج  وضع 

البيان هنا أّن مثل تلك الثنائيّة، وفق كريشنان، أّدت إىل تنامي الرصاعات والتناقضات 

ودفعت الحركات القبلية باملطالبة بحقوق الّسيادة. يقرتح كريشنان يف الخوض يف 

هذا التناقض ايراد مفهوم الحدود واستخدامه يف هذا السياق. ويتابع ُمحاججا أّن 

الدراسة حول وسط الهند مضطربة وتسودها الفوضوية مؤكّدا يف اآلن نفسه عىل 

تطبيق النهج التاريخي القادر وحده عىل مساعدة علامء االجتامع يف تقييم الجدلية 

بني الدولة وبني شعبها ويف كشف الرصاعات والتناقضات والفوىض يف هذا الصدام.

السياسات  دّعموا  الذين  القبائل  إثنوغرافيا/أنرثوبولوجيا  لعلامء  وخالفا 

الدراسات  يف  الباحثون  االجتامع  علامء  أنكّب  الثنائيّة،  إىل  الداعية  االستعامرية 

الجندريّة -ومنذ أواخر سبعينيات القرن املايض- عىل فهم تاريخي للمسألة متخلنّي 

بذلك عن االثنوغرافيا كأداة للمعرفة. 

للدراسات  أتاح  النهج  اتباع مثل هذا  أّما سنيها غول Sneha Gole فتّدعي أن 

النسوية يف الهند مناقشة طريقة االعتقاد يف رشط »املرأة« داخل األطر االستعامرية 

النسائيّة  بالحركة  املتعلّقة  املفاهيمية  األطر  وضع  خالل  وكذلك  القومية  والنزعة 

املبكرة للحركة النسائية يف الهند وزعزعة ذلك النهج بأساليب جذرية. 

تعزيز  إىل  املايض  القرن  تسعينيات  التّقاطعية يف  النقاش حول  ادراج  دفع  لقد 

إعادة الّنظر هذه. تناقش غول استخدامها ملنهج رسد الحياة، واألفكار املستلهمة من 

تقييم  النسويات  أجيال من  ثالثة  إعادة  كيفية  لفهم  الذاكرة يف محاولتها  دراسات 

حياتهن من خالل منظور متقاطع، ومن ثّم إعادة تأويل تدابريهّن الّنشطة السابقة. 

تستأنف غول لتُجادل بأن تقييامت منهج رسد الحياة توفّر توضيحات حول الطرق 

التي تتقاطع بها الطبقة والطائفة والحياة الجنسية واإلعاقة واملنطقة وتؤطر يف رأيها، 

هويتها النسوية. كام تحاجج غول بأن روايات الحياة هذه قد وفرت جهازًا مفاهيميًا 

لكيفية فهم التقاطعات يف السياق الهندي.

تناقش الورقتان التاليتان طرق استخدام اإلثنوغرافيا يف سياقات جديدة وبوجهات 

نظر مستحدثة. لقد كانت املنطقة الشاملية الرشقية من الهند، التي حدد الربيطانيون 

املتمرّدة.  الحركات  لتاريخ طويل من  الطابع قبيل مرسحا  أخرى( ذي  )مرّة  سكانها 

ومع استمرار نشاط تلك الحركات بعد استقالل الهند، فرضت الدولة الجديدة قانون 

األحكام العرفية، ومنح قانون الصالحيات الخاصة للقوات املسلحة سلطات للجيش 

بالسيطرة عىل املنطقة، وإخضاع متساكنيها وجعلهم رعايا بدال من مواطنني.  وعليه، 

تثري سويبام هاريربيا Soibam Haripriya ما الذي يضيفه هذا السياق إىل الطريقة 

التي منارس بها علم االجتامع بوصفه إثنوغرافيا؟ 

تؤّدي حّدة املواجهات بني الجيش واملتمرّدين إىل أزمة يف الثقة وفقدانها واالرتباك 

يف التعرف عىل املتعاونني. باإلضافة إىل ذلك، يجعل القتل العشوايئ القائم عىل مجرد 

املتبادل.  الثقة  انعدام  ويعّمق من  بالشائعات  تعّج  االجتامعية  العلوم  الشك حقل 

لعامل  حتى  كبريًا  تحديًا  ميثل  املشحون  السياق  هذا  بأن   Soibam سويبام  تجادل 

العرقية  املجموعة  نفس  إىل  ينتمي  والذي  باألوضاع  امللمٍّ  املطّلع  املحيل/  االجتامع 

القبلية. يف هذا السياق، تثري سويبام السؤال: كيف ميكن لعامل اجتامع يرغب يف   /

تحليل الطرق التي يؤثر بها العنف يف العالقات االجتامعية القيام بالبحث؟ وتجيل 

سويبام الفكر Soibam يف منهجية القيام بالعمل امليداين يف املواقع العنيفة محاججة 

بأن مغامرة الدخول يف ثنايا النصوص األدبية تساعد عىل فهم السياق عىل نحو أكرث 

وضوحا من املجال كام حددته اإلثنوغرافيا.

أّما شريين مريزا Shireen Mirza, فتؤثث هذه الورقة األخرية من هذا القسم 

بتناول كيفية االستفادة من االثنوغرافيا التي تساعد عىل إدراك الطريقة التي تتقاطع 

بها ايديولوجيا الطائفة مع الحداثة حيث تتمحور أعاملها االثنوعرافية حول شبكات 

الرصف الصّحي يف املناطق الحرضية يف الهند الحديثة بوصفها اخضاع التلوث الذي 

منظومة  حول  دراستها  عىل  مريزا  جدال  يقوم  الحكومية.  للسيطرة  الطبقة  تفرزه 

األدىن  الطائفة  »ملوثة«،  طوائف  البلدية  شّغلت  مومباي حيث  يف  الصحي  الرصف 

يف الهرمية الطائفية الهندية، للقيام بتجميع النفايات املنزلية وتنظيفها وهي أعامل 

وعمل  الوصم  مفهوم  أن  إىل  مريزا  تشري  القاممة.  وإزالة  والذبح  واملسح  التنظيف 

الطائفة يساعد عىل فهم السياق الراهن، حيث يكتسب من يقوم بهذا النشاط معنى 

وأهميّة من خالل التلّوث. تعرض لنا مريزا يف هذا السياق حالة جامعي النفايات من 

الداليت املسلم Muslim Dalit  والداليت الهندوس البراز تداخل هويّات الطائفة 

والدين.  ودفع هذا العمل اإلثنوغرايف مبريزا ملناقشة الفهم الكولونيايل الذي كان قد 

فصل الطوائف الهندوسية عن غريها من األقلّيات. ويف عملية زعزعة منوذج الوعي 

قسم  يف  وللوصم  للطائفة  الجسدية  للتواريخ  وصفا  مريزا  تقّدم  والقائم  به  املسلّم 

مومباي املحيّل إلدارة النفايات الُصلبة. يربز عمل مريزا الطرق التي يتّم من خاللها 

انتاج الجسد املوصوم بوصفه وعاًء يحمل جوهر الطائفة ويتشّكل يف عالقة بعنارص 

وأحداث معيّنة.

تربز هذه الورقات املعامل والفوارق الدقيقة التي يتعنّي تقييمها لبناء »املامرسات 

الجيّدة« يف الفكر السوسيولوجي. فهي ال تدعو إىل إقامة انعكاسية قادرة عىل تقويم 

سياسات انتاج املعرفة وتداولها فحسب بل انعكاسية تؤكّد صّحة التقييامت العلمية 

حتى ندرك الراهَن ونجعله متّصال باهتاممات البرشية واحتياجاتها.    

>patel.sujata09@gmail.com< توّجه كل املراسالت إىل سوجاتا باتيل عىل الربيد اإللكرتوين

mailto:patel.sujata09%40gmail.com?subject=
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تفكيك الحدود الجغرافية 
 القبلية 

وسط الهند
بقلم: راكيش كريشنانن، جامعة حيدر أباد، الهند

>

بحث يف هذه املقالة اعتبار علم اجتامع التاريخ ذا أهمية حاسمة لتعزيز االدراك أ

حول  األنرثوبولوجية  األدبيات  تفتقر  راهنا  القبلية.  للمجتمعات  االجتامعي 

املجتمعات القبلية التي تعرّف التحليل االجتامعي إىل كلٍّ من السياقات والبعد 

التحاليل  ألصناف  املقارن  التاريخي  السياق  صياغة  إعادة  تتيح  وبالتايل  التاريخي. 

بوصفها  »الجبهة«  بإمكان  أنّه  أُحاجج  القبيل.  للعامل  الفوضوية  التشابكات  توضيَح 

الشعب.  الّدولة وتطلعات  املرتّبة وحدود سلطة  التشابكات غري  التقاط هذه  فئة، 

املجهول حيث  ورائها  يختفي  التي  املستوطنات  كالً من حواف  بالحّد هنا  ونقصد 

يسود االبهام حول مواضيع معينة أو أنشطة بعينها. يضع الحّد هنا بوصفه مفهوما، 

تقييام نقديا للعالقة بني الثقافات املختلفة للنظام االجتامعي وهندسة املجتمع.

< املناطق الجغرافية االستعامرية        

متعلّقة  استعامرية  سياسات  الهرمي  والهيكل  الفوارق  فكرة  فرضت  لقد 

باملجتمعات القبليّة- الفئات االجتامعية القاطنة يف املناطق التلّيّة لوسط الهند، وهي 

الغنية.  تجدر اإلشارة  املعدنية  الكثيفة واملوارد  منطقة تكرث فيها األنهار والغابات 

هنا إىل تقييس التوّسع االستعامري ملصطلح »القبيلة« واستعارة الحّكام املستعمرين 

له من االستعامل األفريقي. لقد صّنفت الدول االستعامرية تلك املجموعات بوصفها 

»بدائيّة« و »متوّحشة« و »ابربريّة« نظراً ملامرساتهم الدينية ومعتقداتهم الروحانية 

املستقرّة.  الهندوسية  الطوائف  الفاّلحني من  التقليدية. كام ميّزتهم عن مجتمعات 

وبسط  الحكم  شؤون  يف  املستعمرون  الحكاّم  واجهها  التي  الصعوبات  دفعت  كام 

سيطرتهم عىل مواقع الثورات والحركات املتمرّدة )واملعروفة باسم التمرد الهندي أو 

مترّد السيبوي. املرتجمة( يف تلك »املساحات الرّبيّة« منذ أوائل القرن التاسع عرش، إىل 

مترير السلطات االستعامرية لقانون املقاطعات املُصّنَفة لسنة 1874. وعليه، أُنِْشأت 

الدولة  ثبّتت  حيث  االستعامري،  القانون  هذا  مبوجب  منفصلة  جغرافية  مناطق 

االستعامرية املجتمعات القبلية وبسطت سيطرتها عليها بوصفها مجموعات خارج 

املجتمع املتحرض. وبالتايل انطلق القامئون عىل اإلدارة االستعامرية واملبرشون داخل 

تلك الجيوب اإلدارية / الجغرافية يف أداءهم »ملهمة حضارية« ترمي إىل ادماج تلك 

الحوكمة  ملخططات  الخاضعة  القبلية  املجتمعات  مكانة  أحدثت  لقد  املجتمعات. 

االستعامرية انفجارا يف إدراك املجتمعات القبلية ما قبل الكولونيالية بوصفهم أفرادا 

وأماكن خارج السيطرة املبارشة للدولة. 

القبلية  للمجتمعات  الطبيعية  املوارد  عىل  االستعامرية  القوانني  تعّدت  لقد 

القبلية. تُعّد  القبلية داخل املناطق  وانتهكت أراضيها ماّم أثار توترا يف املجتمعات 

مقاومة  يف  الريادة  بحيّز  حظيت  التي  األوىل  االجتامعية  الفئة  القبلية  املجتمعات 

ونزعها،  لألرايض  وانتهاك  املتوّحشة،  الرأساملية  أدت  حيث  الربيطاين  االستعامر 

كام  حياتهم.  بأسلوب  االخالل  إىل  الرضيبية  األنظمة  وفرض  التوطني،  وسياسات 

إقامة  مرشوع  يف  األنرثوبولوجيا  وعلامء  االستعامرية  اإلدارة  يف  الباحثون  أسهم 

اإلثنوغرافية والتوثيق  الهرمية وذلك من خالل املسوحات  االختالفات والتسلسالت 

والتقارير. ووفقا لذلك، استمرت سياسات الدولة ما بعد االستقالل وكذلك الدراسات 

>>

األنرثوبولوجية يف اإلشارة إىل املجموعات القبلية باعتبارها شعب/شعوب متغلغلة يف 

الوحشية ويف حاجة إىل عزلها يف مناطق خارج مجال الثقافات املتحرضة.

 

< املجموعات القبلية ومرشوع بناء الدولة

ما  سنوات  وأوائل  االستعامرية  الفرتة  أواخر  األنرثوبولوجيا  علامء  تجادل  لقد 

وتراوحت  الدولة.  بناء  مرشوع  ضمن  القبلية  املجتمعات  موقع  يف  االستقالل  بعد 

املجتمع  مع  االندماج  فكرة  إىل  النبالء«  »املتوحشني  عامل  فكرة  من  املقاربات 

إال  متباينة،  السرتاتيجيات  تلك  النظر  وجهات  رسم  من  الرغم  وعىل  الهندويس. 

الهرمي يف وضع مفاهيم  الفهم االستعامري ملسألة االختالف والتسلسل  ثبّتت  أنها 

الذين أجروا  القبلية بدالً من إزاحتها. ومبساعدة علامء األنرثوبولوجيا  للمجتمعات 

بالتصنيفات  متحيص  أو  انتقاد  ودون  حينها،  الدولة  قبلت  القبائل،  حول  دراسات 

الشفهي يف حاجة  التقليد  القبلية مجموعات ذات  املجتمعات  االستعامرية معتربة 

الوطنية، مبا يف  االجتامعية  العلوم  تأخذ  الوطنية. كام مل  الدولة  إىل مساعدة  دامئة 

ذلك األنرثوبولوجيا، يف االعتبار التغريات التاريخية يف قوى اإلنتاج وتطلعات الشعب 

لالختالفات  التأريخية  الصّفة  قّط  ساءلت  وما  الجغرافية.  املناطق  هذه  داخل 

وعليه،  االستعامر.  بعد  ما  مجتمع  يف  وأهّميتها  االستعامرية  الهرمية  والتسلسالت 

استمر اعتبار املجتمعات القبلية فئات اجتامعية خاضعة، يف مرحلتها األوىل من دورة 

االسرتاتيجيات  من  اثنتان  فرضت  ولقد  للتغري.  ومقاومة  ثابتة  مجموعات  التطور، 

عن  ومتييزها  املجموعات  تلك  حامية  اسرتاتيجيا  وهي  الالحقة–  السياسات  رسم 

مجتمعات الفالحني الهندوس، واسرتاتيجيا تنمية املناطق القبلية الرأساملية املتزامنة. 

أساس  القبلية عىل  املجتمعات  »تنمية«  إىل  االجتامعية  والعلوم  الدولة  كام سعت 

متكاملة.  قبلية  تنمية  ووكالة  القبلية  الفرعية  املخططات  مناطق  إقليمي يف شكل 

مع  »الحداثة« حتى  األخرى  التحتية  والبنية  والطبية  التعليمية  املبادرات  ووّجهت 

متتّع املجتمعات القبلية يف املناطق الجغرافية املخّصصة بامتيازات قانونية وحامية 

الحقوق االجتامعية والثقافية.

املال  رأس  تعّدي  مسار  الوطنية  الحكومة  بها  بادرت  التي  التنمية  تنقض  مل 

إنشاء  أّدى  كام  القبلية.  للمناطق  وانتهاكها  القبلية  غري  واملجموعات  واألشخاص 

املتنزهات الوطنية إىل عزل املجتمعات القبلية وإقصائها عن الدولة األّمة. ناهيك عن 

مشاريع استخراج املوارد الطبيعية املتنامية مثال التعدين وبناء السدود التي تسبّبت 

يف تخريم املشهد القبيل مام أذىك الحركات القبلية املُنادية باالستقالل. إذ رشع الثوار 

التوكيد  يف  املايض  القرن  سبعينيات  منذ  املُحبطة  القبلية  واملجتمعات  الشيوعيون 

وعىل نحو أكرث جرأة وحسامً عىل عملية الرتاكم من خالل نزع امللكية.  

الشعوب  جميع  تظل  ومل  القبلية  املناطق  كّل  املناطقي  التصنيف  يشمل  مل 

القبلية معزولة. ومل تحظى بعض املجتمعات التلّية بأي حامية بل تحّولت أراضيهم 

من  املحليّة  املجتمعات  وفقدت  والسياحة.  العمرانية  لألنشطة  فضاءات  لتصبح 

وزاد  الخشب.  وتنبيت  الحرجية  الزراعة  إىل  تحّولت  التي  أراضيها  الغابات  سكان 

علم اجتماع من الهند
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الفئات  الدولة  قبلت  لقبائل،  ا درسوا  الذين  األنرثوبولوجيا  علامء  “مبساعدة 
كمجموعات  لقبلية  ا باملجتمعات  االعرتاف  مع  معقول،  غري  بشكل  االستعامرية 
القومية” الدولة  من  للمساعدة  مستمرة  حاجة  يف  مبدئية 

علم اجتماع من الهند

املشهد القبيل تخرميا بنمو فئة من املجتمعات القبلية خارج الجيوب اإلدارية كعامل 

القبلية داخل تلك الجيوب معزولني وعىل  مأجورين، وظّل غريهم من املجتمعات 

هامش دائرة رأس املال. كام مل يحظى هذا املشهد الفوضوي الذي زاد حّدة بتقييم 

عىل نحو مالئم من لدن الباحثني االنرثوبولوجيني وعلامء االجتامع يف الهند.

< »الطرف«: إزاحة الفئات الحكومية

اإلطار  من  عنارصها  من  كبريا  قدرا  القبلية  املجموعات  اجتامع  علم  يستلهم 

االستعامري متقبّلة دون انتقاد تحديد إطار الدولة املتعلّق باإلقصاء الشامل وهي 

عملية استبعادهم بشكل متزامن من عامة الساكنة من خالل رسم مناطق جغرافية 

محددة لإلدارة ودمجهم من خالل اسرتاتيجيات تعليمية واندماجية أخرى، عمليّة 

ترسخ مبدأ االختالفات والتسلسالت الهرمية. تقترص تلك العملية إىل حّد كبري عىل 

لحّل  العملية  للمهام  أهميّة  أكرث  تويل  التي  الحكومية  والربامج  السياسات  تقييم 

الحساسيات  إىل  الوطنيون  االجتامع  علامء  يفتقر  هذا،  كّل  ويف خضّم  املشكالت.  

التاريخية واملقارنة لفهم القضايا املتعلقة باملجتمعات القبلية، والتي تعد جزًءا من 

اإلطار  يف  القبلية  الشعوب  خضوع  يسّد  الهند.  يف  السائد  االجتامعي  الخيال  إرث 

االستعامري والقومي عمليات جسيمة مثل انهيار الجغرافيا الثقافية القبلية وتحّولها 

اإلدارية  الجيوب  هذه  داخل  القبلية  للواجهة  متميزة  ومسارات  إداري  فضاء  إىل 

وخارجها. وعليه، يتطلّب هذا االفتقار إىل التواصل مع فئات املعرفة والتواصل معها 

مقارن  منظور  يف  والجغرافية  التاريخية  األبعاد  إدخال  إلعادة  إرشادية  أداة  لوضع 

بأّن  القول  إذن  بنا  القبيلة.  يجدُر  تأطري مفهوم  املتأّصلة يف  القوة  إزاحة  من أجل 

خالل  من  ومسائلتها  األنرثوبولوجيا  حدود  يف  بالتشكيك  يسمح  كمفهوم  الحّد«   ‹‘

وضع سياق لفئة القبيلة ضمن املناطق الجغرافية التي شكلتها الدول االستعامرية 

عامل  والتدفق يف  الحراك  التقاط  فئة  باعتبارها  للحدود  االستعامر. وميكن  بعد  وما 

الحياة القبيل والجدلية الفوضوية بني الدولة وشعبها. باإلضافة إىل ذلك، اعتبار الحّد 

حاجزًا بني املعلوم واملجهول فهو يذكر علم االجتامع الوطني بالتعامل مع االختالفات 

والتسلسالت الهرمية التي وضعها االستعامر والدولة األمة ما بعد االستعامر. أجادل 

هنا بناء عىل هذا املنطلق، أّن مفهوم الحدود يتكّشف األيديولوجيات الكامنة وراء 

الجغرافيا املشّكلة للذاتية املتأصلة يف املجموعات االجتامعية »الخاضعة«، وهو بذلك 

يساعدنا عىل إعادة التفكري يف العلوم االجتامعية.    

 >rakeshmkrishnan@gmail.com< توّجه كّل املراسالت إىل راكيش كريشنانن عىل الربيد اإللكرتوين 

mailto:rakeshmkrishnan%40gmail.com?subject=
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تقاطعات نسوية، 
مقاربات جديدة 

بقلم: سنيها شيشير غول، جامعة سافيتريباي فول بيون، الهند

>

›‹ ت النسويّة وتنخرط يف إعادة تشكيل فئة  شارك هذه الورقة يف املجاالت 

املرأة« داخلها.  سأبحث كيف تتيح مسألة التّقاطعية ومسارها املفاهيمي 

الواليات  يف  والعرق  الجندر  تقاطع  سياق  مواجهة  )يف  الهند  يف  املحّدد 

املتّحدة( سبال جديدة إلعادة التفكري يف الفهم املعارص، من خالل التوليف املنهجي 

لرسد  تحليال  السياق  هذا  يف  وسأعتمد  الذاكرة.  ودراسات  الرسدية  الدراسات  بني 

والية  من  النسوية(  الحركة  يف  املنخرطات  )الناشطات  النسوية  الناشطات  حيوات 

ماهاراشرتا الهندية. أخرتت تفضيل نقل أصوات الناشطات بوصفهّن مخّوالت أكرث من 

غريهّن يف فهم موضوع السياسة النسوية ووضعها موضع التنفيذ. تنتمي الناشطات 

ذي  محيّل  مجتمع  من  أجيال  ثالثة  إىل  املقابالت  معهّن  وأجريت  حاورتهّن  الاليت 

اللّغة الواحدة. وترُبز املقابالت أن الناشطات أعدن صياغة ذاكرتهن يف سياق نظرية 

التّقاطعيّة والطريّقة الذي تفرض إعادة التفكري يف فئة املرأة.

< تأطري »املرأة« بطريقة أحادية

بطرق  »املرأة«  فئة  املهيمنة  الوطنيّة  والهياكل  االستعامرية  األطر  تصّورت  لقد 

معينة. ففي اإلطار االستعامري، أصبح وضع »امرأة الشعوب األصلية« العنرص الذي 

»الهندية«  التقاليد  حول  للمناقشات  وموقًعا  ذلك(  إىل  االفتقار  )أو  الحضارة  مثّل 

الذين  األصليني  والرجال  املستعمرين  بني  الوطنية  املواجهة  خالل  من  »األصليّة« 

ينتمون إىل طبقات النخبة. أّدى ذلك إىل التصور الثقايف للمرأة باعتبارها ممثّلة لألمة 

– مرورا بالهند األم إىل تثمني الخاص مقابل العام كمنطقة مستقلّة لألمة. وطرحت 

مسألة امرأة الّسافارنا / وهي الطبقة الوسطى من الطيقة العليا ليتّم توظيفها مبثابة 

»كرموز  النساء  يستخدم  املهيمن  الوطني  اإلطار  ظّل  »الهندية«.   للمرأة  املفّوض 

للثقافة«. ومع ذلك، تناولت دولة ما بعد االستعامر النساء أيًضا بوصفهّن »الفئات 

قام  لقد  والتقاليد.  الحداثة  ضمن  ذاته  اآلن  يف  وكيََّفتهّن  املجتمع  من  <<األضعف« 

التعامل مع املرأة الهندية عىل موقف منطي من خالل طريقتني اثنتني حيث يقترص 

العائيل  التنظيم  البيولوجية/اإلنجاب وذلك من خالل برنامج  الوظيفة  دورهّن عىل 

تقوم  الذي  النحو  عىل  تدخالت  خالل  من  عامالت«  »غري  كزوجات  أو  املؤسيس 

ظلت   .1mahila mandals الوطني(  النمط  وفق  املنظمة  النسائية  )الرابطات  به 

النساء من الطبقة العاملة الدنيا وكذلك الفروق اإلقليمية عىل النحو املحدد داخل 

املجتمعات اللغوية مقصّوة وغائبة عن صيغة ما بعد االستعامر هذه.

يف سبعينيات القرن املايض، أعادت مرحلة جديدة من الحركة النسائية التفكري يف 

هذه الفئات املحرزة من خالل املطالبة والدفاع عن الخربة بوصفها موقعا لبناء املعرفة 

واملسائل األساسية ذات الّصلة بالتمييز الهيكيل )الذي يُدرك من خالل األيديولوجيات 

اليسارية( والعنف ضد املرأة. لقد كان لتلك املرحلة من الحركة تحّدي »التقاليد«، 

مركّزة  لألمة.  رموزا  باعتبارهن  للنساء  النمطي  وبالتصوير  العام  الخاص/  واالنقسام 

بدال من ذلك عىل النساء الريفيات ونساء الطبقة العاملة بإبراز دورهن ككادحات 

ومنتجات مستَغالت. تحدت هذه البادرة األطر الوطنيّة واالستعامرية املهيمنة، لكنها 

ركّزت العمل عىل مكانة الفئة من النساء البارزات )بطريقة موّحدة( كموضوعات 

للتنمية/الحداثة، والتّمويه يف مسألة عدم املساواة فيام بينها. 

< التوّجه نحو الّتقاطعّية

شهدت تسعينيات القرن املايض تحواًل بتجّسد الخطاب الوطني الذي مييّز املرأة 

من خالل خطابات الحوكمة وتحّول الحركة النسائية من مصطلح املرأة إىل مصطلح 

الجندر. هذا هو السياق الذي تم فيه وضع مسألة التّقاطعية يف صيغة قابلة للتنفيذ 

التقاطعية  اعتبار مسألة  اثنني: يتمثّل املستوى األّول يف  بكّل وضوح عىل مستويني 

علم اجتماع من الهند

مدينة  يف  املرأة  ضد  العنف  عىل  لالحتجاج  التحريض 
 .2014 عام  يف  ماهاراشرتا  والية  يف  كولهابور  جادنجالج 

.Sanjeev Bonde / Wikimedia Commons املصدر: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agitation_to_protest_violence_against_women,_Gadhinglaj-Kolhapur,_Maharashtra,_July_2014.jpg
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علم اجتماع من الهند

اعتبارها إسرتاتيجية تنظيمية  الثاين عىل  للتحليل وينطوي املستوى  أداة مفاهيمية 

مثال  مختلفة  مضطهدة  مجموعات  متثل  حزبية  غري  نسائية  مجموعات  تتبناها 

مجموعات: الّداليت )تعني املفردة هنا حرفياً »مكسور«(. ولكن استخدمتها طوائف 

الال مساس )ex-untouchable castes( كعالمة لتحديد الهوية( واملثليات واملسلامت 

 OBCs Other Backward( أقلية دينية محارصة( و )الطبقات املتخلفة األخرى(

Classes-- الطبقات الدنيا التي تتميز بالتخلف االجتامعي واالقتصادي(. لقد أشار 

كل من هؤالء إىل تجربة تقاطع محّددة وشكك يف اختفائه التاريخي من التيار الرئييس 

للسياسات يف صلب الحركة النسوية يف الهند. ورغم استلهامها من تصّور املفاهيم 

األفريقية-األمريكية ذات الّصلة بالعرق والجنس، اتّخذت التقاطعية يف الهند مسارا 

الطبقة،   - متعّددة  محاور  أساس  عىل  الجندر  يف  الّنظر  إعادة  متت  حيث  معّقدا 

والطائفة، والقبائل، والجنسانية، واإلعاقة، والجامعات اللغوية الواحدة، واالنتامءات 

الدينية. أكد تنظري الّداليت النسوي بشّدة عىل ضعف املرأة باعتبارها موضوعا نسويا 

وذلك من خالل الرتكيز عىل التجارب والنضاالت املختلفة التي انخرطت فيها نساء 

الداليت، عىل النحو الذي اتّسم خصوصا يف منظومة الزواج القامئة عىل مراعاة األرسة 

صورة  مصّنفة،  مساواة  عدم  باعتبارها  الطائفة  تشّكل  ذلك،  ومع  القرىب.  ووشائج 

أكرث تعقيًدا من ثنايئ العرق/الطبقة أو السافارنا/ داليت وبالتايل يف حاجة إىل مزيد 

إىل  تحّول  قد  النسوية  السياسة  مجال  بأن  حاجْجُت  املنطلق،  هذا  ومن  التفّحص. 

إعادة تقييم فئة »املرأة« يف ضوء أطروحة التقاطعية كام يتبنّي يف تحّوالت روايات 

التي كانت قد رسدتها يف نقاط زمنية مختلفة.  النسويات  الناشطات  حيوات نفس 

وعليه، يرُبز عميل أن نظرية التقاطعية تصبح مورًدا نظريًا حاساًم لفهم الطرق التي 

تتّم من خاللها إعادة تشّكل مسألة »املرأة« من خالل التفاوتات املصّنفة.

< دور الرّّسد والّذاكرة

أوجه  بتقليص  النسويات  للناشطات  املايض  القرن  سبعينيات  أتاحت  وإن 

أنثوية  بها والتأثري عىل تجربة  الخاص  الطائفة املصنفة  الناجم عن وضع  االختالف 

املرأة  إعادة صياغة مسألة  الراهن وطريقة  السيايس  السياق  فإن  عاملية متجانسة، 

قد أثرت يف تلكم الناشطات إلعادة النظر وفهم وضعهّن الطائفي والطبقي الخاص 

التفكري مرّة  والقرابة. وكذلك  والزواج  والجنسانيّة  وإدراك عالقته مبؤسسات األرسة 

أخرى يف كيفية تشكيل هذه املؤسسات لتجاربهّن. 

تستحرض الناشطات، مبن فيهن الاليت تّم تسييسهّن يف سبعينيات القرن املايض 

وتسعينياته، طفولتهّن وسنوات تكوينهّن من خالل موشورات جديدة، مدركات اآلن 

تشكيل  كيفية  معينة ومعتربات  داخل طائفة  ُولدن  نساء  بوصفهّن  ملعنى حياتهّن 

هذا الوضع لظروف حياتهّن وللفرص املتاحة. ويف مقابل ذلك عرّبت حتى الناشطات 

الاليت اقرتحت أيديولوجياتهّن يف وقت سابق أن الطبقة االجتامعية يجب أن يُنظر 

إليها عىل أنها فئة ما قبل حداثية وأن استخدامها يف الحداثة يرمي إىل تصّور سياسات 

 ، األمة  مستوى  نسوية عىل  سياسة  يف  الخالف  وإثارة   الفرقة  بّث  وبالتايل  الهوية 

عرّبن راهنا عىل استعدادهّن إلعادة رسد حياتهّن آخذات يف اإلعتبار األبعاد املختلفة 

ملنظومة الجنوسة والطائفة والطبقة والحندر املحّددة للتقاطعية يف الهند املعارصة. 

الطائفية  االجتامعية  التنشئة  حيث  من  مجّددا  الذات  عن  الحكاية  استحضار  يتّم 

الحياة  روايات  استخدام  ويتيح  والقرابة.  والزواج  األرسة  مؤّسسات  من  املستسقية 

واعتامدها أسلوبا ال عمليّة إعادة تفسري ذكريات الوقائع املتقاطعة املعيشة للوضع 

السياق  ضمن  التقاطعية  تنظري  يف  كذلك  يسهم  بل  فحسب  واالمتياز  االجتامعي 

الهندي. وعليه، يُتاح يف هذا الطور بناء نظريات نسوية جديدة ذات الصلة بالنسخة 

الهندية من التقاطعية.

الذاكرة عىل إدراك كيفية مدى  الحياة سويّا مع دراسات  تساعدنا طريقة رسد 

النسوية  الذات  بناء  إعادة  عىل  النسوي  املجال  يف  املعارصة  النظر  وجهات  أثر 

املسائل  إلثارة  بابا  النسوية  وللدراسات  لهّن  تتيح  بذلك  وهي  الجديدة.  الناشطة 

املتعلقة باالمتياز / التبعية عرب مختلف التسلسالت الهرمية يف الهند. ال تشري هذه 

الطريقة إىل أهمية االنعكاسية النسوية حني استخدامها يف مواجهة خطاب »املرأة« 

كام تّم تصّوره ضمن األطر املهيمنة - االستعامرية أو الوطنية أو النسوية املبّكرة – 

فحسب، بل تُقّدم لنا فهام نظريا لكيفية فهم التقاطعية املعارصة واستيعابها. هذا 

الولوج يف عملية إستحضار  لنا فرصة  باإلضافة إىل أّن هذه املشاركة املنهجية تتيح 

املشرتكة  السياسة  التحوالت يف  السياق حتّى ندرك  الفردية و وضعها يف  الذكريات 

للموقع  تحديدا  التقاطعية  النظرية  اعتبار  املمكنة. ميكن حينها  املسارات  وتحديد 

الجامعات   / الدينية  املجتمعات  الطائفية/  املجموعات  يحتلّه تصنيف  التي  املعقد 

إىل  وبالّنظر  بالطبع،  فرضيتنا  وتظّل  املعارص.  الهندي  املجتمع  يف  الواحدة  اللغوية 

تقييم  مقترصة عىل  الواحدة،  اللغوية  الجامعات  أُجريت ضمن  املقابالت  أّن هذه 

للتقاطعيّة يف منطقة واحدة.  إال أنها تتيح كذلك فرصا مناقشة التباينات والتشابكات 

الهند.  اللغات األخرى داخل  القامئة ضمن مجتمعات  الهرمية  التسلسالت  بني تلك 

ميكن الجدال بأّن هذا املرشوع ال يقّدم بالرضورة منوذًجا لفهم السياقات اإلقليمية 

والسياسية األخرى واستيعابها بل باألحرى يعرض طريقة لتناول هذه املسائل حتّى 

تصبح اإلجابات أكرث وضوحاً. تقّدم هذه القّصة املستلهمة من مجال إقليمي معني 

طيفا من الدروس املستفادة حتى ندرك عمليّة بناء معارص للمرأة يف الهند.    

>gole.sneha@gmail.com<  توّجه كّل املراسالت إىل سنيها شيشري غول عىل الربيد اإللكرتوين

1 ماهيال ماندالز هي رابطات نسائية محلية تقليدية غري رسمية تحظى بإمكانات هائلة لتفي باالحتياجات 

الجندرية االسرتاتيجية للمرأة الهندية.  تنشط هذه الرابطات يف املناطق الريفية وتعمل عىل املستوى األسايس 

كأداة للمقاومة ومتكني النساء من النفاذ إىل املجال العام.  وهي تكّنى كذلك باسم النوادي النسائية، تربز 

أهميّة نشاط الرابطات عىل املستوى املحيّل يف التجّمع عند االحتفاالت، أو األحزان، أو األزمات، أو املهرجانات، 

أو الوالدات والوفيات أو حفالت الزفاف والوظائف املحلية )مثل افتتاح مبنى املدرسة( أو زيارة زعيم سيايس 

أو أزمات مثل األوبئة الصحية أو نقص توفري املياه.  مثّة أيضا مانداالت يف املناطق الحرضية وكذلك القرى. 

)املرتجمة(.

mailto:gole.sneha%40gmail.com?subject=
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المجاالت المشحونة بالعنف: 
ممارسة علم االجتماع في المواقع العنيفة

بقلم: سويبام هاريبريا، باحثة مستقّلة، الهند

>

جيل الفكر يف هذه املقالة يف الكيفية التي يتعنّي عىل علم االجتامع / األنرثوبولوجيا أُ

االجتامعية البحث يف مسألة العنف الذي تولّده الّدولة. إذ تعترب مقاومة مرشوع 

الدولة األّمة الهندية واحدة من أطياف النزاعات التي ابتليت بها البالد. تشرتك 

وآسام،  براديش،  أروناتشال  واليات  من  تتكون  التي  الرشقية  الشاملية  املنطقة 

ومانيبور، وميغااليا، وميزورام، وناغاالند، وسيكيم، وتريبورا، يف الحدود الدولية مع 

تداعيات  املنطقة  ونيبال. ولقد شهدت هذه  والصني،  ميامنار، وبوتان، وبنغالديش، 

املصري.  تقرير  حركات  من  كجزء  املسلحة  بالنزاعات  ومتيزت  األّمة  الدولة  مرشوع 

 )AFSPA( 1958 وبالتايل، يعّد قانون السلطات الخاّصة للقوات املسلحة الصادر سنة

ساري املفعول بشكل أو بآخر يف واليات املنطقة الشاملية الرشقية )باستثناء والية 

 ،Naga Hills of Assamسيكيم(. إذ تّم عرضه سنة 1958 يف تالل ناغا من والية أسام

للحكم.   املنطقة  خالله  من  تخضع  الذي  السيايس-اإلداري  الجهاز  من  جزءا  ويعّد 

بالقتل عىل  املسلحة  للقوات  الدولة  أولتها  التي  الخاصة  السلطات  تُكرّس  ومبُوجبه 

أساس االشتباه تعليق ضامن الحق يف الحياة. وبصورة متوقّعة ال يجري تبادل الفكرة 

>>

املهيمنة لألمة يف هذه املنطقة بل يعّزز القانون ثقافة اإلفالت من العقاب وشبكات 

الشائعات ويعّمق الشكوك املتبادلة.

أّما يف مانيبور Manipur فقد تنامى عدد الجامعات املتمرّدة من أربع مجموعات 

)4( يف البداية عند فرض قانون القوات الخاصة للقوات املسلحة، إىل أكرث من 32 

أثبتت  فقد  انقسامات(.  من  تشكو  التي  املختلفة  املجموعات  )باستثناء  مجموعة 

القضايا  لحل  الجيش  قوات  استخدام  من  سنوات  أن  البحثية  األعامل  من  العديد 

السياسية قد ضمنت استحالة مصادرة العنف الذي مييز كافة مناحي الحياة عىل نحو 

يصبح من غري املجدي أن تنسب الوفيات إىل الدولة أو غري الدولة. يكشف تقرير 

أصحاب املصلحة املشرتك الصادر عن األمم املتحدة وائتالف املجتمع املدين لحقوق 

اإلنسان )2016( انتشار 50 ألف جندي هندي يف مانيبور لساكنة يقّل عددها عن 3 

ماليني.  كام يذكر معهد الدراسات والتحليالت الدفاعية أنه بني سنتي2000 و2004، 

قُتل 450 مدنياً عىل أيدي مسلحني يف مانيبور. تُقدم مثل هذه اإلحصاءات مانيبور 

الّنظام. ويظّل التحدي كامنا يف  بوصفها مساحة فشلت فيها الدولة األّمة يف فرض 

متييز هذا الفضاء الذي مثّلت قوانني الدولة وسياساتها مصدر اضطرابه.

< التحّديات أمام األثنوغرايف

يعد العمل امليداين اإلثنوغرايف محوريّا يف اإلثنوغرافيا كام يتم تدريسه يف املناهج 

الدراسية يف الهند، حيث يتّسم التمييز بني علم االجتامع واألنرثوبولوجيا بالغموض. 

ففي إطار مدرسة م. ن. رسينيفاس لعلم االجتامع M.N. Srinivas، يتم النفاذ إىل 

الحياة  اإلثنوغرافيا يف  الباحث يف  يشارك  اإلثنوغرافيا. حيث  املجال من خالل  هذا 

يعّد  املجال  أّن  هذا  يفرتض  لحياتهم.  الناس  مينحها  التي  املعاين  الستخراج  اليومية 

من  املُملِّّمني  املطّلعني  أحد  بوصفه  الباحث  دور  يقتيض  حيث  الطبيعي«  »املكان 

لفظة  إشارة  من  الرغم  )عىل  ُمبهمًة  وخارجه  املجال  داخل  الهوية  وتظّل  الداخل. 

إىل  ينتمون  ال  الذين  أولئك  إىل  الرشقية،  الشاملية  املنطقة  يف  عموما  ›‹دخيل« 

العرقية أو أصيل  مجتمعات املنطقة(. فَكْوُن املرء عضًوا ينتمي إىل نفس الجامعة 

الشامل الرشقي عىل نحو أوسع عادًة يجعله شخصاً متآلفا من الداخل.  ومع ذلك، 

ورغم انتامئه إىل املجتمع املحيل ذاته أو/ للمنطقة نفسها، يظّل اعتباره دخياًل بناًء 

عىل القرابة أو االنتامءات السياسية. 

مع  الناس  تعامل  كيفية  فهم  إىل   Manipur مانيبور  منطقة  يف  أبحايث  تهدف 

فكرة  تشكل  تولّدها.  التي  الخوف  ثقافة  واستيعاب  العنف  عن  الّناتجة  الوفيّات 

كَْوين مانيبوري األصل اعتباري من الداخل. ومع ذلك غدت مسألة الثقة/عدم الثقة 

واحدة من القضايا املركزية التي كان عىل االنتباه لها والتعامل معها. ففي عملية 

التفاوض مع مسألة االستئامن كان عيّل أّوالً إعادة النظر يف املصطلحات املستخدمة 

يف املجال. تطرح املفردات من قبيل »متعاونني« و »مصادر املعلومات« إشكالية يف 

استخدامها ضمن مصطلحات املقابالت.  وعليه، مثّلت محاولة تحايش املصطلحات 

لجهاز  ومخربين  عمالء  املحلّيني  كون  تستدعي  معاين  تستحرض  التي  التحقرييّة 

الّدولة العسكري للدولة أوىل الخطوات يف التفاوض الرساء الثقة بيني وبني مصادر 

املعلومات األساسية. ثانياً واجهت مقاومة عاّمة يف مسار إجراء التحقيقات البحثية. 

حيث يُْعتََقُد يف عجز أدوات البحث عن التقاطتها لتاريخانية العنف وينتهي بها األمر 

إىل إعادة إنتاج التمثيل اإلثنوغرايف االستعامري للشعوب والقائم عىل كونهم متأّصلني 

علم اجتماع من الهند

 .2011 نيسان   / أبريل  يف   ، مانيبور  بوالية  بيشنوبور  منطقة  يف  كارانج  من  بالقرب  الفتة 
.Soibam Haripriya املصدر: 
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يف العدائيّة يشتبهون ببعضهم البعض ويشّكون يف غريهم من خارج ذلك املجتمع 

املحيّل.  من ناحية، يجب أن يتوّغل البحث حول »الخارجي« يف مجاالت مثل مسألة 

التّواطئ، حتى لو مل يوافق املرء فعليًا عىل مرشوع عنف الدولة. من ناحية أخرى، 

ونظرًا ألن املجال يعّمق من الشك املتبادل، يرتهن النفاذ إىل امليدان حتاًم بهوية الفرد 

ُشّكلَت عرب  قد  الحايل  املجتمع  يعيشها  التي  الظروف  أن  مبا  بواسطته.  إال  يتّم  وال 

سنوات من العسكرة، يتعنّي إذن إعادة النظر يف مدى فعاليّة األدوات واألساليب. أّما 

الخطوة الثالثة، وبصفتي باحثًا من املفرتض انتامؤه »إىل الداخل«، تبنّي يل أّن بلوغ 

ذلك املجال مشحونا بعقبات حيث يصنف الناس األقارب واألصدقاء واملؤسسات من 

حيث التامثل واالنسجام مع الدولة أو غري الّدولة. وتواجه معظم املناقشات حول 

املجال واألساليب تحدٍّ يف كيفية متييز ما إذا كان »املخربون« ينطقون الحقيقة. ومع 

بالنظرة  يتسم  موضعا  لنفسه  امليدانية  املواقع  هذه  مثل  يف  الباحث  يرضب  ذلك، 

العكسية يعني ستنتهي مسألة بلوغ الحقيقة والتزوير والثقة املتبادلة- التي تُطبق 

عادًة عىل املجال—إىل التضييق عىل الباحث –وتؤثّر يف بحثه امليداين.

< رضورة اعتامد نهج متعّدد االختصاصات

متعدد  نهج  اعتامد  ارتأيت  »املجال«،  وتوسيع  الّنفاذ  بشأن  التفاوض  وبهدف 

الفرتة  أثناء  الذي كتب  الشعر  امليدانية بدمج  الرسدية  تلك  التخصصات واستكامل 

للقوات  الخاّصة  السلطات  قانون  نطاق  توسيع   1980 سنة  تّم  إذ   .2010-2004

لقد  كلّها.   Manipur مانيبور  ليشمل   )AFSPA(  1958 سنة  الصادر  املسلحة 

كنت أسعى من خالل استخدامي الشعَر املكتوب خالل تلك الفرتة إىل فهم كيفية 

ترجمة ثقافة الخوف يف كتابة الشعر )األعامل الفنية األخرى، مثل األغاين والرواية 

واالقاصيص وهي مصادر حيوية مجدية كذلك وقابلة للدراسة(. فعىل سبيل املثال 

 )satirical( الهاجئة Thangjam Ibopishak  استخدمت قصيدة ثانجام إيبوبيشا

علم اجتماع من الهند

2011 عام  يف  تعسفي  بشكل  الهندي  الجيش  اعتقله  لشاب  احتجاج 
.Soibam Haripriya املصدر: 

شائعة. أحداث  هي  هذه  مثل  االحتجاج   أعامل 
.Soibam Haripriya - 2011  املصدر: 

بعنوان »أريد أن أُقْتَل برصاصة هندية«. تتأثث هذه األهجّوة من خمسة عنارص- 

النار واملاء والهواء واألرض والسامء - تأيت لقتل الشاعر يف منزله دون أي سبب معقول 

باستثناء تعليل ذلك مبهمتهم الرامية إىل قتل الرجال. فيطلب منهم الشاعر بناء عىل 

رغبته قتله برصاصة هنديّة الصنع.  وينجو الشاعر بحياته لعجز العنارص الخمسة عن 

تلبية رغبته. أقوم هنا بتحليل العنارص الخمسة كداللة عىل عدم الكشف عن هوية 

ِفرَق املوت )للتّأكيد مرّة أخرى عىل استحالة عزو العنف إىل الدولة أو غري الدولة( 

الذين يلتقطون ضحاياهم أو يطلقون الرصاص عليهم يف عقر دارهم.  يعني غياب 

الشاعر(  )كام يف حالة  إنقاذ حياته  أو  املرء  أن موت  للقتل ضمناً  املعقول  السبب 

ليست إاّل قرارات سخيفة وعشوائيّة. فطلب الشاعر ليس إاّل استهزاء بالدولة األّمة 

عن  الشاعر  رغبة  تعرّب  أجوفًا.  الحياة  يف  الدستوري  الحق  منح  ادعائها  يبدو  التي 

الغضب والضغينة من حكم العسكر حيث يقتحم العنف املحيّلَّ واألرسة.

تتيح مثل هذه القصائد التفكري يف املوت أكرث تعبريا يف سياق تعرض فيه الروايات 

امليدانية الحياة للخطر. وهذا ال يعني بالرضورة تخيّل علامء األنرثوبولوجيا عن حقل 

األنرثوبولوجيا وتبّني للشعر. لكن ما أطرحه هو إيجاد الطرق للتحقيق يف العنف 

يف غياب أدلّة ملموسة. عىل الباحثني االنتباه إىل التهجني املنهجي فحني تقع إعادة 

الشعر  ادماج  عدم  سبب  ينعدم  أدبيّا،  جنسا  بوصفها  نفسها  اإلثنوغرافيا  صياغة 

بوصفه جنسا أدبيا قادر عىل تجسيد تجربة العنف واستيعابها حيث يفشل الرسد 

يف سياق الحقل البحثي ›‹ املوضوعي« عن التامسها. فالشعر قادر عىل مقاومة املحو 

باستحداث املعرفة االجتامعية القامئة جنبا إىل جنب مع وقائع تحدث يف امليدان. 

وبالتايل، تحتاج األنرثوبولوجيا االجتامعية للبحث يف األدوات وتوسيع نطاق مصادرها 

واالستفادة من تخّصصات أخرى حتّى تبقي عىل مدى أهّميتها يف مواقع العنف الذي 

تولّده الدولة.      

 >priya.soibam@gmail.com< توّجه كل املراسالت إىل سويبام هاريربيا عىل الربيد االلكرتوين 

mailto:priya.soibam%40gmail.com?subject=
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ظاهرة الوصم والعمل الطائفي 
في المناطق الحضرية بالهند

بقلم: شيرين ميرزا، معهد إندرابراستا لتكنولوجيا المعلومات، دلهي، الهند

>

حاِجُج يف هذه الورقة التي أخّصصها ملسألة الوصم أّن سوسيولوجيا الهويّات تخلق أُ

واملسلمني  بالهندوس  الصلة  ذات  اجتامعيتني  فئتني  بوصفهام  والّدين  الطائفة 

ناحية أخرى  العمراين من  والتوّسع  الرأساملية  األنظمة  ناحية، وتدمج  تباعا من 

املامرسات املحّددة للطائفة والّدين من خالل العاملة املوصومة والفصل املكاين.  من 

األهّمية مبكان يف هذا السياق الرتكيز عىل مسألة الوصم بوصفه فئة ملا يُتيحه من 

فرص دراسة الهياكل املتداخلة وكذلك إلغاء التصنيفات التنظيمية مع علم األنساب 

الوطني واالستعامري التابع لها. تُحاجج الورقة حاجتنا إىل إيجاد تصنيفات جديدة 

العمل  تصنيفات أحدث من خالل  وإقامة  املركبة  الحقائق  الوقوف عىل  إىل  ترمي 

االثنوغرايف.

< التفّرع الِخطايب للطائفة والدين

املوصوم  العمل  بني  الوصل  حلقة  الطائفة  حول  الهيمنة  اجتامع  علم  يعزو 

والطائفة إىل األيديولوجية الدينية للهندوس وإىل املامرسات االجتامعية الهندوسية 

التقليدية.  إذ يُعتقد أّن الطائفة تستمد رشعيتها من أفكار مثل فكرة الكارما )القوة 

التي تَنتُج من ترصُّفات الشخص( وفكرة دارما )رصاط االستقامة( والفارنا )النظام( 

كام يتّضح يف نص هندويس قديم يسمى مانوسمريتي Manusmrit. يُنظر إىل هذه 

بشكل  الهندي  املجتمع  وتصنف  والتلوث،  النقاء  مفاهيم  تبني  أنها  عىل  األفكار 

للمساس  القابلة  غري  الطبقات  إىل  باإلضافة  اجتامعية  مجموعات  أربع  إىل  طقيس 

)أفارنا( هم أبناء القبائل، أو غري القابلني للمساس الواقعة خارج فارنا والتي تقوم 

بوظائف »ملوثة«. لقد تّم الرّد عىل التحليالت االجتامعية القامئة عىل خطابات نقاء 

الطبقة وذلك لتثبيتها للطبقة االجتامعية العليا باعتبارها طبقة متفوقة ثقافيًا مام 

ميّكن من تعاظم سلطتها االقتصادية والسياسية. عالوة عىل ذلك، يعّد الفهم الخطايب 

>>

للطبقة االجتامعية بوصفها نظاما اجتامعيا هندوسيا إلدارة نقاء الطقوس والتلوث 

محدودا أيًضا لعجزه عن توفري إطار عمل مفيد لفهم املامرسات املكانية املعارصة 

للوصم والعمل الطبقي عرب املجموعات الدينية.

تعترب الطبقة االجتامعية والدين ضمن املقاربة الخطابية متفّرعني معرفيا وميثاّلن 

لألّمة  للطبقة بوصفها فئة »داخلية«   - املعريف  التشعب  ينبثق هذا  عوامل مختلفة. 

ولسياستها، ولألقلية )الدينية( باعتبارها فئة »خارجية« ومقرتنة بأيديولوجية إسالمية 

أزلية أو تكيفات مع السياقات االجتامعية املحلية - من خالل علم األنساب الوطني 

واالستعامري. ترتادف »األقلية« بوصفها فئة، مع الدين بوصفه مجاال يربز من خالل 

فقدان الطبقة. ففي تضاعيف علم األنساب الوطني واالستعامري تتّم عمليّة إنتاج 

الطبقة والدين باعتبارهام مجالني اجتامعيني مختلفني مفاهيميّا من حيث األوضاع، 

عن الفئات العاّمليّة السياسية واالقتصادية من قبيل الطبقة وأمناط اإلنتاج. يعّد هذا 

اجتامعيتني  فئتني  بوصفهام  والدين  االجتامعية  الطبقة  بني  الجينيولوجي  التشعب 

إىل  الهندي  املجتمع  بتصنيف  الخاّص  االستعامري  للمرشوع  نتاجا  متناسبتني  غري 

مجموعات دينية متميزة مثل الهندوس واملسلمني واملسيحيني، وبالتايل، ظّل تنظري 

من  أّما  الرأساملية.  دفعته  التي  الحرضي  التوّسع  آثار  من  محصًنا  والدين  الطبقة 

الناحية العملية، فال مجال لصمود هذه الثنائيّة جرّاء وصم الجامعات غري الهندوسية 

مبا يف ذلك املسيحيني واملسلمني وعىل النحو ذاته لقيامهم كذلك باألعامل »امللوثة«. 

املجتمعيّة  الذات  يشمل  بل  الحسبان  يف  وحده  الفرد  املوصوم  العمل  يعترب  ال 

وضع  عن  الوجودية  النجاسة  هذا  وتختلف  النقاء.  من  خالية  جوهريّا  تعترب  التي 

ن من قبيل الطوائف »النقية« مثال طائفة  النبذ الوقتي املتاح لذوي األصل املُحصَّ

الرباهمنز Brahmins حيث تتّخذ حالة الّنجاسة حيّزا وقتيّا ستنتقض حتام بفضل 

عن  عجزها  يف  الهيمنة  سوسيولوجيا  محدوديّة  إىل  اإلشارة  تجدر  التطهري.  طقوس 

علم اجتماع من الهند

نفايات  مكب  أكرب  لكونها  شهرة  اكتسبت  التي  مومباي  ضواحي  إحدى  هي   )Deonar( دينار 
مريزا. شريين  املصدر:  املدينة.  يف 
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تأويل مامرسات العاملة الطبقية املعارصة وبسبب افرتاضها للنموذج الخطي للتغرّي 

االجتامعي الذي يندرج ضمنا يف نظريات التحديث. إذ ال يجدي ذلك نفعا ما دامت 

التنمية االقتصادية واالجتامعية غري قادرة عىل تحويل نظام التسلسل الهرمي املغلق 

إىل نظام مفتوح للتقسيم الطبقي االجتامعي استنادا إىل القدرة الفردية عىل الحركة 

مأسسة  إىل  الرأساميل  واالقتصاد  العمراين  التوّسع  أدى  ذلك،  من  بدالً  واالنتقال. 

الطبقة، ال سيام داخل اإلدارات الصحية يف املدن الهندية.

< العاملة املوصومة وتفكيك التصنيفات النظامية

 Bombay بومباي  بلدية  يف  الصحي  الرصف  قسم  استخدم  ذلك  عىل  ومثاال 

االستعامرية املصطلح العاّمي كوترشا kutchra لإلشارة إىل النفايات الحرضية، حيث 

األحياء  ومناطق  املحلية  االستوائية  الظروف  عن  ناجمة   kutchra كوترشا  تعترب 

املصطلح  تبّني  عن  ناهيك  محليّة.  حلواًل  تقتيض  والتي  األهليّة  املتخلّفة  الفقرية 

الفاريس )Persianate( هاللكور halalkhore بوصفه مصطلحا رسميا للتدليل عن 

الرصف الصحي.  تدّل هاللكور عىل العامل املسلمني من الطبقة الدنيا املسموح لهم 

بكل املواد الغذائية. كام جند القسم البلدي الطوائف الهندوسية والبوذية واملسيحية 

واملسلمة التي كانت تعّد طوائف »غري قابلة للمساس« وكانت مهنتها »التقليدية« 

تدور حول التنظيف والكنس وذبح الحيوانات وإزالة النفايات. لقد حبست عملية 

تجنيد الطوائف تلك داخل البلدية الهويات الطبقية داخل أعامل الرصف الصّحي 

بناًء عىل االدعاء برتسخ التلوث وتغلغله يف الهوية الطبقية، مام يجعل العمل الطبقي 

مختلًفا عن العمل املأجور الذي يتم أداؤه كجزء من معاملة اقتصادية. 

ويف مثال منطقة ديونار Deonar أكرب وأقدم مكبٍّ للنفايات يف مدينة مومباي 

الصحية االستعامرية سنة 1899، تنخرط طبقة داليت هندو  الدولة  أقامته  والذي 

لجمع  الرسمي  غري  بالعمل  القيام  يف   Dalit Hindu Matang الفرعية  ماتانج 

بني  التمييز  استحالة  تكمن  داليت.  بيهاري  مسلمو  ذلك  يف  يرفقهم  النفايات 

داليت مسلم  نفايات  ملتقط  وبني  ماتانغ  لطائفة  ينتمي  نفايات هندويس  ملتقط 

حني َجْمِعهم للنفايات يف مكبِّ نفايات ديونار. إذ يعود كل األفراد من الجامعتني 

الجامعني للنفايات من املكّب محّملني بأكياس بالستيكية بيضاء مملوءة بأغلفة من 

بلّورية، وأحذية تم االستغناء عنها، ومالبس عىل  البوليثني polythene، وزجاجات 

ظهورهم. ترى كّل شخص حامال ألربعة أو خمسة أكياس مام يسمونه مال )واملقصود 

يسمى  ومنجل معدين  مورد(  أنه  يفهم عىل  أن  الحريف وميكن  باملعنى  الغنيمة  به 

عىل  مشعاال  النفايات  جامعو  يربط  كام  النفايات.  طبقات  يف  للحفر   akdi أكدي 

الرأس ويرتدون جوارب مهملة فوق أحذية سميكة تقيهم مخاطر وخزهم باملحاقن 

عن  الناتجة  بالتجاوزات  العمل  يف  يتمثّل  هنا  فالشائع  املكسور.  والزجاج  املهملة 

ثقافات الرتاكم الرأساملية واملرتجع الذي ينتج مدافن النفايات بوصفها أحياء تعاين 

من الفصل من خالل فكرة القضاء عىل الرائحة »الكريهة« واالشمئزاز منها إىل جانب 

التجاوزات البرصية.

يربز عميل اإلثنوغرايف أن منوذج التوّسع الحرضي هذا يشارك يف إنتاج مفاهيم 

مجّمعة للطائفة والدين. وميكن التأكّد من ذلك يف تواريخ تخطيط املواقع يف داليت 

ويف املناطق اإلسالمية حول مكّب النفايات يف ديونار والتي تم التخطيط لها كحزام 

خطري ملوقع الصناعات »امللوثة« يف الخطة الرئيسية لسنة 1947، عىل سبيل املثال، 

الطبقة  بسكان  توطينها  أعيد  التي  للنفايات(  )حزاما  باعتبارها  املنطقة  تحديد  تم 

العاملة. ومن هذا املنظور يساهم الوصم يف انتاج توّسع حرضي تُوّجهه الرأساملية 

وذلك بطرق تعمل عىل تثبيت الهويّات املتداخلة للطبقة والّدين. 

أُدرك هنا الوصَم كونَه تجربة مجّسدة من االشمئزاز واالنزعاج حني ينتاب يشء 

ما أو شخص أو مكان شعور باالرتباك والزعزعة. وأُحاجج بأنّه ميكن اعتبار الطبقة 

كمجموعة فرعية من املامرسات االجتامعية والسياسية للوصم التي تعرب رمزيّا عن 

نظم الرتتيب والتصنيف من خالل تحديد مفاهيم التلوث والتدنّس واالخالل بالنظام. 

فيها متييز  يتم  بطرق   - والوصم  االجتامعية  الطبقة  بني  روابط  يبنّي هذا وجود  إذ 

التاريخ عىل الجسد. واملقصود هنا اعتبار القذارة ال بوصفها هدفا بل كفئة ثقافية 

يتم تأويلها من خالل مامرسات »اآلخريّة« عىل مجموعات األقليات العرقية واإلثنية 

والجنسية والدينية، كجزء من بيئة اجتامعية وسياسية أوسع.

التصنيفات  يلغي  أوسع  بإطار  اجتامعية-سياسية  كعملية  الوصم  إبراز  يتيح 

النظامية للطائفة والدين. ولتحقيق ذلك، نحن يف حاجة إىل تجاوز التصنيفات الواردة 

للطائفة والدين والتي تعترب غري قابلة للقياس، ودمجها يف فكرة العمل املوصوم كفئة 

بالغة األهّميّة بل ال تتوقّف عىل السياسة وال تنفصل عنها. يثري كّل هذا تسائال مهاّم 

يتجّسد يف: »هل تستتبع الحداثة والتوسع العمراين تعميم الوصم؟«     

>shireen@iiitd.ac.in< توّجه كل املراسالت إىل شريين مريزا عىل الربيد اإللكرتوين

mailto:shireen%40iiitd.ac.in?subject=
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 الثغرات في البيانات 
حائل أمام تحديد قتل اإلناث 

بقلم: ميرنا داوسين،  مركز دراسة االستجابات االجتماعية والقانونية للعنف، جامعة غويلف، كندا، و المرصد الكندي 
للعدالة والمساءلة حول قتل النساء، وعضو الفريق المواضيعي المعني بالعنف والمجتمع )TG11(  ولجان البحث 

.)RC32( ولجنة المرأة والجنس والمجتمع )RC29( حول االنحراف والرقابة االجتماعية

>

يست ظاهرة قتل اإلناث ظاهرة جديدة بل يعترب االرتفاع الحاّد يف االهتامم ل

العاملي بها أمرا غري مسبوق ال سيام خالل جائحة كوفيد 19. وبالتوازي مع 

اإلناث«  »قتل  استخدام مصطلح  عاملية حول  مناقشات  تدور  االهتامم  هذا 

لتسمية املشكلة وكيفية تحديد الظاهرة وهل/كيف تتميّز عن بقية عمليات القتل 

وكيف لهذه التباينات أن تُوضع موضع التنفيذ. تتمثّل الخطوة الرئيسيّة للدفع بهذه 

املناقشات قُدماً يف كيفيّة التوثيق وبشكل منتظم لعمليات قتل النساء تلك وكيف 

بالجنسانية والجندر  املتعلقة  الدوافع/املؤرشات  تبنّي  العمليات.   بقيّة  تختلف عن 

املواقف  من  العنف  يتأىّت  وكيف  العمليات  تلك  وراء  الكامنة  األسباب   SGRMIs

العدائية تجاه املرأة والتي تتقيّد باألعراف املتصوَّرة بشأن النساء مبا يف ذلك خضوعهّن 

كِملٍْك للرجال أو كسلعة أو أداة يستخدمونها، ناهيك عن التمييز والقوالب النمطية 

وأوجه التحيّز ذات الّصلة والتي تصاحب تلك املواقف.

< التعريف بقتل النساء وتحديده

ب«جميع  األول  التعريف  يتسم  اإلناث.  قتل  بجرائم  للتعريف  مقاربتان  مثّة 

حاالت قتل النساء والفتيات« أو »قتل الرشيك الحميم لإلناث« وهي عبارة تستوعب 

هذه  تسمح  الحاليني/السابقني.  الذكور  رشكائهّن  أيدي  عىل  قُتلن  اللّوايت  النساء 

املقاربات بالتعريف السهل ولكن تواجه انتقادا جرّاء افراطها يف التبسيط من خالل 

مراعاة العالقة القامئة بني الجنس/الجندر و/أو بني الضحية والجاين يف فهم ظاهرة 

معّقدة. وسعيا إىل تحديد العوامل اإلضافية التي متيز جرائم قتل اإلناث وقتل الذكور 

قمنا مبقارنة الجناة الذكور/النساء ضحايا القتل، والذي يتوافق توافقاً وثيقاً مع قتل 

اإلناث، مع توليفات أخرى للجنس والجنسانية.

 SGRMIs والجندر  بالجنسانية  املتعلقة  الدوافع/املؤرشات  شيوع  إىل  خلصنا 

بدرجة أكرب يف الحاالت التي يقتل فيها رجل امرأة مقارنة بعمليات قتل أخرى، يعني 

متايز قتل اإلناث خارج نطاق الجنس/الجندر أو العالقة عىل األقل يف السياق الكندي.

بالرشطة،  املسبق  االتصال  الحادث  وقوع  قبل  شيوًعا  األكرث  الخصائص  شملت 

الحميمة/ والعالقات  الضحيّة،  ضد  املسبقة  والتهديدات  املعلق/الفعيل،  والفصل 

األرسية، وسبق اإلرصار والتعّمد.  أّما عوامل الحالة األكرث شيوًعا فقد تضّمنت دوافع 

يف  واإلفراط  والتشويه،  الجنيس،  والعنف  الغرية(،  املثال  سبيل  )عىل  النساء  قتل 

استعامل القوة وترك الضحايا عاريات/شبه عاريات. كام بلغ متوسط عدد الدوافع/

املؤرشات املتعلقة بالجنسانية والجندر SGRMIs نسبة أعىل بكثري، يف املتوسط، يف 

حاالت قتل الذكور لإلناث.

< الفجوات العميقة للبيانات 

أكرث  استنتاجات  يستبعد  ماّم  متكّررة  بصورة  البيانات  توفّر  عدم  إىل  أشري 

>>

ولنئ  الوقاية.  توجيه  يف  بها  لالسرتشاد  البحوث  إجراء  إمكانات  من  ويحّد  تحديدا 

بالنسبة  بالضعف  متّسام  االتساق  يظّل  الحاالت،  بعض  حول  املعلومات  توفرت 

قتل  يف  تتمثّل  التي  الجرائم  ففي  الجنس/الجندر.  توليفات  وعرب  اإلجاملية  للعينة 

يف   96 إىل  الضحية  لعمر  املئة  يف   3 من  املفقودة  البيانات  تراوحت  المرأة،  رجل 

توفّر  املتوقع  من  كان  الطفولة.  أثناء  املعاملة  وإساءة  الجاين  لتاريخ  بالنسبة  املئة 

الحد األدىن من املعلومات لبعض املتغريات إال أنه انعدم يف حالة الدوافع/املؤرشات 

املتعلقة بالجنسانية والجندر SGRMIs نظرًا الرتباطها بقتل اإلناث. وعىل الرغم من 

كون حاالت الفصل، عىل سبيل املثال، عامال خطرا جيّد التوثيق، غابت املعلومات 

بنسبة 66 يف املئة من الحاالت. عالوة عىل ذلك، مل يرد دافع العنف الجنيس الذي 

غاب يف الجرائم التي تتمثّل يف قتل رجل المرأة أكرث ماّم عليه يف توليفات أخرى رغم 

املتوفّرة  البيانات غري  ومثّلت  للمرأة.  الرجل  قتل  احتامل حدوثه يف حاالت  تنامي 

نسبة أقل بالنسبة ملؤرشات الحادث مقارنة مبؤرشات ما قبل الحادث.

وملا تبنّي أعاله، فإننا نخلص إىل أنه من املهم استخدام مصطلح »قتل اإلناث« 

يف تسمية عمليات قتل النساء والفتيات القائم عىل الجنس/ الجندر ومتييزه- والذي 

َها جرمية قتل اإلناث« CallItFemicide# يف سعي  يفرّس ملاذا نستخدم »هاشتاغ َسمِّ

جهود البحث والتثقيف والتوعية. إذ يتعّذر علينا معالجة مشكلة اجتامعية إن مل 

ندرك ماهيتها ونِعي حقيقتها ونُسّميها.  ومع ذلك، فإننا نجادل الحاجة املاّسة أيًضا 

متّسق.  نحو  قياسها عىل  الجنس/الجندر ورضورة  القامئة عىل  العنارص  تحديد  إىل 

إذ أثبتت بعض البحوث التطبيقية ذلك بصورة جلية بسبب ندرة بيانات موثوقة.  

إّن ما مييز بحثنا طرافتُه من حيث تركيزه االبتكاري واملستمر عىل ظاهرة قتل 

تغدو  وبالتايل،  رسمية.   رسمية وغري  بيانات  من  املعلومات  وتعّدد مصادر  اإلناث 

يجري  ال  إذ  للقلق.  إثارة  أشّد  تحديدها  تم  التي  البيانات  لثغرات  األعمق  اآلثار 

البيانات التي تتيح تعزيز تطوير مبادرات الوقاية املستنرية التي تستهدف  تجميع 

أو ممثليها. وعليه، تعرض هذه  الدول  اإلناث بشكل روتيني من قبل  ظاهرة قتل 

التحيزات يف البيانات حياة النساء والفتيات للخطر، مام يؤكد األولوية امللحة للتأكيد 

عىل الوقاية كأولوية لجمع البيانات بدالً من مجرد احتياجات إدارية.  ماّم يتوّجب 

نقطة  عند  وقائية  أداة  بوصفها  البيانات  تجميع  مفاهيم  إعادة صياغة  الرشوع يف 

تحقيقات الرشطة التي تسهم يف اثراء بيانات املستوى التجميعي بشكل أفضل، لكن 

يرتهن هذا مببادرات تعاون قوي ومستدام عرب البحوث واملجتمعات والحكومة.

ال ينخرط القانون وال الهيئات الرئاسية يف مجال البحث وال هو من مشموالتها 

غري أنه ميكنهم االستفادة من املخّولني لذلك واالضطالع بتيسري البيانات القامئة عىل 

األدلّة وذلك من خالل1( تجميع معلوماٍت أكرث مواءمة، 2( إتاحة الّنفاذ إىل البيانات 

وزيادة توافرها للباحثني الذين يلعبون دورا أساسيّا يف محاولة فهم كيفية منع العنف 

البيانات وتجميعها  النفاذ إىل  املبذولة يظّل  الجهود  الرغم من  له. وعىل  والتصّدي 

أمرا عسريا ال سيام يف بعض مناطق العامل )مثال جنوب أفريقيا، وأمريكا الالتينية( 

قسم مفتوح
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واملهاجرات  األصلية،  الشعوب  نساء  )مثال  والفتيات  النساء  فئات  لبعض  بالنسبة 

والالجئات والنساء الاليت يعشن يف املناطق الريفية والنائية، واملعوقات(. ويف العديد 

من البلدان يظل جمع البيانات القاعدية أفضل السيناريوهات. أُثرُي هنا أسئلة حول 

سبب وتوقيت أهّمية البيانات واعتامدها يف مواجهة الجرائم التي تستهدف حياة 

النساء وقتل اإلناث والتصّدي للعنف ضّد املرأة والفتيات عموما، أال تُْجمع البيانات 

املتعلقة بذلك وترصُد بشكل منتظم؟ 

< »البطريركية العامة« وتجميع البيانات 

ميكننا القول أّن تأثري البنى االجتامعية البطريركية التاريخي واملستمر ميثّل أحد 

الذين  التاريخيني واملعارصين  القرار  الرئيسيني، مبا يف ذلك دور صانعي  املساهمني 

ناهيك  أولوياتهم.  من  يعتربونها  وال  البيانات  تجميع هذه  ملسألة  أهّمية  يُولون  ال 

عن ُمِضيّهم يف القيام بدور حراس بوابات هذه البيانات وحامة لها، يقّررون الجهة 

تقليديّا عىل  الجنائية  العدالة  املخّولة الستخدامها وكيفية تطبيق ذلك. يعترب نظام 

للتحقيقات  البيانات  تسجيل  وسيعكس  ذكورية.  بطريركية  مؤسسة  املثال  سبيل 

واملالحقات التي تجريها الرشطة هذه الحقيقة. لكن عىل الرغم من البحث النََّسوي 

قسم مفتوح

والظروف  العلمية  السياقات  من  بدالً  الحوادث  عىل  التحقيق  تركيز  يبقى 
اإلناث” قتل  جرمية  لفهم  املهمة  املحيطة 

الذي يرُبز أهمية إدراك العالقات بني الضحايا والجناة يف قتل اإلناث، أظهرت دراستنا 

أن الرتكيز يف مجال التحقيق -كام متثله البيانات املتاحة - يظل يف صميم الحوادث 

بدالً من سياقات العالقة والظروف املحيطة املهمة لفهم قتل اإلناث. 

وقد تشوب تلك البيانات تحيّزات وتنتج التأثريات السارية لهذا »النظام البطريريك 

العام« والقرارات ذات الصلة بيانات منحرفة ذات العالقة بالجنسية/الجنسانية والتي 

البيانات  تلك  مادامت  للمخاطر  والفتيات  النساء  قصد،  غري  عن  أو  قصدا  تعرّض، 

املستخدمة  األدوات  ِقبَلِهم. تشّكل  أو من  الرجال  لصالح  أو مستحدثًة أصال  مبنيًة 

يف جمع البيانات التي ُعّد هدف تصميمها يف البداية تسجيل الحاالت التي تتمثّل 

يف قتل رجل المرأة، مانعا يحول دون جمع البيانات الهامة التي يتّم اعتامدها ملنع 

عنف الذكور ضد النساء والفتيات. نستنتج أنّه إن مل نتمكن من توثيق قتل اإلناث 

النساء  الذكور ضد  عنف  من  أخرى  أشكال  توثيق  يف  األمل  هو  فام  سليم،  بشكل 

بوصفها  اإلناث  بقتل  الدولة  وبإدارة  عام  اعرتاف  دون  ذلك  تحقق  لن  والفتيات؟ 

ظاهرة جديرة بالدراسة. وهذا يتطلب تحّدي التسلسل الهرمي الراسخ »للموضوعات 

التي تستوجب االهتامم« والتي غالبًا ما يَُغضُّ فيها الطرف عن ايذاء النساء والفتيات 

وبعض الفئات من النساء والفتيات بوضوح.     

 >mdawson@uoguelph.ca< توّجه كل املراسالت إىل مرينا داوسن عىل الربيد اإللكرتوين

ملزيد من القراءة: 

انظر مقاال أطول حول هذا املوضوع صدر مؤخرًا للمؤلفة يف اللغتني اإلنجليزية والفرنسية 

mailto:mdawson%40uoguelph.ca?subject=
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/december-2021/miser-sur-les-donnees-pour-prevenir-les-feminicides
https://policyoptions.irpp.org/magazines/december-2021/data-is-a-defence-against-femicide/
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العنصرية ومناهضة حماية البيئة 
في الواليات المتحدة األمريكية

بقلم: ايان كاريلّو، جامعة أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية وعضو لجنة البحث حول االقتصاد والمجتمع التابعة 
.)RC 02( للجمعية الدولية لعلم االجتماع

>

ظّل العنرصيّة وتفّوق البيض يف الواليات املتحدة عائقني أساسيني أمام حّل ت

البيئية وتغرّي املناخ التي تعّد من  مشاكل العمل الجامعي بسبب املظامل 

بني أكرث األزمات إلحاًحا يف تهديدها لرفاه املجتمع.  تناولُت بالتّفصيل يف 

يف  مؤخرًا  نرُش  الذي  البيئية«  الدولة  وتشكيل  العنرصي  »اإلصالح  املعنَونة  مقالتي 

مجلة علم االجتامع الراهن Current Sociology العالقة بني العنرصية ومناهضة 

السياسة  أن  ألرى  وإنّني  املتحدة.  للواليات  السيايس  االقتصاد  يف  البيئة  حامية 

العنرصية تندرج يف صميم االقتصاد السيايس الذي تُوضع فيه السياسة البيئية.

يعّد الربط بني العنرصية ومناهضة حامية البيئة معا ضمن هذا االقتصاد السيايس 

ما أْسَميْتُه »اإلصالح العنرصي« والذي يشري إىل فكرة مفادها أن العرق والعنرصية 

البيئي أو تنقضه. وبشكل  الدمار  التي قد تبطئ  القوى  للتّحايل عىل  متثاّلن آليات 

االنقسامات  لزرع  العنرصية  والحكومة مسألة  الصناعة  الّنخب يف  تستخدم  خاص، 

والتفاوتات االجتامعية وتقويض كّل تعبئة جامعية تهّدد سعيهم إىل السلطة وجني 

األرباح.

< األبعاد املكانية لإلصالح العنرصي

محاور  ثالثة  إطار  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العنرصي  اإلصالح  يعمل 

رئيسية. إذ يحمل املحور األول طابعا مكانيّا يف العالقة بني العرق واملكان يف تحديد 

الّساكنة املستهدفة بتحّمل األعباء البيئية. تتعلّق املشكالت الجوهرية بكيفية تأثري 

لقد  يستقّر.  األماكن  أّي  ويف  املتحدة  الواليات  يف  الّسكن  له  يتسّنى  فيمن  العرق 

>>

والتي  حظيْت الساكنة من أصول أوروبيّة بحيّز أفضل يف سياسات الهجرة تاريخياً 

سعت عامدة إىل تحقيق أغلبية بيضاء دامئة االستقرار يف الواليات املتحدة. ويستتبع 

واملناطق  الضواحي  ويف  الحرضية  املناطق  يف  واملعارص  التاريخي  العنرصي  الفصل 

الريفية األمناط السكنية كانت وال تزال مقرتنة باالنتامء العرقي.

فتغدو  البيئية.  العدالة  والهجرة يف  السكني  العزل  تشّكل  التي  العنرصية  تؤثّر 

فيها  املرغوب  غري  النفايات  لتخزين  مواقعا  املعزولة  األعراق  املتعّددة  املجتمعات 

البيضاء  الساكنة  من  الغالبية  تتمتّع  حني  يف  األخرى  الخطرة  األنشطة  من  وغريها 

مبرافق بيئية أنظف. وتقف يف اآلن ذاته حائال أمام املجتمعات املتعّددة األعراق يف 

استخدام الوسائل الدميقراطية ملعالجة املشاكل البيئية.

< اإلصالح العنرصي بوصفه مسألة سياسية

تعّد الّسمة الثانية التي ينطوي عليها اإلصالح العنرصي سمة سياسيّة. إذ تخدم 

املؤسسات الدميقراطية يف الواليات املتّحدة هدف الساكنة البيض ومتيّزهم ومتيل إىل 

حرمان غريهم من املجموعات املتعّددة األعراق. يُعزى ذلك إىل التشابكات العنرصية 

يف  املعارصة  التحوالت  وضمن  املتحدة  للواليات  السيايس  التطور  يف  األمد  طويلة 

السياسة األمريكية. فعىل سبيل املثال، تأسس املجمع االنتخايب - التي يقوم أعضاؤه 

املشاركة  وتقييد  واالسرتقاق  العبيد  صناعة  مصالح  لحامية   - الرئيس  بانتخاب 

الدميقراطية الشعبية. أصبحت الواليات املتحدة سنة 1965 فقط دميقراطية شاملة 

حشد  يف  الحني  ذلك  منذ  العنرصيون  السياسيون  فتئ  وما  العنرصية  الناحية  من 
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كافة الجهود وبثبات للحّد من ضامن الحقوق السياسية لألفراد من أعراق متعّددة. 

بل انخرطوا يف سياسات االعتقال الجامعي التي تسجن وتحرم أولئك األفراد الجئني 

إىل حرمانهم من حقوقهم، ناهيك عن متريرها لقوانني الغاء تنظيم الناخبنِي القامئة 

عىل ترويج الخرافات العنرصية بدعوى انخراط األفراد امللّونني واملهاجرين يف تزوير 

االنتخابات. مام يقيّد هذه املجتمعات ويستهدف حرمانها. يرفق ذلك عىل املستوى 

الهيكيل متّسك املؤسسات السياسية بانحياز ضمني نحو البيض واعتامد األفضليات 

التمثيل  بفرط  يتسمون  والذي  الريفيني منهم(  البيض )ال سيام  للناخبني  السياسية 

االنتخايب، واملحكمة  الشيوخ، واملجمع  األمرييك، ومجلس  النواب  النيايب يف مجلس 

العليا - التي يُعنّي أعضاء مجلس الشيوخ والرئيس قُضاتها. حتّى غدت تداعيات هذه 

العليا  املحكمة  إلغاء  وليس  بشكل صارخ.   البيض مكشوفة  لصالح  البنيوية  املزايا 

مؤخرًا لقانون حقوق التصويت لسنة 1965 إاّل خري دليل عىل إثبات هذه السياسات، 

الفرص  كفة  ترجيح  إىل  متنامي  وبشكل  الكونغرس  دوائر  توّجه  غريبا  أمرًا  وليس 

االنتخابية لصالح الناخبني البيض املحافظني. كام جاهد الكونغرس يف سعيه للتصّدي 

لالتجاهات املناهضة للدميقراطية داخل الهيئات الترشيعية يف للواليات.

البيئية  للسياسة  األهمية  بالغ  أمرًا  العنرصي  لإلصالح  السيايس  الجانب  يعّد 

وتعترب  للبيئة.  معادية  نظر  وجهات  من  العنرصيني  السياسيني  معظم  يحمله  ملا 

قبيل  العامة من  املنافع  استحداث  ملنع  أداة  املرَُتاكِب،  املنظور  العنرصية من هذا 

يستخدم  حيث  الكالب«  صافرة  »سياسة  ب  شبيه  وهذا  ومستقرة.   منصفة  بيئة 

السياسيون لغة مشّفرة أو ُموحية يف الرسائل السياسية العنرصية الرامية إىل شيطنة 

األشخاص متعّددي األعراق ونزع الرشعية عن الربامج الحكومية. فبينام ركزت سياسة 

العرقي  التخطيط  هذا  نطاق  امتّد  الرفاه  سياسات  عىل  البداية  يف  الكالب  صافرة 

يف النهاية ليشمل مجال صنع السياسات البيئية. وبهذه الطريقة، تداخلت مواقف 

املحافظني،  والقضاة  السياسيني  مواقف  يف  البيئة  حامية  ومعاداة  العرقي  االستياء 

يف  ا  هيكليًّ آرائهم  متثيل  يف  اإلفراط  تم  الذين  املحافظني  البيض  الناخبني  وكذلك 

السياسة األمريكية.

< سياسة الهوية العنرصية وعلم النفس الفردي 

بني  العالقة  عىل  فتنطوي  العنرصي  اإلصالح  يتضّمنها  التي  الثالثة  الّسمة  أّما 

سياسات الهوية العنرصية وعلم النفس الفردي. تعترب هذه العالقة رضورية ومثاالً 

ممتازاً يف تشكيل تصّورات الرأي العام للربامج الحكومية لحامية البيئة واملناخ. كام 

البيضاء  الهوية  الرتابط بني سياسات  املاضيني  العقدين  اتجاهات خالل  عززت عدة 

واملواقف املناهضة للبيئة. أوالً، عمل القادة والسياسيون املحافظون عقب انتخاب 

عن  الرشعية  نزع  عىل   2008 سنة  األمريكية  املتحدة  للواليات  رئيسا  أوباما  باراك 

سياساته من خالل وصمه ب »اآلخر« اإلثني - عرقي والديني واألجنبي. تجدر اإلشارة 

إىل إثارة هذه الجهود العنرصية الناخبني البيض وتوجيههم ال فقط نحو رفض قانون 

املنصوص  البيئية  السالمة  رفض  إىل  دفعتهم  بل  معقولة  بأسعار  الصحية  الرعاية 

ثانيًا، أذىك  البيئية عىل نطاق أوسع.  الحامية  باريس للمناخ ووكالة  اتفاق  عليها يف 

الدميوغرافية  بالتوجهات  واملقرتن  البيض  لدى  العنرصي  القلق  املحافظون  الزعامء 

املتغرّية حيث يُتوقع صعوبة محافظة البيض لألغلبية من الّساكنة. وعزز هذا التهديد 

العنرصي ُعرى الروابط بني سياسات الهوية البيضاء واملواقف املناهضة للبيئة. فقد 

ترامب،  دونالد  مثال  للبيئة  املناهضون  البارزون  السياسيون  املثال  سبيل  عىل  فاز 

مبناصب سياسية من خالل تأجيج نريان األصولية والعنرصية واملخاوف من عمليّة 

»استبدال البيض«. تستدعي هذه الجهود العنرصية بعمق بناء املشاعر حول الخوف 

والتهديد الجامعي، وبالتايل ربط علم النفس الفردي باقتصاد سيايس موّجه نحو عدم 

حّل املشكالت البيئية واملناخية.

تتمركز يف قلب هذا االقتصاد السيايس النخب يف مجال الصناعة والحكومة التي 

البيئة  حامية  يف  يسهم  قد  جامعي  عمل  أي  إلحباط  والعنرصية  العرق  تستخدم 

واملناخ. إذ تحتمل اسرتاتيجية النخب هذه تاريخا طويال يف الواليات املتحدة.  نستدّل 

العاملية متعددة األعراق سنة  التمرّد بيكون – Bacon االنتفاضة  هنا مبثال حركة 

عن  البيض  العامل  فصلت  عنرصية  قوانني  النخُب  أعقابها  يف  سّنت  والتي   -1676

العاّمل السود، مام خلق عقبات أمام التضامن العاميل بني األعراق املستقبليّة. 

للتقسيم ومتارس  تسد«  »فرّق  اسرتاتيجية  تستخدم  النخب  الحظ، ظلّت  لسوء 

راهنا قواعد اللّعبة يف مسعى إىل إدامة املظامل البيئية واملناخية.  وكام كانت الحال يف 

تدمري النخبة السابقة ملشاريع السلع العامة.  تُجحف هذه الجهود األشخاص امللّونني 

تجّسد  البيض.  األشخاص  بحياة  أيًضا  ترض  النهاية  يف  ولكنها  بها.  يتأثر  من  وأسوء 

زعزعة استقرار الكوكب الّناتجة عن الظلم البيئي وتغري املناخ كيفية تقويض تفّوق 

البيض لظروفه املادية وتفكيك أنصاره. وللحفاظ عىل بيئة ومناخ مستقرين لألجيال 

املجتمعات  وإصالح  العنرصي  اإلصالح  تحييد  عملية  الرضورة  تستوجب  القادمة 

امللّونة التي تعرّضت لإليذاء ورضورة جربها.  إضافة إىل إعداد برامج مناخية وبيئية 

ضليعة قامئة عىل العدالة بني األعراق والعدالة الطبقية.    
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