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مشاهد من ميدان التحرير

شرة األخبارية
الن

سامية محرز

ترجمة      :   منير السعيداني
:   نـدى المغـلوث تصميم  

تحديات منتدى الجمعية الـدولية

البرتو ل. بياالكوسكي لعـلم االجـتمـاع في بيونس آيروس:
وآليسا إ. باليرمو 

المهاجرون
 البولونيون:

النقاش
يستمر:

إيوا –بالينغا موللنبيك 

جيفري ك. ألكسندر
باولو إنريكي مارتنس

المزري السوفياتي  بعد  ما  االجتماع  علم  وضع 

علم االجتماع الماوري في زيالندا الجديدة

الفقر في أرمينيا ما بعد السوفياتية

Current Sociology تاريخ مجلة
تقـديـم  فريـق التحـريـر اليـابـاني

بياس في مواجهة الجمعيات الوطنية: 

غرفة تدريس كونية 

 في ذكرى جون راكس وكورت جوهانسون

سوسيولوجيا من حول العالم: كولومبيا، 
الدول التركية، الهند، وبلدان برهص



 

االفتتاحية <

 ∫ƒM  ΩOÉ≤dG  á«dhódG  á«©ª÷G  ióàæe  áeÉbE’  ¬àÑ°SÉæe  ‘  Gõ«ªàe  É©bƒe  ¢SôjBG  ¢ùfƒ«H  πqã“

 »µ°Sƒc’É«H  ƒJÈdCG  Öàc  Éª∏ãeh  ."á«WGô≤ÁódG  á¨Ñ°üdG  AÉØ°VEGh  á«YÉªàL’G  ádGó©dG"  ´ƒ°Vƒe

 ¢ù«FQ ‹GƒàdG ≈∏Y Éªgh (Alicia Palermo) ƒeÒdÉH É«°ù«dBGh (Alberto Bialakowsky)

 º∏Y  á«©ªL  ¢ù«FQ  (Henrique Martins)  õæ«JQÉe  »µjÔgh  ¬àÑFÉfh  á«∏ëŸG  º«¶æàdG  áæ÷

 á«æ«JÓdG ÉµjôeCG √ó¡°ûJ Ée ¢û«©f ’ øëf ,Êƒc QGƒM øe Oó©dG Gòg ‘ á«æ«JÓdG á«µjôeC’G ´ÉªàL’G

 ó¡°ûf πH Ö°ùëa á«WGô≤ÁódG á¨Ñ°üdG AÉØ°VEGh á«YÉªàL’G ádGó©dG πLCG øe á«eÉæàe äÉcôM øe

 õ«ªàeh »M »ª«∏bEG ´ÉªàLG º∏Y ¿hóqdƒj ºg ƒëædG Gòg ≈∏Yh .É¡«a É¡YÉªàLG AÉª∏©d á«dƒ£H áªgÉ°ùe

.ióàæŸG ‘ QÉ¶fC’G §fi ¿ƒµ«°S

 É°†jCG πH Ö°ùëa ¿Éµª∏d ÉÑ°SÉæe "á«WGô≤ÁódG á¨Ñ°üdG AÉØ°VEGh á«YÉªàL’G ádGó©dG" ´ƒ°Vƒe ¢ù«d

 IQƒK"  iôcP ∫ƒM QÉµaCÉH  Êƒc QGƒM øe Oó©dG Gòg Rôfi á«eÉ°S íàØJ .á«îjQÉàdG á¶ë∏dG á¡Lh øe

 ¿Gó«e ¿CG ∂dP .êQÉÿG ‘h ô°üe ‘ âdÉL »àdG É¡«fÉ©e ∞∏àfl ≈∏Y Iõcôe "ájô°üŸG ôjÉæj -»ØfÉL

 ádGó©dÉH  äOÉf  á«YÉªàLG  äÉcôM  É¡àãKCG  áæ°S  âbô¨à°SG  á«fƒc  áLƒe  É≤M  º¡dCG  IôgÉ≤dG  ‘  ôjôëàdG

 âªLÉg ,±ƒN ¿hO øeh ,ôNBG ¿Éµe …CG ‘ πÑb øe ∂dP çóëj ⁄ Éªch .á«WGô≤ÁódÉHh á«YÉªàL’G

 ∞°û≤àdG  ó°V á«HhQhCG  äÉcôM IôéØe øª«dG  h  ÉjQƒ°Sh  É«Ñ«dh  ô°üeh ¢ùfƒJ  ‘ äÉjQƒJÉàcódG  äÉcô◊G

 äÉLƒe  IÒãeh  ,IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  äô°ûàfG  »àdG "âjÎ°S  ∫hh  Gƒ∏àMG"  ácôM  ™e  á«≤à∏e  »Ñjô°†dG

 »∏«°ûdGh π«FGô°SEG ‘ ájÒgÉª÷G äÉLÉéàM’G πØ¨f ¿CG Éæ«∏Y Öéj ’ Éªc .⁄É©dG AÉLQCG πc ‘ ájOGóJQG

.á«fƒc ácô◊G øµdh á«æWh ÖdÉ£ŸG ¿ƒµJ ób .É«°ShQ ‘ ÉæeR ÜôbC’G ∂∏Jh

 ,¿ƒehôëŸG É¡°VÉN »àdG ∂∏J ’EG É¡«a º¡cGÎ°TG øe ºZôdG ≈∏Y Ú∏ n̈ à°ùª∏d á∏KÉ‡ äÉcôM øe ¢ù«d

 πª°TC’G É¡YÉ°ùJG ‘ »g hCG áÑ∏W GƒfÉc øe hCG áÑ∏W äÉcôM »g .á°TÉ°û¡dÉH ºgOƒLh ∞°üqàj øjòdG ∂ÄdhCG

 óæ¡dGh  Ú°üdG  ‘  º¡gÉ«e  hCG  º¡«°VGQCG  ΩGóîà°SG  ¢Uôa  øeh  º¡∏Ñ≤à°ùe  øe  GƒeôM  ÜÉÑ°T  äÉcôM

 QÉ°ü◊G  ∫ÓàM’G  äÉcôM  âaó¡à°SG  Éªc  .¿Gó∏ÑdG  øe  ÉgÒZ  ‘h  É«Ø«dƒHh  πjRGÈdGh  ÚÑ«∏«ØdGh

 .á«eƒªY äÉMÉ°S ¿ƒµj ¿CG ¢VÎØj Ée ‘ ΩÉ°üàY’G øe øµªàdG πLCG øe ¢ù«dƒÑdG ™e áeOÉ°üàe …ô°†◊G

 .´ÉªàL’G º∏©d É«≤«≤M Éjó– πã“ É¡fEÉa á«dÉª°SCGôdG √ÉŒ ÉjõeQ Éjó– ∫ÓàM’G äÉcôM ™°†J Éª«ah

 ‹ƒJ ¿CG  É¡«∏Y πH áFÉŸÉH Ú©°ùJh á©°ùàdG ‘ QÉ°üëf’G π°UGƒJ ¿CG  IGhÉ°ùeÓdG ∫ƒM äÉ°SGQó∏d øµÁ ’

 øµ“ á«Ø«ch IhÌdG ¢SQóf ¿CG Éæ«∏Y πH π«NGóŸG ≈∏Y Éfô¶f ô°ü≤f ¿CG Éæ«∏Y ¢ù«d .áFÉŸÉH óMGƒ∏d ΩÉªàg’G

 º∏Y ≈∏Y .øjGóàdG OÉÑ©à°SG øe áØ∏àfl ∫Éµ°TCG  ÈY áFÉŸÉH Ú©°ùJh á©°ùàdG ∫Ó¨à°SG øe áFÉŸÉH óMGƒdG

 øY  ÉgõéY  ÚÑJ  »àdG  á«HÉîàf’G  á«WGô≤ÁódG  ≈∏Y  õ«cÎdG  AGQh  Ée  ¤EG  π°üj  ¿CG  á°SÉ«°ùdG  ´ÉªàLG

 .‹ÉŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫GƒMCG πjó©Jh »YÉªàL’G ∞«◊G áYQÉ≤e

 .IóFGQ  á«æ«JÓdG  ÉµjôeCG  âfÉc  ÉægÉg .á«cQÉ°ûàdG  á«WGô≤ÁódG  ÈY É¡°ùØf  ∫ÓàM’G ácôM âa qôY

 øe ájô°ûY ƒëf  1990 äGƒæ°ùdG ∫ÓN äÉjOÉ°üàb’G âªµM »àdG »∏µ«¡dG πjó©àdG äÉ°SÉ«°S äOÉb ó≤a

 ôNBG  ÖÑ°S  ∂dPh  .ÚàæLQC’G  ‘  áeÉ©dG  äGAÉ°†ØdGh  ™fÉ°üŸG  ∫ÓàMG  ÉgôNBG  ¢ù«dh  IOÉ°†ŸG  äÉcô◊G

.2012 ähCG -ÜBG øe ™HGôdG ¤EG ∫hC’G ïjQÉàd ¢ShôjBG ¢ùfƒ«H QÉ«àN’

 Gòch Facebook  ∑ƒÑ°ùjÉØdG ≈∏Y É¡«∏Y Qƒã©dG øµÁ .á¨d ô°ûY áKÓK ‘ áæ°ùdG ‘ äGôe ¢ùªN Êƒc QGƒM Qó°üJ     

  …GhhQƒH  πµjÉe  ¿GƒæY  ≈∏Y  äÉªgÉ°ùŸG  π°SôJ  ISA website   ´ÉªàL’G  º∏©d  á«dhódG  á«©ª÷G  ™bƒe  ≈∏Y

.burawoy@berkeley.edu

 øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG IQƒK âæ∏YCG .ôjôëàdG ¿Gó«e øe ógÉ°ûe

 øe  IójóL  áÑ≤M  ìÉààaG  øY  ájô°üŸG  »ØfÉL  ôjÉæj  øe

 Rôfi á«eÉ°ùd  á°Uôa  ¤hC’G  ÉgGôcP .»YÉªàL’G êÉéàM’G

 ‘  ∞∏àfl  Qƒ¡ªL  ¤EG  áÑ°ùædÉH  É¡«fÉ©e  ∞∏àfl  ‘  ÒµØà∏d

.ÉgÒZ ‘ h ô°üe

 ‘  ´ÉªàL’G  º∏©d  á«dhódG  á«©ª÷G  ióàæe  ΩÉeCG  äÉjó–

 ƒJÈdCG  ¿É«∏ëŸG  ¿Éª¶æŸG  ÉæKóëj  .¢ShôjBG  ¢ùfƒ«H

 QGƒM º«¶æàd  Éª¡JÉ££fl øY ƒeÒdÉH  É«°ù«dBGh  »µ°Sƒc’É«H

 á¨Ñ°üdG  AÉØ°UEG  h  á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ∫ƒM  Êƒc

 .¢ShôjBG ¢ùfƒ«H ‘ á«WGô≤ÁódG

 øjôLÉ¡ŸG øe Ó«°S ¬àjQƒWGÈeEGh »JÉ«aƒ°ùdG OÉ–’G QÉ«¡fG

 ÒZ á≤£æŸG ƒ‰ ¢ùµY ÉÃ É¡£°Shh ÉHhQhCG ¥ô°T OGóàeG ≈∏Y

 ∫É◊  GÒãe  Ó«∏–  ∂Ñæ«dƒe  É¨ædÉH  GƒjEG  ÉæÑ¡J  .¥ƒÑ°ùŸG

.É«fÉŸCG  ¤EG Ú«fƒdƒÑdG øjôLÉ¡ŸG

 Ó°UGƒe  Qóæ°ùµdG  …ôØ«L  qÚÑoj   .á«∏ëŸG  á«fÉà«dƒHƒª°SƒµdG

 §HGÎj  É¡H  »àdG  á«Ø«µdG  ‹hódG  ´ÉªàL’G  º∏Y ∫ƒM ∫ó÷G

.¬d ΩÉ°üØfG ’ ÉÃ »à«dƒ«Hƒª°SƒµdGh »∏ëŸG
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رئي�س التحرير:

 مايكل بورواي.

مت�صرفو التحرير:

 لوال بو�صوتيل، اأوغو�صتا باغا.

حمررون م�صاعدون:

 مارغرت ارباهام/ تينا اأويي�س، راكال �صوزا، جينيفر بالت، روبرت 

فان كريكن.

م�صت�صارو التحرير:

 اإيزابيال بارلين�صكا، لوي�س �صوفال، ديالك �صيندوغلو، توم 

دوير، يان فريتز، �صاري حنفي، جام خيمينيز، حبيب اخلندكر، 

�صيون مابادمينغ، اإي�صوار مودي، نيكيتا بوكروف�صكي، اإميا بوريو، 

يو�صيمي�صي �صاتو، فيننيتا �صينها، بنيامني تيديرينا، �صني �صان يي، 

اإليلينا زادرافومي�صلوفا.

حمررون اإقليميون:

العامل العربي:

 �صاري حنفي، منري ال�صعيداين.

الربازيل:

 غو�صتافو تانيغيتي، جوليانا تون�صي، بيدرو مان�صيني، فابيو �صيلفا 

ت�صونودا، دمرتي �صيبون�صيني فرنانديز، اأندريزا غاللي، ريناتا 

بارريتو بريتورالن.

كولومبيا: 

ماريا خوزي الفراز ريفادوال.

اإيران:

 ريحانة جافادي، �صهراد �صاهفاند، زينب ني�صار، فاطمة خر�صاين، 

جنمة طاهري، �صاغار بوزورجي، تارا اأ�صغري الله.

اليابان:

 كازوهي�صا ني�صيهارا، ماري �صيبا، يو�صييا �صيوتاين، كو�صوكي 

هيمينو، توموهريو تاكامي، ياتاكا اإيواداتي، كازهريو اإيكيدا، يو 

فوكودا، مي�صيكو �صامبي، تاكاكو �صاتو.

بولونيا: 

نيكوالي ميريزيجويو�صكي، اأّنا بييكوتوو�صكا، كارولينا ميكواليو�صكا، 

جاكوب روزنباوم، توما�س بيتك، ميكال �صيلمن�صكي.

رو�صيا:

 اإيلينا زدرافومي�صلوفا، اإيلينا نيكوفوروفا، اأ�صيا فورونكوفا.

اإ�صبانيا: خيزيال ريدوندو.

تايوان: 

جينغ ماو هو.

م�صت�صارون و�صائطيون: 

اأين لني، خوزي ريغريا.

االفتتاحية -  العدالة االجتماعية وإضفاء الصبغة الديمقراطية

ترجمات عابرة للقوميات
مشاهد من ميدان التحرير

 بقلم سامية محرز، مصر

تحديات منتدى بيونس آيروس للجمعية الدولية لعلم االجتماع
بقلم ألبرتو ل. بياالكوسكي )Alberto L. Bialakowsky( وآليسا إ. باليرمو )Alicia I. Palermo(، األرجنتين

المهاجرون البولونيون
 بقلم إيوا بالينغا مولينبيك )Palenga-Möllenbeck(، ألمانيا

علم االجتماع في عالم ال متساو
الحوار متصل

كوسموبوليتانية محلية
 بقلم جيفري ك. أكسندر )Jeffrey C. Alexander(، الواليات المتحدة

أمريكا الالتينية: وحدة مصير؟
بقلم باولو هينريكي مارتنس )Paulo Henrique Martins(، البرازيل

من الجهات:
 وضع علم االجتماع ما بعد السوفياتي المزري

 بقلم فيكتور فاخشتاين )Victor Vakhshtayn(، روسيا

علم االجتماع الماوري في نيوزيالندا
 بقلم ترايسي ماكنتوش )Tracey McIntosh(، نيوزيالندا

مالحظات حول :الفقر الجديد" في أرمينيا ما يعد السوفياتية
بقلم غيفورغ بوغوسيان )Gevorg Poghosyan(، أرمينيا

أعمدة خاصة:
Current Sociology ركن التاريخ: حياة مجلة

 بقلم جينيفر بالت )Jennifer Platt( من المملكة المتحدة و إلويزا مارتن )Eloísa Martín( من البرازيل

تدريس علم االجتماع: غرفة تدريس كونية
بقلم الريسا تيتارينكو )Larissa Titarenko( بياالروسيا، وكريغ ب. ليتل )Craig B. Little(، الواليات المتحدة

سياسات الجمعية الدولية لعلم االجتماع
 بيسا في مواجهة الجمعيات الوطنية، بقلم روبرتو سيبرياني )Roberto Cipriani(، إيطاليا

تعريف بالمحررين: الفريق الياباني

في الذاكرة:
وفاة جون ركس )John Rex( في السادسة والثمانين من عمره

بقلم سالي توملنسون )Sally Tomlinson( وروبرتو مور )Robert Moore(، من المملكة المتحدة

 2011-1920 )Kurt Jonassohn( كورت جوهانسون
بقلم سيلين سان بيار )Céline Saint-Pierre(، كندا

مؤتمرات:
اإلرث والقطيعة في علم االجتماع الكولومبي

بقلم باتريسيا خاراميللو غيرا )Patricia Jaramillo Guerra( وفرناندو كوبيدس )Fernando Cubides(، كولومبيا

علم االجتماع التركي في فضاء أوروبي آسيوي
بقلم غيلينا زدرافوميسلولوفا )Elena Zdravomyslova(، روسيا

يوبيل الجمعية الهندية لعلم االجتماع الماسي
بقلم ت. ك. أوومن )T. K. Oommen(، الهند

 BRIC التناضد االجتماعي في بلدان
 بقلم توم دوير )Tom Dwyer(، البرازيل.
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مشاهد من ميدان التحرير
سامية محرز، الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر

�صامية حمرز اأ�صتاذة متميزة لالأدب العربي باجلامعة االأمريكية بالقاهرة يف ق�صم احل�صارات العربية واالإ�صالمية ومديرة مركز درا�صات الرتجمة. التقيتها 

موؤخرا يف القاهرة حيث اأطلعتني على ف�صول من االإ�صدار املرتقب ترجمة الثورة امل�صرية وهو �صرديات مثرية من ميدان التحرير �صاغتها مبعية طلبتها. 

�صاألتها اأن تكتب هذا املقتطف حلوار كوين– مايكل بوروواي. 

يجد هذا املقال طريقه اإىل الن�صر 

انطالق  على  �صنة  مرت  قد  تكون 

التي  تلك  م�صر،  يف  يناير-جانفي   25 انتفا�صة 

اأ�صقطت الرئي�س ال�صابق ح�صني مبارك يف احلادي 

ع�صر من فرباير-فيفري 2011. َوَعَد الع�صيان باأن 

م�صر  م�صتقبل  ت�صكيل  معقدة  خمتلفة  بطرق  يعيد 

مر  وعلى  العامل.  يف  كما  املنطقة  يف  موقعها  وكذا 

–جانفي  يناير  انتفا�صة  كانت  املا�صية  االأ�صهر 

الثورة  بني  ُمراِوحًة  الت�صعب  مت�صلة  ب�صردياتها 

لوحدانية  وحتديها  مقاومتها  توا�صل  واالنقالب 

االأقل.  على  امل�صريني  يهم  فيما  والتاأطري  الت�صمية 

اخلام�س  َو�َصَم  موؤكدا:  يظل  واحدا  اأمرا  ولكن 

والثمانية   2011 يناير-جانفي  من  والع�صرون 

التحرير  �صاحة  تلته يف  التي  االأ�صطورية  يوما  ع�صر 

العنيفة  املواجهات  تعاقب من موجات  )ف�صال عّما 

واملظاهرات اجلماهريية واالعت�صامات ال�صامدة( 

بداية حياة تاريخية ورمزية جديدة مليدان التحرير 

الذي حتول اإىل اأيقونة لالنتفا�صة امل�صرية اجلارية، 

امل�صريني  تغيري  يوا�صل  وطني  لتمرد  حمرار  واإىل 

بطرق كثرية دالة.

والع�صرين  بعد اخلام�س  النا�س لربهة،  خ�صي 

من جانفي-يناير، اأن يتحول ميدان التحرير الذي 

ا�صت�صهد فيه املئات، وجرح كما اأوقف فيه االآالف، 

وجمرد   )spectacle( فرجوي  م�صهد  اإىل 

على  اأ�ّصر  كما  يتحول،  اأن  يخ�صون  كانوا  عر�س. 

تق�صده  »موقع  اإىل  �صلكاين،  عمرو  زميلي  ذلك 

ت�صت�صف  عليها،  نظرة  تلقي  الثورة،  فيه  و«ت�صاهد« 

منزلك  اإىل  عائدا  لتن�صرف  مذاقها  من  البع�س 

كانوا  النا�س  اأن  واحلقيقة  اآخر«.  لقاء  موعد  حتى 

ثورة عندما بذكرى  حتتفي  التحرير  ميدان  من  كبرية  الفتة 

باإعدام  منادية  جانفي  يناير  من  والع�صرين  اخلام�س 

الرئي�س  )ي�صار(،  طنطاوي  ح�صني  �صنقا.  اجلرناالت 

ال�صابق ح�صني مبارك )و�صط( ووزير الداخلة ال�صابق 

حبيب العديل. �صورة منى اأباظة.
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التحرير  ميدان  يف  الثورة«  »م�صاهدة  بغية  ياأتون 

منازلهم  يف  ذلك  فعل  وا�صلوا  العديدين  اأن  كما 

اأما �صا�صات التلفاز والو�صائط االجتماعية. ولكن، 

بات  هذه،  احلقيقية  امل�صاهدة  �صريورة  هذه  وعرب 

العديدون متورطني وم�صاركني ن�صطني فحولوا تلك 

ثوري  فعل  اإىل  الفرجوي،  امل�صهد  ذلك  امل�صاهدة، 

اأنتج ذاتيات جديدة. 

وبدال من اأن يكون معّو�صا للن�صاط ال�صيا�صي 

منطا  ال�صياق  هذا  يف  الفرجوي  امل�صهد  ي�صبح 

فقد  وبالفعل  والتجذير.  الثوري  التجنيد  من 

التي  املتعاقبة  الفرجوية«  »امل�صاهد  ملوجات  كان 

اأكانت  �صواء  امل�صرية،  االنتفا�صة  بها  حفلت 

وقد  منها،  العنيفة  اأو  احتفالية  ال�صبغة  ذات 

نطاق  على  وتوزيع  ون�صر  توثيق  حمل  كلها  كانت 

طّور  �صك يف دميومته.  ال  وقع عميق  ذات  وا�صع، 

امل�صريون عالقة جديدة بالف�صاء )العمومي كما 

اخل�صو�صي وكذا الواقعي كما االفرتا�صي(. لقد 

متّلك  قوة  من  حديثا  اك�صفوه  كانوا  ما  اكت�صبوا 

يف  حقهم  ممار�صة  على  و�صمموا  اأج�صادهم 

الكالم م�صافهًة وكتابًة.

على امتداد الثالثني عاما املا�صية مار�س نظام 

مبارك، ذاك النظام الذي ال يزال يعيد اإىل حد كبري 

اإنتاج نف�صه من خالل الطغمة الع�صكرية احلاكمة يف 

فرباير-جانفي،  من  ع�صر  احلادي  بعد  ما  م�صر 

مراقبة على الف�صاء العمومي وال�صيا�صات العمومية 

والثقافة العمومية. كان ذلك يتم عرب ت�صديد قوانني 

على  ال�صرعية  اإ�صفاء  يف  ا�صتمرت  التي  الطوارئ 

التعبري  حرية  على  رقابة  وعلى  والتعذيب  االإيقاف 

يوقف  مل  ذلك  ولكن  هوادة.  دون  من  ولكن  متقلبة 

العامة  الف�صاءات  احتالل  عرب  القائم  االحتجاج 

وجتنيد االحتجاجات اجلماهريية.     

من  امل�صرية  االنتفا�صة  به  حفلت  ما  و�صم   

مع  عميقة  قطيعة  الفور  على  فرجوية«  »م�صاهد 

وقد  النظام.  يتبعها  كان  التي  الرتهيب  �صيا�صات 

اخلوف  من  خالية  حقبة  بداية  املمكن  من  جعلت 

عما  الدفاع  وا�صلوا  الذين  امل�صريني  اإىل  بالن�صبة 

اكت�صبوه للتو من حريتهم ومتلكهم للف�صاء واجل�صد 

�صيا�صية  ممار�صات  بني  مزاوجة  عرب  والكالم 

وجمالياتها  �صيميائياتها  األهمت  اإبداعية  وثقافية 

و�صعرياتها انتفا�صات موازية على ات�صاع العامل.  

كان  والتي  الفرجوية،  امل�صاهد  تلك  ا�صتخدمت 

اآخرها يف التحرير االحتفال بليلة راأ�س ال�صنة امليالدية 

ويف  امل�صريني  جتذير  يف  امليدان،  تاريخ  يف  مرة  الأول 

تعزيز موا�صلة التجنيد اجلماعي على االأر�س. كان هذا 

التجنيد يت�صل على الرغم من الثمن الباهظ املبذول 

اأرواحا ب�صرية وعلى الرغم من توا�صل حماوالت الثورة 

امل�صادة التي اأتاها املجل�س الع�صكري احلاكم وحلفاوؤه 

اإفراغ  بهدف  وال�صلفيني  امل�صلمني  االإخوان  من  اجلدد 

امل�صريني  ترهيب  ومعاودة  زخمها  من  االنتفا�صة 

اأثارت تلك  عرب �صيا�صات التخويف والتمييز. وبالفعل 

م�صادة  فرجوية  م�صاهد  الثورية  الفرجوية  امل�صاهد 

املنق�صية  ال�صنة  امتداد  على  الزوال  و�صريعة  مرحلية 

االأعلى  )املجل�س  م.اأ.ق.م  و  مبارك  منا�صرو  دبرها 

قوة  توؤكد  اأن  تزد على  امل�صلحة( احلاكم  ومل  للقوات 

االأول وه�صا�صة االأخري.

االنتفا�صة  م�صاهد  اأن  بداية  القول  ميكن 

ا�صتغلت وجذرت وثورت طقو�س  الفرجوية  امل�صرية 

مولد  بذكرى  �صعبي  احتفال  وهو  التقليدي،  املولد 

�صخ�صية روحية مقد�صة ماألوفة معايري اإقامته لدى 

الطبقية.  انق�صاماتهم  اختالف  على  امل�صريني  كل 

التحرير  تظاهرات  من  اأ�صا�صا  جزءا  املولد  بات 

االحتفايل  النمط  وّلد  املن�صرم.  العام  امتداد  على 

واملهرجاين والطقو�صي »جمهورية التحرير امل�صتقلة« 

ماليني  ال�صفاف  م�صهدها  جلب  بحيث  وعززها 

امل�صريني اإىل ال�صوارع كما يوا�صل اإلهام مظاهرات 

نتائج  اأبرز  من  واحدة  وكانت  البالد.  ات�صاع  على 

التحرير  متّثل  جذرية  التحرير  يف  الثورة  م�صاهدة 

اأنه جمرد مكان  )مبا يعنيه معناه احلريف( ال على 

مطالب  عربهما  وا�صلت  جماعيني  ووعيا  حالة  بل 

عدالة  حرية  )عي�س(  »خبز  امل�صرية،  االنتفا�صة 

اجتماعية«، اجلمع بني الدالالت والرتجمات.

الفرجوية  م  م.اأ.ق.  عنف  م�صاهد  جالت 

املوالية واملتتالية كما اخلروقات وعمليات الرتهيب 

االأقل بروزا )�صهادات عن �صرب و�صدم بالكهرباء 

بكارة  اختبارات  وعن  للمحتجني،  واإخ�صاء 

ع�صكرية  حماكمات  وعن  املوقوفات،  للمحتجات 

املحتجني  من  للع�صرات  قتل  وعن  للمدنيني، 

احلاملة  الع�صكرية  ال�صيارات  با�صتخدام  القبطيني 

امل�صلحة، وعن مداهمات ملكاتب موؤ�ص�صات اإعالمية 

مرا�صلني  مالحقة  وعن  حكومية،  غري  وجمعيات 

االنتخابات،  لنتائج  تزوير  وعن  واإيقافهم،  اأجانب 

حرماتهن  على  واالعتداء  الن�صاء  تعرية  وعن 

وعلى  االجتماعية  الو�صائط  على  اجل�صدية( 

فرباير-فيفري  ومنذ  اخلا�صة  االأقمارية  القنوات 

املا�صي )2011(. 

ما  ال�صاعة  حتى  املت�صلة  العنف  حلقات  اأنهت 

وحطت  واجلي�س  ال�صعب  بني  احلب  ق�صة  من  كان 

اأكرب  اأعدادا  ولكن  له.  كان  الذي  القدر  عن  هذا 

ال  مت�صلة  الثورة  اأن  يعلمون  امل�صريني  من  فاأكرب 

فقط يف م�صر ويف املنطقة بل ومبا ال يقل عنها داللة 

التي  الفرجوية  التحرير  مل�صاهد  كونية  ترجمات  يف 

يريد  ال�صعب  لغات خمتلفة:  تت�صادى متقاطعة بني 

اإ�صقاط النظام.  

م�صرية  خالل  الن�صر  �صارة  ترفع  اإبراهيم  �صمرية 

الن�صاء  حقوق  ملنا�صرة  املا�صي  دي�صمرب  �صهر  انتظمت 

الن�صاء  الع�صكريني  اإجبار  �صد  دعواها  جناح  اأثر  على 

املوقوفات على اجتياز اختبار عذرية.
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مبنتدى  اخلا�صة  اال�صتعدادات 

االجتماع  لعلم  الدولية  اجلمعية 

)ج د ع اج( املزمع عقده يف بيون�س اآيرو�س من اأول 

و�صاق.  قدم  على  منه  الرابع  اإىل   2012 اأوت  اآب- 

وجتعل هذه ال�صريورة التي انطلقت بانتخاب بيون�س 

اَفًة من املنتدى ومن املدينة االأرجنتينية  اآيرو�س َم�صَ

علم  داخل  وثقايف  كوين  لتبادل  وتتويجا  موقعا 

هذا  مثل  كان  رمبا  االجتماعية.  والعلوم  االجتماع 

االجتماع، ومبثل ات�صاعه الكوين هذا االأكرث اأهمية 

اأمريكا  قدرات  عقود.  منذ  الالتينية  اأمريكا  يف 

وكذا  �صك  غري  من  معلومة  الثقافية  الالتينية 

اأمامها الكثري من  اآدابها ولكن هذه القدرات جتد 

اخلطوات التي يتوجب عليها اأن تقطعها على طريق 

والتغيريي.  واجلامعي  النقدي  بدورها  االعرتاف 

فر�صة  باأنه  املنتدى  ينعت هذا  اأن  االآن  منذ  ميكن 

اأجل  ومن  قاري  ما بني  ولبناء ج�صر  للحوار  كربى 

التي  واالجتماعية  العلمية  للتحديات  جماعي  رفع 

تلهمنا من ال�صمال يف اجتاه اجلنوب ومن هذا يف 

اجتاه ذاك، �صواء ب�صواء.

املهمة  املنتدى  اأوجه  على  نوؤكد  اأن  نود 

واإ�صفاء  االجتماعية  »العدالة  مو�صوعه  واأولها 

»الذوات«  دور  وثانيها  الدميقراطية«،  ال�صبغة 

والتغيري  العلمية  املعرفة  اإنتاج  يف   )subjects(

ذاتها  الثقافية  املنتدى  بنية  وثالثها  االجتماعي، 

يف  متثل  ولكنها  عنها  يتغا�صى  اأن  ميكن  التي 

احلقيقة جوهر مثل هذه اللقاءات. 

فيما يهم اأول الوجوه، يت�صمن يف مطلق االأحوال 

اإىل  جنبا  الورقات  لتقدمي  ودعوة  مو�صوع  و�صع 

الفرعية  واحلقول  لالخت�صا�صات  تفح�صا  جنب 

يكون  ما  االأ�صئلة  من  ي�صع  اأن  فيه  يفرت�س  ولكن 

الرتاكب  منت  ي�ّصر  لقد  اأي�صا.  ممكنا  التقاطع  فيه 

بتجاوز  و�صمح  النظر  وجهات  خمتلف  ا�صتك�صاف 

على  واالقت�صار  واملاكرو  امليكرو  قبيل  من  ثنائيات 

االخت�صا�صات.  تعدد  اإىل  جتاوزه  اأو  التخ�ص�س 

ويكون بامل�صتطاع على هذا النحو معاجلة م�صتويات 

كل  الإثراء  حماولة  يف  خمتلفة  زوايا  ومن  متعددة 

م�صتوى بذاته كما جميعها عرب التبادل بينها. وعليه 

ال�صبغة  واإ�صفاء  االجتماعية  »العدالة  �صتتمظهر 

الدميقراطية« يف حقول فرعية خم�صو�صة وملمو�صة 

كما �صتكت�صب معاين متعددة تتعاىل عن التفرعات.

تاريخ علم االجتماع مكتنز بتقوميات العدالة 

اإىل  النظرية  املواقع  بع�س  ومتيل  والالم�صاوة. 

القائمة  االأو�صاع  مع  غريها  من  اأكرث  التعاطف 

اأكرث نقدية من االأوىل  اأخرى مناظري  فيما تتبنى 

ولكن  االجتماعي.  التغيري  حتفيز  على  وتعمل 

و�صع ال�صلطة يف املركز من علم االجتماع ي�صاعد 

املوقفني.  هذين  بني  التباعد  من  التقلي�س  على 

اجتماع  علم  كل  اإن  القول  ميكن  اأخرى  مبفردات 

ل�صيا�صة  وممار�صة  اليوتوبيا  من  نوعا  يت�صمن 

وتخرتق،  البحث  على  حتّفز  )بيو�صيا�صة(  حيوية 

والتطبيقات  النظرية  االأ�ص�س  �صمنيا،  ولو 

والتحليالت كما َنْقل املعرفة �صواء ب�صواء.  

ي�صتوجب ا�صت�صعار االأزمات الن�صقية يف املجتمع 

الكوين املعا�صر جهودا عقلية جديدة ملجابهة احليف 

االجتماعي اإن داخل املجتمعات اأو فيما بينها. وتعيد 

االإن�صان  حقوق  حول  الكوين  اجلدل  انعقاد  معاودة 

اإىل �صطح االهتمام التناق�س بني التقدم الهام الذي 

العلمية واالجتماعية من  اإحرازه يف قوى االإنتاج  مت 

جهة واأثرها يف الت�صاوي االجتماعي من جهة ثانية، 

الكونية.  للديناميات  وفهمنا  بالطبيعة  عالقتنا  بني 

املتناق�صة  القوى  هذه  على  ال�صيطرة  جهود  تنتج 

ي�صائل  خطابا  بينها  التحقيق  ع�صري  التوازن  وبناء 

علوية الو�صعية واملقاربة االأنوارية وهي احلجة التي 

و�صعتها مدر�صة فرانكفورت واأكدها يف زمن اأقرب 

واملناه�س  النقدي  »الفكر  تقليد  �صمن  من  كتاب 

التقدم  ي�صمن  ال  الالتيني.  االأمريكي  لال�صتعمار« 

املواطنية  امل�صاركة  وال  االجتماعية  العدالة  العلمي 

لنا  اأمكن  ت�صبيهية  ا�صتعارة  تبنينا  واإذا ما  الكاملة. 

تك�صف  للمجتمع  احلاوية  الق�صرة  �صرائح  اإن  القول 

االإثني  والتمييز  والفقر  اال�صتعباد  وجود  دوام  عن 

والنوعي واالإبادة العرقية والتدمري البيئي.

على  �صك  وال  الدميقراطية  ت�صتغل  ال 

فيما  وكذلك  بل  فح�صب،  املجتمعات  م�صتوى 

بني  وحتى  بل  والطبيعة  املجتمع  بني  وفيما  بينها 

واملركزية  االإثنية  املركزية  ولكن  االخت�صا�صات. 

على  ال  حتديات  ت�صع  الهيمنات  وخمتلف  االإن�صية 

بل  فح�صب  املجتمعات  حول  البحوث  اإجناز  طريق 

العلمي  واالكت�صاف  الفهم  �صريورة  قلب  وكذلك يف 

       تحديات منتدى الجمعية 

الـدولية لعـلم االجـتمـاع 

في بيونس آيروس:

مكافحة عالم ال متساو
بعلم اجتماع مساواتي

 ،)Alicia I. Palermo( وآليسا إ. باليرمو )Alberto L. Bialakowsky( بقلم البرتو ل. بياالكوسكي
رئيس لجنة التنظيم المحلية ونائبته، منتدى ج د ع اج، بيونس آيروس، األرجنتين، 2012

تجري
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 ،Sujata Patel( االجتماعي. كتب �صوجوتا باتل

اجلذرية  االإيب�صتيمية   « اإىل  م�صتندا   )2010

االأمريكية  اجلديدة  التبعية  مدر�صة  عن  املنبثقة 

اآنيبال  اأمثال  من  منظرون  »بلور   : الالتينية« 

واإنريكي دو�صال   )Aníbal Quijano( كيخانو

 Walter( وولرت مينيولو )Enrique Dussel(
اإ�صفاء  باأن  حماججني  املوقف  هذا   )Mignolo
ال�صو�صيولوجية  للنظرية  املحايث  الكونية  ال�صبغة 

اإن  جزء من خارطة املعرفة اجلغرافية ال�صيا�صية. 

مفتاح هذه ال�صريورة هو تقدير احلداثة وعالقتها 

االجتماعية«. بالنظرية 

بكلمات  القول  اأجرينا  ما  اإذا  االأمر،  يتعلق  ال 

اأخرى، بتحليل مو�صوعي مل�صائل �صمن موا�صيع بحث 

خمتلفة بل باإثارة ق�صية الالتناظر االإيب�صتيمولوجي 

التي  املقاربة احلوارية  تنكر  الهيمنية.  والتنظريات 

مظاهر  ثبات  اجلديدة  النظرية  التيارات  تتبناها 

احلداثة  متون  يف  جذورا  لها  جتد  التي  الالتناظر 

التعار�صات  هذه  باأن  القائلة  الفكرة  على  وتنه�س 

التجربة  هذه  اأفارقة  حمللون  اأبرز  للتجاوز.  قابلة 

»مر اال�صتغال بعلم االجتماع يف نيجرييا بالعديد من 

مراحل التحدي. راهنا يتمثل التحدي االأكرب املاثل 

ات�صاع  وعلى  بل  نيجرييا  يف  االجتماع  علماء  اأمام 

تف�صري  ت�صتهدف  ال  نقدية  تاأطري قدرة  اأفريقيا، يف 

مرثاة  فح�صب  وتاأويله  االأفريقي  االجتماعي  الواقع 

والتوترات  التعار�س  طبيعة  تلتقط  اأهلية  بنماذج 

وكذا  بل  الوليدة  االجتماعية  البنية  يف  احلا�صلة 

خا�صية التمف�صل الذي تظهره مثل هذه ال�صريورة. 

اإىل حتول يف  اإجناز ذلك، نحن يف حاجة  اأجل  من 

.)280 :2010 ،Onyeonoru( »املنت

نعتقد  نحن  ذلك،  اإىل  الطريق  كانت  ومهما 

اإىل  احلاجة  عن  يعرّب  التفكري  من  النوع  هذا  اأن 

علمي  بتبادل  م�صحوبا  وحواري  جديد  منت 

جديدة  معرفية«  »الإيكولوجية  التاأ�صي�س  ي�صتهدف 

لعلماء  2010 (. ميكن   De Sousa Santos(

ي�صفوا  اأن  املتعاقبة  االأزمات  �صياق  يف  االجتماع 

التغيري  مبقرتحات  يدلوا  واأن  النقدية  ال�صبغة 

اأ�صا�صيا  القاري معطى  التفاهم ما بني  التي ميثل 

التفكري  مع  القطع  اإىل  يوؤدي  ال  ذلك  ولكن  فيها. 

التجادل  اإىل  التطلع  عن  التخلي  اإىل  وال  االأهلي 

�صمن اأفق كوين. 

اجتماعية  اأو�صاع  خلفية  من  ال�صد  على 

المت�صاوية وعامل  دائم احلركة يقع على عاتق علماء 

االجتماع الكثري مما يتوجب امل�صاهمة به يف تف�صري 

االأزمة  مت�س  تغيريه.  يف  كما  وفهمه  الواقع  هذا 

الكونية باآثارها املزيد واملزيد من قطاعات املجتمع 

يف �صياقات وا�صعة االختالف. ميكننا بذل الكثري من 

اأكرث  عن  تعبريا  االأقرب  للمطالب  الداعم  االإ�صغاء 

املجموعات تاأثرا راهنا ويف امل�صتقبل وعن ن�صاالتها، 

يف ال�صمال الكوين ويف اجلنوب الكوين �صواء ب�صواء. 

يوؤدي بنا ذلك اإىل و�صع ال�صوؤال التايل: اأميكن 

التحديات؟  هذه  يرفع  اأن  الدولية  اجلمعية  ملنتدى 

بو�صفها  مب�صتطاعها  ذلك  اأن  يف  �صك  من  لي�س 

هيكال، وعليه فاإن املنتدى يهدف اإىل اأن يكون اأداة 

تعميق  ثم  ومن  امل�صرتك  للتفكري  وف�صاءا  للحوار 

املناق�صات. ميكن له بو�صفه قوة ثقافية واجتماعية، 

اأن يقّدم التحليل االجتماعي  اأي حلقة ومكانا للقاء 

يف  ي�صكل  هو  اإذ  اخلالق،  التبادل  عرب  الكوين 

الفهم  واإذا جزءا من  وتفكري  نقد  احلقيقة جماعة 

العام، فهما جماعيا وعموميا يف اآن معا.

حي  م�صهد  اأجل  من  بالن�صال  ملتزمون  نحن 

واأخوي. وناأمل اأن نبلغ عرب طريق نتقا�صمها جميعا 

البحث  جلان  �صمن  والتبادل  النقا�س  من  توليفة 

االهتمام مبوا�صيع حمددة  العمل ذات  وجمموعات 

واجلل�صات  امل�صرتكة  اجلل�صات  خالل  بينها،  وفيما 

العامة والندوات العمومية �صواء ب�صواء.  

مراجع:     

De Sousa Santos, B. (2010) Para 
descolonizar Occidente. Más allá del 
pensamiento abismal. Buenos Aires: 
CLACSO-Prometeo-UBA.

Onyeonoru, I. P. (2010) “Challenges of 
Doing Sociology in a Globalizing South: 
Between Indigenization and Emergent 
Structures” Pp.268-281 in Michael Burawoy, 
Chang Mau-kuei, and Michelle Fei-yu Hsieh 
(eds.) Facing an Unequal World: Challenges 
for a Global Sociology (Volume I). Institute 
of Sociology, Academia Sinica, Taiwan, 
and Council of National Associations of the 
International Sociological Association.

Patel, S. (2010) “The Imperative and the 
Challenge of Diversity: Reconstructing 
Sociological Traditions in an Unequal World” 
Pp.48-60 in Michael Burawoy, Chang Mau-
kuei, and Michelle Fei-yu Hsieh (eds.) Facing 
an Unequal World: Challenges for a Global 
Sociology (Volume I). Institute of Sociology, 
Academia Sinica, Taiwan, and Council of 
National Associations of the International 
Sociological Association. 

»ربما كان مثل هذا 
االجتماع، وبمثل 

اتساعه الكوني هذا 
األكثر أهمية في 

أمريكا الالتينية منذ 
عقود«

7



> 

>>

متكنت   1990 ال�صنوات  من 

الرت�صخ  من  جديدة  مقاربة 

التدريجي �صمن درا�صات الهجرة. ففيما كان املنت 

املرء  فريدا يف حياة  الهجرة حدثا  يرى  التقليدي 

يقود يف منتهاه اإىل االندماج يف املجتمع امل�صيف اأو 

اإىل عودة نهائية )اإىل اأر�س الوطن(، يربز البحث 

 )transnational( »يف الهجرة »ما بني الوطنية

الكيفية التي بها يحافظ املهاجرون على �صالت يف 

اأكرث من جمتمع واحد. مت تطوير هذه املقاربة على 

العثور  ولكن  ال�صمالية  االأمريكية  التجربة  قاعدة 

واحدة من  اأوروبا ممكن.  على ظواهر مماثلة يف 

من  املدى  ق�صرية  الهجرة  هي  احلاالت  هذه  مثل 

االآن  يعرف  ما  اإىل   )Silesia( العليا  �صيليزيا 

العاملية  احلرب  قبل  متثل  كانت  ولكنها  ببولونيا 

حتدت  اأملانية  بولونية  حدودية  اأرا�صي  الثانية 

ال�صيا�صات الوطنية يف الكثري من احلاالت.  

 )ius sanguinis( بفعل مبداأ وحدة الدم

يعترب  االأملاين،  املواطنة  لقانون  يوؤ�ص�س  الذي 

اأملانا  مواطنني  املنطقة  هذه  �صكان  من  العديد 

�صالت  اأية  لهم  كانت  اإذا  عما  النظر  ب�صرف 

احلاجة  دون  ومن  اأملانيا  مع  ثقافية  اأو  اجتماعية 

وانطالقا  البولونية.  جن�صيتهم  عن  تخليهم  اإىل 

اجلن�صية  مزدوجو  ا�صتخدم   1990 ال�صنوات  من 

الذي  االأملاين  العمل  �صوق  اإىل  للولوج  املنفذ  هذا 

املواطنني  وجه  يف  مغلقا  ذلك  عدا  ما  يف  ظل 

2011. وفيما ا�صتقر العديد  اإىل حدود  البولونيني 

اأملانيا خرّي مئات االآالف منهم  ال�صيليزيني يف  من 

التنقل  مع  بولونيا  يف  دائمة  اإقامة  على  احلفاظ 

من اأجل العمل يف اأملانيا. بهذه الطريقة اأمكن لهم 

حتقيق معيار حياتي كان يظل بعيدا عن منالهم لو 

ارتبطوا ب�صوق العمل البولوين.

ال�صليزيني  املواطنة  مزدوجي  حالة  تظهر 

ال  قانونية  امتيازات  على  احل�صول  اأن  هوؤالء 

عابرون للقوميات ذوو موارد 
أم عمال مستصافون؟

المهاجرون البولونيون:

إيوا –بالينغا موللنبيك )Ewa Palenga-Möllenbeck(، جامعة فرانكفورت، ألمانيا

انطالقًا

اإىل ما بعد احلرب  للرتابط �صديد القوة بني �صيليزيا العليا واأملانيا تاريخ طويل ومعروف جدا. يف هذه اللوحة التي تعود 

العاملية االأوىل تظهر �صيليزيا العليا ممزقة بني بولونيا )ممثال عنها بفقر املراأة ووليدها( واأملانيا )ممثال عنها بازدهار 

احلرب  متحف  يف  معرو�صة  االأ�صلية  اللوحة  عاملني.  بني  باأنهم  االآالف  ي�صعر  هذا  يومنا  اإىل  ومنازله(.  البلد  م�صانع 

االإمرباطوري، لندن، اململكة املتحدة.
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يجعلهم »عابرين للحدود الوطنية« اآليا. تاأقلمت 

االأغلبية تاأقلما دائما مع منط حياة متحرك ولكن 

ذلك ال يعني اأنهم »مهاجرون يقيمون على طريف 

»اأنا�س  يكون عليه  احلدود« يف معنى قريب مما 

�صبيهون  هم  جمتمعني«.  يف  قدم  مواطئ  ذوو 

الذين،  املهاجرين  من  اآخر  نوع  عليه  يكون  مبا 

كثريا  الدائمة،  مراوحتهم  من  الرغم  وعلى 

اجتماعية  �صالت  على  حمافظتهم  نالحظ  ما 

ذلك  مفاجئ  االأ�صلية.  مع جمتمعاتهم  ح�صرية 

مثل  من  ينتظر  االأمر  منتهى  ففي  ما،  حد  اإىل 

اإىل  يتحولوا  اأن  االأوىل  للوهلة  املهاجرين  هوؤالء 

بالنظر  احلدود  طريف  على  مقيمني  مهاجرين 

اإىل مرياثهم الثقايف )ازدواجية الل�صان، تقاليد 

القانونية )اجلن�صية  وامتيازاتهم  اإلخ(  الهجرة، 

�صناعة  يف  ا�صتخدامهم  اإىل  واأخريا  املزدوجة( 

على  عاملة  )�صركات  بالهجرة  ارتباط  ذات 

طريف احلدود، م�صدو خدمات، اإلخ(.

اأكرث  يكون  اأن  اإىل  انتهى  الواقع  ولكن 

مزدوجي  من  اأنهم  ومبا  جهة،  فمن  تعقيدا. 

اجلن�صية، يجد هوؤالء املهاجرون عددا اأعلى من 

فر�س العمل التي ميكن اأن يختاروا من بينها اإذ 

جزئي  بوقت  اأو  الوقت  كل  يعملوا  اأن  باإمكانهم 

اأو  قار  اأو عمل  راتب  اأو احل�صول على  اأملانيا  يف 

ذلك  لهم  يوفر  ب�صواء.  �صواء  بولونيا  يف  تدريب 

يقربهم  املهني  للم�صار  والتخطيط  للفعل  نطاقا 

يف  »املندجمني«  باملقيمني  اخلا�س  ذاك  من 

االأمان  م�صتوى  يكون  اأخرى  ناحية  ومن  اأملانيا، 

على  ي�صجعهم  ما  هو  بالذات  بولونيا  يف  العايل 

يف  االندماج  على  يحفزهم  وال  الدائمة  الهجرة 

هذا  اإىل  ينتهون  هم  وعليه  اال�صتقبال.  جمتمع 

املت�صل الذي ينتهي يف م�صبه االآخر باملهاجرين 

اإىل  االندماج  على  املجربين  ال�صرعيني  غري 

والرتحيل.  االإيقاف  تفادي  اأجل  من  املكافحة 

باملجتمع  املعرفة  ونق�س  اللغة  حذق  عدم  يجعل 

قانونا«  »االأملان  املواطنني  هوؤالء  من  االأملاين 

تابعني اأمت التبعية اإىل �صركاتهم التي بعثت بهم. 

املهاجرين:  من  جمموعة  مدير  يقول  ما  وعلى 

هم  يراقبهم...  ما  �صخ�صا  اأن  يعلمون  »هم 

كل  وهذا  املال  حت�صيل  ويف  العمل  يف  يرغبون 

جواز  كان  لو  كما  ي�صعرون  هم  االأمر...  يف  ما 

ال�صفر االأحمر )االأملاين( بحوزتهم، ذاك هو كل 

ما يحتاجونه، وهم يف حاجة اإىل حت�صيل املال، 

ذاك هو كل ما يف االأمر«.

و�صفنا  الذين  اجلن�صية  مزدوجو  مياثل 

امل�صت�صافني   1950 ال�صنوات  عمال  هذا  اأعلى 

اأكرث  اال�صتغالل  ي�صريي   )guest workers(

من  يتكونون  موارد  ذوي  فاعلني  مياثلون  مما 

املجتمعني  يف  ملطالبهم  الي�صر  متكافئة  مفاو�صة 

على الرغم من وجود مثل هوؤالء الفاعلني �صمن 

�صفوف املهاجرين ال�صيلي�صيني اإذ يحوزون ما هو 

�صروري من راأ�س مال املهارات اللغوية والثقافية 

الذي  االجتماعي  املال  وراأ�س  املهنية  واملوؤهالت 

تتميز  باآخر.  عمل  �صوق  با�صتبدال  لهم  ي�صمح 

هذه االأ�صباب التي جتعل البع�س من املهاجرين 

يف  اال�صتقبال  جمتمع  يف  موارد  ذوي  فاعلني 

تابعني  م�صت�صافني«  »عماال  اآخرون  يظل  حني 

بتف�صيل  مناق�صتها  االإمكان  يف  ولي�س  بالتعقيد 

حياة  »منط  على  الت�صجيع  عوامل  ومن  هاهنا. 

املهاجر امل�صت�صاف« التي ميكن اإفرادها بالذكر 

وجود �صناعة عابرة للحدود توفر فر�صا عديدة 

حياة  جتعل  ولكنها  احلركية  على  وحتّفز  للعمل 

باأيديهم  عما  خارجة  نف�صه  االآن  يف  املهاجرين 

اإىل حد بعيد اإذ حتّد من فر�س التفاعل املبا�صر 

مع جمتمع اال�صتقبال و�صرورته �صواء ب�صواء. 

يتظافر ظهور مثل هذه ال�صناعات مع منو 

امل�صنعة  البلدان  كل  يف  مالحظته  متكن  كبري 

كلما تقهقرت »العالقة ال�صغلية النمطية« ومتت 

واله�س.  النمطي  غري  بالعمل  عنها  اال�صتعا�صة 

يف  الق�صري  االأمد  ذات  االأعمال  تهيمن  وعليه 

كثريا  الذين  ال�صيليزيني  املهاجرين  �صفوف 

ه�صة  اأخرى  اأعمال  بني  و  بينها  يزاوجون  ما 

والتعليم اأو حتى اأ�صغال قارة يف بولونيا. ومتاما 

تطورات  من  الكثري  يف  االأمر  عليه  هو  مثلما 

االأ�صباب  حتديد  ي�صعب  املجتمعية  االأحوال 

فمن  واخلا�صرين.  الرابحني  وتعيني  والنتائج، 

على  اأملانيا  يف  اله�صة  االأ�صغال  ت�صجع  ناحية 

مقدمة  يف  ت�صعه  اأو  الهجرة  من  النوع  هذا 

ت�صاهم  باملقابل  وهي  املهاجر  عليه  يقدم  ما 

بها  تت�صم  التي  اله�صا�صة  اأو�صاع  ا�صتدامة  يف 

تتقدم  اأخرى  ناحية  ومن  املهاجرين.  حياة 

غريها  من  اأكرث  بولونيا  يف  ال�صريورة  هذه 

االقت�صاد  من  التحول  كان  حيث  االأماكن  من 

املخطط له اإىل اقت�صاد »ما بعد �صناعي« فوريا 

تقريبا وذا وقع على �صوق ال�صغل اأظهر الهجرة 

مبظهر  حتى  بل  جذاب  مبظهر  االأمد  ق�صرية 

الال حميد عنه. وعليه نحن نرى اأن الهجرة يف 

بل  تكت�صي �صبغات متعددة مفاجئة  اليوم  عامل 

حتى فاتنة تتحدى اأمناط االندماج القدمية.  
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كوسموبوليتانية
 محلية

بقلم جيفري ك. ألكسندر  )Jeffrey C. Alexander، جامعة ييل، الواليات المتحدة األمريكية، رئيس 
سابق للجنة البحث في ج د ع اج حول النظرية العلمية االجتماعية )RC16( والحاصل على جائزة 

مؤسسة ماتيي دوغان )Mattei Dogan( للجمعية لسنة 2010.

 Piotr( �صتومبكا  بيوتر  بني 

بوروواي  ومايكل   )Sztompka
ومتاأخر  الغنى  كثري   )Michael Burawoy(

علم  منظري  اأف�صل  بني  من  هما  موعده.  عن 

االجتماع ولكن وللمفارقة لي�س حوارهما مهما ب�صبب 

من  العك�س  على  اجلدة.  تامة  اأفكار  من  يكتنزه  ما 

ذلك خالفاتهما هي حقيقية وهي قدمية قدم الفكر 

لن  بالذات  الق�صايا  هذه  والأن  ذاته.  االجتماعي 

�صحذ  يتم  اأن  على  احلر�س  يتوجب  بعيدا،  تتوارى 

احلوار بينها وجتديده. 

�صمات  اكت�صاب  اإىل  االجتماع  علم  يطمح 

الرغم  النظري. وعلى  والتعميم  والكونية  العقالنية 

م�صهودة  اإجنازات  متثل  ال�صمات  هذه  كون  من 

للعلوم الطبيعية فاإنها لن تكون اأبدا اأكرث من طموح 

ويلهم  ف�صر  مثلما  االإن�صانية  العلوم  اإىل  بالن�صبة 

من  اأكرث  منذ   )Wilhelm Dilthey( ديلثي 

قرن م�صى. مثله مثل الفن يرت�صخ علم االجتماع يف 

الظروف املحلية اخلا�صة بتجارب احلياة  تربة من 

ويعك�صها. ولكن ذلك ال يعني اإمكانية اال�صتغال بعلم 

االجتماع بطريقة حملية متاما وذاتية املرجعية. 

على  املهمة  الر�صومات  اكت�صبت   

اجلمالية  التقاليد  اأثر  حتت  اأ�صلوبها  الدوام 

فيها  جتد  التي  االأ�صاليب  على  تتعاىل  التي 

ال�صني  ففي  تعبريها.  منط  املحلية  اجلهود 

االإمرباطورية تاأتى ذلك االأ�صلوب اخلارجي مما 

اأوروبا  ر�صامو  كان  الكال�صيكية.  بالتقاليد  عرف 

ع�صر  التا�صع  القرن  فن  ميالد  خالل  املحليون 

مبرجعياتهم  العودة  يوا�صلون  احلديث  الغربي 

واجتهد  احلديث.  التقليد  ي�صّمونه  كونوا  ما  اإىل 

اأولئك الذين كانوا يوّدون تكوين طليعة قومية يف 

اإيجاد و�صل مع اجلمالية اخلارجة عن قوميتهم 

هجروا  ما  وكثريا  باري�س  يف  الرتكز  مت�صاعدة 

الحوار �صيني  اأحدهما  للطبيعة  متعار�صان  متثالن جماليان 

و االآخر اأمريكي. وعلى الرغم من ارتكازهما كليهما 

ي�صطبغ  منهما  واحد  كل  فاإن  اأهلية  جتربة  على 

بتقاليد  ممزوج  كو�صموبوليتانية  ركيزة  ذي  باأ�صلوب 

الطبيعة  الفن  ميثل  ال  اآخر،  بتعبري  حملية.  واأ�صاليب 

متثيال مو�صوعيا مثلما ال ميثل علم االجتماع املجتمع 

�صفافا. متثال 
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حملياتهم القومية للمكوث يف قلب الكو�صموبول، 

اأي باري�س نف�صها.  

لي�س االأمر مبختلف يف ما يهم علم االجتماع. 

االجتماع  علوم  الفن،  يف  احلال  عليه  هو  ومثلما 

ترجمة  يف  جهود  خالل  من  تنمو  الأنها  حملية 

التجارب االجتماعية اخلا�صة بجماعة حمددة يف 

االجتماع  علوم  لي�صت  خم�صو�صني.  ومكان  زمن 

واالأملانية  والفرن�صية  والربيطانية  االأمريكية 

عن  خمتلف  منها  واحد  كل  ذلك.  يف  ا�صتثناءا 

االآخر وكل واحد منها يعك�س جتربة زمان ومكان 

معرفته  اإىل  احلاجة  تتاأكد  الذي  ما  يحددان 

�صو�صيولوجيا.

االجتماع  علوم  يف  قراءتنا  من  علمنا  يزداد 

تتطلب  التي  الرئي�صة  االهتمامات  حول  الوطنية 

ُمَبّيَئًة  ال�صلطة  ال�صراعات حول  فيها وحول  التاأويل 

الثقافية  الدالالت  وحول  الوطنية  �صياقاتها  يف 

ذلك  كل  تعلم  ميكننا  ال  وطنيا.  حولها  املتنازع 

اإذا متت ترجمة كل هذه الكتابات العلمية  اإال  طبعا 

االجتماعية اإىل تلك املجموعة املحدودة من اللغات 

عرب  ذلك  اأكان  �صواء  النا�س  بني  التقا�صم  ن�صبية 

مثل  املن�صورة.  الكتابات  اأو  املوؤمترات  يف  العرو�س 

هذه الرتجمة اإىل هذه اللغات هي ما ي�صمح مبعرفة 

متنامية حول املحلي وامللمو�س.

علم  جهود  لي�صت  الفن،  غرار  وعلى  ولكن،    

االجتماع املحلية قابلة للمفهمة بي�صر على اأنها نتاج 

زمان ومكان ملمو�صني. علوم االجتماع االأهلية اأهلية 

بالكاد وهي متر عرب و�صائط من التقاليد الفكرية 

الوطنية  التقاليد  يف  ممثلة  للمحلية  املتجاوزة 

الهويات  تكوين  اأعادت  التي  والدينية  والكونية 

هناك  ثمة  القرون.  مر  على  والوطنية  اجلهوية 

وتايوانية  �صينية  اجتماعية  علمية  تقاليد  بالتاأكيد 

عزيزة  منابع  متثل  وهي  ويابانية  وكورية  وهندية 

اجلهود  هذه  ولكن  والتب�صر.  املحلية  للمعرفة 

االجتماع  علماء  بالكاد ظروفا حملية. ميثل  تعك�س 

ملوؤ�ص�صات  نتاجا  الدرا�صات  املنتجون لهذه  املحليون 

املوؤلفات  على  اأنف�صهم  ن�ّصاأوا  اإذ  املعوملة،  التدريب 

وهم  االأجنبية  الدولية  و  اجلهوية  الكال�صيكية 

مركزية  غري  بطرق  املحلية  جمتمعاتهم  يفهمون 

وكو�صموبوليتانية.

املحلية  الكو�صموبولوتانية  هذه  مثل  وجود  اإن 

ومهما  االجتماع  لعلم  يجعل كل ممار�س)ة(  ما  هو 

�صالحية  مبعايري  مرتبطا)ة(  حمليته)ا(  كانت 

تتجاوز ال�صخ�صي ومبقايي�س م�صداقية تتعاىل على 

انتمائه)ا( املوؤ�ص�صي املحلي وو�صعه)ا( االجتماعي. 

اجتماع  عامل  لكل  اإن  القول  املبالغة  من  يكون  قد 

طموح اإىل العقالنية. ال اأحد ي�صمح لزمالئه بالتزيي 

بامل�صداقية ملجرد كون عملهم مفعم بحيوية التوجه 

اأفارقة  اأكرث من كونهم، مثلهم  املحلية  امل�صائل  اإىل 

علم  االأ�صل.  �صينيي  اأو  اأمريكان  اأو  هنديني  اأو 

ولي�س  املركزية  منزوع  الأنه  للواقع  عاك�س  االجتماع 

علم االجتماع ب�صي اإن مل يكن عاك�صا.

طوال  االأمريكي  الر�صم  كان  الفن.  هو  كذلك 

اأغلب ردهات القرن التا�صع ع�صر تقريبا على االأغلب 

به  يزهو  كان  ما  وعلى  اأوروبية  تيارات  من  مقتطعا 

بو�صفه  تقديره  ويتعاىل  بل  اليوم  يفهم  املحلية  من 

فلكلوريا و«�صاذجا«. وعلى وقع ما تطور يف الواليات 

�صافر  التا�صع  القرن  اأواخر  االأمريكية  املتحدة 

على  باري�س  اإىل  اأوروبا  اإىل  الطموحون  الر�صامون 

االأغلب ويف الن�صف االأول من القرن الع�صرين اأنتج 

املحليون الكو�صموبولتانيون االأمريكان ن�صخا متميزة 

يتمكن  ومل  الفرن�صية.  املدر�صة  من  م�صتقة  ولكنها 

الفن االأمريكي من اأن يكون ذاته واأن ي�صري م�صروع 

اإال عندما برزت  التحول اإىل عالمة تاريخية عاملية 

�صاعدة  قوة  بو�صفها  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

»مدر�صة  اأ�ص�صت  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد 

نيويورك« جمالية كونية جديدة. ولكن وعلى الرغم 

يع�صر  الكبري  االأمريكي  املرتوبول  يف  متركزها  من 

حملية،  اأنها  على  التجريدية  الرمزية  اإىل  النظر 

ت�صم  اإنها  اأهلية.  اأمريكية  لتقاليد  اأنها عاك�صة  على 

نحتت  التي  احلديثة  للجمالية  امتدادا  احلقيقة  يف 

قبل  ذاتها خم�صني عاما  كانت هي  والتي  اأوروبا  يف 

ذاك التاريخ قد تكونت نقديا عرب ا�صتدماج عنا�صر 

جمالية يابانية واأفريقية وما قبل كولومبية وخا�صة 

بال�صكان االأ�صليني. 

علم  يهم  ما  يف  النحو  هذا  على  االأمر  �صيكون 

ي�صمح  بالعي�س يف فرتة  االجتماع. نحن حمظوظون 

غري  املجتمعات  م�س  الذي  اخلارق  التحديث  فيها 

للمرة  الغربية  الهيمنة  تتحدى  بان  لها  الغربية 

اأخريا  �صنة.  اخلم�صمائة  يقارب  ما  منذ  االأوىل 

اأن تتحدى  املتعددة هذه  تو�صك �صريورة احلداثات 

ال الرباعة االقت�صادية والقدرات الع�صكرية الغربية 

ومناهجه  االجتماعية  العلمية  نظرياته  بل  فح�صب 

هوؤالء  �صيعمد  عندما  ولكن  ب�صواء.  �صواء  الهيمينة 

اأو  الكوريون  اأو  الهنديون  اأو  ال�صينيون  املفكرون 

قفازاتهم  نزع  اإىل  الرو�س  اأو  االإفريقيني  جنوب 

اأنواعا  بو�صفهم  يفعلوا ذلك  لن  واملنهجية  النظرية 

العوملة  من  لقرون  نتاجا  اأعمالهم  �صتكون  اأهلية. 

الثقافية املكثفة.

االجتماع  علوم  من  جديد  كون  يبزغ  لن 

حقيقية  خ�صو�صية  هناك  ثمة  لي�صت  املخ�صو�صة. 

كونيات  ثمة  وال  االجتماع،  علم  يف  وال  الفن  يف  ال 

القبيل  لي�س ثمة هناك من �صيء من هذا  حقيقية. 

ولكنه، ويف االآن نف�صه، موجود.   
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وحدة مصير؟
أمريكا الالتينية: 

بقلم باولو إنريكي مارتنس )Paulo Henrique Martins(، جامعة بانامبوكو 
الفيدرالية، البرازيل، رئيس الجمعية األمريكية الالتينية لعلم االجتماع

الإنتاج  جديدة  ف�صاءات  العوملة 

العمل  تق�صيم  من  تغري  املعرفة 

اأوروبا  قبل  من  عليه  املهيمن  التقليدي  الفكري 

احلداثة.  حول  للتفكري  املميز  املركز   بو�صفها 

اآبادوراي  اأرجون  مثل  الكّتاب  بع�س  منظور  من 

"العامل  يعد  مل   )Arjun Appadurai(

وفقد  لل�صمال  معطيات  م�صدر  ميثل  الثالث" 

االأفكار  منتج  بو�صفه  هيمنته  بالنتيجة  هذا 

"للجنوب". تبدو العوملة من هذا املنظور اجلديد 
العلمية  املعرفة  بناء  يتم  فيما  متعددة  حقوال 

معقدة  جغرافية  �صريورات  عرب  االجتماعية 

تلغي االأمم  اأن  الوطنية من غري  تخرتق احلدود 

بو�صفها موقعا الإنتاج املعرفة.

اأمريكا  حول  التفكري  على  وبالرتكيز 

تغيري  يف  املعرفة  عوملة  ت�صاهم  الالتينية 

االجتماع  لعلم  االإب�صتيمولوجية  لالأ�ص�س  هام 

الفرتة  خالل  النقدي  الفكر  كان  االآكادميي. 

 1980 و�صنوات   1940 �صنوات  بني  فيما  االأوىل 

اأنها  على  العوملة  بتمثل  بعيد  حد  اإىل  حمكوما 

ذلك  انعك�س  و�صيا�صية.  اقت�صادية  تبعية 

كان  الزمن.  ذلك  عرفهما  تفكري  تياري  يف 

اأمريكا  هيئة  بها  اأوحت  التي  البنيوية  االأول 

ك  ل  اأ  )ه  االقت�صادية  والكاراييبي  الالتينية 

 1948 �صنة  تكونت  التي  املوؤ�ص�صة  تلك  اق( 

اجلهوية.  االقت�صادية  التنمية  يف  للتفكري 

عاملا  كان  االأ�صا�صيني  منظريها  بني  من 

 Raúl( بريبي�س  راوول  االأرجنتيني  االقت�صاد 

فورتادو  �صل�صو  والربازيلي   )Prebisch
عن  دافعا  الذين   )Celso Furtado(

تتم  بحيث  تنمويا  فاعال  بو�صفها  الدولة  اأهمية 

االجتار  مبادالت  واقع  لتدهور  بال�صد  املعاجلة 

بالبلدان  ال�صرر  تلحق  كانت  التي  الدويل 

ك  ل  اأ  ه  اأدخلت  بحيث  اخلام  للمواد  املنتجة 

النقا�س  اإىل  والهام�س  املركز  بني  التمييز  اق 

بنظرية  ُعرف  ثان  اجتاه  طور  التنمية.  حول 

دو�س  ثيوتونيو  اأمثال  من  كّتاب  وف�صله  التبعية 

 )Theotonio dos Santos( �صانتو�س 

وفرناندو   )R. M. Marini( ماريني  ور.م. 

 Fernando Henrique( كاردوزو  اإنريكي 

 )Enzo Faletto( واإنزو فاليتو )Cardoso
لتحليالت  ال�صيا�صية  اجلوانب  غريهم  واآخرين 

تخلق
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للعالقات بني املركز والهام�س. حاججوا  الهيئة 

حتالفات  على  يتوقف  التبعية  على  التغلب  باأن 

وفيما  الوطنية  الربجوازية  داخل  خم�صو�صة 

الطبقات  من  وعدد  الدولية  الربجوازيات  بني 

ال�صعبية.

ومنذ  قربا  اأكرث  تاريخية  فرتة  خالل 

ال�صنوات 1980 حتى االآن ا�صتدمج علم االجتماع 

الليرباليون  يحاجج  للعوملة.  خمتلفة  اأفهاما 

يف  �صتت�صبب  االقت�صادية  العوملة  باأن  جهة  من 

"املركز" و"الهام�س"  بني  الفروق  على  الق�صاء 

قائدة نحو ا�صمحالل املجتمعات القومية وتاأكيد 

والثقايف.  والتقني  واملايل  االقت�صادي  التماثل 

بابت�صارات  يتاأثر  الذي  التماثل  خطاب  �صمن 

االجتماع  علم  يهمل  االقت�صادية  النظريات 

يف  مغاليا  والثقافية  ال�صيا�صية  الفروق  اأهمية 

ما  منظرو  وينادي  املعومل.  اال�صتهالك  تثمني 

عالقات  باعتبار  ثانية  جهة  من  التبعية  بعد 

بو�صفها  التنظيم  اإعادة  من  حالة  يف  التبعية 

معيدين  واملعرفة  القوة  "ا�صتعمار"  من  �صكال 

الغنية"  "املجتمعات  التناق�صات بني  التفكري يف 

العاملي.  النظام  �صمن  الفقرية"  "املجتمعات  و 

تبني  ا�صتحالة  من  "اال�صتعمار"  منظرو  حتقق 

اعتبار  دون  من  االأوروبية  املركزية  النظريات 

االجتماعية  "اجلنوب"  جمتمعات  خ�صو�صيات 

والدينية.  والثقافية  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 

بعد  "ما  االجتاه  هذا  اعرتاف  من  الرغم  وعلى 

اال�صتعماري" الثاين يف اأمريكا الالتينية بوجود 

ومناه�صة  اال�صتعمار  بني  التاريخي  ال�صدام 

لطرق  ك�صفه  النور  اإىل  اأبرز  فاإنه  اال�صتعمار 

جديدة يف ال�صيطرة والهيمنة على �صعيد عاملي. 

بعد  ما  الالتينية  اأمريكا  نظرية  تعترب  ال 

بعد  و"ما  الكولونيايل"   " لفظي  الكولونيالية 

"الغرب"  مواريث   اأنهما من  الكولونيايل" على 

اإليهم  التاريخية. متثل هذان العبارتان بالن�صبة 

ول�صانية  معرفية  ا�صرتاتيجية  �صمن  عنا�صر 

بونافونتورا  ي�صميه  ما  يف  تفا�صيلها  جتد 

 Boaventura de( �صانتو�س  دو�صو�صا 

التما�س"  "منطقة  Sousa Santos( واآخرون 
داخل  واأفكارا  خمتلفة  جتارب  لفهم  ال�صرورية 

ومناه�صة  اال�صتعمار  ي�صتغل  العاملي.  النظام 

التي  العوملة  ملراآة  وجهني  بو�صفهما  اال�صتعمار 

واالأفكار  وال�صور  املعلومة  ترجمة  يف  تتو�صط 

العوملة  جتند  "اجلنوب".  و  "ال�صمال"  بني 

من  معقدة  �صريورة  الكتاب  هوؤالء  اإىل  بالن�صبة 

واحلركات  املنتديات  �صمن  ت�صتغل  الرتجمة 

الدولية  واجلمعيات  الدويل  الن�صر  ويف  الكونية 

واجلمعية  االجتماع  لعلم  الدولية  اجلمعية  مثل 

ع  ل  اأ  )ج  االجتماع  لعلم  الالتينية  االأمريكية 

عنا�صر  تزدهر  ال�صياقات  هذه  مثل  يف  اج(. 

واالأخالقية  ال�صيا�صية  االجتماعية  احلياة 

واجلمالية واالإيتيقية والل�صانية دافعة نحو املزيد 

متنوعة  مراكز  بني  اجلديدة  التبادل  طرق  من 

بها  يتمتع  التي  ال�صمعة  وتظهر  املعرفة.  الإنتاج 

كتاب من االأمريكان الالتني من اأمثال كازانوفا 

)Casanova( وكيخانو )Quijano( والندر 

�صمالية  �صخ�صيات  مثل  مثلهم   )Lander(

 Immanuel( والر�صتاين  اإميانويل  مثل 

اال�صتعمار  نظريات  اأن   )Wallerstein
اجلديدة حترز ال�صبق. 

املجتمعات  اأن  اآخريا،  نتذكر  اأن  علينا 

قوى  اأثر  حمل  تكن  مل  الكولونيالية  بعد  ما 

خالل  متماثلة  و�صيا�صية  وتاريخية  ثقافية 

فنحن  وعليه  الكولونيالية.  العوملة  �صريورة 

االجتماع  علم  واحدة من خ�صو�صيات  اأن  نرى 

توقع  يف  يتمثل  الالتيني  االأمريكي  االآكادميي 

يتقا�صمه العديد من مثقفي هذه املنطقة ميكن 

اأن يكون وحدة م�صري. من هذا املنظور تتوجب 

الالتينية"  "اأمريكا  التعبري  اأن  اإىل  االإ�صارة 

لغوية  جماعة  على  يوؤكد  اأنه  مبا  رمزيا  خاطئ 

"الالتني"  �صميت  اال�صتعمار  خالل  من  تكونت 

اأهمية  اأخرى ذات  اإق�صاء جماعات  يتم  بحيث 

العبيد  وقدامى  االأ�صلية  ال�صعوب  مثل  تاريخية 

غري  اأوروبا  ومهاجري  االأفريقية  االأ�صول  ذوي 

الالتينية  اأمريكا  فهم  اإن  واالآ�صيويني.  الالتني 

تعزز  يوتوبيا  ممكنة  م�صري  وحدة  اأنها  على 

قوتها حمفزة للتبادل االأكادميي ومك�صبة وحدة 

لعلم اجتماع جهوي.  

حوار

»عالقات التبعية في حالة 
من إعادة التنظيم بوصفها 

شكال من استعمار «
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بقلم فيكتور  فاخشتاين )Victor Vakhshtayn(، معهد العلوم االجتماعية 
واالقتصادية موسكو، روسيا

االجتماع  علم  وضع 
السوفياتي  بعد  ما 

المزري

حتول  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 

الرو�صي  االجتماع  علم  ف�صاء 

يبدو  معركة.  �صاحة  اإىل  الفكري 

اجتماعية  علمية  كتابات  ثالثة  كل  من  اثنني  اأن 

يكن  مل  اإن  بحيث  ذاته  االجتماع  علم  حول  تدور 

البحث  تيار  من  جزءا  االجتماع  علم  اجتماع  علم 

يف  اأثريا  مو�صوعا  االأقل  على  �صار  فقد  الرئي�س 

ينهار  ال�صوفياتي  االحتاد  يكد  مل  العمومي.  اجلدل 

االجتماعي  التغري  درا�صة  اإىل  حتى ظهرت احلاجة 

يف  للدرا�صات  الوحيدة  ال�صرعية  القاعدة  بو�صفها 

العلم االجتماعي. واالآن وقد جتاوزنا مرحلة طفولة 

وحادة  جلوجة  نزعة  عو�صت  االجتماعية  العلوم 

.)unreflective( عقودا من التفكري غري املتاأمل

< لغة سوفياتية جديدة

لي�س من معنى للعودة اإىل م�صهد اللغة العلمية 

موؤمتر  يبدو  القريبة.  احلروب  قبل  ملا  االجتماعية 

2008 نقطة  علم اجتماع عموم رو�صيا املنعقد �صنة 

�صوفياتية  لغة  مناذج  املوؤمتر  كر�س  جيدة.  بداية 

 :)stylistic vacuity( االأ�صلوب  خاوية  جديدة 

املجتمع  مناء  حاجات  اإىل  اال�صتجابة  اأجل  "من 
اجتماعي  بعلم  االإيفاء  ال�صروري  من  ال�صريع 

تطبيقي ذي قيمة �صامية" اأو "يواجه علم االجتماع 

اليوم مهمة درا�صة ما يطلبه املجتمع  من اأجل بذل 

وتاآزر  واقت�صادية  وفيزيولوجية  اجتماعية  طاقة 

نتائج  مثال  فلنفح�س  االأمان".  من  اأخرى  واأ�صكال 

املوؤمتر.  يف  م�صارك   2500 اإىل  وجهت  ا�صتمارة 

املجيبني  من  باملائة  و�صبعني  ثالثة  منها  تبني  فقد 

يف  اأكفاء  كانوا  امل�صاركني(  اأرباع  ثالثة  يناهز  )ما 

بقامو�س  م�صتعينني  واحدة  اأجنبية  لغة  ا�صتخدام 

موظفي  �صمن  ا�صُتخدموا  منهم  باملائة  اأربعني  واأن 

�صنة  بعد  ما  وقت  يف  �صبيه  عمل  يف  اأو  احلكومة 

2000 واأن �صتة و�صتني باملائة منهم يطالعون املجلة 

خالل

علماء  موؤمتر  يف  ال�صوفياتية  احلقبة  عن   اأ�صداء 

اجتماع عموم رو�صيا ل�صنة 2008. 
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الن�صو�س  كتاب  واأن   )Socis( �صو�صي�س  الرئي�صة 

ف.  اأ�صدره  الذي  ذاك  كان  الرئي�س  املدر�صي 

دوبرينكوف )V. Dobren’kov( واأ. كراف�صينكو 

املوؤلفني  بني  من  واأن   )A. Kravchenko(

املرجعية  اال�صت�صهادات  يف  ح�صورا  االأكرث  االأجانب 

 )Zygmunt Bauman( بومان  زيغمونت  كان 

وحول   .)Piotr Sztompka( �صتومبكا  وبيوتر 

االإجابة  كانت  االجتماع  علم  ماهية  عن  ال�صوؤال 

املجتمع" اأما  علم  االجتماع هو  "علم  تداوال  االأكرث 

عن �صوؤال ما املجتمع فلم جتب االأغلبية فيما كانت 

االإجابة االأكرث فوزا بالرواج عند من فعلوا " املجتمع 

ال�صياغات  هذه  كانت   .")socium( ت�صارك 

تعابري  األفاظها  داللة  مكررات  حول  الدائرة 

املحافظني الذين كان علم االجتماع بالن�صبة اإليهم 

تقنية ذات نفع للدولة. واإذا ما احتيج اإىل النظرية 

بالهموم  معتنية  رو�صية  نظرية  تكون  اأن  فيتوجب 

"بع�س  الوطنية. رفعت خالل املوؤمتر اتهامات �صد 

اأجورا  "يتلقون  الليرباليني" الذين  االجتماع  علماء 

الثورات الربتقالية".  " اإثارة  اأجل  من الغرب" من 

�صوفياتية  اجتماعية  علمية  لغة  اأن  املوؤمتر  اأظهر 

املتميزة  ب�صننها  الت�صكل  ب�صدد  كانت  قوية  جديدة 

واآليات بحثها عن الفهم تتقا�صم امل�صادرات ومنطق 

التقوقع حول الدالالت ذاتها.  

< لغة مناهضة للسوفياتية

البديلة.  االجتماع  علم  لغات  اإىل  االآن  لنلتفت 

لي�س مبقدور املرء هاهنا اأن يتجاهل انعقاد منتدى 

لثماين   )Russian Pathways( رو�صية   �صبل 

و�صوحا  االأحداث  اأكرث  من  واحدا  بو�صفه  �صنوات 

لنا  ميكن  االجتماعي.  العلم  جمال  �صمن  وتواترا 

اأن   )2008-1993( املن�صورة  مواده  من  انطالقا 

"املناه�صة  لغته  �صنن  �صارت  حّد  اأّي  اإىل  نعاين 

وعليه  االنغالق.  متزايدة  لل�صوفياتية" وا�صتعاراتها 

"التغيري"  معنى  اأثر   نقتفي  اأن  املفيد  من  يكون 

اأن  لها  ميكن  ا�صتعارة  اإىل  مفهوم  من  تناميه  يف 

ت�صف كل �صيء تقريبا. متاما مثلما هي عليه اللغة 

لل�صوفياتية  املناه�صة  للغة  اجلديدة،  ال�صوفياتية 

اإىل  حتتاج  وال  اجلميع  بها  يقبل  التي  م�صادراتها 

مراجعة. اأوال هي تتخذ موقفا من اللغة ال�صوفياتية 

املتكل�صة ووريثتها اللغة ال�صوفياتية اجلديدة مزدوجة 

باأن  تقول  �صريحة  ُمثال  ثانيا  تتبنى  وهي  املعاين. 

جمتمعا  اأي  التقدم  يخدم  اأن  االجتماع  علم  على 

مدنيا مكت�صيا لل�صبغة الدميقراطية ومتحررا. وهي 

توؤكد ثالثا على اأهمية العمل امليداين اأي الدرا�صات 

عليه  حتر�س  مبا  الو�صفية   االجتماعية  العلمية 

للمجتمع  احلقيقية  "للم�صاكل  منمط  و�صف  من 

م�صاكل  معزوفة  على  االإ�صرار  يك�صف  ال�صوفياتي". 

املجتمع  حول  �صاذجة  واقعية  احلقيقية  املجتمع 

م�صاكله  له  مو�صوعي  كيان  اأنه  على  اإليه  تنظر 

برامج  الباحثني  على  تفر�س  والتي  الفريدة  وعلله 

اأعمالهم. �صبيهني بغاليلي الذي اأ�صر على اأن كتاب 

الواقعيون  يوؤكد  الريا�صيات  بلغة  مكتوب  الطبيعة 

ال�صذج اأن كتاب املجتمع مكتوب بلغة علم االجتماع 

بل بلغة علمهم االجتماع.

جوهريا  تغريا  رو�صية  �صبل  تعابري  تغريت 

ظهور  ا�صتغرقها  التي  عاما  ع�صر  اخلم�صة  طوال 

من�صوراتها. بعد اأن انطلقت بحوارات عا�صفة حول 

 1990 ال�صنوات  منت�صف  حوايل  رو�صيا  م�صتقبل 

مركزة  اأواخرها  يف  املتجذر  اجتاهها  عن  تخلت 

على "نقد ليربايل" للنظام. ولكن وعلى الرغم من 

تطور ف�صاحتها ظل الو�صف الذي تتاأ�ص�س عليه من 

يكون  اأن  ما يجب  "لي�س هذا  اأن  تغيري معتربا  دون 

عليه االأمر" وهو ما كان يوؤدي خالل ال�صنوات 1990 

اأن  ميكن  كان  ما  هذا  "لي�س  بقولك  �صبيه  معنى 

يكون" ويف ال�صنوات 2000 �صبيه بقولك "هذا بائن 

االختالف عما كان يجب اأن يكون". 

< التقاء توافقي ما بعد سوفياتي

االألفاظ  داللة  مكررات  كانت  مثلما  متاما 

اجلديدة"  "ال�صوفياتية  للغات  الرئي�صة  ال�صيغة 

للغات  الرئي�صة  ال�صيغة  هي  املفارقة  كانت 

الهوة  اإىل  االنتباه  جالبة  لل�صوفياتية"  "املناه�صة 
يكون".  اأن  "يجب  "ما هو كائن" وما  الفا�صلة بني 

اإذ  اللغتني  بني  فرق  ال  اأن  الرئي�صة  اأطروحتي  ترى 

كالهما عميق ال�صوفياتية.

يتبنى  اخلطاب  �صكلي  كال  الريبة.   ثقافة 

م�صالح  معرفة  كل  "وراء  اأن  القائلة  الفر�صية 

�صيا�صية". ومهما قلت لي�س ذلك ما تفكر فيه فيما 

ال�صيا�صية  امل�صالح  ت�صتخدمها  التي  اللغة  تعك�س 

التي تخدمها. وعليه ينظر اإىل اأية نظرية من زاوية 

اإجنازه.  تن�صد  ما  "عائدها" عنيُت 

علم  اجلديدة  ال�صوفياتية  اللغة  يف  االلتزام. 

البحث  عن  ي�صتعا�س  فيما  للدولة  تابع  االجتماع 

التعابري  توؤكد  حني  يف  االجتماعية  بالتكنولوجيا 

م�صالح  يخدم  العلم  اأن  لل�صوفياتية  املناه�صة 

ولي�صت  التقدم  م�صالح  اأنها  ولنو�صح  التقدم 

"املعرفة  ل  لت�صور  وجود  ال  ذاته.  العلم  م�صالح 

من اأجل املعرفة وح�صب" وال فكرة فيرب حول العلم 

الرا�صخ يف قيمه هو بحيث ي�صتقي منها حمفزاته. 

املعرفة  ال�صوفياتيني جترّي  بعد  ما  الفكرين  يف كال 

حلل امل�صاكل القائمة. 

على  احل�صار  ممار�صة  النظرية.  القومية 

واإن  الغرب" حتى  "من  نظري  مرياث  اأي  ا�صترياد 

كان ذا جذور يف تربتنا. تنتمي لفظة "تربة" وال�صك 

رو�صية  �صبل  للغة  الثالث.  االجتماع  علم  موؤمتر  اإىل 

ا�صتعارة حيوية اأخرى هي "�صجر احلور يف وطننا". 

امل�صتوردة  النظرية  االأفكار  من  النفور  فاإن  وعليه 

ال�صوفياتية  الو�صف  مناهج  بني  م�صرتك  قا�صم 

اجلديدة واملناه�صة لل�صوفياتية.  

انعدام االنعكا�صية. منذ �صنوات قليلة َخَلْت اأنكر 

املحافظون كما الليرباليني �صواء ب�صواء االنعكا�صية 

 .)Methodological reflexivity( املنهجية

حماولة  اأي  حداثي"  بعد  ما  انحرافا   " فيها  راأوا 

لالنحراف عن الواجب املقد�س املوؤكد على"درا�صة 

تاّما  تغرّيا  اليوم  الو�صع  تغري  حقيقته".  يف  الواقع 

تعدو  التي ال  االنعكا�صية  بانغما�س كال اجلانبني يف 

علم  لتطور  ومثبطة  فيها  مبالغ  فعل  ردة  تكون  اأن 

االجتماع الرو�صي.

اأي  التعبري  من  النمطني  هذين  اأن  املوؤكد  من 

جهة  من  واملفارق  جهة  من  األفاظه  لدالالت  املكرر 

ال�صوفياتي.  بعد  ما  الطيف  كل  يغطيان  ال  اأخرى 

خارج  تطورت  ولكنها  اأخرى  لغات  هناك  كانت 

اأو يف ما وراء خط مو�صكو )يف �صان  التيار الرئي�س 

التحليل  منا�صرو  يكافح  وفيما  مثال(.  بيرت�صبوغ 

والظواهرية  ال�صكالين  والتحليل  االجتماعي 

اأجل حيازة  الرحب من  العامل  االإثنية يف  واملنهجية 

والليرباليون  املحافظون  يتواجه  العلمية  االأف�صلية 

اأ�صبح  حال  اإىل  منتهني  الرو�صي  االجتماع  علم  يف 

مبحتوى  �صبيها  االجتماعي  العلمي  اخلطاب  فيها 

ال�صحافة املوجهة �صيا�صيا.  
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where fi ndings are widely distribut-
ed. This is not to elide questions of 
power. All research is dominated by 
the dynamics of power (and power-
lessness). Power relations pervade 
the research process from the initial 
investment to design, participant en-
gagement, implementation and dis-
semination. Nonetheless, a focus on 
social justice outcomes brings to light 
the challenges and opportunities that 
researchers and research participants 
may encounter.

   To conclude, I want to refl ect spe-
cifi cally on cross-cultural issues in 
a Maori-centered research environ-
ment. In the current environment 
there is research that is Maori-led 
from beginning to end, but non-
Maori researchers can play a vital 
role, especially when they are will-
ing to forgo traditional research 
controls and work within Maori de-
termined contexts. Until recently, 
Maori communities have not ben-
efi ted from mainstream research, 
which usually adopted a “defi cit” 
lens. Today these same communi-
ties often recognize the advantages 
of collaborative multi-cultural re-
search, although there are still oth-
ers who insist on Maori research 
with Maori for Maori. Members of 
oppressed groups have had to study 
dominant groups informally all their 
lives in order to learn how to get by 
and to navigate dominant spaces. 
Through our collaborations we can 
teach non-indigenous researchers 
about ourselves but perhaps, more 
tellingly, we can teach them about 
themselves.

   That there exist major inequali-
ties between Maori and non-Maori 
is clear. Extensive research on the 
Maori condition shows that Maori 
su�er disadvantages from birth. The 
Maori infant is more likely to die than 
the non-Maori infant. The Maori child 
is less likely to participate in early 
childhood education. Maori are much 
more likely to be suspended and ex-
pelled from school, thereby reducing 
their educational achievement and 
increasing the likelihood of juvenile 
criminality. Maori unemployment rates 
are signifi cantly higher than that of 
non-Maori, and Maori income is con-
siderably lower. Maori are more likely 
to require government assistance and 
to be dependent on government ben-
efi ts. Many Maori live in inadequate 
housing and su�er a poorer mental 
and physical health status than non-
Maori. Maori disadvantage and dif-
ference are most clearly marked in 
the criminal justice system. Maori are 
over-represented both as victims and 
o�enders, and while making up 15% 
of the total population of New Zea-
land they make up more than 50% of 
the prison population. For too many 
Maori life is tied to unemployment, 
illness, psychiatric conditions, poverty 
and prison. Though the position and 
legitimacy of Maori culture within New 
Zealand society have been greatly en-
hanced since the 1970s, with greater 
respect a�orded to our culture and 
language, the Maori renaissance has 
been far less successful in addressing 
the many other social inequities. 

    Sociological research can play an 
important role in addressing these crit-
ical issues. The power of research is 
most clearly demonstrated in projects 
where members of a team draw on 
their multiple research traditions and 

New Zealand is a settler 
state. It has a colonial 
past that it must constant-

ly confront. This means that sociol-
ogy in New Zealand is well placed 
to critically engage and respond to 
the reproduction of privilege and 
disadvantage as they relate to in-
digenous (Maori) and non-indige-
nous peoples in New Zealand. As 
a Maori sociologist with a personal 
and scholarly interest in Maori-cen-
tered research I believe that soci-
ologists have a strong contribution 
to make in cross-cultural research 
with a social justice agenda. While 
there are a relatively small number 
of senior and emerging Maori soci-
ologists in New Zealand there are 
a signi�cant number of non-indige-
nous sociologists whose research is 
centered on the Maori experience. 

   The Maori historical experience of 
colonization and the contemporary 
reality of marginalization, depriva-
tion and scarcity mean that Maori 
ethnic identity is a site of struggle 
and resistance. As tangata whenua 
(people of the land, indigenous peo-
ple), Maori �nd their social location 
in New Zealand society to be highly 
contested. While over-represented 
in every negative social indicator, 
they have often had to contest 
political and populist rhetoric that 
exaggerates their modest achieve-
ments won as rights-bearing indige-
nous peoples. Maori political strug-
gle has sought redress for land and 
resources that have been illegally 
alienated in the past (and often a 
very contemporary past). The suc-
cessful resolution of some of these 
ongoing struggles has meant that 
every aspect of their life is politi-
cized and scrutinized.

بقلم ترايسي ماكينتوش )Tracey McIntosh(، جامعة أوكالند، زيالندا الجديدة

علم االجتماع الماوري 
في زيالندا الجديدة

لها  ا�صتيطان.  دولة 

يتوجب  ا�صتعماري  تاريخ 

علم  اأن  ذلك  ويعني  دائما.  تواجهه  اأن  عليها 

يف  متميزا  موقعا  يحتل  نيوزيالندا  يف  االجتماع 

االلتزام النقدي بالت�صدي الإعادة اإنتاج االمتياز 

)املاوري(  االأ�صليني  بال�صكان  املت�صل  واحلرمان 

ذات  ماورية  اجتماع  عاملة  وبو�صفي  وبغريهم. 

املركز  بالبحث  و�صخ�صي  اآكادميي  اهتمام 

االجتماع  لعلماء  اأن  اعتقد  فاإنني  املاوري  على 

بها  اال�صطالع  عليهم  يتوجب  كبرية  م�صاهمة 

تن�صد  اأجندا  ذي  ثقافيا  متقاطع  بحث  اإيجاد  يف 

العدالة االجتماعية. وفيما ال يوجد اإال القليل من 

بالربوز  االآخذين  املاوريني  االجتماع  علماء  كبار 

يف نيوزيالندا يوجد ثمة عدد من علماء االجتماع 

يركزون  الذين  االأ�صليني  ال�صكان  غري  من 

اأبحاثهم على التجربة املاورية.

تعني جتربة املاوري التاريخية مع اال�صتعمار 

املوارد  وانعدام  واحلرمان  التهمي�س  وواقع 

ن�صال  موقع  االإثنية  املاوري  هوية  اأن  الراهن 

هذه  )�صعب  وينوا  تاتغاتا  مثل  مثلهم  ومقاومة. 

املاوري  يرى  االأ�صليني(  ال�صكان  من  االأر�س 

اإنكار  حمط  نيوزيالندا  يف  االجتماعي  موقعهم 

�صديد.  وفيما يتجاوز ح�صورهم املكثف منا�صبته 

االجتماعية  ال�صالمل  خمتلف  يف  لعددهم 

على  اأنف�صهم جمربين  يجدون  ما  كثريا  ال�صالبة 

ال�صعبوية  و  ال�صيا�صية  االحتجاج على اخلطابات 

من  اإجنازه  من  متكنوا  ما  تقدير  يف  تبالغ  التي 

بو�صفهم  حقوقهم  حت�صيل  طريق  على  مكا�صب 

اأ�صليني. �صكانا 

توزيع  تعديل  ال�صيا�صي  املاوري  ن�صال  ن�صد 

املا�صي  يف  عادل  غري  كان  الذي  املوارد  و  االأر�س 

القرب(.وقد  �صديد  ما�س  حتى  كذلك  يزل  )وملا 

الن�صاالت  هذه  لبع�س  االإيجابية  اخلوامت  عنت 

حمل  حياتهم  مظاهر  من  مظهر  كل  اأن  القائمة 

ت�صيي�س وتفح�س متمعن.

يبدو وجود مظاهر كبرية للتفاوت بني املاوري 

وا�صعة  بحوث  بينت  وقد  جليا.  املاوري  وغري 

احليف  يعانون  انهم  املاوري  اأو�صاع  حول  النطاق 

املاوري  الطفل  موت  يحتمل  حيث  والدتهم  منذ 

املاوري  الطفل غري  موت  احتمال  اأعلى من  بدرجة 

املدر�صي  بالتعلم  االنتفاع  يف  اأقل  حظوظ  ذو  وهو 

املبكر، وهو معر�س الحتمال االإيقاف عن الدرا�صة 

الدرا�صية  جناحاته  من  يقل�س  ما  وهو  الرفت  اأو 

ويعزز من احتماالت انغما�صه يف االإجرام املراهق. 

لدى  مثيالتها  من  اأعلى  املاورية  البطالة  معدالت 

غري املاوريني وعائدهم اأقل من عائد هوؤالء بكثري، 

واحتمال جلوئهم اإىل امل�صاعدة احلكومية وتبعيتهم 

اآخرين. يعي�س الكثري منهم  اأعلى مما هو لدى  لها 

�صحية  اأحوال  من  ويعانون  منا�صبة  غري  منازل  يف 

املاوريني.  غري  لدى  هي  مما  اأفقر  وج�صدية  عقلية 

بجالء  اأحوالهم  واختالف  املاوريني  حرمان  يبدو 

ن�صب  معدالت  اجلنائية.  العدالة  نظام  يف  اأكرب 

و�صحايا  جناة  نف�صه  االآن  يف  بو�صفهم  ح�صورهم 

معدالتهم  تفوق  وفيما  غريهم  معدالت  من  اأعلى 

بخم�صة ع�صر باملائة معدل كل �صاكنة البالد ميثلون 

ال�صجون.  املقيمني يف  من  باملائة  من خم�صني  اأكرث 

بالبطالة  املاوريني  من  العديد  لدى  احلياة  ترتبط 

وعلى  وال�صجن.  والفقر  النف�صية  والعلل  واملر�س 

الرغم مما اأحرزه موقع الثقافة املاورية و�صرعيتها 

منذ  حت�صن  من  النيوزيالندي  املجتمع  �صمن 

ال�صنوات 1970 مبا جلبه من احرتام اأكرب لثقافتنا 

اأقل  كانت  اجلديدة  املاورية  املقاومة  فاإن  ولغتنا 

جناحا بكثري يف مواجهة العديد من مظاهر احليف 

االجتماعي االأخرى.

ميكن للبحث العلمي االجتماعي اأن ي�صطلع بدور 

مت  لقد  احل�صا�صة.  الق�صايا  هذه  مواجهة  يف  مهم 

التدليل على قوة البحث على الغالب يف م�صاريع ينكب 

لديهم  البحث  تقاليد  تعدد  على  فريق  اأع�صاء  فيها 

ذلك  يعني  ال  لالكت�صافات.  وا�صع  توزيع  فيها  ويتم 

التغا�صي عن م�صاألة ال�صلطة فكل البحث واقع حتت 

توؤثر العالقات  ال�صلطة )وانعدامها(.  اأثر ديناميات 

االنخراط  من  بداية  البحث  �صريورة  يف  ال�صلطوية 

يف  بااللتزام  مرورا  الت�صميم  اإىل  و�صوال  فيه  االأول 

امل�صاركة والتطبيق والتوزيع. ولكن ذلك ال مينع من 

بالعدالة  املرتبطة  النتائج  على  الرتكيز  اإن  القول 

والفر�س  التحديات  اجلالء  اإىل  تربز  االجتماعية 

التي يحتمل تعر�س الباحثني وم�صاركيهم لها.

ب�صكل  اأ�صيء  اأن  اأود  االختتام  �صبيل  وعلى 

حميط  يف  الثقايف  التقاطع  تتعلق  ق�صايا  خا�س 

بحثي مرّكز على املاوري. يف �صياق املحيط احلايل 

النهاية  اإىل  البداية  من  املاوري  ينجزه  بحث  ثمة 

على اأن باإمكان الباحثني غري املاوريني اأن ي�صطلعوا 

االإقالع  يف  رغبوا  ما  اإذا  وخا�صة  حيوي  بدور  فيه 

عن ا�صتخدام مقايي�س البحث التقليدية وعملوا يف 

�صياقات يحددها املاوريون. اإىل حدود تاريخ قريب 

مل ت�صتفد اجلماعات املاورية من االجتاه ال�صائد يف 

البحث الذي يتبنى على الغالب منظورا "قا�صرا". 

واليوم يبدو اأن نف�س هذه اجلماعات تعرتف مبزايا 

البحث املتعدد ثقافيا حتى واإن كان ال يزال اآخرون 

اأجل  ومن  املاوري  مع  املاوري  البحث  على  يوؤكدون 

املاوري. يتوجب على اأع�صاء املجموعات امل�صطهدة 

تهيمن  التي  املجموعات  حياتها  طوال  تدر�س  اأن 

جتاوز  من  تتمكن  حتى  ر�صمية  غري  بطرق  عليها 

وعرب  الهيمنة.  مناطق  داخل  االإبحار  ومن  ذلك 

تعاوننا ميكن لنا اأن نوؤدي درو�صا للباحثني من غري 

ال�صكان االأ�صليني حول اأنف�صنا ولكن اأن نعلمهم اأكرث 

حولهم ذواتهم هم .   

نيوزيالندا
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> A Note on the “New Poverty”

in Post-Soviet 
Armenia
by Gevorg Poghosyan, Director of Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Arme-
nian National Academy of Sciences, and President of the Armenian Sociological Association

The social transforma-
tions at the end of 
the 20th century, fol-
lowing the breakup 
of the Soviet Union, 

inaugurated a new historical era. 
Post-Soviet countries involved in the 
process of social modernization have 
experienced serious developmental 
diffi culties. The “modernization re-
bound” and deindustrialization repre-
sent a common stage of post-Soviet 
development. The problem lies in the 
exclusion of ethno-cultural processes 
from models of modernization.
 
   In the case of Armenia the “mod-
ernization rebound” brought deep 
deindustrialization moving the country 
toward archaic forms of economic ac-
tivity, especially in agriculture (Pogho-
syan 2005). Post-Soviet privatization 
resulted in property being concen-
trated in the hands of a small minor-
ity of private owners and the result 
has been extreme poverty and the 
underdevelopment of a middle class 
(Poghosyan 2003). 

   The transformation of the structure 
of modern Armenian society, which is 
not yet over, has resulted in striking 
changes. On the basis of a nationwide 
sociological survey we elaborated the 
following model (Poghosyan 2005):

• The highest stratum: political and 
economical elites, large property own-

ers, oligarchs (5-7% of the population);

• The middle stratum: small busi-
nessmen and entrepreneurs, highly 
paid professionals, state functionar-
ies and managers (10-12%);

• The majority stratum: offi ce work-
ers, service workers, peasants, intel-
lectuals, pensioners, merchants, and 
people who are temporarily unem-
ployed (65%);

• The social “bottom”: homeless, 
permanently unemployed, prostitutes, 
social “losers” (15%).

   Armenian society has become “mul-
ti-leveled,” with escalating di�erences 
in the living standards separating dif-
ferent social strata. Marginalization 
of large sectors of the population has 
begun, especially as a result of un-
employment. What I have character-
ized as the “New Poverty” is the result 
of reforms and the destruction of the 
former economic system, and not a 
statement about some inherited cul-
tural disorganization of society. Such 
poverty could not be found in the So-
viet period. 

  Moreover, this “New Poverty” has 
nothing in common with the massive 
poverty found in Third World coun-
tries, where poverty is characterized 
by misery, illiteracy, high child mortal-
ity rates, and poor public sanitation. 

None of these conditions pertain to 
the phenomenon of post-Soviet “New 
Poverty,” which affl icts a population 
with a high level of education, a se-
cure system of health protection, and 
good conditions of life. The “New Pov-
erty” a�ects people who were satisfi ed 
enough in the past, such as laborers, 
offi ce workers, the intelligentsia, pen-
sioners, and housekeepers. The same 
“New Poverty” is now visible in some 
EU countries and the USA, following 
the global fi nancial crisis.

  Traditional strategies of overcoming 
poverty based on the experience of 
Third World countries are, as a rule, 
not appropriate in these cases. We 
need new concepts and strategies for 
overcoming this new poverty that take 
into account the ethno-cultural pecu-
liarities of each country. In the case of 
Armenia with its economically active, 
educated population and its high level 
of investment potential from the Ar-
menian Diaspora, the solution may lie 
with the rapid development of small 
and medium businesses.
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مذكرة حول الفقر الجديد

في أرمينيا
 ما بعد السوفياتية

حتوالت منتهى القرن الع�صرين 

انهيار  تلت  التي  االجتماعية 

�صهدت  جديدة.  تاريخية  حقبة  ال�صوفياتي  االحتاد 

البلدان ما بعد ال�صوفياتية التي انخرطت يف �صريورة 

وميثل  حقيقية.  تنموية  �صعوبات  اجتماعي  حتديث 

ال�صناعية  ال�صبغة  ونزع  التحديثي"  "االرتداد 
ال�صوفياتية.  بعد  ما  التنمية  يف  م�صرتكة  مرحلة 

االإثنية  ال�صريورات  ا�صتبعاد  يف  امل�صكلة  وتكمن 

الثقافية من مناويل التحديث.

"االرتداد  جلب  االأرمينية  احلالة  يف 

ال�صناعية  لل�صبغة  عميقا  نزعا  التحديثي" 

للن�صط  عتيقة  اأ�صكال  اجتاه  يف  بالبلد  انتقلت 

)بوغو�صيان  الفالحة  يف  وخا�صة  االقت�صادي 

خو�ص�صة  وانتهت   )2005  Poghosyan
اأيادي  امللكية ما بعد ال�صوفياتية اإىل تركزها بني 

فقر  ذلك  عن  ونتج  املالك  من  �صئيلة  اأقلية 

)بوغو�صيان  الو�صطى  للطبقة  �صلبي  ومنو  مدقع 

.)2003 Poghosyan

احلديث  االأرميني  املجتمع  بنية  تغيري  انتهى 

الفتة.  حتوالت  اإىل  منتهاه  اإىل  بعد  ي�صل  مل  الذي 

بلورنا  وطني  اجتماعي  علمي  بحث  اإىل  وباال�صتناد 

:)2005 Poghosyan املنوال التايل )بوغو�صيان

• ال�صيا�صية 	 النخب  العليا:  ال�صريحة 

واالأوليغار�صية  املالك  كبار  واالقت�صادية، 

)من 5 اإىل 7 باملائة من ال�صاكنة(.

• املقاولني ورجال 	 الو�صطى: �صغار  ال�صريحة 

االأعمال وامل�صتخدمون ذوو االأجور املرتفعة 

اإىل   10 )من  ومت�صرفوها  الدولة  وموظفو 

12 باملائة من ال�صاكنة(.

• موظفو 	 االإدارة،  موظفو  الغالبة:  ال�صريحة 

ذوو  املثقفون،  الفالحون،  اخلدمات، 

عن  موؤقتا  والعاطلون  التجار،  الرواتب، 

العمل )خم�صة و �صتون باملائة من ال�صاكنة(.

• امل�صردون، 	 االجتماعي:  ال�صلم  اأ�صفل 

الدعارة،  ممار�صو  الدائمون،  العاطلون 

و"الفا�صلون" اجتماعيا )15 باملائة(.

امل�صتويات  متعدد  االأرميني  املجتمع  اأ�صبح 

تف�صل  احلياة  معايري  يف  مت�صاعدة  بفوارق 

تهمي�س  بداأ  املختلفة.  االجتماعية  ال�صرائح  بني 

على  للبطالة  نتيجة  ال�صاكنة  من  وا�صعة  قطاعات 

جديدا"  "فقرا  اأ�صميته  ما  اإن  اخل�صو�س.  وجه 

النظام  طال  الذي  وللتحطيم  لالإ�صالحات  نتيجة 

االقت�صادي القدمي ولي�س ك�صفا عن فو�صى جمتمع 

هذا  مثل  وجود  املمكن  من  يكن  مل  موروثة.  ثقافية 

"الفقر  ال�صوفياتية. بل لي�س لهذا  الفقر يف احلقبة 

اجلماعي  الفقر  مع  م�صرتك  �صيء  من  اجلديد" 

الذي ت�صهده بلدان العامل الثالث حيث يتميز الفقر 

املرتفعة  االأطفال  وفيات  ومعدالت  واالأمية  بالبوؤ�س 

واحدة  من  ما  العمومية.  ال�صحية  الرعاية  وفقر 

اجلديد"  "الفقر  ظاهرة  تخ�س  الظروف  هذه  من 

�صاكنة  باآثارها  مت�س  التي  تلك  ال�صوفياتية  بعد  ما 

ذات م�صتوى عال من التعليم وتتمتع  بنظام حماية 

�صحي اآمن وظروف حياة طيبة. يوؤثر الفقر اجلديد 

يف �صاكنة كانت قْبُل مكتفية مثل املزارعني وموظفي 

االإدارات واالإنتلجن�صيا وذوي الرواتب وامل�صتخدمني 

"الفقر  نف�س  مالحظة  االآن  وميكن  البيوت.  يف 

اجلديد" يف بع�س بلدان االحتاد االأوروبي والواليات 

املتحدة على اأثر االأزمة املالية.

امل�صتندة  الفقر  مغالبة  ا�صرتاتيجيات  لي�صت 

على جتربة بلدان العامل الثالث على الغالب منا�صبة 

مفاهيم  اإىل  بحاجة  نحن  احلاالت.  هذه  ملثل 

الفقر  هذا  على  للتغلب  جديدة  وا�صرتاتيجيات 

االإثنية  املميزات  االعتبار  بنظر  تاأخذ  اجلديد 

يكمن  احلل  كان  رمبا  بلد.  بكل  اخلا�صة  الثقافية 

اقت�صاديا  الن�صطة  ب�صاكنتها  اأرمينا  اإىل  بالن�صبة 

اال�صتثمار  ملقدرات  العايل  امل�صتوى  وذات  واملتعلمة 

ال�صريعة  التنمية  يف  االأرمني  ال�صتات  لدى  املتوفرة 

للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.  
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Current Sociology Martín(، جامعة ريودي جانيرو الفيدرالية، البرازيل ومحررة 

 Current ملجلة   التوجهات  عن  التقارير  اأوىل  من 

Sociology، ال تزال مرجعًا على نطاق وا�صع.

ركن التاريخ: حياة مجلة

 Current
Sociology

من  واحدة   Current Sociology
وهي  عمرا  االأطول  االجتماع  علم  جمالت 

ال�صتني.  ميالدها  عيد  ال�صنة  هذه  حتيي 

علم  تقدم  وجوه  من  الكثري  تطورها  ويظهر 

تاأ�ص�صت   .1950 ال�صنوات  منذ  دوليا  االجتماع 

من  برعاية  االجتماع  لعلم  الدولية  اجلمعية 

من  بو�صفها  املجلة  انطلقت  ولذلك  اليون�صكو 

 Tom( بومتور  توم  بات  وعندما  اإنتاجها 

للجمعية  التنفيذي  ال�صكرتري   )Bottomore
�صنة  )ويف  التحرير.  رئا�صة  ت�صلم   1957 �صنة 

 Margaret( اآر�صر  ماغرت  �صارت   1973

م�صوؤولية  دون  من  حمررة  اأول   )Archer
املجلة  مهمة  متثلت  اجلمعية(.  يف  اأخرى 

عرب  الدويل  التوا�صل  دفع  يف  االأوىل  املبكرة 

توفري بيبليوغرافيا عامة ت�صمل املن�صور يف علم 

االجتماع وقد كان املجال �صيقا اإىل احلد الذي 

ا�صتملت  لالإجناز.  قابلة  مهمة  ذلك  من  جعل 

على  البيبليوغرافيا  يف  �صنفت  التي  العناوين 

واملتخلفة«  البدائية  ال�صعوب  اجتماع  »علم 

اليون�صكو  فعل  اأولويات  معا  اآن  يف  عك�س  مبا 

»املقارنة«  النظرية  املقاربة  يف  �صاريا  كان  وما 

امل�صنعة  غري  املجتمعات  لوجه  وجها  وا�صعا 

امل�صنعة. واملجتمعات 

انتقل  ما  �صرعان  الرتكيز  اأن  على 

البحثي  العمل  مناطق  بيبليوغرافيا  اإىل 

والعلم،  الدين،  اجتماع  علم  مثل  املخ�صو�صة 

عن  »تقريرا  �صمل  مبا  الرتبية  اأو  وال�صيا�صات 
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اأكرث  منها  العديد  كتب  منها  واحد  كل  اجتاه« 

موارد  تلك  كانت  �صهرة.  الفرتة  تلك  كتاب 

كان  رمبا  ال�صهرة.  ووا�صعة  عالية  قيمة  ذات 

 S.( االأكرث �صهرة من بينها كتاب �س. م. ميللر

املقارن  االجتماعي  احلراك   )M. Miller
 )Comparative Social Mobility(

نتائج  بني  قارن  والذي   1960 �صنة  ال�صادر 

درا�صات احلراك االجتماعي التي كانت اأجنرت 

ويح�صي  ا�صتنتاجات.  لها  وو�صع  حينه  حتى 

حمرك غوغل يف جزئه املخ�ص�س لالأكادمييني 

به  ا�صت�صهادا   253  )Google Scholar(

البع�س منها حديثة.

بها  ارتبطت  ق�صايا   1963 �صنة  اأدرجت 

االأول  وكان  البحث  جلان  عن  �صادرة  بحوث 

�صارت   1990 ويف  العائلة،  اجتماع  علم  منها 

مونوغرافيات  تلك �صنفا منف�صال حتت عنوان 

مرحلة  ومنذ   .Current Sociology
على  مق�صورا  االأعداد  من  البع�س  كان  مبكرة 

اأن  من  الرغم  على  واحدة  جغرافية  منطقة 

كانت  اإن  احلاالت  كل  يف  تو�صح  ال  العناوين 

احت�صن  الذي  البلد  اأو  املو�صوع  حتدد  املنطقة 

مرور  ومع  فح�صب،  اإليه  امل�صار  البحثي  العمل 

االإنتاج  كل  راجعت  اأعداد  كذلك  الزمن ظهرت 

االجتماع  علم  الوطني:  االجتماعي  العلمي 

الكندي  االجتماع  وعلم   )1977( االإ�صكندنايف 

دواليك.  وهكذا   )1986( باالإجنليزية  الناطق 

حول  التقارير  اأن  تقرر   1997 �صنة  ويف  اأخريا 

املعا�صرة  للحاجات  منا�صبة  تعد  مل  االجتاهات 

م�صادر  من  اآخر  وفري  عدد  توفر  اعتبار  على 

ماك  �صوزان  حترير  رئا�صة  وحتت  املعلومات. 

اإطالق  اأعيد   )Susan McDaniel( دانيال

فيها  يراجع  التي  املجالت  منط  على  املجلة 

وبالرتكيز  البع�س  بع�صهم  اأعمال  الزمالء 

يف  امل�صاجالت  وعلى  اجلديدة  التطورات  على 

موا�صلة  مع  ولكن  االجتماعي  العلمي  ال�صوؤال 

املناطق  يهم  مبا  الدولية  التطورات  مراجعة 

املهمة واملفاهيم اأو النظريات اأو املناهج موجهة 

العامل.  يف  الزمالء  من  ممكن  عدد  اأو�صع  اإىل 

 )Dennis Smith( �صميث  ديني�س  وا�صل 

 2002 الريادية وكان  املحرر من  جهود �صوزان 

ب�صمة  و�صع  اأنه  فيه  �صك  ال  ومما   .2010 اإىل 

اأعوام هذه  الثمانية  املجلة طوال  �صخ�صية على 

االأكادميية.  احلاجات  على  نقدية  نظرة  موفرا 

وقد   ISI قائمة  يف  املجلة  قبلت  رئا�صته  حتت 

جدا  مرموقة  مرتبة  احتالل  من  بعد  متكنت 

على  قدرته  وبف�صل  ذلك  عن  وف�صال  فيها.  

قراءة الربامج العلمية االجتماعية املت�صمنة يف 

ديني�س  رئا�صة  �صاعدت  للن�صر  املقدمة  االأعمال 

للتحرير على خلق ف�صاء كانت فيه تلك االأعمال 

والربامج مو�صع حوار نقدي. وقد اأمكن حتقيق 

الكتاب  تنظيم حوارات مكنت  ذلك جزئيا عرب 

واحد  كل  مو�صوع  حول  التخاطب  من  والنقاد 

منهم اأو حول موا�صيع اأخرى.

تتلقى   Current Sociology كانت 

الدولية  اجلمعية  بلغات  م�صاهمات  الدوام  على 

واالإ�صبانية  والفرن�صية  االإجنليزية  الر�صمية 

تقبل  الن�صر  جلنة  مبادرة  وبف�صل  االآن  ولكنها 

م�صاهمات يف اأية لغة بهدف تي�صري ن�صر ما يكتبه 

الكتابة  يف  �صعوبات  يالقون  الذين  االكادمييون 

العاملني  للباحثني  ذلك  ويوفر  باالإجنليزية. 

خارج العامل الناطق باالإجنليزية وخا�صة اأولئك 

فريدة  فر�صة  الهام�س  بلدان  يف  يعي�صون  الذي 

لتقا�صم نتائج بحوثهم مع متلقني دوليني.

التحرير  رئا�صة  مارتن  اإيلويزا  ت�صلمت 

�صتكون  التي  االأوىل  املرة  وتلك هي   .2010 �صنة 

ناطق  غري  اكادميي  قبل  من  ُمدارة  املجلة  فيها 

باالإجنليزية واآت من موؤ�ص�صة اأكادميية من خارج 

املركز. ويعك�س ذلك التغري يف ع�صوية اجلمعية 

اأرجاء  كل  يف  بلدان  اإىل  امتدت  التي  الدولية 

العامل كما ي�صع حتديات اأمام م�صتقبل املجلة.

يبدو اأن جامعات العامل تتقا�صم اليوم ذات 

االنقرا�س.  اأو  الن�صر  ال�صكوى:  ونف�س  االهتمام 

على  امل�صاريع  وح�صول  التمويل  كل  يتوقف 

املوافقة وال�صمعة على كمية من�صورات الباحثني 

التي  املجالت  ترتيب  على  وكذا  االأول  املقام  يف 

تتوىل ن�صر تلك البحوث. يف خ�صم هذا ال�صياق 

 Current Sociology وعلى الرغم منه تود

االأفكار  تتوفر  حيث  احلوار  تقليد  على  تركز  لو 

ونقدها  فيها  التجادل  اأجل  من  الزمالء  لدى 

املتفح�س على  بها وحيث ميثل االطالع  والدفع 

للتبادل.  موقعا  اآخرين  زمالء  قبل  من  االأعمال 

يف مثل هذه احلوارات، ميكن لنا اأن جند اأدوات 

نرى  فيما  املحلية  وقائعنا  لتمّلي  جديدة  تاأويلية 

يف علم االجتماع م�صروعا كونيا بال�صرورة.  

تاريخ

19



 

> 

>>

بقلم الريسا تيتارنكو )Larissa Titarenko(، جامعة بيالروسيا الحكومية، مينسك، بيالروسيا 
وكريغ ب. ليتل )Craig B. Little( وجامعة نيويورك الحكومية في كورتالند، الواليات المتحدة.

غرفة تدريس 
كونية 

اإىل حد كبري يرتكز جمتمع املعرفة اجلديد على تقنيات اإنرتنت لالت�صال 

)ت اإ ا(. جتعل هذه يف كل مكان حياتنا اأكرث تعقيدا ولكنها جتلب لنا فر�صا ال 

حتد. يف جمال الرتبية ت�صمح لنا ت اإ ا باأن نوّزع الكتب االإلكرتونية وكتب ن�صو�س 

اأخرى عرب العامل واأن ندّر�س الطلبة على اخلط. يف املجال العمومي ت�صمح ت اإ 

ا للنا�س باأن ينقلوا املعرفة عرب منتديات و�صبكات اجتماعية ب�صرف النظر عن 

امل�صافات اجلغرافية الفا�صلة بينهم. 

الف�صاء  االفرتا�صية  )الف�صل(  التدري�س  غرفة  يف  الطلبة  بني  يف�صل 

الفيزيائي ولكنهم مرتابطون رمزيا مبا اأنهم ينخرطون يف ذات االأن�صطة املمار�صة 

ويتلقون نف�س املواد ويناق�صون بطريقة مفتوحة. وعلى خالف الف�صل التقليدي 

ي�صمح الف�صل االفرتا�صي للطلبة باأن يرتبطوا يف اأي وقت 24 �صاعة على 24 و7 

اأيام على 7 حمافظني على �صعورهم بكونهم متحدون يف �صيء م�صرتك متقا�صمني 

ما يتولون القيام به عرب الف�صاء االفرتا�صي.

< التعاون على الخط

يف الرتبية ت�صتعمل اأدوات اإنرتنت دائما يف غايات تقليدية: تعليم الطلبة 

يف  ا�صتعمالها  وكيفية  املفيدة،  املعلومة  يجدون  حيث  اإىل  الو�صول  كيفية 

ويف  بعد  عن  الرتبية  حالة  يف  اإلخ...  بنجاح  البحث  وكيفية  املنا�صب  غر�صها 

العلوم االجتماعية على اخل�صو�س تي�صر االأدوات االإلكرتونية التي على اخلط 

انخراط الطلبة الن�صط يف درا�صاتهم حتى عندما ال يكونون بال�صرورة قريبني 

طريقة  بعد  عن  التعلم  اآخر.  معهد  اأي  اأو  بعينه  معهد  من 

بلدان خمتلفة  لتعليم طلبة من مدن وقرى ومناطق وحتى 

مع بع�صهم البع�س كما لو كانوا منتظمني فيزيائيا يف ف�صل واحد. وعليه يكون 

امل�صاركون  ي�صجع  فيه  متاما.  حقيقي  ولكنه  مرئي  غري  االفرتا�صي  الف�صل 

متبادلني  الق�صايا  مناق�صني  فكرية  �صلة  على  احلفاظ  عرب  البع�س  بع�صهم 

االآراء منجزين اأعماال م�صرتكة وما �صابه.

للطلبة  ميكن  ا  اإ  ت  تخلقها  التي  والف�صول  التقليدية  الف�صول  حالتي  يف 

اإ ا  اأن ي�صاركوا يف بناء املعرفة. يف الف�صول الدرا�صية امل�صتعينة بت  واالأ�صاتذة 

ي�صعر الطلبة اأنهم مرتبطون بال�صريورة التعليمية وميكنهم امل�صاهمة باأفكارهم 

اخلا�صة ومن ثم فاإن معرفتهم ت�صبح �صخ�صية اأو باالأحرى ما بني �صخ�صية )ما 

بني ذاتية(: اإنهم ينتجونها ال فقط من الكتب التي بقراأونها بل من التوا�صل مع 

بع�صهم البع�س عرب التفاعل على اخلط. ومبا اأنهم ال يرون املدر�س اإىل جوارهم 

فاإنهم ي�صعرون باأنهم اأكرث ا�صتقاللية يف مناظريهم ويعربون عن اأنف�صهم بحرية 

العايل  التعليم  على  مطبقة  اجلديدة  ا  اإ  ت  مزايا  من  واحدة  فاإن  وعليه  اأكرب. 

واأ�صاتذة  طلبة  جتمع  اخلط  على  تعاونية  دولية  تعليم  بيئات  خلق  اإمكانية  هي 

مت�صابكني كونيا. يف الف�صل االفرتا�صي ميكن للطلبة من معاهد وبلدان خمتلفة 

اأن يدر�صوا مو�صوعا مع بع�صهم البع�س عرب تقنيات اإنرتنت وهم يتوا�صلون. يجد 

الطلبة يف الف�صل عن بعد اأنف�صهم مقبلني على امل�صاركة يف احلوار طوال الوقت 

به. وهم ينجزون واجباتهم )املبنية عادة على مقارنة معرفتهم  الذي يرغبون 

بالن�صو�س املربجمة( وير�صلون بها عرب نظام الت�صرف التعليمي املنتقى )ن ت 

ت(. تكون كمية العمل يف الف�صل الدويل عن بعد اأكرب للطلبة ولالأ�صاتذة �صواء 

ب�صواء ولكن التحفز الطالبي يتزايد عرب التمّرن على حرية العمل بالوترية التي 

يرغبون بها وعلى م�صوؤوليتهم ال�صخ�صية على نتائجهم الدرا�صية وعلى ال�صعور 

باالإثارة للتعلم حول طلبة زمالء من بلدان اأخرى وعربهم. وبالن�صبة لالأ�صاتذة 

تكون م�صاعدتهم طالبهم على التعلم مع اأقران لهم من اخلارج ومنهم جائزة 

مر�صية. احلوار على اخلط واحد من الواجبات النموذجية الكثرية ولكنه االأكرث 

اأهمية بالن�صبة اإىل الطلبة بو�صفهم مواطني جمتمع كوين يعتمد التقنية متعاظمة 

التطور. 

تغطي جتربتنا ال�صخ�صية يف تدري�س ف�صول دولية عن بعد ال�صنني الع�صرة 

االأخرية التي نظمنا خاللها مثل هذه الف�صول �صت مرات. كانت ردود الطالب 

اأكرث اإيجابية با�صتمرار مما تكون عليه يف الف�صول التقليدية التي تتناول نف�س 

بانتظام يف جامعة كورتالند  املو�صوع )ال�صبط االجتماعي( الذي  كان يدر�س 

بنيويورك.

فيزيائيًا

وكريغ  تيتارينكو  الري�صا  االأ�صتاذان 

التعليمي  التعاون  مهند�صا  ليتل 

الدويل املجدد.

20



من  ليتل  كريغ  االأ�صتاذ  االفرتا�صي  الف�صل  على  امل�صرفان  املدر�صان  التقى 

الواليات املتحدة واالأ�صتاذة الري�صا تيتارينكو من بيالرو�صيا للمرة االأوىل يف بلغاريا 

خالل املوؤمتر الدويل لتحالف اجلامعات من اأجل الدميقراطية �صنة 2001. وكنا 

االإثنان مبهورين بتقنية اإنرتنت اجلديدة التي قدمت خالل املوؤمتر. وقررنا على 

الفور التعاون يف تنظيم ف�صل درا�صي دويل عن بهدف تو�صيع اآفاق طلبتنا يف علم 

يلقى  الدر�س  كان  املقارنة.  التحاليل  مناهج  ويف  الثقايف  االت�صال  ويف  االجتماع 

اخت�صا�س علم  اأغلبهم يف  يكون  25 طالبا منتظما  اإىل   18 قبل  يف كل مرة من 

االجتماع. دّر�س الف�صل مرات متعددة مب�صاركة ثالث جامعات مبا فيها جامعة 

Mira Bergelson( وب�صفة  مو�صكو احلكومية )مع الدكتور مريا بريغل�صون 

متواترة مع طالب من جامعة غريفيت )بري�صبان، اأ�صرتاليا( حيث دّر�س االأ�صتاذ 

كريغ ليتل قبل بع�س �صنوات1.

< التعلم من أجل التحول إلى مواطنين كونيين

ف�صال  نق�صد  نحن  اإذا  دويل  افرتا�صي  درا�صي  ف�صل  عن  نتحدث  عندما 

املتحدة  الواليات  حالتنا  يف  هي  اأكرث  اأو  بلدين  من  طالب  من  يتكون  فريدا 

وبيالرو�صيا واأ�صرتاليا ورو�صيا. كان حوايل ثلثي الطلبة من بلدان االإجنليزية فيها 

اأ�صغر من الطالب من بيالرو�صيا كانت امل�صاركة  اأم. بالن�صبة اإىل جمموعة  لغة 

علم  يف  جديد  بفرع  واالهتمام  باالإجنليزية  در�س  تلّقي  ثالثيا:  حتديا  تت�صمن 

االجتماع )ال�صبط االجتماعي( ال يدر�س يف جامعة بيالرو�صيا احلكومية والتعلم 

�صمن ف�صل دويل افرتا�صي يوؤكد على اأ�صلوب تعليمي مركزه املتعلم. يف العديد 

واحدة  ولو مرة  اإىل اخلارج  �صافروا  البيالرو�س قد  الطلبة  يكن  من احلاالت مل 

هم  يزورونها  ال  قد  بلدان  يف  ال�صباب  ثقافة  عن  فريدة  معرفة  لوا  ح�صّ بحيث 

يكونوا قد  واال�صرتاليني مل  االأمريكان  الطلبة  اأغلب  اأن  ولكن ومبا  اأبدا.  اأنف�صهم 

زاروا بيالرو�صيا ولو مرة واحدة وال اأي بلد ما بعد �صيوعي اآخر )واأغلبهم مل يكن 

قد زار اأوروبا بعد( فقد كانت م�صلحتهم مزدوجة هم اأي�صا.

تلّقى الطلبة يف ف�صولنا االفرتا�صية على اخلط درو�صهم ا�صتنادا على كتب 

اأ�صاتذة  كتبها  اخلط  على  خمت�صرة  حما�صرات  ومن  خمت�صة  ثالثة  ن�صو�س 

ومن مالزم اإ�صافية م�صتندة على مقاالت اإلكرتونية. كانت املناق�صة التي يديرها 

طالب جتعل الطلبة ينخرطون موجهني اأ�صئلة لبع�صهم البع�س مناق�صني موا�صيع 

اأحداث جارية يف العامل وقد �صاعدهم كل ذلك  م�صرتكة تثريها القراءات وكذا 

االجتماعي  ال�صبط  مقاربات  وتنوع  تاريخية  وخلفيات  اأجنبية  ثقافات  فهم  على 

يف اأنحاء العامل.

كل  اأكد  وقد  متكرر.  بنجاح  عديدة  مرات  االفرتا�صي  الدر�س  هذا  األقينا 

الطلبة يف االأخري اأنهم تعلموا الكثري من الكتب وخا�صة من �صالتهم ال�صخ�صية 

على اخلط. ويف تقوميهم للتدري�س قالوا اإنهم تلقوا معلومات فريدة من م�صادرها 

االأوىل حول كل بلد واأنهم متكنوا من اإلقاء حر لالأ�صئلة واأنهم مل يالقوا امل�صاكل 

االعتيادية مثل �صغط الزمن يف اآخر الف�صل والتخويف الناجت عن ح�صور املدر�س 

ح�صورا فيزيائيا اأو ق�صر الزمن املخ�ص�س للتوا�صل2.  

<  تحفيز الطلبة

على  الرتكيز  ذات  ديوي  مقاربة  على  البيداغوجية  فل�صفتنا  اأ�ص�س  تقف 

حول  اخلط  على  النقا�س  يف  للم�صاركة  الت�صجيع  يتلقون  الطلبة  كان  املتعلم. 

اإجرامية  وحاالت  املحلي  القانوين  التمكني  مثل  العملية  االأو�صاع  من  العديد 

»كما  الو�صعية  يناق�صون  دائما  كانوا  اإلخ.  احلقوق  وخرق  العقاب  ومقاربات 

الذي  وال�صبب  لها  تكون  اأن  ميكن  التي  احللول  ما  يفهموا  اأن  ويحاولون  هي« 

اختيار  هي  الفكرة  تكن  مل  �صابه.  وما  بعينه  بلد  يف  يطبق  احلل  هذا  يجعل 

�صريورة  يف  ي�صاركوا  حتى  للطلبة  املجال  يف  نف�صح  اأن  بل  »االأف�صل«  القرار 

النقا�س واأن يكونوا خالقني يف حججهم ويف مقارنة املقاربات املختلفة. كانوا 

رو�صيا  مثل  بلدان  يف  االجتماعي  لل�صبط  خمتلفة  اأنظمة  حول  التعلم  لدى 

االأنظمة املختلفة على  ا�صرتاليا يقارنون فعالية  اأو  وال�صويد  املتحدة  والواليات 

قاعدة اإح�صائيات اجلرمية والكلفة االجتماعية ملقاربات بديلة للعقاب ون�صب 

ثالث  يف  االجتماعي  ال�صبط  اأنظمة  اأي�صا  قارنا  اإلخ.  اجلرمية  اإىل  العودة 

كل  على  كان   احلديثة.  بعد  وما  واحلديثة  احلديثة  قبل  ما  تاريخية:  حقب 

تقدمهم  مدى  حول  مذكرات  يكتبوا  واأن  الن�صو�س  كتب  يقراأوا  اأن  الطالب 

على اخلط منجزين متارين كتابة ق�صرية ولكنها منتظمة م�صاركني يف اأعمال 

تعليم  �صبكة  وفرت  اخلط.  على  الطالب  قادها  التي  املناق�صات  يف  املجموعة 

جامعة نيويرك القاعدة االأ�صا�س لدرو�صنا فيما هي االآن نظام ت�صرف تعليمي 

معياري وفرته جامعة كورتالند.

كانت تلك جتربة فريدة لكل الطالب ولكن النتيجة االأكرث اأهمية كانت رمبا 

ل�صالح طالب بيالرو�صيا. يف ظل تدهور اأو�صاع االأزمة االقت�صادية وال�صيا�صية 

اإمكانية الو�صول اإىل املكتوب باالإجنليزية يوفر ف�صل التعليم عن بعد  وانح�صار 

فر�صا ممتازة لل�صباب للتعلم بنف�س الطريقة التي يتعلم بها اأقرانهم الغربيون. 

نحن نوؤمن اأن ا�صتخدامنا ت اإ ا جتاوز جزئيا على االأقل ثنائية املركز والهام�س 

اإذ قارب كل الطلبة املهام امللقاة عليهم والنقا�صات بتوجه حقيقي نحو امل�صاواة 

وهو ما �صّجعنا نحن عليه �صراحة. ومن منظور الثنائية �صرق-غرب نحن نوؤمن 

امل�صبقة.  واالأفكار  احلدود  يتجاوزوا  اأن  على  طلبتنا  م�صاعدة  من  متكنا  اأننا 

اإ�صافية ا�صتملت على  ا�صتخدمنا كتب ن�صو�س غربية ولكن ا�صتخدمنا م�صادر 

معلومات بيالرو�صية ودولية اأخرى. وكان م�صموحا للطلبة باأن يدلوا بحجج من اأية 

نظرية واأن يدافعوا عن اأي موقف طاملا كانت مواقفهم حمرتمة. من هذه الناحية 

كانت جتربة التعليم عن بعد التعاونية والدولية هذه اأي�صا در�صا يف الدميقراطية 

وحقوق االإن�صان. 

القدرات  اخلط  على  الدويل  التعاوين  التعليم  مع  جتربتنا  اأكدت  تلخي�صا، 

العايل  التعليم  يف  فعليا  ا�صتعماال  ا�صتعمالها  لدى  ا  اإ  ت  توفرها  التي  الكبرية 

وخا�صة بالن�صبة اإىل طلبة البلدان واملناطق النائية واملعزولة �صيا�صيا.كانت تلك 

اإىل العامل ومن ثم للرفع من  طريقة لتعميق معرفة الطلبة وجتربتهم ونظرتهم 

راأ�صمالهم االإن�صاين ال�صخ�صي.  
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> Bias Against 
   National
   Associations:

by Roberto Cipriani, University Roma Tre, Italy, and President of the Council of National 
Associations of the European Sociological Association

A great step forward was made by the ISA at the 
World Congress in Brisbane in 2002, when it 
was decided for the fi rst time to elect a Vice-
President for National Associations. But the pro-

cedural norms were drawn up somewhat hastily. The intention 
was, of course, to make immediate provision for the position. 
Instead of postponing the vote until the following congress 
(Durban), the Indian Sujata Patel was elected as fi rst Vice-
President for National Associations (succeeded in 2006, at 
Durban, by the US-based Englishman Michael Burawoy, and 
in 2010, at Gothenburg, by the South African Tina Uys). The 
three sociologists elected to date have all been worthy of their 
position and have done an excellent job. 

   Their elections have been the result of a broad-based elector-
ate, the Assembly of Councils, which combines the Council of 
National Associations (CNA), made up of one representative 
from each National Association, and the Research Council (RC) 
made up of one representative from each Research Commit-
tee. At this point there is the same number (55) of National As-
sociations and Research Committees. As the latter attend the 
World Congresses (where voting takes place) in larger numbers 
than the former, there is a fundamental imbalance. Thus, if we 
look at fi gures for the last fi ve elections we see the elector-
ate was split as follows: 2010 Gothenburg (43CNA + 47RC); 
2006 Durban (35CNA + 45RC); 2002 Brisbane (30CNA + 
44RC); 1998 Montreal (38CNA + 41RC); 1994 Bielefl ed 
(43CNA + 46RC). Thus, Research Committees can have a 
decisive voice in electing the Vice-President for National As-
sociations whereas National Associations don’t have the same 
infl uence over the election of the Vice-President for Research. 

   Furthermore, it must be kept in mind that during the four 
years that elapse between Congresses, the Presidents of the 
National Associations often change more than once, whereas 
the term of offi ce of a President of a Research Committee of-
fers greater stability and continuity because it usually lasts four 
years. This permits the Research Committee Presidents to be 
better acquainted with each other and, thus, strengthen their 
reciprocal links, favoring collaboration. At the same time, the 
National Associations undergo frequent changes, so much so 
that more often than not, those present at the midterm meet-
ing (which should help build closer relations) are not the same 
as those who meet to vote during the Congress. 

   For these reasons the candidate for Vice-President for 
National Associations, even when supported by the Na-
tional Associations themselves, can be out-voted by the 
candidate of the Research Committees, so that, when all 
is said and done, they actually end up electing not only the 
Vice-President for Research but also the Vice-President for 
National Associations. 

   Therefore, it would be more correct and democratic to 
allow the National Associations to be the exclusive elector-
ate for their Vice-President, and the Research Committees 
the exclusive electorate for their Vice-President. The uni-
tary nature of the International Sociological Association is 
amply provided for when all the representatives vote for its 
President and remaining three Vice-Presidents (Finance, 
Publications, and Program). Accordingly, it would be par-
ticularly useful to change the procedures for electing the 
Vice-Presidents for National Associations and Research. 

The Need to Change ISA 
Election Rules 

خطوة كبرية اإىل االأمام خالل موؤمتر بري�صبان العاملي للجمعية 

نائب  بانتخاب  يق�صي  قرار  اتخاذ  لدى   2002 �صنة  الدولية 

بت�صرع.  و�صعت  االإجرائية  املعايري  ولكن  مرة.  الأول  الوطنية  للجمعيات  رئي�س 

كانت النية تتجه بالطبع اإىل تاأمني التح�صريات ال�صرورية للفوز باملوقع. وعو�صا 

عن تاأجيل الت�صويت حتى املوؤمتر املوايل )دوربان( انتخب الهندي �صوجاتا باتل 

 2006 يف  )وخلفه  الوطنية  للجمعيات  رئي�س  نائب  بو�صفه   )Sujata Patel(
يف   2010 ويف  بورواي،  مايكل  املتحدة  الواليات  يف  املقيم  االإنكليزي  دوربان  يف 

غوثنربغ خلفته تينا اإيو�س اجلنوب اإفريقية Tina Uys(. كان علماء االجتماع 

الثالثة املنتخبون اإىل حد االآن جديرين مبواقعهم واأدوا عمال ممتازا.

كانت االنتخابات نتيجة لقاعدة انتخابية وا�صعة تكّون جمّمع املجال�س الذي 

يجمع بني جمل�س اجلمعيات الوطنية )م ج و( املتكون من ممثل عن كل جمعية 

املتكون من ممثل عن كل جلنة بحث. يف هذا  البحوث )م ب(  وطنية وجمل�س 

�صاركوا يف  االأخريين  اأن  اعتبار  وعلى  ول ب )55(.  و  ج  نف�س عدد  لنا  النقطة 

املوؤمتر العاملي )حيث جرى الت�صويت( باأعداد اأكرب من االأولني كان هناك ثمة 

انتخابات  اآخر خم�س  األقينا نظرة على  فاإن  اأ�صا�صي. وعليه  التوازن  اختالل يف 

اأمكن لنا القول اإن القاعدة االنتخابية كانت موزعة كالتايل: 2010 غوثمربغ )43 

م ج + 47 ل ب(، دوربان 2006 )35 م ج و + 45 ل ب(، بري�صبان 2002 )30 م 

ج و + 44 ل ب(، مونرتيال 1998 )38 م ج و + 41 ل ب(، بيلفيلد 1994 )43 م 

ج و + 46 ل ب(. وعليه ميكن الأ�صوات جلان البحوث اأن تكون مرجحة يف انتخاب 

الرئي�س  نائب  انتخاب  اأثر يف  لهذه  لي�س  فيما  الوطنية  للجمعيات  الرئي�س  نائب 

املكلف بالبحث. 

وف�صال عن ذلك علينا اأن نحتفظ يف اأذهاننا باأن روؤ�صاء اجلمعيات الوطنية 

يتغريون خالل فرتة االأربع �صنوات الفا�صلة بني املوؤمترات اأكرث من مرة يف حني 

اأن عهدة رئي�س جلنة بحث توفر ا�صتقرارا اأكرب وا�صتمرارية الأنها تتجاوز عادة 

اأكرب واأن  باأن يتعارفوا بعمق  االأربع �صنوات. ي�صمح ذلك لروؤ�صاء جلان البحوث 

يعززوا اإذا �صالتهم مبا يدعم التعاون. ويف نف�س الوقت ت�صهد اجلمعيات الوطنية 

اجتماعات  يح�صرون  الذين  امل�صوؤولية  متحملو  يكون  ال  بحيث  متواترة  تغيريات 

منت�صف العهدة )والتي يفرت�س فيها امل�صاعدة على بناء عالقات اأكرث قربا( هم 

اأنف�صهم من يجتمعون للت�صويت خالل املوؤمتر.

لهذه االأ�صباب ميكن للمرت�صح لنيابة الرئا�صة للجمعيات الوطنية وحتى اإن 

متتع بدعمها هي ذاتها اأن يزاح من قبل مر�صح جلان البحث بحيث تنتهي هذه 

مهما قيل ومهما ُفعل اإىل اأن تتحكم يف انتخاب ال نائب الرئي�س للبحث فح�صب بل 

وكذلك نائب الرئي�س للجمعيات الوطنية.

الوطنية  للجمعيات  اإال  يخّول  ال  اأن  والدميقراطي  املنطقي  من  يكون  وعليه 

باأن تكون القاعدة االنتخابية احل�صرية لناب الرئي�س املخ�صو�س بها واأن تكون 

جلان البحث القاعدة االنتخابية احل�صرية لنائب الرئي�س املخ�صو�س بها. وتظل 

الطبيعة املوحدة للجمعية الدولية حمفوظة اإىل حد كبري لدى انتخاب كل املمثلني 

لرئي�صها وباقي نوابه الثالثة )املالية والن�صر و الربجمة(. وتبعا لذلك يكون من 

املفيد اإىل حد بعيد تغيري اإجراءات انتخاب نائبي الرئي�س للجمعيات الوطنية و 

للجان البحث.   

بياس
 في مواجهة 

الجمعيات الوطنية: 
في الحاجة إلى تغيير إجراءات االنتخاب 

في الجمعية الدولية لعلم االجتماع
بقلم روبارتو سيبرياني )Roberto Cipriani(، جامعة روما الثالثة، 

ورئيس مجلس الجمعيات الوطنية بالجمعية األوروبية لعلم االجتماع 

اتخذت
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تقـديـم  فريـق <
التحـريـر اليـابـاني

نقدم في ما يلي فريق التحرير الياباني المساهمين بحماس 
في ترجمة حوار كوني وتحريرها

امتنانا لالأ�صتاذ  اأن نعرب عن  نود  العامل.  ات�صاع  اأنف�صنا لقراء حوار كوين على  واالإثارة لدى تقدمي  ن�صعر باحلبور  اليابانيني،  املحررين اجلهويني 

بوررواي ولكل امل�صاهمني يف حوار كوين لتف�صلهم مب�صاطرتنا جتاربهم املختلفة حول العديد من ق�صايا العامل امللحة. نحن نتطلع للرتحيب بكم كلكم 

يف املوؤمتر الدويل للجمعية الدولية لعلم االجتماع يف يوكوهاما �صنة 2014 وم�صاطرتكم جتاربنا يف اإحياء اليابان.

 )Mari SHIBA( �صيبا  مــاري  ح�صـلـت 

من  الرتبية  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  التحرير  رئي�صة 

منحدرات  من  اأطفاال  الحقا  ودّر�صت  بو�صطن  جامعة 

علم  يف  دكتورا  طالبة  حاليا  هي  بو�صطن.  يف  خمتلفة 

االجتماع يف جامعة ناغويا وع�صو بلجنة البحث 31 )علم 

يف  الدويل  التبني  على  بحثها  يرتكز  الهجرة(.  اجتماع 

الواليات املتحدة و ال�صويد.

 )Kazuhisa NISHIHARA( كازوهي�صا ن�صيهارا

ناغويا  جامعة  يف  االجتماع  علم  اأ�صتاذ  رئي�س،  حمرر 

اليابان.  يف  ال�صو�صيولوجية  النظرية  جمعية  ورئي�س 

حقل بحثه هو نظرية علم االجتماع وخا�صة علم اجتماع 

العوملة وعبور القوميات ذو التوجه الظاهراتي. وهو يركز 

حاليا على الهجرة يف اآ�صيا ال�صرقية وخا�صة على عمال 

الفالحة االأجانب يف اليابان. 

يو فوكودا )Yu FUKUDA( طالب ب�صدد اإجناز 

يف  االجتماع  لعلم  العايل  املعهد  يف  فل�صفة  دكتورا  بحث 

اجتماع  علم  هو  اخت�صا�صه  غاكوين.  كوان�صاي  جامعة 

الدين وهو يدر�س الذاكرة اجلماعية. اأجنز عمال ميدانيا 

حول الطقو�س التي جتري على اأثر الكوارث مثل املرا�صم 

التذكارية التي ياأتيها �صحايا القنبلة النووية والزلزال.

كو�صوكي هيمينو  )Kosuke HIMENO( طالب 

الريفي  االجتماع  علم  يدر�س  طوكيو  جامعة  يف  دكتورا 

وهو ينجز عمال ميدانيا يهدف اإىل احلفاظ على القرى 

الريفية غري االآهلة بال�صكان وثقافاتها يف منطقة ناغانو. 

اأع�صاء فريق ترجمة حوار  اأحد  ي�صعر بفخر كبري لكونه 

كوين الياباين.

 )Kazuhiro IKEDA( اإيكيدا  كازوهريو  اأنهى 

طوكيو  جامعة  يف  االجتماع  علم  يف  الدكتورا  درو�س 

يف  الدكتورا  بعد  ملا  باحث  االآن  وهو   2005 �صنة 

بحث  م�صروع  يف  ع�صو  هو  اليابان.  يف  �صوفيا  جامعة 

املناخي"  التغري  �صيا�صات  "�صبكة  عنوان  يحمل  دويل 

)�ص�صتم COMPON( ويف جلنة البحث 24 "املحيط 

واملجتمع".

 )Yutaka IWADATE( اإيوادات  ياتاكا 

جامعة  يف  االجتماعية  العلوم  كلية  يف  دكتورا  طالب 

حول  ميدانيا  عمال  اأجنز  طوكيو.  يف  هيتوت�صوبا�صي 

الف�صاءات االجتماعية املبنية خالل املمار�صات اليومية 

ظل  يف  ينا�صلون  الذين  ال�صباب  العمال  بها  يقوم  التي 

اأو�صاع ح�صرية نيوليربالية.

 )Michiko SAMBE( ح�صلت نيكي�صو �صامبي

على اأول �صهاداتها من جامعة كيوتو للدرا�صات االأجنبية 

ح�صلت  حيث  اأو�صانوميزو  جلامعة  االآن  مر�صحة  وهي 

على �صهادة املاج�صتري للعلم االجتماعي. تركز درا�صاتها 

غري  واأقربائهم  اجلن�صية  االأقليات  بني  العالقات  على 

املثليني يف اليابان.

 )Takako SATO( �صاتو  تاكاكو  ح�صلت 

ويف  الدويل  ال�صلم  درا�صات  يف  اآداب  باكالوريو�س  على 

اللغة االإ�صبانية من جامعة وي�صكن�صن. وهي االآن طالبة 

دكتورا يف علم االجتماع يف جامعة هوكايدو. بحثت يف 

�صيا�صة الواليات املتحدة يف جمال الهجرة ويف ال�صبكات 

االجتماعية املت�صلة باملهاجرين غري امل�صّجلني. 

 )Yoshiya SHIOTANI( �صيوتاين  يو�صييا 

االجتماعي  الرتاتب  ويدر�س  الدوكتورا  ل�صهادة  حامل 

بحثا  موؤخرا  اأجنز  توهوكو.  جامعة  يف  والالم�صاواة 

يحلل  الكبري.  الياباين  ال�صرق  زلزال  حول  اجتماعيا 

اأو  االجتماعي  للدعم  ال�صحايا  تقبل  بني  العالقة 

توفريهم اإياه من جهة و�صحتهم العقلية من جهة اأخرى.

 )Tomohiro TAKAMI( تاكامي  توموهريو 

بجامعة طوكيو  االجتماع  علم  ق�صم  دكتورا يف  طالب 

جمعية  يف  بحث  زمالة  على  كذلك  متح�صل  وهو 

هو  الرئي�س  البحثي  اهتمامه  بالعلم.  النهو�س 

طويل  العمل  جمال  يف  وخا�صة  العمال  ا�صتقاللية 

ال�صاعات يف اليابان.

نحن،
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> John Rex dies at 86
by Sally Tomlinson, University of Oxford, UK, and Robert Moore, University of Liverpool, UK

J ohn Rex, who died on 
December 18 (2011), 
will be remembered as a 
man of great passion and 
energy, and an outstand-

ing intellectual who raised the study 
of sociology to new scholarly heights. 
He was born in Port Elizabeth, South 
Africa and joined the Royal Navy aged 
18 during World War II. Returning to 
South Africa and keenly aware of the 
injustice of apartheid, he fi rst studied 
theology, before changing to sociol-
ogy and philosophy. He briefl y taught 
at a school in the former Rhodesia 
before being expelled as an “undesir-
able” – code for supporting the anti-
apartheid movement. He completed 
a PhD at Leeds University, teaching 
there until 1962, then moving to 
Birmingham University for two years 
before becoming the founding Pro-
fessor of two successful sociology 
departments at Durham University in 
1964 and then at Warwick University 
in 1970. He was the Founder and Di-
rector of the Social Science Research 
Council’s Research Unit in Race Rela-

tions at Aston University from 1979 
to 1984, after which he returned to 
Warwick. Apart from visiting profes-
sorships in Toronto, Cape Town and 
New York, he remained at Warwick 
as Professor, and then Emeritus, until 
his fi nal illness. 

   John’s passion for sociological the-
ory, led to his classic book Key Prob-
lems in Sociological Theory (1964), 
which freed sociology from heavy re-
liance on Parsonsian functionalism, 
and gave many students a lifelong in-
terest in the classic texts of sociology. 
The writings of Marx, Durkheim, Sim-
mel, and especially Max Weber were 
central to John’s thinking. He revived 
interest in confl ict theory, believing 
that confl icts of values and interests 
are the norm, writing a book on So-
cial Confl ict in 1981. He understood 
how power and coercive forces work 
in society, but, even though he once 
stood as a potential Labour Member 
of Parliament he took the view that 
it was the job of social scientists to 
analyze and explain rather than take 
active political stances. 

   His concern for science did not pre-
clude his deep anger at the discrimi-
nation and racism directed at former 
colonial immigrants who entered Brit-
ain from the 1950s. He was a member 
of the UNESCO International Experts 
Committee on Racism and Racial 
Prejudice, which in their statement in 
1967 clearly asserted that “problems 
arising from so-called ‘race’ relations 
are social in origin rather than bio-
logical” – a novel idea at the time! He 
was President of the International So-
ciological Association’s Committee on 
Racial and Ethnic Relations for eight 
years. In 1964 he began, with Rob-
ert Moore, the work in Sparkbrook, 
Birmingham, which led to his best 
known book, Race, Community and 
Confl ict (Rex and Moore, 1967), and 

then he returned to do research in 
Handsworth, Birmingham, in 1974, 
which produced Colonial Immigrants 
in a British City: a Class Analysis (Rex 
and Tomlinson, 1979).

   John held strong views and could 
be uncompromising in argument. He 
annoyed some of his colleagues who 
disagreed with him, and indeed of-
ten enjoyed provoking those whose 
views he regarded as superfi cial. But 
his views were always respected and 
as a man he inspired genuine af-
fection. Since his death, there have 
been numerous tributes to him from 
former students and colleagues with 
the message that “he changed my 
life,” his work having an enormous 
infl uence on thousands of people 
around the world. His last writing 
was a chapter for a book published 
in 2010 on Wilhelm Baldamus, Pro-
fessor of Sociology at Birmingham in 
the 1970s. He wrote that “Baldamus 
was a unique individual […] he did 
not go along with the changing trends 
of sociological thought and practice 
[…] he was a man who had the cour-
age of his convictions and stood by 
them when dealing with friends and 
colleagues.” He could have been writ-
ing about himself here. He received 
a lifetime achievement award from 
the British Sociological Association in 
2010 and he will be much missed by 
family, friends and colleagues.

 

الذي  راك�س  جون  ذكرى  حتفظ 

االأول  دمي�صرب-كانون   18 يف  تويف 

ومثقفا  وطاقة  كبري  �صغف  رجل  بو�صفه   2011

مراتب  اإىل  االجتماع  علم  بدرا�صة  �صما  مرموقا 

اإيليزابث يف جنوب  اآكادميية جديدة. ولد يف بورت 

الثامنة  �صن  يف  امللكية  بالبحرية  والتحق  اأفريقيا 

عودته  ولدى  الثانية.  العاملية  احلرب  خالل  ع�صرة 

التمييز  حيف  من  ب�صدة  تاأثر  اأفريقيا  جنوب  اإىل 

قبل  اأوال  الالهوت  در�س  )االأبرتهايد(.  العن�صري 

مدة  دّر�س  والفل�صفة.  االجتماع  علم  اإىل  يتحول  اأن 

اأن  قبل  ال�صابقة  رودي�صيا  يف  مدر�صة  يف  ق�صرية 

يتم طرده بو�صفه غري "مرغوب فيه" اأي ملنا�صرته 

دكتورا  اأكمل  العن�صري.  التمييز  مناه�صة  حركة 

فل�صفة يف جامعة ليدز ودّر�س حتى �صنة 1962 وحتّول 

يكون  اأن  قبل  ل�صنتني  برمينغهام  اإىل جامعة  حينها 

االجتماع  لعلم  ناجحني  لق�صمني  املوؤ�ّص�س  االأ�صتاذ 

واحد يف جامعة دورهام يف 1964 ثم اآخر يف جامعة 

وحدة  ملجل�س  املوؤ�ص�س  كان   .1970 �صنة  وارويك 

العن�صرية  العالقات  يف  االجتماعي  العلمي  البحث 

ثم   1984 اإىل   1979 ورئي�صه من  اآ�صتون  يف جامعة 

ق�صاها  فرتات  وبا�صتثناء  وارويك.  اإىل  بعدها  عاد 

ظل  ونيويورك  تاون  وكايب  تورنتو  يف  زائرا  اأ�صتاذا 

مر�صه  حتى  متميزا  اأ�صتاذا  ثم  اأ�صتاذا  وارويك  يف 

االأخري. 

العلمية  بالنظرية  جون  �صغف  اأدى   

النظرية  يف  رئي�صة  ق�صايا  كتابه  اإىل  االجتماعية 

 Key Problems in( االجتماعية  العلمية 

الذي حرر   ))1964( Sociological Theory
علم االجتماع من ارتباطه ال�صديد بوظيفية تالكوت 

طويل  اهتماما  الطلبة  من  العديد  واأورث  بار�صونز 

االجتماع.  علم  يف  الكال�صيكية  بالن�صو�س  االأمد 

وخا�صة  وزميل  ودوركامي  مارك�س  كتابات  كانت 

ماك�س فيرب مركزية يف تفكري جون. اأحيى االهتمام 

وامل�صالح  القيم  نزاعات  اأن  موؤمنا  النزاع  بنظرية 

 Social( معيارية، موؤلفا كتابا يف النزاع االجتماعي

Conflict ، 1981(. لقد فهم كيفية ا�صتغال قوى 
كونه  مع  وحتى  ولكن  املجتمع  يف  والقهر  ال�صلطة 

االأمر  اأخذ  فقد  الربملان  يف  حمتمال  عماليا  ع�صوا 

على اأنه عمل عامل اجتماعي عليه اأن يحلل ويف�صر ال 

اأن يتخذ مواقف �صيا�صية. 

�صد  العميق  غ�صبه  بالعلم  تعّلقه  يقلل  مل 

امل�صتوطنني  اإىل  وجهه  الذي  والعن�صرية  التمييز 

بريطانيا  اإىل  عادوا  الذين  القدامي  اال�صتعماريني 

كان ع�صوا يف جلنة خرباء   .1950 ال�صنوات  خالل 

واالنحياز  العن�صرية  حول  الدوليني  اليون�صكو 

�صنة  اإعالنهم  يف  بو�صوح  اأكدوا  اللذين  العن�صري 

بالعرق  ي�صمى  عما  النا�صئة  امل�صاكل  "اأن   1967

وتلك  بيولوجية"  منها  اأكرث  اأ�صا�صها  يف  اجتماعية 

كانت فكرة جديدة حينها. كان رئي�س جلنة اجلمعية 

الدولية لعلم االجتماع للعالقات العن�صرية واالإثنية 

1964، مبعية روبرت مور  �صنة  بدا  �صنوات.  لثماين 

متخ�س  الذي  بريمنغهام  �صباربروك،  يف  العمل 

والنزاع  واجلماعة  العرق  �صهرة  االأكرث  كتابه  عن 

البحث  اإىل  بعدها  عاد  ثم   )1967 ومور،  )راك�س 

يف هاند�صوورث بريمنغهام �صنة 1974 وهو ما اأنتج 

املهاجرون اال�صتعماريون يف مدينة بريطانية: حتليل 

طبقي )رك�س وتوملين�صون، 1979(.

يف  يحتّد  وكان  �صلبة  نظرات  يتبنى  جون  كان 

اختلفوا  الذين  زمالئه  من  عددا  اأزعج  احلجاج. 

معه وكان يف احلقيقة ي�صعد ال�صتفزاز اأوالئك الذين 

كان يرى اأنهم �صطحيون. ولكن نظراته كانت تلقى 

اإن�صانا.  للود ال�صادق بو�صفه  االحرتام وكان مثريا 

منذ وفاته كانت هناك ثمة العديد من ر�صائل الثناء 

عليه من طلبته وزمالئه ال�صابقني موؤكدة على القول 

اأثر  لعمله  كان  اأن  اعتبار  على  حياتي"،  غرّي  "لقد 
هائل يف اآالف من النا�س يف كل اأرجاء العامل. كان 

2010 حول  اآخر ما كتب ف�صال يف كتاب ن�صر �صنة 

 )Wilhelm Baldamus( بالدمو�س  ويلهلم 

اأ�صتاذ علم االجتماع يف بريمنغهام خالل ال�صنوات 

يجار  مل  فريدا...  كان  "بلدامو�س  اأن  كتب   .1970

وممار�صته.  االجتماع  علم  لفكر  املتغرية  التيارات 

كان للرجل �صجاعة حتّمل قناعاته مت�صبثا بها لدى 

تعامله مع اأ�صدقائه وزمالئه". كان ميكن اأن يكون 

اأحرز  هاهنا.  نف�صه  عن  ذاته  هو  يكتبه  مما  هذا 

الربيطانية  اجلمعية  من  الكاملة  االأعمال  جائزة 

2010. ل�صوف يفتقد ب�صدة من  لعلم االجتماع �صنة 

قبل عائلته واأ�صدقائه وزمالئه.  

 جون راكس )John Rex( يتوفى 
في السادسة والثمانين من عمره

بقلم سالي توملينسون )Sally Tomlinson(، جامعة أكسفورد، 
وروبرت مور )Robert Moore( جامعة ليفربول، المملكة المتحدة > John Rex dies at 86

by Sally Tomlinson, University of Oxford, UK, and Robert Moore, University of Liverpool, UK

J ohn Rex, who died on 
December 18 (2011), 
will be remembered as a 
man of great passion and 
energy, and an outstand-

ing intellectual who raised the study 
of sociology to new scholarly heights. 
He was born in Port Elizabeth, South 
Africa and joined the Royal Navy aged 
18 during World War II. Returning to 
South Africa and keenly aware of the 
injustice of apartheid, he fi rst studied 
theology, before changing to sociol-
ogy and philosophy. He briefl y taught 
at a school in the former Rhodesia 
before being expelled as an “undesir-
able” – code for supporting the anti-
apartheid movement. He completed 
a PhD at Leeds University, teaching 
there until 1962, then moving to 
Birmingham University for two years 
before becoming the founding Pro-
fessor of two successful sociology 
departments at Durham University in 
1964 and then at Warwick University 
in 1970. He was the Founder and Di-
rector of the Social Science Research 
Council’s Research Unit in Race Rela-

tions at Aston University from 1979 
to 1984, after which he returned to 
Warwick. Apart from visiting profes-
sorships in Toronto, Cape Town and 
New York, he remained at Warwick 
as Professor, and then Emeritus, until 
his fi nal illness. 

   John’s passion for sociological the-
ory, led to his classic book Key Prob-
lems in Sociological Theory (1964), 
which freed sociology from heavy re-
liance on Parsonsian functionalism, 
and gave many students a lifelong in-
terest in the classic texts of sociology. 
The writings of Marx, Durkheim, Sim-
mel, and especially Max Weber were 
central to John’s thinking. He revived 
interest in confl ict theory, believing 
that confl icts of values and interests 
are the norm, writing a book on So-
cial Confl ict in 1981. He understood 
how power and coercive forces work 
in society, but, even though he once 
stood as a potential Labour Member 
of Parliament he took the view that 
it was the job of social scientists to 
analyze and explain rather than take 
active political stances. 

   His concern for science did not pre-
clude his deep anger at the discrimi-
nation and racism directed at former 
colonial immigrants who entered Brit-
ain from the 1950s. He was a member 
of the UNESCO International Experts 
Committee on Racism and Racial 
Prejudice, which in their statement in 
1967 clearly asserted that “problems 
arising from so-called ‘race’ relations 
are social in origin rather than bio-
logical” – a novel idea at the time! He 
was President of the International So-
ciological Association’s Committee on 
Racial and Ethnic Relations for eight 
years. In 1964 he began, with Rob-
ert Moore, the work in Sparkbrook, 
Birmingham, which led to his best 
known book, Race, Community and 
Confl ict (Rex and Moore, 1967), and 

then he returned to do research in 
Handsworth, Birmingham, in 1974, 
which produced Colonial Immigrants 
in a British City: a Class Analysis (Rex 
and Tomlinson, 1979).

   John held strong views and could 
be uncompromising in argument. He 
annoyed some of his colleagues who 
disagreed with him, and indeed of-
ten enjoyed provoking those whose 
views he regarded as superfi cial. But 
his views were always respected and 
as a man he inspired genuine af-
fection. Since his death, there have 
been numerous tributes to him from 
former students and colleagues with 
the message that “he changed my 
life,” his work having an enormous 
infl uence on thousands of people 
around the world. His last writing 
was a chapter for a book published 
in 2010 on Wilhelm Baldamus, Pro-
fessor of Sociology at Birmingham in 
the 1970s. He wrote that “Baldamus 
was a unique individual […] he did 
not go along with the changing trends 
of sociological thought and practice 
[…] he was a man who had the cour-
age of his convictions and stood by 
them when dealing with friends and 
colleagues.” He could have been writ-
ing about himself here. He received 
a lifetime achievement award from 
the British Sociological Association in 
2010 and he will be much missed by 
family, friends and colleagues.

 

سوف

النظرية  يف  البحث  رائد  رك�س  جون 

االجتماعية والعالقات العرقية.
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�صنة  جوهان�صون  وكورت  اأنا 

يف  تنفيذيني  �صكرتريين   1974

 Tom( اجلمعية الدولية. حينها كان توم بومتور

ب�صدد  ال�صكرتارية  وكانت   )Bottomore
االنتقال من ميالنو اإىل جامعة كيبك يف مونرتيال 

اجتماع  اأ�صتاذ علم  اأدّر�س. كان كورت  حيث كنت 

يف جامعة كونكورديا وعملنا �صويا ملا يقارب االأربع 

ع�صو  كان  ذلك  وبعد   .)1979-1974( �صنوات 

رافيي  مار�صال  جانب  اإىل  التنفيذية  ال�صكرتارية 

)Marcel Rafie( اأ�صتاذ علم االجتماع بجامعة 

اأم�صرتدام  اإىل  ال�صكرتارية  انتقال  حتى  الكيبك 

�صنة 1983.

اجلماعة  �صمن  موقعه  ح�صن  من  الرغم  على 

العلمية الناطقة باالإجنليزية يف مونرتيال ويف عموم 

اأي�صا.  بالفرن�صية  الل�صان  طليق  كورت  كان  كندا 

وكانت اأن�صطتنا اليومية يف ال�صكرتارية جتري على 

االأغلب بالفرن�صية وكان هو ي�صر اأن تكون على ذلك 

الثقافة  جتاه  الكبرية  ح�صا�صيته  �صاهمت  النحو. 

الناطقة بالفرن�صية يف الكيبك وهو ما  كنت كثرية 

االإعجاب به يف تعزيز دور الل�صان الفرن�صي يف عمل 

االت�صاالت  اأغلب  كانت  وقت  يف  الدولية  اجلمعية 

واالأعمال تتم باللغة باالإجنليزية.

بالغا  اهتماما  مهتما  منا  واحد  اأي  يكن  مل 

وبالكثري  قبل  كورت  ولكن  وامليزانية  املالية  باالأمور 

من الكرم اأن يت�صلم م�صوؤوليات ال�صندوق. مل تكن 

الفقري  املايل  احلال  اإىل  بالنظر  �صهلة  املهمة  نلك 

االنخراطات  �صاعدنا منو  اآنذاك.  الدولية  للجمعية 

�صحيحة  ظلت  املداخيل  ولكن  والفردية  اجلماعية 

و�صقط موؤمتر 1974 يف تورنتو يف اخل�صارة. وتالفى 

اأخرى  الو�صعية احلرجة مبعية عنا�صر  تلك  كورت 

االأوىل  عهدتنا  منتهى  ويف  التنفيذية.  اللجنة  من 

جملة  ت�صمن  ماليا  تقريرا  قدمنا   )1978-1974(

من  اأكرث  مال  على  احل�صول  تكفل  التو�صيات  من 

من  الرغم  وعلى  من�صوراتنا.  ومن  اال�صتحقاقات 

تقلقل مالية اجلمعية الدولية بني االرتفاع واالنحدار 

اأمينا،  اأمام،  اإىل  النظر  يوا�صل  كورت  كان  فقد 

ُمظهرا ح�ّس م�صوؤولية عال.

قدم كورت جوهان�صون كذلك م�صاهمة معتربة 

ن�صر  عرب  الدولية  اجلمعية  بتاريخ  معرفتنا  يف 

ال�صنوات  طوال  احلدثية  الت�صجيالت  من  �صل�صلة 

والن�صخ اخلطية  التي جمعها  املراجع  كانت   .1980

للجمعية  �صابقني  قادة  مع  اأجراها  التي  للمقابالت 

الدولية نقطة االنطالق لكتابة تاريخ موجز للجمعية 

الدولية لعلم االجتماع 1997-1948.

ال�صكرتارية  يف  عهدته  انق�صاء  اأثر  وعلى 

التنفيذية وا�صل كورت التعاون مع اجلمعية الدولية 

التدري�س  االأثناء  تلك  يف  وا�صل  عديدة.  ل�صنوات 

بحق  كان  االإبادة.  درا�صات  يف  بحوثه  وتطوير 

اإىل  عمله  وارتقى  املجال  هذا  يف  رائدة  �صخ�صية 

االإبادة  لدرا�صات  مونرتيال  معهد  بتاأ�صي�س  ذروته 

 Frank( �صالك  فرانك  زميله  مبعية   1986 �صنة 

.)Chalk

اآب  اأوتى  31 من  تويف كورت الذي كان ولد يف 

1 دي�صمرب-كانون  يوم  الكيبك  اأملانيا، يف  1920 يف 

االأول 2011.   

كورت جوهانسون 
2011-1920

سيلين سان بيير )Céline Saint-Pierre(، جامعة الكيبيكن منوتريال، مديرة تنفيذية 
1974-1979 وعضو اللجنة التنفيذية 1986-1990 للجمعية الدولية لعلم االجتماع

انتُخبنا

الدولية  اجلمعية  اأن�صطة  يف  املخل�س  امل�صاهم 

لعلم االجتماع.
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الميراث والقطيعة

في علم االجتماع 
الكولومبي

 ،)Fernando Cubides( وفرناندو كوبيدس )Patricia S. Jaramillo Guerra( بقلم باتريسيا س. جاراميللو غويرا
جامعة كولومبيا الوطنية، بوغوتا

نوفمرب-ت�صرين   4 اإىل   2 من  الكولومبيون  االجتماع  علماء 

2011 يف مدينة كايل يف موؤمترهم الوطني العا�صر.  الثاين 

املعا�صر.  الكولومبي  االجتماع  علم  يف  والقطيعة  املرياث  هو  املو�صوع  كان 

كان املنظمون ق�صم علم االجتماع جلامعة دال فال وجامعة ICESI وجامعة 

�س للفكر  دال با�صيفيكو. وف�صال عن ذلك كان هناك موؤمتر اإعدادي خ�صّ

الفيبريي. 

اإىل تعزيز اخت�صا�صنا  كان جناح هذا املوؤمتر �صديد االأهمية بالن�صبة 

خا�صة واأن اآخر املوؤمترات الوطنية كان انعقد �صنة 2006. على الرغم من 

كون التقليد العلمي االجتماعي الكولومبي �صهد مولده خالل ال�صنوات 1950 

ميار�س  اأن  عليه  كان  الذي  العنيف  بال�صياق  تاأثرا  التقطع  من  عانى  فاإنه 

فيه والو�صم الذي األ�صق به باتهامه بال�صلة بحركات حرب الغوار. اأغلقت 

العديد من االأق�صام طوال خم�صة ع�صر �صنة ومل تفتح اأبوابها من جديد اإال 

خالل اخلم�س اأو الع�صر �صنوات االأخرية.

اجتمع

اال�صتغال بعلم االجتماع اأمر بالغ اجلدية. علماء اجتماع 

كولومبيون �صبان م�صاركون يف املوؤمتر الوطني املنعقد يف 

كايل بني الثاين و الرابع من نوفمرب ت�صرين 2011.
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من منظور مادته �صّيد علم االجتماع الكولومبي يف خ�صم جمتمع ملئ 

التفاوت  م�صتويات  را�صخة،  دميقراطية  مع  العنف  يتعاي�س  بالتناق�صات: 

من بني االأرفع م�صتوى يف اأمريكا الالتينية  ولكن ويف نف�س الوقت يعرتف 

توجد  ما  قليال  التي  والثقافية  االجتماعية  احلقوق  بكل  القانوين  النظام 

ا�صتثنائيا  خمتربا  االجتماع  لعلم  كولومبيا  منحت  الالتينية.  اأمريكا  يف 

ولكن الو�صعية كانت تتطلب من علم االجتماع اأن يكون على قدر عال من 

امل�صوؤولية.

علم  ق�صم  تنظيم  من  لفيرب  املخ�ص�س  االإعدادي  االجتماع  كان 

املنظمة  اجلامعات  من  ومدعوما  الوطنية  كولومبيا  بجامعة  االجتماع 

فكر  تاأويل  يف  احلادثة  االأخرية  التطورات  ملناق�صة  م�صّمما  كان  للموؤمتر. 

ماك�س فيرب )Max Weber( فكان منتدى مفتوحا تي�صر بف�صل م�صاركة 

 Wolfgang( �صلو�صرت  وولفغانغ  عاملي:  �صيت  ذوي  اجتماع  علماء 

 Francisco( فيلليغا�س  جيل  وفران�صي�صكو  اأملانيا  من   )Schluchter
 )Esteban Vernik( من املك�صيك واإي�صتيبان فرنيك )Gil Villegas
 Javier Rodríguez( مارتيناث  رودريغاث  وخافيري  االأرجنتني  من 

 )José Almaraz Pestana( وخو�صي اأملاراث بي�صتانا )Martínez
من اإ�صبانيا. و�صجل امل�صاركون اأهمية اإعادة قراءة عمل فيرب بو�صفه بالغ 

االأهمية ال فقط بالن�صبة اإىل املخت�صني بل بالن�صبة اإىل اجلمهور العري�س. 

هذه  مثل  اأن  الدوليون  ال�صيوف  كما  املحليون  االجتماع  علماء  والحظ  

وتنعك�س  نادرة  كال�صيكي  كاتب  لعمل  املخ�ص�صة  امل�صتوى  عالية  املناق�صة 

اإيجابا على حال التفكري النقدي يف كولومبيا.

املتدخلني  من  وافر  عدد  اأي�صا  ثمة  هناك  كان  الرئي�س  املوؤمتر  يف 

بركلي،  كولومبيا  جامعة  من  اجلمعية  رئي�س  بورواي  مايكل  العامليني: 

مارتين�س  اإنريكي  االجتماع  لعلم  الالتينية  االأمريكية  اجلمعية  ورئي�س 

بالربازيل  الفيدرالية  بينامبوكو  جامعة  من   )Henrique Martins(

برن�صتون  جامعة  من   )Alejandro Portes( بورت�س  واآليخاندرو 

تانتي  واإمييليو  والتنمية،  الهجرة  مركز  يدير  حيث  املتحدة  بالواليات 

اأنطونيو غاروتون  اآير�س ومانويل  )Emilio Tenti( من جامعة بيون�س 

)Manuel Antonio Garretón( من جامعة �صانتياغو الكاثوليكية 

االآكادميية  فيدال )Milton Vidal( من اجلامعة  وميلتون  ال�صيلي  يف 

الدولية  ال�صخ�صيات  هذه  اأ�صفت  ال�صيلي.  يف  امل�صيحية  لالإن�صانيات 

حيوية على احلوارات املعا�صرة حول حركة الطلبة وعلم االجتماع الكوين 

والهجرة وعلم االجتماع العمومي وما بعد اال�صتعمار.

كان:  مما  اأف�صل  نتائج  حترز  اأن  التنظيمية  للجهود  يكن  مل    

عامليا  اأحد ع�صر �صيفا  علمية،  ورقة   200 م�صارك،   600 24 جل�صة عمل، 

وم�صاركة من 15 برناجما �صو�صيولوجيا من ال�صبكة الكولومبية ملعاهد علم 

االجتماع واأق�صامه. كان جناح املوؤمتر جليا للعيان وتردد رجع �صداه اأثناء 

جيدة" و  �صحة  يف  االجتماع  "علم  قبيل  من  تعابري  يف  اخلتامية  اجلل�صة 

معريف  علمي  حقل  اأي  مثل  مثله  ومنا�صب  م�صداقية  ذو  "اخت�صا�صنا 
اآخر".

علم  بها  يتمتع  التي  احليوية  اأي�صا  هو  العمل  جل�صات  مناخ  اأكد 

االجتماع الكولومبي والتي دلل عليها تزايد عدد املعاهد والطلبة الوافدين 

م�صتندا اإىل عالقات كونية يف االجتاه املعاك�س. كما لوحظ اأن العديد من 

علماء االجتماع هاجروا واأثروا حقوال معرفية اأخرى بعد اأن حت�صلوا على 

ومقاربات  للذاتية  جديدة  مبفاهيم  ذاته  االخت�صا�س  يتنوع  �صهاداتهم. 

غري معهودة للجندر واأخرى جديدة للدين وم�صائل اأخرى. وتروج املوا�صيع 

اال�صتهالك منظورا  رواجا كبريا وخا�صة منها  االآن  قيمتها  ُحّط من  التي 

علم  موا�صيع  طبعا  توجد  كما  الفني.  والتعبري  والذوق  املو�صة  عرب  اإليه 

اجلامعات  الفالحني،  حركات  التقليدي:العنف،  الكولومبي  االجتماع 

الريفية واملنظمات العمالية التي يتوا�صل االهتمام بها ما دامت احلياة. 

ِمعة على اإطرائها تفاين املنظمني ومهاراتهم  مل تكن الوفود جُمْ  

كرمهم  وكذلك  بل  فح�صب  مثريا  فكريا  لقاءا  املوؤمتر  من  جعلت  التي 

اجلزيل و�صيافتهم املو�صولة ودفئهم اال�صتثنائي يف مدينة ال�صال�صا.  
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واالإن�صانيات  االجتماعية  العلوم  يف  مرموقون  اآكادمييون 

اأذربيجان  ومن  تركيا  ومن  اأوروبية  بلدان  من  و  رو�صيا  من 

يف  للم�صاركة   )Ufa( اأوفا  اإىل  وطاجاك�صتان  وقرغيز�صتان  واأوزباك�صتان 

 .2011 6 �صبتمرب-اأيلول  4 اإىل  املوؤمتر العاملي لعلماء االجتماع االأتراك من 

للبلدان  احل�صارية  املقدرات  االآ�صيوي:  االأوروبي  الف�صاء  املو�صوع"  كان 

كان  والع�صرين".  الواحد  القرن  يف  الرو�صية  واملناطق  بالرتكية  الناطقة 

كازاخ�صتان  يف  مبوؤمتر  متبوعا   2005 �صنة  تركيا  يف  انتظم  االأول  املوؤمتر 

واآخر يف قرغيز�صتان.

اأوفا مدينة جميلة وم�صيافة على االأورال اجلنوبي تعد �صاكنة تتجاوز املليون 

ن�صمة. هي عا�صمة با�صكورتو�صتانن واحدة من مناطق االحتاد ال�صوفياتي ذات 

اال�صتقالل الذاتي.وهي منطقة متعددة االإثنيات بها الب�صكري يكونون ثاين اأكرب 

اإثنية عددا بعد الرو�س. تنتمي لغة الب�صكري اإىل جمموعة اللغات الرتكية وح�صب 

والب�صكريية.  الرو�صية  وهما  الر�صمية  بال�صفة  لغتان  تتمتع  الب�صكريي  الد�صتور 

وتعترب  املناطق احل�صرية  م�صافهة يف  اال�صتعمال  وا�صعة  لي�صت  االآن  ولكن هذه 

واقعة حتت خطر االنقرا�س على الرغم من جهود �صيا�صية بذلت موؤخرا من اأجل 

تو�صيع ح�صورها العمومي.

علم االجتماع التركي 
في فضاء أوروبي آسيوي

بقلم إيلينا زدرافوميسالفا )Elena Zdravomyslova(، الجامعة األوروبية، سان بيترسبورغ، 
روسيا، عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية الدولية،  2014-2010

أتى

يوفا،  يف  الرابع  العاملي  االأتراك  االجتماع  علماء  موؤمتر 

عا�صمة جمهورية ب�صكورتو�صتان.
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يتم االت�صال االحرتايف العلمي االجتماعي بالرو�صية. ا�صتقبلت جمعية علم 

الرو�س،  االجتماع  علماء  اجلمعية  يف  جماعي  ع�صو  وهي  الب�صكريية،  االجتماع 

املوؤمتر الذي ح�صره اأكرث من مائتي م�صارك من مناطق وبلدان خمتلفة. دعمت 

حكومة ب�صكورتو�صتان املوؤمتر باذلة امل�صاعدة املالية والتنظيمية للحدث. واألقى 

ممثل عن رئي�س ب�صكورتو�صتان خطابا ترحيبيا. وتتالت حتايا رمزية اأخرى مهمة 

اآتية من رئي�س االآكادميية الب�صكريية للعلوم، وكبري روؤ�صاء جمعية علماء االجتماع 

الرو�س ومندوب  املنتدب وممثلني عن جمعية علماء االجتماع  االأتراك ورئي�صها 

من اأذربيجان و�صخ�صي ممثال للجمعية الدولية. وقد توفرت ترجمة فورية.

كانت الورقات املقدمة يف اجلل�صات العمومية موجهة اإىل اأورواآ�صيا، ف�صائها 

وح�صارتها وتاريخها امل�صرتك وامل�صاكل التي تتقا�صمها وم�صتقبلها. هدف املوؤمتر 

الرئي�س بالن�صبة اإىل كبري روؤ�صاء جمعية علماء االجتماع االأتراك االأ�صتاذ اإركل 

م�صطفى هو توفري مفهمة علمية اجتماعية منا�صبة لعامل كوين متعدد االأقطاب 

ميّكن من دفع التنمية امل�صتدامة واندماج خمتلف الرتتيبات الثقافية واالجتماعية 

االقت�صادية وال�صيا�صية. ا�صتوحى املتدخلون يف اجلل�صات العمومية فكرة الهوية 

الهجينة يف قلب احل�صارة االأورواآ�صوية )التي كان طورها عامل االإثنيات الرو�صي 

من الرعيل االأول ل. غوميالف L. Gumilev من بني اآخرين كرثا(. ركزوا على 

النموذج الرتكي للتنمية االجتماعية والتاريخية وعلى اأهمية تعزيز الهوية العابرة 

للحدود وا�صتثمار االندماج الكامل يف العامل الرتكي.

قدمت ورقات حول النظرية والتطبيقات يف االأورواآ�صيوية املعا�صرة والعالقة 

اأق�صام  كانت  ورو�صيا.  الرتكي  للعامل  احلينية  وامل�صاكل  االجتماعية  العلوم  بني 

العلمي والتقدير"،  "االأورواآ�صيوية: ق�صايا اال�صتك�صاف والبحث  االأربعة:  املوؤمتر 

اأبعاد  واحللول"،  امل�صاكل  االجتماعية:  املعا�صر  االأورواآ�صوي  الف�صاء  "ديناميات 
الرتكي  العامل  يف  االجتماع  علم  و"مدار�س  الثقافية"،  االأورواآ�صيوي  الف�صاء 

ورو�صيا". وقد اتخذت خطوة كبرية اإىل االأمام باإقرار بعث "جملة علم االجتماع 

االأوراآ�صوية".

و  جهوية  بني  ما  �صالت  عقدت  التي  احلركة  من  بالكثري  املمرات  حفلت 

عابرة للقوميات اأو جددتها اأو اأبرمت اتفاقيات تبادل لبعثات الطلبة واالأ�صاتذة 

جتمع  التي  الرتجمة  وم�صاريع  امل�صرتكة  البحوث  فر�س  وناق�صت  اجلامعات  بني 

اآثار املوؤمتر املرجوة يتمثل  بني علماء اجتماع من بلدان خمتلفة. كان واحد من 

يف تنامي االأهمية الرمزية للجمعية ال�صو�صيولوجية الب�صكريية التي �صت�صت�صيف 

موؤمتر علماء اجتماع عموم رو�صيا يف اأكتوبر 2012.

من  العديد  واأم�صوا  العام  االجتماع  اأع�صاء  �صاغ  اجتماعاتهم  خالل 

بالرتكية  الناطقة  البلدان  اجتماع  علماء  بني  التعاون  تي�صري  اأجل  من  القرارات 

تنظيم  على  اأوفا  جامعات  ممثلو  ووافق  تركيا.  رو�صيا  اجتماع  علماء  بني  وكذا 

تبادل لالأ�صاتذة والطلبة كما رمز تبادل الهدايا بني علماء اجتماع بلدان الل�صان 

الرتكي يف حفل الع�صاء اإىل تقاربهم املهني و الثقايف.

 Nariman  1999-1925( اآيتوف  لنارميان  تذكارية  لوحة  املوؤمتر  اأجنز 

الرعيل  اإىل  انتمى  والذي  الب�صكريي  االجتماع  علم  معهد  موؤ�ص�س   )Aitov
1964 خمرب علم االجتماع يف  االأول من علماء االجتماع ال�صوفيات واأ�ص�س �صنة 

اأوفا. �صاهم يف التخطيط اجلهوي ويف الهند�صة االجتماعية واأجنز بحوثا حول 

من  اأكرث  حرر  والتقنية.  العلمية  للثورة  االجتماعية  واالآثار  االجتماعي  احلراك 

اأف�صل  جائزة  للعلوم  ب�صكورتو�صتان  جامعة  اأ�ص�صت   2000 و�صنة  اإ�صدار.   300

اإ�صدار يف علم االجتماع. 

تلخي�صا كان اللقاء دليال على االندماج الثقايف و االآكادميي االآخذ باالزدياد 

بني البلدان الناطقة بالرتكية حمفزا للتعاون العابر للقوميات واالعرتاف بالتنوع 

اأن ي�صطلع علماء اجتماع تركيا بدور كبري  ال�صو�صيولوجي. مل يكن من املفاجئ 

االحتاد  انهيار  بعد  م�صتقلة  الو�صطى  اآ�صيا  دول  اأ�صبحت  ال�صريورة.   هذه  يف 

ذات  رو�صيا  من  ال�صرقية  واملناطق  القوقاز  �صمال  مثل  مثلها  وهي  ال�صوفياتي 

�صاكنة ناطقة بالرتكية ذات وزن. ولكن االندماج ال يتاأ�ص�س على الت�صارك اللغوي 

االأورواآ�صيوية. وعليه  بالوحدة هي  التعلق  تتقا�صم  فح�صب بل على مثل ح�صارية 

فاإن اجلذور التاريخية وم�صارات التحديث والذاكرة امل�صرتكة والتقاليد الثقافية 

كانت كلها حمط حوار بو�صفها موارد ثقافية لالندماج االجتماعي. ومثلما قال 

اأحد املنظمني:" على الرغم من اأن البلدان الناطقة بالرتكية كانت منف�صلة عن 

التعاون  نتحدث عن  اأن  اليوم  باإمكاننا  فاإن  األف عام  البع�س على مدار  بع�صها 

الثقايف واالآكادميي بينها".  
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 11 من  املا�صي  اليوبيل  موؤمتر 

 2011  )1 دي�صمرب )ك   13 اإىل 

يف جامعة جواهر ال نهرو يف نيودلهي. احت�صن 

االجتماعية  النظم  درا�صات  مركز  املوؤمتر 

يف  �صهري  اجتماعي  علم  ق�صم  وهو  باجلامعة 

كومار  اآرناند  االأ�صتاذ  الكلية  ويراأ�س  الهند. 

)Anand Kumar( �صكرتري تنظيم املوؤمتر 

الن�صط.

ينتظم موؤمتر منتدى علم االجتماع الدويل 

ثالثية:  هيكلة  ح�صب  االآن  �صنويا  اأ�صبح  الذي 

ف�صال  واختتامية  )افتتاحية،  عمومية  جل�صات 

ميكن  وندوة  تذكاريتني(  حما�صرتني  عن 

من  ودزينتان  بالتوازي  جل�صاتها  تنتظم  اأن 

منف�صلة  تنتظم  البحث  جلان  اجتماعات 

اجلل�صات  تنتظم  االأخرى.  عن  منها  الواحدة 

غري  مدن  يف  لها  والالحقة  للموؤمتر  ال�صابقة 

يف  واعتدنا  الرئي�س.  املوؤمتر  حتت�صن  التي 

موؤمتر  تنظيم  على  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 

انعقاد  قبل  مبا�صرة  ال�صبان  االجتماع  علماء 

املوؤمتر. انتظم اجتماعان خا�صان يف الفرتة ما 

قبل املوؤمتر جزءا من احتفاالت اليوبيل املا�صي 

اللذين  الرئي�صني  املركزين  والكناو  مومباي  يف 

احت�صنا بدايات تدري�س علم االجتماع والبحث 

فيه يف الهند.

اآكادميي-رجل  املا�صي  اليوبيل  افتتح 

حميد  ال�صيد  فخامة  الهند،  رئي�س  نائب  دولة، 

يوبيل الجمعية الهندية 
لعلم االجتماع الماسي

 بقلم ت.ك. أوومن )Oommen(، جامعو جواهر ال نهرو، نيودلهي، الهند، رئيس اللجنة 
التنظيمية لمنتدى علم االجتماع الدولي ، رئيس الجمعية الدولية األسبق 1994-1990

�صابقا انتظم رئي�صا  بو�صفه  اأوومن  ك.  ت.  االأ�صتاذ  تكرمي 

رئي�س  نائب  قبل  من  االجتماع  لعلم  الهندية  للجمعية 

امل�صت�صار  نائب  اأن�صاري.  حميد  م.  �صري  الهند 

رئي�س  مبعية  بينهما  واقفا  �صوبوري  كومار  �صوذير 

كاتاكيام  جون  جاكوب  الدويل  االجتماع  علم  منتدى 

اليمني. على 
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علم  دور  مبنا�صبة  اعرتف  الذي  اأن�صاري 

العامل  له  يتعر�س  ملا  الت�صدي  يف  االجتماع 

على  ال�صياق  هذا  يف  واأكد  اأزمات  من  املعا�صر 

االأهمية اخلا�صة لعلم االجتماع العمومي. وتوىل 

 ،)J. J. Kattakayam( كاتاكيام  ج.ج. 

رئي�س املنتدى احلايل، اال�صطالع مبهمة اإطالق 

املوؤمتر  مو�صوع  يف  متحدثا  الرئي�صة  املناق�صات 

الهند". يف  االجتماعي  والتغري  االجتماع  "علم 

تكري�س  كذلك  االفتتاحية  اجلل�صة  �صهدت 

املتميزين  الهنود  االجتماع  علماء  تكرمي  عادة 

�س.ك.  وهم  منهم  ثالثة  ت�صلم  ال�صنوية. 

جامعة   ،S. K. Srivastava( �صريفا�صتافا 

 P. K. B( نايار  ب  وب.ك.  هندو(،  بينارا�س 

اأوبريوا  وج.ب.�س.  كرياال(،  جامعة   ،  Nayar
جائزة  دلهي(  جامعة   ،J. P. S. Uberoi(

يف  الهندية  بالعادة  ومت�صكا  الكاملة.  االأعمال 

تبجيل االأكرب عمرا مت تكرمي كل روؤ�صاء املنتدى 

ال�صابقني االأحياء مبنا�صبة اليوبيل. 

كان مو�صوع الندوات اخلم�صة علم االجتماع 

اأزمة  دويل،  منظور  االجتماعي-  التغيري  واأزمة 

التنمية وق�صايا  اأزمة  اأزمة التطرف،  احلوكمة، 

دلهي.  يف  االجتماع  وعلم  املجتمع  التهمي�س، 

كانت الندوة االأوىل كونية املدى وكانت االأخرية 

مركزية  املتبقيات  كانت  فيما  املذاق  حملية 

هندية. وعلى ذلك كانت املت�صل الكوين الوطني 

على  التعليق  نيتي  يف  لي�س  التغطية.  تام  املحلي 

اإىل  االإ�صارة  املنا�صب  من  ولكن  الندوات  هذا 

اأطراف  اأكتب لقراء من  اأنني  املنتدى االأول مبا 

الواليات  من  متدخلني  اأربعة  ثمة  كان  الكون. 

اليابان.  ومن  اأملانيا  ومن  ال�صويد  ومن  املتحدة 

بورواي  مايكل  الدولية  اجلمعية  رئي�س  اأدىل 

املنتدى.  رئا�صة  اأنا  وتوليت  االفتتاحية  بالكلمة 

احلركات  اأهمية  على  بورواي  االأ�صتاذ  اأكد 

االجتماعي يف فهم اأزمة التغيري الراهنة معتربا 

اأنا على  ا وحاّل. ركزت  اإياها و يف اآن معا َعَر�صً

التبادل غري القابل للف�صم بني اخت�صا�س علم 

والتغيري.  االجتماعية  االأزمة  وظاهرة  االجتماع 

اإىل  كل  م�صتندين  االآخرون  املتدخلون  وحتدث 

حال بلده.

التذكاريتني  املحا�صرتني  مو�صوعا  كان 

االجتماع  لعلم  التعددية  الطبيعة  عك�صتا  اللتني 

والبنية  االجتماعي  "احلراك  املتنامي  الهندي 

املفهومي  التوجيه  االجتماعية- يف اجتاه تعديل 

 M. �صرينيفا�س  م.ن.  )حما�صرة  واملنهجي" 

التذكارية( وقد األقاها االأ�صتاذ   N. Srinivas
و   )P. N. Mukherjee( موخرجي  ن.  ب. 

اإعادة  يف  اال�صتعارة-  اإىل  املثال  النموذج  "من 
كمال  ر�صا  )حما�صرة  الثورة"  يف  النظر 

 )Radhakamal Mukerjee موخرجي  

 D.( ظاناغار  د.ن.  االأ�صتاذ  األقاها  التي 

�صابق  رئي�س  وكالهما   )N. Dhanagare
غوبتا  ديبنكار  االأ�صتاذ  واألقى  للمنتدى. 

اجتماع  عامل   )Dipankar Gupta(

ت�صليم   " االختتامية:  الكلمة  ن�صبيا  �صنا  اأ�صغر 

احلوكمة. املواطنة والنمو والتنمية".

775 ملخ�س ورقة  احتوى كتاب امللخ�صات 

علمية تليت يف جلان البحث االثنني والع�صرين. 

هما  جلنتني  يف  تقدميا  االأوراق  اأكرث  وكانت 

والقبلية،  والفالحية  الريفية  اجلماعات  جلنة 

قدمت  فيما  والتنمية  االجتماعي  التغري  وجلنة 

واملجتمع  الرتبية  جلان  اإىل  عددا  االأوراق  اأقل 

ميكن  ما  وهو  واملنهج  املفهوم  وجلنة  والنظرية 

اهتمامات  يف  الراهن  االجتاه  عن  يعرب  اأن 

البحث يف علم االجتماع الهندي.

ت�صمن عدد خا�س  املا�صي  اليوبيل  مبنا�صبة 

املنتدى  جملة  ال�صو�صيولوجية،  الن�صرية  من 

الر�صمية ورقتني بحثيتني مطولتني كانت اإحداها 

�صاه  اأ.م.  االأ�صتاذ  وكتبها  املنتدى  تاريخ  حول 

فيما ركزت االأخرى على حتليل خم�صني �صنة من 

الن�صرية ال�صو�صيولوجية �صاغها رئي�س حتريرها 

 .)N. Jayaram( احلايل االأ�صتاذ ن. جايارام

�صاج  الن�صر  دار  اأخرجت  ذلك  عن  وف�صال 

من  �صبعة   )Sage Publishers( للنا�صرين 

كانت  الن�صرية  يف  املن�صورة  العلمية  االأوراق 

االجتماع  �صتة منها حول موا�صيع خمتلفة: علم 

الزراعي،  التحول  املتحولة،  الطبقات  الهندي، 

فيما  االجتماعية  احلركات  الرتبية،  املهم�صون، 

خمتارة.وعلى  رئا�صية  خطب  يف  ال�صابع  متثل 

لعلم  الدويل  املنتدى  يوبيل  موؤمتر  كان  العموم 

االجتماع املا�صي حدثا هاما �صاهم فيه ما يناهز 

املقت�صب  التقرير  هذا  يوفر  قد  مبعوث.   1500

وطنية  جمعيات  ت�صتغلها  منا�صبة  املوؤمتر  حول 

مقارن.  منظور  يف  احتفاالتها  لو�صع  اأخرى 

تذكري  بهدف  نظم  اأن احلدث  ذلك  واالأهم من 

علماء االجتماع الهنديني اأن رحلتهم �صتمتد بهم 

اإىل اأميال اأخرى عديدة.   
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T he four BRIC countries, Brazil, Russia, India, and 
China, are being rapidly drawn together by the 
tectonic shifts in the global order. To better un-
derstand these processes and their implications 

for internal stratifi cation sociologists from the four countries 
assembled in October 2011 at the Chinese Academy of So-
cial Sciences (CASS) in Beijing to discuss Pielin Li’s (2011) 
edited collection Jin Zhuan Guo Jia She Hui Fen Ceng: Bian 
Qian Yu Bi Jiao (Social Stratifi cation in the BRIC countries). 
The edited volume seeks to help sociologists better under-
stand what unites and what separates these four countries. 

   The original formulation of the BRICs refers to countries 
with very large land areas (over 3 million square kilometers), 
huge populations (over 150 million people) and developing 
economies with (relatively) high growth rates. The papers al-
lowed us to understand that these three factors have empiri-
cally verifi able consequences for political and economic life, 
as well as for the production of knowledge. Important regional 
inequalities exist in all four nations. Thus, in comparison with 
developed countries, relatively large rural populations are 
to be found, rural-urban inequalities are greater than those 
found within urban areas, public servants or politicians have 
disproportionate shares of national wealth and form part of 
the fast growing “middle classes.” When we examine spe-
cifi c sections of the book some common dynamics appear: 
for example, increasing percentages of the population have 
improved access to education over time but, in spite of this, 
important structural inequalities persist and contribute to in-
equality. Also, since economic development in none of these 

countries followed the track proposed by modernization the-
ory, this implies that there are important lessons to be drawn 
for theories of economic and social development. 

   The identifi cation of so many common points led to con-
stant refl ections, over the course of the seminar, as to the 
distance between our own systems of social stratifi cation and 
those upon which the dominant (European and North Ameri-
can) traditions of social stratifi cation research and theorising 
are built. We questioned relevance of the traditional notion 
of stratifi cation, given the high social mobility, and the end of 
the idea of a “profession for life” (very pronounced in China 
and Russia, given their transitions to market economies). We 
noted how the absence of a notion of agency in stratifi cation 
research made it diffi cult to account for identity formation 
and social change. In order to render comparisons among the 
BRICs more meaningful, we saw a need to develop a deeper 
understanding of national statistics and how the same con-
cept can have a di�erent meaning in di�erent countries.

   While we recognized big di�erences separating the 
BRICs, these di�erences, and their consequences for dif-
ferent patterns of social and political action, will become 
ever clearer as these countries come to know each other 
better. Understanding di�erences, and the development of 
the capacity to live together in spite of them, will be key to 
building a common future, and also for the management 
of the inevitable confl icts. It is here, perhaps more than 
anywhere else, that sociological (and anthropological) re-
search will have a role to play.

التراتب االجتماعي 
في بلدان 

توم دويير )Tom Dwyer( جامعة كامبيناس، البرازيل، وعضو اللجنة التنفيذية 
للجمعية الدولية للفترة 2014-2010

�صويا  وال�صني  والهند  ورو�صيا  الربازيل  االأربعة  بره�س  بلدان 

العاملي.  النظام  طبقات  يف  التحوالت  اآثار  تلقي  اإىل  وب�صرعة 

اجتمع  الداخلي  الرتاتب  يف  والآثارها  ال�صريورات  لهذه  اأف�صل  فهم  اأجل  ومن 

ال�صينية  االآكادميية  2011 يف  اأكتوبر  االأربعة خالل  البلدان  اجتماع من  علماء 

 ،Pielin Li( يف بيجني ملناق�صة اإ�صدار بيلن يل )للعلوم االجتماعية )اآ�صعاج

2011( املعنون: جني زهوان غوو جيا �صي هوي فن �صنغ: بيان كيان يو بي جياو 

)الرتاتب االجتماعي يف بلدان بره�س(. ويهدف االإ�صدار اإىل م�صاعدة علماء 

االجتماع على فهم اأف�صل ملا يوحد هذه البلدان االأربعة وما يفرقها.

)اأكرث  �صا�صعة  م�صاحات  ذات  بلدان  على  لربه�س  االأول  الت�صكيل  يحيل 

150 مليون(  اأدنى ي�صاوي  من ثالثة ماليني كلم مربع(، و�صاكنة �صخمة )حد 

واقت�صاديات نامية ذات معدالت منو  عالية )ن�صبيا(. وقد مكنتنا االأوراق من 

ال�صيا�صية واالقت�صادية قابلة  اآثار يف احلياة  العوامل الثالث  اأن لهذه  اأن نفهم 

للتمحي�س خربيا )اإمبرييقيا( وكذا يف االإنتاج العلمي.

ثمة هنالك تفاوتات جهوية مهمة يف كل واحدة من االأمم االأربعة. وعليه، 

ومقارنة مع البلدان املتقدمة، جند �صاكنة ريفية كثيفة العدد ن�صبيا ، وتفاوتات 

بني الريف واملدينة اأكرب من تلك التي جندها يف املناطق احل�صرية وتقا�صما اأقل 

توازنا لدى م�صدي اخلدمات العمومية وال�صا�صة للرثوة الوطنية �صاملة جزءا من 

الطبقات الو�صطى �صريعة التنامي. وتتجلى لنا لدى تفح�صنا اأق�صاما معينة من 

الكتاب بع�س الديناميات امل�صرتكة اإذ وعلى �صبيل املثال تطورت ن�صب مت�صاعدة 

من االلتحاق بالتعليم لدى ال�صاكنة على مر الزمن ولكن وعلى الرغم من ذلك 

ال تزال بع�س التفاوتات ت�صاهم يف الالم�صاواة. ومبا اأن اأية تنمية اقت�صادية يف 

اأي واحد من هذه البلدان اتبع امل�صلك الذي اقرتحته نظرية احلداثة فاإن ذلك 

التنمية  نظريات  يهم  ما  اال�صتخال�س يف  ت�صتوجب  درو�صا مهمة جدا  اأن  يعني 

االقت�صادية و االجتماعية. 

اأفكار  اإىل  امل�صرتكة  النقاط  من  العدد  هذا  مثل  على  االإ�صبع  و�صع  يقود 

تتجاوز امللتقى مثل امل�صافة الفا�صلة بني اأنظمة الرتاتب االجتماعي اخلا�صة بنا 

والتنظري  االجتماعي  الرتاتب  البحث يف  تقاليد  اأ�صا�صها  على  بنيت  التي  وتلك 

فيها لدى املهيمنني )االأوروبيون و االأمريكيون ال�صماليون(. لقد �صاءلنا منا�صبة 

وانق�صاء  الوترية  عايل  االجتماعي  احلراك  باعتبار  التقليدي  الرتاتب  مفهوم 

فكرة "اتخاذ مهنة مدى احلياة" )التي تبدو وا�صحة ب�صدة يف ال�صني ورو�صيا 

اأن غياب مفهوم  لقد الحظنا  ال�صوق(.  اقت�صاديات  اإىل مرورهما نحو  بالنظر 

التمف�صل يف البحث يف الرتاتب جعل من اتخاذه يف احل�صبان ع�صرا اإذا ما تعلق 

بره�س  داخل  املقارنات  جعل  وبغية  االجتماعي.   والتغري  الهوية  بت�صكل  االأمر 

اأكرث داللة عاينا احلاجة اإىل تطوير فهم اأكرث عمقا لالإح�صاءات الوطنية وكيفية 

البلدان.وفيما نعرتف بوجود  اتخاذ نف�س املفهوم معاين خمتلفة على اختالف 

تباينات كبرية تفرق بني بلدان بره�س فاإننا نرى اأنها واآثارها يف خمتلف مناذج 

الفعل االجتماعي وال�صيا�صي تكون اأكرث و�صوحا كلما تزايدت هذه البلدان معرفة 

ببع�صها البع�س. �صيكون فهم االختالفات وتاأطري القدرة على العي�س معا على 

الرغم منها مفتاح بناء م�صتقبل م�صرتك وكذا للت�صرف يف ما �صيطراأ ال حمالة 

العلمي  للبحث  �صيكون  اآخر  مو�صع  اأي  من  اأكرث  ورمبا  هاهنا،  النزاعات.  من 

االجتماعي واالإنا�صي دور ي�صطلع به.  

تنجر

ملناق�صة  بيجني  يف  وال�صني  والهند  ورو�صيا  الربازيل  من  اجتماع  علماء  اجتماع 

32الرتاتب االجتماعي يف بلدانهم.  


