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 (*)حوار مع عالمة االجتماع الفرنسیة "آن موکسیل " 

 علی عالقاتنا الحمیمیة...   19- تأثیر کوفید 

 

 

 
  (**)آن موكسيل  "السوسيولوجية الفر�سية أجرت مجلة العلوم اإل�سانية �� عددها األخ�� حوارا مع  

�عد عن  اآلخر   " األخ��  إصدارها  تأث��ات  " L'autre à distanceحول  استكشاف  ع��  فيھ  عملت  والذي   ،

ا�حب وكذا العالقات  و  االجتما�� ع�� العالقات األسر�ة، عالقات الصداقة،  التباعد  آثارو   19جائحة �وفيد

 : نقدم أهم مضام�ن ا�حوار .املهنية

ا�حجر  ،  آن موكسيلأكدت   ظروف  نتيجة  أنھ  التحقيق،  بإدارة عملية  ا�خاصة  املن�جية  الناحية  من 

  ، من خالل االتصال باأل�خاص ع�� املراسلة  Enquête en chambre  تحقيق الغرفة  الص�� اعتمدت تقنية 

أي    ،ule de neigeEchantillon bo  كما اختارت �� ت�و�ن عينة البحث طر�قة ما �س�ى بالعينة كرة الث�ج 

املمارسة...وكذلك ال�جوء ا�� األدبيات املكتو�ة لل�حفي�ن واملثقف�ن    خالل العينة ال�ي تتوسع تدر�جيا من  

 والتجارب التار�خية املرتبطة باألو�ئة. 

جوابا عن سؤال حول مدى تأث�� املسافة االجتماعية �� �غي�� عالقتنا باآلخر، أو�حت الباحثة أن التأث��  

وهو الشعار الذي ساهمت ��    .واستحضرت شعار إذا كنت تحب أقر�اءك ال تق��ب م��م كث��ا  ،و�ا�ان ق

 
صل بالفرنسية بمجلة العلوم اإلنسانية تحت عنوان :    (*)

ٔ
 الحوار منشور في اال

Ce que le covid-19 fait à notre intimité. Entretien avec Anne Muxel.Propos recueillis par Salomé Tissolong, 
Grands Dossiers N° 65 - Décembre 2021- janvier - février 2022 . 

ن موكسيل :   *)(*
ٓ
عمال ا

ٔ
 ا

فراد وخاصة الشباب بالسياسة من خالل 
ٔ
شكال المختلفة لعالقات اال

ٔ
عمالها على اال

ٔ
تحليل مواقفهم وسلوكاتهم. فهي تعالج  تتمحور ا

نماط التنشئة وبناء الهوية السياسية. من 
ٔ
يضا ا

ٔ
و ا

ٔ
شكال الجديدة للتعبير السياسي، العالقة بالتصويت ا

ٔ
لة اال

ٔ
بشكل خاص مسا

عمالها : 
ٔ
 ا

 ،  996كـتاب الشباب والسياسة. صدر سنة 
نت والسياسية. الحب والقناعات. صدر سنة 

ٔ
نا، ا

ٔ
 ،  2008كـتاب " ا

 ،  2007مشترك مع برونو كوتريس . كيف يمارس الناخبون اختيارهم؟ المجموع االنتخابي الفرنسي. صدر سنة  كـتاب
طفال الوهم. صدر سنة  20كـتاب . 

ٔ
 2010سنة في السياسة. ا

وليفييه غياند. اإلغراء الراديكالي: تحقيق حول تالميذ الثانوي. صدر سنة 
ٔ
 2018كـتاب مشترك مع ا

ن
ٔ
ن موكسيل هذا باإلضافة الى ا

ٓ
هيئة تحرير المجلة الفرنسية للسوسيولوجيا، كما اهتمت برهانات الذاكرة، بتقاطع الذاكرة   عضو ا

جيال (كـتاب الفرد والذاكرة العائلية. صدر سنة 
ٔ
 ).  1996الفردية والذاكرة الجماعية، وكذلك اشتغلت على دينامية نقل القيم بين اال

ن موكسيل  لبحث التي عملتحقول اإن قضية الحميمية حاضرة في جميع 
ٓ
م   2021على استكشافها، وهذا العمل الذي تتابعه منذ ا

خر عن بعد. لما تؤثر الجائحة على العالقات الحميمية".
ٓ
  خالل كـتابها " اال

 ترجمة: محمد امبارکي

 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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ا�حب   ب�ن  شرخا  أحدثت  �حماي��م،  أقر�ائنا  عن  هاتھ  االبتعاد  فدعوة  ال�حية....  السلطات  انتشاره 

ن من �عضنا  و بفنحن مق��   ،نحب  من  يتّم إزاء  واالق��اب ا�جسدي، وهذا األمر هو مضاد للطبيعة طاملا أنھ

  و�علم  ،هذا ا�حرمان املفا��  و�التا�� فاألجساد �� هنا للتعب�� عن هذه املشاعر وهذا التقارب. إّن   ا،�عض

، أحدث زعزعة قو�ة �� العالقات  اأصبحنا خطرا ع�� �عضنا �عض  ناألنL’amour à distance  ا�حب عن �عد

 ا�حميمية ل�ل واحد منا.

الرقمية   للطرق  يمكن  �ّل ال  تخ��ق  اللمس  اللمس...قضية  �عوض  أن  وجودنا    واالف��اضية  فضاءات 

وخصوصية   حميمية  األك��  من  العشق  –وحياتنا،  عن  التعب��  األبوة،  الفضاءات    -رابطة  ا�جنس...ا�� 

  ،ونر�ت ع�� الكتف  ،ونقبل   ،حيث نمد اليد  العمل،االجتماعية والعمومية �حياتنا ا�جماعية: الصداقة،  

 ونتعانق من 
ّ
 قة.أجل التعب�� عن االرتياح أو عن الدعم...اللمس هو أيضا إشارة تحيل ع�� الث

 إ��  و�النسبة  
ّ
هل  و   ،ق بصعو�ة إقامة املسافة االجتماعية داخل دوائرنا االجتماعية الضيقةسؤال يتعل

ا�ح�ومية التوج��ات  تر�كها  ولم  صامدة  العالقات  قالت  ظلت  الشعور  موكسيل    آن؟  املسافةأن    بآثار 

الشارع،   �� ��م  نلتقي  الذين  األ�خاص  العمل،  (زمالء  البعيدة  األوساط  داخل  أقل  �ان  االجتماعية 

تباعد داخل   التجار...)..لكن داخل األوساط األقرب يبدو من الصعب تجسيدها...مع ذلك الحظنا ف��ات 

خالل ف��ة ا�حجر الص��.   هذه الدائرة الضيقة ذا��ا. لدى األزواج مثال حيث رأينا تراجع املمارسة ا�جنسية

انفلتت من قيود املسافة ا�جسدية. �� الواقع، من الصعب أن  قد  ور�ما أن العالقات ب�ن اآلباء وأطفالهم  

  �� األطفال  واملدرسة وضعت  األسرة  داخل  املسافة  ا��  الداعية  التوج��ات  األطفال...إن  مسافة مع  تضع 

للعيش قابلة  غ��  �� شروط  ،شروط  الشك  ��   بل وزرعت  العالم،  إطالل��م ع��   �� االجتماعية،  تنشئ��م 

   �علمهم االجتما�� واملعر��.

من املرض، من املوت، من اآلخر بل وأيضا خوف    –ع�� الدور الذي لعبھ ا�خوف  آن موكسيل  ركزت  

�� زعزعة عالقاتنا، وقالت �� هذا الشأن أن تمثل الفرد لنفسھ كخطر   ،خالل ا�جائحة -اإل�سان من نفسھ

النف�ىي كيف تطور لدى األطفال شبح  ي الطب  و�اآلخر...لقد أو�ح علماء  بنفسھ  �� صياغة عالقتھ  ؤثر 

�م أو أجدادهم نتيجة  � ا�خوف وفو�يا الرعب من خالل اعتقادهم أ��م قد يتسببون هم أنفسهم �� موت أبا

النفسية والعاطفية داخل    ولم يقدروا نتائجھ. إن هذا األمر �ان لھ تأث�� قوي ع�� الرابطة،  خطأ صادر ع��م

 وسطهم األسري. 

ا�� اآلخر�ن بطر�قة   هذا باإلضافة ا�� ترسيخ نوع من ا�عدام الثقة �� العالقة باآلخر. ال ينب�� التوجھ 

إن املسافة االجتماعية، العزلة    اليد هكذا بطر�قة عفو�ة، ال نقبل...  من االنتباه وا�حذر. ال نمّد   تلقائية. البّد 

هذا خلق انطواء ع�� الذات،    هشة ال�ي �حقت بنا خالل املراحل األو�� من ا�حجر الص��، �ّل املفروضة والد 

 
ّ
 ص كث��ا من ساحات ا�خاطرة والالمتوقع...قل

يمكن القول إن ا�عدام الثقة الذي سكن سلوكياتنا ال�خصية امتد أيضا    – تؤكد الباحثة    –�� ال��اية  

االجتماعية و�مكن أن �ش�ل خطرا ع�� ا�جتمع. كما ساهمت ا�جائحة حقيقة �� ليسكن مجال سلوكياتنا  

 أن ��دد ا�حر�ات األساسية والديمقراطية.  انتعاش وترسيخ تكنولوجيا التعقب وأنظمة املراقبة ال�ي يمكن



ن موكسيل"
ٓ
ثير كوفيد حوار مع عالمة االجتماع الفرنسية "ا

ٔ
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لم  ألم �ساعدنا ا�خوف من املوت ومن املرض �� استعادة الو�� ��شاشتنا ومحدوديتنا. و�التا�� أ  ،لكن

 �ساهم �ل هذا �� اق��ابنا من �عضنا البعض؟  

قالت   السؤال  هذا  ع��  موكسيلجوابا  ال�خ�ىي   ،آن  املستوى  ع��  ��شاشتنا  وعينا  لقد  الواقع   ��

وا�حمي�ي: هناك من فقد قر�با لھ، هناك من سقط مر�ضا، وهناك من تملكھ ا�خوف ع�� أقر�ائھ، ع��  

 موتا �ان حقيقة. هناك عودة ملا هو تراجيدي...نفسھ...لقد علمتنا هذه الهشاشة أن ��� 

هنالك �ىيء جما�� قيد التش�ل. فبقدر ما �انت هذه ا�جائحة معاشة ع�� مستوى العالم ك�ل، معاشة  

من طرف تجمعات واسعة، بقدر ما أج��ت عدد كب�� منا ع�� إعادة االعتبار لقضية االنتماء ا�� جماعة  

 �حمي�ي. أوسع تتخطى حدود فضائنا ال�خ�ىي وا

ة مرتبطة بالقضايا اإلي�ولوجية. �انت هذه القضايا حاضرة  إن األزمة ال�حية �انت فرصة ليقظة مهمّ 

املتاحة ع�� األرض   املوارد  ا�حفاظ ع��  ا��  البشر�ة  اإلي�ولوجية وحاجة  األنظمة  �� وعينا، لكن هشاشة 

  جعلت م��ا قضايا أك�� راهنية...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




