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إلى أين يمضي
 علم االجتماع الصيني؟ 

علم اإلجتماع
والشهرة

العنف واالحتجاج 
في أمريكا الالتينية

ليبينغ سان

روبرت فان كريكن
فيدات ميلور

جوانا بارا 
ناديا رودريغاث

ميلتون فيدال

  إضفاء الصبغة الديمقراطية على المستقبل: 

  علم االجتماع العمومي في جامعة أنقرة

  التحديات التي تواجه 
     جمعية علم االجتماع الهندية

  مزيد من التعرف على ج د ع اج ف

  موقع علم االجتماع الناطق بالفرنسية الكوني

  زمرة من اليافعين نحن

  علم اجتماع واحد أم أكثر؟

  االنتفاضات العربية

  رحالت عبر علم االجتماع

  استكشف جنوب أفريقيا

  اجتماع اللجنة التنفيدية في بيروت



الجمعية الدولية لعلم االجتماع على الخط- مستقبل علم االجتماع

تظهر حو�ر كوين منذ عامني، وقد �نتقلنا من 8 �صفحات �إىل 30 �صفحة، ومن 5 لغات �إىل 

13 لغة، ومن قالب معياري �إىل ت�صميم خم�صو�ص، ومن ن�صرة �إخبارية �إىل جملة. هي تظهر 

�إلكرتونيا على �لرغم من �أن حقائبي ُتْثِقُلَها �لن�صُخ �لورقية �ملطبوعة يف �للغة �ملنا�صبة حيثما 

ذهبُت. تهب �ملجلة قّر�ءها عد�صات �صو�صيولوجية للنظر يف �أحد�ث �لعامل  وكذ� خزينا من 

�الأحد�ث ذ�ت �لعالقة باجلمعية �لدولية من مثل �ملوؤمتر�ت و�حلو�ر�ت �لعلمية �الجتماعية 

و�الأركان �خلا�صة و�ملر�جعات �الإخبارية حول علوم �الجتماع �لوطنية وغري ذلك. �الأهم من 

�لعدد على  بينهم. ففي هذ�  �لذي خلقته �صمن فرق �ملرتجمني وفيما  كل ذلك هو �حلو�ر 

�صبيل �ملثال يخربنا �أع�صاء خمرب علم �الجتماع �لعمومي يف فر�صوفيا �ل�صباب �ملتحم�صون 

�لبولونية من حو�ر كوين، وهي �لندوة �لتي  �إطالق �لن�صخة  �لتي نظموها بغاية  عن �لندوة 

لعلم  �لتي  و�لكونية  �ل�صاملة  �لطبيعة  حول  �صجاالتها  ظهرت  �لتي  للمناق�صة  �متد�د�  مثلت 

�الجتماع على �صفحات حو�ر كوين.  وعليه فاإن و�حدة من �لنتائج هي ن�صوء �صبكة من علماء 

�الجتماع �ل�صبان مت�صل بع�صهم ببع�ص ير�عون روؤى خمتلفة لعلم �الجتماع �لعاملي.

ْر�َص �لكوين: علم �الجتماع �لعمومي: بث مبا�صر. هاهنا يتحدث  اِثٌل �لدَّ  ُمَ
ٌ
َمْبَد�أ ُه  ُيَوجِّ

جمع من علماء �الجتماع �لالمعني عميقي �النغر��ص يف �لبلد�ن �لتي فيها يحيون ويبحثون �إىل 

طالب بريكلي �لف�صوليني حول جتاربهم يف �اللتز�م. با�صتخد�مهم خدمة �صكايب ال يكون 

على علماء �الجتماع بالغي �اللتز�م هوؤالء �أن يرتكو� در��صاتهم. ت�صجل �ملحادثات وتر�صل �إىل 

�جلمعية �لدولية حيث متكن م�صاهدتها من قبل كل من له نفاذ �إىل �إنرتنت على �لر�بط:

http://www.isa-sociology.org/public-sociology-live/..

وطهر�ن  بر�صلونة  يف  �أ�صاتذتهم  �صحبة  �لطلبة  من  جمموعات  �خل�صو�ص  على  وت�صاهدها 

وجوهان�صبريغ و�صاو باولو وكييف و�أو�صلو، وهم ير�صلون على �أثر ذلك ملخ�صات مناق�صاتهم 

على فاي�صبوك فتحّفز باملقابل مناق�صة وحو�ر� الحقني. نحن نبتدع بالتايل حماور وخمابر 

ومعاهد تتعلم من  نف�صها بنف�صها عرب �رتباطها باآخرين ر�عية جماعة من علماء �الجتماع 

�لكونيني ي�صل بينهم تنوعهم.

و�إن حمل  و�أن يرثيه حتى  �ملبا�صر  �لتفاعل  �أن يكثف من  �لعلمي �الجتماعي  ميكن لالإعالم 

لعنو�ن   �حلاملة  �لفيديو  �أ�صرطة  �صل�صلة  ت�صاأل  وعليه  كونيني.  م�صتمعني  �إىل  �لتفاعل  ذلك 

رحالت عرب علم �الجتماع Journeys through Sociology  ،و�لتي ت�صفها ليلى بهبهانيان 

)Laleh Behbehanian( يف هذ� �لعدد �أع�صاء �للجنة �لتنفيذية للجمعية �لدولية، �لذين ال 

نر�هم كثري�، عما �أتى بهم �إىل علم �الجتماع وعن �لتحديات �لتي و�جهوها على طريقهم. 

مل تتح الأغلب �أع�صاء �جلمعية �لدولية فر�صة �ال�صتماع �إىل قادتهم �أو روؤيتهم ولكنهم �الآن 

على بعد نقرة فاأرة.

هاهنا �إذ� �أمثلة عما ميكن �لقيام به مبدئيا �نطالقا من �أي موقع يف �لعامل، وتلك مناذج 

ميكن لالآخرين �أن ي�صتن�صخوها ويغريو� منها ويطوروها. ميكن الإنرتنت �أن تكون �صاهد� على 

تدهور �لتعليم ولكن باإمكانها �أي�صا �أن تدفع به، باإمكانها �أن متّيع �الت�صال ولكن باإمكانها 

َيُه. وما دمنا ن�صيطر على �إنرتنت فباإمكاننا �أن نقرر كيفية ��صتخد�مها. �ي�صا �أن ُترْثِ

تظهر حو�ر كوين خم�ص مر�ت يف �ل�صنة يف 13 لغة، وميكن �لعثور عليها على موقع �جلمعية 

burawoy@berkeley.edu  تر�صل �مل�صاهمات �إىل مايكل بورو�ي .ISA website لدولية�
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lobal Dialogue has been running for two years. We’ve ex-
panded from 8 to 30 pages, from 5 to 13 languages, from 
a standard template to a special design, from a newsletter 
to a magazine. It appears electronically – although wherever 
I go my bags are weighed down with hard copies, printed in 

the relevant languages. It offers a sociological lens on world events as well 
as a repository of happenings in the ISA, conferences, sociological debates, 
special columns, updates on national sociologies and so forth. Most impor-
tant is the dialogue it creates within and among the teams of translators. 
For example, in this issue the young and enthusiastic members of the Public 
Sociology Laboratory in Warsaw report on the conference they organized 
to launch the Polish version of Global Dialogue – a conference extending 
Global Dialogue’s debate on sociology’s global and universal character. One 
of the results, therefore, is a network of interconnected teams of young so-
ciologists – cultivating diverse visions of world sociology. 

A similar principle governs the global course: Public Sociology, Live! Here 
an array of brilliant sociologists, deeply embedded in the countries where 
they live and research, talk to curious Berkeley undergraduates about their 
experiences of engagement. Using Skype, these over-committed public so-
ciologists don’t have to leave their studies. The conversations are recorded 
and posted on the ISA website where they can be watched by anyone with 
access to the Internet at http://www.isa-sociology.org/public-sociology-live/. 
In particular, it is watched by groups of students and their teachers in Bar-
celona, Tehran, Johannesburg, Sao Paulo, Kyiv, and Oslo who then post 
summaries of their discussions on facebook, which in turn generates further 
discussion and debate. We, thereby, create hubs, laboratories, and insti-
tutes that learn about themselves through connecting to others, nurturing a 
community of global sociologists, tied together by their diversity.

Social media can intensify and enrich face-to-face interaction, even as it 
brings that interaction to global audiences. Thus, the video series Journeys 
through Sociology, described by Laleh Behbehanian in this issue, asks the 
far-fl ung members of the ISA Executive Committee what brought them to 
sociology, and what challenges they faced on the way. Most ISA members 
would never have a chance to hear or see their leaders, but now they are 
available at a click of a mouse. Here, then, are examples of what, in princi-
ple, can be done from anywhere in the world, models that others can copy, 
modify, and improve. The Internet can spell the degradation of education but 
it can also enhance education, it can dilute communication but it can also 
enrich it. So long as we control the Internet, we can decide how to use it.

Global Dialogue appears fi ve times a year in 13 languages. It can be found at the ISA website. 
Submissions should be sent to Michael Burawoy: burawoy@berkeley.edu

> Editorial
ISA-on-line – The Future of Sociology

Whither Chinese Sociology? In this 
interview, leading Chinese intellectual and 
sociologist Liping Sun describes the place of 
sociology in Chinese public life and explains 
why China is heading for stagnation.

From Sociology Professor to Culinary 
Guru. Looking for another career? Turkish 
sociologist Vedat Milor tells us how he 
became a television personality with a cult 
following – all based on his gastronomy 
program shown on prime time TV.

On the Celebrifi cation of the Academy. 
Robert Van Krieken writes about the way 
celebrity has invaded the academy, creating 
a Hollywood-like star system in which “win-
ner takes all,” and leading to a corrosive 
branding of scholarly work.

GDN VOL. 2 / # 4 / MAY 2012
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هذه  يف  �ل�صيني؟  �الجتماع  علم  مي�صي  �أين  �إىل 

�لر�ئد   �الإجتماع  وعامل  �ل�صيني  �ملفكر  �ملقابلة، 

يف  �الإجتماع  علم  مكانة  عن  يروي  �صان  ليبينغ 

�حلياة �لعامة يف �ل�صني ويف�صر ملاذ� �ل�صني تتجه 

�ىل �لركود

فان  روبرت  �الآكادميية.  على  �ل�صهرة  �إ�صفاء  يف 

�جتاحت  �ل�صهرة  �ن  كيف  عن  يروي  كريكن 

مثل  فيها  ي�صيع  منظومة  خالقة  �الأكادميية، 

هوليوودي »�لر�بح ياأخذ كل �صيء«.

تبحث  طبخ.  معلم  �إىل  �جتماع  علم  �أ�صتاذ  من 

فيد�ت  �لرتكي  �الإجتماع  عامل  �أخرى؟  مهنة  عن 

ميلور يخربنا كيف ��صبح �صخ�صية تلفزيونية ذ�ت 

�لتلفزيوين  برناجمه  على  مبنية   - �صعبية خا�صة 

عن فن �لطهو.
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رئي�س التحرير: 

مايكل بورو�ي 

املحرران امل�س�ؤوالن: 

لوال بو�صوتيل، �أوغ�صت باغا 

حمررون م�شاركون: 

مارغرت �أبر�هام ، تينا �إيو�ص، ر�كال �صوز�، جينيفر بالت. 

روبارت فان كريكن

حمررون م�شت�شارون: 

�إيز�بيال بارلين�صكا. لوي�ص �صوفال، ديالك �صيندوغلو، توم دويري، 

جان فريتز، �صاري حنفي، جيم جيمينيز، حبيب �هلل خنكدر، 

�صيمون مابادمينغ، �إي�صو�ر مودي، نيكيتا بوكروف�صكي، �إميا بوريو، 

يوهيمي�صي �صاتو، فينيتا �صينها، بنيامني تيجريينا، �صني �صان يي، 

�إيلينا زدر�فومي�صلوفا

حمررون جهويون:

العامل العربي:

�صاري حنفي، منري �ل�صعيد�ين

الربازيل: 

غو�صتافو تانيغوتي جوليانا تون�ص، بيدرو مان�صيني، 

فابيو �صيلفا ت�صونود�، دمييرتي �صريبوت�صيني فرناندي�ص. 

�أندريز� غاللي، يرناتا باريتو بريتورالن.

ك�ل�مبيا:

 ماريا خوزي �ألفار�ز ريفادوال، �صيبا�صتيان فيالميز�ر �صانتاماريا، 

�أندري�ص كا�صرتو �آر�وخو .

الهند:

 �إي�صو�ر مودي، ر�جيف غوبتا، ر��صمي جني، �أودي �صينغ

اإيران: 

ريحانة جافادي، �صهر�د �صاهفاند فاطمة موغادي�صي، �صاغار بوزورغي 

جالل كارمييان 

اليابان:

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

توميهريو تاكامي، يوتاكا �إيو�د�تي، كازوهريو �إيكيد�، يو فوكود�، 

مي�صيكو �صامبي، تاكاكو �صاتو

ب�ل�نيا: 

ميكوالي مييزوي�صكي، �آنا بيكوتوو�صكا، كارولينا ميكواليوف�صكا، 

جاكوب روزنباوم، توما�ص بياتاك، جوليا ليغات، ميكوالي نيزين�صكي،

�آنا رزينيك، كونر�د �صييما�صكو، باتري�صيا بيندر�كوو�صكا، 

ووجتاك بيري�صوك، �آد�م مويللر

رو�سيا:

 �إيلينا زدر�فومي�صلوفا، �إيلينا نيكوفوروفا، �آ�صيا فورونكوفا.

تاي�ان:

 جينغ ماو هاو 

اأوكرانيا:

 �صفيتالنا خوتكا 

م�ست�سارون اإعالمي�ن:

 �آين لني، خوزي ريغوير�.

االفتتحية - الجمعية الدولية لعلم االجتماع على الخط- مستقبل علم االجتماع

    جيل علماء االجتماع القادم
إلى أين يمضي علم االجتماع الصيني ؟ استجواب ليبينغ سان )Liping Sun( من الصين

    مشاهير
في إضفاء الشهرة على اآلكاديمية، بقلم روبرت فان كريكن )Robert Van Krieken(،أستراليا

من أستاذ علم اجتماع إلى معلم طبخ، بقلم فيدات ميلور )Vedat Milor(، تركيا

    العنف واالحتجاج في أمريكا الالتينية
عنف اإليميرالدس، بقلم جوانا بارا )Johanna Parra(، كولومبيا

إرجاع األراضي في كولومبيا، بقلم ناديا رودريغاث )Nadia Rodríguez(، كولومبيا 

حركة الطلبة في الشيلي، بقلم ميلتون فيدال )Milton Vidal(، الشيلي

    أخبار الجمعية الدولية
اجتماع اللجنة التنفيدية في بيروت، 2012، بقلم مايكل بوروواي

مختبر الدكتورا نوفمبر 2012، بقلم تينا إييوس )Tina Uys( من جنوب أفريقيا
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)Yonca Odabaş(، تركيا
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> Whither Chinese 
Sociology?

>>

MB: Recently you have written about the stalemate or 
stagnation of Chinese development, or what you re-
ferred to as the “transition trap.” What do you mean 
by “transition trap”?

LS: The transition trap refers to the vesting of interests un-
der the reform process that prevents further reform. Those 
who have benefi ted from the reforms want to maintain the 
status quo, they hope to freeze the institutional forms with 
their transitional characteristics, and they want to estab-
lish “mixed institutions” that will maximize their interest. 
All this leads to the distortion of social-economic develop-
ment and the accumulation of economic and social prob-
lems. Compared to the Soviet Union and Eastern Europe, 
the Chinese transition is viewed as a step-by-step model, 
and herein lies the problem, the early success of this re-
form process has now set up its own barriers.

MB: What exactly do you mean by this?

LS: The economic success of China was guaranteed by state 
monopoly of all kinds of resources and its strong administra-
tive capacity. This particular model of economic development 
was founded on corrupt bureaucrats working through a rent-
seeking state. The expansion of this powerful bureaucracy, 
however, has obstructed further transition towards a real mar-
ket economy, one operating under “rule of law.” 

MB: You are a well-known public intellectual in China. 
What does this mean to you? In reality how do you 
disseminate sociology to di�erent audiences? How 
are you infl uenced by your public sociology? 

LS: The di�erence between the “traditional” sociology and 
“public” sociology can be seen as follows. The primary 
interest of traditional sociology is to produce knowledge 

This interview was conducted by Michael Burawoy for Global Dialogue with the mediating work 
of Professor Yuan Shen, Lina Hu and Xiuying Cheng. Liping Sun is one of the leading public 
intellectuals in China today. He is a Professor of Sociology at Tsinghua University, Beijing.

Leading Chinese sociologist, Liping Sun, making 
a fi ne point about the transition trap.         

An Interview with
Liping Sun

إلى أين يمضي علم 
االجتماع الصيني؟ 

استجواب ليبينغ سان
 )Liping Sun( من الصين

�أجرى مايكل بوروو�ي هذ� �ال�صتجو�ب لفائدة حو�ر كوين حول �لعمل �لو�صائطي �لذي يقوم به �الأ�صاتذة ييو�ن �صني )Yuan Shen( ولينا 

هو )Lina Hu( وك�صيينغ �صانغ )Xiuying Cheng(. ليبينغ �صان �أحد �ملثقفني �لقياديني يف �ل�صني �ليوم. هو �أ�صتاذ علم �الجتماع يف 

جامعة ت�صينغهو� )Tsinghua( يف بيكني.

م.ب:  كتبت موؤخرا حول ماأزق النمو ال�شيني اأو ركوده، اأو 

اأنه »فخ التحول«. ما الذي تعنيه »بفخ  اإليه على  اأ�شرت  ما 

التحول«؟

�صريورة  ظل  يف  �مل�صالح  منح  منط  �إىل  �لتحول  فخ  ي�صري  ل.�س: 

من  ��صتفادو�  �لذين  �أولئك  يريد  منه.  �ملزيد  معرقال  �الإ�صالح 

�أن يحافظو� على �لو�صع �لقائم، وهم ياأملون يف جتميد  �الإ�صالحات 

�إقامة  ويريدون  �نتقالية  خ�صائ�ص  من  لها  مبا  �ملوؤ�ص�صية  �الأ�صكال 

»موؤ�ص�صات خمتلطة« ترفع م�صلحتهم �إىل �أق�صى حدودها. يوؤدي كل 

تر�كم  و�إىل  �القت�صادي  �الجتماعي  �لنمو  م�صار  �نحر�ف  �إىل  ذلك 

�مل�صاكل �القت�صادية و�الجتماعية. ُينظر �إىل �لتحول �ل�صيني مقارنا 

�أنه منو�ل خطوة  �ل�صرقية على  و�أوروبا  �ل�صوفياتي  مبا مت يف �الحتاد 

بخطوة وهنا تكمن �مل�صكلة �إذ �أن �لنجاح �ملبكر ل�صريورة �الإ�صالح هذه 

جعلها ُتقيم بنف�صها لنف�صها حدوًد�. 

م.ب: ما الذي تعنيه بذلك بالتدقيق؟

�لدولة  �حتكار  عرب  �القت�صادي  �ل�صني  جناح  �صمان  مت  ل.�س: 

�أنو�ع �ملو�رد وعرب قدرتها �الإد�رية �ل�صخمة. �رتكز منو�ل �لنمو  لكل 

من  يعملون  فا�صدين  بريوقر�طيني  على  هذ�  �ملخ�صو�ص  �القت�صادي 

�أن تو�ّصع �لبريوقر�طية بالغة �لقوة هذه قطع  خالل دولة ريعية. على 

يعمل  حقيقي  �صوق  �قت�صاد  �جتاه  يف  �صاأًو�  �أبعد  حتول  على  �لطريق 

حتت »�صلطة �لقانون«.

اأنت مثقف عمومي وا�شع ال�شهرة يف ال�شني. ما الذي  م.ب: 

لدى  االجتماع  علم  تبث  كيف  الواقع،  يف  ذلك؟  لك  يعنيه 

متلقني خمتلفني؟ وكيف تتلقى اأثر علم اجتماعك العمومي 

فيك اأنت ذاتك؟

علم  و  »�لتقليدي«  �الجتماع  علم  بني  �لفرق  نرى  �أن  ميكن  ل.�س: 

�لتقليدي  �الجتماع  ي�صغل علم  ما  �إن  يلي:  ما  »�لعمومي« يف  �الجتماع 

ليبينغ  �لر�ئد،  �الإجتماع  وعامل  �ل�صيني  �ملفكر 

�صان، يعطي ملحوظة ذ�ت �أهمية عن »فخ �لتحّول«
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�إذ� ما  �إنتاج �ملعرفة حول �حلياة �الجتماعية، وحتى  �أولية هو  ب�صفة 

غري  »بطريق  �إال  يحدث  ال  ذلك  فاإن  �ملجتمع  يف  �ملعرفة  هذه  �أثرت 

�أن  �لنقي�ص من ذلك، ومع  �أثر� غري مق�صود. على  بو�صفه  مبا�صر«، 

ما  فاإن  �أي�صا،  هو  �ملجتمع  حول  معرفة  ينتج  �لعمومي  �الجتماع  علم 

�لتي  �الألفاظ  ��صتعملنا  ما  و�إذ�  فيه.  �لتاأثري  هو  �أولية  ب�صفة  ي�صغله 

وظيفة  �إن  قلنا   )Robert Merton( مورتن  روبرت  ��صتخدمها 

�لكامنة  �ملعرفة ووظيفته  �إنتاج  �لظاهرة هي  �لتقليدي  علم �الجتماع 

نقي�ص ذلك  فهو  �لعمومي  �الجتماع  �أما علم  �ملجتمع،  �لتاأثري يف  هي 

بال�صبط.

يتم �لتعبري عن �الختالفات بني نوعي علم �الجتماع هذين يف �ختيار 

مو��صيع �لبحث وطرق �لو�صول �إىل �ال�صتنتاجات. لدى �ختيار مو�صوع 

تتطلب  �لتي  �الجتماعية  �مل�صائل  �أهم  �أولوية  ُتر�عى  �ل�صني  بحث يف 

�إجابات مثل بحثنا يف تغرّي �لبنية �الجتماعية خالل �صريورة �لتحول 

وهكذ�.  �لتحول  ماأزق  ويف  �الجتماعية  و�لنز�عات  �لتناق�صات  ويف 

فهم  يف  تاأثري  لها  يكون  �أن  ميكن  ��صتنتاجات  بلوغ  و��صحة:  غايتنا 

�لعموم للق�صية بل حتى �لتاأثري يف �صنع �ل�صيا�صة �حلكومية. 

للتاأثري قنو�ت ثالث رئي�صة: ن�صر بحوث �آكادميية يف جمالت �آكادميية 

عرب  حما�صر�ت  �إلقاء  �الخت�صا�ص،  �إد�رة  يف  تاأثري  يكون  بحيث 

�الإعالم �الجتماعي من مثل  �لعمومي )مبا يف ذلك  �الإعالم  و�صائط 

تويرت( بحيث يكون تاأثري يف �لفهم �لعمومي، كتابة تقارير بحوث يف 

مو��صيع حمددة و�لتاأثري يف �حلكومة عرب ن�صرها يف و�صائط �الإخبار 

و�لو�صائط �الجتماعية. على �أننا وعلى �لعموم ال ننخرط مبا�صرة يف 

�لفعل �الجتماعي.   

ال�شني  يف  وظيفته  اأو  االجتماع  علم  دور  ترى  كيف  م.ب: 

املعا�شرة؟

كون  ب�صبب  �لعمومية  �حلياة  متعاظم يف  وقع  �الجتماع  لعلم  ل.�س: 

�ل�صني جمتمعا متحوال يعي�ص تغري� �جتماعيا در�ماتيكيا. ميكن لعلم 

�الجتماع يف هذ� �ملجال �أن يوؤثر يف �لتفكري �لعمومي كما يف �ل�صيا�صة 

علماء  طّورها  �لتي  �لت�صنيع  مناويل  خمتلف  فاإن  وعليه  �حلكومية. 

و�لتو�صيات  ق(  م  )م  �لقرية«  و  �ملدينة  »موؤ�ص�صات  مثل  �الجتماع 

�صيا�صات  باتت  �حل�صري  و�لنمو  �لريفي  �لنمو  بني  بالدمج  �خلا�صة 

تدعمها �لدولة على �مل�صتوى �ملحلي. �أ�صبحت مفاهيم نظرية �أدخلها 

�ل�صيا�صة  وثائق  يف  عناوين  كلماٍت  »�جلماعة«  مثل  �الجتماع  علماء 

�حلكومية ووجهت �ملمار�صة يف �حلياة �لعمومية على �أثر تفكيك عمل 

�لنظام �ملوّحد.  

اليوم؟  العمومي  ال�شيني  املثقف  ق�شايا  كربى  هي  ما  م.ب: 

اأن  اأم  فيها؟  احلديث  اأو  الكتابة  ميكنك  ال  موا�شيع  من  هل 

لك �شبال خا�شة يف التحايل على املوا�شيع احل�شا�شة؟كيف 

تنجو بحياتك واأنت ناقد للدولة؟  

تكرث  �ل�صني،  يف  �حلالية  �لو�صعية  ظل  ويف  �حلقيقة،  يف  ل.�س: 

�لقيود �لتي تتوجب مو�جهتها لدى �لتحدث يف �ل�صوؤون �لعمومية. ولكن 

تتوجب �الإ�صارة يف �الآن ذ�ته �إىل �أن �لف�صاء �ملتاح للمثقفني �لعموميني 

�أكرب ما ميكن �أن تت�صوره. عديدة هي �لق�صايا �لعمومية �لتي ميكن 

�ملو��صيع �حل�صا�صة  �لتعبري عن بع�ص  مو�جهتها مبا�صرة، كما ميكن 

�لو�قع  �إىل  يتطرق  �أن  مثال  �ملرء  مب�صتطاع  َلِبَقٍة«.  »�ْلِتَفاَفاٍت  عرب 

بحديثه عن �لتاريخ �أو �أن يتناول بحديثه �ل�صني بتطرقه �إىل �الحتاد 

و�ملدونات  �إنرتنت  ظهور  منذ  وهكذ�.  �ل�صرقية،  و�أوروبا  �ل�صوفياتي 

وتويرت تو�صع ف�صاء �ملناق�صة �ملبا�صرة لبع�ص �لق�صايا �حل�صا�صة تو�صعا 

معترب� الأن �لرقابة على هذه �لو�صائط �جلديدة توؤول �إىل �خل�صر�ن. 

على  وتركيزه  �الجتماع  علم  مو�صوعية  �أن  كذلك  �أ�صيف  �أنني  على 

�الأدلة، �أي طبيعته �لعلمية �إذ� ما توخينا قوال �آخر، عنا�صر م�صاعدة 

هي �أي�صا على تو�صيع ف�صاء �ملعاجلة �ملفتوحة للق�صايا �لعمومية. 

اأنك ق�شيت  اأعلم  اأنا  اإىل علم االجتماع؟  اأتيت  م.ب: كيف 

مع  ال�شفوي  التاريخ  م�شاريع  على  م�شتغال  طويال  زمنا 

العلمي  البحث  هذا  مثل  من  تعلمته  الذي  ما  الفالحني. 

االجتماعي؟

�إىل در��صة علم �الجتماع  ل.�س: كنت طالبا يف �الإعالم ثم حتولت 

عندما بلغت مرحلة �لدر��صات �جلامعية �لعليا. مّت ذلك يف وقت كان 

�إهماله  �أن مت  بعد  �ل�صني  �لبناء يف  �إعادة  ب�صدد  �الجتماع  فيه علم 

طو�ل ما يناهز �لثالثني �صنة. خالل �ل�صنو�ت �لثمانني كان �ن�صغايل 

�ملركزي  �ملو�صوع  حينها  كان  �أنه  �إذ  �لتحديث  هو  �الأ�صا�ص  �لبحثي 

خالل  من  �لريفية  للمناطق  در��صتي  �نطلقت  �ل�صيني.  �ملجتمع  يف 

�لتاريخ �ل�صفوي �صنة 1996. كانت غايتي جمع معطيات حول �ملجتمع 

�لريفي بغية فهم حياة �لفالحني �ليومية و«منطق �ملمار�صة �ل�صيوعية« 

�ل�صوق  �إ�صالحات  �أن نحلل  �ليومية. كنا نريد  �لذي تت�صمنه حياتهم 

�ل�صينية بو�صفها �صريورة »حتول ح�صاري« �أي �صريورة نظمت �حلياة 

�صبب  كان  ذلك  �ليومية.  �حلياة  مار�صات  يف  وتكر�صت  �الجتماعية 

ذهابي �إىل �ملناطق �لريفية بغية ��صتجو�ب �لفالحني حول ما خا�صوه 

من جتارب خالل �لفرتة �لثورية. 

ات احلادثة يف علم االجتماع التي الحظَت  م.ب: ما التغيرّ

علم  مل�شتقبل  نظرتك  ما  املا�شية؟  �شنة  الثالثني  خالل 

االجتماع يف ال�شني؟

ل.�س: تهتم �الآكادميية �الأمريكية برتكيم �ملعرفة وتهتم �الآكادميية 

�الأوروبية بالقيم يف حني تهتم �الآكادميية �ل�صينية بالو�قع. يعني ذلك 

�أننا  على  بالو�قع،  �العتناء  يف  تقليد�  �ل�صينية  لالآكادميية  �أن  �لقوَل 

�صو�ء  �أخرى  وعو�مل  �الأمريكي  �الجتماع  علم  �أثر  بفعل  �الآن  ن�صهد 

ب�صو�ء تر�جعا يف �الهتمام بالو�قع يف علم �الجتماع �ل�صيني. يبدو �أن 

علم �الجتماع ��صتحال �إىل در��صة لعلم �الجتماع ذ�ته بدال من در��صة 

�ملجتمع. حتى حينما يتعلق �لبحث باملجتمع فهو ينزع �إىل �إنتاج معرفة 

�صديدة �لت�صظي.

�لتحوالت  در��صة  �الأهمية  ببالغ  يت�صف  ما  �أن  د�ئما  �عتقدت  لقد 

ذلك  يت�صم  ووقائعها.  �صريور�تها  فح�ص  عرب  وخا�صة  �الجتماعية 

يهم  فيما  ذ�ته.  �الجتماع  علم  بتطور  �ن�صغلنا  �إذ�  حتى  باالأهمية 

من�صغلني  �ملوؤ�ّص�صني  �خت�صا�صنا �حلديث  �آباء  كل  كان  �الجتماع  علم 

�ل�صيوعية من  �ملقابلة متّثل  �لر�أ�صمالية. يف �جلهة  بتف�صري �حل�صارة 

دون �صك ح�صارة رئي�صة �أخرى �صمن �لتاريخ �لب�صري. لها موؤ�ص�صات 

�لر�أ�صمالية  ينا�صبها يف  عّما  كبري�  �ختالفا  تختلف  ومعقوليات  وقيم 

�لغربية، ف�صال عن �أنها �صهدت تغري� تاريخيا خالل �ل�صنو�ت �لقريبة 

�ل�صيوعية  �حل�صارة  هذه  مالمح  در��صة  على  �أن  �عتقد  �أنا  �ملا�صية. 

ومعقولياتها و�صريور�ت حتولها �أن تكون يف �لو�قع حمل �إلهام وحتفيز 

لعلم �الجتماع �ملعا�صر وللعلم �الجتماعي يف عمومه �الأكرب.   
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> On the Celebrifi cation 
of the Academy 
by Robert van Krieken, University of Sydney, Australia, and ISA Vice-President for Finance 
and Membership, 2010-2014 

>>

 In universities today one can clearly see a number 
of fracture lines that are growing longer and wider, 
dividing the academic community into roughly 
three classes: 

• an elite of high-profi le researchers with little or no teach-
ing or administrative responsibilities; 

• a “middle class” of teaching-and-research sta� squeezed 
between constantly increasing demands for both more and 
better research and teaching ever-expanding numbers of 
students. The elite research-only performance output is 
used as the benchmark, but it’s unattainable, so this class 
is doomed to failure and frustration, and to the pursuit of 
the holy grail of a research-only position; 

• an expanding proletariat army of casual and part-time 
teachers and researchers experiencing extreme insecurity 
and poor working conditions, hoping that they will eventually 
acquire a full-time and tenured position.

   There are a number of ways one can analyze these 
tendencies, but what I would like to o�er here are some 
refl ections on the way in which a particular kind of “ce-
lebrity rationality” is also at work. There is a connection 

between the social and economic mechanisms underpin-
ning the social fi gures we normally identify as celebrities – 
actors, actresses, TV personalities, sports stars – and the 
transformations a�ecting universities around the world. My 
larger project has been to reclaim the analysis of celebrity 
for core conceptual concerns in sociology like inequality, 
identity, power and governance, and there are a number of 
ways in which scientifi c scholarship is a key example of the 
processes and dynamics of “celebrity society.”

  There are earlier discussions of celebrity in the writings 
of Robert Michels and others, but C. Wright Mills made an 
important contribution when he noted the ways in which 
the dynamics of all sorts of competition underpins the 
production of particular individuals as celebrities – that is, 
highly visible “performers” who function as a cognitive and 
practical reference point for the rest of the competitive 
fi eld. In the Power Elite (Oxford, 1957: 74) Mills wrote: 

“In America, this system is carried to the point where a man who can 
knock a small white ball into a series of holes in the ground with more 
effi ciency and skill than anyone else thereby gains social access to the 
President of the United States. It is carried to the point where a chatter-
ing radio and television entertainer becomes the hunting chum of leading 
industrial executives, cabinet members, and the higher military. It does 
not seem to matter what the man is the very best at: so long as he has 
won out in competition over all others: he is celebrated.” 

  This wasn’t quite right, it’s more the rock star who gets 
access to the President, but the man with the small white 
ball still does pretty well. The point is that the broadest 
possible spread of visibility and recognition becomes a re-
source or value in itself, independently of what generated 
the recognition in the fi rst place.

  Robert Merton characterizes the problem as the “Matthew 
E�ect” in scientifi c work, referring to the Gospel according 
to Matthew 25:29: “For unto every one that hath shall be 
given, and he shall have abundance: but from him that 
hath not shall be taken away even that which he hath.” He 
noted that scientists who had received a Nobel Prize would 
receive far more attention than their colleagues, no matter 
the relative merits of their research. Wealth of attention to 
scholarly performance tended to be self-accumulating, as 

Pierre Bourdieu – a celebrity against celebrifi cation.        

في إضفاء الشهرة
على اآلكاديمية

بقلم روبرت فان كريكن )Robert Van Krieken(، جامعة سيدناي أستراليا،
 نائب رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع لشؤون المالية والعضوية، 2014-2010

��صتغال نوع خم�صو�ص من »عقالنية �ل�صهرة«. ثمة هناك تر�بطا بني 

�ل�صخ�صيات  عليها  ت�صتند  �لتي  و�القت�صادية  �الجتماعية  �الآليات 

�ملمثلني  قبيل  �أنها م�صاهري من  �لتي نحددها عادة على  �الجتماعية 

جهة،  من  �لريا�صات  وجنوم  �لتليفزيونية  و�ل�صخ�صيات  و�ملمثالت 

و�لتغري�ت �لتي مت�ص باجلامعات يف كل �أرجاء �لعامل من جهة �أخرى. 

�أ�صفي على حتليل �ل�صهرة �صبغة مفهومية  �أن  كان م�صروعي �الأو�صع 

�أكرث �لت�صاقا بان�صغاالت علمية �جتماعية من قبيل �لتفاوت و�لهوية 

�لرت�تب  �عتبار   بها  ميكن  �لتي  �لطرق  وتعدد  و�حَلْوَكَمِة  و�ل�صلطة 

�لعلمي مثاال د�ال على �صريور�ت »جمتمع �ل�صهرة« ودينامياته.

ميت�صالز  روبرت  كتابات  يف  �ل�صهرة  حول  مناق�صات  جرت  كانت 

 C. Wright( و�آخرين ولكن �صارلز ر�يت ميلز )Robert Michels(

�أ�صهم فيها �إ�صهاما مهما لدى �إ�صارته �إىل �لطرق �لتي تكون   )Mills
فيها كل �أنو�ع �لتناف�ص يف �الأ�صا�ص من �إنتاج �أفر�د يخت�صون بكونهم 

م�صهورين �أي »ذوي �أد�ء« عايل �لتقدير وي�صطلعون بدور حتديد نقطة 

كتب  �لتناف�صي.  باقي �حلقل  �إىل  بالن�صبة  و�لعملية  �ملعرفية  �لتاأ�صري 

ميلز يف نخبة �حلكم )�صادر يف �أك�صفورد �صنة 1957، �ص 74(:

ا �صار فيه باإمكان امرئ قادر على دفع  يف اأمريكا، بلغ اأمر النظام حدًّ

كرة �صغرية بي�صاء اإىل �صل�صلة من احلفر الأر�صية بفعالية ومهارة اأعلى 

اأن يرتقي اجتماعيا تبعا لذلك بحيث ي�صري رئي�صا  اآخر  اأي امرئ  من 

من�صط  فيه  يتحول  حداًّ  النظام  اأمر  بلغ  الأمريكية.  املتحدة  للوليات 

تنفيذيون  قادة  يرت�صده  ْيٍد  �صَ اإىل  وتليفزيوين  اإذاعي  اأحاديث  برامج 

فيه  يكون  ما  مهما  لي�س  اجلي�س.  وقيادات  مكاتب  واأع�صاء  �صناعيون 

هم  َبزَّ دام  ما  يكون حمال لالْحتَفاء  الآخرين.  الأف�صَل من بني  املعنُي 

كلهم يف املناف�صة. 

مل يكن ذلك هو ما حدث بال�صبط، جنم �لروك هو من �رتقى 

باالأحرى �إىل موقع �لرئي�ص ولكن �لرجل ذ� �لكرة �ل�صغرية �لبي�صاء 

للمنظورية  مكن  �ت�صاع  �أو�صع  �أن  ذلك  يعني  �لفعل.  يجيد  يز�ل  ال 

و�العرت�ف يتحول �إىل مورد �أو �إىل قيمة هو ذ�ته ب�صرف �لنظر عما 

جلب �العرت�ف يف �ملقام �الأول. 

و�صف روبرت مورتن )Robert Merton( ذلك على �أنه »�أثر مّتى« 

نَّ ُكلَّ َمْن كان َلُه 
َ
يف �لعمل �لعلمي م�صري� �إىل �أجنيل َمتَّى 25:29 » الأ

ِعْنَدُه«. وقد  ِمْنُه ما كان  َخُذ  ُيوؤْ َلُه  َلْي�َص  َوَمْن  َفَيْزَد�ُد ما عنده،  ُيْعَطى 

نوبل يح�صلون على  �لذين ح�صلو� على جائزة  �لعلماء  �أن  �إىل  �أ�صار 

تنزع  بحثهم.  مز�يا  كانت  مهما  لزمالئهم  يكون  ما  �أكرث  �هتمام 

للمرء �أن يالحظ بو�صوح يف �جلامعات �ليوم عدد� 

من خطوط �لك�صر تتنامى طوال وعمقا، قا�صمًة 

�جلماعة �الآكادميية �إىل ثالث طبقات كربى:

على  تقع  تكاد  ال  �للذين  �ملرموقني  �لباحثني  من  نخبة  	•  

عو�تقهم م�صوؤوليات تدري�صية �أو �إد�رية،

»طبقة و�صطى« تتكون من ج�صم بحثي تدري�صي د�ئم �لوقوع  	•  

بني طلب متنام �أبد� على �ملزيد �لبحث و على �الأف�صل منه 

يف �الآن ذ�ته ، وكذ� على تدري�ص �أعد�د غري م�صبوقة �لتعاظم 

�أد�ء �لنخبة �ملقت�صرة على  من �لطلبة. وحدها خمرجات 

هذه  تظل  بحيث  �ملنال  بعيد  ولكنه  موؤ�صر�،  ُتعتمد  �لبحث 

�لطبقة حمكومة بالف�صل و�الإحباط وباللهث من �أجل �إحر�ز 

ق�صب �ل�صبق يف �حتالل موقع �ملكتفي بالبحث.

بروليتاريا متنامية �لعدد من �ملدر�صني و�لباحثني �لعر�صيني  	•  

و�لعاملني باأوقات جزئية �لذين يكابدون تبعات �أو�صاع عمل 

منعدمة �الأمان و�صديدة �لفقر �آملني يف �حتالل ما قد يتاح 

لهم من و�صعيات تامة �لتوقيت وثابتة.

تتعدد �لطرق �لتي ميكن للمرء بها �أن يحلل هذه �الجتاهات ولكني 

�أرغب هنا يف �َصْوِق بع�ص �لتاأمالت حول �لطريقة �لتي بها تي�صر كذلك  

بيار بورديو - م�صهور �صد �ل�صهرة

يمكن
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وفرة �الهتمام باالأد�ء �الآكادميي نحو �لرت�كم �لذ�تي ما د�م �ملرء يف 

 )Herbert Simon( حلقل. كان ذلك ما �أو�صحه هربرت �صيمون�

�صنة 1971 عندما �أبرز �أنه عندما يكون هناك فائ�ص من �ملعلومات 

�الهتمام  هي  هامة  ب�صاعة  و�إىل  ُنْدَرٍة  �إىل  �ملورد  ي�صتحيل  و�ملعرفة 

هذ�  �إىل  �أو  ذ�ك  �أو  �الجتاه  هذ�  �إىل  �ملعرفة  توجيه  على  و�لقدرة 

�ملو�صوع بدال عن ذ�ك. �الهتمام هو �ملورد �لنادر �أو »�خلري �ملو�صعي« 

�صينيت  ريت�صارد  �أ�صماه  فيما  �جلائل   )”positional good“(

)Richard Sennett( »نظام �لنجوم« يف ما يت�صل باملو�صيقى وهي 

�لطريقة �لتي يتمكن بها مو�صيقيون خم�صو�صون قادرون على جتاوز 

جمرد كونهم مو�صيقيني جيدين من ��صتدماج خا�صية �إ�صافية خاطفة 

لالهتمام فينتهون �إىل �لتزيي بتاج �أعلى هرم �حلقل �ملو�صيقي.

 )global rankings( �لعاملي  �لرتتيب  نحو  �ملت�صاعد  �الجتاه  يوّلد 

و�لتقدير  �الأد�ء  قي�ص  لطر�ئق  �مل�صتمر   )refinement( و�لتجويد 

وحيثما  وبلد�نا،  وجامعات  �أفر�د�  �الآكادمييني  بني  تناف�ص  ديناميات 

�الآكادمييني  من  جنوما  َعَنْيُت  �مل�صاهري  �إنتاج  كان  مناف�صة  كانت 

و�لباحثني و�جلامعات. ميكن للمرء �أن يعترب �أن قْي�ص �ال�صت�صهاد�ت 

كاتبه  ل�صهرة  قيا�ص  نف�صه  �الآن  يف  ولكنه  ما  بحث  تاأثري  ملدى  قيا�ٌص 

ملجرد  كان  من  كائنا  باآخر  �أو  ببورديو  ن�صت�صهد  ال  نحن  �الآكادميية. 

نعرف  �أننا  �إىل  لالإ�صارة  بل  �لتحليل  يف  فارقا  يحدث  لكونه  حتى  �أو 

بورديو.

 ( �لفردي  ثالثة:  م�صتويات  على  �الآكادميية  �ل�صهرة  نظام  ي�صتغل 

و�ملوؤ�ص�صي  نادر�(،  �الأ�صاتذة  بني  وفيما  عادة  �لباحثني  بني  فيما 

من  جمموعات  �أو  بلد�ن   ( و�الأقليمي  و�لقومي  )�جلامعات(، 

�لبلد�ن(. قد تكون �ال�صتعارة مبالغا فيها �إىل حد ولكن، ولكن، �إىل 

يكون  �أن  يريد  �أن  على  جمرب  هو  �أو  �لكل  يريد  ذ�ك،  �أو  �حلد  هذ� 

�أرميني-  �أ�صل  �الأمريكية من  �لتليفزيون  و�ملن�صطة ومثلة  )�ملنتجة 

ه �أو ما  �ملرتجم( كيم كارد��صيان )Kim Kardashian( �خت�صا�صِ

مياثلها يف �لنظام �جلامعي �ل�صامل. على غر�ر ما توؤثر به منظورية 

كارد��صيان قدرتها على �لربح عرب �ال�صت�صهار وبيع �صورتها وعالمتها 

يوؤثر يف  �أن ذلك  �إذ  �إىل �جلامعات  بالن�صبة  �لرتتيب  يكون  �لتجارية 

�نتد�بات طلبتها ويف و�صعها �الجتماعي ويف كرم �الأعر�ف و�ملانحني 

و�حلكومات. ذلك هو �ل�صبب �لذي يجعل �جلامعات تنفق �أي�صا �لكثري 

.)”brand“( »من �لوقت ومن �ملال يف تطوير »�صورتها

�الجتماعي  �لعلمي  �لتحليل  من  ت�صتفاد  �أن  ميكن  �لتي  �لدرو�ص  ما 

�لتغري�ت  على  رد�  �تباعها  ميكن  �لتي  �لطرق  يهم  ما  يف  لل�صهرة 

�لتي مت�ص �جلامعة؟ لي�ص من جمال للتف�صيل يف ذلك هاهنا، ولكن 

�العرت�ف  �أوال،  به.  نبد�أ  �أن  ميكن  ما  �لبع�ص  �قرتح  �أن  باإمكاين 

�الهتمام  هذ�  و�أن  ولتوزيعه  لالهتمام  �إنتاج  �آلة  �إز�ءه  نحن  ما  باأن 

ملا  �الآكادميية  �لقيمة  �ل�صاأن ال  �ملورد ذو  �الأحايني  �لكثري من  هو يف 

�أكرث ت�صككا جتاه ما يخا�ص  �إنتاجه وهو ما ي�صمح بتبني ت�صّور  يتم 

جد�رة  بو�صفه  يقدم  ما  فهم  ي�صاعدنا  �جلامعات.  يف  �الألعاب  من 

»�صلطة  تقديره  وجوه  بع�ص  حقيقة  يف  �أنه  على   )meritocracy(

�ل�صهرة« )celebritocracy( على �لوعي باأن �لعديد من �جتاهات 

�الأزمة تدور يف �حلقيقة بو�صفها »�صر�عا من �أجل جلب �الهتمام«. 

باإمكاننا  �صار  نخو�ص  �لتي  �للعبة  هي  �ل�صهرة  كانت  و�إذ�  ثانيا، 

��صرت�تيجيات  وتبني  �الأو�صع  �ل�صهرة  حقل  يف  يحدث  ما  معاينة 

 Andy( و�رول  �آندي  �أن  يعلم  كلنا  �الآكادميي.  ن�صاطنا  ماثلة يف 

ملدة  م�صهور�  منا  و�حد  كل  �مل�صتقبل  يف  »�صيكون  قال   )Warhol
�لتحديد  �إنه �صجر من هذ�  ولكنه قال الحقا  خم�صة ع�صر دقيقة« 

و�أنه رغب يف �أن يبّدله �إىل »يف غ�صون خم�صة ع�صر دقيقة«. ميكن 

�لهائل  �النت�صار  �آلية  روؤية  �حلقول،  من  و�ملزيد  �ملزيد  يف  لنا، 

على  و�حلائزين  �ملنظورية  فائقي  �الأفر�د  خمتلف  يحرزه  �لذي 

�إمكانيات و��صعة ُتَي�ّصر �لتعرف عليهم )وهم �ملعروفون حتت ت�صمية 

م�صاهري(.

وبدال من �لقبول مبا ت�صهده �ل�صاحة من �صنع هرم �ملكانات 

�الآكادميية �لذي ي�صبه نظام جنود هوليود �لعتيق ميكننا �أن نولد 

ما يخ�صنا من �أنظمة �العرت�ف و�لتبجيل »�صاعدة من �الأ�صفل«، 

�الآكادميي،  �ل�صنع«  حملي  �لفن  »جتريب  من  خمتلفة  و�أنو�عا 

�صبكات  من  خمتلفة  �أنو�ع  ذلك  يف  مبا  �لت�صابه  هذ�  مع  للقطع 

بها  ن�صتمتع  ولكننا  �لنجومية  �إىل  تو�صل  ال  �أو  تو�صل  �لتي  �لبحث 

�أن نتخلى عن  �أنها ت�صنع عمال جيد� ونافعا. باإمكاننا  حني نظن 

جاريا  يبدو  �لذي  �ملربوح«  كل  على  ي�صتحوذ  �لفائز  »�إن  منطق 

من  بدال  بع�ص  �إىل  بع�صنا  نتوجه  و�أن  �الأيام  هذه  �جلامعات  يف 

على  �ملرّكز  �لب�صر«  »�جنذ�ب  الإغر�ء  عر�صة  �أنف�صنا  جنعل  �أن 

�لنجومية �الآكادميية.   
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> Becoming 
   a Celebrity: 

From Sociology Professor 
to Culinary Guru
by Vedat Milor, Istanbul, Turkey

 O
ne may think that 
the fellow on the 
television screen in 
front of me is at-
tending a spiritual 

meeting, and he is in deep prayer. 
He is holding his head with his two 
hands, and his half shut eyes are 
focused on a single point. Suddenly 
his cell phone falls from his pocket 
into the sea. There is some com-
motion. The camera now shows a 
slender man missing two of his front 

Vedat Milor, Culinary Guru – not too happy 
with his food.

>>

teeth wearing a chef’s apron. He is 
shouting at the waiters to recover 
the cell phone. Strangely, our fel-
low has no awareness of the unfor-
tunate incident. Instead he turns to 
the slender chef and asks: “Why did 
you use cider vinegar in this dish in-
stead of sherry vinegar?”

   I cannot help but laugh. I am watch-
ing myself with a mixture of disbelief 
and amusement. This is not a “real-
ity show,” though. This is the only 

gastro TV program that I am aware 
of which is broadcast in prime time 
and on the weekends by a major TV 
channel in Turkey, NTV. I am the star 
of the show; I visit restaurants, taste 
a multitude of dishes, pass strong 
judgments on the quality of ingredi-
ents and taste combinations, voice 
criticisms and demand explanations 
from the chefs. If the restaurant 
has a wine list I also ask them to 
pour a glass with each course and 
I voice my opinion on the quality of 

اكتساب 
الشهرة:

من أستاذ علم اجتماع
إلى معلم طبخ

بقلم فيدات ميلور )Vedat Milor(، إستمبول، تركيا

�الأ�صتاذ  �أن  يظن  �أن  للمرء 

�صا�صة  على  �أمامي  �ملاثل 

لقاء  يف  م�صارك  �لتليفزيون 

ر�أ�صه  ي�صند  �صالته.  يف  م�صتغرقا  روحي 

ن�صف  عيناه  حتدق  فيما  �الثنتني  يديه  �إىل 

ي�صقط  وفجاأة  و�حدة.  نقطة  يف  �ملغم�صتني 

يثور  �لبحر.  يف  جيبه  من  �خلليوي  هاتفه 

بع�ص �الهتياج ثم ُتظهر �لكامري� رجال نحيال 

من دون �صّنتْيه �الأماميتني مرتديا مئزر طاه. 

ينادي باأعلى �صوته على �لُنُدِل حتى ي�صتعيدو� 

�لهاتف. بكل غر�بة، ال يبدي �الأ�صتاذ �ن�صغاال 

�إىل  يلتفت  ذلك  من  وبدال  �ملوؤ�صف،  للحادث 

�لطاهي �لنحيل وي�صاأله: »ملاذ� ��صتعملت خل 

�لتفاح يف هذ� �لطبق بدال من خل �لعنب؟«. 

�ل�صحك.  يف  �الإغر�ق  �إال  يل  حيلة  ال 

�لت�صديق  عدم  من  مبزيج  نف�صي  �أ�صاهد 

و�لت�صلية. ومع ذلك لي�ص هذ� برنامج »عر�ص 

�لغذ�ئي  �لربنامج  هو  ذ�ك  و�قعي«،  حي 

�لذروة  وقت  يف  ويبث  �أهتم  به  �لذي  �لوحيد 

ويف نهايات �الأ�صابيع على �لقناة �لتليفزيونية 

�أنا  �لوطنية �لرتكية.  �لقناة  �الأهم يف تركيا، 

جنم �لربنامج، �أزور �ملطاعم و�أتذّوق �لعديد 

على  �لقا�صية  �الأحكام  و�أ�صدر  �الأطباق  من 

و�أ�صّرح  �لرتكيبات  و�أتذوق  �ملكونات  جودة 

بالنقد و�أطلب تف�صري�ت من �لطهاة. و�إذ� ما 

كان للمطعم قائمة يف �الأنبذة فاإين �أطلب �أن 

يف  بر�أيي  و�أ�صّرح  دورة  كل  يف  كاأ�صا  ي�صكبو� 

بينه  �لتز�وج  �لنبيذ وحول مدى جناح  جودة 

وبني �الأطباق.

عن  ر��صي  غري   - �لطبخ  ��صتاذ  ميلور،  فيد�ت 

�لنتائج

يمكن
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ومنتج  ت�صوير  عويْن  ب�صحبة  �أ�صافر 

يف  مطاعم  �الأغلب  على  نزور  �لقناة.  من 

وجورجيا  وكاتالونيا  روما  زرنا  ولكننا  تركيا 

مطعم  كل  زيارة  منتهى  يف  ولبنان.  و�صوريا 

�أديل بتقومي عام ذي دقيقتني �أو ثالث و�أمنح 

بني  ترت�وح  جنوم  �إ�صناد  عرب  ترتيبا  �ملطعم 

�ملطاعم  تفوز  ما  عادة  و�خلم�صة.  �لو�حدة 

�لتي �أ�ْصند لها �أربع جنوم �أو خم�صة باجلائزة 

عدم  عن  تعتذر  �أن  �إىل  وتنتهي  �لكربى 

�حلرفاء  من  �لعديد  ��صتقبال  ��صتطاعتها 

حتى و�إن كانت �صبه فارغة قبل جميئي. 

�أنا طاه؟ كاّل، بالكاد �أجنح يف ك�صر  هل 

�لنا�ص  يتعرف  بلى.  م�صهور؟  �أنا  هل  بي�صة، 

�لدو�م  على  مني  ويطلبون  �ل�صو�رع  يف  علّي 

من  �لعديد  يف  عّني  ويكتبون  يل،  �صور� 

�لتكهن  على  يتوقفون  ال  �إنرتنت.  منتديات 

�إر�صاء  �إىل  ويتطلعون  وبطبعي،  بدو�فعي، 

عن  �أكف  ال  �خلا�صة.  حياتي  حول  ف�صولهم 

ي�صاألونني  �لكلية  طالب  من  �لر�صائل  تلقي 

َو�ِلِدي  ومن  مثلك؟«  ن�صري  �أن  لنا  »كيف 

تالميذ �لثانويات يطلبون فيها مني �أن �أكتب 

والأنهم  »معبودهم«  بو�صفي  الأبنائهم  �صيئا 

عندما  ميلور  فيد�ت  ي�صريو�  �أن  يريدون 

يكربون.

ولكن من �أكون؟ كيف ح�صل كل هذ�؟ حينما 

�أنظر �إىل ثالثني عاما خّلفتها �أرى طالب �صنة 

�إىل  يدلف  متلهفا  �الإجازة  بعد  ما  يف  �أوىل 

�أثر  مبنى ق�صم علم �الجتماع يف بركلي على 

ح�صوله على �إجازته يف �القت�صاد من جامعة 

�صر�فا  ب   مفتونا  كان  برتكيا.  �لبو�صفور 

)Piero Sraffa ( )عامل �القت�صاد �الإيطايل 

)1898- 1983( موؤ�ص�ص �لنظرية �لريكاردية 

و�لنظرية  �ملرتجم(  بيريو-  �جلديدة، 

 )Althusser( لكيني�صية �جلديدة و�ألتو�صري�

ولكنه  �لفرن�صيني.   �لبنويويني  و�ملارك�صيني 

�الإثنوغر�فية  �ملنهجية  بركلي  يف  »�كت�صف« 

للحاالت  �ملعمقة  »بالدر��صة  مهتما  و�صار 

�لتغري  ديناميات  فهم  �أجل  من  �ملفردة« 

�الجتماعي. �أقنعه موؤطر بحثه لنيل �لدكتور� 

�أكرث  �أن �ملنهج �ملقارن يجعل  مايكل بوروو�ي 

فهم  على  ي�صاعد  نظري  �إطار  َتْطِويَر  ي�صر� 

�الأ�صئلة �ملتعلقة »با�صتقالل« �لدولة وو�صعها يف 

�قت�صاد ر�أ�صمايل تابع مثل تركيا. وعلى ذلك 

منهجية  مد�والت  بع�ص  �أثر  وعلى  �الأ�صا�ص، 

�لتخطيطني  بني  يقارن  �أن  �ختار  وحتليلية 

�لعاملية  �حلرب  بعد  ملا  و�لفرن�صي  �لرتكي 

�لثانية من �أجل �إبر�ز �الختالفات �لبنيوية يف 

��صتقالل �لدولة فيهما ويف �لعالقات �لطبقية 

بني بلد�ن »�ملركز« وبلد�ن »�لهام�ص«.

�أن  فاأقول  »بر�ءتي«  �إعالن  �إىل  هاهنا  �أميل 

كان  به  و�الفتتان  �لفرن�صي  �لنبيذ  �كت�صاف 

منوذجا  فرن�صا  الختياري  متوقع«  غري  »�أثر� 

مل  كال،  ولكن،  �لت�صيريي.  لالقت�صاد  مثاال 

�صحية  بعُد  وقعُت  قد  كنت  فقد  بريئا.  �أكن 

نبيذ بورغاندي �لر�ئع بدفعي ع�صرة دوالر�ت 

جايري  هرني  لزجاجة  ثمنا   1982 �صنة 

 )Henri Jayer Bourgogne( بورغونيي 

 Kermit( لين�ص  �لنبيذ كريميت  لدى متجر 

بركلي.  يف   )Lynch Wine Merchant
��صرت�ء  �أجل  من  �الإنفاق  على  قادر�  �أكن  مل 

كنت  ولكني  �لدويل  �ملبيت  لغرفتي يف  مذياع 

�أحت�صي نبيذ� جّيد�. كان �حت�صاء �لبورغونيي 

يل.  بالن�صبة  و�أخاذة  عميقة  جتربة  �جليد 

نكهات  �جليد  �الأحمر  �لبورغونيي  لنبيذ 

متعددة وطبيعة متقلبة تدغدغ بر�عم �لتذوق 

وتتحد�ها ون�صيج موؤنث ر�ئع ومذ�ق ما بعدي 

قوي وحار. �إنه على غاية من �لتعقيد و�لرهافة 

ُعزُّ من �حل�صارة 
َ
�أ بحيث يج�صد كل ما كنت 

و�ملرهفة  �لدميقر�طية  �لربجو�زية  �لغربية 

�صد� عن �لطهورية �لثقافية �ل�صفيهة الأعو�م 

رونالد ريغن يف �أمريكا وحكم كنعان �إيفرين 

�لع�صكري يف تركيا.

�حلرم  �إىل  �أتت  �لتي  �ل�صيدة  �صاألتني   

�جلامعي لت�صتجوبني حول منحة زمالة �إعد�د 

�الأطروحة »ولكن ملاذ� تقارن فرن�صا برتكيا«. 

على  �ل�صدمة  تعبري  �أذكر  �الآن  �إىل  �أز�ل  ال 

»�لنبيذ  �إىل جو�بي:  ��صتمعْت  حمياها حينما 

و�لطعام«. ال بد �أنها و�فقتني �لر�أي مبا �أنني 

ح�صلت على �ملنحة، كما �أنني كنت �صادقا يف 

 Malcolm( إقر�ري. �صاغ ملكومل غالدو�ل�

�ملتفوقون:  �ل�صعبي  كتابه  يف   )Gladwell
 Outliers: The Story( �لنجاح  ق�صة 

�صاعة  �آالف  �لع�صرة  قاعدة   )of Success
بالت�صديق  و�جلديرة  حد  �إىل  �العتباطية 

رغما عن ذلك. يولد �لعديد مبو�هب فطرية 

ولكن بلوغهم �الإثمار و�لتفوق يتطلب �لتفاين 

�لعمل.  من  �صاعة  �آالف  ع�صرة  وق�صاء 

قاعدة  عن  يقال  �أن  ميكن  �لذي  ما  ح�صنا. 

قريبا  بت  �لنبيذ؟  من  زجاجة  �آالف  �لع�صرة 

حينما  و1990   1985 بني  بذلك  �القتناع  من 

�ملتذوقني  نو�دي  من  �لعديد  �إىل  �ن�صممت 

وجماعاتهم حال مز�ولتي در��صاتي �لعليا. 

مرت �الأعو�م �ملو�لية ب�صرعة �ل�صوء. �لتحقت 

بالبنك �لعاملي بو�صفي عامل �قت�صاد �صيا�صي 

ولكني �جنذبت عائد� �إىل �حلياة �الآكادميية 

بعد فوز ر�صالتي ب«جائزة �أف�صل ر�صالة« من 

�جلمعية �الأمريكية لعلم �الجتماع �صنة 1990. 

�لتقنيات  معهد  بر�ون ويف  دّر�صت يف جامعة 

بجورجيا وح�صلت على �صهادة يف �لقانون من 

�الأرفع.  �لقلن�صوة  لو�صام  وُر�صحت  �صتانفورد 

معهد  يف  �آكادمييا  عاما  �أم�صيت  �أنني  كما 

�لدر��صات �ملتقدمة وكنت من �أو�ئل �ملبجلني 

�لقرن  �أعظم عقول  باالقرت�ب من و�حد من 

 Albert( �ألبارت هري�صمان  �لع�صرين عنيُت 

كما ق�صيت ردحا من �لوقت   )Hirschman
�ل�صناعية  فر�ن�صيكو  �صان  )منطقة  يف 

�لكيميائية  �ملادة  �صنع  يف  �ملتخ�ص�صة 

�ل�صيليكون  �أو  بال�صيلي�صيوم  �ملعروفة  �لناقلة 

 Silicon( �ل�صيليكون  و�دي  -�ملرتجم( 

Valley( �صمن طالئعه. 
�الآكادمييات  �إىل  باالجنذ�ب  �أبد�  �أ�صعر  مل 

و�دي  يف  جتربتي  بعد  وخا�صة  جمدد� 

ظهر  ق�صمت  �لتي  �لق�صَة  كانت  �ل�صيليكون. 

�ل�صيا�صة  ق�صم  م�صروع  يف  جتربتي  �لبعري 

حول   بجورجيا  �لتقنيات  معهد  يف  �لعمومية 

كيفية زيادة �لفاعلية يف ��صتخد�م م�صت�صارين 

مل  جورجيا«.  يف  �لنقل  ق�صم  يف  خارجيني 

�أكن  مل  تقنوقر�طي.  �إىل  �لتحول  يف  �أرغب 

زمالئي،  مع  �الهتمامات  هذه  مثل  �أ�صاطر 

وكان علي �أن �أجد بد�ئل.

�لبنك  يف  �صنو�تي  �أ�صدقاء  �أحد  كان 

�لدويل يف �لعا�صمة و��صنطن قد �صار �ملحرر 

�ملرموقة ملييت.  �ليومية  �ل�صحيفة  �لعام يف 

جيدة  مبعرفة  يتمتع  �صخ�ص  عن  يبحث  كان 

باالأنبذة و�خلمور وب�صيت �ال�صتقامة. �صاألني 

�إن كنت �أرغب يف كتابة عمود ن�صف �أ�صبوعي 

يف �صحيفته. منذ ذلك �حلني �أجول على ظهر 

�صفينة دو�رة.

�أظن  ل�صهرتي؟  نظري  تف�صري  من  هل 

يل  جلبت  �لتي  �لديناميات  ت�صابه  ذلك. 

حملت  �لتي  �لديناميات  و�ل�صعبية  �ل�صهرة 

�حلاكم  ت(  ع  )ح  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 
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�إىل �ل�صّدة يف 2002. كان �لتحالف �لعلماين 

�لع�صكرية-�لبريوقر�طية  �لنخبة  من  �ملتكون 

�لكربى  �لربجو�زية  يف  �الحتكاري  و�جلناح 

و�القت�صاد.  �ل�صيا�صة  يف  خمالبه  فقد  قد 

َوَعَدت �ل�صيغة �ل�صعوبية �الإ�صالمية �لتي �أتى 

بها ح ع ت بالعد�لة و�ل�صفافية م�صتفيدة من 

ومن  �ل�صيا�صة  على  ز�حف  ف�صاد  م�صاعدة 

�لقائمني  على  �قت�صادية خانقة  �أزمة  مو�تاة 

�ن�صقاقات  من  �حلزب  ��صتفاد  �حلكم.  على 

يف كتلة �حلكم ووجد له �أن�صار� �صمن �صر�ئح 

من ر�أ�ص �ملال �الحتكاري، كما جند �ملهّم�صني 

وجتار  �الأنا�صولية،  �لربجو�زية  �أ�صناف  من 

�ملدن، ومقاويل �لبناء و�ملتعلمني من �ل�صباب 

�ملناطق �حل�صرية  فقر�ء  وجماهري  �ملحافظ 

�صعبية  ملدى  منده�ص  �أنا  �لعدد.  �صخمة 

برناجمي يف �صفوف �لفقر�ء �حل�صريني. من 

�الأكيد �أن من بني متابعّي �ملتعلمني �لقادرين 

�لبيت،  خارج  �الأكل  م�صاريف  جمابهة  على 

�لتي  �ل�صعبية  تلك  تف�صري  ميكن  كيف  ولكن 

�صرت يف �صفوف مهم�صي جماهري �حلو��صر 

و�صعي  �صاعدين  باالأخ�ص؟  منها  و�ل�صباب 

�أكن من  �إذ مل  بو�صفي »من خارج« وال �صك، 

�صمن �صبكات �صباب �صناعة �لطعام و�ل�صر�ب 

�إىل  �مل�صدودة  �لتحالفات  عن  بنف�صي  وناأيت 

كبار �ملطاعم و�صناعة �الأطعمة.  

�أكرث  عو�مل  وجود  يف  �أعتقد  ولكني 

�أهمية يف تف�صري �صعبيتي وخا�صة يف �صفوف 

�لقمعي  �لطهوري-  �لعن�صر  برز  �ل�صباب. 

�إىل  �الإ�صالمية  �لثقافة  يف  �حل�صور  د�ئم 

وحينما  للحكم.  ت  ع  ح  �عتالء  منذ  �ل�صطح 

�حل�صية  �لّلذ�ئذ  نحو  �النزياح  هذ�  يتز�وج 

�لز�حف  �ل�صيا�صي  �ملعار�صني  قمع  مع 

دو�خلهم  �إىل  �الأخ�ص  على  �ل�صباب  يلتفت 

باحثني عن ملجئ لهم يف خيالهم �خل�صب. 

�جلماعية  �الحتجاج  باأ�صكال  �ل�صيق  يوّلد 

�الإعالم  و�صائط  على  �ل�صارمة  و�لرقابة 

ب�صو�ء.  �صو�ء  �خليال  يحّفز  ولكنه  �خلوف 

»و�صخة«  �أنها  على  �ل�صيا�صة  �ل�صباب  يتمثل 

وهم  »قذرة«،  �أنها  على  �القت�صادية  و�حلياة 

من  به  �لت�صحية  عليهم  مبا  �الن�صغال  بالغو 

�حلياة.  يف  »�لنجاح«  �أجل  من  �ال�صتقامة 

عمر  مر�عاة  من  �ملتحرر  �ل�صخ�ص  يتخذ 

و�لديه نوعا ما و�لذي تبدو عليه �صمات �لوله 

بالطعام و�لنبيذ �صورة �أنا �آخر فاتن. يف ظل 

للتقزمي  تتعر�ص  تطلعات  و�إز�ء  كئيب  وجود 

يف  �حلياة  طول  على  متتد  مغامرة  ترت�ءى 

تهبه  �أن  ميكن  ما  �أكرث  »�لذ�ئقة«  مالحقة 

�حلياة �إر�صاء. 

�خلا�ص  بوغونيي«  »جاير  �أنا  �أكون  قد 

من  ي�صاعفو�  باأن  لهم  ي�صمح  �لذي  بهم 

�ملكبوت  ُيْبُدون  ويجعلهم  �لنف�صية  طاقاتهم 

ثقافية  �جتماعية  بيئة  يف  ح�صا�صياتهم  من 

و�قت�صادية معادية. ما يبديه �ل�صباب �ملهم�ص 

»مثالية  من  �لطبقية  لالنق�صامات  �خلارق 

�ل�صهرة«  »لثقافة  �الآخر  �لوجه  هو  ملتهفة« 

لنا  لي�ص  »معبود�«.  بو�صفه  �ل�صهري  ولو�صع 

�أن  �مل�صاهري  على  مارك�ص«  مع  نردد  �أن  �إال 

يتحررو� حتى متوت �ل�صهرة«.   
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>>

Factional violence tak-
ing place in Colom-
bia has become an 
object of sociological 

analysis, particularly through the 
specialty known as Violentology. 
This Colombian branch of sociology 
was initially dedicated to the study 
of the Colombian historical period 
called La Violencia (1945-1965), 
grounded in the seminal book La 
Violencia en Colombia. Estudio de 
un Proceso Social (1962) by Bishop 
Germán Guzmán Campos, Orlando 
Fals Borda and Eduardo Umaña. 
This work, built on the concept of 
“structural poverty,” consists of a 
sociological explanation of the tur-
moil that caused civil violence. One 
particular event – the assassina-
tion of Jorge Eliécer Gaitán, Caud-

illo of the Liberal Party on April 9th, 
1948 – turned the constant vio-
lence that was present in the social 
and political imaginary into some-
thing all too real. But the underly-
ing cause of the dissolution of the 
“social body” lay in the absence of 
a symbolic nation-state unity. 

   Several political, military, and re-
ligious powers instigated the mass-
es to take up arms and face their 
partisan opponents in a battle unto 
death. The Liberal and the Con-
servative parties are the traditional 
historical Colombian political forma-
tions, inherited from the Independ-
ence Forces (1810-1830) that gave 
birth to the nation. Violence has 
been embedded in the everyday life 
of the nation-state, from Independ-

ence through to the present day. 
Between 1863 and 1886 alone, 
there occurred nine great civil wars, 
which laid the basis of factional 
fi ghts and the roots of violence in 
the 20th century, transmitted from 
one generation to the next up to the 
present, as Daniel Pécaut has clear-
ly explained in Order and Violence. 

  Violentology has extended its studies 
to all violence across time and territory, 
making itself central to the social sci-
ences in Colombia and for understand-
ing Colombian history and society. In 
fact, much remains to be done: we 
need to produce historiographic and 
ethnographic works that will make it 
possible to understand the violence 
embedded in everyday life. My work is 
intended as a contribution to this task. 

No country has more emeralds than 
Colombia. Warring families have made 
mining a violent business pursued under 
the most dangerous conditions. Here a man 
counts his blessings. Photo by Jan Sochor.

عنف اإليميرالدس 
)Emeralds(

بقلم جوانا بارا )Johanna Parra(، جامعة إيسيزي )Icesi(، كالي )Cali(، كولومبيا

ت�صهده  �لذي  �لف�صائل  عنف 

للتحليل  مو�صوعا  كولومبيا 

يف  �الجتماعي  �لعلمي 

�لعنف على  با�صم علم  �ملعروف  �الخت�صا�ص 

)Violentology(. يف �الأ�صل كان  �الأخ�ص 

هذ� �لفرع من علم �الجتماع �لكولومبي موجها 

�لكولومبية  �لتاريخية  �لفرتة  در��صة  �إىل 

�لعنيفة )1965-1945(  ��صم  �ملعروفة حتت 

يف  �لعنف  �الفتتاحي  �لكتاب  على  مرتكز� 

�جتماعية  �صريورة  يف  در��صة  كولومبيا. 

جريمان  �الأ�صقف  بقلم  ظهر  �لذي   )1962(

 Germán Guzmán( كامبو�ص  غوزمان 

بورد�  فال�ص  و�أورالندو   )Campos
)Orlando Fals Borda( و�إدو�دو �ومانيا 

�لعمل  ذلك  مثل   .)Eduardo Umaña(

�لبنيوي«  »�لفقر  مفهوم  على  �رتكز  �لذي 

�لذي  لال�صطر�ب  �جتماعيا  علميا  تف�صري� 

هو  حمدٌد  حدٌث  حّول  �ملدين.  �لعنف  ي�صّبب 

 Eliécer( جايتان  �إلي�صري  جورج  �غتيال 

�لليرب�يل  �حلزب  زعماء  كبري   )Gaitán
 1948 �صنة  �أفريل-ني�صان  من  �لتا�صع  يف 

�الجتماعي  �ملخيال  د�ئَم �حل�صور يف  �لعنَف 

�لو�قعية.  متام  و�قعي  �صيء  �إىل  و�ل�صيا�صي 

»�جل�صم  لتحّلل  �لدفني  �ل�صبب  ولكن 

وحدة  غياب  يف  جذور�  له  يجد  �الجتماعي« 

رمزية لالأمة-�لدولة.

�ل�صيا�صية  �لقوى  من  �لعديد  حّر�صت 

على  �جلماهري  و�لدينية  و�لع�صكرية 

خ�صومهم  ومو�جهة  �ل�صالح  �مت�صاق 

�حلزبان  مّثل  ميتة.  معركة  يف  �حلزبيني 

�ل�صيا�صيتني  �لت�صكيلتني  و�ملحافظ  �لليرب�يل 

�لكولومبيتني �لتقليديتني �لتاريخيتني وليدتي 

�للتني   )1830-1810( �ال�صتقالل  قو�ت 

�الأمة- �لعنف يف حياة  �الأمة. جت�صد  �أجنبتا 

حدود  �إىل  �ال�صتقالل  منذ  �ليومية  �لدولة 

يومنا هذ�. ففيما بني 1863 و1886 لوحدهما 

�إىل  �أدت  كربى  �أهلية  حروب  ت�صع  جرت 

�نغر��ص �أ�ص�ص �صر�ع �لف�صائل وجذور �لعنف 

فجيل  جيال  من  منقولة  �لع�صرين  �لقرن  يف 

بو�صوح  ذلك  ف�صر  مثلما  �ليوم  �إىل  و�صوال 

كتابه  يف   )Daniel Pécaut( بيكو  د�نيال 

�لنظام و�لعنف. 

�لعنف  كل  لي�صمل  در��صاته  �لعنف  علم  و�ّصع 

موقعا  حمتال  و�الأمكنة  �الأزمنة  �متد�د  على 

كولومبيا  يف  �الجتماعية  �لعلوم  يف  مركزيا 

ومن �أجل فهم �لتاريخ و�ملجتمع �لكولومبيني. 

مل  ُينجز  �أن  ميكن  ما  �لكثري  �أن  و�لو�قع 

�أعمال  �إنتاج  �إىل  حاجة  يف  نحن  �إذ  بعُد  يتمَّ 

فهم  �ملمكن  من  جتعل  و�إثنوغر�فية  تاأريخية 

ُوْجَهُة  �ليومية.  �حلياة  يف  �ملتج�صد  �لعنف 

ما من بلد يحوي كمية من �لزمرد بقدر كولومبيا. 

من  �ملناجم  يف  �لعمل  جعلت  �ملتحاربة  �لعائالت 

رجل  هنا  �لظروف.  ��صو�أ  حتت  �الأعمال  �أخطر 

يح�صي ما نعم به. ت�صوير جان �صوكور.

صار
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عملي هي �أن يكون م�صاهمة يف هذه �مَلهّمة.

مل تكن �ملو�جهات �لع�صكرية �لتي تولدت عن 

�لدم  يف  �لبلد  �إغر�قها  يف  وحيدة  �لعنيفة 

�ت�صمت  �لتي  �لق�صوى  �لرببرية  ولكن  و�لنار 

من  جزًء�  �لعنف  ر�صخت  �لف�صاعات  بها 

وخالل  �لعنيفة،  نهاية  لدى  �ليومية.  �حلياة 

رفعت  �لباردة  �حلرب  و�صبعينات  �صتينات 

�أجل  من  �ل�صالح  �ملجموعات  من  �لعديد 

تز�ل  ال  �ملارك�صية.  �ملقاتلني  تاأ�صي�ص حركات 

�لكولومبي  �لثوري  �جلي�ص  هي  منها  و�حدة 

�ملتحدرة   )FARC فارك   با�صم  )�ملعروف 

من ف�صائل �حلزب �لليرب�يل �مل�صلحة نا�صطة 

�ليوَم. يف �جلهة �ملقابلة تفرعت �لقو�ت �صبه 

تن�صيط  �إعادة  هما  جذرين  من  �لع�صكرية 

وخو�ص�صة  �ملحافظ  �حلزب  ميلي�صيات 

جتار  فر�صها  �لتي  و�مل�صلحة  �الأمنية  �لقو�ت 

�لتي  �مل�صلحة  �لنز�عات  ت�صببت  �ملخدر�ت. 

�لتي  �حلقيقية  �لع�صكرية  و�لطبيعة  تنتهي  ال 

تت�صم بها �ملو�جهات ز�رعة �لرعب و�لفظاعة 

من  �صخم  عدد  وجود  يف  منهجيا  زرعا 

�حلياة  يف  �النغر��ص  عميق  �لعنف  �ملرّحلني. 

�لعالقات  فيه  غز�  �لذي  �حلد  �إىل  �ليومية 

قابلة  غري  �نق�صامات  يف  ويت�صبب  �حلميمية 

خالقا  �لعائالت  �صفوف  يف  حتى  للم�صاحلة 

�صمتا موؤملا ينتقل من جيل �إىل جيل.

منطقة  يف  بحثي  �إىل  �الآن  �ألتفت  دعوين 

يف  �ملوجودة   )Emeralds( �إميري�لد�ص 

�أر��صي معزولة يف  )جبال- �ملرتجم( �الأنديز 

�ل�صرقية حيث يقطن ما يناهز 80 �ألف �صاكن 

�صيكوينكوير�،  من  تقريبا  كلم   40 بعد  على 

ال  ما  يف  بوياكا.  ملحافظة  �جلهوية  �لعا�صمة 

�ملنطقة  هذه  �صهدت  �صنو�ت  �لع�صر  يتجاوز 

�قت�صاد  �إىل  فالحي  �قت�صاد  من  �نتقاال 

لعدد  �خلري�ت  من  �لكثري  و�أنتجت  منجمي، 

�إىل  بالولوج  غامرو�  �لذين  �ل�صكان  من  قليل 

 )emeralds( �لزمرد  عن  بحثا  �ملناجم 

يف  ت�صبب  �جلهوي  �القت�صاد  حتّوُل  �لثمني. 

ما  جالبا  �لفالحية  �لعائلية  �لتجمعات  ك�صر 

طلبت  �جلديدة.  �لقر�بية  �لتحالفات  مياثل 

�لعائالت  �أكرث  بني  ربطت  �لتي  �جلمعيات 

ن�صاطا يف �أعمال �لزمرد تعاون مقاويل �الأمن 

�لعائالت  �أعمال  �إىل  و�أدخلتهم  وحّر��صه 

نف�صها. عزز ذلك �لعائالت �ملافيوزية �صمن 

تقليد فالحي ُي�صفي على قيم �لعائلة و�ل�صرف 

و�لدم و�لوالء قيمة �أ�صا�صية يف �إد�رة �القت�صاد 

 Anton( بلوك  �أنطون  و�صف  ما  �أكرث 

كتابه مافيا قرية �صقلية. در��صة  يف   )Blok
 The( �لعنف  ميار�صون  فالحيني  مقاولني 

 Mafia of a Sicilian Village، A Study
 of Violent Peasant Entrepreneurs

.).)1960-1860(

�إد�رة  يف  �لكولومبية  �لدولة  ف�صل  ب�صبب 

�لعنيفني  �ل�صكان  من  وحمايتها  �ملناجم 

يف  عليها  ��صتحوذ  �لزمرد  عن  �لباحثني 

�الأ�صياد  �أو  و�لعّر�بون  �الأعر�ف  �ل�صبعينات 

�ملحلية.  �للهجة  يف  يلقبون  مثلما   )Dons(

 1991 و   1960 من  �متدت  �لتي  �لفرتة  يف 

جرت �ثنتان من »حروب �لزمرد« حارب فيها 

�ال�صتغالل  على  �ل�صيطرة  �أجل  من  �الأعر�ف 

على  �صخ�ص  �آالف  خم�صة  مات  �ملنجمي. 

�حلروب  وو�صعت  ذلك،  جر�ء  من  �الأقل 

1991 من خالل �تفاقية �صالم  �أوز�رها �صنة 

و�فق عليها �الأ�صياد �لذين جنو� بحياتهم من 

�حلرب. ولكن �لنز�عات بني جتار �لزمرد مل 

باملخدر�ت  �الجتار  ظهور  عن  ف�صال  تختف 

هذه  و�صعت  �لع�صكرية.  �صبه  و�لقو�ت 

�لعنا�صر حديثة �لظهور يف �ملنطقة �لعائالت 

�القت�صاديات  مع  مبا�صر  متا�ص  يف  �ملتنفذة 

غري �ل�صرعية و�جليو�ص �خلا�صة �لتي ت�صببت 

يف �لتكثيف من ��صت�صر�ء ثقافة �لعنف.

يف  ماثلة  مالمح  على  �لعثور  �ملمكن  من 

مناطق �أخرى من كولومبيا فقد و�صل �لعنف 

�لعالقات  يف  حميمية  �لعو�مل  �أكرث  �إىل 

نتيجة  وكل ذلك  �الأطفال  تربية  �الأ�صرية ويف 

�ملعياري  لل�صبط  وغياب  �قت�صادي  تفجر 

هذ�  يت�صم  وفيما  �لدولة.  متار�صه  �لذي 

�لو�قع باالإحباط �أخالقيا و�صيا�صيا فاإنه يوؤكد 

��صتعجالية �حلاجة �إىل حقل علمي �جتماعي 

وذلك  و�نت�صاره  �لنز�ع  �أمناط  فهم  �أجل  من 

بالتاأكيد على �صرورة تدخل �لدولة.    
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> Land Restitution
   in Colombia

by Nadia Margarita Rodríguez, University of Rosario, Bogotá, Colombia

>>

Controversy over land 
restitution in Colom-
bia began with the 
passing of Law 1448, 
also known as Law of 

Victims, on June 10, 2011. It was a 
historical milestone given the tremen-
dous political, economic, social and 
legal challenges posed by land res-
titution and given the state’s explicit 
acknowledgement of armed confl ict. 
In particular, chapter three establish-
es land restitution for peasants who 
were dispossessed of their land in 
the last two decades as part of the 
ongoing armed confl ict that has af-

fected Colombia for the last 50 years. 
The chapter is controversial because 
the government strongly supports it, 
which could be read as an attempt 
to make up for 50 years of neglecting 
this matter. Despite all e�orts, there 
have been numerous obstacles to im-
plementing the law. 

  The matter of land restitution in Co-
lombia must be understood in light of 
the high concentration of land own-
ership, one of the main problems 
faced by rural development. Several 
analysts argue that this is not only 
the basis for deep economic, politi-

More than 4 million Colombian peasants, 
such as this old man, have been forced to 
abandon their lands in the last fi fteen years. 
Photo by Julián Vasques.

إرجاع األراضي
في كولومبيا

بقلم ناديا رودريغاث )Nadia Rodríguez(، جامعة روزاريو، بوغوتا، كولومبيا

�إرجاع �الأر��صي  �جلدل حول 

مترير  لدى  كولومبيا  يف 

قانون  با�صم  �أي�صا  �ملعروف   1448 �لقانون 

)حزير�ن(  جو�ن  من  �لعا�صر  يف  �ل�صحايا 

باعتبار  تاريخية  عالمة  تلك  كانت   .2011

و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لتحديات  �صخامة 

�إرجاع  يثريها  �لتي  و�لقانونية  و�الجتماعية 

�ل�صريح  �لدولة  ت�صليم  وباعتبار  �الأر��صي 

على  �لثالث  �لف�صل  ين�ص  �مل�صلح.  بالنز�ع 

للفالحني  �أر��ص  �إرجاع  على  �خل�صو�ص 

خالل  �أر��صيهم  منهم  �نتزعت  �لذين 

من  جزء�  ذلك  بو�صف  �الأخريين  �لعقدين 

طو�ل  كولومبيا  م�ص  �لذي  �مل�صلح  �لنز�ع 

�خلم�صني �صنة �ملا�صية. �لف�صل مثري للجدل 

�إذ �أن �حلكومة تدعمه بقوة وهو ما ميكن �أو 

يوؤّول على �أنه م�صاحلة متحو خم�صني عاما 

من �الإهمال �لذي عوملت به �مل�صاألة. وعلى 

تز�ل  ال  �ملحاوالت  من  �لكثري  من  �لرغم 

طريق  على  �لعر�قيل  من  �لكثري  هناك  ثمة 

تطبيق �لقانون.

يف  �الأر��صي  �إرجاع  م�صاألة  فهم  يتوجب 

مللكية  �لكبري  �لتمركز  �صوء  يف  كولومبيا 

�الأر�ص وهو و�حد من �مل�صاكل �لرئي�صة �لتي 

تعرت�ص �لتنمية �لريفية. يحاجج �لكثري من 

لتعميق  �أ�صا�صا  ميثل  ال  ذ�ك  باأن  �ملحللني 

�لتفاوت �القت�صادي و�ل�صيا�صي و�الجتماعي 

�لرجل  كهذ�  فقري،  كولومبي  مالينن   4 من  �أكرث 

�مل�صن، �أجرب على �لتخلي عن �أر��صيه يف �ل�صنو�ت 

�خلم�صة ع�صر �ملا�صية. ت�صوير جوليان فا�صكيز

انطلق
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فح�صب بل وكذلك و�حد� من �ملنابع �لرئي�صة 

فاخاردو    ( كولومبيا  يف  �لد�مي  للنز�ع 

 Machado مات�صادو   ،2002  Fajardo
 PNUD 2009، وكالة �الأمم �ملتحدة للتنمية

2011(. يوؤدي متركز ملكية �الأر�ص �إىل بنية 

�الأر�ص  �أغلبية  بها  �لن�صق  ثنائية  زر�عية 

�ملنتجة على ملكية �أقلية �صغرية من �لنخب 

�لبنية  هي  تلك  �ل�صيا�صية.  و  �القت�صادية 

مل  وهي  �ال�صتعمار  �أزمنة  منذ  �ل�صائدة 

�أثر  �لتدهور على مّر �لزمن. على  تكف عن 

زر�عي  �إ�صالح  الإحد�ث  فا�صلة  حماوالت 

 1936 �صنتي  وخا�صة  �ملا�صي  �لقرن  خالل 

 )36  :2000  ،Molina )مولينا   و1961 

�ل�صنو�ت  �مل�صلحة خالل  �ملجموعات  ظهرت 

1960 مطالبة باإرجاع �الأر��صي. وعلى ذلك 

يف  �لريفية  كولومبيا  من  و��صعة  �أجز�ء  فاإن 

�أزمة �صبه د�ئمة ي�صن فيها فاعلون قانونيون 

�الأر��صي  قانونيني حرب �صيطرة على  وغري 

وعنيفة  ن�صقية  هجرة  �إىل  �أدى  ما  وهو 

وعليه  فالح.  ماليني  الأربعة  �لعدد  وكثيفة 

فاإن �لرهان �لذي يو�جه �ملوؤ�ص�صات �ملوكولة 

باإرجاع �الأر��صي ذو �أقد�ر �صخمة. 

�لقانونية  �لقيود  ب�صبب  معقد  �لو�صع 

�إرجاع  فيه  �لذي يجري  و�لظرف �الجتماعي 

�لتنمية  در��صات  مركز  يّتبع  �الأر��صي. 

مقاربة  روز�ريو  جامعة  يف  �الجتماعية 

�لقانون  )جتمع  �الخت�صا�صات  متد�خلة 

حتديات  فهم  بغية  �الجتماعية(  و�لعلوم 

تطبيق �لقانون. تتعهد وحدة �الإرجاع �لقانوين 

جزء� من �مل�صروع وتتعهد بالبحث �لذي يعالج 

خْم�صا من �لق�صايا �ملعقدة:

اأوال: يتو��صل �لنز�ع �مل�صلح يف �ملناطق  	•  

�ملربجمة الإرجاع �الأر��صي وهو ما يع�صر 

على �حلكومة �صمان عدم �نتز�ع �أر��صي 

�لفالحني من جديد. يتمثل رهان �لدولة 

�لكولومبية يف �صمان �أمن �لفالحني عرب 

�إنهاء �لنز�ع �مل�صلح.

يعّرف  �لقانون  �إىل  و��صتناد�  ثانيا،  	•  

�الإرجاع على �أنه ت�صليم �صند�ت ملكية �أو 

تعوي�صات ال تعالج �أيا من �الأ�صر�ر �لتي 

تكون �الأر�ص �أو يكون �الأفر�د قد تعر�صت 

�أو تعر�صو� لها وال تعيد �لو�صع �لذي كان 

هذه  باإمكان  لي�ص  وبالنتيجة،  قائما. 

�ل�صيا�صة �أن تقت�صر على �إرجاع �حلقوق 

�ل�صحايا  متّكن  �أن  عليها  بل  �الأر�ص  يف 

�أر��صيهم هذه،  على  بكر�مة  �لعي�ص  من 

�الأر��صي  �نتز�ع  َفَتح  و�أكرث من ذلك  بل 

عدد� من خروق �حلقوق خمّلفا لل�صحايا 

بالتايل عودتهم  �صدمات عميقة جاعال 

�خت�صار�،  ع�صر�.  �أكرث  �الأر�ص  �إىل 

يحتاج �ل�صحايا دعما من خارج �لد�ئرة 

�لقانونية. 

�ملنتزعة  �لفالحون  يبدو  ال  ثالثا:  	•  

يف  حاليا  يحيون  و�لذين  �أر��صيهم 

�إىل  بالعودة  قابلني  �حل�صرية  �ملناطق 

�لتفاوت  �عتبار  على  �لريفية  �ملناطق 

و�ل�صحة.  و�لرتبية  �لتنمية  يف  �حلاد 

مّزق �نتز�ع �الأر��صي �لن�صيج �الجتماعي 

و�صيكون من �لع�صري على هذه �جلماعات 

�إعادة بناء حيو�تها.

�القت�صادي  �لدعم  �صيكون  رابعا:  	•  

ما  �إذ�  �صروريا  و�الإنتاجي  و�لتقني 

غادر مالكو �الأر�ص متلكاتهم بدال من 

يوجد  ملن  بيعها  �أو  لكر�ئها  ��صطر�رهم 

�صركات  �الأغلب  على  وهم  حاليا  فيها 

�صناعات غذ�ئية.

تتوجب  �لتي  �لتحديات  من  خام�شا:  	•  

مثل  وموؤ�ص�صي  قانوين  هو  ما  مو�جهتها 

�لتكفل  على  �لعموميني  �الأعو�ن  تدريب 

�لزر�عيني  �لق�صاة  وتدريب  باالإرجاع 

�صيكون  كولومبيا(.  يف  �ملوجودين  )غري 

�غت�صاب  �أن  تثبت  �أن  �حلكومة  على 

يثري  ما  وهو  بالفعل  حدث  قد  �الأر��صي 

بها  �لتي  �لكيفية  حول  �ل�صائكة  �الأ�صئلة 

�لتي  �الأر��صي  على  �لدولة  �صتح�صل 

�الآن  �أغلبها  �أن  حني  يف  �إرجاعها  تنوي 

ُيعفي  �لقانون  و�أن  �أخرى  �أيادي  بني 

يتحّوز  �لتي  �الأر��صي  منهم  ��صرتى  من 

عليها؟ 

بنيوية  �أكرث  �صيا�صية  م�صكلة  ثمة  �أخري� 

و�جلهوية  �لوطنية  �لنخب  بني  �لنز�ع  وهي 

�لذي  ذ�ك  �الأر��صي  على  �ل�صيطرة  حول 

يثري �لت�صادم بني �مل�صالح �القت�صادية �لتي 

مو�ردها  ��صتغالل  جر�ء  حت�صيلها  ميكن 

�لطبيعية �لكامنة على �صطح �الأر�ص وحتتها. 

�كت�صبت  �لتي  �الأر�ص  �إرجاع  حاالت  تظهر 

�أو  وجيغيميندو  كوربار�دو  مثل  رمزية   قيمة 

لت�صكيالت  ميكن  �أنه  بافا�ص  ال�ص  مزرعة 

يف  �مل�صي  متنع  �أن  �ملحلي  �مل�صتوى  يف  �لقوة 

�لتحديات  رفعت  و�إن  حتى  �الأر��صي  �إرجاع 

�لقانونية.   
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> The Student
   Movement 
   in Chile

by Milton L. Vidal, Academic University of Christian Humanism, Santiago, Chile

Chile is a small country in 
the far south. According 
to the dominant view of 
world cartography, you 

can fi nd us at the tip of South Amer-
ica. It is a place that draws interna-
tional news headlines from time to 
time. In 2011, a movement led by 
college and high school students be-
came increasingly prominent in an 
international scene already full of 
social protest.

   We are part of the most unequal re-
gion of the world. A third of the popu-
lation lives in poverty, su�ering from 
old and new forms of violence, abuse, 
corruption, and squandering of scarce 
resources. In this context, men and 
women organize themselves in di�er-
ent ways to fi ght for their dreams, to 
demand respect for their fundamental 
rights, to demand that their govern-
ments fulfi ll their promises and make 
decisions that favor the common good. 
This is also true in Chile, of course. There 
are many sources of dissatisfaction that 
would have prompted Latin Americans 
to take to the streets of which many are 

more obvious than the social rights of 
high school and college students. One 
shouldn’t forget that this southern coun-
try was the starting point and inspiration 
for the main neoliberal policies enforced 
by Latin American governments since 
the mid-1970s, particularly in relation 
to college education.

  Why, then, did these protests start in 
Chile? Why are they perceived as legiti-
mate by so many in our country? Simply 
put, the neoliberal promise had burst. 
Indeed, the promise of making college 
education available for all took the worst 
possible turn: an increase in enrollment 

The Chilean Student Movement against 
Neoliberalism: “Our Future is not for Sale.”

>>

حركة
الطلبة

في الشيلي
بقلم ميلتون فيدال )Milton Vidal(، جامعة المسيحية اإلنسانية اآلكاديمية، سانتياغو، الشيلي

�أق�صى  من  �صغري  بلد 

�لنظرة  وباعتبار  �جلنوب. 

�أن  ميكنكم  �لعاملية  للخر�ئطية  �ملهيمنة 

وذ�ك  �جلنوبية،  �أمريكا  طرف  على  جتدونا 

�لرئي�صة  �لعاملية  �الأنباء  عناوين  يجلب  مكان 

حركة  �صارت   2011 �صنة  الآخر.  حني  من 

قادها طلبة �لكليات و�ملعاهد �ملتو�صطة بارزة 

�صبق  عاملي  م�صرح  يف  ف�صيئا  �صيئا  �حل�صور 

وطغى عليه �الحتجاج �الجتماعي.

نحن جزء من �أكرث مناطق �لعامل �إغر�قا يف 

�لتفاوت. يعي�ص ثلث �ل�صكان يف فقر ويعانون 

من �أ�صكال قدمية وجديدة من �لعنف و�لع�صف 

هذ�  يف  �ل�صحيحة.  �ملو�رد  وتبديد  و�لف�صاد 

�لظرف ينّظم �لرجال و�لن�صاء �أنف�صهم بطرق 

خمتلفة للن�صال من �أجل �أحالمهم ومن �أجل 

�ملطالبة باحرت�م حقوقهم �الأ�صا�صية ومطالبة 

حكوماتهم باإجناز وعودها و�تخاذ �لقر�ر�ت 

�لتي ت�صعى �إىل جلب خري يعم �جلميع. ذ�ك 

ثمة  بالتاأكيد.  �أي�صا  �ل�صيلي  يف  �حلال  هو 

هناك �لكثري من منابع عدم �لر�صا ما دفع 

ومن  �ل�صو�رع  �إىل  للنزول  �الأمريكان  �لاّلتني 

طالب  حقوق  من  بد�هة  �أكرث  هو  ما  بينها 

�الجتماعية.  �ملتو�صطة  و�ملعاهد  �لكليات 

�جلنوبي  �لبلد  هذ�  �أن  ين�صى  �أال  �ملرء  على 

�لنيوليرب�لية  �ل�صيا�صات  �نطالق  نقطة  كان 

�لرئي�صة و�إلهامها حلكومات �أمريكا �لالتينية 

عالقة  ويف   1970 �ل�صنو�ت  من�صف  منذ 

بالتعليم �جلامعي على وجه �خل�صو�ص.

�ل�صيلي  يف  �الحتجاجات  تلك  �نطلقت  ملاذ� 

�لعديدين  قبل  من  �صرعية  تعترب  ملاذ�  �إذ�؟ 

�لنيوليرب�يل  �لوعد  بب�صاطة ذهب  بلدنا؟  يف 

بجعل  �لوعد  �نقاد  وبالفعل  �لرياح.  �أدر�ج 

�أ�صوء  �إىل  للجميع  متاحا  �جلامعي  �لتعليم 

�حلركة �لطالبية �لت�صيلة �ملناه�صة للنيوليرب�لية: 

»م�صتقبلنا لي�ص للبيع«

الشيلي
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ماآل ذلك �أن �زدياد� يف عدد �لت�صجيالت مل 

�ل�صهادة �لتي جتعل  �إال يف �جتاه  يكن مكنا 

ر�صوم  �لديون.   يف  تغرق  وعائالتهم  �لطلبة 

�لر�صوم  �أرفع  بني  من  �ل�صيلي  يف  �جلامعة 

�لقرو�ص.  عرب  ت�صتخل�ص  و�أغلبها  �لعامل  يف 

بلد  يف  مبكان  �الأهمية  من  �صو�صيولوجيا، 

�أن  �صارخ  بتفاوت  �ملد�خيل  توزيع  فيه  يتميز 

نت�صور �لتعليم �لعايل على �أّنه مرفق عمومي 

وعامل حمدد يف �حلر�ك �الجتماعي.

�ال�صتثمار  �لعائالت جر�ء  هذه  على  يعود  ما 

�الأرفع  بني  من  �لعايل  �لتعليم  يف  �خلا�ص 

�لر�صوم  تو��صل  بينما  �لالتينية  �أمريكا  يف 

�لزيادة  هذه  تفر�ص  �رتفاعها.  �جلامعية 

للعائلة.  �الإنفاقية  �لقدرة  على  قيود� 

�حل�صول  �أجل  من  �ملي�صورون  يدفع  �إجماال 

)�لتعليمان  �الأف�صل  �الأ�صا�ص  �لتعليم  على 

�أف�صل  من  وي�صتفيدون  و�ملتو�صط(  �الأ�صا�صي 

�أ�صا�ص  على  يتم  �لقبول  )حيث  �جلامعات 

نتائج �المتحانات و �أو �ملقدرة �الإنفاقية(، يف 

حني يجرب من كانت مو�ردهم �أقل وتعليمهم 

ج�صام   ت�صحيات  حتمل  على  رديئا  �الأ�صا�صي 

فيها  م�صكوك  موؤ�ص�صات  �إىل  لالن�صمام 

من  �الحتجاج  يكون  كذ�  مرتفعة.  كلفة  ذ�ت 

�لتفاوت  برف�ص  ُحْكًما  �أف�صل  تعليم  �أجل 

�الجتماعي.

�الجتماعية  �حلركة  نه�صت  للجميع  ُمَفاِجَئًة 

قادها  �لتي  �لعمومي  �لتعليم  عن  �ملد�فعة 

�أ�صبوعا  فاأكرب  �أكرب  قوة  وجمعت  �لطلبة، 

�ملطالب  حمتويات  تقت�صر  مل  �أ�صبوع.  بعد 

و�لقوى �الجتماعية �لتي جندتها و�صّرعت لها 

و�لت�صامن �لدويل �لذي طورته على �ل�صيلي. 

�حلركات  �أحرزت  ذلك،  من  �لعك�ص  على 

يف  جناحات  �لعمومي  �لتعليم  عن  �ملد�فعة 

ريكو  وبويرتو  و�لرب�زيل  وبوليفيا  �الأوروغو�ي 

و�الإكو�دور وكولومبيا كذلك. وعلى �لرغم من 

ذلك من �ملفيد للمناق�صة و �لتفكري �لدوليني 

�حلالة  خ�صو�صيات  بع�ص  �إىل  ن�صري  �أن 

�ل�صيلية. 

للحياة  حمر�ر�  �جلامعات  تز�ل  ال  �أوال 

�الجتماعية. قد يبدو �الإحلاح على هذ� �لثابت 

�لتاريخي �صاذجا ولكنه من�صي يف �لكثري من 

يدعوهم  �لذين  �ل�صيا�صيون  يوؤجل  �الأحايني. 

�إم�صاء �إ�صالح �جلامعات �لعميق �إىل �لقيام 

ق�صية  �لعايل  �لتعليم  يظنون  الأنهم  بها 

�القت�صادية  �لقيادة  تعتقد  حني  يف  هام�صية 

ي�صّدد  �أن  ميكن  �لعايل  �لتعليم  يف  �لعجز  �أن 

�لعمومي  �لقطاع  من  تتاأتى  مو�رد  �صخ  عرب 

و�لبنك و�لعائالت �أو من كل هوؤالء جمتمعني. 

على  �جلامعات  كانت  ج�صيم.  خطاأ  ذ�ك 

كل  �أن  ذلك  �صيا�صي  قطاع  من  �أكرث  �لدو�م 

بطريقة  مرتبط  �حلا�صم  �الجتماعي  �لتغري 

َفّكْرَنا يف نفي �ليهود 
َ
�أ ما باجلامعات. ف�صو�ء 

من �إمرب�طورية نبوخد ن�صر �لفار�صية، �أو يف 

مناق�صات �آكادميية �أفالطون �ل�صيا�صية، �أو يف 

�ملناق�صات �لتي �صبقت �الإ�صالح �لربوت�صتانتي 

�الإجنيل  وترجمات  لوثر  الأطروحة  �مل�صاحب 

جامعة  يف  �لكالفينية  يف  �أو  �الأملانية،  �إىل 

وما  �خلميني  قبل  ما  �إير�ن  يف  �أو  جينيف، 

�جلمهورية  قبل  ما  �ل�صني  يف  �أو  بعده، 

�آن  تيان  �صاحة  �أو  �لثقافية  و�لثورة  �ل�صعبية 

مني، �أو يف �ل�صيلي قبل جمزرة تالتلولكو وما 

تزل  ولن  كانت  �جلامعات  �أن  وجدنا  بعدها، 

�ل�صيا�صية  �الأهمية  ذ�ت  �ل�صاملة  �ملوؤ�ص�صات 

و�الجتماعية �لرئي�صة، وعليه فقد كانت د�ئما 

مو�صوع �هتمام علمي �جتماعي رئي�ص.  

�مل�صتويات ولكن  للتعليم يف كل  ثانيا ال ميكن 

يف م�صتوى �لتعليم �جلامعي على �الأخ�ص �أن 

يكون مو�صوعا للتوتر �ال�صتقطابي بني �لدولة 

 )Houmboldt( و�ل�صوق. لقد كان هومبولت

على حق حني حاجج منذ زمن طويل باأن على 

تدخالت �لدولة �أن تتجه �صوب �لرتبية. يعلم 

�لالتني �الأمريكان �أن �لدولة جت�صد د�ئما قوة 

تعرب عن نف�صها يف بريوقر�طية. يعلم علماء 

�الأكرث  �جلزء  بتنفيذ  مكلفون  �أنهم  �الجتماع 

ع�صر� يف �الإ�صالح بالرغم من �أن هومبولت، 

�أن نفعل  باإمكاننا  لي�ص  باأنه  حتى هو، حاجج 

�إىل  حاجة  يف  نحن  مطلقا.  �لدولة  دون  من 

�صروط  توفري  ت�صمن  باأن  �لدولة  مطالبة 

�لناأي  �إىل  نحتاج  كما  للتعليم،  موؤ�ص�صية 

للنز�ع  م�صرحا  تكون  �أن  عن  باجلامعة 

�ملعنى  هذ�  يف  �لفردية.  �مل�صالح  �أجل  من 

�لتعليم، مرفق عمومي و�جلامعات موؤ�ص�صات 

عمومية حتى و�إن كانت مّولة من �خلو��ص. 

�لوظائف عمومي يف  وبلوغ  و�لبحث  �لتدري�ص 

�أ�صا�ص وجودها، فيما ترتكز �إمكانية �إ�صنادها 

لل�صهائد على �إميان �ملجتمع بها. 

ثالثا، ترف�ص �حلركة �لطالبية يف �ل�صيلي ويف 

�أمريكا �لالتينية على �لعموم ت�صليع �لرتبية. 

مع  �صوق  �قت�صاد  تنظيم  منطق  يتنا�صب  ال 

منطق �لتدريب �لعلمي. فلننظر باإمعان �أكرب 

�لرتبية  و�الأ�صاتذة.  �لطلبة  بني  �لتعاون  يف 

�صر�وؤها  د�ئما، ال ميكن  نتاج جهود جماعية 

�أن  للطلبة  ميكن  ال  ت�صليعها.  ميكن  ال  و�إذ� 

يف  �لفاعلة  م�صاركتهم  عرب  �إال  �إًذ�،  يتعلمو� 

�لذي  �ل�صبب  هو  ذ�ك  �لعلمية.  �لن�صاطات 

يجعلنا نحّفزهم على �النخر�ط يف مناق�صات 

�ملنتديات وعلى كتابة �لتقارير وعلى �الن�صمام 

�إىل فرق �لبحث وعلى م�صاطرة طلبة �آخرين 

�أفكارهم ومناق�صاتهم. لي�صت �لفكرة �لقائلة 

خمطئة  و�ُصَر�ٌة  َباَعٌة  و�لطلبة  �الأ�صاتذة  �إن 

�ملرمى فح�صب )وتتوجب مو�جهتها الأكرث من 

�الأ�صباب �الإيديولوجية( بل هي عقبة �إز�ء بلوغ 

�أن  يل  بالن�صبة  �ملرّوع  ملن  �إنه  �لرتبية.  غاية 

يعامل زمالئي �الآكادمييون طالبهم على �أنهم 

�الآكادميية  باحلرية  �لطلبة  يطالب  زبائن. 

�ملرهونة بحرية �أ�صاتذتهم. ولكن هذه �حلرية 

�الآكادميية تنجرف بفعل �قت�صاد �ل�صوق. �إذ� 

ما �عُترب �الأ�صاتذة م�صدي خدمة �أي موظفني 

وتابعني �إىل من ميتلك موؤ�ص�صة �لتعليم �لعايل 

فاإنهم عندها �صي�صتخدمون طلبتهم لتح�صيل 

م�صاحلهم �ل�صيقة.

�أخري�، علينا �أن نقول �إن �الحتجاج �لطالبي 

و�جلامعات  للمجتمعات  مفرحا  خرب�  ميثل 

ٌع يحّول فيه  وعلماء �الجتماع. �جلامعة مو�صِ

ذ�ته  ويوؤكد  بحث  مو�صوع  �إىل  نف�صه  �ملجتمع 

�لوعي  �ل�صريورة. �صمن هذ�  تلك  من خالل 

وقوى  م�صالح  �لدو�م  على  وجدت  �لذ�تي، 

�الآكادميية، ولكن هذه  �صر�ع هددت �حلرية 

�جلامعة.  هدم  من  تتمكن  مل  �ل�صر�عات 

بها  ننظر  �أن  علينا  �لتي  �لطريقة  هي  تلك 

يتجاوز  ما  ويف  �ل�صيلي  يف  �لطلبة  حركة  �إىل 

�لعامل.  ويف  �لالتينية  �أمريكا  يف  �ل�صيلي 

للمجتمع  مفيدة  �حلركة  دميومة  �أن  �أعتقد 

و�جلامعة  �ملجتمع  يرت�بط  �لدميقر�طي. 

جمدد� �رتباطا قويا بف�صل �حلركة �لطالبية 

�الجتماع.  لعلم  حتفيزيا  �صياقا  يوفر  ما 

�أولئك �لذين يقولون �إن �صردية علم �الجتماع 

�صحة  يف  �الجتماع  علم  خمطئون.  �أفول  يف 

و�آمل  �لعامل،  من  �جلنوبي  �جلزء  يف  جيدة 

قر�ئي �الأعز�ء  �أن يبهجكم هذ� �خلرب.  
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> Executive 
   Committee
   Meeting in Beirut,

March 19-23, 2012
by Michael Burawoy, University of California, Berkeley, and ISA President

Members of the ISA Executive Committee 
mix sociology with Lebanese delicacies. 
Photo by Markus Schulz.

In its annual meeting the ISA 
Executive Committee met for 
fi ve days at the American Uni-
versity of Beirut (AUB), gener-

ously hosted by Professor Sari Hanafi  
and his colleagues in the Department 
of Sociology, Anthropology and Me-
dia Studies. Two days of our meeting 
coincided with a wonderful Interna-
tional Symposium on “The Arab Up-
risings” (reported on in this issue of 
Global Dialogue), sponsored by AUB, 

the Lebanese Sociological Associa-
tion, and Friedrich-Ebert-Stiftung and 
drawing on speakers from all over the 
Arab World with comparative perspec-
tives from elsewhere.

   The fi ve-day marathon began with 
separate meetings of the Program 
Committee for the Yokohama Con-
gress in 2014, chaired by VP Raquel 
Sosa, the Publications Committee, 
chaired by VP Jennifer Platt, the Fi-

nance and Membership Committee, 
chaired by VP Robert Van Krieken, the 
Research Coordinating Committee, 
chaired by VP Margaret Abraham, 
and the National Liaison Committee, 
chaired by VP Tina Uys. 

   The Executive Committee met as a 
whole for two days at the end of the 
week. I reported on my many trips to 
di�erent parts of the world and the 
progress made during the year with 

>>

اجتماع
 اللجنة التنفيدية

 في بيروت
من 19 إلى 23 مارس، 2012

بقلم مايكل بورواي، جامعة كاليفورنيا، بركلي، رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع

�لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء 

لعلم  �لدولية  للجمعية 

خلم�صة  �ل�صنوي  �جتماعهم  يف  �الجتماع 

�أم  )ج  ببريوت  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �أيام 

�الأ�صتاذ  كرم  على  �صيوفا  حلو�  حيث  ب( 

�صاري حنفي وزمالئه يف ق�صم علم �الجتماع 

تز�من  �الت�صالية.  �لو�صائط  وعلوم  و�الإنا�صة 

يومان من �جتماعنا مع ندوة دولية ر�ئعة حول 

»�النتفا�صات �لعربية« )وجتدون حولها تقرير� 

و�جلمعية  ب  �أم  ج  دعمتها  �لعدد(  هذ�  يف 

فريدري�ص  وموؤ�ص�صة  �الجتماع  لعلم  �للبنانية 

�إيربت وجمعت متحدثني من كل �أرجاء �لعامل 

�لعربي �إىل جانب مناظري مقارنة من مناطق 

�أخرى. 

باجتماعات  �خلم�صة  �الأيام  مار�طون  �نطلق 

متو�زية للجنة برنامج موؤمتر يوكوماها ل�صنة 

�صوز�  ر�كال  �لرئي�ص  نائبة  برئا�صة   2014

)Raquel Sosa(، وجلنة �ملن�صور�ت برئا�صة 

 Jennifer( بالت  جينيفر  �لرئي�ص  نائبة 

برئا�صة  و�النخر�طات  �ملالية  Platt(، وجلنة 
 Robert( كريكن  فان  روبرت  �لرئي�ص  نائب 

بني  �لتن�صيق  وجلنة   ،)Van Krieken
مارغرت  �لرئي�ص  نائبة  برئا�صة  �لبحوث 

�أبر�هام )Margaret Abraham(، وجلنة 

لعلم  �لدولية  للجمعية  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء 

�الجتماع  يجمعون علم �الإجتماع باملازة �للبنانية. 

ت�صوير ماركو�ص �صولتز

التقى
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برئا�صة  �لوطنية  �جلمعيات  بني  ما  �لتن�صيق 

.)Tina Uys( نائبة �لرئي�ص تينا �إييو�ص

�أع�صائها  بكامل  �لتنفيذية  �للجنة  �جتمعت 

عن  تقارير  قّدمُت  �الأ�صبوع.  نهاية  يف  ليومني 

رحالتي �ملتعددة �إىل �أرجاء خمتلفة من �لعامل 

�ل�صنة يف  �نعقدت طو�ل  �لتي  وعن �ملوؤمتر�ت 

�خلط  على  �لدولية  �جلمعية  بربنامج  عالقة 

�أكرث  من  و�حدة  كانت  �الفتتاحية(.  )�أنظر 

مهامنا �إحلاحا �تخاذ قر�ر حول مكان �نعقاد 

خم�صة  لنا   .2018 ل�صنة  �جلمعية  موؤمتر 

وكوبنهاغن  بود�ب�صت  من  متازة  عرو�ص 

�إىل  �نتهينا  وتورنتو.  وز�ر�غوز�  وميلبورن 

�الحتفاظ بعر�صْي تورنتو وز�ر�غوز� و�صنتخذ 

لالأخرية.  زيارتنا  �أ�صا�ص  على  نهائيا  قر�ر� 

�لعاملي  �ملجل�ص  يف  باالنخر�ط  قر�ر�  �تخذنا 

فرعية  جلنة  تقرير  �أ�صا�ص  وعلى  للعلم. 

ناق�صنا �إمكانية �إطالق جو�ئز  ومكافاآت با�صم 

�ملزيد من  �أن نبحث  �لدولية وقررنا  �جلمعية 

تفا�صيل مكافاأة دولية جتازي �لبحث يف علم 

نو�ب  تقارير  يلي  �الجتماع ومار�صته. يف ما 

�لرئي�ص. 

الرئيس  نائبة  أبراهام،  ماغرات   >
لشؤون البحث:

ج  )ل  �لبحوث  بني  ما  �لتن�صيق  جلنة  عقدت 

ب( �جتماعا مثمر� للغاية يف بريوت. ناق�صنا 

�مل�صائل �لتالية: حالة مر�جعات قو�نني جلان 

و�لعمل،  �ملو��صيع  فرق  �الأ�صا�صية،  �لبحوث 

وجمموعات  �لبحث  جلان  كل  ن�صاطات 

م،  م  ب،  )ل  �الأعمال  وجمموعات  �ملو��صيع 

ومنتدى   ،2010-2006 �لفرتة  خالل  �أع(  م 

يف  �الجتماع  لعلم  �لثاين  �لدولية  �جلمعية 

بيون�ص �آيرو�ص يف �أوت-�أغ�صط�ص 2012. 

ملناق�صة  �الجتماع  من  هام  جانب  خ�ص�ص 

تلقينا  �جلارية.  �ملنتدى  عقد  حت�صري�ت 

ملجموع  كاتبا   7.928 من  ملخ�صا   6.019

تلقينا  باالإ�صبانية(.   51 )منها  جل�صة   693

��صتملت  �لعامل  �أرجاء  خمتلف  من  تر�صحات 

�أو  �أمريكي التيني �صخم )3.528  على متثل 

ما يعادل 45 باملائة(.

�صيتم  مكثفة  م�صاركة  توقعنا  �لرغم من  على 

�القت�صادية  للحالة  نظر�  �لعدد  تقلي�ص 

�صايج  مع  �ال�صتغال  ب�صدد  �أنا  �لع�صرية. 

مفتوح  �فرت��صي  ف�صاء  بعث  على   )Sage(

وتبادلها  و�لبحوث  �ملعرفة  بث  �أجل  من 

�ملنتدى  مبحور  �لعالقة  ذ�ت  �ملو��صيع  حول 

�ل�صبغة  و�إ�صفاء  �الجتماعية  �لعد�لة  عنيُت 

من  مزيد  قريبا  يظهر  �صوف  �لدميقر�طية. 

�ملعلومات حول هذ�.

�صجل �لتقرير حول ل ب، م م، م �أع و�لنقا�صات 

�الأ�صا�صي  قانونه  يقدم  مل  بع�صها  �أن  حولها 

�إىل  حاجة  يف  �ملر�جعات  هذه  بعد.  �ملَُر�َجع 

ناق�صنا  �لالحقة.  �النتخابات  قبل  �ال�صتكمال 

كذلك حاجة مكاتب ل ب، م م، م �أع ملر�جعة 

�ملق�صاة  باملدة  يتعلق  فيما  وخا�صة  تركيبتها 

�تخاذ  �إىل  �ملكاتب  بع�ص  حتتاج  �ملكتب.  يف 

�أع�صاء  على  �لعثور  �أجل  من  عملية  خطو�ت 

يتولون �ملو�قع �ملكتبية يف �النتخابات �لقادمة.

�أ�صند  �النت�صاب.  منح  �لبحوث  جلنة  ر�جعت 

لثمانية  �أمريكي  دوالر   16.900 جمموعه  ما 

و   2011 خالل  �أع  م  م،  م  ب،  ل  من  ع�صر 

8.660 دوالر �أمريكي لثالثة ع�صر من ل ب، م 

م، م �أع. وو�صعت جينيفر بالت نائبة �لرئي�ص 

لن�صريات  �لعري�صة  �خلطوط  للمن�صور�ت 

جلان �لبحث �ملتوفرة حاليا على �خلط:  

http://www.isa-sociology.org/

about/rc_aims.htm..

�أخري� روجعت تقارير �لن�صاط �لتي و�صعتها ل 

ب، م م، م �أع للفرتة 2006-2008 ثم للفرتة 

نا�صطا  كان  �أغلبها  ونوق�صت.   2010-2008

�ملن�صور�ت  و�أ�صدرت  �ملوؤمتر�ت  نظمت  حيث 

ّممت  �صُ �أخرى.  عملية  بن�صاطات  وقامت 

�أع  م  م،  م  ب،  ل  لن�صاط  مر�جعة  مطبوعة 

�أكرث  بطريقة  حولها  �ملعلومات  ت�صجل  بحيث 

جناعة ومقروئية.

الرئيس  نائبة  بللال،  جينيفر   >
للمنشورات

حمّرر   )Sujata Patel( باتل  �صوجاتا  �تفق 

�الجتماع  علم  يف  �لدولية  �صايج  در��صات 

 Sage Studies in International(

�صايج  من�صور�ت  مع   ))Sociology( SSIS
هندية  باأثمان  تباع  �لهند  يف  كتب  �إنتاج  على 

من  و�ُصَر�ٍة  �لدولية  �جلمعية  �أع�صاء  لفائدة 

�لكتيبات  توفر  �الإبقاء على  مع  �لنامي  �لعامل 

باالأثمان  �لغربية  �ملكتبات  يف  �لثمن  �عتيادية 

�ملو�فقة. ومت �إقر�ر ذلك بحما�ص.  

فر�صة  �لوطنية  �جلمعيات  منح  على  �ُتفق 

�إعادة طبع ترجمة )تنجز حتت �إ�صر�فها( �أي 

مقال من Current Sociology( CS( علم 

 International   الجتماع ر�هنا )ع �ج ر( �أو�

الأغر��ص  �لدويل  �الجتماع  Sociology علم 
�لرتخي�ص  ر�صوم  دفع  دون  من  خا�صة 

�العتيادية. تعتزم ع �ج ر ن�صر عدد �إ�صايف كل 

�صنة يتمثل يف مر�جعة مقاالت من �صو�صوبيديا 

.)Sociopedia(

مت تبني �ل�صيا�صة �لتي جتعل حمرري �ملجالت 

بع�ص  عن  تقارير  يقدمون  �لرئي�ص  ونائب 

�أعمال �لن�صر لدى كل منا�صبة ن�صاط للجمعية 

حمررين«  »�جتماع  رمبا،  وينتظم،  �لدولية 

�لن�صريات  يف  �ملقاالت  كتابة  حول  وور�صة 

�ملحليني.  �ملحررين  مع  �جتماع  �أو  �لعلمية 

كربى  ح�صور  على  �أي�صا  هوؤالء  يعمل  و�صوف 

�ملوؤمتر�ت �ل�صنوية من �أجل �لرتويج ملجالتنا 

ومعاينة �لتطور�ت �جلديدة و�نتد�ب حمررين 

جدد� وحمكمني ومر�جعي كتب. 

الرئيس  نائبة  سللوزا،  راكللال   >
المكلفة بالبرمجة:

جلنة  �جتماع  �أن  �لزمالء  �أعلم  �أن  ي�صرين 

�الأخري يف  يوكوهاما )2014(  برنامج موؤمتر 

بريوت �أحرز جناحا كبري�. مو�صوع �ملوؤمتر هو 

علم  تو�جه  حتديات  مت�صاو:  ال  عامل  مو�جهة 

�أجل  من  �لند�ء  و�صع   بعُد  �أمتمنا  �الجتماع. 

هو  باأجل  �جلل�صات  ومنظمي  �الأور�ق  تقدمي 

15 جانفي 2013. ميكن �لعثور على ذلك على 

موقع �جلمعية �لدولية

/http://www.isa-sociology.org 

congress2014/. .

 نحن على ��صتعد�د لتلقي مقرتحات جل�صات 

نقد جل�صات  وكذ�  وتكاملية  �لغر�ص   حمددة 

هذ� يعتربون  �الأع�صاء  نرى  �أن  نود   �لكتاب. 

للم�صاركة �ال�صتثنائية  �لفر�صة  قبيل   من 

�إثارة �الجتماعية  �ملو��صيع  �أكرث  بات  ما   يف 

�لعديد َوْهِب  وباعتبار  زمننا.  يف   للمناق�صة 

�لدولية الأغلب حيو�تهم �أع�صاء �جلمعية   من 

بالفقر �صلة  ذ�ت  م�صائل  على  للعمل   �ملهنية 

موؤمتر �أن  نح�صب  فاإننا  و�لالعد�لة   و�لتفاوت 

لكال معتربة  مب�صاهمة  �صيديل   يوكوهاما 

.�ملعرفة و�ملمار�صة �الجتماعيتني

�إعد�د ع�صرة من  �تفقت جلنة �لربجمة على 

�لتالية:  �ملو��صيع  �لعامة حول  �صبه  �جلل�صات 

وبنى  �لتفاوتات  �لبنيوية،  �لتفاوتات  ت�صكالت 

خملفات  ومار�صته،  �لتفاوت  �إنتاج  �لفقر، 
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�لعد�لة  �الجتماعية،ت�صور�ت  �لتفاوتات 

�نطالقا من تقاليد تاريخية وثقافية خمتلفة، 

�لعد�لة و�الأنظمة �الجتماعية، كيفيات جتاوز 

�لعد�لة  و�لتجارب،  �لفاعلون  �لتفاوتات: 

�الجتماع  علم  �مل�صتد�م،  و�مل�صتقبل  �لبيئية 

تقاليد  من  �مل�صاركون  �صيكون  و�لتفاوتات. 

�أن  نرجو  �لعامل.  �أرجاء  كل  ومن  خمتلفة 

تنجح هذه �جلل�صات ن�صف �لعامة مي�صاعدة 

�لرئا�صة وجلنة �لتنظيم �ملحلية يف ��صتنها�ص 

�لعلوم  جتديد  يف  �مل�صاهمة  ويف  زمالئنا 

�الجتماعية �لعلمية للقرن �لو�حد و�لع�صرين.

الرئيس  نائبة  إييوس،  تينا   >
لشؤون الجمعيات الوطنية:  

�لدولية  �جلمعية  ع�صوية  مقومات  ناق�صنا 

ح�صب  وو�صحناها.  �لنظامية  �جلماعية 

�إجر�ء�ت �جلمعية يقبل �الأع�صاء �جلماعيون 

�لنظاميون عرب قر�ر تتخذه �للجنة �لتنفيذية 

بني  �الت�صال  جلنة  من  تو�صية  �أ�صا�ص  على 

و�لع�صوية.  �ملالية  وجلنة  �لوطنية  �جلمعيات 

وعلى �لقو�نني �الأ�صا�صية لالأع�صاء �جلماعيني 

�لنظاميني �أن تكون متو�فقة مع �لف�صلني �الأول 

و�لثاين من قانون �جلمعية �لدولية �الأ�صا�صي:

�لنظاميني  �جلماعيني  �الأع�صاء  على  	•  

�أغر��ص  ذ�ت  جمعيات  يكونو�  �أن 

علمية غري ربحية متثل علماء �الجتماع 

�لفكرية  �لنظر عن مد�ر�صهم  ب�صرف 

�آر�ئهم  �أو  �لعلمية  ومقارباتهم 

�الإيديولوجية.

�جلماعي  �لع�صو  يكون هدف  �أن  يجب  	•  

�لعلمية  باملعرفة  �لتقدم  �لنظامي 

�أن  �لتنظيمية  بناه  وعلى  �الجتماعية. 

و�أن  �الجتماع  علماء  بتطلعات  تعرتف 

و�أن  �الجتماع  لعلم  �حلر  بالنماء  تدفع 

ن�صاطات  خالل  من  وتعززه  تدعمه 

�ملوؤمتر�ت  ��صت�صافة  قبيل  من  خمتلفة 

وت�صجيع �إ�صد�ر �ملن�صور�ت.

�الأع�صاء  مكاتب  �أع�صاء  على  	•  

يكونو�  �أن  �لنظاميني  �جلماعيني 

نظامية  �صريورة  عرب  منتخبني 

دميقر�طية.

�أكدنا على �ل�صريورة �جلديدة �لتي مت و�صعها 

�لع�صوية  �نت�صاب  طلبات  �عتبار  �أجل  من 

�جتماعي  بني  ترد  �لتي  �لنظامية  �جلماعية 

�جلمعية  طلبت  �ل�صنوينْي.  �لتنفيذية  �جلنة 

�ل�صلوفينية للعلم �الجتماعي ع�صوية جماعية 

نظامية خالل �لن�صف �لثاين من �صنة 2011. 

�خلط  على  و�صائل  باعتماد  �لطلب  تقومي  مت 

�الأوغندية  �جلمعية  قبول  مت  كما  قبوله.  ومت 

�لدولية  للجمعية  و�الإنا�صة.  �الجتماع  لعلم 

ولكنهم  نظاميا  جماعيا  ع�صو�  �صتون  �الآن 

جعلهم  مبا  �النت�صاب  ر�صوم  كلهم  يدفعو�  مل 

لالأ�صف يف و�صع غري ح�صن.

�جتماع  يف  و�صعت  �لتي  �ملعايري  �أ�صا�ص  على 

�لوطنية  �جلمعيات  بني  ما  �لتن�صيق  جلنة 

منح  �إ�صناد  مت   2011 مك�صيكو  يف  �ملنعقد 

وبلغاريا  بنغالدي�ص  جلمعيات  �لعمل  ور�صات 

و�ملوزمبيق و�لفيليبني. كما ح�صلت بنغالدي�ص 

و�ملوزمبيق على منح لتطوير مو�قع �إلكرتونية.

�جلمعيات  جمل�ص  موؤمتر  خطط  �أخذت 

�أنقرة  يف  �ملوؤمتر  �صيكون  بالت�صكل.  �لوطنية 

برتكيا يف ماي 2013، و�صيكون مو�صوعه: علم 

�الجتماع زمن �ال�صطر�ب: مقاربات مقارنة. 

�الجتماع  علم  ق�صم  مع  بالتعاون  تنظيمه  يتم 

وجمعية  �لتقنية  �الأو�صط  �ل�صرق  جامعة  يف 

علم  وجمعية  �لرتكية  �الجتماعية  �لعلوم 

�الجتماع �لرتكية.

نائب  كريكن،  فللان  روبللرت   >
بالمالية  المكلف  الرئيس 

وشؤون العضوية،

�لع�صوية  �أن  و�لع�صوية  �ملالية  جلنة  �أوردت 

بلغت  حيث  �الزدياد  عن  تكف  ال  �لفردية 

�لع�صوية  ر�صم  ع�صو.  �آالف   5 يناهز  ما  �الآن 

و�للجنة  �أمريكي  دوالر   300 ي�صاوي  �لد�ئمة 

تقرتح متايز� يف �لر�صم تبعا ل�صنف �لبلد�ن: 

�ل�صنف  �أمريكي،  دوالر   300 �ألف:  �ل�صنف 

 100 �أمريكي، �ل�صنف جيم:  200 دوالر  باء: 

دوالر �أمريكي، و هو ما لن يتغري �إال يف موؤمتر 

�أمر  ني�ّصر  باأن  �أو�صينا   .2014 يف  يوكوهاما 

�لتربع للجمعية �لدولية عرب �ملوقع �الإلكرتوين 

وكذ� باأن نبحث عن طرق الجتذ�ب �ملزيد من 

�لتربعات و�لو�صايا. 

وفرنا تقرير� ماليا �صيفيا عاما ل�صنتي 2010 

و2011 �صوف يكون يف متناول �الأع�صاء وكذ� 

 2014-2010 ميز�نية  تفا�صيل  عن  تقرير� 

متويالت  عن  بالبحث  عالقة  يف  للمناق�صة 

�إ�صافية. و�صعيتنا �ملالية �صحية على �لعموم. 

�لطاقم  م�صاريف  يف  مهمة  زياد�ت  لنا 

�جلمعية  ن�صاط  تعاظم  �إىل  تعود  و�الإد�رة 

�لدولية �لذي مت مع ذلك تالفيه بف�صل زيادة 

يف م�صاهمة �صايج عرب جتديد �لعقد �لذي مت 

�مل�صادقة  متت   .2011 �صنة  حوله  �لتفاو�ص 

كوين،  حو�ر  لفائدة  �إ�صافية  متويالت  على 

ورحالت عرب علم �الجتماع وم�صاريف �صفر 

�ملحررين.

< مواضيع أخرى:
كوي�صي  عن  �صادر  م�صجعا  تقرير�  تلقينا 

رئي�ص   )Koichi Hasegawa( هازيغاو�  

�جلمعية  ملوؤمتر  �ملحلية  �لتنظيمية  �للجنة 

�لدولية يف يوكوهاما )2014(. ناق�صنا تقارير 

)يان  �ملتحدة  �الأمم  يف  مثلينا  عن  �صادرة 

بابرت،  روزماري  ري�صرت،  رودولف  فريتز، 

 Jan Fritz، Rudolf جاكوب�صن  وهيدل 

 Richter، Rosemary Barberet، and
لعلم  �لدويل  و�ملعهد   )Hilde Jakobsen
 Ramon فلي�صا  )ر�مون  �لقانون  �جتماع 

)�إميا  �لتنموية  �لكونية  و�ل�صبكة   )Flecha
�صني  �إىل  ��صتمعنا   .)Emma Porio بوريو 

تناول  �لذي   )Chin-Chun Yi( يي  �صان 

ييه  تاي  يف  �لدكتور�  طلبة  خمترب  يف  �لتقدم 

ل�صنة 2012. كتبنا ر�صالة جماعية �صادرة عن 

بالدفاع  تتعلق  و�أم�صيناها  �لتنفيذية  �للجنة 

يف  �الجتماعي  �لعلمي  �لبحث  �أهمية  عن 

�الحتاد �الأوروبي.

مل  �للذين  مل�صيفينا  بال�صكر  �الختتام  كان 

جعلنا  على  �لعمل  يف  جهد  �أدنى  يدخرو� 

�أكرث  بلقائنا يف بريوت وجعله  ��صتمتاعا  �أكرث 

حنفي  �صاري  منهم  وخا�صة  لالهتمام  �إثارة 

من  دياب  و�صبيب  ك�صر  وعبادة  ب(،  �أم  )ج 

وطاقم  �الجتماع  لعلم  �للبنانية  �جلمعية 

�أنه  �أخرى   مرة  �أثبت  �لذي  �لدولية  �جلمعية 

مل يكل ومل ميل من �أجل تي�صري لقائنا �ملعّقد 

تخطو  وهي  �لدولية  �جلمعية  على  و�الإ�صر�ف 

نْحَو م�صتقبلها.  
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kind where scientists have discovered many hominid 
and other animal fossils, dating back more than 4-mil-
lion years, to the birth of humanity. The most important 
and most famous of these fossils are “Mrs Ples,” a 
2.1-million-year-old Australopithecus skull, and “Little 
Foot,” an almost complete Australopithecus skeleton 
that is more than 3-million years old. After the visit the 
students and faculty members were transferred to the 
Island �rst by minibus and then by boat. 

   The laboratory itself lasted 4 days with sessions during 
the day where doctoral students and faculty members 
presented their work. This allowed for lively discussions 
to take place as the multicultural audience provided for 
much spirited and robust debate. Activities during the 
warm summer evenings included a game drive and a 
boat cruise around the Island, which provided an op-
portune environment for everyone to get to know each 
other better. The activities on the Island were conclud-
ed with a traditional South African braai (barbecue) 
and a camp �re. On the Saturday the students and 
faculty got to know some of South Africa’s more recent 
history with a tour through Soweto where they were en-
tertained with a typical shebeen lunch. The laboratory 
ended with a farewell dinner on the Saturday evening 
at The View Hotel which has a spectacular view of the 
Melville Koppies Nature Reserve in Johannesburg. 

   In conclusion, I would like to thank the Dean of the 
Faculty of Humanities, Professor Rory Ryan, who pro-
vided the bulk of the funding for the local hospitality of 
the Laboratory. I am sure that the participants of this 
Doctoral Laboratory will have fond memories of their 
stay on the Island and of Johannesburg.
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> Exploring 
   South Africa

while Discussing
your Dissertation
by Tina Uys, University of Johannesburg, South Africa, and ISA Vice-President for 
National Associations, 2010-2014 

The Tenth ISA Doctoral Laboratory took place 
in the secluded environment of the University 
of Johannesburg Island in the Vaal Dam near 
Vereeniging in South Africa, November 8-11, 

2011. A diverse group of twelve students from places 
as far apart as China, Iran, Europe, the USA, Mexico 
and Brazil were selected from 50 applicants. They were 
joined by two South African students. Their mentors were 
also quite diverse namely: Jan Marie Fritz from the USA, 
Chin Chun Yu from Taiwan, Yoshimichi Sato from Japan. 
The theme of this year’s doctoral laboratory was Social 
Exclusion, Citizenship and Social Capital. 

   The activities kicked o� with a “welcoming the stu-
dents back to Africa” through a visit to the Sterkfontein 
caves, a World Heritage Site in the Cradle of Human-

Students from the ISA PhD Laboratory touring Soweto.

استكشف
جنوب أفريقيا

فيما تناقش
رسالتك

بقلم تينا إييوس )Tina Uys(، جامعة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ونائبة رئيس الجمعية الدولية لشؤون 
الجمعيات الوطنية، 2014-2010

جزيرة  يف  �لعا�صر  للدكتور�  �لدولية  �جلمعية  خمرب 

�لبيئي  و�صطها  يف  �ملنت�صبة  جوهان�صربغ  جامعة 

فريينيغينغ  قرب   )Vaal Dam( د�م  فا�آل  منطقة  يف  �ملنعزل 

)Vereeniging( يف جنوب �أفريقا، وذلك من �لثامن حتى �حلادي 

طالبا   12 من  تركبت  جمموعة  �نتخاب  مت   .2011 نوفمري  من  ع�صر 

�ملتحدة  و�لواليات  و�أوروبا  و�إير�ن  �ل�صني  مثل  متباعدة  �أماكن  من 

و�ملك�صيك و�لرب�زيل من بني 50 مرت�صحا، و�لتحق بهم طالبان جنوب 

�أفريقيان. مْثال مبْثل كان مدربوهم متنوعني ومنهم يان ماري فريتز 

 Chin( يو   �صان  و�صني  �ملتحدة  �لواليات  من   )Jan Marie Fritz(

Chun Yu( من تايو�ن ويو�صيمي�صي �صاتو )Yoshimichi Sato( من 
�ليابان. كان مو�صوع خمرب �لدكتور� لهذه �ل�صنة �الإق�صاء �الجتماعي 

و�ملو�طنة ور�أ�ص �ملال �الجتماعي.

�أفريقيا« عرب جولة  �إىل  �لو�فدين  بالطلبة  �الأعمال »برتحيٍب  �نطلقت 

يف  عاملي  تر�ثي  موقع  وهو   )Sterkfontein( �صتاركفوننت  كهوف  يف 

�لعلماء  على �لكثري من �الكت�صافات حول  �لب�صرية« حيث وقف  »مهد 

�لنوع �لب�صري و�أحافري جيو�نات �أخرى يعود تاريخها �إىل ما يزيد عن 4 

ماليني عام، �أي �إىل ميالد �لب�صرية. �أكرث تلك �الأحافري �أهمية و�أ�صهرها 

هي  »�ل�صيدة بلو�ص )Mrs Ples(« �صاحب �جلمجمة �ال�صرت�لوبيثيكوية 

ذ�ت ما بني �ملليون و�ملليوين �صنة من �لعمر و«�صاحب �لقدم �ل�صغرية« 

هيكل �الإن�صان �ال�صرت�لوبيثيكي �لعظمي �صبه �لتام و�لذي يفوق عمره 

�لثالثة ماليني عام. على �أثر �لزيارة ُنقل �لطلبة و�أع�صاء �لكلية �إىل 

�جلزيرة يف �حلافالت ثم على �ملر�كب.

قدم  حيث  �ليوم  مد�ر  على  جل�صات  يف  �أيام  �أربعة  ذ�ته  �ملخرب  �متد 

على  حية  ملناق�صات  �ملجال  ذلك  فتح  �أعمالهم.  �الأ�صاتذة  و  �لطلبة 

وحما�صي.  قوي  �مل�صاركني يف حو�ر  و�صم  �لذي  �لثقايف  �لتعدد  �عتبار 

��صتملت �أن�صطة �صهر�ت �ل�صيف �حلارة لعبَة قيادٍة وجولة نهرية حول 

باالآخر.  �أعمق  ملعرفة  منا�صب  جمال  من  و�حد  كل  مكنت  �جلزيرة 

�ختتمت �الأن�صطة على �جلزيرة بغد�ء جنوب �أفريقي تقليدي )بار�يي= 

�إىل  و�الأ�صاتذة  �لطلبة  �ن�صرف  �ل�صبت  يوم  خميم.  ونار  م�صويات( 

معرفة �لبع�ص من �لتاريخ �جلنوب �أفريقي �الأكرث قربا يف جولة عرب 

بع�صاء  �ملخرب  و�ختتم  منوذجي.  �صيبني  غد�ء  ��صتقبلهم  حيث  �صويتو 

توديعي ليلة �الأحد يف فندق )The View Hotel( �لذي يتمتع مبنظر 

مطل بديع على حممية ميلفيل كوبيز يف جو�هن�صربغ. 

ريان  روري  �الأ�صتاذ  �الإن�صانيات  كلية  عميد  �خلتام  يف  ��صكر  �أن  �أود 

)Rory Ryan( �لذي وفر �جلزء �الأهم من �لتمويل ول�صيافة �ملخرب 

ذكريات  �لدكتور�  للم�صاركني يف خمرب  �صيكون  �أن  �أكيدة  �أنا  �ملحلية. 

عن �إقامتهم يف �جلزيرة وعن جو�هن�صربغ.   

طالب �لدكتور�ه يف خمترب �جلمعية �لدولية لعلم �الجتماع  يتجولون يف �صويتو

انتظم
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رحالت
عبر علم
االجتماع

ليلى باهبهانيان، جامعة كاليفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة األمريكية

جمموعة  �الجتماع  علم  عرب 

مع  �مل�صجلة  �ال�صتجو�بات  من 

�لدولية  للجمعية  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء 

�لتي  �ال�صتجو�بات  توّفر  �الجتماع.  لعلم 

�أع�صاء  مع  �صكايب  خدمة  عرب  جنزت 
ُ
�أ

�أرجاء  يف  �ملوجودين  �لتنفيذية  �للجنة 

هوؤالء  رحالت  عن  نادرة  ملحات  �لعامل 

�الجتماع.  علم  عرب  �ل�صخ�صية  �الآكادمييني 

�صوؤ�لني  ��صتك�صاف  على  �ال�صتجو�بات  رّكزت 

وما  �الجتماع؟  علم  �إىل  �أتو�  كيف  رئي�صني: 

يجابهوها؟  �أن  عليهم  كان  �لتي  �لرهانات 

على  �ال�صتجو�بات  كل  على  �لعثور  ميكن 

�صفحة �لو�ب على �لر�بط:  

http://www.isa-sociology.org/

journeys-through-sociology/. .

بالرو�يات  �ال�صتجو�بات  تزخر  وفيما 

كذلك  جمموعها  ينري  �الأّخاذة  �ل�صخ�صية 

علماء  تقا�صمها  �لتي  �لتجارب  من  �لعديد 

يف  و�أ�صارت،  و�لزمان،  �ملكان  عرب  �الجتماع 

عميق  �إح�صا�ص  �إىل  �أ�صا�صية،  �أكرث  م�صتوى 

وعليه  �الجتماعي.  �لعامل  حيال  بالف�صول 

 Yoshimichi( �صاتو  يو�صيمي�صي  ناق�ص 

�لتي  �لطريق  بها  �صلك  �لتي  �لكيفية   )Sato
�نتهت به �إىل علم �الجتماع بو�صفها طريقة يف 

�إ�صفاء معنى على »�ملُْلِغَز�ت  �الجتماعية« فيما 

و�صفت جينيفر بالت �إثارة �لعمل با�صتخد�م 

ية متنوعة. بالن�صبة �إىل �لعديد  معطيات ِخرْبِ

�لف�صول  قادح  م�صهم  �الآكادمييني  هوؤالء  من 

ى  �ل�صو�صيولوجي عرب �لرتّحل �أو �خليال. َتَغذَّ

بوروو�ي  مايكل  لدى  �ل�صو�صيولوجي  �خليال 

و�إىل  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  رحالته  �أثناء 

هجرة  جتربة  �صكلت  فيما  زمبيا  و�إىل  �لهند 

كند�  �إىل  بنغالدي�ص  من  �خلندكر  حبيبل 

و�صنغفورة و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة منظوره 

بو�صفه »عامل �جتماع رحالة« ملتزما بالبحث 

  )Tom Dwyer( دوير  توم  و�صف  �ملقارن. 

لدى  �ملتنامية  »�لغربة«  يف  �ملبكرة  جتاربه 

عائلة �إيرلندية مهاجرة يف نيوزيالند� متاما 

عرب  رحالته  خالل  �الأمر  عليه  كان  مثلما 

�لغربة  تلك  بها  دفعته  �لتي  و�لكيفية  �صبابه 

للتفكري يف �لعامل �صو�صيولوجيا. تناق�ص فينيتا 

�صينها )Vineeta Sinha( مو�صوعا ماثال 

�الرتياح«  »بعدم  �الإح�صا�ص  ت�صف  عندما 

�لذي غر�صه فيها �أ�صاتذتها يف علم �الجتماع 

�إمكانيات  ذلك  لها  قدم  بها  �لتي  و�لكيفية 

مثرية جديدة يف تاأويل �لعامل. 

من  �لعديد  جميء  يكون  �أن  مفاجئا  لي�ص 

مّت  قد  �الجتماع  علم  �إىل  �الآكادمييني  هوؤالء 

�أن  على  عملو�  �إلهاما  ملهمني  �أ�صاتذة  عرب 

تينا  ت�صف  �أنف�صهم.  طلبتهم  �إىل  ميرروه 

�أ�صاتذتها  فيها  خلفه  �لذي  �النطباع  �إييو�ص 

�الجتماع  علم  بها  ��صتخدمت  �لتي  و�لكيفية 

ر�هنا  �لطالب  تعرت�ص  �لتي  �لرهانات  لفهم 

ْدِخل �صيمون 
ُ
و�لت�صدي لها يف جنوب �أفريقيا. �أ

مابادمينغ )Simon Mapadimeng( وهو 

من جنوب �أفريقيا هو �أي�صا، �إىل �الخت�صا�ص 

يف  �النخر�ط  عميقي  كانو�  �أ�صاتذة  قبل  من 

�إىل  قاده  ما  �لعن�صري  �مليز  �صد  �لكفاح 

علماء  من  جديد  جيل  برعاية  هو  �لتز�مه 

�الجتماع جنوب �الأفريقيني �ل�صود.

�إىل  يعود  يفتاأ  ال  كان  مو�صوعا  �أن  على 

متابعة  وهو  �ال�صتجو�بات  هذه  يف  �ل�صطح 

للتغيري  �أد�ة  بو�صفه  �الجتماع  علم  يف  �لعمل 

�الجتماعي حيث حامت كل �لنقا�صات تقريبا 

حول �لقوة �لتي ميكن له �أن يحويها للت�صدي 

للق�صايا �الجتماعية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية 

 Jaime( جيمينيز  جيم  يتذكر  �حلارقة. 

�أول حا�صوب  Jiménez( عمله، طالبا، على 
بد�  �لتي  و�لكيفية   1958 �صنة  �ملك�صيك  يف 

بها وكاأنه يحمل وعد حل مل�صاكل �الأمة، ما 

�إىل  �ملوجه  �لكمي  �لبحث  متابعة  �إىل  قاده 

ت�صف  �القت�صادية.  �الجتماعية  �مل�صاكل 

بها  قادتها  �لتي  �لكيفية  �صيندوغلو  ديالك 

��صطر�بات تركيا �ل�صيا�صية الأو�خر �ل�صنو�ت 

1970 �إىل علم �الجتماع: »كنت �أريد �أن �أفهم 

ما كان يحدث يف تركيا، وال �أز�ل على حايل 

تلك«. 

�أخاذة  توّفر �لكثري من �ال�صتجو�بات رو�يات 

ا�صت�صافت ليلى باهبهانيان برنامج "رحالت عرب علم الجتماع". طلبت منها حوار كوين اأن تقّوم ما تعّلمته من ال�صتجوابات التي كانت لها مع 

اأع�صاء اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الجتماع

رحالت
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و�لتاريخ  �لذ�تية  �ل�صرية  بني  �لتقاطع  عن 

�لذين �أديا باالآكادمييني �إىل �صلك طريق علم 

 Ishwar( مودي  �إي�صو�ر  يتحدث  �الجتماع. 

�ال�صتقالل  �أعقبت  �لتي  �لفرتة  عن   )Modi
يف �لهند و�لكيفية �لتي �صار فيها �نتباه علماء 

�الجتماع منجدبا �إىل �إعادة �لبناء و�لتنمية. 

بفعل  �الجتماع  علم  �إىل  يي  �صان  �صني  �نقاد 

�لتي  �لدر�ماتيكية  �الجتماعية  �لتغري�ت 

فيما    1970 �ل�صنو�ت  يف  تايو�ن  يف  حدثت 

 )Emma Porio( بوريو   �إميا  رحلة  تغذت 

عرب علم �الجتماع من رغبتها يف فهم �لتغري�ت 

حتت  �لفيليبني  مت�ص  كانت  �لتي  �ملت�صارعة 

�الأحكام �لعرفية. ت�صرد �إيلينا زدر�فومي�صلوفا 

�آ�صرة  رو�ية   )Elena Zdravomyslova(

حول تاأثري �أبيها وزمالئه عندما �أ�ص�صو� علم 

بها  عاد  �لتي  و�لكيفية  �ل�صوفياتي  �الجتماع 

علم �الجتماع، بعد �أن كان �نق�صع وهمها حول 

�إىل   ،1970 �ل�صنو�ت  نهاية  يف  �الخت�صا�ص 

�الزدهار باالنفتاح �لذي بعثته �لربي�صرتويكا.

على  نظرة  كذلك  �ال�صتجو�بات  توفر 

علماء  تو�جه  �لتي  �لتحديات  جمموعة 

هي  هذه  بع�ص  �لعامل.  �أرجاء  عرب  �الجتماع 

�الجتماعي  �لنوع  بها  يت�صبب  �لتي  �ل�صعاب 

�أخرى  �صعاب  تكون  فيما  و�لقومية  و�لعرق 

من  �لعديد  يوؤكد  كونيا.  تقا�صما  �أكرث 

من  �لكفاح  على  �لكوين  �جلنوب  �آكادمييي 

فيما  �الجتماعية  �لعلمية  �لنظرية  ن�صر  �أجل 

يتجاوز حدودها �ملركزية �الأوروبية �لتقليدية 

فيه  تتو��صل  ما  �إىل  �لت�صدي  �إىل  و�حلاجة 

�لعلمية  �ملعرفة  �إنتاج  يف  �لكونية  �لتفاوتات 

و�ملجالت  باللغة  يت�صل  ما  )يف  �الجتماعية 

�إلخ...(.  �لبحث،  و�أولويات  و�ملن�صور�ت 

من  �الآكادمييني  هوؤالء  من  �لعديد  ي�صارع 

�الآن  يف  يكون  ببحث  �لقيام  حتدي  رفع  �أجل 

نف�صه متجذر� حمليا ومنا�صبا كونيا، و�لتقط 

�صاري حنفي ببالغة هذ� �لتوتر �لذي ي�صبغ 

�لعالقة بني �لن�صر و��صفا �إياه على �أنه خيار 

بني »�لن�صر كونيا و�الندثار حمليا« �أو »�لن�صر 

حمليا و�الندثار كونيا«.

عرب  برز  عدد  �أي�صا  �لتحديات  من 

من  كونية  �أكرث  �أنه  على  �ال�صتجو�بات 

قهر  ي�صببها  �لتي  تلك  ي�صمل  مبا  غريه 

�صوز�  ر�كال  ت�صف  �الخت�صا�ص.  حدود 

تطوير  يف  جهودها   )Raquel Sosa(

د�خل  وتعاون  �الخت�صا�صات  متفاعل  بحث 

�أنو�ع  عن  »�لبحث  و�أهمية  �لالتينية  �أمريكا 

�الجتماعي«،  �لو�قع  تف�صري�ت  من  خمتلفة 

 Robert van( ويحاجج روبرت فان كريكن

�أن  �الجتماع  علم  باإمكان  باأن   )Krieken

تفكري  �لت�صجيع على  ريادي يف  بدور  ي�صطلع 

�لكيفية  وي�صف  �الخت�صا�صات  متفاعل 

�إىل �خت�صا�ص علم  �لتي كان بها دوما مييل 

�الجتماع �إذ �أنه ميّكنه من طرق يف �ال�صتفادة 

و�ال�صرت�ك  �ملعرفة  من  �أخرى  �أنو�ع  من 

�ال�صتجو�بات  من  �لعديد  ركزت  كما  معها. 

�أدو�ر عامل �الجتماع  على حتدي �ملو�زنة بني 

�ملختلفة )�لتدري�ص، �لبحث، �الإد�رة، �حلركة 

�لفاعلة، �إلخ( وكيفية معاجلة حلظات �لبحث 

�لعلمي �الجتماعي �ملختلفة )�ملهني، �لنقدي، 

مارغارت  عك�صت  و�لعمومي(.  �ل�صيا�صي 

هذ�   )Margaret Abraham( �أبر�هام 

بني  �لتد�خل  مناق�صة  عرب  �ملتاأرجح  �لفعل 

حول  �لفعالة  وحركتها  وتدري�صها  بحثها 

�لعنف �الأ�صري يف �صفوف �جلماعات جنوب 

�الأفريقية يف �لواليات �ملتحدة.

َفنَتَ  �لذي  �ل�صحر  �ال�صتجو�بات  تظهر 

�أماكن  يف  خمتلفة  �أجياال  �الجتماع  علم  به 

تو�صل  مدى  و�أظهرت  �لعامل،  من  خمتلفة 

�الهتمام  �إثارة  �إىل  �لدولية  �جلمعية  قادة 

و�ملتعة. �إن كنت ت�صك يف ما �أقول فالتفت �إذ� 

�إىل �آخر كل ��صتجو�ب حيث يقول كل جميب 

ما كان فعل لو مي يكن عامل �جتماع: حمامون، 

معماريون  مهند�صون  �صحفيون،  �أطباء، 

ومالكو حانات  بايل  ور�ق�صو  ر�ق�صون  ولكن 

وجنارون �أو م�صيفو عر�ص طهي حي بعنو�ن » 

��صتك�صف �الأمر«. نحن حمظوظون حقا حيث 

تخدم جمعيتنا مثل هذه �ملجموعة �ملتنوعة و 

�الإن�صانية.  

»روايات أخاذة
 عن التقاطع

 بين السيرة الذاتية
 والتاريخ«
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> The Arab Uprisings  
   Sociological Perspectives and
    Geographical Comparisons

by Amina Arabi and Julian Jürgenmeyer, Friedrich-Ebert-Stiftung, Lebanon

The fate of the popular 
uprisings in the Arab 
world remains uncer-
tain. Yet, it is already 
clear that the politi-

cal landscape in the region has been 
transformed to an extent unseen 
since the formal end of colonialism, 
and that the seemingly ineradicable 
essentialist idea of “Arab exceptional-
ism” has been fi nally discredited. On 
March 20 and 21 (2012) a confer-
ence held at the American University 
of Beirut brought together academics 

Revolutionary Art in Mohamed Mahmoud 
Street, Cairo. Photo by Mona Abaza.

from throughout the Arab world but also 
from India, Latin and North America as 
well as Europe and Africa to discuss 
a wide array of topics related to the 
uprisings and revolutions. The confer-
ence particularly aimed to bring often 
neglected sociological perspectives to 
the fore and to develop scenarios for 
the future trajectory of the uprisings 
through historical, cross-country and 
-continent comparisons.

   In his presentation on the Occupy 
Wall Street movement, Markus Schulz 

(University of Illinois at Urbana-Cham-
paign) enabled such a comparative 
perspective by advancing a theoreti-
cal framework for research on social 
movements. Many astonishing paral-
lels between the Arab uprisings and the 
Occupy movement became apparent, 
such as their dialogic, leaderless na-
ture that, for the Arab case, Moham-
med Bamyeh (University of Pittsburgh) 
traced back to a long-standing tradi-
tion of anarchist ethics. For him, the 
popular movements throughout the 
Arab world can be considered the ex-

>>

االنتفاضات العربية
مناظير سوسيولوجية

ومقارنات جغرافية
أمينة عربي ويوليان يورغنماير )Julian Jürgenmeyer( ، مؤسسة فريدريش إيبرت )Friedrich-Ebert-Stiftung( لبنان

نظمه: قسم علم االجتماع واألنثروبولوجيا والدراسات اإلعالمية – الجامعة األميركية في بيلروت، الجمعيلة اللبنانية 
لعلم اإلجتماع، مؤسسة فريلدريش ايبرت )لبنان( بالتعاون مع الجمعيلة الدوليلة لعلم اإلجتملاع وجلامعة قطر

يف  �ل�صعبية  �النتفا�صات  م�صري 

موثوق. على  �لعربي غري  �لعامل 

�ملنطقة  م�صهد  �أن  �لو��صح  من  َبْعُد  بات  �أنه 

منذ  �َصِهَدْتُه  �أنه  ي�صبق  تغرّي مل  م�ّصه  �ل�صيا�صي 

فكرة  و�أن  لال�صتعمار،  �لر�صمي  �النق�صاء 

�لتي  �جلوهر�نية  �لعربية«  �ال�صتثنائية   «

�أخري�  فقدت  ِلْلَمْحو  قابلة  غري  َما  زمًنا  َبَدْت 

و�حلادي  �لع�صرين  يف  جمعت  م�صد�قيتها. 

�نعقدت  ندوٌة   2012 مار�ص  من  و�لع�صرين 

�آكادمييني  بريوت  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف 

�لهند  من  وكذ�  �لعربي  �لعامل  �أنحاء  كل  من 

�أوروبا  ومن  و�ل�صمالية  �لالتينية  و�الأمريكيتني 

باملناق�صة جمموعة كربى من  تناولو�  و�أفريقيا 

و�لثور�ت.  باالنتفا�صات  �ل�صلة  ذ�ت  �ملو��صيع 

�إبر�ز  �إىل  �خل�صو�ص  وجه  على  �لندوة  هدفت 

�ل�صو�صيولوجية  �ملناظري  من  �إهماله  �عتيد  ما 

م�صتقبل  �صيناريوهات  ��صت�صر�ف  �إىل  وكذ� 

وما  تاريخية  مقارنات  عرب  �النتفا�صات  م�صار 

بني �لبلد�ن و�لقار�ت.

و�ل  »�حتلو�  حركة  تناول  �لذي  عر�صه  يف 

 Markus( �صولز  ماركو�ص  ج�ّصد  �صرتيت« 

 Illinois( �إلينوي  جامعة  من   )Schulz

هذ�  مثل   )at Urbana-Champaign
�ملنظور �ملقارن مقدما �إطار� نظريا للبحث يف 

�لعديد  و��صحًة  �صارت  �الجتماعية.  �حلركات 

�النتفا�صات  بني  �ملده�صة  �لتو�زي  خطوط  من 

�لعربية وحركة �حتلو� مثل طبيعتيهما �حلو�رية 

ومنعدمة �لقادة تلك �لتي �أرجعها حممد باميه 

)من جامعة بت�صبربغ Pittsburgh( بالن�صبة 

من  �صحيق  ما�ص  �إىل  �لعربية  �حلالة  �إىل 

بحيث ميكن ح�صبه  �لفو�صوية،  �الإيتيقا  تقاليد 

�لعامل  �ل�صارية يف  �ل�صعبية  نعترب �حلركات  �أن 

�لعربي تعبري� عن ذ�كرة تاريخية تت�صم بعميق 

�لقاهرة.  حممود،  حممد  �صارع  يف  �لثوري  �لفن 

ت�صوير منى �أباظة

ال يزال
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ريبتها جتاه �لت�صّلطية وت�صعى �إىل و�صع �ل�صعب 

ِل َعْنُه بل بو�صفه �حلاكم �لفعلي. ال مو�صع �ملَُمثَّ

يف  �لدميقر�طية  �إىل  �لفعلي  �لتوق  كان 

يف  �لتناول  كثيف  مو�صوعا  �النتفا�صات 

�ملناق�صات. وعلى �لرغم من مو�فقة �مل�صاركني 

�القت�صادية  للمظامل  �لبالغة  �الأهمية  على 

�خلال�ص  �ملادي  �لتاأويل  عن  �أعر�صو�  فاإنهم  

لالإيفاء  منا�صب  وغري  �ختز�ليا  �عتباره  على 

تغيري�ت  من  �لعربية  �ملجتمعات  ت�صهده  مبا 

�لتي  �لبحرين  حالُة  ��صُتْخِدَمت  عميقة. 

لند  )جامعة  خلف  �لهادي  عبد  حتليلها  توىّل 

�صيا�صية  لثورة  ا  َحقًّ ًد�  �صِّ جُمَ مثاال   )Lund
من  �مللك  يّتبعه  ما  على  منا�صروها  يحتج 

باأن  مطالبني  و�ل�صريك«  �خلبز   « �صيا�صة 

�صاري  وحاجج  رعايا«.  ال  »مو�طنني  يكونو� 

باأن  بريوت(  يف  �الأمريكية  )�جلامعة  حنفي 

�ل�صيا�صية برز خالل  �صكال جديد� من �لذ�تية 

تام مع  تعار�ص  نا�صر�، يف  نهو�ص �النتفا�صات 

ما ي�صمى �لفرد�نية �لنيوليرب�لية، ال حترر� كّليا 

من �لكيانات �جلماعية بل هو يدعو َفاِعِليِه �إىل 

�لتفكري بعمق يف �صالتهم �الجتماعية و�لعمل، 

هي  تغيريها  على  ال  �صروريا،  ذلك  كان  �إن 

فح�صب بل على تغيري تلك �لكيانات �جلماعية 

 Reflexive( »ذ�تها. لهذه »�لفرد�نية �ملتفكرة

individualism( ح�صب حنفي �لقدرة على 
و�الإثنية  �لطائفية  �النق�صامات  على  �لتعايل 

و�إًذ� على متهيد �لطريق نحو »وطنية جديدة«. 

ومثلما �ت�صح يف �ملناق�صة �لالحقة، وعلى �لرغم 

فعل  على  ُتْقِدُم  �ملتفكرة«  »�لفرد�نية  �أن  من 

ا، فاإنها، ومهما كان ثقلها يف �مليز�ن،  ذلك حقًّ

يخ�ص  ما  يف  وحّتى  �أ�ص�صها،  قوة  كانت  ومهما 

�ل�صلوك  كان عليه  ما  تون�ص وم�صر، ال حتجب 

�النتخابي ملا بعد �لثورة من �الحتكام �إىل درجة 

كبرية �إىل �لوالء�ت �لطائفية و�الإثنية. 

 Raquel( �إليثاغا  �صوز�  ر�كال  من  كل  �أكد 

مك�صيكو  جامعة  من   )Sosa Elízaga
 Edgardo( الندر  و�إدغاردو  �حلرة  �لوطنية 

�لفينزويلية  كار�كا�ص  جامعة  من   )Lander
�الأمريكية  �لتجربة  على  ُمْعَتِمَدْين  �ملركزية، 

ثورة  �إىل  �حلاجة  على  بالًغا  تاأكيد�  �لالتينية، 

�جتماعية جديدة بدال من جمرد تغيري للنظام. 

بنى  جتاوز  من  مكنت  �لطريق  تلك  وحدها 

�ال�صتغالل و�لقهر �لتي ظلت موجودة يف معظم 

له  كانت  ما  �أثر  على  �لالتينية  �أمريكا  بلد�ن 

للتفاو�ص«  �ملعرو�صة  »�لتحوالت  من  َم�ْصَرًحا 

نحو �لدميقر�طية )�لليرب�لية(. وعر�صت تينا 

)Tina Uys( من جامعة جوهان�صربغ  �إيو�ص 

»للثورة  ماثال  نقد�   )Johannesburg(

تلك  �جلنوبية  �أفريقيا  للتفاو�ص« يف  �ملعرو�صة 

�لتي نعتتها بكونها ذ�ت طبيعة حمافظة. 

�لالتينية  �أمريكا  يف  معاينته  متت  ما  وعلى 

من  و�حد�  �مل�صّلحة  �لقو�ت  �عتبار  يتوجب 

�الأنظمة.  حتوالت  يف  �ملف�صليني  �لفاعلني 

كارنيجي  مركز  من  �صايغ  يزيد  �أ�صار  فقد 

�إىل  بريوت  يف  �الأو�صط  لل�صرق   )Carnegie(

تقريبا  �ملجتمع  جماالت  لكل  �جلي�ص  �خرت�ق 

جر�ء �لدور �حليوي �لذي ��صطلعت به �لع�صكر 

�لعربي.  �لعامل  يف  �لت�صلطية  �الأنظمة  بناء  يف 

�ملدنية- �لعالقات  ت�صكيل  �إعادة  تكون  وعليه 

�ت�صافا  �الأكرث  �لرهانات  �لع�صكرية و�حد� من 

ما  حكومات  تو�جه  �لتي  و�ملَُخاَطَرِة  باالإحلاح 

بعد �لثورة ذلك �أنه، وعلى ما حاجج �صايغ، من 

�صيم�ّص  �لذي  �ال�صطر�ب  ي�صتحيل  �أن  �ملمكن 

عقبًة   
ِ
�لِقَدم َر��ِصَخَة  �الجتماعية  �مل�صالح 

َد�ء �إز�ء تقييد قّوة �جلي�ص يف �ملجتمع. ولدى 
ْ
َكاأ

يف  �الأمريكية  �جلامعة  من  �أباظة  منى  فح�ص 

�لقاهرة لدور �لف�صاء �لعمومي يف ما يدور من 

�صد�مات بني خائ�صي �لثورة و�جلي�ص �أظهرت 

يف »تاأمالت يف ما بعد �لثورة« �أن وقوع �جلي�ص 

يز�ل  ال  �لدميقر�طية  �لرقابة  حتت  �مل�صري 

على  �ال�صتحو�ذ  �إىل  ي�صعى  و�أنه  �ملنال  بعيد 

ة ذ�ته. �ل�صلطة خلا�صّ

كثري� ما مت ذكر �لعالقات �ملدنية-�لع�صكرية يف 

ُيْحَتَذى َحْذَوُه  ِكن �أن  تركيا بو�صفها منوذجا مُيْ

�صوؤ�ل  حمل  هو  ذلك  كان  �لعربي.  �لعامل  يف 

)Dilek Cindoğlu( من  ديالك �صيندوغلو 

�لذي  �أنقرة  يف   )Bilkent( بيلكنت  جامعة 

�لدميقر�طية  يف  �لق�صور  �أوجه  بع�ص  عر�ص 

دميقر�طي  »بناء  من  باالأخ�ص  وحذر  �لرتكية 

فاطمة  فح�صت  جندريا«.  �لب�صرية  �أعمى 

فريتز  ماري  وجان  قطر  جامعة  من  �لكبْي�صي 

)Jan Marie Fritz( من جامعة �صين�صيناتي 

�الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات   )Cincinnati(

�أ�صارت  فيما  �لتحول  �صريور�ت  يف  �لن�صاء  دور 

حلظات  خالل  جوهريا  يطر�أ  ما  �إىل  فريتز 

ُفَر�ِص«  »َمْنَفَذ  ُر   ُتَوفِّ بحيث  �ل�صيا�صي  �لتحول 

تغيري �جتماعي ومتكني للّن�صوة. 

بالتمكني  �الأحق  بالت�صاوؤل عن  يتعلق  ما  �أما يف 

من �أجل تعزيز �لتحّول �لّدميقر�طي فقد �صكك 

يف   )Justin Gengler( جانغلر  جا�صنت 

ح�صافة �العتقاد يف كون �اللتز�م �ملدين يرتجم 

َمْياًل �إىل �لقيم �لدميقر�طية. وباالعتماد على 

معطيات ��صتقاها من �مل�صح �لعاملي حول �لقيم 

�ملثرية  �لفر�صية  �لدر�ص  قيد  جانغلر  و�صع 

�أن �ملجتمع �ملدين بو�صفه  �لتي مفادها  للجدل 

هذ� ال ميّثل، يف قطر على �الأقل، قناة الإ�صفاء 

�لو�صول  يي�صر  هو  بل  �لدميقر�طية  �ل�صبغة 

ثاربورن  و�ّصع غور�ن  فيما  �لزبونية،  �لبنى  �إىل 

)Göran Therborn( من جمال م�صد�قية 

نتائج جانغلر مبينا �أن �ملجتمع �ملدين ميثل �أوال 

�لدميقر�طية،  �الأمم  لدى  حتى  �لغالب،  ويف 

ما  �أكرث  �خلا�صة  �مل�صالح  فيه  تتمثل  جماال 

تتمّثل �لقيم �لدميقر�طية �حلقة. 

 )Michael Burawoy( أثنى مايكل بورو�ي�

 )Berkeley( بريكلي  كاليفورنيا  جامعة  من 

»عمل  من  �أتاه  ملا  حنفي  �لندوة  منظم  على 

�لنظر  يف  منهج  لتناظر  �لطريق  مهد�  فذ« 

مهمة  خطوة  �لندوة  كانت  �النتفا�صات.  �إىل 

تكن  مل  و�إن  حقيقية  ُمَقاِرَنٍة  مقاربٍة  �جتاه  يف 

خمتلف  بني  تاأليف  توفري  على  بعُد  قادرة 

يف  �لدميقر�طية  �ل�صبغة  �إ�صفاء  جتارب 

من  �لبع�ص  �إال  يكن  مل  ومناطقها.  بلد�نها 

بالت�صاوؤل عن  �أولية  �مل�صاركني من�صغلني ب�صفة 

�لعربية  �النتفا�صات  تهّم  �لتي  �ال�صتنتاجات 

�أخرى  جتارب  من  به  �ال�صرت�صاد  ميكن  ما 

على �عتبار معاجلة �أغلب �لعرو�ص و�ملناق�صات 

بحيث  و�ملناطق  �الأمم  خل�صو�صيات  رئي�صيا 

ومع  ولكن،  �لتفا�صيل،  على  تركيزها  كان 

من  �أكرث  معزولة  در��صة  حاالت  على  ال  ذلك، 

وعمليات  بالثور�ت  معرفتنا  مَبْنَهَجة  �العتناء 

�إ�صفاء �ل�صبغة �لدميقر�طية. وعليه فاإن ما 

�أكرث  �إطار  بناء  �الإجناز  قيد  مو�صوعا  يز�ل 

�الأنظمة  لتحوالت  �ملقارنة  للتحاليل  عمومية 

�إىل منطق  �لكل  رد  فخ  �ل�صقوط يف  يتوقى من 

ما  �أن  يتذكر  �أن  �ملرء  على  م�صت�صهل.  �صببي 

�لعربية  �لثور�ت  عفوية  �أنه  على  حتديده  مت 

حتديدية  �صبه  مناذج  عرب  للح�صر  قابل  غري 

قابل  �إن�صاين غري  »تو�ّصط  �إىل  �لرّد  يتطلب  بل 

للتوقع« مثلما قال غور�ن ثربورن. وتبعا لذلك، 

على من يجادلون من �أجل �لتغيري �ل�صيا�صي �أن 

�صهال )من  نهلة  بذلك  مثلما ذّكرتنا  ينتهزو�، 

جريدة �ل�صفري( يف حديثها �مللتزم، فر�صة هذه 

�للحظة �لتاريخية بحق و�أن يرتجمو� تاأمالتهم 

�لنظرية يف مار�صة ثورية.  
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> One or Many Sociologies? 
   A Polish Dialogue

by Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska, and Jakub Rozenbaum, Public Sociology 
Laboratory, University of Warsaw, Poland1

W ith its lively debate on 
the status of sociology 
in an unequal world, 
Global Dialogue 2.2 

was the fi rst issue published in Polish. 
The local editorial team, working to-
gether in the student-organized Pub-
lic Sociology Lab, decided to move 
the global discussion into a more lo-
cal context. We organized a seminar 
devoted to the problems raised by Pi-
otr Sztompka and his opponents, as 
seen from a Polish perspective.

   The meeting was held on January 

19 (2012) and attracted students, 
PhD candidates, and professors from 
various faculties of the University, as 
well as from other schools. Everyone 
at the seminar was free to express 
his or her opinion, but to set the ball 
rolling three guests were invited to 
give introductory speeches. Professor 
Anna Giza-Poleszczuk is a well-known 
specialist in the sociology of family 
and social ties, and also active in the 
Polish NGO sector. Professor Antoni 
Sułek is a former president of the 
Polish Sociological Association (PTS). 
He specializes in methodology, theo-

ries of public opinion, and the history 
of Polish sociology. Dr. Izabela Wag-
ner’s main fi eld of study is the profes-
sional careers of scientists and musi-
cians. She has conducted research in 
France, Poland, and the US, collabo-
rating with EHESS in Paris and with 
Harvard University.

   Discussion at the seminar covered 
a wide range of topics, from confl icts 
within the fi eld of sociology to the 
reform of Polish science and higher 
education introduced in 2011. Main-
ly, however, we tried to address the 

A Global Dialogue Symposium in Warsaw on 
the Future of Sociology.

>>

علم اجتماع واحد أم أكثر؟
حوار بولوني

 )Karolina Mikołajewska( كارولينا ميكولوالجويزكا ،)Mikołaj Mierzejewski( بقلم ميكوالي ميرزويسكي
وجاكوب روزنباوم )Jakub Rozenbaum(،  مختبر علم االجتماع العمومي، جامعة وارسو، بولونيا

علم  و�صع  حول  �حليوي 

ال  عامل  يف  �الجتماع 

�الأول  �لعدد   2.2 كوين  حو�ر  كانت  مت�صاو 

�لذي  �لتحرير  بالبولونية. قرر فريق  �ملن�صور 

�الجتماع  علم  خمترب  يف  جماعيا  ي�صتغل 

ينتقلو�  �أن  �لطلبة  ينظمه  �لذي  �لعمومي 

بالنقا�ص �لكوين �إىل �صياق �أكرث حملية. نظمنا 

ندوة خ�ص�صناها للم�صاكل �لتي �أثارها بيوتر 

ومعار�صوه   )Piotr Sztompka( �صتومبكا 

منظور� �إليها من منظور بولوين. 

�نتظم �للقاء يف �لتا�صع ع�صر من �صهر جانفي 

لنيل  ومر�صحني  طالبا  �إليه  و�جتذب   2012

�لدكتورة و�أ�صاتذة من خمتلف كليات �جلامعة 

يف  و�حد  كل  كان  �أخرى.  معاهد  من  وكذ� 

حتى  ولكن  ر�أيه  عن  �لتعبري  يف  حر�  �ملنتدى 

ن�صع �الأمر يف �صياقه دعي ثالثة من �ل�صيوف 

جيز�  �آنا  �الأ�صتاذة  �فتتاحية:  كلمات  الإلقاء 

 )Anna Giza-Poleszczuk( بوليزووك 

�لعائلة  �جتماع  علم  يف  �صهرية  خمت�صة 

جمال  يف  وفاعلة  �الجتماعية،  و�لعالقات 

كذلك،  �لبولونية  �حلكومية  غري  �ملنظمات 

 )Antoni Sułek( و�الأ�صتاذ �أنطوين �صولك

رئي�ص �صابق للجمعية �لبولونية لعلم �الجتماع، 

�لعام  �لر�أي  ونظريات  �ملنهجية  يف  خمت�ص 

ويف تاريخ علم �الجتماع �لبولوين، و�لدكتورة 

 )Izabela Wagner( فاغرن  �إيز�بيال 

�لعلماء  م�صار�ت  �لرئي�ص  در��صتها  وحقل 

يف  بحوثا  �أجرت  وقد  �ملهنية،  و�ملو�صيقيني 

فرن�صا وبولونيا و�لواليات �ملتحدة متعاونة مع 

باري�ص  يف  �الجتماعية  للعلوم  �لعليا  �ملدر�صة 

ومع جامعة هارفارد.

من  جمموعة  �ملنتدى  مناق�صة  �صملت 

�ملو��صيع �بتد�ء� من �ل�صر�عات د�خل حقل 

�لعلوم  �إ�صالح  �إىل  و�صوال  �الجتماع  علم 

�صنة  بولونيا  �إىل  �أدخل  �لذي  �لعايل  و�لتعليم 

علم  م�صتقبل  عن  و�ر�صو  يف  كوين«  »حو�ر  ندوة  

�الإجتماع

بنقاشها
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على  رئي�صيا  �لرتكيز  حاولنا  ولكننا   .2011

مو�جهة �لت�صاوؤل عما �إذ� كان من �ملمكن )�أو 

كوين  �جتماع  علم  وجود  فيه(  �ملرغوب  من 

�جتماع  »علوَم  ن�صجع  �أن  علينا  �أن  �أم  و�حد 

حملية« تو�جه م�صائل حملية، �أي �أننا، بكلمات 

�ملو�صوع  �ل�صوؤ�ل  �الإجابة على  �أخرى، حاولنا 

يف عنو�ن �مللتقى: علم �جتماع و�حد �أم علوم 

�جتماع متعددة؟ 

باإبر�ز  فاغرن  �إيز�بيال  �لدكتورة  بد�أت 

�النق�صامات  يف  �مللحوظة  �ملختلفة  �الأبعاد 

علماء  �صفوف  بني  �ملوجودة  و�لتفاوتات 

بني  �صر�عات  ثمة  توجد  لي�صت  �الجتماع. 

�لغرب  و  �ل�صرق  بني  �أو  و�جلنوب  �ل�صمال 

�الجتماع  وعلماء  �لنخبة  �جتماع  علماء  �أو 

�ملنظرين  بني  وكذلك  بل  فح�صب  �لعامة 

�مليد�ن  من  ينطلقون  �لذين  و�الإثنوغر�فيني 

�لدكتورة  �إىل  بالن�صبة  �لنظرية.  �إىل  لينتقلو� 

بوروو�ي  ومايكل  �صتومبكا  بيوتر  ميثل  فاغرن 

�لذين تعك�ص �آر�وؤهما �إىل حد كبري م�صاريهما 

�الآكادمييني وخلفيتيهما �الجتماعيتني هذين 

�الجتماع  علم  و�صعية  قارنت  �ملوقفني. 

كانت  �لتي  �جلزيئية  �لبيولوجيا  بو�صعية 

ظروف  يف  يعملون  علماء  هيمنة  حتت  و�قعة 

خمرب ��صطناعي م�صتخدمني منهج »�لبحث 

يعتمد  �إنتاج  �إىل  �نتهى  �لذي  وهو  �ملختربي« 

َطَنَع رئي�صيا. على �أنه �أعيد �العتبار �إىل  �ملُ�صْ

�لرغم  وعلى  الحقا،  �حلي«،  »�لبحث  منهج 

خم�صة  و�أن  �الإنفاق  يف  ا  َبْه�صً �أكرث  كونه  من 

وت�صعني يف �ملائة من �لتجارب تنتهي �إىل ف�صل 

فاإن ما ينتجه من معرفة ونظرية ر��صخ جيد� 

�لبحُث  ي�صابه  فيما  �خلربية.  �حلقيقة  يف 

�الجتماع  علم  يف  �لنظريَة  �ملقارَبَة  �ملختربُي 

على  �الإثنوغر�فيا  من  �حلُي  �لبحُث  يقرتب 

�أقل  ماقبليا  مبنية  فر�صيات  وجود  �عتبار 

حقل  من  م�صتقاة  �لنظريات  والأن  عدد� 

�لبحث. وعربت �لدكتورة فاغرن عن �أملها يف 

�أن ي�صهد علم �الجتماع منعرجا �صبيها بذ�ك 

�لذي عا�صته �لبيولوجيا.

قّدم �الأ�صتاذ بيوتر �صوالك مقاربة �أخرى 

�أنه  على  �الجتماع  علم  تعريفة  عرب  ل�صوؤ�لنا 

»علم يتحدث عن �ملجتمع« ال »علما باملجتمع«، 

وعليه، فقد �عترب �أن باإمكاننا �أن نناق�ص تنوع 

�لعلمي  عملنا  يف  ن�صتخدمها  �لتي  �للغات 

�الجتماعي متاما بقدر تنوع �ملجتمعات. يبدو 

�أن هذ� م�صكل نظري غري قابل للحل )�إىل �أي 

وعلى  �ملجتمعات؟(.  تختلف  �لعمق  مدى من 

يف  نظرنا  ما  �إذ�  لنا  ميكن  ذلك  من  �لعك�ص 

�أن  ن�صتخدم  �لتي  �الجتماعية  �لعلمية  �للغة 

مع�صلة  �لتعار�ص كوين- خم�صو�ص  �أن  نرى 

�أن  �صوالك  �الأ�صتاذ  يرى  مو�صوع.  ذ�ت  غري 

»�لدو�ئر  من  متو�زيان  نوعان  هناك  ثمة 

تلك  هي  منها  و�حدة  �الجتماعية«.  �لعلمية 

علماء  يتحدث  وفيها  �خلال�صة  �الآكادميية 

�الجتماع �إىل بع�صهم �لبع�ص. ها هنا ال يكون 

�لن�صر باالإنكليزية مقبوال فح�صب بل مرغوبا 

فيه، �إذ ها هنا »يتحدث علماء �الجتماع �إىل 

�لعامل  �إىل  باحلديث  تتوجه  وعندما  �لعامل، 

عليك �أن ت�صتخدم لغات عاملية«. تكون �لغاية 

علمية  نظرية  لغة  يف  حملية  جتارب  �إي�صال 

ولكن  �صياقية.  مر�جع  دون  من  �جتماعية 

د�ئرة �أخرى موجودة، تلك �لتي يتحدث فيها 

علماء �الجتماع �إىل جمتمعاتهم هم. يف هذه 

�ملحوري.  �الجتماع  علم  دور  يكمن  �لد�ئرة 

�الأ�صتاذ  ح�صب  ذلك  حتقيق  طرق  �أف�صل 

�صوالك هو »�لكتابة �لعلمية �الجتماعية« حيث 

�آخرين بل  �آكادمييني  �إىل  �لن�صو�ص ال  توّجه 

�إىل قر�ء من �جلمهور. ولكن ال يجب �خللط 

�لو�صائط  �جتماع  »علماء  وبني  هذ�  بني 

�لتليفزيون،  يف  يظهرون  �لذين  �الإعالمية« 

ي�صبهون  �أكرث ما  �مل�صاهري  ي�صبهون  و�لذين 

�الآكادمييني. 

بوليزووك  جيز�  �أّنا  �الأ�صتاذة  عر�صت 

وقد  �الجتماع،  لعلم  خمتلفة  روؤى  �أي�صا  هي 

�الحتفاظ  يتوجب  هامة  م�صائل  ثالث  �أثارت 

علم  عن  �لبحث  ب�صدد  نكون  حينما  بها 

�جتماع كوين. �أوال، هل تتوفر لكل و�حد نف�ص 

للمعرفة  نظرتها  �أو  نظرته  لعر�ص  �لفر�ص 

�لكونية؟ هل فكرنا يف �الآليات �لتي من �صاأنها 

يحتكرون  �لذين  »�ملغت�صبني«  من  حمايتنا 

ي�صع  من  ثانيا،  �لو�حدة؟  �ملعرفة  هذه 

�أي �ملو��صيع  �أجند� علم �الجتماع؟ من يقرر 

�ملعريف«؟  »�مل�صرتك  �صمن  �أهمية  يكت�صي 

ال  د�ئما؟  �ل�صيء  ذ�ت  عن  �أنتحدث  ثالثا، 

ت�صتغل �لتباينات بني �ملجتمعات على م�صتوى 

هي  �إذ  فح�صب،  منطقها  كونيِة  »متظهر�ت« 

�لتي  �لكيفية  حتديد  يف  بدور  كذلك  ت�صطلع 

ننظر بها �إىل �لعامل. ويف �حلقيقة فاإن �لبع�ص 

مثل  منا�صبا  لي�ص  وبب�صاطة،  �لنظريات،  من 

لي�صت  بلد  يف  �لنيوكال�صيكية  �القت�صاديات 

�أّنا جيز�  به �صوق حرة.  كما �أحالت �الأ�صتاذ 

بوليزووك على �لنقا�ص �لذي د�ر حول �إ�صالح 

�إطار  �لتعليم �لعايل �الأخري يف بولونيا �صمن 

علم �الجتماع �لعمومي .

ما�صييج  �لدكتور  حاجج  الحق  نقا�ص  يف 

)Maciej Gdula( �ملدرب يف خمرب  غدوال 

مي�ص  �الإ�صالح  �أن  �لعمومي،  �الجتماع  علم 

�لبولونية،  �الآكادميية  �حلياة  بظروف  بعمق 

�لبولونيني  �الآكادمييني  يحّول  �أن  يحاول  �إذ 

ب�صدة  �لتاأكيد  عرب  �أمريكان  �آكادمييني  �إىل 

�لقائمة  يف  تن�صر  �لتي  �ملقاالت  جماز�ة  على 

بدال  للعلوم  �لدويل  �ملوؤ�صر  بها  يعرتف  �لتي 

مو�زية  �أن�صطة  تطوير  �أو  �لطلبة  تعليم  عن 

لالآكادميية يف عالقة بامل�صاكل �لتي تو�جهها 

جمتمعاتهم. ال يبحث علم �الجتماع يف منتهى 

�الأمر عن �عرت�ف �صمن نظام �لن�صر �لدويل 

خمتلف  بني  عالقات  بناء  �إىل  ي�صعى  ولكنه 

�لفاعلني �الجتماعيني يف �صياقات حملية. 

و�لتفكري  �الآكادميية  �لتبعية  مو�صوع  وّفر 

�لنقدي يف علم �الجتماع �إطار� حتليليا مثمر� 

�الآكادميية  �ملوؤ�ص�صات  و�صعية  لدر��صة  �آخر 

�لبولونية. ولكن �ملنتدى مل يتمكن من �لوقوف 

�ملو�صوع  �ل�صوؤ�ل  على  �آحادية  �إجابة  على 

�ألك�صندر   جيفري  بنّي  وكما  �إذ،  �لعنو�ن،  يف 

�لعدد  يف   )Jeffrey C. Alexander(

�الأخري من حو�ر كوين )3.2( ال ميكن �لفر�غ 

مرة  و�خل�صو�صية  �لكونية  بني  �ملعركة  من 

و�إىل �الأبد بل تتوجب �لعودة �إليها يف �صياقات 

�لعثور  نحاول  �أن  �إال  لنا  ميكن  ال  خمتلفة. 

�أر�صية م�صرتكة وهو ما قام به �الأ�صتاذ  على 

�أن  ر�أى  �إذ  �لندوة،  �صوالك يف كلمات �ختتام 

نحن  جيد.  �جتماع  علم  مار�صة  هو  �الأهم 

�أحر�ر يف و�صع مقايي�ص �لتميز �الآكادميي وما 

يهم هو �لتو�فق مع هذه �ملعايري. 

على  لي�ص  �الأهمية:  بالغة  �خلامتة  هذه 

و�حدة  على  ًما  مَّ ُم�صَ يكون  �أن  �الجتماع  علم 

من �صيغ ما يعّرف على �أنه »علم جيد«، ولكن 

ويف حالة �إذ� ما �خرتنا طريق علم �الجتماع 

»علم  طورنا  �إذ�  ما  حالة  يف  �أو  �لعمومي، 

فاإن  �ملحلية،  �مل�صاكل  يو�جه  حملي«  �جتماع 

بو�صفه  تقومي عملنا  نطور مقايي�ص  �أن  علينا 

علما و�أن نطّبقها.  
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> A Bunch of Kids
That’s Who We Are!
by Reyhaneh Javadi, University of Tehran, Iran

During the translation of the Japanese team’s 
introduction (GD2.3), when I was reading the 
degrees and the research areas – remember-
ing the Paulista team – all I was thinking was 

“Heavens! What we are doing among all of these PhDs and 
professors? We are just a bunch of kids!”

  That’s really who we are! A group of interested (very) 
young sociologists who think and believe we deserve bet-
ter conditions of study. So we’ve organized ourselves into 
the Student Sociological Association of the University of 
Tehran. We’re trying to determine and challenge the short-
comings in formal education and create alternatives. Our 
board is elected by a vote of the sociology students at our 
university. Its term of offi ce is one academic year. 

  Last year, our association resumed its commitment after 
some years of inactivity. Last year our elected board in-
cluded: Saghar Bozorgi, Najmeh Taheri, Elahe Noori, Mi-
tra Daneshvar, Faezeh Khajezade, Somaieh Rostampour, 
and Reyhaneh Javadi. The current team started its work 
a month ago. New faces on the board, taking the places 
of those who have graduated, are Nastaran Mahmoud-
zadeh, Tara Asgari Laleh, and Zahra Babaei. All board 

members are undergraduates, except two who are MA 
students. And we’re all women! 

  Our association fi rst focused on creating study groups 
that read the works of classical and modern sociolo-
gists; organizing workshops such as the sociology of re-
ligion in Iran; managed a social photography exhibition; 
and enjoyed the insights of speakers, including Michael 
Burawoy (Public Sociology), and Jennifer Platt (History 
of Sociology). Last but not least, we are publishing a 
student sociological magazine called Sareh (“pure”) 
with two parts in each issue. The fi rst part is a critical 
approach to the situation of teaching sociology in our 
faculty and the second part is the translation of an arti-
cle or a part of a book of a sociologist. 

  Translating Global Dialogue is one of our association’s 
tasks. Unlike other teams, we choose a collaborative way 
to elect our translators. In fact, this activity was a great way 
to stimulate our enthusiasm. So for every issue we make 
an announcement in our faculty, and ask all of the inter-
ested students to translate a one-page sample text. For 
each issue we choose four translators from the best sam-
ples. Here is a brief introduction of the translation team.

Reyhaneh Javadi  MA student of 
Sociology at the University of Tehran 
(UT). She earned her BA from UT in 
Sociology. Her fi eld of study is histori-
cal sociology focusing on reforms in 
19th and early 20th century Iran.

Jalal Karimian  MA student of phi-
losophy at Shahid Beheshti University 
(SBU). He received his BA degree 
from UT in Social Sciences. Of late, 
he studies existential philosophy and 
phenomenology of religion. He’s also 
interested in public sociology.

Shahrad Shahvand  MA graduate in 
International Relations from UT, with 
a BA degree from Persian Gulf Uni-
versity (PGU) in Chemical Engineer-
ing. He’s now focusing on religion, 
culture, and politics in South Asia, 
especially Pakistan.

Saghar Bozorgi  BA student of 
Sociology at UT. Her research interest 
is historical sociology focusing on 
Modern Iran.

>>

زمرة من اليافعين 
نحن

بقلم ريحانة جافادي، جامعة طهران، إيران

كوين  )حو�ر  �لياباين  �لفريق  تقدمي  �أترجم  كنت 

�لعدد 3 من �ل�صل�صلة 2(، وبينما كنت �أقر� �ل�صهائد 

وجماالت �لبحث، متذكرة فريق باولي�صتا، خّمنت كل ما كنت �أفكر 

فيه مت�صائلة: »يا �ل�صماء. ما �لذي نفعله نحن �صمن حملة �لدكتور� 

و �الأ�صاتذة هوؤالء؟ ل�صنا �إال زمرة من �ليافعني«.

ذلك ما نحن عليه حقا. جمموعة من علماء �الجتماع �ليافعني 

�أف�صل  �صروطا  ي�صتحقون  �أنهم  يعتقدون  و�لذين  �ملهتمني  )جد�( 

�الجتماع  �أنف�صنا يف جمعية طلبة علم  نّظمنا  للدر��صة. وعلى ذلك 

تعرتي  �لتي  �لق�صور  �أوجه  نحدد  �أن  نحاول  نحن  بجامعة طهر�ن. 

�لتعليم �لر�صمي و�أن نتحد�ها و�أن نبتدع بد�ئل. مكتبنا ينتخبه طلبة 

علم �الجتماع يف جامعتنا عرب �لت�صويت لعهدة تدوم �صنة. 

ب�صع  خمول  بعد  ن�صاطها  جمعيتنا  ��صتعادت  �ملا�صية  �ل�صنة  يف 

�صاغار  من:  مرتكبا  �ملا�صية  لل�صنة  �ملنتخب  مكتبنا  كان  �صنو�ت. 

فائزة  د�مي�صفار،  ميرت�  نوري،  �إالهي  طاهري،  جنمة  بوزورجي، 

خاجز�ده، �صمية رو�صتامبور، وريحانة جافادي. بد�أ �لفريق �حلايل 

عمله منذ �صهر. �لوجوه �جلديدة �لتي عو�صت من �أنهى �صهادته هن 

نا�صتار�ن حممود ز�ده، تار� �أ�صغري الله وزهرة بابايج. كل �أع�صاء 

�ملكتب من �لطالب �ملز�ولني يف ما دون �الإجازة با�صتثناء �ثنني من 

طلبة �ملاج�صتري، وكلنا من �لن�صاء. 

�لبد�ية ركزت جمعيتنا على بعث جمموعات در��صية تطالع  يف 

ور�صات  تنظيم  وعلى  وحديثني،  كال�صيكيني  �جتماع  علماء  �أعمال 

لل�صور  معر�صا  ونظمنا  �إير�ن،  يف  �لدين  �جتماع  علم  مثل  عمل 

ما  بينهم  من  كان  �لذين  �ملتحدثني  باأفكار  و��صتمتعنا  �الجتماعية 

يكل بوروو�ي )علم �الجتماع �لعمومي( وجينيفر بالت )تاريخ علم 

�الجتماع(. و�أخري� ولي�ص �آخر� نن�صر �الآن جملة لطلبة علم �الجتماع 

( بق�صمني يف كل عدد: �جلزء �الأول  �أطلقنا عليها ��صم �صاره )َنِقيٌّ

مقاربة نقدية حلالة تدري�ص علم �الجتماع يف كليتنا و�لثانية ترجمة 

مقال �أو جزء من كتاب من تاأليف عامل �جتماع.

ترجمة حو�ر كوين و�حدة من مهام جمعيتنا. على خالف فرق 

�أخرى، �خرتنا �لطريق �لتعاوين النتخاب مرتجمينا. وقد كان هذ� 

نن�صر  �لو�قع طريقة عظيمة يف حتفيز حما�صنا. وعليه  �لن�صاط يف 

مع ظهور كل عدد �إعالنا يف كليتنا ونطلب من كل �لطلبة �ملهتمني �أن 

يرتجم كل و�حد منهم �صفحة و�حدة نتخذها منوذجا. نختار �أربعة 

موجز�  تقدميا  هاكم  �لنماذج.  �أمثل  بني  من  عدد  لكل  مرتجمني 

لفريق �لتحرير:

ماج�صتري  طالبة  جافادي:  ريحانة 

يف علم �الجتماع يف جامعة طهر�ن )ج 

ط(. ح�صلت على �صهادة �لباكالوريو�ص 

نف�صها.  يف علم �الجتماع من �جلامعة 

حقل بحثها هو علم �الجتماع �لتاريخي 

بالرتكيز على �إ�صالحات �لقرن �لتا�صع 

يف  �لع�صرين  �لقرن  وبد�يات  ع�صر 

�إير�ن.

جالل كاراميان: طالب ماج�صتري يف 

�لفل�صفة جامعة �ل�صهيد بيه�صتي، وكان 

قد ح�صل على �لباكالوريو�ص من ج ط 

فرتة  منذ  بد�أ  �الجتماعية.  �لعلوم  يف 

وظاهر�تية  �لوجودية  �لفل�صفة  يدر�ص 

�الجتماع  بعلم  يهتم  كما  �لدين، 

�لعمومي.

على  حا�صل  �شاهفند:  �شاهراد 

�ملاج�صتري يف �لعالقات �لدولية من ج ط 

مع باكالوريو�ص يف �لهند�صة �لكيميائية 

من جامعة �خلليج �لفار�صي. يركز �الآن 

يف  و�ل�صيا�صات  و�لثقافة  �لدين  على 

جنوب �آ�صيا وباك�صتان باخل�صو�ص.

طالبة  بوزورجي:  �شاغار 

باكالوريو�ص يف علم �الجتماع يف ج ط. 

�لتاريخي  �الجتماع  بعلم  بحوثها  تهتم 

بالرتكيز على �إير�ن �حلديثة.
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faculty and the second part is the translation of an arti-
cle or a part of a book of a sociologist. 

  Translating Global Dialogue is one of our association’s 
tasks. Unlike other teams, we choose a collaborative way 
to elect our translators. In fact, this activity was a great way 
to stimulate our enthusiasm. So for every issue we make 
an announcement in our faculty, and ask all of the inter-
ested students to translate a one-page sample text. For 
each issue we choose four translators from the best sam-
ples. Here is a brief introduction of the translation team.

Reyhaneh Javadi  MA student of 
Sociology at the University of Tehran 
(UT). She earned her BA from UT in 
Sociology. Her fi eld of study is histori-
cal sociology focusing on reforms in 
19th and early 20th century Iran.

Jalal Karimian  MA student of phi-
losophy at Shahid Beheshti University 
(SBU). He received his BA degree 
from UT in Social Sciences. Of late, 
he studies existential philosophy and 
phenomenology of religion. He’s also 
interested in public sociology.

Shahrad Shahvand  MA graduate in 
International Relations from UT, with 
a BA degree from Persian Gulf Uni-
versity (PGU) in Chemical Engineer-
ing. He’s now focusing on religion, 
culture, and politics in South Asia, 
especially Pakistan.

Saghar Bozorgi  BA student of 
Sociology at UT. Her research interest 
is historical sociology focusing on 
Modern Iran.

>>

عندما
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It is, indeed, a pleasure and honor for all of us to collaborate in the great experience of Global Dialogue.

Najmeh Taheri  BA student of Soci-
ology at UT.

Tara Asgari Laleh  BA student of 
Sociology at UT.

Fatemeh Moghaddasi  MA student 
of Sociology at Allameh Tabataba’i 
University (ATU). She earned her 
BA degree from UT in Sociology. 
Her main research interests are the 
sociology of education and public 
sociology, focusing on the history of 
public sociology in Iran and expand-
ing the public sociology through the 
educational system.

Zeinab Nesar MA student of So-
ciology at UT. She received her BA 
degree from UT. She is now working 
on gender studies.

Faezeh Esmaeili  MA student of 
Sociology at UT. She received her 
BA from SBU in Sociology. She is 
analyzing the social policies during 
the Pahlavi era.

Mitra Daneshvar  BA student of So-
ciology at UT. She is analyzing youth 
deviance, concentrating on capital 
punishment in Iran.

The 19th Congress of the 
International Association
of French-Speaking So-
ciologists (AISLF) on 

“Uncertainty” (Penser l’incertain) 
will take place on July 2-7, 2012 in 
Rabat. AISLF, member of ISA, was 
founded in 1958 in a context of US 

> The Global Place of 
   French-Speaking Sociology

by André Petitat, University of Lausanne, Switzerland, and AISLF President

Georges Gurvitch (1894-1965) – Russian-
born French intellectual and distinguished 
sociologist of his time – was a leading 
fi gure in AISLF.

>>

military, economic, technological 
and scientifi c hegemony. From the 
1950s, graduate and postgraduate 
students sought out opportunities 
to visit universities in the United 
States. This was not to everyone’s 
liking as the currents of functional-
ist conformism and statistical em-
piricism, then dominant in the US, 
contrasted with European approach-
es sensitive to confl ict and social 
transformation. Georges Gurvitch, 
a leading fi gure in AISLF, developed 

موقع علم االجتماع الناطق 
بالفرنسية الكوني
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piricism, then dominant in the US, 
contrasted with European approach-
es sensitive to confl ict and social 
transformation. Georges Gurvitch, 
a leading fi gure in AISLF, developed 

بقلم أندري بوتيتا )André Petitat(، جامعة لوزان، سويسرا، ورئيس الجمعية الدولية لعلماء 
االجتماع الناطقين بالفرنسية

�لدولية  �جلمعية  موؤمتر 

�لناطقني  �الجتماع  لعلماء 

ع�صر  �لتا�صع  ف(  �ج  ع  د  )ج  بالفرن�صية 

من  �ل�صابع  �إىل  �لثاين  من  »�لريبة«  حول 

�ج  ع  د  ج  تاأ�ص�صت  بالرباط.   2012 جويلية 

لعلم  �لدولية  �جلمعية  يف  ع�صو  وهي  ف، 

�لهيمنة  �صياق  يف   1958 �صنة  �الجتماع، 

و�لتكنولوجية  و�القت�صادية  �لع�صكرية 

 1950 �ل�صنو�ت  منذ  �الأمريكية.  و�لعلمية 

بعد  ما  طلبة  كما  �ملجازون  �لطلبة  �صعى 

�الإجازة �إىل �قتنا�ص فر�ص زيارة �جلامعات 

لريق  ذلك  يكن  مل  �ملتحدة.  �لواليات  يف 

�لوظيفية  مع  �لتطابق  تياري  �أن  مبا  للجميع 

حينها  كانا  �للذ�ن  �الإح�صائية  ية  و�خِلرْبِ

يهيمنان يف �لواليات �ملتحدة كانا يتعار�صان 

لل�صر�ع  �حل�صا�صة  �الأوروبية  �ملقاربات  مع 

غورفيت�ص  جورج  طّور  �الجتماعي.  و�لتغري 

�ل�صخ�صيات  �أحد   )Georges Gurvitch(

�خلا�صة  بطريقته  ف  �ج  ع  د  ج  يف  �لقيادية 

و�إنه يف �حلقيقة ملدعاة �صرور و�صرف لنا كلنا �أن ن�صاهم يف جتربة حو�ر كوين �لعظيمة.  

جنمة طاهري: طالبة باكالوريو�ص 

يف علم �الجتماع يف ج ط.

ت����ارا اأ����ش���غ���ري الل����ه: ط��ال��ب��ة 

باكالوريو�ص يف ج ط.

ماج�صتري  كالبة  مقد�شي:  فاطمة 

�لعالمة  بجامعة  �الجتماع  علم  يف 

�صهادة  على  حت�صلت  طباطبي. 

من  �الجتماع  علم  يف  �لباكالوريو�ص 

ج ط. مر�كز �هتمام بحثها �لرئي�صة 

�الجتماع  و علم  �لرتبية  �جتماع  علم 

�لنظام  در��صة  عرب  �لعمومي 

�لتعليمي.

يف  ماج�صتري  طالبة  ن�شار:  زينب 

حت�صلت  ط.  ج  يف  �الجتماع  علم 

نف�ص  من  �لباكالوريو�ص  �صهادة  على 

در��صات  على  �الآن  وتعمل  �جلامعة 

�لنوع.

فائزة اإ�شماعيلي: طالبة ماج�صتري 

ج ط، ح�صلت  من  �الجتماع  علم  يف 

جامعة  من  �لباكالوريو�ص  على 

�الجتماع.  علم  يف  به�صتي  �ل�صهيد 

حتلل �ل�صيا�صات �الجتماعية يف حقبة 

بهلوي. 

ميرتا دام�شفار: طالبة باكالوريو�ص 

حتلل  ط.  ج  يف  �الجتماع  علم  يف 

عقوبة  على  مركزة  �ل�صباب  �نحر�ف 

�الإعد�م يف �إير�ن. 
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It is, indeed, a pleasure and honor for all of us to collaborate in the great experience of Global Dialogue.

Najmeh Taheri  BA student of Soci-
ology at UT.

Tara Asgari Laleh  BA student of 
Sociology at UT.

Fatemeh Moghaddasi  MA student 
of Sociology at Allameh Tabataba’i 
University (ATU). She earned her 
BA degree from UT in Sociology. 
Her main research interests are the 
sociology of education and public 
sociology, focusing on the history of 
public sociology in Iran and expand-
ing the public sociology through the 
educational system.

Zeinab Nesar MA student of So-
ciology at UT. She received her BA 
degree from UT. She is now working 
on gender studies.

Faezeh Esmaeili  MA student of 
Sociology at UT. She received her 
BA from SBU in Sociology. She is 
analyzing the social policies during 
the Pahlavi era.

Mitra Daneshvar  BA student of So-
ciology at UT. She is analyzing youth 
deviance, concentrating on capital 
punishment in Iran.

The 19th Congress of the 
International Association
of French-Speaking So-
ciologists (AISLF) on 

“Uncertainty” (Penser l’incertain) 
will take place on July 2-7, 2012 in 
Rabat. AISLF, member of ISA, was 
founded in 1958 in a context of US 

> The Global Place of 
   French-Speaking Sociology

by André Petitat, University of Lausanne, Switzerland, and AISLF President

Georges Gurvitch (1894-1965) – Russian-
born French intellectual and distinguished 
sociologist of his time – was a leading 
fi gure in AISLF.

>>

military, economic, technological 
and scientifi c hegemony. From the 
1950s, graduate and postgraduate 
students sought out opportunities 
to visit universities in the United 
States. This was not to everyone’s 
liking as the currents of functional-
ist conformism and statistical em-
piricism, then dominant in the US, 
contrasted with European approach-
es sensitive to confl ict and social 
transformation. Georges Gurvitch, 
a leading fi gure in AISLF, developed 

رو�صي   -  )1965-1894( غورفيت�ص  جوزج 

�ملولد -  �إجتماع متميز فرن�صي  - مفكر وعامل 

كان �صخ�صية ر�ئدة يف �جلمعية �لدولية لعلماء 

�الجتماع �لناطقني بالفرن�صية.

ينتظم
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يف  كان  ملا   )Sorokin( �صوروكني  نقد 

�لواليات �ملتحدة من �لولع بالتحقق �لتجريبي 

�حل�صابي  وبالهو�ص   )testomania(

من  �لرغم  وعلى   .)quantophrenia(

فقد   1954 �صنة  �ملاكارثي  �جلنون  �نق�صاء 

ترك ب�صماته على علم �الجتماع �الأمريكي. 

و�الإيديولوجي  �لنظري  للتباعد  كان 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �جتماع  علم  عن 

يف  حا�صم  �أثر  �للغوية  �آحاديته  عن  ف�صال 

�لناطق  �الجتماع  لعلم  دويل  ف�صاء  بعث 

بالفرن�صية. وعليه فاإن ج د ع �ج ف فعل �صريح 

يف  فعل  هو  مثلما  متاما  �لعلمية  �ل�صيا�صة  يف 

�ل�صيا�صة �للغوية: �إذ كان �لهدف حماية تنوع 

�الإنتاج �لعلمي �الجتماعي و�لتنوع �للغوي عرب 

�جلمع بني هذ� وذ�ك.

عرب �لزمن منت ج د ع �ج ف  من جمع ودي 

 1800 من  �أكرث  جتمع  جمعية  �إىل  �آكادميي 

ع�صو من خم�صني بلد�. لي�صت جمعية �إقليمية 

لغوية  ثقافية  لف�صاء�ت  جمعا  بل  وطنية  وال 

م�صنوعة  معا  �آن  يف  و�فرت��صية  حقيقية 

و�لرب�مج  �لوطنية  و�الأقاليم  �لبلد�ن  من 

بالفرن�صية  ناطقة  �لبحثية  و�ملر�كز  �لتعليمية 

بلد�ن  يف  ينت�صب  بع�صها  كليا.  �أو  جزئيا 

جمرد  �الآخر  وبع�صها  بالفرن�صية  ناطقة 

علماء �جتماع حمبني للفرن�صية ومعزولني يف 

لهذه �جلمعية  بالفرن�صية.  ناطقة  بيئات غري 

�خلم�صني  يفوق  ما  �الإقليمية«  »�للغوية 

جمموعة مو�صوعات وهي تنتج جملة عل)و(

لتدريب  خا�صة  �هتمامها  وتويل  �جتماع  م 

 )Rédoc( �صبكدكت  عرب  �ل�صبان  �لباحثني 

ملد�ر�ص  دولية  �صبكة  عن  عبارة  وهي 

 International Network( �لدكتور� 

مدر�صة  تنّظم   )of Doctoral Schools
�جلمعية  ن�صاطات  تلخ�ص  �صنوية.  �صيفية 

كل �صتة �أ�صهر يف ر�صالة ج د ع �ج ف. وميكن 

�الطالع  �ملعلومات  من  �ملزيد  على  للح�صول 

.aislf.org  :على �لعنو�ن

دوليا  موقعا  كذلك  ف  �ج  ع  د  ج  وفرت 

علم  يف  متعددة  »مد�ر�ص«  بني  للحو�ر 

�الجتماع �لناطق بالفرن�صية من دون �أن تتخذ 

لها موقفا م�صاند� الأي جانب. وبذلك حققت 

�إىل  هو  هو  يز�ل  ال  و�لذي  �الأ�صلي  هدفها 

�ليوم مد�ِفعًة عن �لتعددية يف علم �الجتماع 

توفر  �لبحث.  جماعات  بني  �حلو�ر  وت�صجيع 

�حل�صانة  فر�ص  �للغوية  �الإقليمية  �جلمعيات 

�لدولية و�لتاأ�صيل �لعفوي للمفاهيم �جلديدة 

�ل�صياقات  من  تنبع  �لتي  و�لبار�ديغمات 

�لوطنية و�لتي كثري� ما تكون �صديدة �ل�صيق 

لنمائها.  �ملنا�صب  �لف�صاء  لها  توفر  ال  بحيث 

�أجل  من  �الجتماعي  �لعلمي  �لتنوع  يتطلب 

هذه،  �للغوي  �لتجاور  مناطق  مثل  �زدهاره 

يقل  �لتي  �ملناطق  بني  �حلو�ر  تي�صري  ويعترب 

�جلمعية  مهام  من  و�حدة  نقادها  يكرث  �أو 

مايكل  يحاول  ما  وهو  �الجتماع  لعلم  �لدولية 

�مل�صاكل  �إىل  بالنظر  ينجزه  �أن  بوروو�ي 

�لكونية �لرئي�صة.  

غري  �للغوية  �ملناطق  �أن  �لو��صح  من 

�ملنطقة  تنت�صب  �ليوم  وهرمية.  مت�صاوية 

�الإنقليزية على �لقمة، وعلى هذه �لهيمنة �لتي 

و�ل�صريور�ت  �لظروف  من  �لعديد  �إىل  تعود 

�أن للمناطق  �أال حتجب عنا �لو�قع �ملتمثل يف 

بالفرن�صية  �لناطقة  تلك  �للغوية مبا يف ذلك 

�أمر  لي�ص  �لد�خلية.  وتفاوتاتها  هرمياتها 

�إىل  بالن�صبة  بالفرن�صية  و�لكتابة  �لتفكري 

عليه  يكون  ملا  ماثال  مغربي  �أو  �صينيغايل 

�لكيبك.  �أو  فرن�صا  من  �مرئ  �إىل  بالن�صبة 

نحن نو�جه يف �حلقيقة هرمية يف �لهيمنات 

�للغوية تنا�صبها عالقات من �لتفاوت. 

ع  د  ج  فيه  تاأ�ص�صت  �لذي  �ل�صياق  تغرّيَ 

�ملتحدة  �لواليات  يف  �الجتماع  فعلم  ف،  �ج 

�أكرث تنوعا، ومتثل �صادرتاها �الأكرث جناحا، 

َعَنْيُت �لفاعل �لعقالين و�لتفاعلية، مظهرين 

�لل�صان  فرن�صي  �الجتماع  علم  من  مهمني 

�ليوم. ورمبا عاد جناحهما �إىل تفتت �حلقول 

�لعامل  �ختفى  �لفرعية.  �الجتماعية  �لعلمية 

 )1970-1950( عرفنا  �لذي  �لقطب  ثنائي 

ن�صكن  نحن  �الأقطاب.  متعدد  عامل  ليعّو�صه 

�لثقافية  بتعدديته  ر�صميا  يعرتف  عاملا 

باأقد�ر  �ملتبادلة  �لكونية  بالتبعية  مو�صوما 

من  �ملزيد  على  �أر�صت  تبعية  م�صبوقة،  غري 

تنقل �لب�صر ور�أ�ص �ملال و�ملعلومة و�ملنتجات. 

نحن نعي�ص زمنا ز�دت فيه قو�نا �لتكنولوجية 

و�لعلمية عن �أي حد كان يت�صوره �أي و�حد من 

موؤ�ص�صي �خت�صا�صنا. وّلد برنامج »دعه يعمل« 

�لتقني  ديكارت  حلم  �إىل  م�صافا  �لليرب�يل 

جملة  و�صادتها«(  �لطبيعة  )»ملوك  �لعلمي 

َيِب جتاه �قت�صاد �لعامل وحاله �لبيئي  من �لرِّ

بحيث ظهرت مطالب للتعديل �لكوين على �أثر 

تناق�صاتنا  �لغرق يف  نتفادى  بحيث  �أزمة  كل 

ع�صر  �لتا�صع  موؤمترنا  بتنظيمنا  وخملفاتها. 

نحن  »�لّريبة«  مو�صوع  حول  �لرباط  يف 

خم�صو�صا  دور�  �الجتماع  لعلماء  �أن   نوؤمن 

ي�صطلعون به يف �لعثور على خمرج من �ملمر 

�ل�صيق �لذي ننح�صر فيه ر�هنا.  
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مزيد من التعرف على ج د ع اج ف
من األرشيف

بقلم جينيفر بالت، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، و نائبة رئيس 
الجمعية الدولية للمنشورات، 2014-2010

 )André Petitat( بوتيتا  �أندري  مقال  �ملذّكرة  هذه 

�لعالقة  �خللفية عن  و�ملعلومات  �ملعطيات  باملزيد من 

�ملديدة بني ج د ع �ج ف و�جلمعية �لدولية و�لتي كانت يف �الآن ذ�ته 

�جلمعية  تاأ�صي�ص  كان  �لد�خلية.  �الحتكاكات  بع�ص  عك�صت  عالقًة 

�لدولية �صنة 1949 بدفع من �ليون�صكو �لتي كان مقرها على �لّدو�م يف 

باري�ص بحيث كان لّل�صان �لفرن�صي �أهمية عملية وو�صع ر�صمي �صكلي 

�لدبلوما�صية  لغة  �أي�صا  تاريخيا  �لفرن�صية  كانت  وقد  ب�صو�ء،  �صو�ء 

�لدولية و�إن كان هذ� �لو�صع �خلا�ص �آخذ� بالتحول بهيمنة �لواليات 

�لفرن�صية  كانت  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  �أثر  على  �لدولية  �ملتحدة 

للغات  تنا�ص  مع  �لر�صميتان  �لدولية  �جلمعية  لغتا  هما  و�الإجنليزية 

يف  كانت  و�لتي  �لهام  �ملبكر  �الجتماعي  �لعلم  ذ�ت  �الأخرى  �لبلد�ن 

من  �لدولية  وعندما حتّررت �جلمعية  �لفا�صي من �حلرب.  �ملع�صكر 

�ليون�صكو قلت �أهمية �لفرن�صية �لعملية يف �صوؤونها، ويف ردة فعل على 

ذلك يبني �الأر�صيف �أن عامل �الجتماع �لفرن�صي حورج غوفيت�ص �قرتح 

�صنة 1954 �إن�صاء فرع فرن�صي �لل�صان للجمعية �لدولية، وهو �القرت�ح 

�ّص�صت 
ُ
�لذي ُنظر �إليه على �أنه ُملغم لالإيتيقا �الأمية وُرِف�َص. ولذلك �أ

1958 مببادرة من جورج  ج د ع �ج ف بو�صفها جمعية م�صتقلة �صنة 

 ،)Henri Janne( غورفيت�ص وعامل �الجتماع �لبلجيكي هرني جان

ولكنها �لتحقت �صنة 1963 باجلمعية �لدولية بو�صفها ع�صو� جماعيا 

�الأمني �مل�صاعد   )Girod( �أن كان جريو  وقد يكون �صاعد على ذلك 

للجمعية �لدولية ع�صو� كذلك يف �للجنة �لتنفيذية للج د ع �ج ف.

�صيغة  �أن�صطتها  يف  �ملت�صل  �جلمعية  ح�صور  �تخذ  �لدو�م،  على 

�إذ� ما �أخذت �للغة  م�صاهمات وطنية ولكن فارقا يف �لرتكيب يظهر 

بوتيتا مل  �أبرز ذلك  ومثلما  �ملوقع �جلغر�يف.  بدال من  �العتبار  بعني 

تكن فرن�صا �مل�صاهم �لفرنكفوين �لوحيد يف �جلمعية �لدولية بل كانت 

كند� �لفرن�صية وبلجيكا و�صوي�صر� فاعلة كذلك. كان للجمعية �لدولية 

�لرئي�ص  نو�ب  �أحد  كان  فيما   1956 �إىل   1949 من  �أمريكي  رئي�ص 

جورج  �صار  )Georges Davy(،بعدها  د�يف  جورج  َعَنْيُت  فرن�صيا 

 .1959-1956 للفرتة  رئي�صا   )Georges Friedmann( فريدمان 

فيفيوركا  مي�صال  �لفرن�صي  �لرئي�ص  جميء  حتى  طويل  فر�غ  كان  ثم 

مر  وعلى  ولكن  2006-2010ن  للفرتة   )Michel Wieviorka(

�الأقل يف  �لدو�م ع�صو فرنكفوين و�حد على  �ل�صنني كان هناك على 

�للجنة �لتنفيذية، ويف �صبعة من �إحدى ع�صر عهدة كان هناك نائب 

رئي�ص فرن�صي. 

�لل�صان(  ثنائية  �أمَمٍ  لدى  عادة  )وكانت  �لفرنكفونية  �ملناطق  يف 

 1998 �إيفيان،   1966 لياج،   1953( عاملية  موؤمتر�ت  ثالث  �نتظمت 

�لتي  �لفرتة  قبل  �الإد�رية  �ملكاتب  من  ثالث  و�نت�صبت  مونرتيال( 

��صتقرت فيها يف مدريد )1959-1962 لوفان، 1962-1967 جينيف، 

1974-1978 مونرتيال(. 

�لبارزين  �لدولية  �جلمعية  �أع�صاء  من  بالبع�ص  �لتذكري  يجدر  كما 

غري �أ�صيلي �الأمم �لفرنكفونية مثل �أنور عبد �مللك �لذين ��صتغلو� يف 

باري�ص طو�ل �لعديد من �ل�صنني وكانت لهم �لكثري من �ل�صالت �لقوية 

دوفني  جاك  مثل  فرنكفونيني  ملهاجرين  كان   كما  هناك،  و�لد�ئمة 

)Jacques Dofny( �لذي ذهب �إىل بلجيكا و�فد� �إليها من �صالت 

مهمة. وعليه باإمكاننا �أن نرى �أن �لعالقات �للغوية �صاعدت على خلق 

�صالت متاما مثلما �صاعدت على �لتعبري عن �لهويات �ملنف�صلة.  

تكّمل
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> Challenges Facing the

I ndian sociology has attained 
an admirable height in terms of 
teaching and research. In this 

achievement the Indian Sociological 
Society (ISS) has played a signifi cant 
role over the six decades of its exist-
ence. I am extremely happy to be its 
President from January 2012 for a 
term of two years. The ISS has nearly 
3,500 Life Members from India and 
some from abroad. Sociology in India 
is at the crossroads today. Several 
challenges have appeared in recent 
years in our century-old academic 
profession of sociology. The colonial 
past of Indian society is still haunt-
ing pedagogy and methodology, and 
the American academic supremacy 
reigns over our academic endeavors, 
including concepts, frames of ref-
erence and theoretical constructs. 
Indian sociology has not yet suc-
ceeded in making its own contribu-
tions to social theory and conceptual 
development (Modi, 2010).

   Rational indigenization needs to be 
made a reality if we are to understand 
the complex issues with empathy and 
concern. We have to develop a rel-
evant sociology. Under my President-
ship, new initiatives to broaden the 
horizons of Indian sociology are being 
discussed. At the same time, Indian 
sociology can’t remain aloof from the 
global scene. The mouthpiece of the 
ISS is its journal – Sociological Bulle-
tin. We need to expand its frequency, 
widen its coverage, make it multilin-
gual, and make it, in a true sense, 
an international publication. We need 
to bring out special thematic issues. 
Senior scholars may be requested to 
contribute articles. An e-Journal is 
also on our agenda. 

   Besides the reshaping of the Socio-
logical Bulletin, there is a need to initi-
ate fresh debates on issues relating to 
development, social bases of politics, 
new dimensions of identity and cultur-

al claims, rapid expansion of the mid-
dle classes, social inequality, changing 
contours of the rural-urban divide, etc. 
A People’s Sociology needs to be our 
motto in the 21st century. 

   To realize the new goals, we have to 
learn a lot from countries like Brazil, 
Russia, China, and South Africa. The 
East European countries can also of-
fer a great deal based on their expe-
riences of the post-socialist era. We 
also need to look into the indigenous 
intellectual traditions of the Oriental, 
Middle-Eastern, and African socie-
ties to develop alternative sociolo-
gies. That is to say, our task is not 
only to retain the positive aspects of 
Western sociology but also to draw 
lessons from developing countries. 
We need to establish links between 
mainstream Indian sociology and In-
dia’s provincial societies and cultures. 
To achieve this the ISS will have to 
build close relations to regional/pro-
vincial associations to engage India’s 
rich social and cultural diversity. I am 
quite optimistic that ISS will make 
major strides in all these directions.
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Ishwar Modi lighting the sacred and auspi-
cious lamp at the annual conference of the 
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by Ishwar Modi, President of the Indian Sociological Society, and ISA Executive Committee 
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جمعية علم االجتماع 
الهندية

التحديات التي تواجه

بقلم غشوار مودي )Ishwar Modi(، رئيس جمعية علم االجتماع الهندية، وعضو اللجنة التنفيذية 
للجمعية الدولية، 2014-2010

ًو� 
ْ
�َصاأ �لهندي  �الجتماع  علم 

وقد  وبحثا،  تدري�صا  �َصاهقا 

ع  )ج  �لهندية  �الجتماع  علم  جمعية  ��صطلعت 

بدور مهم طو�ل عقود  �الإجناز  �ج ه�( يف هذ� 

لكوين  �ل�صعادة  غاية  يف  �أنا  �ل�صتة.  وجودها 

لعهدة متتد �صنتني.   2012 رئي�صها منذ جانفي 

3500 ع�صو مدى �حلياة  يناهز  ع �ج ه� ما  لج 

من �لهند و�لبع�ص من خارجها. علم �الجتماع 

�لعديد  ظهرت  �لطرق.  مفرتق  يف  �لهند  يف 

طريق  على  �الأخرية  �ل�صنني  يف  �لتحديات  من 

�لتي منار�ص وذ�ت  مهنة تدري�ص علم �الجتماع 

�لهندي  �ملجتمع  ما�صي  يز�ل  ال  عام.  �ملائة 

ويهيمن  ومنهجيا  بيد�غوجيا  يوؤرق  �ال�صتعماري 

�إليه  �الآكادميي �الأمريكي على ما ن�صعى  �لتفوق 

�ملرجعية  و�الأطر  �ملفاهيم  ذلك  مبا  �آكادمييا 

�الجتماع  علم  يتفوق  مل  �لنظرية.  و�لبناء�ت 

يف  �خلا�صة  م�صاهماته  خلق  يف  بعد  �لهندي 

�ملفاهيمي  �لنمو  ويف  �الجتماعية  �لنظرية 

)مودي، 2010(. 

�الأهلية  لل�صبغة  �لعقالين  �الإ�صفاء  على 

حقيقة  �إىل  يتحول  �أن  �الجتماع(  علم  )على 

مظهرين  �ملعقدة  �لق�صايا  فهم  �أردنا  ما  �إذ� 

تطوير  علينا  �لالزمني.  و�الهتمام  �لتعاطف 

تناق�ص  رئا�صتي،  حتت  منا�صب.  �جتماع  علم 

�لهندي.  �الجتماع  علم  �آفاق  لتجاوز  مبادر�ت 

�الجتماع  علم  باإمكان  لي�ص  �لوقت،  نف�ص  ويف 

�لدولية.  �ل�صاحة  عن  مبعزل  يظل  �أن  �لهندي 

�لن�صرة  جملتها  هو  ه�  �ج  ع  ج  بل�صان  �لناطق 

�لتكثيف  �إىل  حاجة  يف  ونحن  �ل�صو�صيولوجية، 

متعددة  وجعلها  تغطيتها  وتو�صيع  دوريتها،  من 

�الأل�صن وجعلها حقا ن�صرة دولية. نحن يف حاجة 

�أن  وميكن  �ملو��صيع  ح�صب  �أعد�د  �إ�صد�ر  �إىل 

�أن  كما  �مل�صاهمة.  �الآكادمييني  كبار  من  نطلب 

�إ�صد�ر جملة �فرت��صية على �أجندتنا.

�لن�صرة  هيكلة  �إعادة  عن  ف�صال 

فتح  �إىل  حاجة  هناك  ثمة  �ل�صو�صيولوجية 

بالتنمية  تتعلق  ق�صايا  حول  جديدة  حو�ر�ت 

و�أبعاد  لل�صيا�صات  �الجتماعية  و�الأ�ص�ص 

وتو�صع  �جلديدة  و�لثقافية  �لهوياتية  �ملطالبات 

�لطبقات �لو�صطى �ل�صريع و�لتفاوت �الجتماعي 

�لريف  بني  �لفجوة  على  طر�أ  �لذي  و�لتغري 

للقرن  �صعارنا  يكون  �أن  يجب  �إلخ...  و�ملدينة، 

�لو�حد و�لع�صرين »من �أجل علم �جتماع �صعبي«.

�أهد�فنا علينا تعلم �لكثري  �أجل �إجناز  من 

و�ل�صني  ورو�صيا  �لرب�زيل  مثل  بلد�ن  من 

�أوروبا  لبلد�ن  ميكن  كما  �جلنوبية.  و�أفريقيا 

�أ�صا�ص  على  موفور�  مردود�  توّفر  �أن  �ل�صرقية 

كما  �ال�صرت�كية.  بعد  ما  �حلقبة  يف  جتاربها 

�لثقافية  �لتقاليد  عن  �لبحث  �إىل  نحتاج 

�أو�صطية  و�ل�صرق  �ل�صرقية  للمجتمعات  �الأهلية 

و�الأفريقية من �أجل تطوير بد�ئل �صو�صيولوجية. 

يف  فقط  ال  تتمثل  مهمتنا  �أن  ذلك  يعني 

�الحتفاظ باجلو�نب �الإيجابية يف علم �الجتماع 

�لغربي بل وكذلك يف تعلم �لدرو�ص من �لبلد�ن 

�لنامية. نحن يف حاجة �إىل �إقامة عالقات بني 

وبني  �لهندي  �الجتماع  علم  يف  �لرئي�ص  �لتيار 

من  �الإقليمية.  �لهندية  و�لثقافات  �ملجتمعات 

عالقات  ه�  �ج  ع  ج  �صتعقد  ذلك  �إجناز  �أجل 

من  و�الإقليمية  �جلهوية  �جلمعيات  مع  قوية 

�أجل جتنيد �لتنوع �الجتماعي و�لثقايف �لهندي 

�صتقوم  ه�  �ج  ع  ج  بكون  متفائل  �أنا  �لغني. 

بخطو�ت عمالقة يف هذه �الجتاهات.  
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�ملوؤمتر  �ملقد�صة يف  �ل�صعلة  ت�صيء  �ي�صو�ر مودي   

�ل�صنوي جلمعية علم �الجتماع �لهندية يف جايبور. 

�صعادة حاكم ر�جا�صتان هونبلي �ص. ك. �صينغ )يف 

�لو�صط(، ي�صرف.
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W e are a group of sociologists working with Pro-
fessor Aytül Kasapoğlu in the Department of 
Sociology of Ankara University. Our group in-

cludes graduate students, young postgraduates and fully-
fl edged academicians. 

   Our group is a dynamic one; people join us to study, they 
contribute to our publications and continue their academic 
lives with these experiences. They are mainly students who 
are writing their doctoral or master theses under the direc-
tion of Professor Kasapoğlu. We are connected through 
our research network even when we move away from the 
department to take up di�erent jobs. In what follows, I 
briefl y introduce the books we have published as a part of 
our research, the seminar courses of Professor Kasapoğlu 
where we develop our fi eld research, and a journal where 
we frequently report our research fi ndings. 

  The books we have published concentrate on the con-
tents of the courses taught by Aytül Kasapoğlu. They build 
upon the works of students and academicians, integrating 
theory and practice. The fi rst of these books, Character in a 
Changing Social Structure, is about character erosion due to 
the exigencies of social structure. The second, New Social 
Traumas, examines narratives of social trauma. The third, 
Social Life and Confl ict: Di�erent Panoramas, deals with 
social life and confl ict, while the latest, Two Sides of the 
Coin: Health and Illness, focuses on the area of sociology of 
health and illness. The seminar series, organized by Profes-
sor Kasapoğlu, direct students to the relevant literature and 
generate new ideas that are then discussed with colleagues. 
Even after they have graduated, former students continue to 
participate in the courses, inspiring the new recruits. 

  One fi eld research project we completed very recently 
focused on the TEKEL strike of December 2009. TEKEL is 

a large former state enterprise in the tobacco and alco-
holic drinks sector. The strike lasted for 78 days at Ankara, 
the capital city of Turkey. The cause of the strike was the 
change in TEKEL workers’ status. The rise of privatization in 
the 1990s and increasing labor costs in the public sector 
resulted in the widespread use of contract workers em-
ployed by subsidiary fi rms with the result that the percent-
age of workers with security of employment took a dive. 

  Worker resistance to such “fl exibilization” strategies 
started in Ankara on December 14, 2009, sparked by op-
pressive tactics of the security forces. Because of the cold 
weather and the prolonged wait for the government to re-
spond, TEKEL workers built a city of tents in the streets 
where they were protesting. These tents became a focus 
of public attention. Despite the hegemony of the govern-
ment, TEKEL’s tented workers received much local sup-
port from scientists, artists and students. Our group was 
present, supporting the workers, with fi eld research that 
applied Herbert Blumer’s crowd-mobilization model to the 
TEKEL strike. The results of this work became a paper that 
was presented at the meeting of the European Sociological 
Association (ESA) in Geneva in September, 2011. 

  Yurt ve Dünya – Homeland and the World – is an 
online journal which has been published since 2010 at 
www.yurtvedunya.net. However, it has a much longer his-
tory. Yurt ve Dünya was fi rst published in 1941 under the 
leadership of Behice Boran, a public sociologist working 
at the Faculty of Humanities. We have been inspired by 
Michael Burawoy’s public sociology movement and de-
cided to revive Yurt ve Dünya in 2010 drawing on the 
energy of some graduate students and professors at the 
Department of Sociology. The aim of the journal is to 
share the research conducted in the academy with dif-
ferent publics outside the academy. The fi rst target pub-
lic of the journal are the students of di�erent sociology 
departments in Turkey. 

  We are planning to extend our e�orts on public sociol-
ogy to the international area. We are all members of ISA 
and ESA. Since we strongly believe in the importance of 
collaboration among sociologists at the national as well as 
regional and international levels, we are also active in our 
national association. 

  We are excited to be developing a collaborative research 
culture and producing public sociology. If you are inter-
ested in our works or communicating with our group, you 
can contact us at: 
Aytül Kasapoğlu: kasap@humanity.ankara.edu.tr
Yonca Odabaş: yoncaodabas@yahoo.com
Günnur Ertong: gertong07@gmail.com

Workers huddle in the city of tents created in protest against TEKEL 
Corporation’s labor policy.

> Public Sociology at Ankara
   University

by Günnur Ertong and Yonca Odabas, Ankara University, Turkey

علم االجتماع العمومي
في جامعة أنقرة

بقلم غونو إرتونغ )Günnur Ertong( ويونكا أوداباش )Yonca Odabaş(، جامعة أنقرة، تركيا

�الأ�صتاذ  مع  �مل�صتغلني  �الجتماع  علماء  من  جمموعة 

ق�صم  يف   )Aytül Kasapoğlu( كا�صابوغلو  �آيتل 

علم �الجتماع يف جامعة �أنقرة، تتكون من طلبة �لدر��صات �لعليا، ومن 

�خلريجني �ل�صباب و �الآكادمييني �ملرموقني.

يف  وي�صاهمون  للدر��صة  �إلينا  ين�صمون  و�لنا�ص  ن�صطة  جمموعتنا 

من�صور�تنا ويو��صلون حيو�تهم �الآكادميية م�صتفيدين من هذه �لتجارب. 

حتت  �ملاج�صتري  �أو  �لدكتور�  ر�صائل  حترير  ب�صدد  طلبة  رئي�صيا  هم 

�لبحثية  �صبكتنا  عرب  �ت�صال  على  نحن  كا�صابوغلو.  �الأ�صتاذ  �إ�صر�ف 

حتى عندما نبتعد عن �لق�صم الحرت�ف مهن خمتلفة. يف ما يلي �أقّدم 

باخت�صار �لكتب �لتي ن�صرنا بو�صفها جزء� من بحثنا، و�لدرو�ص �لتي 

�لبحثية حيث طورنا حقل بحثنا  �لندوة  �الأ�صتاذ كا�صابوغلو يف  قدمها 

وجملة يتو�تر فيها عر�صنا لنتائجه.

�آيتل  �ألقاها  �لتي  �لدرو�ص  حمتوى  على  ن�صرنا  �لتي  �لكتب  ترّكز 

بني  جامعًة  و�الآكادمييني  �لطلبة  �أعمال  �أ�صا�ص  على  مْبنية  كا�صابوغلو 

يف  �ل�صخ�صية  وعنو�نه  �لكتب  هذه  �أول  يتعلق  و�ملمار�صة.  �لنظرية 

 Character in a Changing Social( متحولة  �جتماعية  بنية 

�الجتماعية،  �لبنية  �إكر�هات  بفعل  �ل�صخ�صية  بتاآكل   )Structure
 New( �جلديدة  �الجتماعية  �ل�صدمات  وعنو�نه  �لثاين  ويفح�ص 

Social Traumas( �صرديات �ل�صدمات �الجتماعية، ويعالج �لثالث 
وعنو�نه �حلياة �الجتماعية و�لنز�ع: مناظر خمتلفة �حلياة �الجتماعية 

و�لنز�ع، فيما يركز �الأخري وعنو�نه وجها �لعملة: �لعافية و�ملر�ص على 

ه �صل�صلة �لندو�ت �لتي نّظمها  جمال علم �جتماع �ل�صحة و�ملر�ص. ُتوجِّ

جديدة  �أفكار�  وتوّلد  �ملنا�صب  �الأدب  نحو  �لطلبة  كا�صابوغلو  �الأ�صتاذ 

تناق�ص مع �لزمالء على �أثر ذلك. ويو��صل �لطلبة �لقد�مى، حتى بعد 

تخرجهم، �مل�صاركة يف �لدرو�ص ملهمني �ملنتدبني �جلدد.

يف  تيكل  �إ�صر�ب  على  موؤخر�  منه  فرغنا  ميد�ين  بحث  م�صروع  يركز 

دي�صمرب 2009. تيكل من�صاأة حكومية �صخمة قدمية تعمل يف قطاع �لتبغ 

�أنقرة،  يف  يوما   78 �لعمل  عن  �الإ�صر�ب  �متد  �لكحولية.  و�مل�صروبات 

عا�صمة تركيا، وكان �صببه �لتغيري �لذي �أدخل على �أو�صاع عمال تيكل. 

يف  �لعمل  تكلفة  وت�صاعد   1990 �ل�صنو�ت  يف  �خلو�ص�صة  بروز  �نتهى 

من  �ملتعاقدين  للعمال  �لنطاق  و��صع  ��صتخد�م  �إىل  �لعمومي  �لقطاع 

ِقَبِل �صركات مناولة و�أّدى �إىل �نخفا�ص �لن�صبة �ملائوية للعمال �ملتمتعني 

بالعمل �الآمن.

يوم  �أنقرة  يف  هذه  »�ملرونة«  ال�صرت�تيجيات  �لعمالية  �ملقاومة  �نطلقت 

�الأمن  قو�ت  تكتيكات  �أثارتها  وقد   2009 دي�صمرب  من  ع�صر  �لر�بع 

بنى  �حلكومة  لرد  �لطويل  و�النتظار  �لبارد  للطق�ص  ونظر�  �لقمعية. 

�لعمال مدينة من �خليام يف �ل�صو�رع �لتي كانو� فيها يحتجون. �صارت 

هيمنة  من  �لرغم  وعلى  �لعمومي،  �الهتمام  بوؤرة  يف  �خليام  تلك 

�حلكومة تلّقى عمال تيكل �ملخّيمون �ملزيد فاملزيد من �مل�صاندة �ملحلية 

من قبل علماء وفنانني وطلبة. كانت جمموعتنا حا�صرة م�صاَندًة للعمال 

و�أجنزت بحثا ميد�نيا طّبق فيه منوذج �لتعبئة �حلا�صدة �لذي �بتدعه 

حتولت  تيكل.  �إ�صر�ب  على   )Herbert Blumer( بلومر  هربرت 

نتائج هذ� �لعمل �إىل ورقة بحثية قدمت يف �جتماع �جلمعية �الأوروبية 

لعلم �الجتماع �لذي �نعقد يف جينيف خالل �صبتمرب 2011. 

 2010 منذ  تن�صر  �إلكرتونية  )Yurt ve Dünya( جملة  وعامل  وطن 

تاريخا  لها  �أن  على   .www.yurtvedunya.net �لعنو�ن  على 

�أطول بكثري. بد�أ ن�صرها �أول مرة �صنة 1941 حتت �إد�رة بهي�ص بور�ن  

)Behice Boran( عاملة �الجتماع �لعمومي �لتي كانت تعمل يف كلية 

�الجتماع  علم  �أجل  من  بوروو�ي  مايكل  حركة  �ألهمتنا  �الإن�صانيات. 

�لعمومي، وقررنا �أن نحيي وطن وعامل �صنة 2010 م�صتندين �إىل ُجهد 

و�أ�صاتذته. هدف  �الجتماع  ق�صم علم  �لعليا يف  �لدر��صات  بع�ص طلبة 

�ملجلة هو تقا�صم �لبحث �لذي يجرى يف �لنطاق �الآكادميي مع جماهري 

خمتلفة من خارجه. �أول �جلماهري �مل�صتهدفة هي طلبة خمتلف �أق�صام 

علم �الجتماع يف تركيا. نحن نخطط لتو�صيع جهودنا يف علم �الجتماع 

�جلمعية  يف  �أع�صاء  كلنا  �لدويل.  �لنطاق  �إىل  متتد  بحيث  �لعمومي 

�الإميان  �صديدو  �أننا  ومبا  �الجتماع.  لعلم  �الأوروبية  و�جلمعية  �لدولية 

و�الإقليمية  �لوطنية  �مل�صتويات  يف  �الجتماع  علماء  بني  �لتعاون  باأهمية 

و�لدولية �صو�ء ب�صو�ء فاإننا نن�صط يف جمعيتنا �لوطنية كذلك.  

�الجتماع  علم  و�إنتاج  �لبحثي  �لتعاون  ثقافة  لتطوير  متحم�صون  نحن 

�لعمومي. �إذ� كنتم مهتمني باأعمالنا �أو بالتو��صل مع جمموعتنا ميكنكم 

�الت�صال بنا على �لعناوين �لتالية:

kasap@humanity.ankara.edu.tr  :آيتل كا�صابوغلو�

yoncaodabas@yahoo.com  :يونكا �أود�با�ص

gertong07@gmail.com :غونور �إرتونغ

عمال يحت�صدون يف مدينة من �خليم من�صوبة يف تظاهرة �صد �أو�صاع �لعمال 

يف �صركة تيكل. 

نحن
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> Democratizing Futures:

T he ISA’s Research Commit-
tee on Futures Research 
(RC07) convenes its program 

for the upcoming Forum in Buenos 
Aires under the motto “Democratiz-
ing Futures.” This motto is meant to 
connect the Forum’s overall theme 
of “Social Justice and Democratiza-
tion” with the research committee’s 
specifi c focus. The motto conveys (in 
its English version) a dual meaning: 
read as an adjective, “democratizing” 
expresses the hope that some futures 

will bring more democratization; read 
as a verb, “democratizing” refers to 
the task of democratizing the very 
process of envisioning and making 
futures. Democratizing futures, thus, 
relates to the social quest for justice 
and participation. “Futures” is inten-
tionally used in its rather unusual 
plural form. As postcolonial scholars 
such as Arturo Escobar, Aníbal Qui-
jano, Walter Mignolo, or Boaventura 
de Sousa Santos have urged, we 
need a plural epistemology of diverse 

knowledges. Despite their appealing 
parsimony, unilinear models do not 
describe history as we know it. Trans-
versal concepts seem to be a better 
fi t to muddy and often contentious re-
alities. Democratizing futures implies 
dialogue about alternative visions. 

   The future had seemed rather closed 
during the 1990s when the so-called 
Washington consensus prescribed 
neoliberal recipes for structural ad-
justments to rigid market models in 

Mothers of the Plaza de Mayo, Buenos 
Aires. Photo by Markus Schulz.
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بحوث  حول  �لبحث  جلنة 

�لبحث  )جلنة  �مل�صتقبل 

�لدولية  للجمعية  �لتابعة   )07 ب(  )ل 

�لقادم  �آيرو�ص  بيون�ص  ملنتدى  برناجمها 

�لدميقر�طية  �ل�صبغة  »�إ�صفاء  �صعار  حتت 

يهدف  �جلمع(«.  �صيغة  )يف  �مل�صتقبل  على 

�ل�صامل  �ملو�صوع  بني  �لربط  �إىل  �ل�صعار  هذ� 

و�إ�صفاء  �الجتماعية  »�لعد�لة  حول  للمنتدى 

عليه  ترّكز  ما  وبني  �لدميقر�طية«  �ل�صبغة 

)يف  �ل�صعار  يحمل  خا�صة.  ب�صفة   07 ب  ل 

 
َ
ُقِر�أ �إذ� ما  �صيغته �الإنقليزية( معنى مزدوجا: 

�ل�صبغة  »�إ�صفاء  �لتعبري  عنى  نعت  �أنه  على 

بع�ص  حتمل  �أن  يف  �الأمل  عن  �لدميقر�طية« 

�صور �مل�صتقبل �ملزيد من �إ�صفاء �لدميقر�طية، 

و�إذ� ما قر�أ على �أنه فعل، يحيل �إ�صفاء �ل�صبغة 

بحقٍّ  تتعلق  �لتي  �ل�صريورة  على  �لدميقر�طية 

بروؤية �مل�صتقبل و�صنعه يف �صيغة �جلمع. 

�إذ�  �لدميقر�طية  �ل�صبغة  �إ�صفاء  يتعلق 

و�مل�صاركة.  �لعد�لة  نحو  �الجتماعي  بال�صعي 

ن�صتخدم تعبري »�مل�صتقبل« يف �صيغة �جلمع غري 

�العتيادية. ومثلما بنّي ذلك �آكادمييون ما بعد 

 Arturo( �إ�صكوبار  �آرتور  مثل  ��صتعماريون 

 Aníbal( كويخانو  �آنيبال   ،)Escobar
 Walter( مينيولو  وو�لرت   ،)Quijano
Mignolo( �أو بو�نافونتور� دو �صوز� �صانتو�ص 
)Boaventura de Sousa Santos( نحن 

تنا�صب  تعددية  �إب�صتيمولوجيا  �إىل  حاجة  يف 

نحو  دفعها  من  �لرغم  وعلى  متنوعة.  معارف 

�لك�صل ال ت�صف �لنماذج �الآحادية �لتاريخ على 

منا�صبة  �الأفقية  �ملفاهيم  تبدو  فيما  نعرف  ما 

�آير�ص. ت�صوير  �أمهات بالز� دي مايو، يف بيون�ص 

ماركو�ص �صولتز
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countries around the world. Challeng-
es were mounted from the remote 
jungles of Chiapas to cities such as 
Seattle, Prague, Genoa or Davos that 
global elites had selected for sum-
mit meetings behind closed doors. 
The politics of fear in the name of a 
global “war on terror” seemed to fur-
ther extend the neoliberal reign until 
over-speculation in fi nancial markets 
blew up and even mainstream media 
begun talking about a “collapse of 
capitalism.” Such headlines were of 
course premature, as a multi-trillion 
dollar bailout of banks was organized 
overnight, but they do indicate how 
shaky is the legitimacy of the eco-
nomic regime. US power has waned 
in the wake of the Iraq invasion and 
vis-à-vis the rise of China and other 
emerging countries. South Americans 
from Argentina to Venezuela and from 
Brazil to Ecuador found new leverage 
to reject IMF or World Bank “condi-
tionalities” and pursue new paths. 
The uprisings in the Arab World oust-
ed long-ruling tyrants, opened new 
spaces for democratization of the re-
gion, and set examples that reverber-
ated even in the US. 

   A small protest on Wall Street grew 
into a national movement with link-
ages to counterparts in Europe and 
elsewhere. Although the Occupy 
movement was ridiculed by corporate 
media for not having a clear list of 
demands, this lack of a fi xed ideol-
ogy contributes greatly to its appeal. 

Above all, the occupation of Liberty 
Square in New York, just like the 
occupation of many other squares 
around the country, was meant to 
create space for dialogue. It had 
transformed the often barren “semi-
public” but corporate-owned Zuccotti 
Park into a thriving public sphere with 
arts, music, shared food, a library, 
and vibrant political debate about 
how to create better futures not just 
for the wealthiest 1% but also for the 
other 99%. As attested by the canopy 
of self-made cardboard signs, many 
of the demands and proposals that 
were being debated were quite spe-
cifi c, ranging from a fairer economy to 
a cleaner environment and reforms of 
the tax system and campaign fi nance 
law. The movement’s horizontal or-
ganization itself embodied the goal 
of reclaiming democracy. The Occupy 
movement challenged the growing 
social inequality and increasing cor-
porate infl uence on politics. Police re-
pression succeeded in shutting down 
the occupied spaces in most of the 
hundreds of US cities but a new gen-
eration of activists has had a forma-
tive experience in collective action 
and is ready to continue the struggle 
for more democratic futures. 

  Sociology can learn from these 
movements about the malleability of 
futures. The questions that are be-
ing addressed in a diverse range of 
sessions organized by RC07 at the 
Forum in Buenos Aires include: How 

can we create more democratic fu-
tures? How do assumptions and as-
pirations about the future infl uence 
daily routines and long-term collec-
tive lives? What defi nes the horizon 
of social imaginaries? How do we 
need to rethink democracy in the age 
of advanced globalization? How can 
pressing problems such as global cli-
mate change, environmental degra-
dation, hunger or violence be tackled 
in sustainable ways? What is to be 
done to democratize governance, in-
frastructure, production, media, and 
technology? How can the distribution 
of goods, risks and opportunities be 
made more equitable? How are dif-
ferent forces positioned to shape 
futures? What can be learned by 
comparing social struggles in di�er-
ent countries and settings? How do 
emancipatory movements and every-
day practices at the grassroots resist 
discipline, exploitation, and misrec-
ognition? What visions for alternative 
futures are imaginable, desirable, 
and achievable? What are the road-
maps for social transformation? How 
can future-oriented social research 
relate to broader public debates? 

  Many thanks go to Alberto Biala-
kowsky, Alicia Palermo, Margaret Ab-
raham, Michael Burawoy, and Raquel 
Sosa for their hard work and intellec-
tual enthusiasm in making the Forum 
in Argentina possible. Let’s look for-
ward to many exciting debates and in-
spiring encounters in Buenos Aires. 
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Occupy Wall Street at Zuccotti Park, New 
York. Photo by Markus Schulz.

GDN VOL. 2 / # 4 / MAY 2012

�أكرث للحقائق �مل�صو�صة و�ملثرية للجدل. يقت�صي 

�إ�صفاء �ل�صبغة �لدميقر�طية على �مل�صتقبل يف 

�صيغة �جلمع �لتحاور حول �لروؤى �لبديلة.

�ل�صنو�ت  قي  �نغالقا  �أكرث  يبدو  �مل�صتقبل  كان 

و��صنطن  بوفاق  ي�صمى  ما  �أو�صى  حني   1990

على  �لت�صديد  بغية  �لهيكلي  �لتعديل  بو�صفات 

�لعامل.  �أرجاء  كل  من  بلد�ن  يف  �ل�صوق  �أمناط 

تز�يدت �لتحديات منطلقة من غابات �صيابا�ص 

�لنائية و�صوال �إىل مدن مثل �صياتل وبر�غ وجنوة 

لعقد  �ملعوملة  �لنخب  �ختارتها  �لتي  ود�فو�ص 

مدت  �ملو�صدة.  �الأبو�ب  خلف  قمم  �جتماعات 

�صيا�صات �لتخويف با�صم »حرٍب على �الإرهاب« 

تفجرت  حتى  �أكرث  �لنيوليرب�يل  �حلكَم  كونيٍة 

حتى  وبد�أت  �ملال  �أ�صو�ق  يف  �ملفرطة  �مل�صاربة 

»�نهيار  عن  تتحدث  �لعامة  �الإعالم  و�صائط 

مبكرة  �لعناوين  هذه  مثل  كانت  �لر�أ�صمالية«. 

من دون �صك فيما كان يدّبر بليل �صخ �لبنوك 

ولكنها  �لدوالر�ت  من  �لرتيليونات  من  للعديد 

بلغه  �لذي  �ملدى  على  بالتاأكيد  تدل  كانت 

ت�صاءلت  �القت�صادي.  �لنظام  �صرعية  �هتز�ز 

�لعر�ق  غزو  �أعقاب  يف  �ملتحدة  �لواليات  قوة 

�أخرى.  �صاعدة  وبلد�ن  �ل�صني  بروز  وجتاه 

�الأرجنتني  من  �جلنوبيون  �الأمريكيون  وجد 

�الإكو�دور  حتى  �لرب�زيل  ومن  فينزويال  حتى 

�لنقد  �صندوق  »�إمالء�ت«  لرف�ص  جديدة  قوة 

جديدة.  �صبال  و�تبعو�  �لدويل  و�لبنك  �لدويل 

بطغاة  �لعربي  �لعامل  يف  �النتفا�صات  �أطاحت 

مديدي �حلكم وفتحت ف�صاء�ت جديدة الإ�صفاء 

�ل�صبغة �لدميقر�طية يف �ملنطقة و�صربت �أمثلة 

ترددت �أ�صد�وؤها حتى يف �لواليات �ملتحدة. 

ف�صار  �صرتيت  وول  يف  �صغري  �حتجاج  ت�صخم 

لها  مثيالت  مع  رو�بط  ذ�ت  وطنية  حركة 

كون  من  �لرغم  وعلى  غريها.  ويف  �أوروبا  يف 

تعّر�صت   )Occupy )�أوكوباي   �حتلو�  حركة 

لل�صخرية من �صركات و�صائل �الإعالم الفتقادها 

�فتقارها  فاإن  �ملطالب  من  و��صحة  قائمة 

الإيديولوجية ثابتة �صاهم �إىل حد كبري يف ن�صر 

ند�ئها. كان �حتالل �صاحة �حلرية يف نيويورك، 

�متد�د  على  �أخرى  �صاحات  �حتالل  مثل  مثله 

�أكرث  للحو�ر  ف�صاء  بعث  نحو  موّجها  �لبالد، 

زوكوتي  حديقة  حول  لقد  �آخر.  هدف  �أي  من 

�أنها  )Zuccotti Park( �صبه �لعمومية رغم 

�إىل ف�صاء  لل�صركات، و�خلاوية غالبا،  ملوكة 

عمومي �زدهرت فيه �لفنون و�ملو�صيقى وتقا�صم 

ينب�ص  �صيا�صي  نقا�ص  وكان  �لكتب  و  �لطعام 

ال  �أف�صل  م�صتقبل  �بتد�ع  كيفية  حول  باحلياة 

لفائدة �لو�حد يف �ملائة �الأكرث غنى فح�صب بل 

وكذلك للت�صعة وت�صعني باملائة �الآخرين. ومثلما 

�ملقوى  �لورق  لوحات  مظلة  ذلك  على  �صهدت 

ع�صامية �لر�صم �لتي �نت�صرت يف �ل�صاحة كانت 

متت  �لتي  و�القرت�حات  �ملطالب  من  �لعديد 

و�متدت من  ما  �إىل حد  مناق�صتها خم�صو�صة 

�إىل  نظافة  �أكرث  بيئة  �إىل  عدال  �أكرث  �قت�صاد 

متويل  وقانون  �ل�صريبي  �لنظام  �إ�صالحات 

�حلمالت. 

�ملطالبة  ذ�ته  �الأفقي  �حلركة  تنظيم  ج�ّصد 

�حتلو�  حركة  وحتدت  بالدميقر�طية،  �لكونية 

تدخل  وت�صاعد  �ملتنامي  �الجتماعي  �لتفاوت 

�ل�صركات يف �ل�صيا�صات. جنح �لقمع �لبولي�صي 

يف �إخماد ما كان يعتمل يف �لف�صاء�ت �ملحتلة يف 

غالبية مئات �ملدن �الأمريكية ولكن جيال جديد� 

�لفعل  يف  تكوين  جتربة  خا�ص  �حلركيني  من 

�لن�صال  ملو��صلة  ��صتعد�د  على  وهو  �جلماعي 

من �أجل �صيغ من �مل�صتقبل �أكرث دميقر�طية.

ميكن لعلم �الجتماع �أن يتعلم من هذه �حلركات 

للت�صكيل. �مل�صتقبل  �صيغ  بقابلية  يتعلق  ما 

ت�صتمل �الأ�صئلة �لتي تتوجه �إىل عدد متنوع من 

�جلل�صات �لتي تنظمها ل ب 07 يف منتدى بيون�ص 

�آيرو�ص على: كيف لنا �أن نبتدع �ملزيد من �صيغ 

�لطموحات  توؤثر  �لدميقر�طية؟ كيف  �مل�صتقبل 

�ليومي  �ملاألوف  يف  �مل�صتقبل  �إىل  و�لتطلعات 

ما  �لطويل؟  �ملدى  على  �جلماعية  �حلياة  ويف 

كيف  �الجتماعية؟  �ملخاييل  �أفق  يحدد  �لذي 

تكون �إعادة �لتفكري يف �لدميقر�طية يف ع�صر 

�مل�صاكل  معاجلة  ميكن  كيف  �ملتقدمة؟  �لعوملة 

و�لتدهور  �لكوين  �ملناخي  �لتغري  مثل  �مللحة 

ما  م�صتد�مًة؟  معاجلًة  و�لعنف  و�جلوع  �لبيئي 

�لذي  علينا �لقيام به من �أجل �إ�صفاء �ل�صبغة 

�لتحتية  و�لنية  �حلوكمة  على  �لدميقر�طية 

ميكن  كيف  و�لتكنولوجيا؟  و�الإعالم  و�الإنتاج 

�أكرث  و�لفر�ص  و�ملخاطر  �خلري�ت  توزيع  جعل 

عدال؟  كيف تتموقع خمتلف �لقوى بالن�صبة �إىل 

تعلمه من  �لذي ميكن  �مل�صتقبل؟ ما  بناء �صيغ 

مقارنة خمتلف �لن�صاالت �الجتماعية يف بلد�ن 

�لتحرر  حركات  تقاوم  كيف  خمتلفة؟  و�أو�صاع 

م�صتوى  على  تقام  �لتي  �ليومية  و�ملمار�صات 

�العرت�ف؟  وعدم  و�ال�صتغالل  �لقمع  �لقاعدة 

�أن  ميكن  �لتي  �مل�صتقبل  �صيغ  بد�ئل  روؤى  ما 

ما خر�ئط  ُتْنَجز؟  و�أن  فيها  ُيرغب  و�أن  ُتَتَخّيل 

�أن  ميكن  كيف  �الجتماعي؟  �لتغيري  طريق 

يرتبط �لبحث �الجتماعي �ملوجه نحو �مل�صتقبل 

باحلو�ر�ت �الجتماعية �لتي تقوم خارجه؟ 

بياالكوف�صكي  الألربتو  �ل�صكر  من  �لكثري  نوجه 

و�آلي�صا   )Alberto Bialakowsky(

ومارغرت   )Alicia Palermo( بالريمو 

ومايكل   )Margaret Abraham( �أبر�هام 

ور�كال   )Michael Burawoy( بوروو�ي 

وحما�صهم  جَلْهِدِهم   )Raquel Sosa( �صوز� 

فلرنتقب  �الأرجنتني.  منتدى  الإجناز  �لفكري 

يف  ملهمة  ولقاء�ت  �لت�صويق  كثرية  حو�ر�ت 

بيون�ص �آيرو�ص.  

زوكوتي،  حديقة  يف  »�وكيباي«  �حتلو�  حركة 

نيويورك. ت�صوير ماركو�ص �صولتز
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