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بالتعاون مع

 �تتسم اململكة املتحدة الربيطانية بقدر كب� من الخصوصيات قياساً بالبلدان األوروبية األخرى. يف مقدمها تنوع اإلثنيات والتفاوت اإلجت�عي. ولعّل ذلك هو الذي دفع بالربيطاني
إىل اإلحساس بنوع من الغربة يف إطار االتحاد األورو° وكانت فكرة إجراء االستفتاء عىل بقائهم فيه أو خروجهم منه ــ كانت الغلبة يف االستفتاء مؤّخرا ألنصار الخروج من اإلطار 

األورو° املوّحد. وحول املسائل املتعلّقة بالهوية وبأبعادها اإلثنية يف بريطانيا يقّدم عدد من الباحث� املتخصص� باملسائل املعنية، والذين يعملون يف إطار مركز«ديناميات االنت�ء 
االثني» مساه�تهم يف كتاب ج�عي. يرشف عليه ستيفن جيفرج ولود سامبسون، بعنوان: «الهوية اإلثنية والتباين االجت�عي يف بريطانيا: ديناميات التنّوع».

 ..ℇ₁‶ₚ⁅⁐ℾ₈‶وت ا⁅ₖوا ⁃℆⁇⅀ا ⁃℅ّ℃℁ₖا
₁℃اₜ‶ن ‹℅ₜ‶⁶℆‶ن
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اₚₖ₇‶ن ℇ₇ ⁶℃ر:
يحمل ستيفن جيفريج شهادة الدكتوراه يف الفلسفة وهو أستاذ يف جامعة 

مانشسرت التي تخّرج منها. متخصص يف مسائل الصحة العاّمة وأشكال التفاوت 
االجت�عي.

أما لود سامبسون فهو أستاذ الدراسات الدÉوغرافية يف جامعة مانشسرت. 
متخصص يف القضايا املجتمعية يف بريطانيا. 

اₔₖ⁆‶ب:
الهويّة اإلثنّية والتفاوت 
االجت�عي يف بريطانيا..

دينامية التنّوع

 :‶ₖا
بوليتي برس ــ 2015

 :₃⁶ₑₖا
املتوسط

2011
تتطرق ابحاث الكتاب، ويف مختلف الحاالت والجوانب التي تتناولها، إىل مسائل «الهويّة اإلثنية» يف بريطانيا وعىل رأسها تلك 
املتعلّقة بـ «أشكال عدم املساواة ذات الطابع اإلثني»، ثم تطرح للنقاش يف املحصلة، األبعاد «السياسية واإلعالمية» املرتتبة 
عليها، والتي كانت قد ساهمت يف الواقع بربوزها. وهنا تجدر اإلشارة أن مختلف املساه�ت التي يضّمها هذا الكتاب تعتمد 
يف تحليالتها عىل املعطيات املستقاة من نتائج عمليات إحصاء السكان األخ�ة الثالث التي عرفتها بريطانيا يف سنوات 1991 و
2001 و2011.

ₛ℁ₙ ن℃ّₔₙ
من املالحظات التي يؤكد عليها الكتاب أن «املجموعات اإلثنية التي توصف بأنها Úّثل أقليات 
يف بريطانيا، ال تزال موجودة بكثافة يف أماكن تجّمع تشكل فيها مكّون هام من السكان». 
ونقرأ:«هناك اليوم ــ يف بريطانيا ــ أماكن أكÜ توجد فيها أعداد أكرب من الوجوه ذات البرشة 
غ� البيضاء. ويفرتض الناس أن ذلك يعني وجود قدر أكرب من التمييز، األمر الذي ال تثبته 
الوقائع داáا». وهذا ما يجري التعب� عنه بالجملة التالية «إن زيادة التنّوع اإلثني، à ترتافق 
بقدر أكرب من التمييز العنرصي عىل مستوى األحياء».

ₙ ℀℃ ؟
يستعرض الكتاب مسألة مهمة تتمثل يف أنه لعّل من الس�ت األساسية للربيطاني� هو ذلك التنّوع الكب� يف املكّونات 
اإلثنية التي يتشكّل منها الشعب الربيطاä. ذلك إىل درجة أن كث�ين من الربيطاني� أنفسهم يطرحون عىل أنفسهم أسئلة 
حول «هويتهم». وليس أقل تلك األسئلة إثارة للتشوش ذلك السؤال الذي مفاده: من هو الشعب الربيطاä؟. أو بدّقة أكرب: 
هل هو شعب بريطاä... أم إنجليزي؟

⁃℆ℓ‶⁰⁓⁶₂℆‶ت إₙ
تتوّزع مواد ــ مساه�ت هذا الكتاب، ب� قسم� رئيسي� يحمل األول منه� عنوان:«التنّوع اإلثني والهويّة». 

ويضم سّت مساه�ت تحاول كل منها اإلجابة عىل سؤال يتعلّق éوضوع البحث. ويف جميع الحاالت يجري االعت�د 
كث�ا يف تحليالت هذا الكتاب عىل «املعطيات اإلحصائية». وهكذا تجيب املساهمة األوىل عىل سؤال: كيف تعاظم 

التنّوع اإلثني؟. وتجيب الثانية عىل سؤال: ملاذا تعاظم التنّوع اإلثني؟. وتجيب األسئلة األربعة األخرى عىل: هل 
بريطانيا مكّونة من مدن متنّوعة اإلثنيات؟ َمن يحّس أنه بريطاä؟ هل يغّ� البرش من انت�ئهم اإلثني مع مرور 

الزمن؟ éاذا يتمّيز التنّوع اإلثني يف اسكتلندا؟

ℇₑ℆ₑ⁔ₖي ا℆ₗ⁑ₜ⅀ا
يف املقّدمة التي يحررها املرشفان عن الكتاب تحت عنوان «دينامّية التنّوع»، يطرحان سؤاالن: 

من هو اإلنجليزي الحقيقي؟.. هل يعني أن يكون املرء إنجليزي االنت�ء إىل إثنّية؟ ويخطر 
املرشفان القارئ منذ البداية، أنه ليس من السهل تقديم إجابات قاطعة يف ظل واقع التنّوع 
اإلثني التي تتسم فيه البالد وغ� البعيد واقعياً عن اإلرث االستع�ري، اإلمرباطوري، ووفود 

أعداد كب�ة من الهنود والباكستاني� لإلقامة يف بريطانيا.

⁄‷⁇ ₙ⁆※‶دل
إحدى األفكار التي تتكرر يف مساه�ت هذا الكتاب مفادها أن «الهويات اإلثنية» ليست ذات مدلول جامد 

ودائم. بل انها تغّ�ت تبعاً لـ «التغ� االجت�عي». ذلك أن «العيش يف مجاالت متنّوعة، دفع مجموعات األقلّيات 
إىل التأثر املتبادل في� بينها وكذلك بالثقافة السائدة من أجل صياغة نوع من الهويات الجديدة».

أₗₐ℆‶ت أₑ₇ ⁈ₓًا
تتمثل النتائج األساسية التي تستنبط من عموم الدراسات يف هذه القضايا، أنه من الشائع يف السياق الحايل تكرار 

القول إن «التمييز عىل أساس االنت�ء اإلثني يتعاظم» و«يتعاظم أيضا عدد املجموعات التي تنتمي إىل أقليات 
 �بفعل الهجرة» و «هناك باملحّصلة أزمة هويّة وطنّية». لكن املساهم� يف هذا الكتاب يفندون هذه النتائج مبين
 �أنها ال تتطابق داáا مع معطيات الواقع القائم. ك� يؤكدون إج�ال أن «األقلّيات اإلثنية، وخاصة من الباكستاني

والبنغال، يف عداد األكÜ فقراً يف بريطانيا». والتأكيد أيضا أن املعني� يتقاضون «أقّل األجور». ويش� أكÜ من 
مساهم أن مثل هذا الواقع يستمّر غالبا رغم أن أبناء األقليات اإلثنية يتفوقون «من حيث التأهيل» يف الكث� من 

الحاالت عىل «معارصيهم من البيض».

⁃ₐر℄ₚₖا ₔₖا ⁃ₗₔₙ
وتنتهي املساه�ت إىل التأكيد أيضا أن هناك بوضوح «سياسات مستمرّة من التمييز يف مجاالت السكن والعمل والرتبية 
والصّحة تواجهها بعض املجموعات اإلثنية». وما يجري الرتكيز عليه هو أن مشكلة «السكن»، وليس التمييزالعنرصي، هي 
التي تؤّرق، أكÜ من املشاكل األخرى، الربيطاني� من األقليات اإلثنية. ويكتب ستيفن جيفرج ما مفاده بهذا الصدد:«استطاع 
البعض من الذين وصلوا منذ فرتة طويلة رشاء البيوت التي يقطنها بعد وصولهم بفرتة قص�ة. لكن األمر à يعد هو نفسه 
اليوم، فأسعاراملساكن زادت بنسبة خيالية خالل الثالث� سنة املنرصمة». هذا يف الوقت الذي تضاءل فيه عدد ما يسّمى 
«املساكن االجت�عية بين� ازدادت صعوبة الحصول عليها».

℅‶※⁅ₖل ا‶ₔأ
القسم الثاä من الكتاب يحمل عنوان:«أشكال التباين ــ عدم املساواة ــ اإلثني». وأسئلة مداخالته هي التالية: هل 
 äتضاءل التمييز العنرصي اإلثني؟ ما هي املجموعات اإلثنية ذات الصحة السيئة؟ ما هي املجموعات اإلثنية التي تعا
أكÜ من مشكلة السكن؟ هل تستمر أشكال التمييز اإلثني يف سوق العمل؟ ويف مجال الرتبية؟ وهل مآل األقليات 
اإلثنية هو العيش يف األحياء الفق�ة؟.
األسئلة التي تطرح يف مختلف مساه�ت هذا الكتاب هي بالوقت نفسه نوع من «الجرد» ملجموعة املشكالت 
األساسية التي يطرحها واقع التنّوع اإلثني يف بريطانيا، ك� تدّل بوضوح اإلجابات املقّدمة عليها.

ا₈⁰ₖ⁔‶ت:
250 صفحة


