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نَْذر علم االجتماع

من هي
 إيزابيال بارلينسكا

تربية األطفال

زيغمونت باومن

تامارا كاي

  النشر في المنتدى اإللكتروني

  تحرير حول صورة فخ قاتل للمهاجرين

  الجمعية الدولية لعلم االجتماع واألمم المتحدة: 
     الجريمة والعدالة الجنائية

  جامعات إيطالية معروضة للبيع

  مؤتمر يوكوهاما

  علم االجتماع البريطاني في زمن التقشف

  في الوضع الحقيقي لعلم االجتماع في روسيا

  الطبقة الوسيطة الزنجية في كولومبيا

  مستويات الأمان متفاقمة في أمريكا الالتينية

  النسوية األوكرانية في خضم الفعل

  النسوية والليبرالية



علم االجتماع بوصفه نَْذًرا
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 M ax Weber delivered his inspired and inspiring lectures – “Sci-
ence as a Vocation” and “Politics as a Vocation” – at the invi-
tation of Munich students in 1917 and 1919. He poured his 
whole life experience, as scientist and politician, into these 

lectures, developing a sociology of vocations but not directly examining the 
vocation of sociology. Global Dialogue draws on his legacy to inaugurate a 
new series called “Sociology as a Vocation.”  

   Fittingly, we begin with Zygmunt Bauman who sits uncomfortably with 
Weber’s divide between science and politics. Contra Weber, for Bauman 
science today too easily becomes politics in the form of managerial reason, 
while politics has been separated from power. For Bauman, then, sociology 
must transcend the divide between science and politics by opening a two-
way dialogue with publics. 

   Such an open dialogue is endorsed in this issue by fellow Polish sociolo-
gist, Izabela Barlinska’s account of civil society in the period of Solidarity, by 
Tamara Kay’s account of the negotiated adaptation of Sesame Street  to the 
politics and culture of di�erent countries, and by Koichi Hasegawa’s urging 
of Japanese sociology to champion public dialogue about the dangers of nu-
clear power. For long, feminists have promoted public dialogue to protest the 
marginalization of women and sexual minorities, and here Tamara Martseny-
uk describes the expressive street politics of feminism in Ukraine. Finally, it 
is this dialogue between science and social movements that Herbert Docena 
fi nds missing in the recent UN Conference for Sustainable Development 
(Rio+20), where, instead, scientists claimed a privileged neutrality to ac-
cess power – the very technocratic reason Bauman disparages. 

   We need dialogue especially now, writes Bauman, in liquid times defi ned 
by uncertainty and insecurity. Our articles in this issue resonate with his 
concerns: the deepening sense of insecurity in Latin America (Kessler); the 
consequences of racism for Afro-Colombians (Vigoya); UN e�orts to deal 
with violence against migrants (Barbaret); and how the US state is impli-
cated in that violence (Elcioglu). Romanovsky and Toshchenko point to a 
new Russian sociology that tackles postSoviet economic insecurity. Finally, 
precarity now engulfs universities – students and faculty alike – in so many 
places as Corradi describes for Italy. So long as sociology documents these 
insecurities, so long as insecurities bring about protest, as they certainly do, 
then hope is not lost.  

   Full of pessimism about the future – “a polar night of icy darkness” – fol-
lowing Germany’s defeat in World War I, Weber still ends his “Politics as a 
Vocation” with an optimistic fl ourish: to achieve the possible it is necessary 
to reach for the impossible. To advance the impossible as though it were 
reachable is one of sociology’s noblest tasks, and, ironically, also folds back 
science into politics and politics into science. Today, therefore, Weber and 
Bauman join forces. 

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
Sociology as a Vocation

On the Vocation of Sociology in Liquid 
Modernity.  In this new column on “sociol-
ogy as a vocation,” Zygmunt Bauman, our 
iconic interpreter of modernity, reveals what 
sociology means to him, the directions it 
should take and those it should avoid.

Educating Children on the Longest Street 
in the World.  Tamara Kay describes the 
process of cultural negotiation and transfor-
mation that have brought Sesame Street , 
the very popular children’s educational televi-
sion program, to so many countries.

Who is Izabela Barlinska?  In this inter-
view, Izabela Barlinska tells of her early 
history with the ISA, how she found herself 
in exile from Poland in the post-Solidarity 
period, before being captured by the ISA.
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 حول نذور علم الإجتماع يف احلداثة املن�سابة. يف  

هذه املقالة اجلديدة حول »نذور علم الإجتماع،« 

زغمونت باومن، عامل اإجتماع احلداثة الأيقوين، 

يك�سف عن معنى علم الإجتماع بالن�سبة اإليه، 

والتوجيهات التي ينبغي اأن تاأخذها، وتلك التي 

ينبغي اأن تتجنبها. 

 من هي اإيزابيال بارلين�سكا؟ يف هذا اللقاء، تروي  

اإيزابيال بارلين�سكا عن تاريخها مع اجلمعية 

الدولية لعلم الجتماع )ج.د. ع اج(، كيف 

وجدت نف�سها يف املنفى من بولندا يف فرتة ما 

بعد الت�سامن، قبل اإلقاء القب�ض عليها من قبل 

اجلمعية الدولية لعلم الجتماع. 

 تربية الأطفال يف اأكرث �سوارع العامل طول.  

تامارا كاي ت�سف عملية التفاو�ض الإجتماعي 

 Sesame( والتحول الذي و�سل �سارع �سيزام

الناجح،  التعليمي  الأطفال  برنامج   ،)Street
اإىل العديد من البلدان. 

 Science“( »ماك�ض فيرب حما�سراته املُْلَهمة واملُْلِهمة، »العلم بو�سفه نْذًرا

ميونيخ  بدعوة من طلبة  نْذًرا«  بو�سفها  »ال�سيا�سة  و   )”as a Vocation
خالل 1917 و1919. �سهر كل جتربة حياته عاملا و�سيا�سيا �سمن هذه املحا�سرات مطّورا 

علم اجتماع الُنُذور ولكنه مل يفح�ض مبا�سرة ما َيْنُذر له علم الجتماع ذاته. تقتفي حوار 

كوين اأثر ما خّلفه لتفتح �سل�سلة جديدة حتت عنوان: علم الجتماع بو�سفه َنْذًرا«.

يرتاح  ل  الذي   )Zygmunt Bauman( َباْومن  بزغمونت  املقام  يقت�سيه  مثلما  نبداأ 

اليوَم  العلُم  العلم وال�سيا�سة. على ال�سد من فيرب، يتحول  للتق�سيم الذي و�سعه فيرب بني 

ال�سيا�سة عن  تنف�سل  فيما  �سكل عقل مت�سرف  �سيا�سة يف  اإىل  باومن  اإىل  بالن�سبة  بُي�ْسٍر 

وال�سيا�سة  العلم  اأن يتجاوز النق�سام بني  باومن  اإىل  بالن�سبة  ال�سلطة. على علم الجتماع 

عرب فتح حوار متبادل مع اجلمهور. 

البولونية  ال�سو�سيولوجية  يوؤّيد مثل هذا احلوار املفتوح يف ما ت�سرده  العدد ما  يف هذا 

اإيزابيال بارلين�سكا )Izabela Barlinska( عن املجتمع املدين يف فرتة )نقابة(  الزميلة 

اأقلمة  جمريات  عن   )Tamara Kay( كاي  تامارا  ت�سرده  وما  )البولونية(  ت�سامن 

 Koichi( هازيغاوا  كوي�سي  نداء  ويف  وثقافاتها  خمتلفة  بلدان  �سيا�سات  مع  �سيزام  �سارع 

الياباين حوارا عموميا حول  الجتماع  يحّفز علم  اأن  اأجل  اأطلقه من  الذي   )Hasegawa
اأجل  من  العمومي  احلواَر  زمن  منذ  الن�سويات  املنا�سالت  دفعت  النووية.  القوة  اأخطار 

 Tamara( تامارا مارت�سنيوك العدد ت�سف  والأقليات، ويف هذا  الن�ساء  بتهمي�ض  التنديد 

Martsenyuk( �سيا�سات التعبري ال�سارعي التي تتخذها الن�سوية يف اأوكرانيا. ويف الأخري 
 Herbert( دو�سينا  هربرت  افتقده  ما  هو  الجتماعية  واحلركات  العلم  بني  احلوار  كان 

Docena( يف موؤمتر الأمم املتحدة الأخري للتنمية امل�ستدامة )ريو + 20( حيث دعا العلماء 
العقل  حجة  ي�سقط  ما  وهو  ال�سلطة  اإىل  النفاذ  اأجل  من  مميز  حياد  اإىل  ذلك  من  بدل 

التقنوقراطي التي يرفعها باومن. 

ورد يف ما كتب باومن اأننا يف حاجة اإىل احلوار والآن على اخل�سو�ض يف هذا الزمن 

املن�ساب الذي مييزه الاليقني والالاأمان. تتجاوب مقالتنا يف هذا العدد مع ان�سغالته: تعمُق 

ال�سعور بالالاأمان يف اأمريكا الالتينية )كي�سلر Kessler (، تبعاُت العن�سرية على الكولومبيني 

اأفريقيي الأ�سول )فيغويا Vigoya(، واجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة من اأجل معاجلة 

العنف املوّجه �سد املهاجرين )باربرت Barbaret( والكيفية التي تتورط بها دولة الوليات 

 )Romanovsky( رومانوف�سكي  Elcioglu(.ي�سري  )اإيل�سيوغلو  فيه  الأمريكية  املتحدة 

ما  القت�ساد  لاأمان  يقارع  جديد  رو�سي  اجتماع  علم  اإىل   )Toshchenko( وتو�ست�سنكو 

بعد ال�سوفياتي. اأخريا، جتتاح اله�سا�سة اجلامعات الآن، الطالب والكليات �سواء ب�سواء يف 

العديد والعديد من املناطق مثلما ت�سف ذلك كوررادي )Corradi( بالن�سبة اإىل اإيطاليا. 

وما دام علم الجتماع يوّثق اأو�ساع الالاأمان هذه، ومادامت هذه تثري الحتجاجات مثلما 

يتاأّكد ذلك واقعا فباإمكاننا موا�سلة عقد الأمل. 

من  يغمره  كان  مما  الرغم  وعلى  الأوىل،  العاملية  احلرب  يف  اأملانيا  هزمية  اأثر  على 

ْلَمِة«، اختتم فيرب حما�سرته  الت�ساوؤم حول امل�ستقبل الذي بدا له مثل »َلْيٍل ُقْطِبيٍّ َثْلِجيِّ الظُّ

»ال�سيا�سة بو�سفها نذرا« بحركة ُموِرَقة تفاوؤل: بغية اإجناز املمكن ل بد من العمل على بلوغ 

امل�ستحيل. اإن التقدم نحو امل�ستحيل كما لو كان ممكن البلوغ لواحدٌة من اأنبل مهمات علم 

الجتماع، وهو يعيد، على خالف املتوّقع، العلم اإىل ال�سيا�سة وهذه اإىل ذاك. وعليه، فاإن 

فيرب وباومن يجمع الواحد منهما قوته اإىل قوة الآخر.

تظهر حوار كوين خم�ض مرات يف ال�سنة يف ثالثة ع�سر )13( لغة. هي متوفرة على موقع اجلمعية الدولية 

burawoy@berkeley.edu :تر�سل املواد اإىل العنوان التايل ..ISA website لعلم الجتماع

ألقى
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رئي�س التحرير: 

مايكل بورواي 

املحرران امل�س�ؤوالن: 

لول بو�سوتيل، اأوغ�ست باغا 

حمررون م�شاركون: 

مارغرت اأبراهام ، تينا اإيو�ض، راكال �سوزا، جينيفر بالت. 

روبارت فان كريكن

حمررون م�شت�شارون: 

اإيزابيال بارلين�سكا. لوي�ض �سوفال، ديالك �سيندوغلو، توم دويري، 

جان فريتز، �ساري حنفي، جيم جيمينيز، حبيب اهلل خنكدر، 

�سيمون مابادمينغ، اإي�سوار مودي، نيكيتا بوكروف�سكي، اإميا بوريو، 

يوهيمي�سي �ساتو، فينيتا �سينها، بنيامني تيجريينا، �سني �سان يي، 

اإيلينا زدرافومي�سلوفا

حمررون جهويون:

العامل العربي:

�ساري حنفي، منري ال�سعيداين

الربازيل: 

غو�ستافو تانيغوتي جوليانا تون�ض، بيدرو مان�سيني، 

فابيو �سيلفا ت�سونودا، دمييرتي �سريبوت�سيني فرناندي�ض. 

اأندريزا غاللي، يرناتا باريتو بريتورلن.

ك�ل�مبيا:

 ماريا خوزي األفاراز ريفادول، �سيبا�ستيان فيالميزار �سانتاماريا، 

اأندري�ض كا�سرتو اآراوخو 

الهند:

 اإي�سوار مودي، راجيف غوبتا، را�سمي جني، اأودي �سينغ

اإيران: 

ريحانة جافادي، �سهراد �ساهفاند، فاطمة موغادي�سي، �ساغار بوزورغي. 

جالل كارمييان، جنمة طاهري

اليابان:

 كازوهي�سا ني�سيهارا، ماري �سيبا، يو�سييا �سيوتاين، كو�سوكي هيمينو، 

توميهريو تاكامي، يوتاكا اإيواداتي، كازوهريو اإيكيدا، يو فوكودا، 

مي�سيكو �سامبي، تاكاكو �ساتو، �سوهي اأوغاوا، تومويوكي اإيدي، 

يوكو هوتا، يو�سوكي كوزاكا

ب�ل�نيا: 

ميكولي مييزوي�سكي، اآنا بيكوتوو�سكا، كارولينا ميكوليوف�سكا،

جاكوب روزنباوم، مي�سال �سيلمن�سكي، اإمييليا هودزينكا، جوليا ليغات، 

ميكولي نيزين�سكي، اآنا رزينيك، كونراد �سييما�سكو، اأنا بيكوتو�سكا، 

ووجتاك بيري�سوك، اآدام مويللر، �سوفيا ولودار�سيك

رو�سيا: اإيلينا زدرافومي�سلوفا، اأنا كادنيكوفا،  اإيلينا نيكوفوروفا، 

اآ�سيا فورونكوفا

تاي�ان:

جينغ ماو هاو 

تركيا:

 اآيتل كازابوغولو، نيالي �سابوك كايا، غونور اإيرتونغ، يونكا اأودابا�ض، 

م�سطفي اأيكوت اأتار 

م�ست�سارون اإعالمي�ن:

 اآين لني، خوزي ريغويرا.

االفتتاحية - علم االجتماع بوصفه نْذرًا

)Zygmunt Bauman( بقلم زيغمونت باومن، المملكة المتحدة

مقابلة مع الكاتبة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم االجتماع، إسبانيا

حول نُُذورِ علم االجتماع في الحداثة الُمْنَسابَة

من هي إيزابيال بارلينسكا؟
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مواقف منحازة في ريو + 20
هربرت دوسينا )Herbert Docena(، الفيليبين

    النسوية اليوم
النسوية والنيوليبرالية

بقلم سيلفيا والبي )Sylvia Walby(، المملكة المتحدة

النسوية األوكرانية في خضم الفعل
بقلم تامارا مارتسنيوك )Tamara Martsenyuk(، أوكرانيا

    التنضيد االجتماعي في أمريكا الالتينية
مستويات الأمان متفاقمة في أمريكا الالتينية

بقلم غابريال كيسلر )Gabriel Kessler(، األرجنتين

الطبقة الوسيطة الزنجية في كولومبيا
بقلم مارا فيفروس فيغويا )Mara Viveros Vigoya(، كولومبيا

    علوم االجتماع الوطنية
في حقيقة وضع علم االجتماع في روسيا

بقلم ن.ف. رومانوفسكي )N.V. Romanovsky( و ز.ت. توشتشنكو )Zh.T. Toshchenko(، روسيا

علم االجتماع البريطاني في زمن التقشف
بقلم جون د. بريور )John D. Brewer(، المملكة المتحدة

مؤتمر يوكوهاما: جسر ممتد نحو عالم أكثر تساويا
بقلم كويشي هازيغاوا )Koichi Hasegawa(، اليابان

جامعات إيطالية للبيع
الورا كوررادي )Laura Corradi(، إيطاليا

    أعمدة خاصة
الجمعية الدولية لعلم االجتماع واألمم المتحدة: الجريمة والعدالة اإلجرامية
بقلم روزماري بابرت )Rosemary Barberet(، الواليات المتحدة األمريكية

مقالة في صورة: فخ قاتل للمهاجرين
بقلم أمين فيدان إيلسيوغلو، الواليات المتحدة األمريكية

أَُمْهَتمٌّ أَنَْت بنشر ندوة ج د ع اج األلكترونية؟
بقلم جينيفر بالت )Jennifer Platt(، المملكة المتحدة
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> On the Vocation 
of Sociology

>>

in Liquid Modernity
by Zygmunt Bauman, Leeds University, UK

 A lmost a hundred years ago, in the heyday of 
“solid modernity” (bent, as it were, on building 
a social order free from contingencies and dys-
functions that haunted Western societies since 

the agony of the “ancient regime” and the very beginning 
of the compulsive, obsessive and addictive modernization 
it triggered), sociology broke into the university campuses 
carrying the promise of servicing managerial reason pre-
sumed to be charged with that order-building task. Almost 
a hundred years later, the academia in which sociology 
has securely settled, is nudged and pushed, pressed and 
commanded by the powers that be, to make itself useful to 
“business interests” that have since moved into the focus 
of an updated managerial reason. Slogans and arguments 
might have changed considerably, but the strategies and 

purposes of research and teaching which they insinuate 
have not. As a result, academic sociology feels little if any 
pressure to follow the tracks of the changing world – the 
failure of which may cause the sociological profession to 
lose its connection with, and relevance for, the changed 
public arena of our times, as Michael Burawoy and other 
farsighted and conscientious spokespersons for the pro-
fession warned us already more than a decade ago.

   The ways and means commonly followed in our univer-
sities provide a protective shield against calls of this kind: 
as bold as they are urgent and imperative. Owing to the 
established procedures of graduation, promotion, -
rotation, self-replenishment and self-reproduction, that 
sociology may cling infi nitely to its extant form and style, 

في نَْذر 
علم االجتماع

في الحداثة الُمْنَسابة
بقلم زيغمونت باومن )Zygmunt Bauman(، جامعة ليدز، المملكة المتحدة

ّرة،  مائة عام تقريبا، يف ذروة »احلداثة ال�سلبة« )ُم�سِ

من  متحرر  اجتماعي  نظام  ت�سييد  على  كانت،  مثلما 

املخاطر  والختاللت التي خّيمت على املجتمعات الغربية منذ ان�ساَق 

»النظام القدمي« اإىل �َسَكَرات َمْوته وانطالق بدايات التحديث املقامرة 

علم  اقتحم  زنادها(  قدحت  التي  احلقيقية  والإدمانية  واملفرطة 

الجتماع املرّكبات اجلامعية جالبا معه وعدا بخدمة العقل املت�سرف 

ما  بعد  النظام.   ذلك  بناء  َمَهّمة  م�سوؤولية  حتمل  فيه  افرت�ض  الذي 

يناهز املائة عام تقع الآكادمييا، التي وجد فيها علم الجتماع مالذا 

اآمنا، حتت دفع عدد من القوى وحثها و�سغطها وتوجيهها حتى تكون 

مت�سرف  حقل  على  الرتكيز  اإىل  املنزاحة  الأعمال«  »مل�سالح  مفيدة 

ولكن  واحلجج  ال�سعارات  م�ض  العميق  التغري  يكون  قد  يواكب احلال. 

ا�سرتاتيجيات البحث والتدري�ض واأغرا�سهما التي اأوحت بها مل تتغري. 

ما  اإذا  �سعيفا  نف�سه  الآكادميي  الجتماع  علم  �سيجد  لذلك  ونتيجة 

اأجرب على اقتفاء اآثار العامل املتحول وهو ما ميكن اأن ي�سبب الف�سل فيه 

فقدان الوظيفة ال�سو�سيولوجية �سلتها به ومنا�سبتها للف�ساء العمومي 

مايكل  بذلك  الزمان  من  عقد  من  اأكرث  منذ  ح�ّس�ض  مثلما  الراهن 

بوروواي وناطقون اآخرون با�سم املهنة متب�سرون وذوو  �سمائر حّية.

توفر الطرق والو�سائل املتبعة يف جامعاتنا حماية �سد نداءات من 

هذا القبيل مهما كانت حدتها واإحلاحها و�سرامتها. بف�سل ما تاأ�س�ض 

من اإجراءات التخرج والرتقية وتدوير الأطقم والتجدد واإعادة الإنتاج 

الذاتيني ميكن لعلم الجتماع اأن يتم�سك اإىل اأبعد مدى ب�سكله الراهن 

وباأ�سلوبه متغافال عن »العامل املتغري«  وعن الطلب العمومي املت�سائل 

و  عليه  تدرب  ملا  املنا�سبني  والأ�سلوب  ال�سكل  ذات  للخدمات  واملتبخر 

 قدم زغمنت باومن من قبل جون بروير، رئي�ض جمعية علم الجتماع الربيطانية،  

ليدز، 12 ني�سان 2012. 

علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

يف  ولد  الإيقوين.  احلداثة  اجتماع  عامل  باومن  زغمونت  بات 

بوزنان )Poznań( ببولونيا �سنة 1925 وكان �سيوعيا ملتزما ل�سنوات 

عديدة. كان عامل اجتماع مرموقا يف جامعة فر�سوفيا ثمُ اأجرِب على 

مغادرة بولونيا �سنة 1968 نتيجة حمالت التطهري املعادية لل�سامية. 

�سنة  ليدز  الجتماع يف جامعة  ق�سم علم  دائم يف  موقع  ح�سل على 

يف  �سهريا  جعلته  التي  الكتب  طورت  الآن.  اإىل  مكث  حيث   1971

ال�سنوات 1980 و1990 نقدا للحداثة بو�سفها عقالنية مفرطة �سهدت 

عجز  يف  اأعم  وب�سفة  ال�ستالينية  اأو  املحرقة  يف  الق�سوى  اأ�سكالها 

العقالنية على التعامل مع الغرباء )غري املنتمني(. يعالج م�سّرعون 

وموؤّولون  )Legislators and Interpreters(، اأحد كتبه الأ�سا�سية، 

الطرق الإ�سكالية التي تقّيد عربها املثقفون بالعقالنية احلداثية كما 

تلك الطرق التي ميكن اأن متكنهم من الإفالت منها. ولئن كانت كتبه 

املبكرة نقدا للحداثة الأوىل تلك التي ي�سميها هو الآن احلداثة ال�سلبة 

الع�سر  ال�سنوات  �سهدت  فقد  والتنظيم  الرتاتبات  يف  تتج�سد  التي 

 ،)liquid( املن�سابة الكتب حول احلداثة  الأخرية دفقا مت�سال من 

ي�سري  يوم،  كل  امل�سبوقنْي.  غري  والالاأمان  الاليقني  من  عامٍل  حول 

زيغمونت باومن اأكرث خ�سبا واأكرث تنبوؤا واأكرث تاأثريا، ويفتتح كاأن�سب 

ما يكون ركننا اجلديد حول »علم الجتماع بو�سفه َنْذًرا«. 

منذ
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علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

ُنِدَب له. كما يعني ذلك اأي�سا التغا�سي عن جمموعة من خمتلف اأنواع 

تلبيتها  على  قادرا  ي�سري  اأن  الجتماع  لعلم  ميكن  املت�ساعد  الطلب 

العقلية  مع  التواوؤم  اجتاه  يف  ال�سائدين  واأ�سلوبه  �سكله  تغيري  �سريطة 

املت�سرفة )managerial( والتكنولوجية من ذلك النوع الذي ي�سارع 

الآن بالتقهقر اإىل املا�سي. ت�ستد احلاجة اإىل هذه اخلدمات يف عاملنا 

مت�ساعد ال�سطراب واخلو�س�سة والفردانية هذا ولكن وطاملا كانت 

ال�ستجابة لها �سحيحة في�ستح�سن اأن ُتَرّد اإىل ما ي�سميه اأنوتني غيدنز 

)Anthony Giddens( »�سيا�سات احلياة« اأي اإىل ما ت�سعه احلياة 

من املهام املتزايدة على كاهل الرجال والن�ساء مع وجوب »البحث عن 

بها  اأجاد  التي  ال�سورة  املنتجة اجتماعيا« على  للم�ساكل  حلول فردية 

اأولري�ض بيك )Ulrich Beck( تلخي�ض التحدي الأكرب الذي تواجه به 

الأزمنة »احلديثة املن�سابة« الأجيال املعا�سرة. 

على امتداد اأكرث من ن�سف قرن من تاريخه القريب وب�سبب �سعيه 

اأجل  اأن يكون يف خدمة العقل املت�سرف كافح علم الجتماع من  اإىل 

َيِة( على ال�سورة التي اأجاد  تاأ�سي�ض موقعه بو�سفه علًما-تقنيًة ِلاّلُحرِّ

ور�سة  بو�سفه  اأي   ،)RWA, no offical  )un-freedomاأولرا بها 

م�سممة لو�سع املوارد الجتماعية التي متّكن نظريا ولكن، وهو الأكرث 

 Talcott( اأهمية، عمليا اأي�سا، من حل ما عرّب عنه تالكوت بار�سونز

Parsons( بف�ساحة عالقة بالأذهان بو�سفه »امل�ساألة الهوبزية«، تلك 
التي  تتعلق بالكيفية التي ميكن بها  التوجه نحو النا�ض، وهم من وهبوا 

حرية الإرادة وابتلوا بها، بالإقناع والإجبار والتملق وتعبئتهم َعَقائديا 

نحو الركون اإىل التوجيه نحو اتباع �سياقات فعل قابلة للتعديل ومتوقعة 

اأو مراقبون  النظام الجتماعي  يهند�سها م�سرفون على  النتائج عادة 

وال�ستعداد  احلرة  الإرادة  بني  التوفيق  بها  يتم  التي  بالكيفية  اأو  له، 

»العبودية  نحو  امليل  رفع  عنه  ينجر  مما  الغري  لإرادة  للخ�سوع 

اأوانه  قبل   )La Boétie( لبوي�سي  اإليه  اأ�سار  الذي  ذاك  التطوعية«، 

للتنظيم  الأعلى  املبداأ  م�ساف  اإىل  احلديثة،  احلقبة  م�سارف  وعلى 

ما  يحبون  النا�ض  جعل  ميكن  كيف  القول:  يف  اخت�سارا  الجتماعي. 

يفعلون فيما ينجزون ما يتوجب عليهم القيام به؟

َرت عليه الفردانية، مبا �ساعدت  يف جمتمع اليوم، ذاك الذي ُقدِّ

يف  اأ�سا�سا  )املتمثلة  الثانية  املت�سرفة  الثورة  فيه  تورطت  و  عليه 

املت�سرف  يريده  مبا  املت�سرفة  مهامهم  »يرهنون«  الذين  املت�سرفني 

نحو  وليتبدل  للتحول  ومبهجة  الجتماع فر�سة مثرية  يواجه علم  له( 

لالأفراد  ميكن  عربها  التي  والو�سائل  للطرق  اأي  للحرية،  علم-تقنية 

يرتقوا  اأن  وقانونها  املن�سابة  احلديثة  الأزمنة  قرار  ب�سلطة  الكائنني 

عبق  ا�ستعدنا  ما  واإذا  وفعال.  اختيارا  الكائنني  الأفراد  م�ساف  اإىل 

النداء الذي وجهه جيفري األك�سندر )Jeffrey Alexander( لمت�ساق 

الأ�سلحة قلنا اإن م�ستقبل علم الجتماع، وم�ستقبله املبا�سر على الأقل 

دوره   تقم�ض  اإعادة  اأجل  من  يبذل  اأن  يجب  الذي  باجلهد  يرتبطان 

 )cultural politics( واإعادة تاأ�سي�ض موقعه بو�سفه �سيا�سات ثقافية

يف خدمة حرية الإن�سان.

كيف ميكن حتقيق هذا العبور؟ ما الإ�سرتاتيجية الواجبة الّتباع 

يف ذلك؟ تتمثل الإ�سرتاتيجية يف خو�ض حوار واإدامته مع »الدوغما« اأو 

»معرفة الفاعلني« )تلك التي اأنكر عليها علم الجتماع املتناغم مع العقل 

املت�سرف ذي النمط القدمي قيمتها املعرفية و�سرع يف »ك�سف زيفها« 

موؤخرا  اقرتحها  التي  املبادئ  مراعاة  مع  و«ت�سويبها«(  »قلعها«  ويف 

ريت�سارد �سينيت )Richard Sennett( يف مقاله عن املعنى الراهن 

الالمنطية  تعني  والتعاون.  والنفتاح  الاّلمنطية  مبادئ  »لالإن�سية«: 

ويعني  �سياقه.  يف  تنبع  بل  الو�سع  م�سبقة  تكون  ل  احلوار  قواعد  اأن 

»النفتاح« اأّل يدخل اأحد احلوار متيقنا من حقيقته-حقيقتها حماول 

)ة( العمل على اإقناع الآخرين )احلاملني مبدئيا لالأفكار اخلاطئة(. 

ويعني »التعاون« اأن كل امل�سرتكني يف احلوار يكونون بالتناوب معلمني 

ومتعلمني فيما ل يكون فيهم خا�سر ول رابح... يكون الثمن الذي ميكن 

اأن يدفعه اجلميع جراء تغافلهم عن هذه الن�سيحة وجود علم الجتماع 

)علم اجتماعهم هم جميعهم( خارج ال�سياق. 

فك  اإىل  مدعوة  ديناميات  حتركه  املجتمع  باقي  وفيما  راهنا، 

 Keith( تي�سرت  كيث  ذلك  اإىل  اأ�سارت  ومثلما  والتعلق،  الرتباط 

من  حقبة  الجتماع  علم  يعي�ض   ،)Hull( هول  جامعة  من   )Tester
بها  تنجز  كانت  التي  القدمية  الطرق  فيها  تظهر  ال�سلطوي«  »الفراغ 

الأ�سياء يوميا عدم منا�سبتها فيما مل تبلغ بعُد الطرق اجلديدة والأكرث 

هذا  التخطيط.  مرحلة  تعوي�سها  يف  تاأمل  التي  �سابقتها  من  جناعة 

زمن ميكن فيه لكل �سيء اأو لكل �سيء تقريبا اأن يحدث ولكن لن يكون 

اأو حتى  يقيني  اأنه  اأمر على  اأي  ُقّدر  اإذا ما  القليل  النزر  اإّل  من ذلك 

الذي  الوجهة  َوّقع  علىَ  الإِْقدام  اأن  يف  اأ�ستبُه  التوقع.  عايل  جناح  ذو 

نحوها نتحرك يف ظل مثل هذه الظروف )بل حتى الوجهة التي نحن 

ملزمون ببلوغها على �سوء الظروف( عمل غري م�سوؤول وم�سلل مبا اأن 

ما يعّرف تلك الظروف حتديدا هو ا�ستحالة القيام مبا ميّكن من بلوغ 

جذور امل�ساكل احلديثة-املن�سابة وكذا غياب التمف�سالت القادرة على 

ال�سطالع بها والنظر من خاللها. 

ولكن ذلك ل يعني اأن علينا التوقف عن املحاولة بل يعني، وفيما ل 

نكف عن ذلك، اأن نتعامل مع كل حماولة ناجحة على اأنها و�سع انتقايل 

»وجهة  اإعالنها  قبل  الختبار  من  املزيد  اإىل  اأخرى حتتاج  اأي جتربة 

نهائية« اأو »اإجنازا« اأو »وفاء بنذر«.    
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> Who is Izabela 
Barlinska?

Everyone in the ISA knows the name Izabela Bar-
linska – and she knows almost everyone! Ef-
fi cient and creative, loyal and dedicated, soft-
spoken but resolute, she has been associated 

with the ISA for some 35 years. Mistress of many lan-
guages, including English, French, Spanish, Russian and 
her native Polish, she occupies the hot seat in the ISA, 
directing operations from Madrid. Aided by her devoted as-
sistants, Nacho and Juan, she deals with everything from 
fi nance to membership, from taking minutes to advising 
research committees and national associations, to pro-
gramming and organizing our multitudinous and ever-more 
complex meetings. Vice-Presidents and Presidents depend 
on her knowledge and her wisdom.  It’s all done with mod-
esty, tact, and a cool sense of irony.  

   She became ISA’s Executive Secretary in 1987, and 
under her stewardship the ISA has moved from strength 

to strength, expanding its membership from 1,200 to over 
5,000 members today, embracing some 55 National As-
sociations and 55 Research Committees. She began her 
trajectory with the ISA as a young student in Warsaw and 
then moved with the ISA from Canada to the Netherlands, 
and then to Spain. During this time she wrote her PhD and 
published it as a book in Spanish under the title Civil Soci-
ety in Poland and Solidarity. Being in the Polish opposition, 
she says, trained her well to keep silent in the many awk-
ward situations that inevitably arise in her taxing position. 

   Michael Burawoy interviewed her in Madrid on Sep-
tember 27, 2011. The fi rst part of the interview, which 
describes her exile from Poland and her early years with 
the ISA, is published here. The second part will appear 
in the next issue of Global Dialogue, dealing with the 
consolidation of the ISA in its Madrid offi ces after she 
became Executive Secretary.

Izabela Barlinska, fl anked by Juan Lejarraga, in the ISA offi ce at the 
Complutense University of Madrid.

من هي
 إيزابيال بارلينسكا

 اإيزابيال بارلين�سكا، حماوطة بخوان جلرجى، يف مكتب  

اجلمعية الدولية لعلم الإجتماع، يف جامعة مدريد.  

اجلمعية الدولية لعلم الجتماع )ج.د. ع اج(، الكل يعرف 

وهي   )Izabela Barlinska( بارلين�سكا  اإيزابيال  ا�سم 

عذبة  ومتفانية،  خمل�سة  ومبدعة،  الفعل  ناجعة  تقريبا.  اجلميع  تعرف 

القول ولكن م�سممة ارتبطت اإيزابيال بج د ع اج مدة 35 عاما. حاذقة 

للعديد من اللغات من بينها الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية والرو�سية 

ولغتها البولونية الأم احتلت املقعد احلامي يف ج د ع اج مديرًة العملياِت 

وخوان   )Nacho( نات�سو  املخل�سني  مب�ساعدْيها  م�ستعينة  مدريد.  من 

)Juan( تتعامل مع كل امللفات من املالية اإىل الع�سوية، ومن تكري�ض دقائق 

لن�سح جلان البحث واجلمعيات الوطنية، اإىل برجمة اجتماعات متعددة 

ملعرفتها  والروؤ�ساء  الروؤ�ساء  نواب  يدين  وتنظيمها.  التعقيد  ومتزايدة 

وحكمتها. وهي تنجز كل ذلك بتوا�سع ولباقة وبح�ض �ساخر هادئ.

اإ�سرافها  وحتت   1987 �سنة  التنفيذية  اج  ع  د  ج  �سكرترية  اأ�سبحت 

اإىل ما   1200 فاأقوى مو�سعة من ع�سويتها من  اأقوى  �سارت اجلمعية 

و55  وطنية  جمعية   55 نحو  ي�سمل  ومبا  اليوم  ع�سو   5000 عن  يزيد 

جلنة بحث. بداأت م�سريتها مع ج د ع اج عندما كانت طالبة �سابة يف 

فر�سوفيا ثم انتقلت معها من كندا اإىل هولندا ثم اإىل اإ�سبانيا. يف تلك 

الأثناء كتبت ر�سالة الدكتورة ون�سرتها يف كتاب بالإ�سبانية حتت عنوان 

يف  كنت  اأين  مبا  تقول:  ت�سامن.  و)نقابة(  بولونيا  يف  املدين  املجتمع 

املعار�سة البولونية فقد بذلت اأق�سى جهد بحيث اأحافظ على �سمتي 

يف العديد من الأو�ساع احلرجة التي مل يكن يل من ُبدٍّ اإل مواجهتها يف 

و�سعيتي ال�سعبة تلك.

حاورها مايكل بوروواي يف مدريد يف ال�سابع والع�سرين من �سنة 2011. 

ي�سف خروجها من  الذي  الأول من احلديث  اأدنى هذا اجلزء  نن�سر 

بولونيا و�سنواتها الأوىل يف ج د ع اج، و�سيظهر اجلزء الثاين يف العدد 

تركيز اجلمعية يف مكاتبها يف مدريد  القادم من حوار كوين معاجلا 

بعد توليها الكتابة التنفيذية. 

في
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م.ب. اإيزابيال، كيف انتهيت عمليا اإىل االلتزام مع ج د ع اج 

واال�شطالع بهذا العمل الرائع واملكلف؟

اإ.ب: ح�سنا مل يكن ذلك اإل واحدا من حوادث الأيام تلك. كانت البداية 

مع خالتي ماغدالينا �سوكولو�سكا )Magdalena Sokolowska( التي 

كان ع�سوا يف اللجنة التنفيذية لج د ع اج. كنا يف الربيع لأنني اأذكر 

اأنني كنت من�سغلة يف امتحاناتي يف جامعة فر�سوفيا. هاتفتني طالبة 

مني اأن اأح�سر خالل اليومني اأو الثالثة اأيام املوالية لأنها كانت ب�سدد 

التح�سري ملوؤمتر دويل وكانت يف حاجة اإىل امل�ساعدة. كانت يف حاجة 

اإىل فتاة �سغرية مل�ساعدتها يف ما َتْعَلُم من املهام: ا�ستقبال احلا�سرين 

يف املطار ومرافقتهم اإىل النزل ومتابعة ما ي�ستجد للب�سائع املفقودة 

ومثل هذه الأ�سياء.

م.ب. ملاذا دعتك اأنت بالذات؟ 

اإ.ب. لأنني كنت اأحذق الرو�سية والإجنليزية وكنت على مقربة منها. 

ولكن كان لدي امتحان يف اليوم املوايل ولذا كان الأمر  معقدا بع�ض 

حتى  تكونني  من  بذلك.  اأقوم  اأن  علي  اأنه  يل  قال  اأبي  ولكن  ال�سيء. 

تقويل ل؟ اإذا ما كنَت يف الع�سرين فاأعتقد اأن عليك اأن تطيع اأبويك. 

وعليه فقد وجدت نف�سي يف اليوم املوايل واقفة يف املطار. اأذّكرك اأنها 

كانت بولونيا، بولونيا ال�سيوعية بكل م�ساعبها حيث ل اأحد يتكلم لغات 

اأجنبية. على كل كنت هناك اأنتظر يف املطار قائمة مبا طلب مني اأن 

اأفعل فيما كنت اأراجع درو�سي لالمتحان. ولكن يبدو اأن نوعا من الوّد 

املتبادل ن�ساأ بيني وبني كورت حونا�سون )Kurt Jonassohn( و�سيلني 

الكاتبني  حينها  كانا  الذين   )Céline Saint-Pierre( بيري  �سان 

التنفيذيني للج د ع اج وكانت الكتابة التنفيذية يف مونرتيال. قال يل: 

ا�سمعي يف ال�سائفة املقبلة ننظم موؤمترا دوليا لعلم الجتماع يف اأب�سول 

اأوروبا ال�سرقية  اأن يحل العديد من امل�ساركني من  يف ال�سويد وننتظر 

اأنك  ومبا  بعُد  عليك  تعرفنا  اأننا  ومبا  رو�سيا.  من  اخل�سو�ض  وعلى 

تتكلمني الإجنليزية والرو�سية فرمبا رغبت يف ال�ستغال معنا؟.

م.ب. كانت تلك وال �شك دعوة مغرية.

�سهرا  للعمل  للذهاب  عر�ض  عليك  يرد  اأن  تخيل  بالتاأكيد.  اإ.ب. 

ي�سعدين  نعم  اأجبت:  وجه.  من  اأكرث  على  الأمر  اأقّلب  مل  ال�سويد.  يف 

الذي   )Ulf Himmelstrand( هيمل�سرتاند  اأولف  حملني  الذهاب. 

املوؤمتر )1978( يف عّبارة.  ع اج يف  د  لج  رئي�سا  ُيَتهّيئ لنتخابه  كان 

و�سلت اإىل هناك عرب الطريق الأبخ�ض ثمنا الذي كان ميكن لك �سلوكه 

للحلول من بولونيا خارقا بحر البلطيق على عّبارة. ق�سيت �سهرا يف 

اأوب�سول م�سرتكة يف و�سع الربنامج، ثم وطوال اأ�سبوع املوؤمتر و�سعوين 

يف املكتب يف ما �سمي »ال�سكاوى العامة«.

ح�سنا مل يكن يل اأن اأح�سل على بداية اأف�سل يف ج د ع اج. مل اأكن اأعلم 

اأحل م�سكلَة جّدٍة فقدت  اأن  ولكن كان علي حينها  �سيئا عن اجلمعية 

حفيدها الذي كان ول �سك خرج يف جولة اإىل �ستوكهومل. ح�سنا ميكنك 

اأن تتخيل بي�سر ما ميكن اأن يحدث يف »ال�سكاوى العامة«.

ب�سَع  تلقيت  اإذ  عملي  يف  بعيد  حد  اإىل  ناجحة  كنت  اأنني  يبدو  ولكن 

�سنوات بعد ذلك ر�سالة من كورت جونا�سون و�سيلني �سان بيري يعلمانني 

فيها اأن لديهما بع�ض املنح ال�سغرية لفائدة طالب ي�ساعدونهما على 

حت�سري املوؤمتر الدويل لعلم الجتماع يف مك�سيكو �سنة 1982 وي�ساألنني 

اإن كنت اأرغب يف الذهاب اإىل مونرتيال يف نهاية �سنة 1981. بالتاأكيد 

قلت، رائع. ن�سف �سنة يف كندا يف بعثة درا�سية من كان لريف�ض ذلك؟ 

قّدمت اأوراقي للح�سول على جواز �سفر ومل يكن احل�سول عليه يف بلد 

�سيوعي اأمرا هينا. ولكني ح�سلت عليه وكنت م�ستعدة للذهاب. 

م.ب. ولكن كان ذلك زمن ت�شامن، وكانت بولونيا يف ا�شطراب، 

األي�س كذلك؟ 

�سنوات  منذ  كنت  حياتي.  من  مهما  جزءا  ت�سامن  كانت  نعم  اإ.ب. 

واحلقيقة  فيها،  م�سرتكة  اأو  ال�سيا�سية  باملعار�سة  ات�سال  على  املعهد 

اأن ذلك كان بف�سل اأ�ستاذة تاريخ ممتازة تلقيت درو�سي على يديها يف 

والتاريخ  البولوين  الواقع  ملناق�سة  منزلها  اإىل  دعوتنا  اعتادت  املعهد. 

كنا  التي  الر�سمية  الرواية  عن  الختالف  �سديدة  رواية  يف  الأوروبي 

نتعلمها يف املعهد. عربها هي وعرب ذلك املنتدى ات�سلت باأنا�ض كانوا 

اأن  ومنذ  حينها.  بولونيا  يف  بالنبناء  الآخذة  ال�سيا�سية  املعار�سة  يف 

وطاأت قدماي املكان مل اأبرحه اأبًدا. 

التحّدث  هو  دوري  كان  اإًذا   1980 �سنة  الإ�سرابات  انطلقت  عندما 

قانون  فر�ض  وعندما  ببولونيا  يحلون  الذين  الأجانب  ال�سحفيني  اإىل 

�سيئ   1981 �سنة  دي�سمرب  من  ع�سر  الثالث  بولونيا،  على  الطوارئ 

اأوراق.  عن  مفت�سا  منزيل  البولي�ض  اقتحم  ورطة.  يف  وقعت  ال�سيت، 

اأخذوا اآلتي الكاتبة وحطموا هاتفي ب�سبب ارتباطي الوا�سح باملحطات 

َعت  ُو�سِ اأظن.  ما  على  الأجانب  وال�سحفيني  الأجنبية  التليفزيونية 

َدًة  رحلتي اإىل كندا يف دي�سمرب 1981 مو�سع �سك وانتظار وكانت ُمَهدَّ

بالكامل. ولكن وبعد بع�ض الوقت زعمت احلكومة البولونية اأن احلياة 

تالعبهم  و�سمن  حريته.  حاز  ال�سعب  واأن  الطبيعي  ن�سقها  ا�ستعادت 

ال�سيا�سي �سرعوا يف فتح احلدود.

قانون  فر�ض  عندما  �سفرهم  يعيدوا جوازات  اأن  النا�ض  كل  على  كان 

الطوارئ، وحينها، بعيدا عن كل ماأمول، متت مهاتفتي يف مار�ض 1982 

»جواز �سفرك موجود عندنا، ملاذا مل تاأت لت�سلُِّمه«. كنت قد ح�سلت 

بعد على فيزا كندية وكان كل �سيء معي ولكن مل اأ�ساأ اأن اأذهب. كانت 

يل حمادثة مطولة مع قادة حلقات املعار�سة. قالوا يل اإن علي الذهاب 

اأكون عليه يف بولونيا. ذهبت  اأكرث نفعا يف اخلارج مما  لأنني �ساأكون 

يف  كان  مكاين  اأن  اأعتقد  كنت  لأين  ابتهاج  كبري  دون  من  ولكن  اإذا 

اأنني كنت �ساأطلب على  بولونيا. وعندما حللت بكندا كان الكل يعتقد 

الفور اللجوء ال�سيا�سي. ولكن ذلك اأبعد ما كنت اأرغب فيه. كانت تلك 

معركتي وكان ذلك جوازي واأنا كنت هناك. كانت تلك هي اإذا الطريقة 

التي بداأت بها العمل يف كتابة ج د ع اج يف مونرتيال حيث كان اجلميع 

جاك  من  مقربة  �سديقة  �سرت  هناك  رائع.  ب�سكل  وم�سيافا  ودودا 

دوفني )Jacques Dofny( واآلن توران )Alain Touraine( الذين 

اأنني كنت قد تعرفت بعُد على  كانا نائبي رئي�ض ج د ع اج. واحلقيقة 
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اآلن توران منذ زمن اإ�سرابات ت�سامن يف بولونيا. كانت تلك هي بداية 

حياتي مع ج د ع اج.

اج  ع  د  بج  اأخرى  �شلة  لك  كانت  كندا  مغادرتك  قبل  م.ب. 

عندما زار اأولف هيمل�شرتاند.

يف  اجلارية  الأو�ساع  على  لالّطالع  اج  ع  د  ج  من  مبعوثا  كان  اإ.ب. 

بولونيا. كان �ستاء 1982 قار�ض الربودة. وكانت الدبابات يف كل مكان 

املطار  اإىل  ذهبت  �سيء.  كل  يراقبون  الع�سكريون  وكان  فر�سوفيا  يف 

خمتلفني.  اجتماع  علماء  والتقينا  ال�سوارع  يف  جلنا  اأولف.  ل�ستقبال 

كانت  ما  وهو  الن�سجام  تام  كان  اأولف  تقرير  اأن  حينها  واعتقدنا 

يكون  اأن  عليه  كان  اأنه  لحقا  اإل  اأفهم  ومل  بقراءته.  لت�سعَد  احلكومة 

كثري الدبلوما�سية وحري�سا على عدم الإ�سرار مب�سادر معلوماته من 

علماء الجتماع البولونيني.

م.ب. كيف كانت اللجنة التنفيذية لج د ع اج يف تلك االأيام 

تتعامل مع احلرب الباردة؟

كانوا  اأنهم  اأعتقد  اجلانبني.  بني  املوازنة  على  حري�سة  كانت  اإ.ب. 

يعلمون اأن م�ساكل قد حت�سل ما مل يكن اأحد من الحتاد ال�سوفييتي 

ع�سوا يف اللجنة التنفيذية. يف هذا املنحى اأنا اأرى اأن انتخابات اللجنة 

التنفيذية وتركيبتها كانت �سيا�سية بكل تاأكيد.

م.ب. ذهبت اإىل مونرتيال اإذا للتح�شري ملوؤمتر مك�شيكو العاملي 

ل�شنة 1982 وبعد مك�شيكو التحقت بج د ع اج ب�شكل دائم.

 Fernando( اإ.ب. نعم. يف مك�سيكو انتخب فرناندو هرنيكي كاردوزو

اإىل  الكتابة  الكتابة  نقل  قرار  وكان  رئي�سا   )Henrique Cardoso
الكاتب  اإمرة  للعمل حتت  اإىل هناك  بعُد. ذهبت  اتخذ  اأم�سرتدام قد 

 .)Felix Geyer( جيري  فيليك�ض  الجتماع  عامل  اجلديد  التنفيذي 

مكثنا يف اأم�سرتدام لأربع �سنوات. كانت تلك الأزمنة التي كان على ج 

د ع اج اأن تكون يف �سيافة جامعات خ�سو�سية وممولة من طرفها. لذا 

كانت لنا مكاتب يف جامعة اأم�سرتدام.

م.ب. يف تلك االأثناء كانت لك ان�شغاالت اأخرى غري ج د ع اج؟

بالفعل  وبداأت  و�سعيتي اجلديدة  اأن�سج يف  اأن  كان علي  اإ.ب. ح�سنا 

يف  بولونيا  غادروا  كانوا  الذي  امل�سهورين  املعار�سني  اأولئك  كل  األتقي 

اأمريكا ال�سمالية اأول ثم يف اأم�سرتدام التي كانت على كل حال اأقرب 

من  نوعا  ذلك  كان  ال�سغرية.  حكاياتي  اأكتب  و�سرعت  بولونيا  اإىل 

الوجود املزدوج غري الي�سري على الدوام ولكنه كان مثريا. كانت ثورة 

جيلي وكنت يف احلقيقة موفورة احلظ باحل�سول على فر�سة امل�ساركة 

اأقول متاما على الرغم من كل الآثار التي اجنرت  اأعني ما  اأنا  فيها. 

عن ذلك. تاأّمل ما حدث: مرت ثالثون �سنة وها نحن »بلدان حرة«. لقد 

اأنهينا وجود النظام. 

كانت  ما  ولكن  النهاية.  بداية  ت�شامن  كانت  لقد  نعم  م.ب. 

نظرتك لذلك النظام؟ مل ت�شعي اأبدا اإىل اللجوء؟ مَل ال؟

اإ.ب. مل يدر بخلدي اأبدا اأن اأ�سعى اإىل اللجوء مبا اأن ذلك كان ميكن 

اآرائي  نقل  ولكني كذلك فكرت كثريا يف  اآثارا على عائلتي.  يجر  اأن 

حول بولونيا اإىل من مل يعرف ال�سيوعية حقا. كنت اأرغب يف التاأكيد 

كان  عليه  كنت  وما  اأفعله  كنت  ما  اأن  وعلى  املقاومة،  اأهمية  على 

�سائبا ولكن النظام مل يكن قد �سقط متاما. نعم، كان من الوا�سح 

تعليم  على  ح�سلت  ولكني  النظام  ا�ستغال  يف  ما  خلال  هناك  اأن 

�سليلة  اأنا  اجلوع.  من  اأبًدا  ا�ستك  ومل  املدر�سة  يف  الحرتام  مرموق 

اأبوي عمل  عائلة فر�سوفية من الطبقة الو�سطى بالتاأكيد وكان لكال 

وكان لنا م�ستوى عي�سة مْر�سي. اكت�سفت يف العديد من املناحي اأنني 

احلرة«.  »البلدان  من  زمالئي  من  تهيئا  اأف�سل  و  تربية  اأف�سل  كنت 

كان التمدر�ض والرتبية واملعرفة مرموقي ال�سيت يف بولونيا. كنا يف 

انغالق ولكنا كنا نعلم ذلك ولذلك حر�سنا على تعّلم ل ما كان يدّر�ض 

لنا فح�سب بل التاريخ الآخر. كما قلت لك، كنت حمظوظة بالتتلمذ 

اإًذا ل نزال ن�سغي  اأ�ستاذة تاريخ رائعة. لقد غريت حاتي. كنا  على 

اإىل ما يدور يف العامل. كان ميكن لك اأن تقراأ كتبا ياأتيك بها اأحد ما 

من الغرب بطريقة غري م�سروعة، وكان عليك اأن مت�سي كل الليلة يف 

املوايل لغريك. كانت  اليوم  اأن تعطيه يف  اإذ كان عليك  قراءة كتاب 

تلك ممار�سة معتادة.

م.ب. تلك هي الق�ش�س التي ت�شردينها للنا�س حتى جتعليهم 

ت�شامن  يف  راأيك  كان  ما  بولونيا.  يف  احلياة  معنى  يفهمون 

ذاتها؟

ت�سامن  ولكن  نقدية.  اأكرث  ذلك  بعد  و�سرُت  م�ستثارة،  كنُت  اإ.ب. 

ُمنعت  الطوارئ  حالة  فر�ض  اأثر  على  توقيفها.  يتي�سر  مل  قوة  كانت 

�سنوات  تلك  ولكنها ظلت موجودة. كانت  ال�سرية  اإىل  وانتقلت  ر�سميا 

�سديدة اخل�سو�سية يف البلد جينما انتظم النا�ض بطرق جديدة. كان 

املدين.  املجتمع  يف  ا�سرتاكا  احلليب  لبتياع  املتجر  اأمام  ال�سطفاف 

�سد  للن�سال  اأو  احلياة  يف  ال�ستمرار  اأجل  من  ينتظمون  النا�ض  كان 

الذي جعل حياتهم م�ستحيلة. كانت  النظام  للتحايل على  اأو  ما  �سيء 

يوجد ثمة �سعور خا�ض بالوحدة.

م.ب. نعم، وكان للكني�شة هي اأي�شا دور هام.

اإ.ب. كانت الكني�سة مثل مظلة ا�ستفادت منها كل اأنواع املعار�سة، كما 

اأي�سا وزج بالكثري من  قّدمْت امل�ساعدة عندما فر�ض قانون الطوارئ 

زمالئنا يف ال�سجن ملدد طويلة وُتركت الزوجات واأطفالهن لوحدهم. 

كانت املتاجر خاوية، ومل تكن الهواتف ت�ستغل، و ل الرتام. كنا م�سلولني 

متاما. كان ثمة هناك العديد من التحديات جينها.

الحقا  ن�شرتها  التي  الر�شالة  يف  امل�شائل  هذه  عاجلِت  م.ب. 

باالإ�شبانية حتت عنوان »املجتمع املدين يف بولونيا وت�شامن«. 

اأاأنا على �شواب؟
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للدكتوراه  ر�سالتي  املدين يف  واملجتمع  ت�سامن  كتبت عن  نعم،  اإ.ب. 

ولكن بطريقة اأقل �سخ�سانية بالتاأكيد. مل تكن ر�سالتي حول ت�سامن 

حول  بل  عنها  كتبوا  قد  العديدون  كان  اإذ  اجتماعية  حركة  بو�سفها 

الكيفية التي انتظمت بها احلياة، والكيفية التي ت�سرف بها النا�ض يف 

املعار�سة  الر�سالة ف�سول عن  بيوم. كانت يف  يوما  البلد على قاعدة 

وعن الكيفية التي نّظم بها النا�ض القت�ساد املوازي مقاي�سني ال�سكر 

بالفا�سولياء وما �سابه ذلك. األح موؤطري هنا، يف جامعة كومبلوتان�ض 

 Victor( برييث-دياث  فيكتور  مدريد،  يف   )Complutense(

يف  الحتجاجات  تاريخ  عن  ف�سال  اأكتب  باأن  علّي   )Pérez-Díaz
بولونيا بحيث يتمكن القراء غري البولونيني من فْهم ال�سياق. 

م.ب. كيف كان اأمر املعار�شة اليولونية يف ظل ال�شيوعية؟

كانوا  اأبدا.  �سوؤال  مو�سع  ال�سيوعيَة  املبكرُة  املعار�سُة  ت�سع  مل  اإ.ب. 

كانوا  حت�سينه،  اإىل  �ساعني  الن�سق  تعديل  النظام،  تعديل  يحاولون 

يريدون »ا�سرتاكية ذات وجه اإن�ساين« كما كانوا ي�سمونها.

ولكن   .1950 ال�شنوات  خالل  البدايات،  يف  ذلك  كان  م.ب. 

اأتعتقدين اأن حركة ت�شامن كانت متثل نف�س ال�شيء. 

البدايات  يف  ت�سامن  مطالب  تاأملَت  ما  اإذا  نعم.  ما  معنى  يف  اإ.ب. 

العمالية احلرة ولكن ذلك  النقابات  اأنها كانت ت�سمل  الأوىل لحظَت 

جعل  حول  تتمحور  الأخرى  املطالب  كل  كانت  ت�سّي�سا.  املطالب  اأكرث 

ال�سيوعية قابلة للعي�ض مثل ا�ستقرار الأ�سعار وظروف عمل اأف�سل وما 

�سابه ذلك. مل يكن اأحد ي�سع الن�سق مو�سع �سوؤال حقًا. كنا نريد اأن 

نح�ّسن ظروف العي�ض فيه فح�سب.

م.ب. ولكن قبل ذهابك اإىل مدريد، جينما كنت يف اأم�شرتدام، 

من 1982 اإىل 1986، كنت �شلًة بني املعار�شة و العديد ممن 

كانوا ميرون من هناك في�شلموك املن�شورات ال�شرية جاعلينك 

على علم بامل�شتجدات؟

هوؤلء  ملثل  اإ�سايف  �سرير  الدوام  على  لدي  كان  �سحيح.  هذا  اإ.ب. 

الزّوار. كانت عائلتي على �سلة جّيدة بال�سحفيني وكانوا ميكثون معي 

ريزارد  بها  التقيت  التي  الطريقة  تلك هي  كانت  غالبا. ويف احلقيقة 

.).Ryszard Kapuściński( كابو�سين�سكي

م.ب. هل تعنني ريزارد كابو�شين�شكي ال�شهري؟ اأتعرفت عليه؟ 

كان رجال رائعا و ال �شك بالنظر اإىل ما كتبه، موؤلفاته حول 

اإيران و اأثيوبيا ورو�شيا كانت متاألقة. 

للغاية يف احلقيقة. كان ذلك عندما حل  به طريفا  لقائي  اإ.ب. كان 

باأم�سرتدام للدعاية لواحد من كتبه. كان قد جلب معه يل �سيئا ما من 

عند عائلتي. كنت اأقطن يف عّلية واحدة من بيوت اأم�سرتدام النمطية 

تلك ذات ال�سالمل كثرية الكرثة. كان على كابو�سين�سكي اأن يعتلي كل 

كان  واأغلبها  يل  جلبها  التي  الكتب  من  بالكثري  حمّمال  ال�سالمل  تلك 

ا�سلتقي  اأن  »علي  وقال:  كنُت  اإىل حيث  و�سل  ال�سرية.  املن�سورات  من 

على التخت«، كان ي�ستكي من م�سكلة ما يف اأ�سفل ظهره وكان يف حالة 

كان  اإًذا  وكذا  الكتب.  تلك  وبكل  ال�سالمل  تلك  كل  مع  �سديدة  معاناة 

اأكن قد التقيته من قبل باملرة متيب�سا  كابو�سين�سكي ال�سهري الذي مل 

املوالية. مل  ال�ساعات اخلم�ض  �سقتي طوال  الأر�سية يف  على  م�ستلقيا 

يكن بو�سعه احلراك. كذا اإًذا �سرنا اأ�سدقاء.

م.ب. يف احلقيقة اإذا، هو مل يغادر بولونيا لوقت مديد اأبدا 

با�شتثناء ما كان يف مهماته ال�شحفية؟

مطول.  حتدثنا  بالطبع  وحتدثنا  الّدوام.  على  هناك  ظّل  نعم  اإ.ب. 

عندها  بحياتي.  فاعلًة  كنت  الذي  ما  حتديدا  اأعلم  اأكن  مل  حينها 

بال�سعادة  ي�سعرون  العامل  النا�ض يف  باملائة من   98 »ا�سمعي.  قال يل: 

لأنهم يحيون حياة هادئة ومرتبة. ولكن ثمة اثنني باملائة ي�ساألون نف�ض 

الأ�سئلة التي ت�ساألني«. مل يقل اأي �سيء اآخر . بعدها اأ�ساف: » على من 

ي�ساأل هذه الأ�سئلة واجب ال�ستمرار يف اإلقائها«.  

للمقابلة  بقية.  
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> Educating
   Children

on the Longest Street 
in the World
by Tamara Kay, Harvard University, USA

 I n an urban slum in India chil-
dren huddle around an old 
vegetable cart fi tted with a tel-
evision and DVD player trans-

fi xed by characters who sing about 
the letter “ma” in Hindi. In Tanzania 
children listen to a radio program that 
teaches them how to treat a mosquito 
bed net to help prevent malaria. And 

South African children play with Kami, a 
furry yellow fi ve-year-old HIV-positive girl 
muppet orphaned by AIDS. ©2007 Sesame 
Workshop. All Rights Reserved. Photo-
graphed by Ryan Heffernan. To see video 
clips of Sesame Street in different countries 
go to http://www.sesameworkshop.org/

in South Africa where one in ten chil-
dren has lost a parent to HIV/AIDS, a 
television program helps destigmatize 
the disease and deal with loss. All of 
these children have at least two things 
in common: they will be way behind 
more advantaged children if and when 
they attend school, and they are being 
exposed to a local version of Sesame 

>>

Street created to help mitigate the dis-
advantages they face. 

   The ubiquity and success of Sesame 
Street, particularly given the extraor-
dinary politicization of culture in an 
era of globalization, present two inter-
related enigmas: how does an iconic 
US cultural product move through 

تربية 
األطفال

في أكثر شوارع العالم طوال
فتاة  تامارا كاي )Tamara Kay(، جامعة هارفارد، الواليات المتحدة دمى  كامي،  مع  يلعبوا  اأفريقيا  جنوب  يف   اأطفال 

الب�سرية،  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  م�سابة  �سفراء 

تيتمت ب�سبب الإيدز. ور�سة عمل �س�سم© 2007. جميع 

مل�ساهدة  هيفرنان.  ريان  ت�سوير  حمفوظة.  احلقوق 

البلدان:  خمتلف  يف  �سم�سم  �سارع  من  ملقاطع  الفيديو 

 http://www.sesameworkshop.org

ح�����س��ري  ح����ي  الأط�����ف�����ال يف 

ق�����س��دي��ري ه��ن��دي ح���ول عربة 

خ�سراوات ُعّدلت لتحمل جهاز تليفزيون وجهاز 

ت�سغيل اأقرا�ض دي يف دي منبهرين ب�سخ�سيات 

ويف  بالهندية.   )ma( ما  احل��رف  ح��ول  تغني 

اإذاع��ي  برنامج  اإىل  الأط��ف��ال  ي�ستمع  تنزانيا 

يعّلمهم كيف ي�سنعون �سبكة حامية لل�سرير من 

املالريا،  من  التوقي  على  ت�ساعدهم  البعو�ض 

من  واح���د  يفتقد  حيث  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ويف 

ال�سيدا  ج��راء  وال��دي��ه  اأح��د  اأط��ف��ال  كل ع�سرة 

الو�سم  ن��زع  على  تيليفزيوين  برنامج  ي�ساعد 

لكل  الفقدان.  مع  التعامل  وعلى  املر�ض  على 

الأق��ل:  على  م�سرتكان  �سيئان  الأط��ف��ال  ه��وؤلء 

�سيكونون اأكرث متّكنا بكثري من اأطفال اأقل حظا 

حينما ينت�سبون اإىل املدر�سة اإذا ما فعلوا ذلك، 

�سارع  من  حملية  �سيغة  يف  منخرطون  واأنهم 

من  بعث  ال��ذي   )Sesame Street( �سيزام 

اأجل امل�ساعدة على التخفيف من العوائق التي 

تعرت�ض طريقهم.

���س��ي��زام وجن��اح��ه  ���س��ارع  ان��ت�����س��ار  يحمل 

بالنظر اإىل الت�سيي�ض اخلارق للعادة للثقافة يف 

زمن للعوملة لغزين متالزمني: كيف ميكن ملنتوج 

ثقايف اأمريكي الرمزية اأن يخرتق قنوات عابرة 

للقوميات على مدى الزمن؟ وكيف ح�سل على 

قبول و�سرعية حمليني كما لو كان �سيئا حقيقيَّ 

املحلية واأ�سيال؟ 

يتحلّق
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الربحية  الرتبوية غري  �سيزام  ور�سة  توفر 

فر�سة  �سابقا(  الأط��ف��ال  تليفزيون  )ور���س��ة 

تخلق  لأنها  الأ�سئلة  هذه  على  لالإجابة  فريدة 

واإنتاجات  حملية  تكييفات  �سيزام  �سارع  مع 

مت لتح�سري  اأرجاء العامل �سمَّ م�سرتكة يف كل 

للمدر�سة. وف�سال عن  الدرا�سة  اأطفال ما قبل 

وا�سعة  م�ساريع  ���س��ي��زام.  ور���س��ة  تطور  ذل��ك، 

احلكومات  مثل  حمليني  �سركاء  ت�سمل  النطاق 

غري  وامل��ن��ظ��م��ات  امل���دين  املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات 

الأمم  اأه��داف  اأولوياتها  يف  وت�سع  احلكومية 

رفع  من  متتد  التي  الألفية  التنموية  املتحدة 

من  التوقي  ي�سمل  )مب��ا  ال�سحة  اإىل  الأم��ي��ة 

امل���الري���ا يف ت��ن��زان��ي��ا وال��ت��ط��ع��ي��م امل��ن��اع��ي يف 

اأمريكا  يف  والتغذية  القلبية  وال�سحة  الهند 

الالتينية، ونزع الو�سم عن ال�سيدا يف اأفريقيا 

)حتفيز  الجتماعية  امل�ساواة  اإىل  اجلنوبية( 

الت�سامح الديني والإثني يف مناطق النزاع مثل 

فل�سطني-اإ�سرائيل، كو�سوفو، اأفريقيا اجلنوبية 

اأخرى.  اأغرا�ض  بني  من  ال�سمالية(  واأيرلندا 

اأ�سكال  ه��ذه  النطاق  وا�سعة  ال��ربام��ج  تتخذ 

منوذجية،  ومدار�ض  الأ�سنان،  طب  يف  عيادات 

واإعالن اإ�سداء خدمات عمومية وتوزيع جماين 

اأقرا�ض دي يف دي،  ملواد )كتب، لعب تعليمية، 

على  العمل  تعزز  اإل��خ(  لالأولياء،  توجيه  اأدل��ة 

املحليون  ال�سركاء  ي�سعها  التي  الأه��داف  بلوغ 

وخا�سة يف املناطق التي ل يتمكن فيها الأطفال 

من التعامل مع التليفزيون.

ت��ك�����س��ف امل���ق���اب���الت امل��ك��ث��ف��ة وال��ب��ح��وث 

الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  امل��ج��راة  الإث��ن��وغ��راف��ي��ة 

�سيزام  برامج  اأن  الأو�سط  وال�سرق  واأفريقيا 

حت���وز ع��ل��ى ال��ق��ب��ول امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ال��رغ��م من 

تثريها  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  اخل��الف��ي��ة  الق�سايا 

)ت�����س��اوي ال��ن��وع��ني، الح�����رتام امل��ت��ب��ادل مع 

ويعود  اإل��خ(  الإثنيني،  و  العرقيني  »الآخ��ري��ن« 

عالقتها  تهيكل  �سيزام.  ور�سة  كون  اإىل  ذلك 

وتتفاو�ض حولها. منوذج  املحليني  ال�سركاء  مع 

ور���س��ة ���س��ي��زام. ل��الإن��ت��اج امل�����س��رتك ف��ري��د من 

العابر  العمل  املنخرطة يف  املنظمات  نوعه بني 

حملي  فريق  تكوين  على  يرتكز  لأنه  للقوميات 

م��ن اخل����رباء ي��خ��ت��ارون امل��وا���س��ي��ع وامل��ن��اه��ج 

لرباجمهم ومل�سروعاتهم وا�سعة النطاق. وعلى 

الت�سييقات  لبع�ض  عر�سة  كونهم  من  الرغم 

والرقابة، فاإن لل�سركاء حرية وا�سعة يف هند�سة 

تك�سف  �سيزام.  ور�سة  فاإن  وعليه  م�ساريعهم. 

ي�سرت  التي  الغالب  على  الع�سرية  املفاو�سات 

م�سارات التهجني والن�سر النهائي.

التبني  �سروط  ح��ول  املفاو�سات  اأج��ربت 

تقدير  اإعادة  على  �سيزام.  لور�سة  كو�سوفو   يف 

رفع  يف  الألفباء  ا�ستعمال  هي  جوهرية  قيمة 

األفباء  على  وال�سرب  الألبان  يتفق  مل  الأمية. 

موحدة )لتينية اأو �سرييلية )بلغارية مقدونية- 

مل  اللغة  ق�سية  اإىل  وبالإ�سافة  امل��رتج��م((. 

لأطفال  م�ساهد  ت�سوير  يف  ال�سركاء  يرغب 

ما  الأولياء  لأن  �سويا  يلعبون  وهم  املجموعتني 

برنامج  على  بالتفرج  لأبنائهم  لي�سمحوا  كانوا 

امل�سكل  اأن  من  الرغم  وعلى  الإثنيات.  مندمج 

ور�سة  فاو�ست  الربنامج  يغتال  اأن  ميكن  كان 

ابتداع  يف  وج��ددت  املحليني  ال�سركاء  �سيزام. 

ُيظهر  مرئيا«  »قامو�سا  ط���وروا  بحيث  احل��ل 

النظارات  مثل  اأ�سياء  يحملون  وه��م  الأط��ف��ال 

الكلمات  من  ينا�سبها  مبا  ناطقني  ال�سم�سية 

باللغات املختلفة. 

للفل�سطينيني  مهمة  القبول  �سروط  كانت 

 1994 �سنة  رف�سوا  البدء  كانوا يف  الذي  اأي�سا 

على  يرّكز  الإ�سرائيليني  مع  اإنتاج  يف  امل�ساركة 

يخ�سون  كانوا  املتبادلني.  والتفاهم  الح��رتام 

�سارع  م��ن  اجل���ودة  عالية  �سيغة  تت�سبب  اأن 

�سيزام يف حتطيم هوية حمطتهم التليفزيونية 

الفل�سطينية الوليدة وال�سعيفة واأن يجعل منهم 

هدفا  والأم��ري��ك��ان  الإ�سرائيليني  م��ع  التعاون 

لهجومات املحافظني، ولكن العنا�سر الأ�سا�سية 

فر�سة  اأن��ه  على  الأم��ر  اإىل  نظرت  الفريق  يف 

ولتدريب  حملية  اإعالمية  حتتية  بنبة  لرتكيز 

مبلغ مهم  يحّول  باأن  �سبان. طلبوا  فل�سطينيني 

وعليه  التدريب.  اإىل  الإن��ت��اج  من  التمويل  من 

على  الربنامج  بتبني  الفل�سطينيني  قرار  توقف 

التفاو�ض حول ما كانوا يعتربونه  قدرتهم على 

اإنتاجا وم�سارا اأعلى قيمة من غريهما.  

كان التفاو�ض حول حمتوى اإنتاج يتجاوب 

مع ال�ساكنة املحلية ويتوجه اإىل احلاجات املحلية 

بالغ الأهمية بالن�سبة اإىل �سركاء ور�سة �سيزام. 

الأول��ون  ع��رّب  اأفريقيني.  واجلنوب  البنغاليني 

املتحركة  ال��ّدم��ى  ا�ستخدام  من  تخوفهم  عن 

الّدمى  ف��ن  تقليد  اإىل  بالنظر  برناجمهم  يف 

ور�سة  اأن  وم��ع  البنغالية.  الثقافة  يف  الّرا�سخ 

�سيزام. ل تطلب من ال�سركاء ا�ستخدام الّدمى 

املتحركة )اأي الّدمى التي ابتدعتها �سركة جيم 

هون�سون  Jim Henson( قرر الفريق الينغايل 

اخلا�سة  املتحركة  دم��اه  ي�سنع   اأن  الأخ��ري  يف 

وابن  البنغايل  النمر  �سخ�سيات  )مبا يف ذلك 

اآوى( واإدخال ق�سبان الدمى املتحركة اخل�سبية 

�سيزام  ور�سة  )ا�سم  �سي�سينبور   يف  البنغالية 

البنغايل والتي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية 

�سيزام.  ور�سة  تفاو�ض  امل��رتج��م(.  الدولية- 

لإدم��اج  موحد  تخطيط  ح��ول  املحلي  والفريق 

عامل   « اإىل  الربنامج  حتويل  عرب  الأخ��ري  هذا 

املتحركة  الّدمى  تعي�ض  حيث   )Ikri( اإيكري« 

مغناة  حكاياتها  وت���روى  البنغالية  اخل�سبية 

�سنع  اإيكري.  ا�سمها  متحركة  دمية  تخيل  عرْب 

ثان  مو�سم  يف  م�ساهمتهم  اأفريقيون  اجلنوب 

 )Takalani Sesame( �سيزام  تاكالين  من 

يف  ال�سيدا  اأزم���ة  م��ع  الربنامج  تعامل  اعتمد 

البلد وامل�ساريع املرتبطة بها. وعلى الرغم من 

معهم  �سيزام.  ور�سة  عملت  الأوىل  الن�سغالت 

متحركة  ودمية  ال�سيدا  يعالج  منهج  لتطوير 

حاملة لفريو�ض ه�-اآي-يف موجبة ا�سمها كامي. 

�سيزام.  ور�سة  لنموذج  اأن  الوا�سح  من 

جناحات  امل�����س��روع.  نتائج  على  اإيجابية  اآث���ار 

النطاق  وا�سعة  والربامج  امل�سرتكة  الإنتاجات 

الأطفال  اأن  مراقبٌة  درا���س��اٌت  ُتظهر  مذهلة. 

اأجن��زوا  �سن�سيبور  �ساهدوا  ال��ذي  البنغاليني 

مبقدار  اأعلى  والكتابة  القراءة  تعلم  يف  نتائج 

ي�ساهدوه. ويف م�سر حقق  باملائة ممن مل   67

الأرب��ع  ال�سنوات  ذوو  �سم�سم  ع��امل  م�ساهدو 

نتائج يف الريا�سيات ويف تعلم القراءة والكتابة 

ال�سنوات  ذوو  الأط���ف���ال  حققه  م��ا  ت�ساهي 

ي�ساهدوه  مل  اأو  قليال  �ساهدوه  الذين  اخلم�ض 

التكييفات  اأن  الوا�سح  م��ن  ك��ان  كما  ب��امل��رة. 

املحلية تعزز من م�سروعية ور�سة �سيزام. ومن 

بحث  جل��ان  ت�سعى  ل  يحققه.  م��ا  تدعيم  ث��ّم 

ور�سة �سيزام. امل�ستقلة اإىل قيا�ض اأثر كل اإنتاج 

مدى  معرفة  اإىل  بل  فح�سب  تربوي  م�سرتك 

اعتباره حمليا )وعادة تعترب الربامج كذلك(. 

بث  ا�ستغرقها  التي  �سهرا  الثمانية ع�سر  خالل 

�سم�سم  ع��امل  حقق   2000 �سنة  الأول  اجل��زء 

بالربنامج  واهتمام  م�ساهدة  ن�سبة  امل�سري 

رمزية  عادلت  برمزية  ومتتع  باملائة   98 بلغت 

 5200 اأدخ��ل  الهند  ويف  الأمريكية.  ال�سيغة 

�سم  غايل  غايل  حكومية  نهارية  رعاية  مركز 

خمتلف  يف   )Galli Galli Sim Sim( �سم 

هو  �سيزام  �سارع  اأن  يبدو  مناهجها.  جوانب 

و�سيلة تربية الأطفال الأكرث انت�سارا يف العامل. 

اإطارا  التفاو�ض  مثل  انت�سار  نظرية  توفر 

تقّيد مقاومة  التي  العوامل  لفعل  مقنعا جديدا 

العوملة ثقافيا وتطلق �سراراتها، بل، و اأكرث من 

ذلك، ت�سري اإىل اأن امل�ساريع التنموية الناجحة 

اأن  ميكن  حمليا  املقبولة  الثقافية  والتهجينات 

العادلة  العالقات  من  املزيد  بناء  رهينة  تكون 

بني املنظمات العابرة للقوميات يف زمن ميكن 

فيه لها ولإنتاجاتها اأن تنت�سر مبثل هذه ال�سرعة 

يف كل اأرجاء الكوكب. وعلى الرغم من اإمكانية 

وممار�سات  قيما  ذاك  التوزيع  م�سار  فْر�ض 

ور�سة  حالة  ف��اإن  وهيمنتها  غربية  ومنتجات 

�سيزام. تك�سف عن منابع ما يتمتع به املتبنون 

من نفوذ وتاأثري وا�ستقاللية عرب اإنارة الكيفية 

اأكرث  يف  الثقافة  ح��ول  التفاو�ض  يتم  بها  التي 

�سوارع العامل طول.   
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UN conferences have grown 
larger and larger through 
the years, attracting thou-
sands of government of-

fi cials, activists, business executives, 
and even celebrities. At the UN Con-
ference on Sustainable Development 
in Rio de Janeiro this June – said to 
be the biggest UN conference in his-
tory –another group of participants 
also jostled to make their presence 
felt: scientists. 

   And if business executives had their 
“Business Day” meetings at a hotel, 
activists had their “People’s Summit” 
at a park, scientists also organized 
their own space parallel to the offi cial 
summit: a “Forum on Science, Tech-
nology, and Innovation” at a Catholic 
university near Ipanema. Unlike the 
other “side-meetings” for business 
or for activists, however, it was not 
immediately clear what sort of con-
ference it was, or what it intended to 
achieve. But what it did turn out to be 
may be indicative of how the scientifi c 
community is positioning itself vis-à-
vis other actors grappling with the en-
vironmental crisis.

One of the sculptures paraded down Rio de 
Janeiro’s downtown as part of the People’s 
Summit’s protest against the Rio+20 
United Nations Conference on Sustainable 
Development last June 20, 2012. 
Photo by Herbert Docena.

> Taking Sides:
   Science at the
   Rio+20
   UN Conference on 
   Sustainable Development

by Herbert Docena, University of California, Berkeley, USA1

مواقف منحازة: 
العلم في

 مؤتمر ريو + 20
لألمم المتحدة

حول التنمية المستدامة
بقلم هربرت دوسينا، جامعة كاليفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة

 اأحد املنحوتات املعرو�سة يف و�سط املدينة يف ريو  

دي جنريو كجزء من اإحتجاج قمة ال�سعب �سد ريو 

يف  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  موؤمتر   20+

20 يونيو 2012 املا�سي. ت�سوير هربرت دو�سينا.  

ات�ساع موؤمت���رات الأمم املتحدة 

اأك���رث فاأك���رث عل���ى م���ر ال�سنني 

احلكومي���ني  امل�سوؤول���ني  م���ن  الآلف  جالب���ا 

الر�سميني والن�سط���اء وتنفيذيي الأعمال وحتى 

امل�ساهري. يف موؤمتر الأمم املتحدة حول التنمية 

امل�ستدام���ة الذي انعقد يف ريو دي جانريو �سهر 

جوان املن�سرم ذاك الذي يقال عنه اأنه اأ�سخم 

موؤمت���رات الأمم املتح���دة عل���ى م���ر التاري���خ 

تزاح���م اأفراد جمموعة اأخرى من اأجل ت�سجيل 

ح�سورهم هم اأي�سا، عنيُت العلماء.

لئ����ن كان لتنفيذي����ي الأعم����ال اجتماعات 

»ي����وم الأعم����ال« اخلا�سة به����م يف النزل وكان 

للن�سطاء »قم����ة ال�سعب« يف احلديقة فقد نّظم 

للعلم����اء هم اأي�س����ا ف�ساءهم اخلا�����ض موازيا 

للقم����ة الر�سمية: »منتدى ح����ول العلم والتقنية 

ح����ذو   الكاثوليكي����ة  اجلامع����ة  يف  والتجدي����د« 

اإيبناما )Ipanema(. ولكن، وعلى خالف ما 

كان لرجال الأعمال والن�سطاء من »اجتماعات 

منحازة« مل يكن من الوا�سح على الفور اأي نوع 

د  م����ن الجتماعات كان ذاك اأو م����ا كان يتق�سّ

اإجن����ازه. ولك����ن م����ا ج����رى ا�ستحال رمب����ا اإىل 

اإ�س����ارة اإىل الكيفية الت����ي تتموقع بها اجلماعة 

العلمي����ة جتاه الفاعل����ني الآخرين ذوي العالقة 

باأزمة املحيط. 

زاد
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  أي نوع من المؤتمرات اآلكاديمية
    كان ذاك؟

لئن قدم���ت العدي���د من العرو����ض التي 

�سرح���ت حال املعرفة يف العدي���د من احلقول 

العلمية، فاإن اللقاء مل يكن على ما يبدو منظما 

كم���ا لو كان موؤمترا علميا. مل يكن هناك عدد 

كاف حقا من العلماء من كل حقل للبناء على 

م���ا قيل ومناق�سة النتائج املقدمة. كان معظم 

امل�سارك���ني ر�سمي���ني اأو اأع�ساء م���ن الطرف 

املنظم الرئي�ض عني���ُت املجل�ض العاملي للعلوم 

)م ع ع( وبريوقراط���ي العل���م م���ن منظم���ني 

»�س���ركاء« اآخرين م���ن وكالت العل���م الدولية 

مثل اليون�سك���و ومنظمات علمية غري حكومية 

مثل املجل�ض الدويل للعل���وم الجتماعية )م د 

ع اج، وكن���ت مندوب���ه(، وعدد قلي���ل اآخر من 

املهني���ني من خمتلف الخت�سا�س���ات العلمية 

وم�سوؤول���ني حكومي���ني وممثل���ني ع���ن قط���اع 

الأعم���ال مبا يف ذلك نائب رئي�ض دوو كاميكل 

)Dow Chemical(  ومدي���ر ب���الك ب���ريي 
.)Blackberry( العام

اإَذا كان اله����دف تعزي����ز ال�سالت ما بني 

الخت�سا�سات فاإن القليل من الوقت خ�س�ض 

حقيق����ًة لتفاع����ل ت����ام املعن����ى ب����ني امل�ساركني. 

عل����ى امت����داد خم�سة اأي����ام كان عل����ى احل�سور 

اأن ينتقلوا من جل�س����ة اإىل جل�سة ذات �سبعة اأو 

ثماني����ة متحدث����ني توجهوا كله����م اإىل احل�سور 

م����ن عل����ى من����رب مرتف����ع ل�ساعتني م����ع ح�سة 

خالل الع�سر اإىل اخلم�سة ع�سر دقيقة الأخرية 

خ�س�ست لوابل من تبادل الأ�سئلة-الأجوبة.

كان���ت هن���اك العدي���د م���ن الفتتاحات 

املالئم���ة للمناق�س���ة مث���ل تل���ك الت���ي �سنحت 

عندم���ا ع���رّبت متحدثة ع���ن ارتياحه���ا لأنها 

لي�س���ت عاملة يف اقت�ساد البيئ���ة مكّلفة بو�سع 

فر�سيات »بطولي���ة« لحت�ساب كلفة احلياة اأو 

قيمة الغابة ما�ّسة بذلك واحدا من اخلالفات 

املزمن���ة يف العل���وم الجتماعي���ة ولكن ملّمحة 

اأي�سا اإىل المتعا�ض الذي انتاب اجلغرافيني 

العل���وم  يف  ق���وة  الأك���رث  نظرائه���م  حي���ال 

القت�سادي���ة، اأو عندما ق���ال اأحد املهند�سني 

���ا اإن دور العلم���اء الجتماعي���ني يتمثل  َعَر�سً

يف حتدي���د »املالءم���ة الثقافية« مل���ا كانوا هم 

)املهند�سون( قد تولوا حتديده بعُد من حلول 

���ا بذلك اأحد النق���اط اخلالفية الأ�سا�ض  ما�سًّ

م���ن منظ���ور تق�سي���م العم���ل ب���ني »العلم���اء 

الطبيعيني« و«العلماء الجتماعيني«، اأو عندما 

اأح���ال املتحدث���ون الواحد تلو الآخ���ر حقا اإىل 

املهند�س���ني  اأو  والكيمي���اء  الفيزي���اء  علم���اء 

بو�سفه���م »علم���اء طبيعي���ني« كما ل���و مل يكن 

ما يدر�س���ه العلم���اء الجتماعي���ون جزءا من 

الطبيع���ة اأو غ���ري طبيع���ي على نحو م���ا. يبدو 

اأن الفك���رة القائل���ة باأن املجتم���ع »هو اأكرث ما 

ميكن اأن نلح���ظ يف الطبيعة من �سطوة جتمع 

الق���وى الفيزيائية والروحية« كما اأو�سح ذلك 

دوركامي من���ذ زم���ن بعيد مل تنج���ح يف جذب 

النتباه خارج علم الجتماع. 

اأ�سارت حلظات التوتر بني الخت�سا�سات 

ويف نق���اط تقاطعها والتي ك�سفت الختالفات 

العميقة يف النظ���رة اإىل العامل وق�سايا القوة 

غري املرئية بو�سوح اإىل جمموعة عري�سة من 

الق�سايا التي ميكن اأن تت�سح عرب ذلك النوع 

من احلوارات العميق���ة واملحفزة للفكر الذي 

توف���ره مثل هذه املوؤمت���رات القليلة )وباه�سة 

التكاليف(.

  البحث عن الشركاء في صفوف
     رجال األعمال والحكومة

مثلما �سارعت خطب املنظمني الرئي�سيني 

اإىل  وتدخالته����م  العار�س����ني  م����ن  والعدي����د 

تو�سيح����ه، مل يكن املوؤمت����ر خم�س�سا على ما 

يبدو مل�ساعدة العلماء اإىل ما يتجاوز حالة عدم 

التفاهم املتيادل بل مل يكن احل�سور الأول فيه 

م�سّمما ملمار�سي العلم.

ب���دل م���ن ذل���ك، وط���وال الأ�سب���وع وّجه 

العديد من املتحدث���ني )واإن مل يكونوا كلهم( 

اأقواله���م اإىل نوعني م���ن الفاعلني مل يكن يف 

احل�س���ور م���ن عداده���م اإل القلي���ل: ر�سمي���و 

احلكوم���ات )اأو التابعون للمنظمات الدولية( 

ورجال الأعم���ال. متحدثا تل���و الآخر افتتحوا 

م���ا قالوا بو�س���ف اخلليج القائم ب���ني العلماء 

و«امل�ستثمرين«،خليج���ا راأوا اأن���ه م���ن منظور 

ه���وؤلء يفتقر اإىل الهتم���ام مببادرات الأّولني 

واإىل دعمه���ا. ثم دعوا كلهم من دون اختالف 

اإىل اجت���ذاب ه���ذا اخللي���ج اإىل املزي���د م���ن 

التع���اون ب���ني العلم���اء و�سن���اع الق���رار. ومن 

اأجل جع���ل املمول���ني ورجال الأعم���ال و�سناع 

ال�سيا�س���ات اأك���رث حتكم���ا يف نتائ���ج اأبحاثهم 

دعاهم املتحدثون اإىل »امل�ساركة يف ت�سميم« 

بحوثهم و«امل�سارك���ة يف اإنتاجها« مبعيتهم اأي 

وبعي���ارة اأخرى اإىل م�ساعدته���م على التمكن 

م���ن حتدي���د اأ�سئل���ة بحوثه���م بحي���ث يجدوا 

تطبيقات ملمو�سة لكت�سافاتهم. متت الإ�سارة 

كذل���ك اإىل »قطاع���ات اأخ���رى م���ن املجتم���ع 

املدين« ولكن احلقيقة اأن القليل منها فح�سب 

دع���ي اإىل امل�ساركة يف املوؤمت���ر. مقابل »دعم« 

اأك���رب َعَر�َض العلم���اء على �سّن���اع ال�سيا�سات 

وتنفيذيي الأعمال املعرفَة التي يحتاجون من 

اأج���ل فهم ما ي�سمونه ت م ك )التغري املناخي 

الك���وين( ومعاجل���ة » التغ���ريات الجتماعية« 

الواج���ب اإجنازه���ا من اأجل حتقي���ق »التنمية 

امل�ستدام���ة«. عر�ست كل املفاهي���م اجلديدة 

وكل القيا�س���ات اجلدي���دة ال�ساحل���ة لقيا�ض 

خمتل���ف مظاهر هذا املو�س���وع اجلديد الذي 

يح���اول العلم���اء ذواتهم الآن بن���اءه عنيُت ما 

ي�سمى »القت�ساد الأخ�سر«.

كان هنالك البع�ض من الأ�سوات الناقدة 

بالتاأكي����د، اإذ كثريا ما جادل م د ع اج ومبعوثوه 

مث����ال  املي����ولت التكنوقراطي����ة الت����ي اأظهرها 

»العلم����اء الطبيعي����ون« يف القاعة ع����رب التاأكيد 

على اجل����ذور التاريخي����ة اأو الن�سقي����ة لأزمات 

الي����وم البيئية. وقد نادى واح����د من املتحدثني 

عل����ى الأق����ل بتحالف اأ�س����د قوة مما ه����و قائم 

مع احل����ركات الجتماعية من قبي����ل الن�سطاء 

وال�س����كان الأ�سلي����ني املكافحني �س����د �سركات 

النف����ط من اأجل »احلفاظ عل����ى النفط برمته« 

يف الإكواتور. 

الغالب����ة  ولك����ن املوؤمت����ر ظ����ل يف �سورت����ه 

حوارا بني العلم والدول����ة ورجال الأعمال مبنيا 

عل����ى الت�س����ور التكنوقراطي الق����دمي والنظرة 

املت�سرف����ة القائلة باأن امل�سكل يكمن بب�ساطة يف 

ك����ون »�سناع القرار« لي�س����وا على دراية باملعرفة 

التي يحتاجون من اأجل و�سع القرارات ال�سائبة 

ولكنهم �سيكون����ون جيدين اإذا ما ح�سلوا عليها 

�سحيح����ًة من لدن العلماء. اجلهل، ل بنى القوة 

ول �سغوطات النظام هو من يت�سبب يف التدهور 

البيئ����ي، والتغيري اآت من »الت�سرف« اجلّيد من 

الأعلى ل من املقاومة من اأ�سفل. 

كان م�س����روع  م د ع امل�سم����ى »م�ستقب����ل 

الأر�����ض« واح����دة م����ن املب����ادرات الت����ي ب����دت 

جم�ّس����دة لهذا امليل وحازت على التقدم الأكرب 

يف املوؤمت����ر، مب����ادرة بحثية جريئ����ة متتد على 

ع�س����ر �سن����وات ته����دف اإىل جتني����د اآلف م����ن 

العلم����اء »م����ن اأجل توف����ري املعرف����ة ال�سرورية 

لتمك����ني املجتمعات من حتقيق اأهداف تنميتها 

امل�ستدام����ة«. يال�ستن����اد اإىل م����ا ح�سلت عليه 

املبادرة بعُد من دعم اأحد اأكرث ممويل الأبحاث 

غًن����ى، توىّل تقدميها اأح����د املتحدثني على اأنها 
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and government, made it diffi cult not 
to leave the conference without think-
ing of it as a glossy, well-orchestrated 
sales pitch by science bureaucrats 
and scientists wanting a share of the 
increasing sums of money that gov-
ernments and businesses have begun 
to allot to social- and geo-engineering 
projects for “adapting” to and “man-
aging” the environmental crises. 

> Questions not posed…

   This search for lucrative partners 
does not necessarily mean the bu-
reaucrats and scientists who or-
ganized the conference are greedy 
research mercenaries. It could be 
that they actually consciously or un-
consciously share with their prospec-
tive “partners” the same answers to 
the following fundamental questions 
which this conference could have de-
bated further but did not:

Should we really think of nature 
as a provider of “ecosystem serv-
ices” – and should we really put a 
price on those “services”? 

   Elsewhere in Rio, at the offi cial sum-
mit, developing-country negotiators, 
backed by many activists, resisted 
even using the term “ecosystem serv-
ices” in the fi nal declaration, as was 
being pushed strongly by the US and 
other developed countries, because 
they fear it could further deepen the 
“fi nancialization” of nature. But here 
at this conference, scientists routine-

ly used the term without much pause. 
When challenged about this, the an-
swer of one geographer (one of the 
main proponents of “Future Earth”) 
was basically: read the latest issue of 
Nature journal, it’s been resolved by 
science. 

Is it really possible to reconcile 
endless growth with environmental 
protection, as proponents of “sus-
tainable development” and today’s 
“green economy” proclaim? 

   Elsewhere in Rio, at the People’s 
Summit, endless growth is considered 
antithetical to sustainability. Similarly, 
the “green economy” is widely derided 
as “green capitalism,” as an effort to 
avoid the structural changes required 
to really conserve nature. But here at 
this conference, scientists were tout-
ing their expertise precisely to help 
governments and businesses attempt 
to make what may be impossible pos-
sible.

Who, to recall the source of the 
most enduring rifts in the interna-
tional environmental negotiations, 
is really responsible for our envi-
ronmental crises and how should 
we relate to them?
 
   Elsewhere in Rio, many pointed to 
transnational corporations and rich-
country governments – what one so-
cial scientist here called the “power 
elites” – as the ones to blame. At the 
People’s Summit, they were routinely 

called “criminals” and “murderers.” 
But here at the science conference, 
they were “partners” to be wooed 
and courted as “co-designers” and 
“co-producers” of our research. “We 
shouldn’t see the ‘power elites’ as 
the enemy,” one anthropologist ar-
gued. “That is not constructive… I 
don’t think we have time for politi-
cal change. We need to engage with 
them. There is no other way.”

> The power of neutrality

   In seeking to “partner” with govern-
ments and businesses, scientists re-
peatedly invoked one valuable selling 
point – something everyone else in 
Rio is implied to lack: their supposed 
“neutrality,” their detachment, their 
lack of interest. They brandished, per-
haps unconsciously, this supposed 
impartiality whenever they called for 
“a new contract between science and 
society” (as if we stand apart from or 
above society). Or when they advo-
cated greater links with “stakehold-
ers” or with “decision-makers” (as 
though we have no stakes and we 
do not get involved in making deci-
sions by the very ways we frame and 
present problems and by the very an-
swers we take for granted). Or when 
they insist that their fi ndings should 
only be “policy-relevant” and never 
“policy-prescriptive” (as if by restrict-
ing relevant policies to those that as-
sume that there is no other way but 
“the green economy,” we are not pre-
scribing anything).

  And yet, despite this repeated profes-
sion of neutrality, it seems the scien-
tists here have already taken sides.

1 Herbert Docena received a student fellowship from 
International Social Science Council (ISSC) to par-
ticipate in the Rio+20 UN Conference for which he 
is very grateful.

Protesters with the People’s Summit take 
over the Plaza Floriano in Rio de Janeiro’s 
historic downtown, around 40 kilometers 
away from the offi cial summit venue. 
Photo by Herbert Docena.

 املحتجون مع قمة ال�سعب يقتحمون البالزا فلورين  

جنريو،  دي  ريو  يف  التاريخية  املدينة  و�سط  يف 

القمة  انعقاد  بعيدًا عن مكان  40 كيلومرت  حوايل 

الر�سمية. ت�سوير هربرت دو�سينا. 

»واحدة من ال�س����راكات التي يقل نظريها على 

م����ر التاريخ«. جوابا على املبادرة حتدث املدير 

التنفي����ذي الع����ام لبالك ب����ريي داعما احلاجة 

اإىل »البح����ث القابل للتحوي����ل اإىل فعل« قبل اأن 

يحّذر العلماء من اأخطار »الإيديولوجيا«.

الناق����دة  التدخ����الت  بع�����ض  وبا�ستثن����اء 

اإًذا جع����ل حمت����وى الربنام����ج وبنيت����ه وخا�سة 

تل����ك الن����داءات التي تك����ررت من اأج����ل اإقامة 

»ال�س����راكات« م����ع رجال الأعم����ال واحلكومات 

ع�س����ريا اخل����روج من����ه م����ن دون النظ����ر اإلي����ه 

عل����ى اأنه عرو�����ض مبهرج����ة وبديع����ة التنظيم 

ملبيعات ينجزه����ا بريوقراطيو العل����م والعلماء 

الراغب����ون يف النتف����اع بالأم����وال مت�ساع����دة 

املبال����غ التي بداأت احلكوم����ات ورجال الأعمال 

يف تخ�سي�سها مل�ساري����ع الهند�سة الجتماعية 

واجلغرافية الهادفة اإىل »التكيف« مع الأزمات 

البيئية و«الت�سرف« فيها.

   أسئلة لم تلق...

ل يعن����ي هذا البح����ث عن ال�س����ركاء ذوي 

الغايات الربحية بال�سرورة اأن البريوقراطيني 

والعلم����اء ال����ذي نظم����وا املوؤمتر لهث����ون وراء 

الرتزاق ج�سعون. ميكن اأن تكون حقيقة الأمر 

اأنهم ي�سرتكون بوعي وبغري وعي مع �سركائهم 

املفرت�س����ني يف نف�����ض الأجوب����ة عل����ى الأ�سئل����ة 

اجلوهري����ة التالية الت����ي كان ميكن للموؤمتر اأن 

يناق�سها اأكرث ولكنه مل يفعل:

اأعلينا حقا اأن نفّكر يف الطبيعة بو�شفها 

م��زّودا »خلدم��ات نظام بيئ��ي« واأن ن�شع 

فعال ثمنا لتلك اخلدمات؟

يف مكان اآخر م����ن ريو يف القمة الر�سمية 

ق����اوم مفاو�س����و البل����دان النامي����ة م�سنودي����ن 

بالعديد من الن�سطاء جم����رد ا�ستخدام لفظة 

»خدم����ات نظام بيئي« يف البي����ان النهائي على 

ال�سيغ����ة الت����ي دفع����ت اإليه����ا بق����وة الولي����ات 

املتح����دة الأمريكي����ة والبل����دان امل�سنعة لأنهم 

نح����و  لحق����ا  تعميقه����ا  م����ن  يخ�س����ون  كان����وا 

»اإ�سف����اء �سبغ����ة مالية« عل����ى الطبيعة. ولكن، 

هن����ا يف املوؤمتر، �سار العلم����اء اإىل اأن اعتادوا 

ّم����ل. 
َ
ا�ستخ����دام اللفظ����ة م����ن دون ُوُق����وف ُمَتاأ

وحني ُرفع يف وجه اأحد اجلغرافيني )اأحد اأهم 

منا�سري »م�ستقبل الأر�ض«( حتد حيال ذلك 

كانت اأجابت����ه: اقراأ العدد الأخري من �سحيفة 

الطبيعة )Nature(، �سيكون حلُّ ذلك علميا.

اأم��ن املمك��ن املواءم��ة بني من��و ال نهائي 

ذل��ك  يعل��ن  مثلم��ا  للمحي��ط  وحماي��ة 

و  امل�شتدام��ة«  »التنمي��ة  منا�ش��رو 

»االقت�شاد االأخ�شر« اليوم؟

يف م����كان اآخر من ري����و، يف قمة اجلمهور  

اعُترب النم����و الالنهائي مناق�س����ا لال�ستدامة. 

الأخ�س����ر  القت�س����اد  يتعر�����ض  مبْث����ٍل  ومْث����ال 

لل�سخرية بانت�سار ت�سميته »راأ�سمالية خ�سراء« 

بو�سف����ه عم����ال عل����ى تف����ادي تغي����ريات بنيوية 

�سرورية حتافظ حّقا على الطبيعة. ولكن، هنا 

يف ه����ذا املوؤمتر كان العلم����اء ي�ستجدون عْر�ض 

خربتهم مل�ساعدة احلكوم����ات ورجال الأعمال 

كنا.  يف حماولتهم بالتحديد جعل امل�ستحيل مُمْ

ان�شقاق��ات  اأق��دم  مبنب��ع  تذك��ريا 

ه��و  م��ن  املحي��ط،  ح��ول  املفاو�ش��ات 

امل�شوؤول حقا عن اأزمات حميطنا وكيف 

ال�شبيل اإىل ا�شتيعابها؟ 

يف مكان اآخر يف ريو، اأ�سار العديد باأ�سابع 

التهام اإىل ال�س����ركات العابرة للقوميات واإىل 

حكوم����ات البل����دان الغنية، الت����ي اأ�سماها اأحد 

العلماء الجتماعي����ني »نخب احلكم«، ويف قمة 

اجلمهور اعتيد عل����ى ت�سميتهم »باملجرمني« و 

»القتل����ة« ، ولكنهم هنا يف املوؤمتر العلمي كانوا 

»�سركاء« ُيتغ����زل بهم وُيت����ودد اإليهم بو�سفهم 

»م�سّممني م�ساركني« و«منتجني م�ساركني« يف 

اأبحاثنا. حاجج اأحد علماء الإنا�سة باأنه »علينا 

األ ننظ����ر لنخب احلكم على اأنهم اأعداء. لي�ض 

ه����ذا بّن����اًءا... ل اأعتق����د اأن الوق����ت ي�سمح لنا 

باإحداث تغيري �سيا�سي. علينا اأن نلتزم معهم. 

ل طريق لنا �سوى هذا« .

   قوة الحياد

ل����دى البح����ث ع����ن »�س����ركاء« يف �سفوف 

احلكوم����ات ورج����ال الأعم����ال ذَك����ر العلم����اء 

م����رارا وتك����رارا نقط����ة جتارية قيم����ة، وهو ما 

كان يفتق����ده كل الآخري����ن، عني����ُت »حيادهم« 

املفرت�ض وعدم انحيازه����م وانعدام امل�سلحة 

لديهم فيما يقولون. لقد كانوا يرفعون عن غري 

وع����ي رمبا ع����دم حتيزهم كلما ن����ادوا ب«عقد 

جديد ب����ني العلم واملجتمع« )كم����ا لو كنا نقف 

عل����ى احلي����اد من املجتم����ع اأو فوق����ه(، اأو كلما 

دافع����وا عن روابط اأقوى ب����ني »امل�ستثمرين« اأو 

»�سّناع الق����رار« )كما لو كنا من دون ح�س�ض 

وغ����ري منخرط����ني يف �سنع الق����رارات عرب كل 

الطرق الت����ي نكّيف بها امل�ساكل ونقدمها وعرب 

كل الأجوب����ة التي ناأخذها عل����ى اأنها بديهية(، 

اأو عندما يوؤّكدون عل����ى اأن اكت�سافاتهم لي�ست 

اإل عنا�سر »منا�سبة لو�س����ع ال�سيا�سة« ولي�ست 

»ملزم����ة ب�سيا�س����ٍة م����ا« اأب����ًدا )وكاأنن����ا ل ُنلزم 

ب�سيء عندما ن�سّي����ق ال�سيا�سات املنا�سبة على 

من ُيق����ّر اأن ما من طريق اآخر غري »القت�ساد 

الأخ�سر«(.

على الرغم من التب�سري املتكرر باحلياد، 

يبدو اأن العلماء هاهنا قد اختاروا بعُد اإىل اأية 

جهة ينحازون.  
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>>

> Contested Outcomes:

by Sylvia Walby, Lancaster University, UK, and former President of the ISA Research 
Committee on Economy and Society (RC02) 

T he wider implications of 
the financial crisis are 
contested. Is the cri-
sis (2007-12) an op-

portunity for a radical restructuring 
of economy and society in either a 
left (social democratic or socialist) 
or right (neoliberal or fascist) direc-
tion? This paper argues that gender 
is at the heart of the processes and 
structures involved, that the neolib-
eral project and governmental pro-
grammes are gendered.

> The Sources of 
   Neoliberalism 
 
   While the development of fi nance 
capital is a global process, there are 
still signifi cant differences between 
national social formations. These 

allow us to interrogate the differ-
ent outcomes of the unfolding cri-
sis, depending on diverse political 
forces in civil societies, states and 
other political entities. 

   The current face of the crisis in a 
European context (and variably ap-
plicable elsewhere) is huge pressure 
to cut government expenditures. 
Government budget defi cits and 
accumulated debts are presented 
as though they are unsustainable. 
There are varied interpretations of 
these pressures. 

One is that the source of such defi -
cits and debts is over-spending on 
welfare, so that the remedy is cuts in 
expenditure. However, this is under-
mined as an explanation of the source 

of the defi cits, since these are pre-
dominantly due to sudden decreases 
in tax revenues as a consequence of 
the recession that was caused by the 
fi nancial crisis, compounded by the 
funds to bail out the banks and nec-
essary expenditure to support those 
made unemployed by recession. 

A second interpretation is that the 
problem lies in the creation of the 
euro as a common currency for the 
European Union, so that individual 
countries cannot adjust their curren-
cies. But this “solution” is merely to 
suggest competitive devaluations, a 
kind of protectionism discredited in 
the 1930s (already deployed by the 
UK, which remains outside of and 
hostile to the euro).  

Families and children invade the RBS/Nat-
West bank in Camden as part of Uncut’s 
“Big Society Bail-Ins” to demonstrate against 
cuts and the way they will affect women in 
particular. London, February 26, 2011. 

>>

Feminism and 
Neoliberalism

النسوية 
والليبرالية

نتائج مغضوب عليها: 

بقلم سيلفيا والبي )Sylvia Walby(، جامعة النكستر، المملكة المتحدة، 
والرئيسة السابقة للجنة البحث االقتصاد و المجتمع في ج د ع اج )ل ب 02(

�سد   الأطفال  و  العائالت  قبل  من   اإحتجاج 

التخفي�سات، وتاأثريها على الن�ساء حتديدًا. لندن 

26 فرباير، 2011. 

الأو�����س����ع ن��ط��اق��ا ل���الأزم���ة 

لالحتجاج.  عر�سٌة  املالية 

لإع��ادة  فر�سة   )12-2007( الأزم��ة  اأتكون 

اجتاه  يف  واملجتمع  لالقت�ساد  جذرية  بناء 

ي�ساري )اجتماعي-دميقراطي اأو ا�سرتاكي( 

حتاجج  فا�سي(؟  اأو  )نيوليربايل  مييني  اأم 

قلب  الجتماعي يف  ال��ن��وع  ب��اأن  ال��ورق��ة  ه��ذه 

ال�سريورات والبنى ذات العالقة واأن امل�سروع 

مكيفة  احلكومية  وال��ربام��ج  ال��ن��ي��ول��ي��ربايل 

ح�سب النوع الجتماعي. 

  منابع النيوليبرالية
فيما تتخذ �سريورة تطور راأ�ض املال املايل 

ذات  اختالفات  توجد  ت��زال  ل  كونية  �سبغة 

الوطنية.  الجتماعية  الت�سكيالت  بني  �ساأن 

نتائج  خمتلف  مب�سائلة  ذل���ك  ل��ن��ا  وي�سمح 

الأزمة متدرجة الو�سوح يف ارتباطها مبختلف 

القوى ال�سيا�سية يف املجتمعات املدنية والدول 

والكيانات ال�سيا�سية الأخرى.

ال�سياق  يف  لالأزمة  الراهن  الوجه  يتخذ 

تطبيقاتها  ت��ن��وي��ع��ات  )مبختلف  الأوروب�����ي 

من  الهائل  ال�سغط  �سكل  غ��ريه(  يف  املمكنة 

احلكومية.  امل�ساريف  م��ن  الق��ت��ط��اع  اأج���ل 

كما  املرتاكمة  والديون  امليزانية  عجز  يقّدم 

اأنواع  ثمة  توجد  للمعاجلة.  قابل  كان غري  لو 

خمتلفة من تاأويالت هذه ال�سغوط. 

هذا  مثل  منبع  اإن  يقول  التاأويالت  اأحد 

ال��ع��ج��ز وال���دي���ون ه��و الإن���ف���اق امل��ف��رط على 

يف  اقتطاعات  العالج  يكون  بحيث  الرعاية 

يف  م�سكوك  القول  هذا  اأن  على  امل�ساريف. 

اأن هذا عائد  العجز مبا  ملنبع  تف�سريه  �سحة 

ع��ائ��دات  يف  فجئي  انخفا�ض  اإىل  رئي�سيا 

فيه  ت�سببت  الذي  للرتاجع  نتيجة  ال�سرائب 

الأزمة املالية مقرونة اإىل املقادير املخ�س�سة 

لدعم  ال�سرورية  وامل�ساريف  البنوك  لكفالة 

من اأفقدهم النكما�ض القت�سادي وظائفهم.

يقول تاأويل ثان اإن امل�سكل يرتبط بابتداع 

الأوروبي بحيث  اليورو عملة موحدة لالحتاد 

مل تقدر البلدان مفردة على تعديل عمالتها. 

ول��ك��ن ه���ذا »احل����ل« ل ي��زي��د ع��ل��ى اق���رتاح 

تخفي�سات تناف�سية اأي نوع من احلمائية التي 

بعد  مت  )وقد   1930 ال�سنوات  يف  ف�سلها  بان 

اتخاذها يف اململكة املتحدة التي ظلت خارج 

اليورو ومناوئة له(. 

الأزم���ة  اأن  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ت��اأوي��ل  يتمثل 

بلغ  حيث  للراأ�سمالية  �سروري  منتوج  املالية 

الإره���اق فاحتا  ال��راه��ن حد  ال��رتاك��م  نظام 

امل�ستقبل على الرببرية اأو ال�سرتاكية )هاريف  

الهيمنة  نحو  حتول  على  رمبا  اأو   )Harvey
هذا  ول��ك��ن   .)Arrighi )اآري��غ��ي  ال��الح��ق��ة 

التاأويل �ساحق هو اأي�سا وينزع نحو التقليل من 

النتائج
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خ�سو�سيات ال�سياقات ال�سيا�سية واملجتمعية.

يعالج  نعر�سه هنا  الذي  التاأويالت  رابع 

يف  موالية  مرحلة  اأنها  على  ل  النيوليربالية 

الراأ�سمالية ل حميد عنها بل على اأنها م�سروع 

يت�سافر مع منو راأ�ض املال املايل تنخرط فيه 

من  ال�سيا�سية.  ال��ق��وى  م��ن  وا�سعة  ت�سكيلة 

طبيعة  ح��ي��ال  كبري  ج��دل  ثمة  املنظور  ه��ذا 

ت�سقط  امل�ستقبلية.  وم�ساريعها  القوى  ه��ذه 

ال�سيا�سية  الأح����زاب  وت�����س��ارع  احل��ك��وم��ات 

التقليدية من اأجل توجيه الظروف امل�ستجدة. 

احتلوا  من  بدءا  اجلدية  امل�ستقبلية  امل�ساريع 

)Occupy( اإىل ل اقتطاع )Uncut( تتطور 

ال�سيا�سية  الأح���زاب  وتتكون  ال��دول��ة  خ��ارج 

هذا  �سمن  عليها.  لالحتجاج  والتحالفات 

�سبغة  اإ�سفاء  خا�سًة  اأهميًة  يكت�سي  التاأويل 

النوع الجتماعي على مواقع الحتجاج وعلى 

القوى ال�سيا�سية واأجنداتها الوليدة. 

  التقشف بوصفه قضية نسوية
يف  ��َل  ��جِّ ���سُ الأخ����رية،  الع�سريات  خ��الل 

العديد من البلدان الأوروبية )وغري الأوروبية( 

تكت�سيها  التي  الن�سوية  املظاهر  يف  ت�ساعد 

تاأمني  يف  الجتماعية  الرعاية  دول  �سيا�سات 

الت�سغيل  بتعديل  والعناية  وال�سحة  التعليم 

تلك يف  بالعمل. كانت  العناية  املقابل  ووجهه 

ن�سوية  م�ساريع  نتيجة  الأحايني  من  العديد 

برامج  يف  معقدة  بطرق  اندجمت  وعمالية 

دميقراطية وا�سرتاكية. تتوازى تر�سبات هذه 

امل�ساريع امل�سطبغة باأثر النوع الجتماعي يف 

الجتماعية  الت�سكيالت  و  الربامج احلكومية 

التعديل  واإع����ادة  اخلو�س�سة  م�ساريع  م��ع 

تفارقت  ما  كثريا  ال�ساعدة.  النيوليربالية 

والديناميات  الجتماعي  ال��ن��وع  ديناميات 

العامالت  الن�ساء  ���س��ارت  حيث  الطبقية 

املدين  املجتمع  يف  انخراطا  اأك��رث  تدريجيا 

واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية فيما توارت اإىل اخللف 

املوؤ�س�سات الجتماعية الدميقراطية من قبيل 

النقابات العمالية. خالل الأزمة املالية انبثق 

�سريعا  هجوما  بو�سفه  النيوليربايل  امل�سروع 

هذه  على  الجتماعي  النوع  باأثر  م�سطبغا 

التطورات الجتماعية الدميقراطية متزايدة 

الإجناز من قبل الن�سوة.

ال�����س��رائ��ب ق�����س��ي��ة ن�����س��وي��ة. اأظ��ه��رت 

النوع  باأثر  امل�سطبغة  امليزانية  و�سع  تقنية 

امليزانيات  تغريات  على  مطبقة  الجتماعي 

العجز  م��ن  التقليل  حم���اولت  اأن  الوطنية 

لي�ست ذات تبعات مت�ساوية على كل قطاعات 

يف  الن�ساء.  فائدة  لغري  ترجح  بل  ال�ساكنة 

العموم  مكتبة جمل�ض  اأوردت  املتحدة  اململكة 

اأن من جملة 8.1 مليار جنيه اإ�سرتليني قيمة 

ت�ساعد �سايف ال�سريبة ال�سخ�سية مق�سومة 

ميزانية  �سمن  ال��ف��ائ��دة  اق��ت��ط��اع��ات  ع��ل��ى 

2010، كانت 5.8 مليار جنيه اإ�سرتليني )72 

باملائة( واجبة الدفع على الن�ساء مقابل 2.2 

واجبة  باملائة(   28( اإ�سرتليني  جنيه  مليار 

ال�سرائب  كانت  فيما  ال��رج��ال.  على  الدفع 

)التي يدفعها الرجال يف غري تنا�سب( بالكاد 

العمومية  واخلدمات  املنافع  كانت  تت�ساعد 

)التي تتمتع بها الن�ساء يف غري تنا�سب( تقتطع 

ب�سدة �سارمة. اللجوء اإىل ر�سوم ال�سرائب اأو 

اإدخال �سريبة على التحويالت املالية )الذي 

جعله قادة فرن�سا واأملانيا �سيا�سة اأوروبية على 

الرغم من مقاومة لندن( �سيا�سات م�سطبغة 

باأثر النوع الجتماعي. 

يتعلق  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن  اآخ���ر  م��ث��ال 

لتوفري  الوطنية  امليزانيات  من  بالقتطاعات 

ماآوي  تاأمني  قبيل  من  حملية  رعاية  خدمات 

ومالجئ، ومرافقة وم�ساعدة للعمال والتوقي 

تطوير  ك��ان  امل���راأة.  على  امل�سلط  العنف  من 

دميقراطية  اجتماعية  اإج��اب��ة  القطاع  ه��ذا 

العنف  الجتماعي على  النوع  باأثر  م�سطبغة 

كانت فيها الأولوية لتطوير خمزونات الرعاية  

التي �ساعدت الن�ساء من ال�سحايا اأكرث مما 

العنف  مقرتيف  على  عقابية  اإج��اب��ات  كانت 

مل  �سغري  بحثي  م�سروع  ح�سب  ال�سجن.  يف 

القتطاعات  تعقيدات  ح��ول  املعطيات  تكن 

غري  املنظمات  م��ن  اآت��ي��ة  مب�ساعدة  مغطاة 

احلكومية والنقابات العمالية التي ا�ستثمرت 

�سّخمت  امل��ع��ل��وم��ة«.  »ح��ري��ة  اإج�����راءات  يف 

الق��ت��ط��اع��ات امل���ق���درة ب��واح��د ب��امل��ائ��ة من 

امليزانيات الوطنية اإذ ترجمت اإىل 31 باملائة 

املحلية  املجال�ض  طرف  من  القتطاعات  من 

لفائدة اخلدمات املتعلقة بالتوقي من العنف 

جتاه الن�ساء جزئيا ب�سبب كون تلك اخلدمات 

اأقل متتعا باحلماية القانونية من غريها من 

اخلدمات التقليدية. 

  إجابات متباينة 
القت�ساد  هيكلة  اإع����ادة  ع��ن  ت��وّل��دت 

من  غريها  ويف  املتحدة  اململكة  يف  واملجتمع 

بني  بجالء  اختلفت  عديدة  اإجابات  البلدان 

واحدة  كانت  متباينة.  اآث��ارا  وخلفت  البلدان 

هذه  يف  التفكري  بها  اأمكن  التي  الطرق  من 

من  كان  ما  بني  التعار�ض  مقارنُة  التباينات 

منه  مت  وم���ا  امل���دين  املجتمع  �سمن  جتنيد 

موجها �سد الدولة. ا�ستملت حمالت التجنيد 

كانت  التي  احتلوا  املدين على  املجتمع  �سمن 

ح��ا���س��رة يف ال��ع��دي��د م��ن امل���دن الأوروب���ي���ة 

والأمريكية ال�سمالية �سواء ب�سواء ولكن كانت 

اإذ يف  الأخ����رى  ال��ع��دي��د م��ن احل��م��الت  ثمة 

التهرب  مثال مت جتنيد حول  املتحدة  اململكة 

ل  ن�سقته   منه  ال�سركات  وتف�سي  ال�سريبي 

اقتطاع. مع �سقوط احلكومات تكونت اأحزاب 

ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ج��دي��دة  �سيا�سية 

الأوروبية مبا �سمل فرن�سا )احلزب الي�ساري( 

حتالفات  وك��ذا  واأي�سلندا  )الي�سار(  واأملانيا 

الي�سارية  التجنيد  حمالت  اخت�ست  جديدة. 

ن�سوي �سخم. قد  با�ستمالها على مكون  هذه 

يكون من اخلطاأ، يف �سياق اأوروبي، دفع هذه 

اخلارجني  بني  �سديدة  قطبية  اإىل  التطورات 

اأ�سكال  اأن  مبا  حتتها  واملن�سوين  الدولة  عن 

وه��وؤلء.  ه��وؤلء  جتند  هذه  ال�سيا�سي  التطور 

اجلديدة  التمف�سالت  اأق���وى  كانت  فحيث 

يف  الن�سوية  وال��ق��وى  الي�سارية  ال��ق��وى  ب��ني 

ال�سلبية  لالآثار  اأقل  تركيز  كان  اأي�سلندا مثال 

لالأزمة املالية على قلة من النا�ض وتوجه نحو 

دميقراطية اأعمق.

مل تنق�ض الأزمة املالية، فيما تتولد عن 

حماولت اإعادة الهيكلة نتائج متباينة لأ�سباب 

الفروق بني ما مت من جتنيد، ول  اأقلها  لي�ض 

اأي�سا  بل  فح�سب  بالراأ�سمالية  ذل��ك  يتعلق 

ماآل  يزال  ول  الجتماعي.  النوع  نظام  ب�سكل 

الو�سع حمل �سراع.   
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> Ukrainian 
   Feminism 
   in Action

by Tamara Martsenyuk, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine 

Ofenzyva (“Feminist Offensive”) activists 
participate in May 1st (2012) demonstra-
tions in Kyiv. The placards say: “Working day 
of woman: 36 hours: 8 – wage labor, 
4 - kitchen, 24 – childcare”; “No to vio-
lence, no to sexual harassment”; 
“Free Nadya Tolokno” (an arrested activist 
with Pussy Riot, a Russian feminist punk-
rock collective). Photo by Ofenzyva.

I nternational Women’s Day 
(March 8) brings Ukrainian 
women not only fl owers and 
extra attention but also re-

minders about their rights for which 
they have been fi ghting for more than 
a century. Last year a young feminist 
initiative, “Feminist Offensive,” estab-
lished new ways of celebrating the 
8th of March by organizing a feminist 
art workshop, a feminist international 
conference and a feminist march.

   “Feminist Offensive” (http://ofenzyva.
wordpress.com) is an independent 
public initiative that fi ghts to over-
come patriarchal forms of power in 
its various manifestations (sexism, 
homophobia, transphobia, ageism, 
racism, and chauvinism) and stands 
for the economic and reproductive 
rights for women. It wants to change 
discriminatory social and legislative 
practices, to create space for criti-
cal gender studies and independent 

>>

النسوية 
األوكرانية

في خضم الفعل
بقلم تامارا مارتسنيوك )Tamara Martsenyuk(، آكاديمية جامعة كييف-موهيال الوطنية، أوكرانيا

الن�سوية«(  )»الهجومية   Ofenzyva  ن�سطاء 

ي�سركون يف مظاهرات 1 مايو )2012( يف كييف. 

اليافطات تقول: »يوم عمل املراأه: 36 �ساعة: 8 - 

العمل املاأجور، 4 - مطبخ، 24 - رعاية الأطفال؛« 

لنادية  »احلرية  للتحر�ض اجلن�سي؛  ل  للعنف،  »ل 

 .Ofenzyva تولكنو« )نا�سطة معتقلة(. ت�سوير

الع��امل�ي  امل����راأة  ي����وم 

م���ار����ض(   - اآذار   8(

والهتمام  ال��زه��ور  الأوك��ران��ي��ات  للن�ساء 

ال�سديد فح�سب بل كذلك تذكريا بحقوقهن 

اأك���رث من  ط���وال  اأج��ل��ه��ا  م��ن  نا�سلن  ال��ت��ي 

مبادرة  اأ�س�ست  املا�سية،  ال�سنة  يف  ق��رن. 

لطرق  ن�سوي«  »هجوم  ا�سمها  �سابة  ن�سوية 

الثامن من مار�ض  اإحياء ذكرى  جديدة يف 

وموؤمترا  ن�سوية  فنية  ور�سات  تنظيم  عرب 

ن�سويا دوليا وم�سرية ن�سوية.

http://ofenzyva.wordpress.( هجوم ن�سوي

من  تكافح  م�ستقلة  عمومية  مبادرة   )com
يف  البطريركية  القوة  اأ�سكال  اإبطال  اأجل 

خمتلف جتلياتها )امَلْيز بني اجلن�سني، معاداة 

اجلن�سية،  الثنائية  معاداة  اجلن�سية،  املثلية 

وال�سوفينية(  والعن�سرية  الُعُمري،  امَلْيز 

القت�سادية  الن�ساء  حقوق  اأجل  من  وتنا�سل 

والإجنابية. وهي ت�سعى اإىل تغيري املمار�سات 

من  والت�سريعية  الجتماعية  التمييزية 

النوع  يف  نقدية  درا�سات  ف�ساء  خلق  اأجل 

لم يجلب
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الجتماعي ون�ساط �سيا�سي ومن اأجل تطوير 

متييزية  غري  ولغة  حتريرية  ن�سوية  معرفة 

جن�سيا وتقا�سمهما.

الثالثة  الأيام  ذو  الدويل  املوؤمتر  ج�ّسد 

نقطة  الن�سوية-   « عنوان  حتت  انعقد  الذي 

للقاء  ف�ساًء   )2012 مار�ض   7-5( جتميع« 

وَجَمَع  ن�سوي«  »هجوم  نظمته  والت�سامن 

ورو�سيا  اأوكرانيا  من  ون�سطاء  اأ�ساتذة 

والوليات  وفرن�سا  وفنلندا  و�سربيا  وبولونيا 

املتحدة. يف جل�سة »الأداء ال�سيا�سي الن�سوي« 

�سد  القاعدية  مبادراتهم  امل�ساركون  تقا�سم 

ى  حِلً و�سع  خالل  ومن  الن�ساء.  حقوق  خرق 

اأو  والأعراف  الجتماعات  بقاعة  والع�سف 

الن�سوية  املجموعة  اأبرزت  الفنية  املعار�ض 

هيئات  عن  الن�ساء  غياب  »اللحية«  املنا�سلة 

�سنع القرار الواقعة حتت الهيمنة الذكورية. 

على  )�سربيا(  ن�ساء«  »اآ.�ض.ت.  اعتمدت 

اإىل  النتباه  جتلب  حتى  �سوارعية  اإجنازات 

النوع  على  املوؤ�س�ض  العنف  اأ�سكال  خمتلف 

الن�ساء،  قتل  املنزيل،  )العنف  الجتماعي 

فرقة  تتمكن  اإلخ(. مل  الإرهاق،  الغت�ساب، 

البنك )punk( الن�سوية الرو�سية »انتفا�سة 

يف  امل�ساركة  من   )Pussy Riot( املراأة« 

اأع�سائها  على  القب�ض  اإلقاء  ب�سبب  املوؤمتر 

امل�سيح  كني�سة  مذبح  يف  عر�سها  جراء 

املنظمون  برمج  كما  مو�سكو.  يف  املخل�ض 

لدعوة املجموعة الن�سوية الأوكرانية ال�سعبية 

جذر  عن  عبارة  )اللفظة  »فمن«  ال�سهرية 

ميكن اأن ت�ستق منه كلمات حميلة على املراأة- 

التي حتتج عارية �سدور ع�سواتها  املرتجم( 

من اأجل مناق�سة جتربتهن يف امليدان، ولكن 

)اإىل  اخلارج  اإىل  �سفرها  اأن  راأت  املجموعة 

من  اأهمية  اأكرث  العارية  بتظاهرتها  تركيا( 

الن�سال من اأجل حقوق الن�ساء يف اأوكرانيا.

خالل امللتقى نوق�ست الهجومات الدينية 

يف  الن�ساء  حقوق  على  الق�سوى  واليمينية 

اأوكرانيا وبولونيا ورو�سيا. وعليه فقد فح�ست 

�سيلتوو�سكا  اآغاتا  البولونية  الإنا�سة  عاملة 

حول  اجلدل   )Agata Chełstowska(

بها  تتالعب  التي  والطريقة  الإجها�ض 

حول  التفاو�ض  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  به 

العالقة بني بولونيا والعامل الغربي )والحتاد 

النظر عن  الأوروبي على الأخ�ض(، ب�سرف 

ال�سيا�سي  املناخ  ي�سعها  التي  الفعلية  الآثار 

الإجنابية.  و�سحتهن  الن�ساء  حقوق  على 

 )Lesya Pagulich( باغولي�ض  لي�سيا  حللت 

 )Galina Yarmanova( وغالينا يارمانوفا

التي  الأ�سولية  الدينية  املجموعات  خطابات 

نا�سطة  الأخرية  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  باتت 

يف  والتخ�سيب  الإجها�ض  �سد  حمالتها  يف 

الأنابيب واملثلية اجلن�سية يف اأوكرانيا. 

الكني�سة  بني  التعاون  مو�سوع  اختري 

والدولة يف الهجوم على حقوق الن�ساء لَعْنَوَنِة 

الن�سوية.   2012 مار�ض  من  الثامن  م�سرية 

»الكني�سة  �سعار  حتت  م�سارك  مائتا  تظاهر 

عدم  »�سريبة  تنف�سال«،  اأن  اآن  والدولة: 

الإجناب: �سريبة على الفقر« )ُعِر�ض موؤخرا 

يف الربملان الأوكراين م�سروع قانون يريد اأن 

يوظف �سريبة على الأ�سخا�ض الذين جتاوزوا 

�سعار  كان  ينجبوا(.  اأن  دون  من  �سنة   30

اًنا من املطبخ- مزيًدا  ال�سنة املا�سية » ُنْق�سَ

»العائلة،  لالأولياء«  حتتية  »بنى  الكتب«،  من 

الن�سويون  طالب  كما  اإلخ،  ُي�ْسَتَحّب«،  مكان 

الأوكرانيون باإطالق �سراح ن�سطاء »انتفا�سة 

املراأة« التي اأ�سرنا اإليها اأعلى هذا ال�سجينات 

من اأجل احتجاجهن امل�ساد للكني�سة. 

الهجومات على  الن�ساء  ا�ستبقت م�سرية 

حقوق الن�ساء الإجنابية مثل ذاك الذي مت يوم 

12 مار�ض 2012 يف فريخوفنا رادا )الربملان 

اأنريي  النائب  اقرتح  عندما  الأوكراين( 

اإقرار  م�سروع   )’Andriy Shkil( �سكيل 

للحمل  ال�سطناعي  الإنهاء  مينع  ت�سريع 

)الإجها�ض(. يف ظل القانون ال�ساري، ميكن 

 12 احلمل  يتجاوز  مل  ما  جته�ض  اأن  للمراأة 

اأ�سبوعا. تزامنا مع اقرتاب موعد النتخابات 

الربملانية يف خريف 2012 ي�سعى ال�سيا�سيون 

»ال�ساخنة«  الق�سايا  هذه  مثل  ا�ستغالل  اإىل 

والأخالقية  الدميغرافية  التوجهات  قبيل  من 

اجلن�سية. 

الدينيني  الفاعلني  حماولت  من  باأثر 

املراأة  حقوق  على  الهجوم  وال�سيا�سيني 

الإجنابية كتبت منظمات ن�سوية غري حكومية 

اأوكرانيا  رئي�ض  اإىل  وجهتها  جماعية  ر�سالة 

ورئي�ض الربملان الأوكراين و�سيا�سيني اآخرين 

الإجها�ض.  جترمي  اآثار  مبراعاة  مطالبينهم 

ويف ال�سابع والع�سرين من مار�ض 2012 نظم 

ن�سطاء من اأجل حقوق الن�ساء موؤمترا �سحفيا 

اأخطار  ما  اأوكرانيا:  يف  الن�ساء  »قتل  حول 

ال�سيا�سيني  على  واأحلوا  الإجها�ض؟«  جترمي 

الذي  التمييزي  امل�سروع  �سد  ي�سّوتوا  باأن 

ويعر�ض  الإجنابية  املراأة  حقوق  ينتهك 

�سحتها للخطر.

ن�سال  بو�سفها  الن�سوية  انتهت  ختاما، 

ومناق�سة فكرية خالل ال�سنتني الأخريتني اإىل 

الأوكرانية،  العمومية  ال�ساحة  على  الظهور 

ويف اأجل لي�ض قريبا، �ستكون مبادرات �سعبية 

على  املت�ساعد  للهجوم  م�سادة  قوة  متّثل 

حقوق الن�ساء.  
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produces particular consequences in peoples’ social im-
aginaries and practices. The widespread agreement that 
this is a public problem, qualitatively different from the 
past, raises a series of questions about the causes, the 
personal risks, and the necessary solutions. The answers 
make up the pieces of a sociological account of insecu-
rity. This approach to reality tells us which emotions are 
logical to feel, and it also projects itself into the realm of 
action and obligatory precautions, which we call insecu-
rity management. The spread of unease also contradicts 

> Rising Levels
   of Insecurity

in Latin America
by Gabriel Kessler, National University of La Plata, Argentina

C oncern about crime has spread throughout 
Latin America. This is not surprising given 
that this region, which contains only 14% of 
the world’s population, accounts for about 

40% of all homicides with fi rearms. Fear of crime is very 
high even in countries with relatively low crime rates, 
such as Argentina, Costa Rica, Chile and Uruguay. Using 
a multiple methods approach, I studied the “feeling of 
insecurity” in Argentina and made comparisons with oth-
er countries in the region.1 The expanding fear of crime 

A protester holds up a sign with the colors of the Argentine fl ag, 
saying “Stop Insecurity,” during a protest against crime in Buenos 
Aires in 2009. 

مستويات الأمان 
متفاقمة

في أمريكا الالتينية
بقلم غابريال كيسلر )Gabriel Kessler(، جامعة ال بالتا الوطنية ، األرجنتين

 متظاهر يحمل يافطة باألوان العلم الأرجنتيني تقول »ل لإنعدام الأمن،« خالل  

مظاهرة �سد الإجرام يف بوين�ض اير�ض يف 2009.  

مما  ذاك  لي�ض  الالتينية.  اأمريكا  باجلرمية  الن�سغال 

يثري الده�سة يف هذه املنطقة التي ل توؤوي اإل 14 باملائة 

القتل  باملائة من عمليات   40 العامل فيما ت�سجل ما يقارب  من �سكان 

بالغة الرتفاع  يبلغ اخلوف من اجلرمية م�ستويات  النارية.  بالأ�سلحة 

حتى يف البلدان التي ت�سجل معدلت جرمية منخف�سة مثل الأرجنتني 

املقاربات  من  العديد  م�ستخدما  والأوروغواي.  وال�سيلي  ريكا  وكو�ستا 

واأجريُت  الأرجنتني  يف   )insecurity( بالالاأمان«  »ال�سعور  در�سُت 

اآثارا  اجلرمية  انت�سار  يوّلد  املنطقة.  يف  اأخرى  بلدان  مع  مقارنات 

يثري  وعلى ممار�ساتهم.  الجتماعية  النا�ض  على خماييل  خم�سو�سة 

التفاق وا�سع النت�سار على اأن الأمر م�سكل عمومي خمتلف نوعيا عن 

املا�سي �سل�سلة من الأ�سئلة حول الأ�سباب واملخاطر ال�سخ�سية واحللول 

الواجبة. ومتثل الأجوبة مكونات عر�ض �سيو�سيولوجي لالاأمان. حتدد 

كما جتد  الإح�سا�ض  تبدو منطقية  م�ساعر  اأية  الواقع هذه  مقاربة  لنا 

ن�سميها  التي  تلك  الواجبة  والحتياطات  الفعل  جمال  يف  �سدى  لها 

الت�سرف يف الالاأمان. كما اأن انت�سار القلق يتناق�ض مع نتائج اأبحاث 

اأكرث انح�سارا. يغرّي ذلك من جهة  مرحلة �سابقة كان فيها الن�سغال 

يعم
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تتغري  اأخرى،  جهة  ومن  والت�سلطية،  اخلوف  بني  الكال�سيكي  الربط 

�َسَبب توطن اخلوف  ُلْغز  الالاأمان ومنها مثال  تناق�سات  ب�سواء  �سواء 

اأكرث لدى املجموعات الأقل ت�سررا ظاهرا.

منذ الدرا�سات الأوىل يف الوليات املتحدة يف ال�سنوات 1960 بدا 

نحو  ينحو  وهو  احلقيقية.  اجلرمية  عن  ن�سبيا  م�ستقال  ذاته  اخلوف 

م�سكال  التاأ�س�ض  ومبجرد  ولكنه  به،  النا�ض  اب  ُم�سَ مع  طردا  النماء 

يحدد  اجلرمية.  معدلت  انخف�ست  واإن  حتى  يقل  ل  فاإنه  اجتماعيا 

التعريُف املعتاد اخلوَف من اجلرمية على اأنه اإجابة عاطفية على خوف 

اأو قلق اإزاء جرمية اأو على رموز َيْجَمع النا�ض بينها وبني اجلرمية. نحن 

نخرّي فكرة »ال�سعور بالالاأمان« على اأ�سا�ض اأن هذا املفهوم ، وحتى اإن 

ظلت الإحالة على اخلوف ت�سطلع بدور مركزي، ي�سمل عواطف اأخرى 

الن�سغالت  ي�سمل  كما  الوهن  اأو  وال�ستنكار   الغ�سب  مثل  �سلة  ذات 

معاجلة  على  ت�ساعد  التي  والأفعال  اأ�سبابها  واحلكايا حول  ال�سيا�سية 

الالاأمان.

لي�ض  الأرجنتينيني؟  امل�ستجوبني  اإىل  بالن�سبة  الالاأمان  ما  والآن 

خ�سو�سية  اإن  �سرورة.  مبا�سرة  عالقة  يف  القانون  وخرق  الالاأمان 

تهديد  �سورة  يف  الالاأمان  يبدو  اخلطر.  ع�سوائية  هي  الالاأمان 

وجوهه  اأحد  كان.  اأّي  على  َيْنَق�ضَّ  اأن  ميكنه  ولالأ�سخا�ض  للممتلكات 

وا�سح  التق�سيم  انتفاء  اإىل  يوؤدي  مبا  اخلطر  توطني  اإعادة  يف  يتمثل 

التحديد بني املناطق الآمنة واملناطق غري الآمنة. اأحد وجوهه الأخرى 

يتمثل يف عدم القدرة على حتديد اأ�سكال اخلوف ذلك اأن متّثل التهديد 

�سباب املجموعات  الأكرث و�سما مثل  ال�سور  يكف عن القت�سار على 

ال�سور  تعددية  تعزز  كان.  لأّي  بال�سك  �سمول  بو�سفه  بل  املهم�سة 

والأماكن اخلطرة هذه ال�سعور بتهديد ع�سوائي يح�سر يف كل مكان.

ركزت الدرا�سات يف املو�سوع على الإجابة على عدد من الأ�سئلة 

الأقل  املجموعات  �سفوف  يف  اأعلى  الالاأمان  يبدو  ملاذا  والتناق�سات: 

والطبقة  اخلوف  بني  العالقة  ما  وال�سيوخ؟  الن�ساء  مثل  م�سابا 

الجتماعية؟ عاينُت هذه التناق�سات يف احلالة الأرجنتينية م�ستخدما 

تبدو  ل  للطبقة  اعتبارا  والكمية.  الكيفية  الطرائق  بني  املراوحة 

الكيفية  املعطيات  وجهة  ومن  ولكن  الو�سوح  تامة  الكمية  الختالفات 

اأثبت التباعد والتقارب حماور متييز هامة. تدرك الطبقات ال�سعبية 

الو�سطى  الطبقات  تكابد  فيما  للتهديد  �سديدا  واجتماعيا  ماديا  قربا 

ُنوُّ يف منط القراءة  والعليا بعدا اجتماعيا وماديا عن اجلرمية. يوؤّثر الدُّ

ال�سيا�سية املبنية على العموم »من الأ�سفل يف اجتاه الأعلى«. يف مناطق 

حالت  على  ترتكز  عديدة  حملية  حوارات  تنتظم  ال�سعبية  اجلوار 

ملمو�سة وتتمحور املناق�سة حول اجلماعة ذاتها. يف مناطق الطبقات 

الأ�سفل«،  اجتاه  يف  الأعلى  »من  نظرة  امل�سافة  تتبنى  والعليا  الو�سطى 

دون  من  ال�سيا�سية  اأو  الجتماعية  ال�سياقات  على  يرتكز  تف�سريا  اأي 

الإحالة على حالت فردية. ولكن الدنو ل يعني يف ذاته َقْدرا م�سافا من 

التعاطف ول امل�سافة مواقف عقابية اأكرث عددا. ميكن للُقْرب اأن يحمل 

الجتماعية  الظروف  ع�سر  من  الرغم  وعلى  اإذ،  اأخالقية  اإدانة  على 

امل�سرتك بني اجلميع، فاإن » اأبنائي ل ي�سرقون«، اأو، ويف املقابل ميكن 

يف  �سيئني  اأطفال  »لي�سوا  اأنهم  اأ�سا�ض  على  ُيْعَذروا  اأن  العائلة  لأفراد 

الأ�سباب  با�ستدعاء  املَُباِعَدة  امل�سافة  ترتبط  منوذجيا  دواخلهم«. 

يعترب  الذي  الأق�سى  الرجعي  باملوقف  اأي�سا  ولكن م�سحوبة  البنيوية 

اأن احلا�سل هو »�سكل معا�سر من حرب الع�سابات« وعليه فاإن قدرا 

مزيدا اأو منقو�سا من العقابية لي�ض خم�سو�سا بطبقة بعينها وهو ما 

ميّثل واحدا من مو�سوعات اجلدل يف املنطقة. 

اأظهرت  الجتماعي.  النوع  حول  املركزي  التناق�ض  يتمحور 

املعطيات على الدوام خوفا اأكرث يف �سفوف الن�ساء كما اأن املحاورات 

الالاأمان  ينت�سر  عندما  ولكن  الختالف.  هذا  اأبرزت  ال�سلة  ذات 

قواعد   « حول  الجتماعي  النوع  باأثر  امل�سطبغة  الختالفات  ت�سبح 

عنه  والتعبري  باخلوف  ال�سعور  ي�سبح  عددا.  اأقل  التعبري«  و  امل�ساعر 

بالن�سبة اإىل الرجال اأكرث م�سروعية وب�سفة اأعم، وخالل املراوحة بني 

التحقيق )الكمي( واملحادثات الكيفية انتهت نف�ض العنا�سر التي قالت 

خوفا  لها  اإن  املحادثات  خالل  القول  اإىل  تخاف،  ل  اإنها  التحقيق  يف 

»منطقيا« باعتبار ما يحّدد الو�سعية.

قلّية كانت مالحظته ممكنة يف عالقة 
َ
َنْعًتا لأ عندما كان اخلوف 

مبا�سرة مع املواقف الت�سلطية. يتعلق اجلدل الراهن يف املنطقة مبا اإذا 

كان تفاقم م�ساعر الالاأمان مولدا للمزيد من العقابية. يكون الالاأمان 

كان  واإن  ال�سابقة  ال�سيا�سية  الإيديولوجية  ح�سب  خمتلفا  العموم  على 

ميكن له اأي�سا اأن يجرف القناعات الدميقراطية. ميكن لنا من خالل 

حكايا الالاأمان  اأن نرى ما ن�سميه »النزلق العقابي«، عنيُت التحول 

من مواقف غري �سارة نحو م�ساندة اإجراءات اأكرث حزما، واإن مل تكن 

الأكرث تطرفا. ثمة هناك اأكرث مما عداه اجنراف ملا ي�سمى التف�سري 

بالأزمة الجتماعية. يف الع�سرية املن�سرمة كان هناك اإجماع على اأن 

اليوم، وبعد �سنوات  النيوليربالية، و  اأثر �سلبي لالإ�سالحات  اجلرمية 

عدة من منو الفقر والالم�ساواة وتقهقرهما، تناق�ض الفقر نزرا قليال. 

وعليه فاإن ذلك ي�سع اأمام الآكادمييا الأمريكية الالتينية حتدي بناء 

ما  مثل  متاما  اإذ،  املت�ساعد،  العقابي  للخطاب  ذكاء  اأكرث  تف�سريات 

اأن  اإىل  العقابية  ت�سري مثل هذه اخلطابات  اأخرى،  �سياقات  حدث يف 

التف�سريات التي حتولت من البنية الجتماعية اإىل اإدانة الأ�سخا�ض.

لي�ض يوجد قليل من الأ�سئلة التي ميكن اأن ي�سعها انت�سار الالاأمان. 

ميكن لالأجوبة التي يديل بها الآكادمييون اأن ت�ساعد على اإجناز �سيء 

ما و�سيكون ال�سكل الذي ميكن لنا به اأن ن�سّوق هذه الأجوبة اإىل باقي 

املجتمع مرتهنا اإىل حد بعيد بنوعية دميقراطياتنا.  
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الطبقة الوسيطة الزنجية 
في كولومبيا:

طباق اجتماعي
بقلم مارا فيفروس فيغويا )Mara Viveros Vigoya(، جامعة كولومبيا الوطنية، بوغوتا، كولومبيا

الدرا�س���ات  م���ن  العدي���د 

الكولومبي���ني  ال�س���كان  اأن 

ذات الأ�س���ل الأفريقي يح�سل���وا على العائد 

الأدن���ى م�ستوى، ونوعية احلي���اة الأكرث فقرا 

وي�سج���ل اأعلى ن�سب ت�سغي���ل لالأطفال واأدنى 

الجتماع���ي  التاأم���ني  يف  النخ���راط  ن�س���ب 

واأعل���ى ن�س���ب القابلية للتده���ور الدميغرايف 

 Urrea( مقارنة باأي جمموع���ة يف كولومبيا

et al., 2004(. بل ل يزيد على التاأكيد على 
ا�ستمرار التمييز العن�سري يف كولومبيا ذلك 

العدد القليل من الرجال ال�سود والعدد الأقل 

م���ن الن�س���اء ال�س���وداوات يف املواق���ع الأعلى 

يف املجتم���ع امل���دين والدول���ة ويف ال�س���ركات 

اخلا�سة متام���ا مثلما هو احلال �سواء ب�سواء 

يف م���ا يخ�ض ال�س���ور الإيجابية عن الرجال 

والن�ساء ال�سود يف و�سائط الإعالم والتمثالت 

الرمزية ال�سارية عنه���م يف الأماكن العامة. 

اأمن معن���ى يف ه���ذا ال�سي���اق لالعتماد على 

درا�سات الع���دد القليل من ال�س���ود الذين مل 

يكونوا عر�سة ملثل هذه التجارب؟

اأح���د الأجوبة يق���ول اإن ذل���ك ميكن اأن 

يكون منا�سبا يف �سياق مثل الكولومبي بحيث 

ي�ساعد على اإبراز م�سارات تقدم الكولومبيني 

ذوي الأ�س���ول الأفريقي���ة الجتماعي للعيان 

قليل���ة  ال�س���ريورات  تل���ك  اأن  اعتب���ار  عل���ى 

اخل�س���وع للدرا�س���ة ومق�سي���ة عل���ى العموم  

من �سرديات التاريخ الوطن���ي. وعليه فاإنهم 

يوفرون بديال ممكنا للتمثالت التي تتناق�ض 

مع متثالت هذه ال�ساكنة النمطية. 

من خ���الل درا�ستن���ا نع���رف الآن بع�ض 

الوقائ���ع الت���ي كنا جنهل حول ه���ذه ال�ساكنة 

مبا يف ذل���ك الكيفية التي به���ا يتقاطع النوع 

الجتماع���ي والع���رق والطبقة م���ن اأجل بناء 

ذوات من الطبقة الو�سيطة الزجنية. اأعر�ض 

هاهنا البع�ض من النتائج التي تو�سلت اإليها 

 Viveros and( يف درا�س���ة وا�سعة النط���اق

.)2010 ,Gil

  من هم الساعون إلى االرتقاء؟ 
وع���رب  الع�سري���ن،  الق���رن  جم���رى  يف 

تراك���م راأ����ض امل���ال القت�س���ادي يف املناطق 

الريفي���ة واملنجمي���ة، واإىل ح���د بعي���د بف�سل 

تزاي���د فر�ض الو�س���ول اإىل التعلي���م العايل، 

تكون���ت »طبقة و�سيط���ة زجني���ة« يف مناطق 

ه���ذه  مبق���دور  كان  الب���الد.  م���ن  خمتلف���ة 

الطبق���ة اأن حت�س���ل عل���ى ف�س���اء اجتماعي 

و�سيا�سي واقت�سادي على الرغم من توا�سل 

التحيز العن�س���ري والتمييز. متت �سريورات 

احلراك الجتماع���ي ال�ساعد الذي اأجنزته 

بط���رق  كولومبي���ا  يف  ال�س���وداء  ال�ساكن���ة 

اجلهوي���ة  ال�سياق���ات  خ�سو�سي���ات  اتبع���ت 

والقت�سادية والجتماعي���ة وال�سيا�سية التي 

انبثق���ت فيه���ا. يحي���ل التحليل ال���ذي اأقدمه 

هاهن���ا على اأنا�ض يعي�س���ون يف مدينة بوغوتا 

جاء اأغلبهم م���ن منطقة )املحيط( الهادي، 

وه���ي املنطق���ة الت���ي حت���وي اأك���رب ق�سم من 

النا�ض ذوي الأ�سول الأفريقية يف البالد. 

م�ساراته���م  حتلي���ل  قاع���دة  عل���ى 

اأجي���ال،  امت���داد ثالث���ة  الجتماعي���ة عل���ى 

ه���م ذواته���م، اآباوؤه���م واأجداده���م، حددنا 

جمموعت���ني رئي�ستني يعرفهما منط احلراك 

الجتماع���ي: اأولئ���ك الذي���ن يعي���دون اإنت���اج 

و�سعي���ات اآبائه���م واأجداده���م الجتماعي���ة 

واأولئ���ك الذين يتج���اوزون اجتماعيا ما كان 

علي���ه اأ�سالفه���م. ميكن لنا داخ���ل املجموعة 

الثانية اأن منّيز ب���ني معّدلت حراك خمتلفة 

اإذ ي�سع���د البع����ض تدريجي���ا فيم���ا ي�سع���د 

اآخ���رون ب�سرعة اأك���رب. ت�سري نتائ���ج حتليلنا 

اإىل اأن م�س���ارات الن�ساء تنح���و اإىل اأن تكون 

اأكرث اإع���ادة لالإنتاج من م�سارات الرجال اأي 

وبعبارة اأخرى ت�سه���د الن�ساء حراكا �ساعدا 

اأقل مم���ا ي�سهده الرج���ال، ومعظ���م الن�ساء 

الالئ���ي اأجنزن ذلك هن عل���ى الأغلب بنات 

مهني���ني اأو اأنا����ض ذوي م�ست���وى متو�سط من 

التعليم على الأقل. وعل���ى النقي�ض من ذلك 

يك���رث يف الرج���ال اأن يكونوا اأبن���اء اأو اأحفاد 

اأنا����ض ذوي تعلي���م منخف�ض امل�ست���وى اأو من 

دون تعلي���م. اإذا ما اأخذن���ا بنظر العتبار اأن 

غالبي���ة اأجداد الرج���ال والن�س���اء جمتمعني 

مل يرت���ادوا املدر�سة اأمكن لن���ا اأن ن�ستنتج اأن 

نقط���ة التحول الرئي�سة يف م�س���ارات التعليم 

كان بني جيل الأجداد وجيل الآباء.  

  موقع النوع االجتماعي في 

رقي األفروكولومبيين االجتماعي

بالإ�ساف���ة اإىل تزاي���د الدخ���ل، يق�س���ي 

احل���راك الجتماع���ي بتبني »تطب���ع طبقي« 

يت�س���م هو اأي�س���ا، حتى واإن ب���دا اأنه ل يحيل 

اإل على اختالف���ات يف راأ�ض املال الجتماعي 

الن���وع  باأث���ر  م�سطبغ���ا  بكون���ه  والثق���ايف، 

الطبق���ات  تع���ّرف  ل  والع���رق.  الجتماع���ي 

الو�سيط���ة يف تناق�سها مع الطبقات ال�سعبية 

عالق���ة  يف  ب���ل  فح�س���ب  منه���ا(  )الأدن���ى 

بالعديد م���ن العنا�سر املكون���ة لهوّيات النوع 

الجتماعي الهيمني���ة. يف هذا املعنى يق�سي 

احل���راك ال�ساع���د بالن�سب���ة اإىل ال�سود من 

الرج���ال والن�س���اء بتثبيت املعاي���ري املهيمنة 

أظهرت
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م���ن وجه���ة الن���وع الجتماع���ي وتبن���ي قي���م  

ومعاي���ري جتعل امل���راأة اأو الرج���ل »حمرتما« 

يف املجتمع الكولومب���ي وهي تلك التي تن�سب 

عادة اإىل البي�ض من الرجال والن�ساء اأو اإىل 

اخلال�سي���ني منه���م )املنحدرين م���ن اأبويني 

خمتلفي الع���رق- املرتجم(. جت���ارب البناء 

الذات���ي هذه دائمة التاأث���ري يف العنا�سر التي 

تخو�سها حمّول���ة ال�سود من الرجال والن�ساء 

اإىل ذوات من�سبط���ة ولبقة الت�سرف وذواٍت 

�سارمٍة يف اإجنازاتها يف العمل كما يف املنزل.

الن�س���اء  ح���الت  يف  يعن���ي  ذل���ك  كان 

�ساحل���ات  اأمه���ات  يك���ن  اأن  امل�ستجوب���ات 

وزوجات مثاليات تت�سم اأ�سواتهن وحركاتهن 

والوق���ار  باله���دوء  الجتماع���ي  و�سلوكه���ن 

مكيفات تقدميهن لذواتهن مبا يوافق �سورة 

الأنوث���ة التي تثّمنه���ا الطبق���ات الجتماعية 

الراقي���ة. من اأجل احلف���اظ على احرتامهن 

عم���دت ه���وؤلء الن�س���وة اإىل ن���زع ال�سم���ات 

اجلن�سية الفارقة عنهن ب���دءا من اأعمارهن 

الغ�س���ة اأو بعد ال���زواج رادات على اتهامات 

مفرت�سة بكونهن بذيئات اأو »ذوات اأخالقية 

مريبة«.

َز مثل تبن���ي املعايري  ل���دى الرج���ال، َحفَّ

يواف���ق  مب���ا  التحل���ي  عل���ى  ه���ذه  املهيمن���ة 

امل�ستخدم���ني امل�سوؤولني واملدخرين اجليدين 

معدل���ني من تعبريهم عن املي���ل اإىل ال�سلوك 

اخللي���ع، عادل���ني عن ال�سل���وك ال���ذي ي�سع 

مو�س���ع اته���ام رجولته���م متخذي���ن ع���ادات 

ِي باأنف�سهم 
ْ
اأ مرهفة يف الف�ساء العام بغية النَّ

ع���ن الفح����ض والف�س���ق املن�س���وب اإىل رجال 

الطبقات ال�سعبية ال�سود. 

  ارتقاء فردي ال جماعي 
يف كولومبي���ا كان حراك ال�س���ود م�سارا 

فردي���ا على النقي�ض مثال م���ن الفريق الذي 

�سهد ح���راك ال�ساكنة ال�س���وداء يف الوليات 

Frazier, 1975( . مل  املتح���دة ) فراي���زر 

يكن مب�ستطاع اأفراد ه���ذه الطبقة الو�سيطة 

ال�سغ���رية يف كولومبي���ا العتم���اد على دعم 

جمموع���ة من اأج���ل م�ساعدتهم عل���ى اإدامة 

جناحه���م وتو�سي���ع مظل���ة منافعه���م اإىل ما 

يتج���اوز عائالته���م الن���واة واأقاربه���م. توؤكد 

�سب���ل احلراك الجتماع���ي ال�ساعد التي مت 

حتليله���ا هاهنا ه���ذه الو�سعي���ة حيث �سحب 

اأك���رث ال�س���ود الذين لق���وا بع����ض النجاح ما 

حت�سل���وا علي���ه عل���ى التواري���خ ال�سخ�سي���ة 

املبع���رثة والعائلي���ة الت���ي مكنته���م من حفر 

�سبل لهم ُمو�سل اإىل جمالت عي�ض الطبقات 

الو�سيط���ة، ولكنه���م مل يحدثوا رقي���ا ذا بال 

للمجموع���ة الطبقي���ة اأو الإثني���ة برمته���ا ول 

كان���وا قادرين على تغي���ري متثالتهم ال�سلبية 

لهذه املجموعة. ويف نف�ض الوقت يظهر وجود 

جمموعة م���ن �سود الطبق���ة الو�سيطة، مهما 

كانت �ساآلت���ه، اأن »العرق« ل يت�سل دائما يف 

ذات الجتاه واأن م���ن امل�ستحيل ف�سل العرق 

عن تقاطع���ات الطبق���ة و الن���وع الجتماعي 

واجلنو�سة التي تنتجه وتدميه. 

الجتماع���ي  احل���راك  ق�سي���ة  تكت�س���ي 

اأهمية خا�سة عند التفكري يف حلول للتهمي�ض 

الجتماع���ي والتمييز العرق���ي اللذين تعاين 

منهما ال�ساكن���ة الآفروكولومبية. تعترب �سبل 

كولومبي���ا  يف  ال�س���وداء  ال�ساكن���ات  ح���راك 

ال�ساع���د ا�ستثن���اءات للقاع���دة حيث ما من 

ظ���روف اجتماعي���ة تي�ّس���ر ذل���ك الرتق���اء. 

يلف���ت حتليل م�س���ار حراك ال�س���ود ال�ساعد 

انتباهنا اإىل وجود التحّيز العرقي ودميومته 

واإىل تعقي���د التجرب���ة واإىل ح���دود املقارب���ة 

التي تتبنى العتقاد ب���اأن الطبقات الو�سيطة 

ال�س���وداء يف ذاته���ا �ست�سطل���ع ب���دور طليعي 

يف الإجاب���ة عل���ى م�س���كل هام�سي���ة ال�س���ود 

الجتماعية يف كولومبيا.  
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 )Victor Vakhshtayn( فاخ�ستاين  فيكتور  مقال 

املن�سور يف العدد 3 من ال�سل�سلة الثانية من حوار كوين 

تقدير  رو�سيا.  يف  الجتماع  علم  و�سع  حول  التعليق  هذا  كتابة  اإىل 

فاخ�ستاين  لعلم الجتماع الرو�سي الراهن مبني على ما ق�سر الكاتب 

معار�سيه  فاخ�ستاين  يهاجم  املنهجية.  الق�سايا  من  حجاجه  عليه 

ي  م�ستخدما تعابري عامة ب�سبب كونه غري منخرط يف البحث اخِلرْبِ

)الإمبرييقي( ول �سالت له عمليا مع علماء الجتماع يف الأقاليم ول 

اإًذا م�ساكلهم. ومن دون نكران حق فاخ�ستاين يف تبني وجهة  يفهم 

نظره فاإننا نختلف كليا مع تقديره لعلم الجتماع الرو�سي ونرغب يف 

اأن نعر�ض فهمنا اخلا�ض للق�سايا.

�سو�سيولوجية  درا�سات  الآكادميية  للمجلة  حمررين  بو�سفنا 

يقراأها  والتي  �سو�سي�ض،  اأو  اإي�سليدوفانيا  )�سو�سيولوجي�سي�ستيكيي 

ح�سب فاخ�ستاين 66 باملائة من امل�ساركني يف موؤمتر علم اجتماع عموم 

يديرها  التي  البحوث  بتوجهات  دراية  على  نحن   )2008 �سنة  رو�سيا 

البالد  مدن  وغالبية  بيرت�سبورغ  و�سان  مو�سكو  من  الجتماع  علماء 

حمققني  بحوثهم  زمالئنا  من  الآلف  ينجز  املواقع  هذه  يف  الأخرى. 

نتائج وللحقيقة لي�ض من دون م�ساعب وخيبات. 

  ما حال علم االجتماع الروسي بالضبط؟
اأول ميكن للمرء اأن يعرث على مقاربات متنوعة وجتديدية ت�ستطلع 

اجلماعة  ِلَفْت 
َ
اأ البالد.  يف  البال  ذات  الجتماعية  التحولت  معظم 

درا�سات  بنى  الذي   )V.A. Yadov( يادوف  اأ.  ف.  اأعمال  العلمية 

لدى  املتغريين  وال�سلوك  للوعي  طريفة  معاجلة  تطوير  بغية  خربية 

 N. E.( بوكروف�سكي  اإ.  ن.  الأ�ستاذ  عمل  األفوا  كما  الإنتاج،  عّمال 

Pokrovsky( ع�سو اللجنة التنفيذية لج د ع اج الذي در�ض م�سارات 
احلياة الريفية يف اجلزء ال�سمايل من رو�سيا الأوروبية، كما األفوا عمل 

دكتور العلوم الجتماعية ف.ك. ليفات�سوف )V.K. Levashov( الذي 

فح�ض توجهات جديدة يف تطور املجتمع الرو�سي على قاعدة ع�سرين 

امل�ستدامة.  للتنمية  النظري  الإطار  على  ارتكزت  التدريب  من  عاما 

التعليق، تو�ست�سنكو،  اإىل درا�سة واحد من حمرري هذا  واأخريا ن�سري 

 P.( ستومبكا� بامتياز ب.  التي علق عليها  املتناق�ض  الإن�سان  املعنونة 

زا�سالف�سكايا  ت.اإ.  و   )Z. Bauman( باومن.  وز.   )Sztompka
.)T.I. Zaslavskaya(

ثانيا ات�سعت جمموعة موا�سيع البحث وجغرافيتها. لنعر�ض بع�ض 

قبل،  من  تدر�ض  مل  التي  الرو�سي،  املجتمع  يف  الإبداع  ق�سية  الأمثلة. 

غ. فولكوف )U.G. Volkov( عامل الجتماع  يو.  هي مو�سوع كتاب 

اإقامة علم اجتماع ع�سبي  اإمكانية  التدليل على  من رو�ستوف كما مت 

نيزمي  من  اجلامعي   )A.V. Shkurko( �سكوركو  اأ.ف.  قبل  من 

نوفغورود عاك�سا الآفاق اجلديدة يف متف�سل العلوم الطبيعية والعلوم 

التعليم،  )الدخل،  مورفولوجية  مقاربات  قاعدة  على  الجتماعية. 

در�ض  متظافرة  الو�سع(  املعنى،  )ال�سيت،  رمزية  وخطابية  ال�سلط( 

الأ�ستاذ اأو. اأ. كارمانادوف )O.A. Karmadonov( من اإيركوت�سك 

التن�سيد الجتماعي كا�سفا من ثم العديد من الق�سايا املخ�سو�سة يف 

املجتمع الرو�سي املعا�سر. 

ثالث���ا بلغ���ت املمار�سات البحثي���ة اأعماقا جدي���دة ومنها تطبيق 

املفاهي���م املعروف���ة )مثل ال�سيء العموم���ي  res publica( من اأجل 

ح���ل ق�سايا املدن الرو�سية مثل ال�ستخ���دام العقالين للبنية التحتية 

الجتماعي���ة  ال���ذي مت من قبل فريق من الباحث���ني ال�سبان يراأ�سهم 

اأو. خارخودي���ن )Kharkhordin( م���ن جامع���ة �س���ان برت�سب���ورغ 

الأوروبي���ة.
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> On the Real State of
   Sociology in Russia:  
   Opposing Vakhshtayn’s Polemics

by N.V. Romanovsky and Zh.T. Toshchenko, editors of the Russian journal Sociological Studies

V
ictor Vakhshtayn’s article in Global Dia-
logue 2.3 prompted us to write this 
commentary on the state of sociology in 
Russia. Vakhshtayn’s assessment of con-
temporary Russian sociology is arguably 

shaped by the author’s limiting himself to methodologi-
cal issues. Vakhshtayn charges his opponents in general 
terms principally because he is not engaged in empirical 
research, has practically no contacts with sociologists in 
the country’s regions and, therefore, does not understand 
their problems. Without denying Vakhstayn’s entitlement 
to his own view, we absolutely disagree with his assess-
ment of Russian sociology and would like to convey our 
own understanding of the issues.

   As editors of the academic journal Sociological Studies 
(in Russian Sotsiologicheskiye Issledovania or SOCIS, and 
according to Vakhshtayn read by 66% of the participants 
in the 2008 All-Russian Sociology Congress), we are im-
mersed in fl ows of research conducted by sociologists from 
Moscow, St. Petersburg and the majority of the country’s 
other cities. In these places thousands of our colleagues 

Distinguished Russian sociologists Vladimir Yadov (left) and Nikita 
Pokrovsky (right) at the meeting of the Society of Professional 
Sociologists in Moscow, June 6, 2008. 

are doing research, achieving results – true, not without 
diffi culties and failures.

> What really goes on in Russian sociology? 

   First, one can fi nd diverse and innovative approaches 
to the exploration of the most signifi cant social shifts in 
the country. The academic community is familiar with 
the works of V.A. Yadov that built on empirical studies 
to develop an original treatment of the changing con-
sciousness and behavior of production workers; with the 
work of Professor N. E. Pokrovsky, member of the ISA 
Executive Committee, who studies rural life processes 
in the northern part of European Russia; with Doctor of 
Sociological Sciences, V.K. Levashov, who has examined 
new tendencies in the development of Russian society 
on the basis of twenty years of monitoring based on 
the conceptual framework of sustainable development. 
Finally, we note the study of one of the authors of the 
present commentary – Toshchenko – entitled Paradoxi-
cal Man that has been highly commended by P. Sztomp-
ka, Z. Bauman, and T.I. Zaslavskaya.

   Second, the range of research topics and their geography 
have widened. Let us offer a few examples. The issue of 
creativity in Russian society, not previously studied, is the 
theme of a book by U.G. Volkov, a sociologist from Rostov. 
The possibility of a neuro-sociology has been argued for 
by A.V. Shkurko, a scholar from Nizhny Novgorod refl ect-
ing on the new horizons in the articulation of natural and 
social sciences. On the basis of both morphological (in-
come, education, powers) and discursive-symbolic (pres-
tige, signifi cance, status) approaches, Irkutsk’s Professor 
O.A. Karmadonov studied social stratifi cation, thereby dis-
closing a number of specifi c processes in contemporary 
Russian society.

   Third, research practices penetrate new depths: the ap-
plication of well-known concepts (such as res publica) to 
the resolution of issues in Russian cities, such as the ra-
tional use of social infrastructure, has been carried out by 

>>

في الوضع الحقيقي 
لعلم االجتماع في روسيا:

ضد معارك فاخشتاين
 ،)Zh.T. Toshchenko( و ز.ت. توشتشنكو )N.V. Romanovsky( بقلم ن.ف. رومانوفسكي

محرري المجلة الروسية دراسات سوسيولوجية

بوكروف�سكي  ونيكيتا  )ي�سارًا(  يادوف  فالدميري  البارزين  الإجتماع  عاملا 

مو�سكو،  يف  ني  املخت�سّ الإجتماع  علماء  جمتمع  لقاء  يف  )ميينًا( 

حزيران 6, 2008

دفعنا
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رابعا فتحت حقائق رو�سيا ما بعد ال�سوفياتية اجلديدة حقول تكاد 

تكون جديدة متاما على البحث مثل امل�ساكل الجتماعية التي ت�سببت 

فيها ال�سوق التي حللها الأ�ستاذ ف.ف. رادييف )V.V. Radaev( من 

بلدنا  ا�ستهرت من�سوراته ل يف  الذي  للعوم القت�سادية  العايل  املعهد 

فح�سب بل يف خارجه اأي�سا.

واأخريا، تنجز عمليا كل جامعة يف رو�سيا م�ساريع بحث مع زمالء 

من اأوروبا الغربية ومن الوليات املتحدة ومن الهند ومن ال�سني ومن 

باأمثلة  لالإدلء  هاهنا  حاجة  يف  ل�سنا  اأخرى.  اآ�سيوية  وبلدان  اليابان 

جت�ّسد ذلك مبا اأن التوا�سل ممار�سة يومية ترثي امل�ساركني من خالل 

جهودهم البحثية امل�سرتكة.

عرب  لالهتمام  واإثارته  الجتماع  علم  اأهمية  تتاأكد  اأعم،  ب�سفة 

الظهور املنتظم للدوريتني ذوي الل�سان الإجنليزي بحوث �سو�سيولوجية 

  )M.E. Sharpe( �سارب  اإ.  م.  تن�سرهما  اللتني  والرتبية  املجتمع  و 

الرو�سية  الجتماع  علم  جماّلت  من  ُت�ْسَتْجَلُب  مقالت  من  وتتكونان 

و�سائل  وهي   جامعات،  اأو  م�ستقلة  اأكادميية  مبوؤ�س�سات  املدعومة 

الباحثني مل�ساركة الآخرين نتائج ا�ستق�ساءاتهم. اأغلب املجالت تفتح 

�سفحاتها للجدال والنقد.

  ما هي مشاكل على االجتماع في روسيا؟
تكون  اأن  يندر  ل  ولكن  م�ساكل  ثمة  تكن  لو مل  الأمر غريبا  يكون 

 300 من  اأكرث  نعد  جناحاته.  عن  ناجمة  تلك  الجتماع  علم  م�ساكل 

 110 ق�سم علم اجتماع جامعي ويتدرب علماء الجتماع يف ما يقارب 

منو  اأن  على  به.  الفتخار  دون  من  جتاوزه  ميكن  ل  ما  وهو  جامعات 

موؤ�س�سات التدريب املكثف لخت�سا�سيي امل�ستقبل خالل الع�سرين �سنة 

الأخرية اأدى كذلك اإىل العديد من ال�سوائب. ي�سكو التدريب يف عدد 

من اجلامعات من نقائ�ض اأو هو قابل على الأقل للتح�سني اإذ مت انتداب 

اأطقم التدري�ض من اخت�سا�سات اأخرى لي�ض اأع�ساوؤها يف النهاية اإل 

م�ستجدين ب�سدد تعلم مهنة علم الجتماع. 

ميكن لنا القول اإن معطيات علم الجتماع جزء مكّون من جمتمع 

املعرفة، ول يوجد يف واقع احلال يف رو�سيا �سحف وجمالت وو�سائط 

اإلكرتونية ل ت�ستخدم تلك املعطيات. على اأن هذا الإجناز حّفز عمليات 

القوة متار�ض منع  اأخرى عظيمة  ال�سركات وجمموعات  با�سم  تالعب 

ين�سبون  اأنا�ض  يظهر  الإعالم.  و�سائط  مالكي  لفائدة  املعلومة  جريان 

اأنف�سهم اإىل علم الجتماع ين�سطون خا�سة خالل احلمالت النتخابية 

علماء  ي�ستخدم  املحلية.  حتى  الفيدرالية  من  امل�ستويات  خمتلف  يف 

لفائدة  النتخابية  اأجل توجيه احلمالت  املزيفون هوؤلء من  الجتماع 

النواب الذين يدفعون لهم على اأ�س�ض تعاقدية. 

يف تعار�ض مع مثل هذه »ال�سوق« تكون التوجهات )ويف هذا كان 

فاخ�ستاين على حق( ان�سحابا نحو » علم اجتماع لعلم الجتماع«. من 

الأكيد اأن على علم الجتماع اأن يفح�ض اأ�س�سه ومعنى العلم ومنهجه 

وتقنياته ولكن اإذا ما �سار ذلك هدفا يف حد ذاته قاد من دون �سك نحو 

عزل لعلم الجتماع عن املجتمع وحتويله يف منتهى الأمر اإىل علم زائد 

يعني  كان جمادلنا  ما  اإذا  ولكن  للمجتمع.  عن احلاجة غري �سروري 

اأن ذاك هو ما ين�سغل به علماء الجتماع الرو�ض فذاك بب�ساطة لي�ض 

حقيقيا اإذ توؤكد القيا�سات البيبليوميرتية اأن ما يتجاوز 80 باملائة من 

اأعمال علماء الجتماع الرو�ض تعالج ق�سايا جوهرية مثل القت�ساديات 

والعمل واملدن واحلياة الريفية وال�سباب والتعليم وال�سلوك النحرايف 

والدين واحلكم ، اإلخ.

  ما الخاطئ في االسترسال وراء األفكار حول 
سيرورات المجتمع؟

�سوفياتية جديدة  لغات  نحو  يعتربه حتول  فاخ�ستاين مما  ي�ستاء 

اأو مناوئة لل�سوفياتية يف علم الجتماع اإذ فيما يتم�سك البع�ض بعادات 

قدمية قد تكون متقادمة وبدائية خان اآخرون ُمُثل الليربالية التي كانوا 

ال�سوفياتية.  للحقبة  املوالية  �سنة  الع�سرين  يقارب  ما  طوال  اعتنقوا 

اإىل  »التقليديون«  انتهى  راأينا.  ح�سب  مفاجاأة  من  الأمر  يف  لي�ض 

ال�ستنتاج القائل اإن حقائق البالد تدعو اإىل طرائق جديدة يف درا�سة 

الراهن فيما وجد علماء الجتماع ذوو القناعة الليربالية اآمالهم غري 

و�سفات  واقرت�ست  لها طريقا خمتلفة  اتخذت  رو�سيا  اأن  اإذ  متحققة 

�سرعية.  ذات  غري  يعتربونها  الجتماعية  واحلياة  القت�ساد  لتغيري 

وعليه فاإن املجموعتني اللتني واجهت الواحدة منهما الأخرى طوال ما 

يقارب الع�سر �سنوات تتقاربان الآن يف نظراتهما وا�ستنتاجاتهما.  مل 

يكن ذلك ب�سبب رغبتهما يف التقارب بل لكون حتليل الواقع املجتمعي 

)القت�سادي، الجتماعي، ال�سيا�سي( قادهما اإىل نتائج متماثلة. وعلى 

يف  الجتماعية  العلمية  اجلماعة  فاإن  اخلالفات  ا�ستمرار  من  الرغم 

نظرنا تبنت تدريجيا املوقف الذي يعترب اأن احلوار والنقا�ض ومقارنة 

خ�سبا  الأكرث  الطريق  هي  خربيا  الواقع  حتليل  على  مبنيا  الأفكار 

اأكرث  بالعلم  املرء مهتما  كان  ما  اإذا  توخيها خا�سة  التي يجب  ووثوقا 

مما يفعل اإزاء م�سالح املجموعات.

ِلَنُقْل يف اخلتام ب�سع كلمات حول اأ�سلوب فاخ�ستاين يف املجادلة 

الأ�سخا�ض  اأطاريح  يعالج  هو  املعار�سة.  متام  نعار�سه  الذي  ذاك 

رو�سيا  جماعة  موقف  اأنها  على  هو،  يراه  ما  ذلك  يف  مبا  واآراءهم، 

العلمية الجتماعي. على اأن تعاليقه ل حتدد تخ�سي�سا اأي ا�سم بحيث 

يف  اأ�سلوب  ذاك  �ْسَماء.  
َ
الأ َخَفاَيا  خ�سوم  منازعة  اإىل  الكاتب  ينزع 

املجادلة موروث، ويالل�سخرية، من حقبة �سابقة هو يرف�سها.  
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علم االجتماع البريطاني 
في زمن التقشف

بقلم جون د. بريوور )John D. Brewer(، جامعة أبردين، اسكتلندا، 
رئيس الجمعية البريطانية لعلم االجتماع، 2012-2010

لعلم  الربيطانية  اجلمعية 

الجتماع )ج ب ع اج( بعيد 

يتجاوز  ل  مبا   .2011 يف  ال�ستني  ميالدها 

العاملي  �سياقها  يف  �سغرية  هي  ع�سو   2500

تتزايد.  اخلا�ض،  مبقيا�سها  قوتها،  ولكن 

ان�سم  املنخرطني  من  عدد  اأعلى  هو  ذلك 

عدد  ثمة  يوجد  كما  ال�سنني  مر  على  اإلينا 

نحن  اجليدة.  ال�سحة  عالمات  من  اآخر 

اأكرب عدد من  ولنا  اأربع جمالت  الآن  ن�سدر 

جمموعات البحث يف تاريخنا كما اأن طاقمنا 

كما  له  عدد  اأ�سخم  يعد  والإداري  الت�سيريي 

الأ�سخم  الأخريان  ال�سنويان  موؤمترانا  كان 

 50 من  اأكرث  ال�سنة  هذه  اأجنزنا  مطلقا. 

حدثا. مت كل ذلك بالطبع يف بلد بات �سهريا 

ذات  اجلامعة  واإنهاء  العايل  التعليم  ب�سلعنة 

من  الر�سوم  وا�ستخال�ض  العمومي  التمويل 

الطلبة موا�سال اعتماد التق�سف املدمر. لي�ض 

هام  م�سغل  التق�سف  اأن  ذلك  ذلك م�سادفة 

لعلم الجتماع الربيطاين.

انعقد  الذي   2012 موؤمتر  مو�سوع  كان 

التق�سف.  ليدز هو علم الجتماع يف زمن  يف 

لندن.  خارج  الأ�سخم  املوؤمتر  ذاك  كان 

وباعتبار و�سويل لنهاية عهدة الثالث �سنوات 

القيمة  حول  متحورت  ر�سالة  وجهت  رئي�سا، 

العمومية لعلم الجتماع يف زمن التق�سف. يف 

خطابات عمومية اأخرى ناق�ض مايكل بوروواي 

باومن  وزيغمونت   )Michael Burawoy(

علم  م�ساهمة   )Zygmunt Bauman(

الجتماع يف اإ�سفاء املعنى على تبعات الأزمة 

وحتدث  و�سيا�سيا  اجتماعيا  القت�سادية 

 )Stephen Ackroyd( اآكريود  �ستيفن 

وروزماري بات )Rosemary Batt(  مبا�سرة 

بو�سفها  املت�ساعدة  الأزمة  طبيعة  �سلب  يف 

نتيجة لإ�سفاء ال�سبغة املالية على اقت�سادي 

اأمريكا واململكة املتحدة. كان معنا م�ساركون 

من 24 بلدا اآخر وعددا �سخما من العرو�ض 

علمية  ورقة   622 قبلنا  خمتلفة.  موا�سيع  يف 

واحتفظنا باحتياطي من 62 ورقة و�سعت يف 

قائمة انتظار حت�سبا لن�سحابات.

اآثار بديهية على علم الجتماع  للتق�سف 

بريطانيا.  يف  اكادمييا  مو�سوعا  باعتباره 

النكما�ض  اأو  الغلق  اأق�سامه  بع�ض  يتهدد 

ويخ�سى اأن ت�سري مطالب انت�ساب الطلبة اإىل 

تتدهور  جلامعات  انت�ساب  مطالب  تكون  اأن 

اإىل  تتجه  اأو  الر�سوم  اأثر  حتت  العموم  على 

تدري�ض  م�سارا.  اأو�سح  �سبل  ذات  خيارات 

�سرتات�سكاليد  جامعة  يف  الجتماع  علم 

ب�سدد  مثال   )Strathclyde University(

الغلق وت�سجل اأق�سام علم الجتماع انحدارات 

متفاوتة  بن�سب  الطلبة  ت�سجيل  طلبات  يف 

بع�سها مفزع. تزدهر من ناحية اأخرى بع�ض 

ت�سجيل  وت�سجل ت�ساعدا يف طلبات  الأق�سام 

الطلبة بع�سها مذهل هو اأي�سا، وتعلن اأق�سام 

قد  جديدة.  قارة  مراكز  افتتاح  عن  اأخرى 

�سيكون  الذي  الأثر  حتديد  املبكر  من  يكون 

على  الجتماع  علم  حاجيات  على  للتق�سف 

الرغم من حفاظ ج ب ع اج على يقظتها. 

الخت�سا�ض  على  التق�سف  اأثر  اأن  على 

اأكرث  هاهنا  والق�سية  ال�سيء  بع�ض  خمتلفة 

�سنة  عقدنا  الذي  موؤمترنا  اأبرز  و�سوحا. 

التق�سف تعزيز  اأعاد  اإيجابيني.  اأثرين   2012

وعلم  الجتماع  علم  يف  الطبقي  التحليل 

بعد  التوازن  معيدا  وال�سناعة  العمل  اجتماع 

ب  ج  مع  اللتزام  وجدد  الثقايف«  »املنعطف 

تركيزي  على  هاهنا  اعتذاري  اقبلوا  اج.  ع 

الخت�سا�ض  ت�سظي  اعتبار  على  هذه.  على 

اإداريا  وموقعا  مو�سوعا  معا  اآن  يف  بو�سفه 

اأن  يبدو  الخت�سا�ض،  متعددة  املعاهد  يف 

علماء الجتماع ي�ستخدمون ج ب ع اج �سبيال 

للحفاظ على هويتهم بو�سفهم علماء اجتماع 

حمرتفني. ومع افتقاد ق�سم علم الجتماع ذي 

والباحثون  الأ�ساتذة  يتوزع  الوحيد  املو�سوع 

عليها،  التعرف  ميكن  ل  اإدارية  وحدات  على 

ع  ب  ج  وتعامل  العدد  قليلة  تكون  ما  كثريا 

القدمية  الأق�سام  لبنية  معادلة  اأنها  على  اج 

منتدى  حمل  حتل  التي  البحث  مبجموعات 

املهنية.  هويتهم  موقع  تكون  بحيث  الق�سم 

هلموود  جون  املنتخب  اجلمعية  رئي�ض  جعل 

علم  �سرورة  من   )John Holmwood(

الجتماع مو�سوعا لعهدته الإدارية ويف ذلك 

تعترب ج ب ع اج مثال جّيدا.   

احتفلت
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> The Yokohama 
   Congress:  
   a Bridge to a More Equal World 

by Koichi Hasegawa, Tohoku University, Sendai, and Chair of the Local Organizing Committee 
of the ISA 2014 World Congress of Sociology in Yokohama, Japan

Yokohama Bay Bridge and the Floating Pier 
as seen from the Congress Venue, Pacifi co 
Yokohama. L ast May, under the strong 

leadership of Shujiro 
Yazawa, President of the 
Japanese Sociological 

Society, Japanese sociologists cre-
ated a network, now numbering more 
than 150 members, for research and 
information dealing with the tsunami 
disaster of March 11, 2011. The dis-
astrous earthquakes, tsunami and 
nuclear power accident have gener-
ated so much work for sociologists, 

including administering surveys in al-
most every affected region. 

> Challenges for sociologists

   What are the role and tasks of 
sociology facing such a terrible dis-
aster? How should we conduct sur-
veys in this very difficult situation? 
How can we create a meaningful 
dialogue with refugees from the 
disaster, and as sociologists how 

مؤتمر 
يوكوهاما 

جسر نحو عالم أكثر مساواة
بقلم كويشي هازيغاوا )Koichi Hasegawa(، جامعة توهوكو، سنداي، ورئيس اللجنة التنظيمية المحلية 

لمؤتمر ج د ع اج الدولي لسنة2014  في يكوهاما،  اليابان 

وحت���ت  ج�سر خليج يوكوهاما.   املا�س���ي،  م���اي  �سه���ر 

ل�سوج���ريو  القوي���ة  القي���ادة 

رئي����ض جمعي���ة   )Shujiro Yazawa( ي���ازاوا

عل���م الجتم���اع اليابانية، بعث علم���اء الجتماع 

اليابانيون �سبكة ت�سم الآن اأكرث من 150 ع�سوا 

للبحث والإعالم حول كارثة ت�سونامي 11 اآذار- 

مار�ض 2011. جلبت كوارث الزلزل والت�سونامي 

وحادث���ة الطاقة النووية الكثري من العمل لعلماء 

الجتماع مبا يف ذلك اإجراء التحقيقات امليدانية 

يف كل املناطق املت�سررة تقريبا.

  تحديات أمام علماء االجتماع

م���ا دور علم الجتماع ومهام���ه اإزاء مثل 

ه���ذه الكارث���ة الرهيب���ة؟ كيف لن���ا اأن جنري 

حتقيقات يف مثل هذه الو�سعية بالغة الع�سر؟ 

كيف لن���ا اأن نوؤ�س�ض حوارا ذا معنى مع لجئي 

الكارثة وكيف لنا اأن ندعمهم باعتبارنا علماء 

اجتم���اع. حتى الآن لي����ض مب�ستطاع 360000 

العودة �سخ�ض اإىل منازلهم ويحت�سد اأغلبهم 

ي���زال  ول  موؤقت���ة.  اإقام���ات  يف  حم�سوري���ن 

خالل
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150000 يف منطقة هوكو�سيما لوحدها خارج 

مواطنه���م نتيجة لأوام���ر احلكومة اأو مبح�ض 

اإرادتهم. 

الق�ساي���ا  م���ن  العدي���د  نواج���ه  نح���ن 

ال�سغ���رية  امل�ستوي���ات  يف  ال�سو�سيولوجي���ة 

والو�سيط���ة والكب���رية مثل اإع���ادة التفكري يف 

العالق���ة بني العل���م والتقني���ة وال�سيا�سة، ويف 

التخطيط احل�س���ري  لإعادة بناء اجلماعات 

وا�ستع���ادة الفالحة والزراع���ة وال�سيد وخلق 

غ���ري  املنظم���ات  تعال���ج  الوظائف...اإل���خ. 

احلكومية م�ساألة العناي���ة بامل�سنني والأطفال 

وذوي الإعاقات والأجانب، واأو�ساع العائالت 

واأو�س���اع  انف�س���ال جغرافي���ا،  ت�سه���د  الت���ي 

الالجئ���ني الذي���ن فق���دوا الأه���ل والأ�سدقاء 

وامل�ساكن والوظائف. وت�سجل م�ساكل الإدمان 

على الكح���ول والعنف املن���زيل ت�ساعدا مما 

جعل البع���د امل�سطبغ باأثر الن���وع الجتماعي 

مركزي���ا يف لالإم�س���اك بالو�سعي���ة. ثّم���ة اإذا 

ف�سول درامي���ة �سو�سيولوجية كثرية وبطالت 

واأبطال.

 

  حركة احتلوا النسوية المعادية 
للنووي في اليابان

ينتاب الكثريي���ن منا القلق حيال و�سعية 

املت�س���ررة  النووي���ة  فوكو�سيم���ا  مفاع���الت 

الراهن���ة. الو�سعي���ة يف ا�ستق���رار، وم�ست���وى 

الإ�سعاعات خارج دائرة ما فوق الثالثني مرتا 

واملواق���ع �سديدة احل���رارة اآمن متام���ا مثلما 

ه���و احل���ال يف طوكي���و ويوكوهام���ا و �سنداي 

ِمْنَطَقِت���ي. اأينم���ا حلل���ُت اأ�سطح���ُب مقيا�س���ا 

للتاأك���د م���ن م�ست���وى الإ�سعاعات، وعل���ى اأثر 

احلادث���ة ن�س���رُت كتابا جديدا لعم���وم القراء 

حمل عنوان نحو جمتمع ما بعد نووي. 

م���ا  ويف  فوكو�سيم���ا  يف  الن�س���اء  تنتق���د 

عداه���ا �سركة الطاق���ة الكهربائية واحلكومة 

الوطني���ة نق���دا مفتوحا فيما يتعل���ق بدورهما 

يف الكارثة، وهن يطال���ن باحلماية لأبنائهن 

وعائالته���ن وبالتعوي����ض الكامل مل���ا خ�سرنه 

وتطهري املناط���ق املت�سررة م���ن الإ�سعاعات. 

تق���ام امل�سابق���ات اجلماهريي���ة واملحا�سرات 

العمومية والجتماع���ات الدرا�سية كل اأ�سبوع 

تقريبا. ومن���ذ منت�سف �سبتمرب، وعلى خطى 

حركة احتلوا يف الوليات املتحدة، حتتل ن�ساء 

م���ن فوكو�سيما �سلميا موق���ع وزارة القت�ساد 

احلادث���ة  يف  امللوم���ة  ال���وزارة  وال�سناع���ة، 

النووي���ة. ترف����ض الن�س���اء املغ���ادرة فيم���ا مل 

ت�ستعم���ل ال�سرطة واحلكوم���ة العنف �سدهن 

خوف���ا من ان���دلع انتفا�س���ة عمومي���ة اإذا ما 

فعلتا. 

  تجسير عالم منفصل بعضه عن 
بعض

عل���ى اأث���ر حادث���ة احل���ادي ع�س���ر م���ن 

مار�ض- اآذار راجع���ت مدينة يوكوهاما تاريخ  

الت�سونامي���ات التي �سبقت افتت���اح امليناء كما 

راجعت اخلطوط العري�س���ة حلمايته تاأ�سي�سا 

على ت�سجي���ل ت�سونامي �سغري حدث قبل 300 

عام. تتهياأ اللجنة التنظيمية اليابانية املحلية 

بالتعاون مع جلنة ج د ع اج التنفيذية وجمعية 

علم الجتماع اليابانية لإقامة اأكرث املوؤمترات 

تنظيم���ا. هدفن���ا ه���و جل���ب اأكرث م���ن 5000 

من���دوب مثلم���ا مت يف موؤمت���ر غوثم���ربغ �سنة 

2010. نح���ن ندعو علماء الجتم���اع للمجيء 

الياب���اين  املجتم���ع  لختب���ار  يوكوماه���ا  اإىل 

املتعايف والقوي.

من �سارع املوؤمت���ر، با�سيفيكو يوكوهاما، 

ميك���ن للم���رء اأن ي���رى ج�سرا جمي���ال، ج�سر 

خلي���ج يوكوهاما، اإح���دى عالم���ات املنطقة. 

واجل�س���ور مثلم���ا قال عامل الجتم���اع الأملاين 

ج���ورج زميل تعبري مرئي ع���ن اإرادة الرتباط 

لدينا. اأن���ا موؤمن اأن عملنا العلمي الجتماعي 

َيْج�ُس���ُر م���ا ب���ني ال�س���رق والغ���رب واجلن���وب 

وال�سمال واملا�سي وامل�ستقبل والإناث والذكور 

والطبيع���ة واملجتمع، اأي وبعابرة اأخرى، َيْجرُبُ 

النق�سام���ات م���ن اأجل ع���امل اأك���رث م�ساواة. 

يوكوهاما يف انتظاركم لتعربوا اجل�سر.   
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> Italian Universities
   for Sale

by Laura Corradi, University of Calabria, Italy

“I am the ghost of the precariat” – a vivid 
expression of the precariat as the new 
dangerous class haunting society.T he Italian University is 

hardly surviving. It is in a 
condition of disease and 
growing marginalization, 

which can fi nd little comparison in 
our contemporary history. Economic 
resources for the institutional func-
tioning of one of the oldest academia 
in the world were drastically reduced 
well before the present global crisis 
manifested itself, and even though 
the Italian university had a quite poor 
fi nancing to start with, as compared 
to other industrialized countries. The 
humanities and a large part of the 
social sciences have been system-
atically underprivileged in order to 
promote other disciplines, which are 
considered to be more useful for eco-

nomic growth and the market. Such a 
trend links us to Europe and to other 
countries. The university courses are 
required to be useful in terms of mar-
ket value – otherwise they cannot be 
offered because they are economical-
ly unsustainable.” The quote is from 
the opening to a document entitled 
L’Università che vogliamo (The Uni-
versity we want) written by two Italian 
professors, Piero Bevilacqua and An-
gelo D’Orsi, and electronically signed 
by hundreds of Italian professors, 
researchers and “precari” i.e., un-
tenured intellectual workers, mostly 
in post-doctoral temporary positions. 

   In 2010 the precari in the Italian 
università numbered 126,188, oc-

>>

“

cupying different roles: 41,349 con-
tract professors; 24,934 MD train-
ees; 23,996 tutors; 17,942 research 
assistants. Overall in 2010 there are 
22,000 less precari than in 20081, 
indicating a tendency toward disaf-
fi liation and disengagement from 
the Italian University, which is per-
ceived as a cul-de-sac, with no future 
other than progressive privatization. 

   The existence of a visible degree 
of corruption in the university – which 
is as undeniable as it is shame-
ful – has been used as an argu-

جامعات إيطالية 
معروضة للبيع

بقلم الورا كوررادي )Laura Corradi (، جامعة كاالبريا، إيطاليا

يف  بحياتها  الإيطالية  اجلامعة 

من  ظرفا  حتيى  اإنها  ع�سر. 

اأ�سباهه يف  ال�سقم ومن ت�ساعد التهمي�ض تعز 

الت�سيري  موارد  �سهدت  املعا�سر.لقد  تاريخنا 

اأعرق  من  لواحدة  القت�سادية  املوؤ�س�سي 

الآكادمييات يف العامل تقلي�سا حادا زمنا طويال 

قبل اأن تطل الأزمة احلالية براأ�سها على الرغم 

من توفر متويل نزير ي�سمح للجامعة باأن تنطلق 

جانب  َم  ُه�سِ اأخرى.  م�سنعة  ببلدان  مقارنة 

الإن�سانيات وجزء كبري من العلوم الجتماعية 

ه�سما ن�سقيا بغية الدفع باخت�سا�سات اأخرى 

تعترب اأكرث نفعا للنمو القت�سادي ولل�سوق. مثل 

اأخرى.  وببلدان  باأوروبا  يربطنا  الجتاه  هذا 

ح�سب  نافعة  تكون  اأن  اجلامعية  الدرو�ض  على 

غري  ب�سبب  توؤّمن  لن  فاإنها  واإل  ال�سوق  قيم 

ال�ست�سهاد  هذا  اقت�ساديا«.  للتحمل  قابلتها 

اجلامعة  عنوانها  وثيقة  افتتاحية  من  م�ستل 

اإيطاليان هما بيريو  اأ�ستاذان  التي نريد كتبها 

واأجنيلو   )Piero Bevilacqua( بيفيالكوا 

دور�سي )Angelo D’Orsi( ووقعها اإلكرتونيا 

والباحثني  الإيطاليني  الأ�ساتذة  من  املئات 

فكر  �سغايل  عنيُت  الوظيفية  اله�سا�سة  وذوي 

غري مر�سمني يحتل اأغلبهم مواقع وقتية ملا بعد 

الدكتورا. 

2010 كان ذوو اله�سا�سة الوظيفية  �سنة 

يف اجلامعة الإيطالية يعدون 126188 ويوؤدون 

اأ�ستاذا،و   41349 منهم  خمتلفة  اأدوارا 

 17942 م�سرفا،و   23996 مدربا،و   24934

�سنة  ثمة  كان  العموم  على  باحث.  م�ساعد 

اأقل  وظيفية  ه�سا�سة  ذي   22000  ,2010

وجود  على  دلل  مما   2008 ب�سنة  مقارنة 

  ».precariat اأنا �سبح« 

اجتاه نحو الن�سحاب من اجلامعة الإيطالية 

التي عترب يف عنق  تلك  معها  اللتزام  وعدم 

الزجاجة من دون م�ستقبل �سوى اخلو�س�سة 

التدريجية.

من  مف�سوح  م�ستوى  وجود  ا�ستخدم 

اإل  ي�سبب  ول  ينكر   ل  اجلامعة  يف  الف�ساد 

احلياء تعلة للهجوم على نظام التعليم العايل 

القرارات  من  �سل�سلة  عرب  وتفكيكه  برمته 

اإ�سالح  اآخرها  كان  التنظيمية  والإجراءات 

الذكر  �سيئ   )Gelmini Reform( جلميني

حامل ا�سم مبتدعه وزير الرتبية واجلامعات 

و البحث يف حكومة برل�سكوين.

»تنجو
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يف  ولد  الذي  الإ�سالح  هذا  مثل  ي�سع 

ووقف  امليزانية  من  مميتة  اقتطاعات  ظل 

يد  يف  ال�سلطة  كل  الوظيفي  للتقدم  موؤمل 

الأ�ساتذة برتبة بروفي�سور  امل�ست�سارين وكبار 

من  دميقراطية  اأجهزة  على  الق�ساء  عرب 

قبيل جمل�ض الكلية )حيث كان لكل الأ�ساتذة 

�سنع  م�سارات  يف  قول  املرت�سمني  والباحثني 

املجل�ض  دور   من  التقلي�ض  وعرب  القرار( 

الآكادميي الأعلى.

اجلامعة  نظام  على  اأخرى  ريح  تهب 

الهادفة  املخ�س�سات  عن  �سادرة  الإيطالية 

لإبطال قيمة �سهائد الدولة القانونية وهو ما 

العمومي  النظام  اإىل  الن�سمام  على  �سيثني 

اأولئك الطلبة الذين بداأوا بعد يخو�سون ن�سال 

ما  اإذا  للر�سوم.  امل�سبوق  غري  الرتفاع  �سد 

حظي للقانون باملوافقة يف الربملان فلن تكون 

ال�سهائد التي مت احل�سول عليها يف موؤ�س�سات 

الدولة اجلدية والنتقائية والتناف�سية خمتلفة 

اأية  من  عليها  احل�سول  يتم  التي  تلك  عن 

التي  تلك  اأو من  افرتا�سية  اأو  جامعة خا�سة 

توفر تكوينا ح�سب الطلب. 

الطالبية  احلركات  �سخو�ض  كانت 

الغالب  على   1977-1968 لل�سنوات  املبكرة 

والعاملني  املناوبني  والطلبة  الطلبة  من 

الفرتة  حركة  ولكن  مطالبهم  على  وركزت 

ال�سنوات  خالل  كانت  التي  الطالبية  الثانية 

1990، حركة الفهد، بداأت بانتقاد خو�س�سة 

لأنه  اأعم   ب�سفة  التعليمي  والنظام  اجلامعة 

لعامل  خنوعا  خادما  املعرفة  اإنتاج  جعل 

الجتماعية  احلركات  مرت  الأعمال. 

ي�سمى  ما  بعد  ترعرعت  التي  اجلديدة 

يف   )Berlinguer( بالينغويري  باإ�سالح 

2000 بحكومة »تقدمية« زادت من ا�ستقاللية 

اجلامعة املالية عرب التخفي�ض يف دعم الدولة 

مع  ولكن  البحث  وموؤ�س�سات  العايل  للتعليم 

عامل  مع  ع�سوية  عالقة  نحو  اجلامعات  دفع 

الأعمال.

ال�سراعات  من  عقدا  »الإ�سالح«  افتتح 

 La Sapienza روما   جامعة  باحتالل  بدءا 

)احلكمة( يف 2001 مبا اأظهر اأن ال�سيا�سات 

تتخذه  الذي  لّلون  تبعا  تتغري  ل  النيوليربالية 

اجلامعة  خو�س�سة  يف  امل�سي  مّت  الوزارة. 

خمتلف  طرف  من  ال�سرعة  بنف�ض  العمومية 

اأنواع احلكومات التي تتموقع يف و�سط الي�سار 
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ment to attack and dismantle the 
whole public system of higher edu-
cation, with a series of unfortunate 
laws and regulations, the latest be-
ing the infamous Gelmini Reform, 
named after its originator, the Minis-
ter of Education, Universities and Re-
search in the Berlusconi government. 

   Born in the shadow of deadly 
budgetary cuts and a painful halt to 
career progression, such a reform 
gives all power to the Chancellors 
and Full Professors – by eliminating 
democratic organs such as the Fac-
ulty Council (where, until this year, 
all tenured professors and research-
ers had a say in the decision-mak-
ing processes) and by diminishing 
the role of the Academic Senate. 

   Another vital blow to the Italian 
university system would come from 
a provision in itinere: the abolition of 
the legal value of the state degrees, 
which would discourage students from 
enrolling in the system – students who 
are already struggling with unprece-
dented increases in tuition fees. If the 
law is approved by Parliament, the de-
grees obtained in serious, selective, 
competitive state institutions will be 
no different than those obtained from 
any private, online, ad hoc university. 

   The early student movements of 
1968-1977 saw as their protagonists 
mostly students, commuting stu-
dents, worker-students, and focused 
on their needs, but in a second phase 
during the 1990s the student move-
ment La Pantera (The Panther) start-
ed to criticize the privatization of the 
university, and the education system 
more generally, for making the pro-
duction of knowledge subservient to 
the business world. New social move-
ments sprouted after the so-called 
Berlinguer Reform, passed in 2000 
by a “progressive” government, which 
increased the fi nancial autonomy of 
the university by lowering state sup-
port to higher education and research 
institutions, thereby pushing universi-
ties into an organic relation with the 
business world. The “Reform” inaugu-
rated a decade of struggles – starting 

with the occupation of Rome Univer-
sity La Sapienza in 2001 – show-
ing how neoliberal policies did not 
change with the color of the Ministry. 
The privatization of the Public Univer-
sity was carried out with equal urgen-
cy by different types of governments, 
both those politically positioned in the 
Center-Left and those in the Center-
Right. Budgetary cuts caused the 
degradation of students services, the 
shrinking of grants, scholarships and 
other forms of fi nancial support, and 
skyrocketing tuition fees. Together 
these caused protests and turmoil 
among university students and the 
fl owering of collectives. In 2008 a 
widespread mobilization called L’Onda 
(The Wave) saw associate and full 
professors as well as researchers re-
fusing to teach. Finally, the movement 
also addressed the issues of unten-
ured intellectual workers of the Uni-
versity: the precari – the poorly paid 
labor force in terms of teaching jobs, 
what we call the lumpen-ricercariat, 
that is the lab assistants, lecturers, 
translators, readers, assistants who 
constitute today a new social sub-
ject and collective form of agency.

   Many today foresee a “second 
1968,” meaning a successful mass 
movement. Instead what may happen 
is that the university protests could 
hook up more organically with other 
social movements against the crisis, 
movements of the unemployed, the 
workers who have lost their jobs, the 

indignados, who say no to neoliber-
alism and its recipes of privatization 
and forced growth. Such a prospect 
of connecting different issues, hav-
ing the same root problem, is cor-
roborated by the involvement of many 
students, workers, researchers and 
teachers in a larger movement of a 
precariat, especially after the national 
demonstration of March 30 (2012) in 
Rome and in view of the international 
mobilization of Frankfurt (May 16-19).

   For updates on protests, the follow-
ing website can be consulted: http://
www.ateneinrivolta.org/ (Universities 
in Revolt). Here you can access doc-
uments, proposals, meeting reports, 
videos, and information. There is a 
strong emphasis on gender issues 
since women are discriminated against 
within the university in terms of career, 
under-representation in academic po-
sitions and in higher levels of adminis-
tration. The government’s decision to 
make the infamous budgetary cut of 
20 billion euros for state universities 
hits mostly women – who are overrep-
resented among precarious workers. 
It damages, particularly, the south-
ern colleges, and the marginalized
subjects, such as the GLBTT people.

1 Francesca Ruocco, “Il lavoro precario in Univer-
sità” Pp.56-61 in Inchiesta n. 174, ottobre-dicem-
bre 2011. Bari: Edizioni Dedalo.

“Our future is now, life does not wait” – 
one of the main slogans of the university 
precariat.

»precariat اإن م�ستقبلنا الآن، واحلياة ل تنتظر« 

- واحد من ال�سعارات الرئي�سية جلامعة 

ت�سببت  ب�سواء.  �سواء  اليمني  و�سط  ويف 

القتطاعات من امليزانية يف تدين اخلدمات 

واملنح  الهبات  وتقل�ض  للطلبة  املقدمة 

املايل  الدعم  من  اأخرى  واأ�سكال  الدرا�سية 

ويف ترفيع �ساروخي يف مبالغ الر�سوم. ت�سبب 

كل ذلك يف احتجاجات وانتفا�سة يف �سفوف 

اجلمعيات  ازدهار  ويف  اجلامعات  طلبة 

يف  وا�سعة  جتنيد  حملة  �سهدت  التعاونية. 

2008 �سميت املوجة رف�ض الأ�ساتذة امل�ساركني 

اجلامعات  اأ�ساتذة  وكبار  )املحا�سرين( 

التدري�ض.  تاأمني  والباحثني  بروفي�سور  برتبة 

�سغايل  ق�سايا  نحو  احلركة  توجهت  واأخريا 

الفكر غري املر�سمني يف اجلامعة عنيُت ذوي 

�سمن  راتبا  العمل  قوى  اأدنى  وهم  اله�سا�سة 

lumpen- ن�سميهم   من  التدري�ض،  مهن 

ricercariat وهم م�ساعدو املخابر واملعيدون 
الذين  وامل�ساعدون  والقراء  واملرتجمون 

ميثلون اليوم ذاتا اجتماعية وي�سكلون موؤ�س�سة 

جديدتني.

ثان«   1968« اليوم  الكثريون  يتوقع 

ناجحة.  جماهريية  حركة  بذلك  ويعنون 

اأن  هو  يحدث  اأن  ميكن  ما  اأن  واحلقيقة 

مع  ع�سوية  اأكرث  ارتباط  يف  اجلامعة  تكون 

الأزمة  مواجهة  يف  اأخرى  اجتماعية  حركات 

الذين  والعمال  العاطلني  حركات  عنيُت 

ل  قالوا  الذين  والغا�سبني  منا�سبهم  فقدوا 

وللنمو  للخو�س�سة  وو�سفاتها  للنيوليربالية 

الربط  م�سروع  مثل  ي�ساوق  ما  اإن  الق�سري. 

امل�سكل  ذات  اإىل  امل�ستندة  الق�سايا  بني  هذا 

الطلبة  من  العديد  انخراط  هو  اجلذري 

والعمال والباحثني والأ�ساتذة يف حركة اأو�سع 

  30 �سد اله�سا�سة وعلى الأخ�ض بعد م�سرية 

وما  روما  الوطنية )2012( يف  اآذار  مار�ض- 

فرانكفورت  يف  العاملي  التجنيد  من  �سيكون  

)16 اإىل 19 ماي-اأيار( .

ميكن  الحتجاجات  حول  حمينة  ملعلومات 

تفح�ض املوقع التايل:

  /http://www.ateneinrivolta.org   

هذا  على  للمرء  ميكن  ثورة(.  يف  )اجلامعة 

وتقارير  واقرتاحات  وثائق  يجد  اأن  العنوان 

ذلك  واإعالما. يف  فيديو  و�سرائط  اجتماعات 

النوع الجتماعي على  تاأكيد قوي على ق�سايا 

اجلامعة  يف  للتمييز  الن�ساء  تعر�ض  اعتبار 

التمثيل  وتديّن  املهنية  امل�سارات  يخ�ض  ما  يف 

الإدارة  م�ستويات  ويف  الآكادميية  املواقع  يف 

العليا. اأكرث ما ي�سيب قرار احلكومة باقتطاع 

الدولة  جامعات  ميزانية  من  يورو  بليون   20

عددهن  يغلب  الالتي  الن�ساَء  ال�سيت  �سيئ 

ويلَحق  الأو�ساع،  ه�سي  ال�سغالني  �سفوف  يف 

ال�سرر على الأخ�ض املعاهد اجلنوبية والذوات 

املهم�سة مثل ل.�ض.م ي ج. ثج. ثن )اللوطيني، 

اجلن�سية،  امليولت  ومزدوجي  وال�سحاقيات، 

وثنائيي اجلن�ض، وثنائيي النوع(.  
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الجـريــمـة 
والعــدالـة 
الجـنــائيـة

الجمعية الدولية لعلم االجتماع واألمم المتحدة: 

بقلو روزماري باربرت )Rosemary Barberet(، معهد جون جاي للعدالة الجنائية، نيويورك، 
الواليات المتحدة األمريكية

والع�سرين  الواحدة  الدورة  يف  املا�سي  اأفريل  �سهَر 

اجلرمية  من  التوقي  حول  املتحدة  الأمم  للجنة 

للجمعية  ممثلة  بو�سفي  فيينا  يف  ج(  ع  ج  ت  )ل  اجلنائية  والعدالة 

الدولية لعلم الجتماع )ج د ع اج( ذات �سفة املالحظ بو�سفها منظمة 

غري حكومية. اأنا اأراقب دورات هذه اللجنة منذ ع�سرة اأعوام واأعتقد 

اأن هناك حاجة كبرية لالإ�سافة ال�سو�سيولوجية يف الأمم املتحدة عامة. 

لعلم الجتماع ولعلم اجلرمية الكثري مما ميكنهما وهبه لل ت ج ع ج

ل ت ج ع ج التابعة لالأمم املتحدة هيئة مكونة للمجل�ض القت�سادي 

موا�سيع  وتتمثل   .1992 �سنة  اأ�س�سها  الذي  اج(  اق  )م  والجتماعي 

عهدتها الرئي�سة يف:

مبا  والدولية  الوطنية  اجلرمية  مكافحة  اأجل  من  الدويل  العمل  	•
الأموال  وتبيي�ض  القت�سادية  واجلرمية  املنظمة  اجلرمية  ي�سمل 

ويف حتفيز دور القانون اجلنائي يف حماية املحيط.

الأحداث  وجرمية  احل�سرية  املناطق  يف  اجلرمية  من  التوقي  	•
واجلرمية العنيفة.

اجلن�سية  العدالة  اأنظمة  يف  الت�سرف  وتطوير  والعدالة  النجاعة  	•
واإدارتها.

تدعم اللجنة وت�سرف وتراجع و�سع برنامج الأمم املتحدة للتوقي 

من اجلرمية والعدالة اجلنائية وتي�سر التن�سيق بني ن�ساطاتها، وتوفر 

اإدارة ملمو�سة ومنظمة ملوؤمتر الأمم املتحدة حول التوقي من اجلرمية 

بو�سفها  وتن�سط  �سنوات،  خم�ض  كل  يعقد  الذي  اجلنائية  والعدالة 

اجل�سم املدير ل�سندوق الأمم املتحدة للتوقي من اجلرمية الذي يوفر 

موارد تطوير امل�ساعدة التقنية يف ميدان التوقي من اجلرمية والعدالة 

و  املخدرات  حول  املتحدة  الأمم  مكتب  عليه  ي�سرف  الذي  اجلنائية 

اجلرمية )م اأ م م ج(. وتتج�سد ل ت ج ع ج يف ممثل واحد عن كل 40 

ممثل دولة ينتخبه املجل�ض لعهدة بثالث �سنوات.

للتوقي من اجلرمية  املتحدة  اللجنَة �سبكُة برنامج الأمم  ت�ساعد 

الإقليمية  بني  ما  املعاهد  من  عدد  من  املتكونة  اجلنائية  والعدالة 

والإقليمية والوطنية امللتزمة بدعم تركيز برنامج الأمم املتحدة للتوقي 

من اجلرمية والعدالة اجلنائية )حيث ي�سارك املعهد الوطني للعدالة 

يف الوليات املتحدة يف عمل �سبكة الربنامج(.

تخت�ض كل دورة مبو�سوع للنقا�ض. كان املو�سوع هذه ال�سنة »العنف 

املوجه �سد املهاجرين والعمال املهاجرين وعائالتهم«. املو�سوع ُم�ْسَتّل 

حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن  توّلد  الذي  ال�سلفادور«  »اإعالن  من 

لوقته  موافقا  املو�سوع  كان  تركيا.  من  باقرتاح   2010 ل�سنة  اجلرمية 

متاما هذه ال�سنة حيث و�سفت العديد من التقارير الإخبارية التي مت 

الو�سطى  اأمريكا  ملهاجري  ال�سرطة  ابتزاز   وا�سع  نطاق  على  تداولها 

وكذا اختطافهم  من قبل ع�سابات املخدرات يف املك�سيك، اأو موتهم 

للمهاجرين  اأر�سية معادية  لوبان  وتقدمي مارين  اأريزونا،  يف �سحراء 

يف النتخابات الفرن�سية الأخرية، وحالة دفق املهاجرين الوافدين من 

مناطق انتفا�سات »الربيع العربي« حوايل بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا. يتميز املو�سوع بالكثري من التقاطعات اإذ يرتبط بعمل 

جلنة اجلرمية حول تهريب املهاجرين واملتاجرة بهم ولكن ويف نف�ض 

اأخرى  هيئات  به  تتكفل  الذي  الإن�سان  حقوق  اأجل  من  بالعمل  الوقت 

تهريب  بني  اجلرمية  جلنة  تربط  وفيما  ذلك  ومع  املتحدة.  الأمم  يف 

 François( كريبو  فران�سوا  ذّكر  �سدهم  املوجه  والعف  املهاجرين 

املهاجر  الإن�سان  حقوق  حول  واملقرر  اخلا�ض  املتحدث   )Crépeau
الأحيان  بع�ض  يف  كان  املهاجرين  تهريب  باأن  مهما  تذكريا  اللجنَة 

�سرورة  يوؤدي  الذي  الن�ساط  ذلك  ل  الأرواح  اإنقاذ  اأجل  من  ن�ساطا 
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هل أنت مهتم بالنشر في
 المنتدى اإللكتروني

بقلم جينيفر بالت، جامعة سوسكس، الممكلة المتحدة، نائبة رئيس ج د ع اج للنشر، 2014-2010

للعنف �سد املهاجرين. لقد ذكرنا اأن ال�سريط كازبالنكا متحور حول 

ع�سابة تهريب اأ�سخا�ض والكيفية التي بها خلفت انطباعا اإيجابيا جدا 

حول ذلك التهريب. ولكن اأين البحث ال�سو�سيولوجي من كل ذلك؟ 

متّثل دور ج د ع اج يف منا�سط الأمم املتحدة يف املالحظة ويف مد 

رئي�ض ج د ع اج واللجنة التنفيذية بانطباع تفاعلي مع ما يح�سل وكذا، 

متى اأمكن ذلك، توفري م�ساهمات بحثية لأع�ساء وفود البلدان. وعلى 

قراراتهما  اأن  واجلرمية  املخدرات  ومكتب  اللجنة  تاأكيد  من  الرغم 

الربنامج  و�سبكة  املكتب  يوفرها  التي  اخللفية  فاإن  اأدلة  على  ترتكز 

لفائدة جلنة اجلرمية تناق�ست على مر ال�سنني. لل�سنة الثالثة قدمت 

اجلرمية  للجنة  الرئي�ض  املو�سوع  حول  لالأدبيات  مراجعة  اج  ع  د  ج 

الغالبية  اأن  يعوا  اأن  اج  ع  د  ج  اأع�ساء  على  النقا�ض.  على  للم�ساعدة 

اجلمهور  اإىل  ت�سل  ل  الآكادميية  املجالت  يف  اأعمالهم  من  الكربى 

وعليه فاإن جعل بحوثنا يف املتناول وقابلة للقراءة بالغ الأهمية. تهدف 

الأدبيات  ملجمل  مو�سوعي  تلخي�ض  توفري  اإىل  لالأدبيات  مراجعتنا 

املكتوبة يف املو�سوع الرئي�ض معرفة اإّياه على نطاق وا�سع وجم�سدة اإّياه 

عرب اأمثلة من البحث العلمي الجتماعي يف اأرجاء الكون مولية اأهمية 

خا�سة لنقائ�ض املعرفة به. 

ما التحديات التي تواجه جعل بحثنا متوفرا؟ تنظم الأمم املتحدة 

اأع�ساء  اإىل  و�سول  احلكومية  غري  املنظمات  من  بدءا  الإعالم  توزيع 

الوفود تنظيما جيدا. ميكن للمنظمات غري احلكومية اأن تر�سل تقارير 

خمت�سرة واأن تن�سر بيانات بعد اأن ت�سادق عليها للجنة، كما ميكنها 

كذلك اأن تبا�سر اأع�ساء الوفد لالإدلء باملعلومات �سفويا. ولكن الأمم 

املتحدة ل ُتعرف بكونها منظمة �سفافة فيما يهم �سناعة القرار فيها. 

على الرغم من مناق�سة القرارات طوال الأ�سبوع يف اجلل�سة العمومية 

لنظامية،  جل�سات  يف  جترى  املفاو�سات  اأغلب  فاإن  اجلرمية  للجنة 

البعثات  تغري  اعتبار  وعلى  احلكومية.  غري  املنظمات  وجه  يف  مغلقة 

كل �سنة، وعدم توّفر  املنظمات غري احلكومية على اأية قائمة عناوين 

ِجم العديد من الوفود على  لأع�ساء الوفود يع�سر توزيع املعلومة كما حُتْ

قراءة من�سورات املنظمات غري احلكومية. معظم هذه املنظمات ذات 

�سفة املالحظ يف الأمم املتحدة ذات اهتمام خم�سو�ض وقائمة على 

التعبئة التجنيدية، وهي لي�ست منظمات علمية ول مهنية مثل ج د ع اج. 

يحرت�ض اأع�ساء الوفود من املنظمات غري احلكومية، وف�سال عن ذلك 

فاإن ال�ستفادة الأجنع من املعلومة املوزعة من دون حوار ترتهن باإرادة 

املتلقي الطيبة. ويف حني  وزعنا هذه ال�سنة بياننا بالإنقلزية والفرن�سية 

فاإنه يكون من املفيد ترجمته اإىل كل لغات الأمم املتحدة. 

ت�سع  التي  الرئي�سة  املتحدة  الأمم  هيئة  اجلرمية  جلنة  تعترب 

اأع�ساء  العدالة اجلنائية مبا يجعل  ملوؤ�س�سات  دولية  ومعايري  مقايي�ض 

الوفود قادرين على املوافقة على �سيا�سات احلد من اجلرمية. ميكن 

اجتاه  يف  بعيدا  يذهب  اأن  الآكادميي  بالبحث  اللجنة  عمل  يف  للتاأثري 

التاأثري يف نتائجها.   

 Vineeta( يعلم العديد من اأع�ساء ج د ع اج اأن فينيتا �سنها

2005 واحدة من مكا�سب ع�سويتنا عنيُت  Sinha( تن�سر منذ 
املجلة الإلكرتونية التي كانت يف الأ�سل حتمل عنوان ن�سرة ج د 

الإلكرتوين. عنّي  الإلكرتونية ثم �سارت منتدى ج د ع اج  ع اج 

ِميٍّ على ال�سبكة بحيث يكون  هذا التغيري حتول نحو ح�سور ُب�سْ

م�ساهمات  اإدراج  اإمكانية  وكذا  القراء  مع  اأكرب  تفاعل  هناك 

»احتلوا  املذهل  ال�سريط  مثل  اأو م�سموعة  »غري مكتوبة« مرئية 

تورنتو: حترير حول �سورة« بقلم زاهر بابر يف العدد الأخري.

حان  قائما،  اجلديد  النظام  فينيتا  راأت  اأن  وبعد  الآن 

لها.  جديد  مبحرر  املتميزة  التاأ�سي�سية  عهدتها  خالفة  اإمكان 

لقد ظهرت تنويعة وا�سعة من امل�ساهمات املهمة يف املجلة ومن 

الأكيد اأن املزيد �سيظهر يف امل�ستقبل. رمبا كانت لكم رغبة يف 

زميال  تعرفون  كنتم  رمبا  اأو  وتطويرها  و�سعها  م�سوؤولية  تقلد 

ميكن له اأن يقوم بالعمل؟ نرحب بالرت�سيحات لرئا�سة التحرير 

 ISA webالتي تنطلق يف جويلية 2013. تف�سلوا بالطالع على

 .site for how to apply

31



PHOTO-ESSAY تحرير حول صورة

> The Arizona 
   Desert
   A Death Trap for Migrants 

Emine Fidan Elcioglu, University of California, Berkeley, USA

 T
he moment I heard 
the camera click, I 
had to dart away, gag-
ging. The stench of 
human decomposition 

stayed with me for the rest of the day. 
The image I had captured was of a 
refrigerated unit in the Medical Ex-
aminer’s Offi ce in Tucson, Arizona. 
White bags held several dozen hu-
man remains, belonging to undocu-
mented migrant men, women, and 
children who had died in Southern 
Arizona’s “killing deserts” while try-
ing to enter the US. 

   The photograph captures the 
state’s interaction with an “unwant-
ed” population, in life and in death. 
The systematic militarization of the 
border since the late 1990s has fun-
neled undocumented migrants away 
from urban areas into such isolated, 
inhospitable terrains as the Arizona 
desert. If crossers manage to survive 
and reach their destination, they re-
main “caged” in the US: unable to 
visit loved ones in their countries of 
origin, due to the risk of apprehen-
sion or death in the desert. At the 
same time, their presence in the US 
is considered illegitimate, and daily 
life is threatened by deportation and 
family separation. 

   But if migrants die, the state ef-
fectively lets them “stay” in the 
US. Their bodies are transported by 
Border Patrol agents in four-wheel-
drive vans to the Medical Examin-

er’s Offi ce. There, personal posses-
sions from the remains are carefully 
combed for identifying clues, their 
mummifi ed skin subjected to infra-
red scanners for tattoos, their den-
tal structures and bones examined 
for surgical implants and other dis-
tinctive aspects. Any information is 
triangulated with foreign consulates 
and humanitarian organizations, 
which may be contacted by families 
who are missing loved ones. In the 
meantime, remains are labeled with 
such anonymous names as “John” 
or “Jane Doe” – sometimes “John/
Jane Doe” when remains are so 

pulverized by the desert that gender 
cannot be determined – and left to 
sit in coolers. The state pours money 
into their transportation, their stor-
age, their handling, and eventually, 
if never identifi ed, their burial by a 
contracted funeral company in the 
county-owned section of the local 
cemetery. What the state has not 
poured resources into is the preven-
tion of these deaths altogether. 
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صـحـــراء
آريــــزونـا:
فخ قاتل للمهاجرين

بقلم أمين فيدان ألسيوغلو )Emine Fidan Elcioglu(، جامعة كاليفورنيا، 
بركلي، الواليات المتحدة األمريكية.

حتديد  اأجل  من  ال�سخ�سية  البقايا  متعلقات 

اإىل  املحنطة  جلودهم  وتخ�سع  العالمات 

احلمراء  حتت  ما  بالأ�سعة  اأو�سامها  ت�سوير 

عندهم  والعظام  الأ�سنان  بنى  تفح�ض  كما 

بهدف حتديد اإمكانية ا�ستخدامها يف جراحة 

الأع�ساء املزروعة ف�سال عن حتديد مظاهر 

مع  معلومة  اأدنى  تتبادل  مميزة.  اأخرى 

الإن�سانية  واملنظمات  الأجنبية  القن�سليات 

التي ميكن اأن تت�سل بالعائالت التي افتقدت 

باأ�سماء  البقايا  ُتَعنّيُ  الأثناء  اأهلها. يف  بع�ض 

خفية مثل »جون« و«جني دو« واأحيانا »جون-

جني دو« عندما تكون البقايا متحللة مبفعول 

يتعذر فيه حتديد  الذي  اإىل احلد  ال�سحراء 

الدولة  تنفق  الثالجات.  تودع  ثم  النوع، 

ويف  ومعاجلتها  وتخزينها  نقلها  يف  ب�سخاء 

برعاية  دفنها  يف  عليها  التعرف  عدم  حالة 

اجلزء  يف  معها  متعاقد  جنائزية  �سرطة 

املخ�س�ض من مقربة املحلية. ما مل تنفق فيه 

امليتات  التوقي من كل هذه  الدولة موارد هو 

اجلماعية.  

علّي يف اللحظة التي اأ�ستمع فيها 

اأنطلق  اأن  الكامريا  تكتكة  اإىل 

كال�سهم، كامتا �سوتي. لزمتني رائحة اجلثة 

املتحللة طوال باقي اليوم. كانت ال�سورة التي 

الفح�ض  مكتب  يف  التربيد  لوحدة  التقطُت 

احلقائب  كانت  اآريزونا.  تاك�سن،  يف  الطبي 

مهاجرين  بقايا  من  ع�سرات  حتوي  البي�ض 

وافتهم  واأطفال  ون�ساء  رجال  وثائق،  دون  من 

املنية يف »�سحارى جنوب اآريزونا القاتلة« لدى 

حماولتهم العبور اإىل الوليات املتحدة.

�ساكنة  مع  الدولة  تفاعل  امل�سور  يلتقط 

اأبعدت  وميتة.  حية  فيها«  مرغوب  »غري 

اأواخر  منذ  للحدود  املمنهجة  الع�سكرة 

1990 املهاجرين من دون وثائق عن املناطق 

�ساحلة  وغري  معزولة  اأرا�ض  اإىل  احل�سرية 

متكن  ما  اإذا  اآريزونا.   �سحراء  مثل  للعي�ض 

وبلوغ  احلياة  قيد  على  البقاء  من  العابرون 

يف  »حمبو�سني«  يظلون  فاإنهم  اأهدافهم 

زيارة  على  قادرين  غري  املتحدة:  الوليات 

اأحبائهم يف بلدانهم الأ�سلية باعتبار خماطر 

ذات  ويف  ال�سحراء.  يف  موتهم  اأو  اإدراكهم 

املتحدة  الوليات  يف  وجودهم  يعترب  الوقت، 

غري �سرعي ويتهدد حياتهم اليومية الرتحيل 

والنف�سال العائلي.

فاإن  املهاجرون  مات  ما  اإذا  ولكن 

يف  عمليا  »يبقون«  بحيث  تدعهم  الدولة 

من  دورية  جثثهم  ِمل  حَتْ املتحدة.  الوليات 

اأربع  �ساحنة ذات عجالت  اأعوان احلدود يف 

بدقة  تفح�ض  هناك  الفح�ض.  مكتب  اإىل 

كان
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