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مسألة اللغة

مارغرت ار�سر: الرئي�سة ال�سابقة للجمعية 

الدولية لعلم الإجتماع، تقدم ما ت�سميه 

morphogenesis الـ

ازابيال برلن�سكة تخرب عن جتربتها ال�سخ�سية 

حول منو اجلمعية الدولية لعلم الإجتماع خالل 

ال�سنوات ال-٢٥ ال�سابقة.

ارن�ست غلرن، ماك�س فيرب، و اإدوارد �سعيد، الكل 

�سخ�سيات يف مناق�سات حول احلداثة و الإ�سالم، 

املمثلة هنا يف وجهات النظر املت�ساربة لرياز 

ح�سن، حممد باميه و جاك قباجني.

منتدى اجلمعية الدولية لعلم الجتماع )ج د ع اج( الثاين جناحا باهرا. 

وجمموعة  ب(،  )ل  بحث  جلنة   ٥٥ يف  اأ�سماءهم  م�ساركا   3600 �سّجل 

موا�سيع )م م(، وجمموعة عاملة )م ع( اجتمعت كلها يف كّلية القت�ساد يف جامعو بيون�س 

اآيرو�س من الأول من �سهر اأغ�سط�س- اأوت اإىل الرابع منه. علينا اأن ن�سكر تفاين مارغرت 

اأبراهام )Margaret Abraham( نائبة رئي�س ج د ع اج للبحث ورئي�سة املنتدى، واإيزابيال 

بارلين�سكا )Izabela Barlinska( وفريقها يف �سكريتارية ج د ع اج، واألربتو بيلياكو�سكي 

)Alberto Bialakowsky( واآلي�سا بالريمو )Alicia Palermo( رئي�س اللجنة التح�سريية 

التنظيمية وعطاوؤهم  التوايل. مل تكن مهارات قادة ل ب، م م، م ع  املحلية ونائبته، على 

اأقل اأهمية من جهود الأّولني، اإذ با�سروا مبعاجلة فْي�س من مطالب امل�ساركة يف اجلل�سات. 

الجتماع  بعلم  ومنبهرين  للقارات  العابرة  للمناق�سات  متحم�سني  اآيرو�س  بيون�س  غادرنا 

الأمريكي الالتيني وعلى اأمت ال�ستعداد للم�سي قدما نحو موؤمتر يوكوهاما يف ٢014. 

يف  موؤمترنا  انعقد  عندما   198٢ �سنة  كانت  الالتينية  اأمريكا  يف  فيها  كنا  مرة  اآخر 

مك�سيكو. ومثلما تروي اإيزابيال بارلين�سكا يف احلوار الذي نن�سره يف هذا العدد من حوار 

ا�ست�ساطتهم  يف  حق  على  كانوا  حمليون  م�ساركون  ح�سره  عا�سفا  لقاءا  ذاك  كان  كوين، 

التحقت  فح�سب  �سنوات  بب�سع   198٢ وبعد  الإنكليزية.  اللغة  امربيالية  �سد  الغا�سبة 

الإ�سبانية والفرن�سية بالإنكليزية بو�سفها لغة ر�سمية يف ج د ع اج. ثالثني �سنة بعد ذلك، 

كنا اأكرث جناحا يف معاجلة م�ساألة اللغة عرب الرتجمة الفورية للجل�سات العامة، مع �سيل من 

ابتداع  الأل�سن، مع اجتهاد اجلميع يف  الإ�سباين ومداولت متعددة  الل�سان  اجلل�سات ذات 

طرق متعددة يف التوا�سل عرب الأل�سن املتعددة. 

على مر الثالثني �سنة املنق�سية، باتت لقاءاتنا اأكرث اإدماجا على م�ستويات متعددة لي�س 

 lingua( اآخرها ل�سان التخاطب. يف الآن ذاته، �سارت الإنكليزية باعتبارها لغة م�سرتكة

franca( اأكرث هيمنة واأو�سع تبنيا بو�سفها الل�سان الثاين املحّبذ على ات�ساع الكرة الأر�سية. 
النفاذ  فر�س  من  املزيد  مانحا  الجتماع،  علم  نطاق  من  مو�ّسعا  �سك  ول  مغامنه  لذلك 

اأن انت�سار الإنكليزية وّلد مظاهر الالم�ساواة  اإىل ثروة من الفر�س واملواد اجلديدة. على 

اخلا�سة به: اإق�ساء اأكرث عمقا ملن مل ياألفوا التعامل معها وخلق تراتب هرمي بنْي يح�سنون 

ّكن الطالقة يف ا�ستعمال الإنكليزية من يتمكن منها، اأكرث مما هو عليه احلال يف اأي  ذلك. متمُ

ل�سان اآخر، من مزايا �سخمة �سواء يف العرو�س ال�سفاهية اأو يف ن�سر املقالت وت�سبح دون 

�سك �سانعة للتمايز ل على امل�ستوى الكوين فح�سب بل، ومبا ل يقل اأهمية، داخل اجلماعات 

العلمية الوطنية )التي تكون فيها الإنكليزية ل�سانا ثانيا(.  

واإذ دخلت اجلامعات يف تناف�س عاملي النطاق من اأجل ك�سب مكانة رمزية )جالبة معها 

جوائز مادية( اأ�سبح الن�سر يف املجالت الدولية عايل القيمة. ول يعني ذلك جمرد الن�سر 

بالإنكليزية بل وكذلك اإجراء البحوث �سمن اأطر ونظريات كثريا ما تكون �سديدة الرتباط 

مب�ساكل وق�سايا غريبة عن جمتمع الكاتب. ي�سرح الباحث الفل�سطيني �ساري حنفي الأمر 

على النحو التايل: »ان�سر عامليا واندثر حمليا اأو ا�سر حمليا  واندثر عامليا ». يتم رفع هذا 

التحدي باأن يكون الواحد منا ثنائي الل�سان، ثنائي الحرتاف موؤّديا عمال م�ساعفا ومتوجها 

اإىل خماطبني متعددين. وي�سح ذلك على علمي اجتماع الوليات املتحدة واململكة املتحدة 

�سيقي النطاق مبا ل يقل عن علوم اجتماع اأخريات. يف ظل هذه العتبارات و�سع منتدى 

بيون�س اآيرو�س معايري جديدة من اأجل علم اجتماع كوين.

ميكن الطالع على حوار كوين يف 14 ل�سان على موقع ج د ع اج

 burawoy@berkeley.edu :تر�سل امل�ساهمات على العنوان التايل

شهد
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حمرر: 

مايكل بورواوي

حمررون مت�صرفون: 

لول بو�سوتيل، اأوغو�ستا باغا

حمررون م�صاركون: 

مارغرت ابراهام، تينا اإيو�س، راكال �سوزا، ج�سنيفر بالت، 

روبرت فان كريكن.

حمررون م�صت�صارون: 

اإيزابيال بارلين�سكا، لوي�س �سوفال، ديالك �سيندوغلو، توم دويري، 

جان فريتز، �ساري حنفي، جام خيمينيز، حبيب اهلل خندكر، 

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

 اإميا بوريون يو�سيمي�سي �ساتو، فينييتا �سنها، بنيامني تيجريينا، 

�سني �سون يني اإيلينا زدرافومي�سلوفا.

حمررون �إقليميون:

�لعامل �لعربي:

 �ساري حنفي، منري ال�سعيداين.

�لرب�زيل: 

غو�ستافو تانيغيتي، جوليانا تون�س، بيدرو ما�سيني، 

�سيلي ادا غرا�سا اأريبا�س، اأنريزا غاللي، ريناتا باريتو بريتورلن، 

رو�سانا مارينهو.

كولومبيا:

 ماريا خو�سي األفاري�س ريفادول، �سيبا�ستيان فيالميزار �سانتاماريا، 

اأندري كا�سرتو اآروخو.

�لهند: 

اإي�سوار  مودي، راجيف غوبتا، را�سمي جني، اأوداي �سينغه.

�إير�ن:

 ريحانا جافادي، جنمة طاهري،حميد ر�سا راأفتنجاد، 

�ساهراد �ساهفاند، �ساغار بوزورغي، تارا اأ�سغري لله، 

نا�ستاران حممود زاد.

�ليابان:

 كازوهي�سا ني�سيهارا، ماري �سيبا، كو�سوكي هيمينو، 

توموهريو تاكامي، ياتاكا اإيوادات، كازوهريو اإيكيدا، يو فوكودا، 

مي�سيكو �سامبي، تاكاكو �ساتو، �سوهيي اأوغاوا، توموييكي اإيدي، 

يوكو هاتو، يو�سوكي كو�سوكا.

بولونيا:

ميكولي مييزيوي�سكا، كارولينا ميكالوي�سكا، جاكوب روزنباوم،

ميكال �سيميلن�سكي،، كري�ستوف غوبان�سكي، اإمييليا هود�سنكا، 

جوليا ليغات، كاميل ليبن�سكي، اآدام موللر، ميكولي نيزين�سكي، 

توما�س بياتاك، اآنا بييكوتوي�سكا، اآنا ريزيزنيك، كونراد �سييما�سكو، 

�سوفيافلودارزيك.

رومانيا:

كوزميا روغيني�س، اإيلينا �سينزيانا �سوردو.

رو�سيا:

اإيلينا زدرافومي�سلوفا، اآنا كادنيكوفا، اإلينا نيكريوفا،

اآ�سيا فورونكوفا.

تايو�ن: 

جني ماو هو.

تركيا:

اأيتل كا�سابوغلو، نيالي �سابوك كايا، غونور اإيرتونغ، 

يونكا اأودابا�س، زينب بايكال.

م�صت�صارون �إعالميون:

 اآين لني، خو�سي ريغريا.
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حول نَْذر 
علم االجتماع 

مارغرت ار�سر تخاطب اجلمعية الدولية 

للواقعية الإنتقادية يف لندن ٢008

علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

اأين  من  اأربعة:«  لأ�سئلة  اإجابات  عن  باحثا  الجتماع  علم 

»ما  و  من�سي؟«،  اأين  اإىل   « الآن؟«،  حالنا  كيف   « جئنا؟«، 

الذي علينا اأن نفعله؟«. تلك اأ�سئلة واقعية كّلها اإذ ثّمة عامل اجتماعي 

مع  املا�سي  �سنعوا  واقعيون  اأنا�س  ي�سكنه  واقعية  خ�سائ�س  ذو  واقعي 

، قواهم ال�سببية يف ت�سكيل امل�ستقبل. كانت  بع�سهم البع�س وبداأت، بعدمُ

واحدة من الطرق التي عرّب بها ماك�س فيرب عن َنْذِر علم الجتماع تقول 

اأن يكت�سف �سبب كون الأ�سياء على »هذا الّنحو« ل »على نحو  اإن عليه 

اآخر«. ل ميكن اأبدا ملن التزموا بذلك اأن يقبلوا ا�ستنتاج جون بودريار 

)Baudrillard( القائل: » كل ما بقي لنا اأن نفعله هو اأن نتلهى بالِقَطِع«. 

ّدر لبن خلدون اأن يرى هذا لعتربه عالمة على ح�سارة اآفلة.   لْو قمُ

حقيقًة  هو  احلديثة  بعد  ما  »البهجة«  من  �سررا  اأكرث  هو  ما  اإن 

وامليزو  امليكرو  الجتماعية �سرورة،  تنتهي كل احلياة  القطع.  تفكيك 

اأن العالقات بني البنية )ب(، و املوؤ�س�سة  اإىل ب م ث ذلك  واملاكرو، 

)م( والثقافة )ث( �سرورية دائما من اأجل تف�سري كل ما هو اجتماعي. 

ن�ستثني  اأن  يكفي  التعريفات،  على  فيه  مبالغ  حر�س  دون  من 

»البنية« حتى جند ال�سياق الذي يواجهه النا�س يف حالة من الرتهان 

الكلي اإىل ال�سطراب الفو�سوي، ويكفي اأن نحذف الثقافة حتى يفتقد 

اجلميع ذخريتهم من الأفكار املف�ّسرة ملا يواجهون من الأو�ساع، ومن 

دون موؤ�س�سة نفتقد الفعل-التبعية بو�سفه ال�سبب الفعلي لوجود النظام 

إزاء الَتَخّلق الُمَتكاثف
بقلم ماغرت آرشر )Margaret Archer(، مدرسة لوزان الفيدرالية متعددة االختصاصات التقنية، 

سويسرا، رئيسة ج د ع اج 1990-1986

د  تراأ�س ج  التي  والوحيدة  الأوىل  املراأة  �آر�صر  مارغرت  كانت 

ع اج وكان ذلك يف الفرتة 1986-1990. لها درا�سة رائدة يف التغري 

الجتماعي بو�سفه »تخّلقا« وهي تعني بذلك التفاعل املتتابع بني البنية 

التوافقاتمُ  تفاعال جتعله ممكنا  الجتماعيني  والفاعلني  الجتماعية 

التعليميني  النظامني  حول  لها  درا�سات  مع  البداية  كانت  الثقافية. 

ا�ستجابة  هياكلهما  ا�ستجابة  كيفية  اأظهرت  والإنكليزي  الفرن�سي 

تعيد، باملقابل، ت�سكيل النظامني. اأّلفت العديد من الكتب التي بلورت 

اأنحاء  كل  يف  اأتباع  ولها  »الواقعية«،  الجتماعية  العلمية  النظرية 

العامل. دّر�ست �سنوات عديدة يف جامعة وارويك )Warwick( وهي 

الآن مديرة مركز علم الوجود الجتماعي يف جامعة لوزان الفيدرالية 

متعددة الخت�سا�سات التقنية.

ولد
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علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

الجتماعي. اإن َنْذر علم الجتماع هو اأن يبنّي للنا�س ما يكون بينهم من 

لها تخّلى  للقطع ونرثهم  تفكيكهم  ت�سكيالت ناجتة. عرب  تفاعل ومن 

اأنف�سهم و�ساروا حانوتيني  الكثري من علماء الجتماع عما نذورا لهم 

يكتبون لنا �سهائد وفاة كل واحدة من مكونات ب م ث. على اأنه، من 

التي  الأدوات  من  للعامل  مكّونة  قطعة  كل  ــَرم  ْ تمُ »امليتات«،  هذه  دون 

متّكنها من تف�سري ال�سبب الذي يجعل الأمور على ما هي عليه والكيفية 

التي ميكن لها بها اأن تكون على غري ما هي عليه.

البنى«  »تفكيك  نظريات  تعّو�سها  »بالبنى«  الأمــر  يتعلق  وحينما 

بالتيارات املتدفقة. تبلغ ا�ستعارة ال�سيولة اأق�سى درجات عدم قابلية 

الجتماعي للتحّكم. مّت الإعالن عن ذلك عن طريق القول مبجتمعات 

»اجلريان فائق ال�سرعة«، و«�ساحقة الندفاع« و«املخاطرة« ولكن اأدفاق 

املياه بلغت زخمها وطفت على �سطح بحر الظواهر ذاتية التنظيم التي 

ر�سمت خطاطَتها نظريةمُ التعقيد.  وعلى الّرغم من ذلك فاإن انعدام 

الأزمة  ك�سفت  الراهنة.  القت�سادية  الأزمــة  ظل  يف  فا�سح  املنا�سبة  

جزءا من البنية كان النظر يف ما م�سى قا�سرا عنه. لنا الآن معرفٌة 

ال�سركات متعّددة  الكوين وتداخله مع  املايل  املال  راأ�س  انبناء  بكيفية 

قبل  كانت  التي  معرفتنا  من  اأكــرب  الوطنية  واحلكومات  اجلن�سيات 

٢008. مل يتبّخر كل ما هو �سلب يف الهواء ولكن امل�ستقات مثل الرهن 

الديون   وم�ساربات  اخلارجية  املبادلت  واتفاقات  املمُخاِطر  العقاري 

اأو�سح يف الأفهام من الفوردية.  

الإعالم  فاإن  معّقدة  وامل�سالح  والعالقات  املنبنية  املواقع  ولكون 

عمد اإىل ال�ستهانة بالأزمة وت�سخي�سها يف �سورة نقاط تفيز لرجال 

�سهدت  اجل�سعة.  الروؤو�س  بع�س  تدحرج  تي�سري  على  والعمل  البنوك 

»حركة احتلوا« على غياب الأدوات العلمية الجتماعية. هل كانت تلك 

الكونية؟  املالية  للراأ�سمالية  اأم  التق�سفية  لالإجراءات  معار�سة  حركة 

منتظمة  منتديات  جينيف  حكومة  تقيم  واثقة،  غري   لندن  تبدو  فيما 

منظمات  كانت  اجلارية.  التعقيدات  من  التخل�س  اإىل  بالتو�سل  اآملة 

للم�ساعدة  بــذل  اأكــرث  العموم  على  الكال�سيكيني  غري  القت�ساديني 

زامانيي  �ستيفانو  يعادل تليالت  ما  اأين عندنا  الجتماع.  علماء  من 

)Stefano Zamagni( حول امل�ساهمات امل�سّرة لآخر ع�سرة فائزين 
بجائزة نوبل لالقت�ساد؟ ما كانت م�ساهمتنا يف ت�سور اقت�ساد مدين؟ 

يقودنا ذلك اإىل »الثقافة« واإىل الدور ال�سخم الذي ا�سطلعت به 

م م ب )» ما من بديل«( يف حماولة العودة اإىل »قطاع الأعمال على 

ل »امليل الثقايف« اخلطاب ولكن هذه  ال�سورة التي كان دوما عليها«. يف�سّ

الأزمة غري قابلة لالختزال يف ما هو خطابي. اأزاحت هيمنة اخلطاب 

الإيديولوجي عن موقعه واأبعدته اإىل حيث �سّلة مهمالت »جثة« �سراع 

الطبقات. اإىل جانب ذلك افتمُقدت ما بني الأفكار وامل�سالح من رابطة 

بو�سفها موقع تربير ال�سيا�سات. افتمُقدت كذلك منابع النقد الفكرية 

اأن�سطة تعبريية فح�سب )هي موجودة بكرثة( بل بو�سفها  ل بو�سفها 

موارد للتجنيد الجتماعي )تلك التي يعزز غيابها م م ب(. ول�سخرية 

الأقدار، وبالتوازي مع ا�ستحالة املياه املتدفقة اإىل طوفان، كان هناك 

التم�سك بالعادة والرتباط مبا تر�ّسخ  يف علم الجتماع انحراف نحو 

من ال�ستعدادات املنطبعة وبالفعل الروتيني على الرغم من تنافر كل 

ذلك مع التغيري. ومع ذلك، مثلما كان الرباغماتيون الأمريكان �سباقني 

اإىل تاأكيده، تكون الأو�ساع الإ�سكالية مبثابة قوابل للتجديد الفكري. 

اأخريا، ما هو اأهم من ذلك، هو اأن الذات ماتت واحّمت مثلما بنّي 

َجّر يف  يمُ اأربعني عاما »مثل وجه  ذلك مي�سال فوكو )Foucault( منذ 

الرمل على حافة البحر«. مذاك تكرر احماوؤنا الب�سري من ِقَبل العديد 

من ما�سحي ال�سبورات: اأ�سخا�س تولوا اإىل �سّجالت مفتوحة لكتابة 

َنَوات تعيد ابتداع ذواتها ب�سفة مت�سل�سلة 
َ
الذات )غرغن Gergen(، اأ

بــدْور«. مع موت  »امل�سطلع  اإىل مرتبة  انحدار  واأخريا    )Beck )بيك 

الذات تنتفي النية والنعكا�سية والعناية واللتزام ومعها جميعا القدرة 

الفريدة التي للب�سر على ت�سور الكيفية التي ميكن بها لالجتماعي اأن 

يكون »على غري ما هو عليه«.

كان الراف�سون خل�سوعنا واملدافعون على اإمكانياتنا نادرين وعليه 

فقد كان على اأندرو �ساير )Andrew Sayer( اأن يكتب كتابه املمتاز 

؟يتم�ّسك علم الجتماع مبوقف اإن�ساين  وَنهمُ ثمُ للّنا�س ما َي�ْسَهدمُ ملاذا َيْحدمُ

ولكن مقاربته لالإن�ساين خاملة اإىل حد ما. وعليه فاإن الوحدة والعزلة 

ولكنهما  والإق�ساء  بالتهمي�س  قورنا  ما  اإذا  �سعبيني  مو�سوعني  لي�ستا 

بال�سبط مبثابة امل�سيبة يف العامل املتقدم وهما من �سادراته. يت�سدد 

املعاناة  املتوج�سة من  الرفع من ح�سا�سيتنا  علماء الجتماع كذلك يف 

نق�س  من  غاية  على  كنا  الناجحة.  الطفرات  جتاه  يفعلون  مما  اأكرث 

الفعالية يف دفع »علم اجتماع الزدهار« قا�سرين اأنف�سنا اإىل حد كبري 

على احلاجات البيولوجية املوؤكدة. ملاذا ل يوجد علم اجتماع للبهجة 

ول جند اإل ذكرا قليال للغبطة املهللة اأو للقناعة املكتفية وملاذا يرتك 

الفرح لقيا�سات القت�ساديني؟ اإن الإجابة على هذه الأ�سئلة تاأكيد على 

م�ساهمة علم الجتماع يف تعريف جمتمع مدين مزدهر.  

»احلداثة املن�سابة« هي الكلمة ال�سعار اليوم، ولكن ال�ستعارات ل 

تف�سر �سيئا وكثريا ما تقود اإىل ال�سياع )تذكروا الت�سبيهات امليكانيكية 

اخل�سو�سية  التغيري  نظريات  عــززت  وال�سيبارنيتيقية(.  والع�سوية 

»جمتمع  خدمة  يف  »الثقافة«  ث:  م  ب  عنا�سر  مــن  فح�سب  واحـــدا 

املعلومة«، و«البنية« يف خدمة »الراأ�سمالية الكونية« اأو »المرباطورية«، 

و »املوؤ�س�سة« يف خدمة »الفرد املماأ�س�س« يف » التحديث النعكا�سي«. يف 

يًّا( واحد  ِخرْبِ للنظر  رْبٍط على مكّون )لفت  يقوم كل  الثنائيات  هذه 

امليكانيزم  وبني  بينه   
ً
خطاأ وي�ساوي  بالتوجيه  متحّكما  جــزءا  يعتربه 

املوّلد للتغيري. بدل عن ذلك، نحن يف حاجة اإىل فح�س طاقات ب م ث 

املتعا�سدة وما يتولد من نتائجها جاعال من التخّلق ال�سريورة امل�سوؤولة 

عن تكثيف التغيري بطريقة ل تكون ا�ستعارية.  
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الجمعية الدولية
لعلم االجتماع تُْقلع

مقابلة مع إيزابيال بارلينسكا 
)Izabela Barlinska(

اإيزابيال بارلين�سكا و نائبة رئي�س الأبحاث لل- )ج د ع اج(، 

مارجرت ابراهيم، تتحاورا حول م�ساألة ذات اأهمية يف منتدى 

بوين�س اآير�س، اآب، ٢01٢

ال�سابق من حوار كوين )العدد ٥ من ال�سل�سلة ٢( 

راأينا كيف مت انتداب طالبة �سابة بولونية يف ج د 

الثاين  اجلزء  هذا  يف  احلا�سم.  التنظيمي  عقلها  �سارت  وكيف  اج  ع 

اج  ع  د  ج  تدعيم  ة  بارلين�سكا ق�سّ د.  لنا  تروي  املقابلة  واخلتامي من 

بحيث �سارت املنظمة القوية التي نراها اليوم.

في العدد
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الجمعية الدولية
لعلم االجتماع تُْقلع

م.ب: �نتهينا يف ما ق�ص�صته لنا �إىل وجودك يف �أم�صرتد�م ترّوحني عن 

 .)Ryszard Kapuściński( كابو�صين�صكي ريز�رد  �ل�صهري  �لكاتب 

هرنيكي  فرناندو  عليك  عر�ض   1986 �أو�خ��ر  يف  �أي  عندها،  ولكن، 

�ج  ع  د  ج  رئي�ض   )Fernando Henrique Cardoso( ك��اردوزو 

�إىل  باالنتقال  قبلت  ما  �إذ�  �لتنفيذية  �ل�صكرترية  من�صب  �آن��ذ�ك 

مدريد لرتكيز �ملكتب �جلديد. وكان ذ�ك هو ما فعلته؟

دون  من  لوحدي   1987 مدريد يف جانفي  اإىل  هنا  و�سلت  نعم.  �إ.ب: 

اأن اأعرف كلمة اإ�سبانية واحدة. كان علي اأن اأرّكز املكتب. اأظن اأن على 

املرء اأن يكون �سابا وعدمي التجربة حتى يقبل مبثل هذا. مل يكن يل اأن 

اأت�سّور ما كان يعنيه ذلك. و�سلت م�سحوبة بحاوية كبرية فيها حقائبي 

ووثائق ج د ع اج لحتالل ف�ساء يف اآكادميية العلوم الإ�سبانية. حّلت ج 

د ع اج بدعوة من وزارة التعليم الإ�سبانية ولكن املكاتب التي كان عليها 

تعمريها ج د ع اج يف الآكادميية الإ�سبانية للعلوم مل تكن منتهية البناء. 

م.ب: �أكنت وحيدة متاما؟

�إ.ب: امل�ساعد الوحيد الذي كان اإىل جانبي كان �سريجيو كونرتيرا�س 

يف  اأي�سا  هو  عمل  كــان  ال�سيلي  من  زميل   )Sergio Contreras(

ال�سكريتارية يف مونرتيال واأم�سرتدام. اأتى للم�ساعدة لأنه كان يح�سن 

الإ�سبانية، وكنا الإثنني نحاول افتتاح املكتب. كان الأمر قا�سيا. تعلمت 

اإ�سبانيتي من عمال البناء ولكن ال�سيء احل�سن كان تعّريف على اأنا�س 

يف وزارة الرتبية ب�سبب كل الأوراق التي كان علينا اإعدادها من اأجل 

الت�سجيل الر�سمي للج د ع اج. ومبا اأنه مل باإمكان الكّتاب اأن يتحدثوا 

معي بالإ�سبانية فقد اأف�سحوا يل املجال للدخول لالأعراف. وعليه كان 

يل اأن تعرفت على اأنا�س يف مواقع عالية يف احلكومة ال�سرتاكية واأن 

يف  طويلة  رحــالت  يف  اأخــرج  اأن  اعتدت  وقد  �سداقات،  معهم  ربطت 

ال�سلطة مبعية  ياأخذ بزمام  اأ�سدقاء من اجليل الذي كان  اجلبال مع 

.)Felipe González( فيليبي غونزالي�س

م.ب: كنت بالن�صبة لهم وال �صك، �أنت �الآتية من بولونيا، مثرية 

للف�صول؟ 

�إ.ب: كانت بولونيا �سهرية جدا يف تلك الأيام. كان الكل فاهما لأهمية 

ت�سامن بو�سفها قوة مكافحة �سد النظام الدكتاتوري مثلما فعلوا هم 

يف اإ�سبانيا. واإًذا كان لبولونيا، اأو املعار�سة على الأقل، �سمعة طيبة بني 

اأولئك ال�سرتاكيني. 

وعندها  ك��اردوزو  ُعهدة  �نتهت  لوحدك.  كنت  �إذ�  عملًيا  م.ب: 

.)Margaret Archer( جاءت مارغرت �آر�صر

�إ.ب: انتخبت مارغرت للرئا�سة �سنة 1986 خالل املوؤمتر الدويل الذي 

التي  الآن،  اإىل حد  والوحيدة  الأوىل،  املراأة  كانت  نيودلهي.  انعقد يف 

تراأ�س ج د ع اج. عِمْلنا �سوّيا وبنْينا �سداقة مديدة العمر.

م.ب: ما كان �لتحدي �الأكرب �لذي و�جهته عند حلولك �إىل هنا؟

�إ.ب: ا�ستغرق مني ا�ستقراري وتنظيم املكتب يف بلد جديد وقتا طويال. 

تنظيم  يف  بداأنا  القول،  �سّح  اإن  الأر�ــس،  اأقدامنا  وطــاأت  اأن  مبجرد 

املوؤمتر الدويل لعلم الجتماع ل�سنة  1990 يف مدريد. وكان ذلك يعني 

�سارت  اأن  اإىل  اأّدى  مبا  الالتينيني  الأمريكيني  من  كبري  عدد  ح�سور 

الإ�سبانية ثالث ل�سان للجمعية.

1982 يف  �صنة  �أنه كان  �عتقدت  �إال حينها؟  يتم ذلك  م.ب: مل 

مك�سيكو؟ 

�إ.ب: واجه موؤمتر مك�سيكو الحتجاج، كان الكل يحتج على اأن املوؤمتر 

مل يكن يتكلم الإ�سبانية. ولكن العرتاف بهذه مل يتم اإل بعد ذلك بزمن 

باعتبار  باجلمعية  قارة جديدة  بالتحاق  �سبيها  اإذا  الأمر  كان  طويل. 

انتقال ال�سكريتارية اإىل مدريد. مل تكن لنا اأية تكنولوجيا خيالية. كان 

نعرف.  عما  جدا  خمتلفا  كان  ولكنه  املكتب  يف  بحوزتنا  كمبيوتر  اأول 

)الإ�سباين(  املوقع  كون  بني  احلا�سل  التعار�س  هي  ال�سعوبة  كانت 

وللمنظمة  للموؤمتر  امل�ساعدة  يوفرون  الأغلب  على  كانوا  والإ�سبانيني 

�سواء ب�سواء وبنْي رغبة البع�س يف... كيف اأقول... يف ا�ستخدام املنظمة 

للجميع.  مزعجا  ذلك  �سار  اخلا�سة.  واأهدافهم  م�ساراتهم  خلدمة 

اأعتقد اأن ج د ع اج عانت من ذلك. �سهد موؤمتر مدريد ذاته الكثري من 

التوتر الذي مل يكن �سببه الوحيد تنظيمه يف ثالث مبان خمتلفة من 

املركب اجلامعي تت حرارة ملتهبة ومن دون تكييف.  

�الجتماع  عامل  فيه  �نتخب  �ل��ذي  �ملوؤمتر  هو  ذ�ك  كان  م.ب: 

�لهندي ت. ك. �أوومن )T.K. Oommen( رئي�صا؟

اأن  للجمعية مبا  النتخاب يف م�سكلة حقيقية  ت�سبب ذلك  نعم.  �إ.ب: 

اإ�سباين  يمُنتخب  اأن  يف  ياأملون  كانوا  املحليني  الجتماع  علماء  بع�س 

للرئا�سة. اإحدى نتائج ذلك غري املتوقعة بالن�سبة اإىل ج د ع اج كان اإنهاء 

ت�سجيلها لدى وزارة الداخلية حْيث كانت م�سجلة ر�سميا ثم طردنا من 

مكاتب اأكادميية العلوم الإ�سبانية. وكان على املكتب اأن يهاجر لبع�س 

الوقت اإىل هذه ال�سرفة التي ترى والتي نتداول فيها حديثنا الآن.

�أن تنتقل من جديد؟ كيف مت حل  �إذ�  م.ب: كان على ج د ع �ج 

�الإ�صكال؟

 �إ.ب: كنا حمظوظني حيث تكرمت علينا جامعة العلوم ال�سيا�سية وعلم 

الجتماع باملركب اجلامعي ب�سخائها واأهدت لنا مكتبا. كان دعم ميغال 

اأجنل رويث دي اآثوا )Miguel Ángel Ruiz de Azúa( رئي�س التاد 

انتقال حممودا يف معنى  نفي�سا. كان ذلك  الجتماعي  لعلماء  الوطني 

اأنه كان من الأف�سل لل�سكريتارية اأن تكون يف اجلامعة. هناك، كان ثمة 

زمالء اأكرث من علماء الجتماع والطلبة وحميطا اآكادمييا ن�سطا.

�حلياة  قيد  على  �لبقاء  من  �ج  ع  د  ج  متّكنت  كيف  ولكن  م.ب: 

ماديا؟

�إ.ب: علينا اأن نذكر اأن ج د ع اج حلت باإ�سبانيا بدعوة من وزارة التعليم 

وكان التفاق يق�سي باأن تتلقى ال�سكريتارية متويال على �سيغة منح من 

بالغة  الإ�سبانية  الإ�سبانية ملدة �ست �سنوات. كانت احلكومة  احلكومة 

ال�سخاء، ولكن الأموال نفدت يف نهاية الأمر، وخ�سنا داخل اجلمعية 

نقا�سا وا�سعا: ما العمل؟ لي�س يعني ذلك اأن مل تكن هناك عرو�س يف 

ظهر  كما  الإنرتنت  ظهرت  ذاته  الوقت  يف  موافقتنا.  بانتظار  احلوار 

الرتا�سل الإلكرتوين. عندها تفطن اجلميع اإىل اأن ل اأهمية يف الواقع 

للمكان التي تكون موجودا به. وعليه، وعو�سا عن التفكري يف الرحيل 

قررنا باأن نبقى يف اإ�سبانيا. وبقينا. ولكن عليك اأن تذكر اأنه ومنذ ذلك 

احلني كانت عمليات ج د ع اج ذاتية التمويل مطلقا.
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م.ب: هذ� مده�ض.

من  القّلة  �سديد  وعــدد  البيت  ب�سوؤون  جّيدة  عناية  ذلــك  �سر  �إ.ب: 

الأع�ساء يف الفريق الإداري. يف تلك الأيام، كانت الأن�سطة والأع�ساء 

اأقل عددا بالطبع. ولكن ذلك مّثل حظا وافرا بالن�سبة اإىل حياة ج د ع 

اج اإذ توقفنا عن نقل ال�سكريتارية مرة كل اأربع �سنوات.

تكوين  �إمكانية  ذ�ت��ه،  �الآن  يف  �أي�صا،  يعني  ذل��ك  وك��ان  م.ب: 

فريقكم �خلا�ض؟

 José Ignacio إ.ب: نعم، فعال. كان نا�سو )خو�سي اإيغنا�سيو ريغويرا�

ثانية  التقيته  ثم   .1990 موؤمتر  قبل  ما  منذ  جوارنا  اإىل   )Reguera
اآكادميية العلوم كانت لدّي �سيارة  عرب روابط بولونية. عندما كنا يف 

يوم  ذات  بولونية.  ت�سجيل  لوحة  ذات  فيات  نوع  من  احلجم  �سغرية 

اأنا  وجدت ملحوظة �سغرية على الزجاج الأمامي مكتوبة بالبولونية:« 

اأ�ستاذ زائر من بولونيا مبعهد الفيزياء، رمبا كان باإمكاننا اأن نلتقي«. 

 Jacek( كاروو�سكي  جا�سيك  امَلْعِنيُّ  كان  املانع؟  وما  نف�سي  يف  قلت 

اأ�سدقاء  و�سرنا   ،)Torun( تورون  بجامعة  الأ�ستاذ   )Karwowski
ا�ستك�سفنا  وعائلته  اأ�سدقائه  وب�سحبة  هــو،  ب�سحبته  الفور.  على 

اإ�سبانيا اإذ اأنني، ول تن�س ذلك، كنت اأظن اأنني لن اأمكث يف اإ�سبانيا اإل 

ب�سع �سنوات. كانت تلك هي الطريقة التي التقيت بها نا�سو الذي كان 

ي�ستغل يف معهد الفيزياء ذاته.

م.ب: و�أْدَخَل نا�صو ج د ع �ج �إىل عامل �لكمبيوتر�ت �ل�صخ�صية 

و�لر�صائل �الإلكرتونية و�الإنرتنت؟

�إ.ب: كان نا�سو ب�سدد بناء قاعدة بيانات لفائدة ج د ع اج. كان على 

علم بكل �سيء، وهو جيد جدا، وخمل�س وحنون ومبدع. كان ك�سبا مهما 

الجتماعية  والو�سائط  الكمبيوترات  وخا�سة يف عامل  لفائدة اجلمعية 

احلديثة. اأقول له ما نحتاجه وهو يتكفل بتوفريه. نحن على نف�س املوجة.  

عمل  ع��ن  �صيئا  لتقويل  منا�صبة  نقطة  ه��ذه  تكون  ق��د  م.ب: 

�ل�صكريتارية �ليومي؟

بالتفا�سيل.  تكتظ  مملٌة  البيت  ب�سوؤون  عنايٌة  اليومي  الروتني  �إ.ب: 

مثريا  الأمر  يبدو  قد  يقال.  كما  التفا�سيل  يف  يختبئ  ال�سيطان  ولكن 

لل�سجر ولكن عليك يف الآن ذاته األ تفقد الوجهة.

م.ب: ُوْجَهُة...؟

�إ.ب: وجهة اجلمعية، الوجهة التي عليها اأن تتقدم نحوها وما يجعل 

النا�س يت�سلون بنا حتى واإن كان علينا اأن نغرّي العنوان فح�سب. ولكن 

من الأ�سا�سي تيني ذلك العنوان اإذ ميكن اأن ي�سلنا يف اليوم املوايل 

طلب من زميل اآخر يرغب يف اأن يكون على �سلة بكاتب قّدم  ملخ�سا 

مهّما كان قد قراأه على موقع موؤمتر ج د ع اج.

م.ب: �أنتم ت�صلون بني �جلميع.

ِنَيْت بف�سل  �إ.ب: هي يف احلقيقة �سبكة تتكّون من اأ�سخا�س عديدين بمُ

 ٥000 ت�سمل  الآن  اإنها  عديدة.  �سنوات  امتداد  على  اليومي  الّروتني 

قاعدة  �سمن  ات�سال  رابط   3000 من  اأكرث  عن  ف�سال  نا�سط  ع�سو 

َور  البيانات. لنا الآن اأي�سا بنية معّقدة من 60 جلنة بحث وجمموعة حِمْ

وجمموعة عاملة، و60 جمعية علم اجتماع وطنية واأع�ساء موؤ�س�سني. 

هذه قدرات �سخمة ومن املهم ا�ستخدامها وتوجيهها يف ما ينا�سب.

م.ب: ما �لذي تعنينه؟ 

�إ.ب: تدد جلنة ج د ع اج التنفيذية اأهداف اجلمعية و�سيا�ساتها وعلى 

الأنكليزية  اأن  نذكر  اأن  التنفيذ. علينا  ت�سعها مو�سع  اأن  ال�سكريتارية 

لي�ست الل�سان الأم لأغلب اأع�سائنا ولذلك علينا اأن نكون بالغي النتباه 

اأكرث  كانت  كلما  الإلكرتوين.  املوقع  ت�سييد  ويف  الر�سائل  �سياغة  لدى 

تعقيدا تقنيا �سار النفاذ اأكرث ع�سرا اإىل البلدان التي يكون فيها التزود 

الختالفات  هــذه  عن  اأبــدا  يغفل  األ  املــرء  على  حمــدودا.  بالكهرباء 

نعمل  ينتابنا عندما  ل�سعور خا�س  واإنه يف احلقيقة  والالتكافئ هذا. 

يف مكتبنا ال�سغري يف مدريد ولكننا نكون حماطني باأنا�س من خمتلف 

اأرجاء العامل. اإن اإدراكنا اأن با�ستطاعتنا م�ساعدة الآخرين ثمني جدا 

بالن�سبة اإلينا.

م.ب: طّيب. كم عدد �الأ�صخا�ض �لذين ُيكّونون �ملكتب؟

الآخر  والبع�س  بتوقيت جزئي  منهم  البع�س  اأربعة يف اجلملة،  �إ.ب: 

بتوقيت كامل. وعلى الرغم من اأن لكل واحد منا م�سوؤولية حمددة )مثل 

خال�س مقادير النت�ساب، تيني قاعدة البيانات واملوقع، الإعالن عن 

برامج املوؤمترات، اإلخ...( فقد كنا حمظوظني بتكوين فريق يهتم ببناء 

�سبكة علماء الجتماع هذه التي متتّد اإىل كل اأرجاء العامل.

م.ب: نعم ويف هذ� �أحرزمت جناحا ال ي�صدق. ال �صّك �أن روؤ�صاء ج 

د ع �ج قد ��صطلعو� بدور يف ذلك، وعليه دعينا َنُعْد �إىل �حللقة 

خالل  و1994   1990 بني  ما  يف  رئي�صا  �أووم��ن  كان  �لتاريخية. 

كان  عندها  �ملكتب.  فقد�نكم  على  �لتغلب  عليكم  كان  عهدته 

و�لر�صتاين  �إميانويل  �نتخاب  حني   1994 �صنة  بيلفيلد  موؤمتر 

.)Immanuel Wallerstein(

اأدخــل  لأنــه  اجلمعية  اإىل  كبريا  تغيريا  معه  والر�ستاين  حمل  �إ.ب: 

الأنرتنت والرتا�سل الألكرتوين اإىل حياة اجلمعية اليومية، وكان ذلك 

ا�ستخدم  كله.  العامل  يف  ذلــك  فيه  انطلق  الــذي  الوقت  يف  بالتاأكيد 

من  العمل  يحب  وكان  جيدة  اأفكاره  جدا.  ن�سطا  وكان  ذلك  اإميانويل 

اأخرى قبل ذلك. خالل  اأيام جيدة  لنا  اأجل غاية ح�سنة. ولكن كانت 

متكنا،  املحلي،  الو�سع  بفعل  ع�سرية  كانت  التي  اآر�سر  مارغرت  مدة 

على الرغم من ذلك، من بعث جملة ج د ع اج علم الجتماع الدويل 

الأيام  تلك  يف  حتى  اإذا،  ال�سبان.  الجتماع  لعلماء  العاملية  وامل�سابقة 

الع�سرية كان اجلديد يبداأ ويتوا�سل يف ما بعد.

م.ب: �أعتقد �أن �لرب�عة هي تلك: �لبدء باجلديد من �الأ�صياء 

ودعم �لقدمي.

�إ.ب. اإن كانت جيدة تبقى.

�أنك  �أعلم  �أنا  �ملقابلة.  هذه  �إهد�ئي  على  �إيز�بيال  �صكر�  م.ب: 

كنت  �لكا�صفة.  �الأ���ص��و�ء  حتت  ج��رى  ما  �الآن  قبل  ت�صعي  مل 

�ج  ع  د  ج  �أع�صاء  ولكن  �لظل،  �لعمل يف  �ل��دو�م يف  ترغبني على 

�إليك تروين تاريخ �جلمعية وما كانت عليه  �أن ي�صتمعو�  �أحبو� 

طو�ل �خلم�صة وع�صرين �ل�صنة �ملا�صية. باإمكانك �أن ت�صاأيل �أي 

و�حد �أو و�حدة من روؤ�صاء �جلمعية 25 ول�صوف يعرتف من دون 

تردد مبا تدين به الإيز�بيال بارلين�صكا. وعليه وبا�صم كل �أع�صاء 

�جلمعية �ل�صابقني و�حلاليني و�لقادمني �أوّد �أن �أعرّب لك عن �صكر 

خال�ض عن كل ما قمت وتقومني به.      

8

 العدد 1 من السلسلة 3 - تشرين الثاني2012



حوار

ما الذي يكابده
العالم اإلسالمي 

بقلم رياض حسن، معهد الدراسات الجنوب آسيوية، جامعة سنغافورة الوطنية

من قصور الحرية والتنمية والمعرفة

غيللرن  اإرن�ست  اأكــد  امل�سلم  املجتمع  الأثــر  وا�سع 

بديهية  موؤ�سرات  »عــرب   )Ernest Gellner(

امل�ساركة  وات�ساع  الروحية  وامل�ساواة  والكتابية  الكونية  مثل  خمتلفة 

الكاملة يف اجلماعة املقد�سة ل لواحد اأو للبع�س بل للجميع واملاأ�س�سة 

العقالنية للحياة الجتماعية، يكون الإ�سالم اأقرب واحد من الديانات 

وهو   .)7  :1983  ،Gellner( اإىل احلداثة الثالث  الغربية  التوحيدية 

يوا�سل قائال اإنه لو متكن العرب من النت�سار يف بواتيي وال�سري نحو 

اأوروبا واأ�سلمتها لكنا نعجب بكتاب ابن فيرب الإيتيقا اخلوارجية  غزو 

بها  يكن  مل  التي  الكيفية  بجالء  �سيبني  كان  الذي  الراأ�سمالية  وروح 

للروح احلديثة العقالنية وتعبريتها يف الأعمال والبريوقراطية اأن تظهر 

اإل نتيجة لطهورية خوارجية جديدة يف �سمال اأوروبا ل يف اأوروبا التي 

الإميان  ذلك  يت�سمنه  الذي  املزمن  امليل  اعتبار  »على  م�سيحية  ظلت 

َعاِتَها  نحو نظرة للعامل مفرطة الزخرفة )باروك( و�سارمة خا�سعة لرمُ

.)7 :1983 ،Gellner( »و�سبه اإحيائية ومتمردة

ولكن ذلك هو ما حدث. واليوم لن يع�سر على اأي مالحظ اأن يجمع 

العاملي  البنك  تقارير  ومن  املتحدة  الأمم  من  املعطيات  من  جملدات 

حول التنمية بحيث َيِبنيمُ الق�سور احلاد الذي يكابده العامل امل�سلم يف 

مظاهر  اأ�سباب  حْول  مّت�سال  جدل  ذلك  اأثــار  وقد  واحلرية.  التنمية 

الق�سور تلك. ت�سمل قائمة املت�سببني التي جردها العلماء الجتماعيون 

الالهوَت والثقافَة الإ�سالمينْي والنفَط وخ�سو�سيَة الثقافة واملوؤ�س�سات 

املــجــايلَّ  و«الــتــ�ــســّحــَر  الإ�ــســرائــيــلــّي،  الفل�سطينّي  والــنــزاَع  العربية 

« واملجتمَع املدينَّ الهزيَل ومكانَة املراأِة اخلانعة.  واملوؤ�س�ساتيَّ

<   القصور التنموي

التخلف  اأ�ــســبــاب  حــول  ات�ساعا  ـــرث  الأك املــجــادلت  كــانــت  رمبــا 

القت�سادي والق�سور الدميقراطي يف العامل امل�سلم ترّكز على ما اإذا 

كان الإ�سالم هو ال�سبب الرئي�س يف الق�سورين املذكورين. يف ما يهّم 

اأن  قبل  كان،  الأو�سط  ال�سرق  اأن  الدلئل  تمُظهر  القت�سادي  التخلف 

ينقلب ميزان القّوة على اأثر التو�سع الأوروبي يف القرن ال�سابع ع�سر، 

يف نف�س حيوية اأوروبا اقت�ساديا. كان التّجار امل�سلمون يف نف�س درجة 

اإدارة جتارتهم ويف حمل  الأوروبيني يف  لنظرائهم  كانت  التي  النجاح 

املــوؤرخ  ل�سان  على  جاء  ما  وعلى  العامل.  اأركــان  اأق�سى  اإىل  اإميانهم 

ال�سنة  وعند   ،)Angus Maddison( مادي�سون  اآنغو�س  القت�سادي 

1000 ميالدية، كانت ن�سيب ال�سرق الأو�سط يف الناجت الإجمايل العاملي 

اأكرب من ن�سيب اأوروبا – ع�سرة باملائة مقابل 9 باملائة. وحوايل 1700 

تدهور  ن�سيب ال�سرق الأو�سط اإىل ٢ باملائة ل غري مقابل قفز ن�سيب 

الآكادمييني  بني  املاألوفة  النحدار  تفا�سري هذا  تتمثل   .٢٢ اإىل  اأوروبا 

الغربيني يف التن�سي�س على اأن الإ�سالم مناه�س للتجارة ومينع الربا. 

ولكن هذه تفا�سري غري مر�سية لأن الن�سو�س الإ�سالمية اأكرث ت�سجيعا 

ما  والإجنيل، يف  التوراة  ولأن  امل�سيحية،  الن�سو�س  من  الأعمال  على 

يهم الربا تقول نف�س ما يقوله القراآن. كان النبّي حمّمد وزوجته الأوىل 

ارن�ست غلرن )19٢٥-199٥(، »الإ�سالم هو، من الديانات 

التوحيدية الثالث الكربى الغربية، الواحد الأقرب اإىل احلداثة.«

في كتابه
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خديجة تاجرْين ناجحنْي. على اأن العديد من امل�سلمني ينحون بالالئمة 

ولكن ملاذا خ�سعت  الغربية.  الإمربيالية  يف تخلفهم القت�سادي على 

واحدة من احل�سارات القوّية اإىل الغرب؟

 Timur قـــوران  تيمور  الأمــريــكــي  الــرتكــي  القت�سادي  يرف�س 

ذات  والتف�سريات  الأ�سباب  هذه  مقنعة  بطريقة   ))٢011(  Kuran
جعل  ما  اأن  خالله  من  يبنّي  موؤّثرا  ا  يًّ ِخرْبِ دليال  يعر�س  وهو  ال�سلة، 

النماء القت�سادي لل�سرق الأو�سط َبِطيء اخَلْطَو مل يكن ل ال�ستعمار 

ول اجلغرافيا ول عدم التوافق بني الإ�سالم والراأ�سمالية بل القوانني 

التي كانت تنت�سج يف اإطارها العالقات التجارية واملمار�سات املتوارثة. 

املوؤ�س�سات ذات نفع لقت�ساد ال�سرق الأو�سط خالل قرون  كانت هذه 

العا�سر بداأت تعمل  القرن  الأوىل، ولكن وبداية من منعطف  الإ�سالم 

يف �سورة معرقل للنماء القت�سادي عرب اإبطاء اأو تعطيل ظهور مالمح 

مركزية يف احلياة القت�سادية احلديثة اأي تراكم راأ�س املال اخلا�س، 

التجّمعات احلرفية، الإنتاج الوا�سع واملبادلت غري ال�سخ�سية.

كان ميكن لل�سراكة الإ�سالمية، قاطرة الطبقات التجارية امل�سلمة 

وحتى  الطرفني  اأحــد  مب�سيئة  تنتهي  اأن  تلك،  الرئي�سة  التنظيمية 

ال�سريكني.  اأحــد  موت  لدى  نهايتها  تلقى  كانت  الناجحة  املغامرات 

العمر.  وق�سرية  �سغرية  الأعمال  م�ساريع  غالب  ظّلت  لذلك  نتيجة 

من  كانت  امل�سلم  العامل  يف  وجناحا  دميومة  الأعمال  �سراكات  اأكــرث 

قطاع  تعزيز  املوروثة  التقاليدمُ  اأعاقت  املحليني.  امل�سلمني  غري  �سنع 

تقا�سم بني اأفراد  الأعمال اإذ اأن مرياث من ميوت من التجار امل�سلمني يمُ

ن�ساأة  اإمكانية  ويحبط  املال  راأ�س  تراكم  يعوق  ما  وهو  املتبقني  عائلته 

�سركات ذات دميومة طويلة املدى وراأ�س مال ذي كثافة. وعلى ما بنّي 

قوران َحَرَم الّركودمُ التنظيمّي النا�سئ عن ذلك اإذا اجلماعة التجارية 

نظريتها  مع  تناف�سّيتها  على  املحافظة  من  امل�سلمة  )املاركانتيلية( 

الغربية.

<   القصور الديمقراطي:

 Eric( �ساناي  اإيــريــك  هــارفــارد  اقت�ساد  عــامل  تليل  ي�سخر 

يف  ال�سبب  جــذور  جتعل  التي  النظريات  مــن   ))٢011(  Chaney
الإ�سالم اأو النماذج الثقافية العربية والنفط والنزاع العربي الإ�سرائيلي 

على  الدميقراطي  الق�سور  اأن  �ساناي  يبنّي  ال�سحراوية.  البيئة  اأو 

العامل  يف  الفردية  الدكتاتوريات  �سيادة  عليه  تظهرها  التي  ال�سورة 

امل�سلم العربي حقيقٌة. ولكنه نتيجٌة لأثر ممتد يف الزمن لهياكل رقابية 

بداأ  التا�سع  القرن  يف  العربية.  الــغــزوات  بعد  ما  قــرون  عرب  تطّورت 

تعار�سهم  اأ�سا�س  العبيد على  ا�ستخدام جيو�س من  املنطقة يف  حكام 

�سمحت  الع�سكرية.  الت�سكيالت  يف  اإياهم  م�ستخدمني  البلد  اأبناء  مع 

جيو�س العبيد لل�سلطان با�ستكمال ا�ستقالله عن املجموعات الع�سكرية 

واملدنية املحلية وبالتخل�س من العراقيل التي كانت تقف اأمام �سيادته 

يف املجتمعات الإ�سالمية ما قبل احلديثة. يف مثل بيئة احلكم الفردي 

هذه برز القادة الدينيون بو�سفهم الرقيب الوحيد على �سلطة احلكام. 

ال�سلطة بني  وزعت  التي  التاريخية  املوؤ�س�ساتية  الرتكيبة  لهذه  يكن  مل 

اأن  الدينية  والنخب  العبيد  قوامه  له من جي�س  املدعوم مبا  ال�سلطان 

النخب  عملت  ذلك  من  وبدل  الدميقراطية.  املوؤ�س�سات  لإنتاج  تــوؤّدي 

ي�سّميه  واإدامة ما  اأجل تطوير  اإىل جنب من  والع�سكرية جنبا  الدينية 

القانون  اإىل  ال�ستناد  دائم  »الكال�سيكي«  املوؤ�س�ساتي  التوازن  �ساناي 

الإ�سالمي، بغاية تعزيز م�ساحلهم وحمايتها.  

ظاهريا، بذل القادة الدينيون الن�سح » للتوازن املوؤ�س�سي« حفاظا 

ظال  عمليا  بنت  املوؤ�س�سية  الرتكيبة  هذه  ولكن  العامة  م�سالح  على 

للحكم الفردي على امتداد قرون. انتهى احلكام اإىل الرتهان جليو�س 

العبيد فاأعفوهم من التبعية للموؤ�س�سات املدنية. تعاون القادة الدينيون 

مع اجلي�س من اأجل بناء نظام برهن على اأنه معاد لظهور مراكز بديلة 

لل�سلطة. متّثل مركزة ال�سلطة واملجتمعات املدنية ال�سعيفة هذه املرياَث 

مديَد الأْنفا�س الذي خّلفه هذا الإطار املوؤ�س�سي التاريخي يف املناطق 

التي غزتها اجليو�س العربية والتي ظّلت تت احلكم الإ�سالمي منذ 

1100 ميالدية ف�ساعدا. 

جمت يف العامل الإ�سالمي بعد غزوها من  على اأن املناطق التي دمُ

انت�سر  حيث  والبلقان  الهند  مثل  العربية  غري  امل�سلمة  اجليو�س  قبل 

تت  ما  واأفريقيا  وماليزيا  اأندوني�سا  )مثل  الــدعــوة  عرب  الإ�ــســالم 

ال�سحراء( مل تتنّب هذا الإطار الكال�سيكي. وا�سلت موؤ�ّس�ساتها النبناء 

ال�سيا�سية  ا�ستمراريتها  على  حافظت  التي  املحلية  النخب  طرف  من 

والثقافية. ونتيجة لذلك ظل الق�سور الدميقراطي مرياثا مديد العمر 

يف العامل العربي ويف الأرا�سي التي غزتها اجليو�س العربية التي ظلت 

تت احلكم الإ�سالمي منذ 1100 ميالدية ف�ساعدا. ولكن التطورات 

الإ�سالمي  العامل  جمت يف  التي دمُ الإ�سالمية  البلدان  الدميقراطية يف 

من ِقَبل اجليو�س الإ�سالمية غري العربية اأو عرب الدعوة اتبعت م�سارا 

اأكرث تقدمية.

<   القصور المعرفي

يف الإ�سدار الأخري من الرتتيب العاملي للجامعات الذي اأ�سدرته 

ولو  تتل  مل   ،٢01٢ ل�سنة   Times Higher Education �سحيفة 

49 بلدا م�سلما ذات التعداد ال�سكاين البالغ 1،2  واحدة من جامعات 

بليون ن�سمة اأو 17 باملائة من �سكان العامل مركزا بني اأعلى ٢00 جامعة 

ترتيبا يف العامل. تكرر وجود هذا النموذج على امتداد �سنوات عدة وهو 

ي�سري اإىل وجود اأزمة اآكادميية وثقافية حادة. مقارنًة، للوليات املتحدة 

التي تعد اأقل من ٥ باملائة من �ساكنة العامل 7٥ جامعة من بني املائتي 

جامعة الأعلى ترتيبا.

ميكن تعداد الكثري من العوامل التي ت�سبب هذه الأزمة يظل الأهم 

من بينها املوارد الهزيلة التي ت�سندها اليلدان امل�سلمة للبحث والتنمية. 

اإ(  الإ�سالمي )م م  املوؤمتر  بلدان منظمة  العلوم يف  تقارب ميزانيات 

على  مْبني  حديث  لتقدير  ووفقا  الدولية.  املجموعة  يف  املراتب  اأ�سفل 

معطيات وّفرتها اليون�سكو والبنك الدويل كان معّدل اإنفاق بلدان م م 

اإ ال�سنوي على البحث والتنمية يف ما بني 1996 و ٢003 ي�ساوي  0.34 
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العاملي  املعدل  عن  كثريا  متدنيا  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملائة 

م  م  بلدان  العديد من  تنفق  باملائة.   ٢.36 ل  وامل�ساوي  الفرتة  لنف�س 

العلم  على  تنفق  مما  اأكــرث  الت�سلح  على  غنى  الأكــرث  منها  وخا�سة  اإ 

العمومي،  الإنفاق  من  الع�سكري  الإنفاق  ن�سيب  باحت�ساب  وال�سحة. 

تتل �ستة بلدان تنتمي اإىل م م اإ مراكز �سمن تعداد البلدان الع�سرة 

الأكرث اإنفاقا ع�سكريا يف العامل، حيث اأنفقت كل من الكويت والأردن 

باملائة   7 من  اأكرث  عمان  و�سلطنة  و�سوريا  واليمن  ال�سعودية  والعريية 

من ناجتها الإجمايل على الأ�سلحة. ويف حني يظل الإنفاق على العلم 

من بني املعدلت الأكرث تدنيا فاإن الإنفاق على التعليم متفاوت، حيث 

من  واإيران  وتون�س  واملغرب  واليمن  ال�سعودية  والعربية  ماليزيا  كانت 

)باتلر   ٢00٢ �سنة  التعليم  على  وع�سرين  اخلم�سة  املنفقني  اأرفع  بني 

.)٢006 ،Butler

 وفقا ل«موؤ�سر الرتبية« للبنك الدويل الذي رّتب الأكرث فقرا من 

بني البلدان �سنة ٢00٢، كان من بني هذه 1٥ بلدا من بلدان م م اإ مبا يف 

ذلك بلدان اأفريقية عديدة وبنغالدي�س والباك�ستان. ينعك�س ال�ستثمار 

الهزيلة مبا يف  العلمية  والتكنولوجيا يف املخرجات  العلم  ال�سعيف يف 

ذلك امل�ستوى املتدين للمقالت العلمية وعدد الباحثني. �سنة ٢003 كان 

معدل اإنتاج الورقات العلمية العاملي بالن�سبة اإىل كل مليون من ال�سكان 

137، يف حني كان معدل م م اإ 13 ورقة ل غري، ومل يبلغ بلد واحد من 

م م اإ املعّدل العاملي. بل اإن عدد الأوراق التي اأنتجها ٢4 بلدا من م م اإ 

تتوفر عنها معطيات، وبا�ستثناء تركيا واإيران،  ظل جامدا اأو تراجع. 

 1988 �سنة  علمية  ورقة   ٥00 حوايل  من  الرتكي  الن�سر  معدل  تنامى 

اإىل 6000 ورقة �سنة ٢003، ويف حالة اإيران، ومن قاعدة متدنية من 

مائة ورقة اأو تقل يف ال�سنة �سجلت منذ 10 �سنوات، ارتفع العدد اإىل ما 

.)٢006 ،Butler يقارب ٢000 )باتلر

بال�ستثمار  يرتبط  الــظــروف  لهذه  البديهي  التف�سري  من  جــزء 

العمومي غري املنا�سب يف الرتبية ويف البحث والتنمية. ولكن �سببا هاما 

باملمار�سات  الربط  البلدان ممكن  بها هذه  التي متر  للورطة احلالية 

و�سنغافورة  كوريا  مثل  بلدان  خطت  ال�سائدة.  وال�سيا�سية  الثقافية 

وتايوان وال�سني والهند خطوات معتربة يف جمالت العلم والتكنولوجيا 

وهي الآن من بني القت�ساديات ال�ساعدة الرئي�سة.تزدهر موؤ�س�سات 

على  املبني  القوي  املدين  املجتمع  ذات  املجتمعات  يف  العايل  التعليم 

كفوؤا   معادل  يجعلها  ما  القّوة  من  لها  و�سيا�سية  اإيديولوجية  تعددية 

وقادرا على ال�سمود يف وجه �سلطة موؤ�س�سات الدولة املركزية معتمدًة 

القوة واحلق. وهذا مفقود ولالأ�سف يف املجتمعات امل�سلمة، اإذ لأغلبها 

جمتمعات مدنية �سعيفة و�سامرة.

تقع هذه  تتنامى.  اأخرى  امل�سلمة عقبة  املجتمعات  العديد من  يف 

التي  الأ�سولية  الدينية  للحركات  املتزايد  ال�سغط  تت  املجتمعات 

ت�سعى لفر�س اإب�ستيمولوجيات تتوافق مع اأفهامها للمذاهب الإ�سالمية 

والتي تكون على العموم مناه�سة للتفكري النقدي العقالين. يكبت ذلك 

تطور ال�سروط التي ت�سمح بنمو وترعرع جامعات ذات وقع. اإن وجود 

على  ل  تتاأ�س�س  التي  البلدان  لنمو  �سروري  �سرط  قوي  مدين  جمتمع 

ا�ستبداد القناعات والعتقادات املت�سددة بل على نظام اجتماعي يقوم 

على ال�سك وم�ساومة احللول الو�سط. ل يزدهر العلم و التكنولوجيا اإل 

يف ظل �سروط تعطي الأولوية حلكم العقل والطبيعة.

خلق  �سيكون  الثالثة  ال�سناعية  الثورة  وليد  املعرفة  اقت�ساد  يف 

اأيو  اإ  م  م  بلدان  تنتج  ل  الأدمــغــة«.  »ب�سناعات  اأوليا  مرتبطا  الــرثوة 

براءاٍت تذكر وهي من بني اأقل البلدان ت�سديرا  ملنتوجات التكنولوجيا 

اآثار  والعقلية  والتكنولوجية  العلمية  ال�سروط  لهذه  �سيكون  املتقدمة. 

العقلي  امل�سلمة  البلدان  جمود  يهّدد  اإذ  بالغة،  اقت�سادية  اجتماعية 

الآن �سرورة  ا�ستعباد دائم، وتربز  الب�سرية يف  ب�سجن ق�سم مهم من 

واإمناء  الآكادميي  بالتفوق  تدفع   التي  ال�سروط  وتغذية  لبتداع  ملحة 

ا�سرتاتيجياٍت توقف تدهور التعليم العايل. ذاك هو وحده ما �سيكفل 

بقاء م�سّرفا على قيد احلياة لأجيال امل�سلمني، وذاك هو رمبا التحدي 

الأكرب الذي يواجه حكومات البلدان امل�سلمة اليوم.

ما اآثار هذا يف الربيع العربي؟ يف امل�سري التاريخي؟ ثمة البع�س 

من التطورات املتفائلة التي توحي باأن باإمكان العامل العربي اأن يمُفلت 

من ما�سيه ذي احلكم الفردي املطلق. خ�سعت املنطقة اإىل تغيريات 

الّدرا�سة، والتح�سر والت�سنيع على مر  بنيوية مثل ت�ساعد م�ستويات 

للتغيري  قابلية وطواعية  اأكرث  ما جعلها  وهو  املا�سية  ال�ستني  ال�سنوات 

الدميقراطي اأكرث من اأي وقت م�سى. انتفا�سات الربيع العربي التي 

اكت�سحت العامل العربي منذ ٢011 غري م�سبوقة يف تاريخ املنطقة. ل 

مينع ذلك اإمكانية بروز توازن �سيا�سي يف بلدان مثل م�سر واليمن �سبيه 

بالتوازن التاريخي. باملقابل تبدو بلدان مثل تركيا واألبانيا وبنغالدي�س 

درة على تّدي التاريخ من البلدان العربية  وماليزيا واأندوني�سيا اأكرث قمُ

ولكن الفقر و�سعف موؤ�س�سات املجتمع املدين تظل عقبات على طريق 

التغيري الدميقراطي حتى فيها هي. 
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في اختزال التعقيد
 إلـى مـظـاهـر

 من القصور

ردًا على حسن:

االمريكية،  المتحدة  الواليات  بتسبيرغ،  جامعة  باميه،  محمد  بقلم 
International Sociology Review of Books ومحرر مجلة

ماك�س فيرب )1864-19٢0(، »منذ ظهور ماك�س 

فيرب، اأ�سبحت م�ساألة »ملاذا ل تتطور البلدان 

الأخرى لت�سبح مثل اأوروبا« م�ساألة مبهمة 

مفهوميًا.«

يكون  اأن  يجب  كان  ما  بتو�سيح 

و«التنمية«  »احلــريــة«  بديهيا:  

كذلك  و  متباينة،  مفاهيم  هــي  و«املــعــرفــة« 

من  متكننا  التي  الكيفية  اأن  ذلــك  مرّكبة: 

ولي�س  لها،  بتعريفنا  كليا  مرتهنة  َمَها  تقيِّ

املفاهيم.  هذة  من  لأي  موّحد  تعريف  لدينا 

اأي  مناق�سة  اإمكانية  نتخيل  اأن  الع�سري  من 

املفاهيم فح�سب ب�سفة مر�سية يف  من هذه 

مقال ق�سري، واأع�سر منه مناق�ستها كلها على 

امتداد ع�سرة قرون ومبا ي�سمل كل هذا العامل 

�سا�سعة.  م�ساحات  على  املمتد  ال�ــســالمــي 

ريا�س  يكون  ل  اأن  املفاجئ  من  فلي�س ّ وعليه 

ح�سن قد اأتى بجديد، بل اإنه ولالأ�سف اأ�ساف 

خالل  وتديدا  لدينا،  ال�سورة  ت�سّو�س  اىل 

حقبة ثورية تلّح فيها احلاجة اإىل اآفاق جديدة 

اذ  بامل�ستحيله،  لي�ست  الآفاق  وهذه   . للبحث 

املعرفة  مــن  مرتاكمة  وفـــرَة  الآن  لدينا  اأن 

الــ�ــســو�ــســيــولــوجــيــة و الأنـــرثوبـــوجلـــيـــة حــول 

املجتمعات واحلركات واملوؤ�س�سات امل�سلمة.

وعو�سا عن توثيق هذه الأدبيات اجلديدة 

مثلما كان منتظرا،  قام ح�سن باحياء نظرات 

قدمية انق�سى زمنها وبرهنت على اأنها َبِلَيت. 

حال  الــذي  بال�سبب  املتعلق  بال�سوؤال  لــَنــْبــَداأ 

اإىل  العامل  يف  اأخــرى  �سعوب  ت�سري   اأن  دون 

ما �سارت اإليه اأوروبا. منذ ماك�س فيرب، َفَقَد 

هذا ال�سوؤال اأكرث مما َغِنم من الو�سوح. فهذا 

ال�سوؤال ل يبداأ باعتبار الكيفية التي ميكن اأن 

تكون بها جمتمعات خمتلفة قد طّورت اأ�سكال 

من النظم الجتماعية منا�سبة خل�سو�سياتها، 

وهو ما ميكن اأن نتعلم منه متاما مثلما نتعّلم 

تغايرها  بكل  الوروبــيــة  التجربة  درا�سة  من 

ال�سوؤال  يبداأ  ذلك  عن  وف�سال  وا�سكالّياتها. 

مبقاربة تعالج تلك الأ�سكال بو�سفها »م�سكال« 

يتوجب �سرحه مبا اأنها ل ت�سبه ما هو موجود 

هو  كما  بال�سوؤال  قبلنا  لو  وحتى  ـــا.  اأوروب يف 

اجلــواب  ان  نكت�سف  فاننا  امامنا،   مطروح 

قدر  بــدون  حــال  باية  اثباتة  ميكن  ول  يتنوع 

املنهجي.  وال�سرب  والتمييز  العناية  من  عال 

فعلى �سبيل املثال يعلم املوؤرخون  الجتماعيون 

»القوانني«  اأن  العلم  متــام  ال�سالمي  للعامل 

بطرق  تمُراعى  كانت  الإ�سالمية  القت�سادية 

واأحيانا   
ِ
امَلاَلأ على  تمُخرق  كانت  واأنها  خمتلفة 

الدينية  املوؤ�س�سة  مــن  �سريحة  مبعا�سدة 

ذاتها. وعلى هذا يكون من الع�سري على املنهج 

اأن  قــوران  تيمور  لنا  يقدمه  الــذي  التحلبلي 

القت�ساديات  تاريخ  كل  منا�سب  ب�سكل  يف�سر 

على  تمُلقى  نظرة  جمرد  اأن  ذلك  الإ�سالمية، 

َل(  )اأْم  مطّبقا  كان  اإن  تنبئ  ل  �سرعي  ن�ّس 

ِفْعليًّا يف بيئات �سديدة الختالف وعلى امتداد 

اأكرث  روايــات  على  )للح�سول  خمتلفة  اأزمنة 

باخل�سو�س  ــراجــع  تمُ للفروق  ـــارًة  واإن مــراعــاة 

Abu- اللغد  ـــو  واأب  ،Gran غـــران   كتابات 

.)Owen واأوين ، Lughod
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ومعّقد  وقــدمي  ــّد  ــَت ْ مممُ ال�سالمي  الــعــامل 

و�سديد التنوع. وقد انتهى العديد من الباحثني 

اكت�ساف  اإىل  الذين رغبوا يف درا�سته كوحدٌة 

اأنهم بقدر ما يجمعون من معطيات، يبدو لهم 

اأكرث و�سوحا. فعندما رغب معتز فتاح  تنوعه 

جتاه  امل�سلمني  مــواقــف  درا�ــســة  يف   )٢008(

الدميقراطية ال�سائدة يف العامل انتهى اإىل ما 

اأرى اأنه كان من الأجدر اأن يكون املقدمة التي 

منها ننطلق، وهي القائلة باأن العامل ال�سالمي 

املختلفة.  العوامل  من  لعّدة  ت�سميٌة  ال  هو  ما 

والغريب يف المر اأن ح�سن  يذكر بنف�سه دليال 

العامل ال�سالمي  متنوع وغريمُ ممكن  اأن  على 

تناوله على اأّنه وحدة متجان�سة ، دون اأن تبدي 

القدر  بنف�س  تليله.  يف  اأثــرا  املالحظه  هذة 

يف  ا�ستمّر  ح�سن  اأن  نالحظ  ال�ستغراب  من 

ارتباط  ذو  الإ�سالم  باأن  القائلة  للفكرة  تبنبه 

ما اأو م�سوؤول عن ق�سور معريف، حتى بعد اأن 

)تركيا  التوّجه  لهذا  حديثني  ا�ستثناءين  ذكر 

اأمامنا  يمُطرحان  ال�ستثناءان  هذان  واإيران(. 

بدون تف�سري، متاما مثلما هو ال�ساأن يف كل ما 

التب�سيطية  الدعاوى  ل ميكن تف�سريه  �سمن  

التي ير�سمها لنا ح�سن يف هذة اخلطاطة.  

اأدلــه  حا�سمه   لدينا  يكون  فمثال عندما 

النعطاف  نقطة  كــان  ال�ستعمار  اأن  تــبــنّي 

العاملي  القت�ساد  عندها  ى 
َ
َنــاأ التي  الأ�سا�س 

بعيدا عن  بل  امل�سلمني  بعيدا عن  ي�سكل حاد 

اأوروبـــا،  اجتـــاه   ويف  الكولونيايل  الــعــامل  كــل 

بذكر  مناق�سة  اأيـــة  دون  مــن  ح�سن  يكتفي 

يكون  اأن  يــنــكــرون  ــذيــن  ال للكتاب  مــواقــف 

يبني  وعندما  �سئ.  اأي  على  ملوما  ال�ستعمار 

الإ�سالمي  العامل  داخــل  اختالفا  اآخــر  دليل 

يف�سر ح�سن  الدميقراطية  اآفاق  اإىل  بالن�سبة 

ذلك الختالف بتاأييد اأطروحة اأخرى �سديدة 

جذور  اإن  تقول  �ساناي  بها  ــى  اأت الإ�سكالية 

امل�سلمني  عند  الواقع  الدميقراطي  الق�سور 

والبنى  العربية  ال�سيا�سية  الثقافة  ْقَتَفى اىل  تمُ

الجتماعية العربية.

يذهل القارئ لدى روؤيته هذه الأطروحة 

)التي تتم َجْوَهَرتَها عرب �سردية مبت�سرة ميكن 

قراءتها يف الجتاه املعاك�س اذا اردنا( والتي 

الدميقراطية  لفتقاد  كافيا  تف�سريا  تدعي 

فيه  ي�سهد  زمـــن  يف  وبــالــ�ــســبــط  الــعــربــيــة، 

الدميقراطية  الثورات  اأعظم  العربي  العامل 

هذه  يف  نــرى  ل  كذلك  احلديث.  التاريخ  يف 

الــراأي  ل�ستطالعات  اعتبار  اأي  الطــروحــة 

العاملية حول املواقف الدميقراطية منذ ٢001، 

امل�سلمني  لــدى  عــام  اجنـــذاب  تظهر   والــتــي 

فقد  للدميقراطية.  املميزة  اخل�سائ�س  اإىل 

 )Gallup( اأظهرت �سل�سلة من اأ�سبار غالوب

�سملت غالبية من البلدان الإ�سالمية تت�سن 

قويا  دعــمــا  الــعــامل  م�سلمي  مــن  بــاملــائــة   80

ملفاهيم من قبيل احلرية ال�سيا�سية واحلرية 

وال�سخ�سيه والنظم الق�سائية العادلة وحرية 

تتعلق  التي  املوؤ�سرات  اأغلب  واأبرزت  التعبري. 

مواقف  اأن  واحلرية   الدميقراطية  مبفاهيم 

تلك  عن  طفيفا  اختالفا  اختلفت  امل�سلمني 

 ( الأمريكيني  امل�ستجوبني  عن  �سدرت  التي 

 Esposito and وجماهد  اإي�سبوزيتو  يراجع 

يتم  الدلئل  هذه  كل   .)٢008  ،Mogahed
�سعيفة  فر�سيات  ابــراز  اأجــل  من  جتاهلها 

التعريف وذات دعم ميداين هزيل.

الظروف  تف�سري  اأن  اإىل  ي�سعى  من  على 

التقاليد  مــقــولــة  اإىل  بــال�ــســتــنــاد  احلــديــثــة 

ا�ستثنائية  ب�سفة  حــذرا  يكون  اأن  التاريخية 

يف �سلك طرق ل تقوم عليها اأدلة ذات معنى. 

فمثال ل يعقل اأن ن�سّلط اللوم على من عا�سوا 

التزامهم  �سعف  ب�سبب  ع�سر  الثالث  القرن 

نفهمها  التي  ال�سورة  على  الليربالية  بالقيم 

التي  الفكار  تليل  املمكن  من  ولكن  اليوم. 

يوؤدي  تبّنوها من خالل حماوله فهم ما كان 

اأن  بو�سوح  نــرى  اأن  يجب  هنا  اأغرا�سهم. 

قبل  ما  حقب  يف  الجتماعي  النظام  م�ساألة 

وغري  امل�سلمني  اإىل  بالن�سبة  كانت  احلداثة 

اللــتــزامــات  مــن  اأنــ�ــســاق  مــ�ــســاألــة  امل�سلمني 

كانت  قــرون  طــوال  مراعاتها  متت  املتبادلة 

احلياه   يف  بكثري  اأهــمــيــة  اأقـــل  ــة  ــدول ال فيها 

)يــراجــع  الآن  عليه  هــي  ممــا  الجــتــمــاعــيــه 

لبيدو�س Lapidus، ٢00٢ مثال(. و يف تلك 

ما،  جمموعة  ا�سطالع  حقيقة  فاإن  الظروف 

 ، ال�سالمية  املجتمعات  تاريخ   يف  كالعلماء 

بدور حا�سم يف الثقافات املدنية لي�ست بالأمر 

من  معنى  ملناق�سته  يــكــون  اأن  ميكن  الـــذي 

ميكن  ولكن  احلديثة.  الدميقراطية  منظور 

مناق�سه تلك الثقاقه املدنيه ب�سكل  ذو معنى 

بها  التي  الكيفية  منظور  من  راأيناها  ما  اإذا 

ومرنة  عديدة  مدنية  ثقافات  امل�سلمون  طور 

ظــروف  ظــل  يف  الجتماعية  احلــيــاة  نظمت 

وخالل اأحقاب زمنية خمتلفة.

مما  اأي  يف  دور  من  للتاريخ  كان  ما  اإذا 

نحلل فاإننا يف حاجة اإىل علم اجتماع تاريخي 

لعلم  ميــكــن  تب�سيطية.  �ــســيــاغــات  ل  ثـــري 

الجتماع من هذا النوع اأن يبني الكيفية التي 

اإ�سفاء  اإىل  دوما  امل�سلمون  �سعى  من خاللها 

املعنى على حياتهم الجتماعية �سمن بيئات 

التي  الكيفية  وكــذلــك  ــالف،  الخــت �ــســديــدة 

�سكال  الدين  على  اأ�سفت  تقالبدا  طّوروا  بها 

ا�ستمل  وقد  للحياه.  منا�سبا  وجعلتة  موؤن�سا 

ذلك الدين املمُوؤن�س على حريات هامة وتقبال 

كما  ال�سكل،  وحيد  تقليد  من  لأكــرث  مبدئيا 

وغياب  ال�سالم  يف  املذاهب  تعدد  من  نــرى 

حاجة  يف  امل�سلمون  يكن  مل  بينها.  احلــروب 

ولكن  اأوروبــا.  التعددية مثال من  لتعلم  فعلية 

التقلبديه  التقليدية واحلريات  التعددية  هذه 

اأ�سفت على الدين �سفته املوؤن�سه طوال  التي 

التجاهل عند  اإىل  م�سري من  انتهت  قرون، 

اإدارات  �سكل  يف  امل�سلمني  لدى  اأوروبــا  حلول 

دول  خلفتها  وباط�سه،  »حديثة«  ا�ستعمارية 

هذا  وبط�سا.  حداثه  اأكرث  ا�ستعمارية  بعد  ما 

قدمي  �سلب  من  ياأتي  ومل  حديث  ال�ستبداد 

الرتاث. 

التاريخية  الــ�ــســورة  هــذه  فهم  ــا  يــزّودن

على  ما  اأثــٌر  ذو  تاريخي  اجتماع  بعلم  الرثية 

من  اأقــل  اإنـــارة  من  ما  ولكن  احلا�سر.  فهم 

تطويرهم  عــدم  ب�سبب  بالقدماء  التنديد 

اأو  لها،  اأو عدم جتهيزنا  لثقافة دميقراطية، 

عدم تولهم اإىل اأوروبيني قبل اأوروبا.  
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حــدود 
»االستشراق«

ردًا على حسن:

بقلم جاك قبانجي، الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان

نهاية العام ٢010 اأينعت انتفا�سات �سعبية يف مناطق ريفية 

وح�سرية وامتدت اإىل العديد من البلدان العربية. وفيما ل 

يزال من الع�سري التنبوؤ مباآل هذه النتفا�سات النهائي فاإن اأمرا حمدًدا 

على الأقل بات وا�سحا: اإنها تعرّب عن ت�سميم �سعوب العامل العربي على 

الأقل،  على  تعرب، جزئيا  كما  وال�ستبداد،  الطغيان  َقَدر  من  التخّل�س 

عن التاأكيد على فاعل �سيا�سي م�سرتك هو »ال�سعب«. وعلى الرغم من 

ا  اأن العفوية خا�سية م�سرتكة بني هذه النتفا�سات، فاإنها متيزت اأي�سً

وِدّيِتها« الجتماعية وال�سيا�سية. بهذا املعنى، انبثق »ال�سعب« من  �سمُ ب«جمُ

»حالة فقدان القوة« التي حكم بها عليه العديد من دار�سي املجتمعات 

للتقاليد  تّديا  اأخـــرى،  مالمح  بني  من  امللمح،  هــذا  ميثل  العربية. 

الآكادميية الأكرث ر�سوخا يف درا�سة الإ�سالم واملجتمعات العربية.

التقاليد  هــذه  �سمّيت  املن�سرم  الــقــرن  �ستينات  بــدايــة  منذ 

ن�سر  مع  امل�سطلح  هــذا  انت�سار  من  الرغم  وعلى  »ال�ست�سراق«، 

اإىل  يعود  اإطالقه  فاإن   1978 �سنة  ال�ست�سراق  �سعيد  اإدوارد  كتاب 

»ال�ست�سراق  بعنوان  رائدا  مقال  امللك  عبد  اأنور  ن�سر  عندما   1963

املجتمعات  يقارب  ثقايف  موقف  اإىل  ال�ست�سراق  ي�سري  اأزمــة«.  يف 

ال�سرقية من منظور غربي، بحيث يمُفهم تاريخها وحا�سرها ويحلالن 

على اأنهما ا�ستثنائيان وذاتيا التوالد. ومثلما �ساغ ذلك �سعيد، يعنّي 

ال�ست�سراق الفرق بني الغرب وال�سرق ح�سب فهم ثقايف وجوهراين. 

اإذ يقع الغرب يف مركز احلداثة يف حني يت�سارع ال�سرق مع دياناته 

)الإ�سالم بالأخ�س( وتاريخه.

لوي�س  وبــرنــار   )Ernest Gellner( غيللرن  اإيرن�ست  ميــّثــل 

الإ�سالم  در�سا  اللذان  املرموقان  املحلالن   )Bernard Lewis(

على  امل�سلطة  ال�ست�سراقية  النظرة  هــذه  »امل�سلمة«  واملجتمعات 

املجتمعات العربية. فتبًعا لروؤيتهما، تتمتع الثقافة )والإيديولوجية( 

الإ�سالميتان وتاريخ الإ�سالم غري العتيادي بقيمة حا�سمة يف فهم 

جمال  يــدع  ل  مثال  لوي�س  متفردا.  يبدو  بحيث  امل�سلم«،  »املجتمع 

ّربت الكثري من العالجات، الأ�سلحة وامل�سانع  للغمو�س يف حكمه:« جمُ

النتيجة  اأحـــرز  منها  واحــد  مــن  مــا  ولكن  والــربملــانــات،  واملــدار�ــس 

بع�س  وحتى  التح�سينات،  بع�س  وهناك  هنا  َجَلَبْت  اإذ هي  املرجوة. 

الفائدة لبع�س مكونات ال�سكان. ولكنها ف�سلت يف العالج اأو حتى يف 

اإيقاف الالتوازن بني الإ�سالم والعامل الغربي.«  اأما املجتمع امل�سلم 

نف�سه فهو، وفقا لغيللرن، دولة �سعيفة مع ثقافة قوية.

مقاربة  على  ينبني  الإ�سالمية  املجتمعات  اإدراك  فــاإن  وعليه 

خم�سو�سة تتناول الدين ذاته، اأي الإ�سالم يف هذه احلالة، على اأنه 

املفهوم املفتاح يف تليل هذه املجتمعات. ل تطبق املقاربة نف�سها على 

اإذ هي ل تعّرف »بهويتها« الدينية. ولذلك  املجتمعات غري امل�سلمة، 

العلمي على مقولت تليلية  املتابع للخطاب  اأن يعرث  امل�ستبعد  فمن 

من قبيل »املجتمعات امل�سيحية« اأو »املجتمعات البوذية«، على �سبيل 

ولذلك  الإثنوغرافيات.  الأبحاث  بع�س  يف  احلال  با�ستثناء  املثال، 

اإدوارد �سعيد )193٥-٢003(، »كما �ساغها �سعيد، ]...[ الغرب يقف اإىل 

جانب احلداثة، يف حني اأن ال�سرق تكافح مع معتقداتها الدينية )الإ�سالم 

على وجه اخل�سو�س( وتاريخها.«

منذ
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حوار

فاإن حقيقة اختزال املجتمعات امل�سلمة يف الدين يتطلب اإثباتها دلياًل 

مقارنا. وف�سال عن ذلك، فاإّن فيرب )Weber(، الذي األهم العديد 

من الباحثني يف مقاربتهم للمجتمع والدين، يقول تديدا اأن الإيتيقا 

)Ethics(  القت�سادية مل تكن اأبدا حمددة من قبل الدين وحده. 

ملاذا اإذا ل تطبق هذه القاعدة اإل على غري املجتمعات »امل�سلمة« ؟

بعد اأن بّينا عدم مالئمة النظرة »اجلوهرانية« اأو »ال�ست�سراقية« 

يبقى علينا اأن ن�ساأل: ما الذي مينع املجتمعات »امل�سلمة« من اإجناز 

انطالق  نقطة  الــــدوام  على  هــي  تلك  ــة؟  احلــداث نحو  النــعــطــاف 

ما  اإذا  اأنــه  معتربة  امل�سار  خّطي  هو  النمّو  اأن  ترى  التي  املقاربات 

اأخرى �سواء ب�سواء(  الغرب )ويف جمتمعات  الراأ�سمالية يف  جنحت 

فلم ل تنجح يف املجتمعات العربية-امل�سلمة؟

الإجابات  العلميني  بع�س  ي�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  على  لالإجابة 

التي توفرها املنظمات الدولية. وعليه فنحن نقع، وفقا لرياز ح�سن،  

املجتمعات  يف  الدميقراطي«  و«الق�سور  القت�سادي«  »التخلف  على 

اأ�سبابه  تعزى  ل  القت�سادي  التخلف  ــذا  وه بــالأخــ�ــس.  العربية 

لال�ستعمار اأو اجلغرافيا اأو عدم التالئم، بل هي تعود اإىل »القانون 

الإ�سالمي« املتعلق بال�سراكة والإرث. ولكن، يف اجلالة هذه، علينا اأن 

ن�ساأل ملاذا ف�سلت نف�س الدول التي بداأت بتطبيق القوانني الو�سعية 

العثمانية  الإمرباطورية  حالة  هي  كما  ع�سر،  التا�سع  القرن  منذ 

اإىل  بالن�سبة  الع�سرين  القرن  وخالل  اأقل،  بدرجة  واإيران  )تركيا( 

جمتمعات اأخرى، يف التغلب على التخلف هي اأي�سا؟

باأن ذلك  يف تّوله نحو »الق�سور الدميقراطّي« يحاجج ح�سن 

الغزوات  تلت  التي  القرون  يف  طــورت  التي  الرقابة  بنى  عن  نــاجت 

هما  املدين  املجتمع  و�سعف  ال�سلطة  مْركزة  »كانت  بحيث  العربية 

 Chaney مرياث هذا الإطار املوؤ�س�سي التاريخي مديد العمر )�ساين

التاريخ  اأن  واأولها  م�ساكله،  الربهان  لهذا  ح�سن(.  لدى  مقتب�سا 

القريب ل يعا�سده. فالنمّو مل يكن يف اأغلب احلالت التاريخية ناجتا 

النقي�س  اأو »جمتمع مدين قوي«. وعلى  اأ�سا�سا عن بنى دميقراطية 

)وتركيا  والــربازيــل  اجلنوبية  كوريا  اأجــربت  فقد  به،  اأخربنا  مما 

حكم  اأنظمة  ظل  يف  الت�سنيع  �سريورة  يف  امل�سي  على  ما(  حد  اإىل 

ف�سال  وحقوقهم.  العمال  حياة  من  دفعت  باهظة   بكلفة  دكتاتورية 

عن ذلك ما الذي ميكن اأن يقال عن ال�سني؟  هل هي على توافق مع 

�سرطا  بو�سفهما  املدين«  املجتمع  و  »للدميقراطية  »الغربي«  املنظور 

لزما وكافيا للنمّو؟ 

ثانيا، ل ي�سر » ا�ستبداد القناعات واملعتقدات �سديدة الر�سوخ« 

جمال  يف  يحدث  ما  اإىل  ننظر  اأن  يكفي  احلــداثــة«.  اأو  بالتنمية   «

اإذ تتنامى اجلامعات  العربية.  البلدان  العايل« يف  »املعرفة والتعليم 

التدري�س  وطـــرق  التعليمية  الــربامــج  الأقـــل  على  اأو  الأمــريــكــيــة، 

الأمريكية،  يف هذه املنطقة باإ�سطراد.  وتتحول الأنكليزية، بن�سختها 

الأمريكية، اإىل ل�سان مهيمن ومعها �سّلم القيم الذي تن�سره. يحدث 

ا�ستبداد  اإىل  بالإ�سافة  دميقراطية  غري  �سلطة  بنى  داخل  ذلك  كل 

املعتقدات اجلامدة. وعالوة على ذلك، يبدو الإ�سالم، بو�سفه دينا 

وبو�سفه اإيديولوجيا، متعاي�سا ب�سال�سة مع حال الأو�ساع هذه.

»امل�سلم«  العاملني  متثل  يف  مركزي  الإ�ــســالم  اأن  الوا�سح  من 

لــالأ�ــســف، ب�سفته  ــا،  ــًب غــال يــتــّم  ــه  ــي اإل الــنــظــر  اأن  ــي، غــري  ــعــرب وال

اإيديولوجيا. وهكذا، فعو�سا عن متكيننا من مقاربة غري منحازة يف 

درا�سة املجتمع، يتحول، ب�سفته ايديولوجيا، عقبة تول دون ذلك. 

من  جــزًءا  العربي  العامل  يعترب  املنهجية   الزاوية  فمن  ذلك،  واإىل 

وهذا  للتنمية.  حم�سة  وطنية  قاعدة  على  تعتمد  ل  كونية  منظومة 

التحول الكوين هو ما اأدى اإىل انتفا�سات »ثورية« من الأ�سفل: اأ�سواق 

مفتوحة، اأفكار جتول بحرية اإىل هذا احلد اأو ذاك، جتان�س متزايد 

تنمية )وطنية( داخل هذا  العمل. وكل �سريورة  للموؤ�س�سات ومواقع 

الن�سق تكون حمدودة وميكن لالإ�سالم اأن يمُجّي�س من قبل ال�سلطات 

ال�سيا�سية والقت�سادية بحيث يربر وجود هذه املحدودية ودميومتها 

ح�سوره  منط  لالإ�سالم  ا  اي�سً تدد  التي  هي  هذه  وال�سلطات  مًعا. 

النتفا�سات  اأظهرت  باملقابل  العمومي.  الف�ساء  يف  كما  ال�سوق  يف 

اإ�سالميا،  اأي  دينيا،  معًنى  الرئي�سة  للمطالب  لي�س  اأن  العربية 

بال�سرورة. وذاك هو ال�سبب الذي يجعل حماولة » اأ�سلمة« حقبة ما 

بعد النتفا�سات ت�ستند، ويف ذلك مفارقة، اإىل العدالة الجتماعية 

والإ�سالح القت�سادي بدل من التطبيق الكامل للقانون الإ�سالمي. 

جديدا  اأفًقا  وفتحت  »ال�سعب«  اإرادة  النتفا�سات  حررت  لقد 

اأن  اجتماعيني،  علماء  بو�سفنا  علينا،  ولذلك  جديدة.  لتحديات 

منها  وبالأخ�س  القدمية،  الأدوات  اأن  مبا  التحليلية  اأدواتنا  ن�سحذ 

تلك التي زودنا بها ال�ست�سراق، جهرت بعدم مالءمتها.  
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مســألــة
الجـنــدر

في روسيا المعاصرة
بقلم آنا تيمكينا، جامعة سان بيترسبورغ األوروبية، روسيا

املجموعة الن�سائية ملو�سيقى البنك-الروك، انتفا�سة بو�سي، توؤدي 

�سالة البنك �سد الكرملني يف كاتدرائية امل�سيح املخل�س يف مو�سكو.

والن�سطاء  الباحثون  تناق�س  املن�سرمتني،  الع�سريتني 

حول ما اإذا كان من املنا�سب ا�ستخدام اللفظة »جندر« 

نافذة  غري  طرق  يف  اأنف�سهم  وجــودوا  ما  كثريا  الرو�سي.  ال�سياق  يف 

حماولني اأن ي�سعوا اأياديهم على ما ميكن اأن تعنيه الأجندا اجلندرية 

مبا اأن الن�ساء الرو�سيات ل يقعن �سحايا للتمييز عموما واأن الإجها�س 

الجتماعني  الدعم  و  القت�سادي  ال�ستقالل  يحزن  واأنهن  قانوين 

امل�ساكل  العديد من  ثمة  تزال  ال�سيا�سي. ل  التمثيل  بع�س  وللن�ساء  بل 

م�ساكل  اأعم احلالت،  النا�س، يف  اأغلب  اإىل  بالن�سبة  ولكنها  �سك  ول 

�سخ�سية اأي اأنها لي�ست يف الآن ذاته ق�سايا �سيا�سية. 

خالل
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و�سعا  املا�سية  ال�سنة  خالل  اكت�سبت  اجلندرية  الأجندا  اأن  على 

جديدا منذرا بال�سوء ونحن اإذا مهتمون مبعنى ما يحدث وب�سبب حدوثه. 

ولكن علينا اأن نذكر اأن ذلك مل يدخل بعد اإىل جمال النظر العمومي. 

<   التهديد األخالقي الذي تحمله المساواة الجندرية

ما  على غري  و  مرئية،  بطريقة غري  »جندر«.  باللفظة  اإذا  لنبدء 

توقع الكثريون، دخلت اللفظة »جندر« اخلطاب ال�سيا�سي، ولي�س ذلك 

يف تلك املناطق التي تبدو فيها اأكرث منا�سبة من اأخرى كما يف مناق�سة 

الت�سريعات حول امل�ساواة اجلندرية. يف ما هو اأعمق دللة دخلت جندر، 

اإىل حيث مل تكن تنتظر ومل تكن  الإ�سارة  اإليها وا�سعة النت�سار، اإىل 

مبحمول  اللفظة  دخلت  ذلــك   عن  ف�سال  تديدا.  الديني  اخلطاب 

نمُظر   وللغرب.  الوطن  عن  للغربة  رمزا  بو�سفها  بال�سوء  منذر  �سلبي 

اإليها على اأنها تهديد وتد.

امل�ساواة  حــول  للقانون  الدوما  مناق�سة  خــالل  بجالء  ذلــك  بــرز 

اجلندرية. كان النتباه الذي ا�ستقطبه هذا القانون، الذي يحتمل اأن 

اإذا ما وا�سلت الأمور �سريها العتيادي، والأثر الذي حازه  يتّم تبّنيه 

اأّنه تهديد خطري.  الدينية على  الدوائر  اإليه يف  نمُظر  حمدودْين ولكن 

ولكّنه  الّر�سميون  الّدين  يقول رجال  ما  امل�ساواة مرفو�سة على  لي�ست 

من غرْي املنا�سب ل�سلطة ت�سريعية اأن تبّت يف م�ساألة اجلندر، وبناء على 

اإذا ما مت  ذلك هم يعتربون »اجلندر« تهديدا حتى واإن كان للقانون، 

تبنيه، اأثر حمدود واإن مل يطّبق اإل على اأ�سا�س تطوعي. 

ما  وعمليا؟  مفهوميا  اإًذا  اجلندر   عن   ي�سدر  الــذي  اخلطر  ما 

القرن  الثانية من  الع�سرية  امل�ساواة اجلندرية،يف  يجعل  الذي  ال�سبب 

مبا  ذلك  يكون  من  وجتاه  احلد  هذا  اإىل  خطرية  والع�سرين،  الواحد 

اأنها كانت املعيار املمَُراَعى يف العديد من قطاعات )ل يف كل( املجتمع 

الرو�سي؟ على غري املتوقع، اأ�سبحت امل�ساواة اجلندرية ق�سية �سيا�سية 

اأي�سا(  كان هذا �سحيحا  )واإن  الكايف  بالقدر  توّفرها  ب�سبب عدم  ل 

تهديدا  فيها  تــرى  التي  القوى  لأن  بل  اأجلها،  من  الن�سال  ووجــوب 

اأخالقيا جعلتها كذلك. 

<   سياسات رمزية للحد من اإلجهاض 

اأواخــر  يف  متت  ذلــك،  العام  اجلمهور  يالحظ  مل  وفيما  ثانيا، 

اإىل  وهدفت  ال�سحية  احلماية  قانون  تعديالت  حول  مناق�سة   ٢011

املنظمات  بع�س  ذلك  حّفز  الإجها�س.  من  التمكن  من  ملحوظ  حد 

الن�سوية على تنظيم حملة على الإنرتنت بل وعلى نقلها اإىل ال�سوارع. 

و�سوح  عــدم  من  الرغم  على  التعديالت  اأغلب  رف�س  مت  النهاية  يف 

اأ�سباب ذلك و�سوحا تاما. من الأكيد اأن لي�س يف مقدور جمموعة من 

املحتجني حاملني لالفتات اأن توز مثل هذا التاأثري ال�سيا�سي. كانت 

مناق�سة التعديالت ع�سرية وكان هناك الكثري من العقالنية والتناول 

الدميغرافيا  علماء  بنّي  اللفظي.  والغمو�س  والالجتان�س  الأخالقي 

الإجها�س  اأن احلد من عدد عمليات  اأخرى  مرة  والأطباء  والجتماع 

منعه  من  بــدل  احلديث  احلمل  منع  تطوير  عرب  اأف�سل  ب�سورة  يتم 

قانونا، ولكن ذلك كان خربا �سّيئا.

فيها  تتل  التي  تلك  اجلــنــدريــة،  الأجــنــدا  تكت�سبه  مــا  يتزايد 

ق�سية الإجها�س موقعا  مركزيا  برتكيزها على التعار�س بني حقوق 

العام  بني  التعار�س  مثل  متاما  املجه�سني  املواليد  وحقوق  الن�ساء 

ات�ساع  يتعاظم  كما  رمزية  قوة  من  وامل�سوؤولية،  الرقابة  يف  اخلا�س  و 

تبعاتها احلقيقية املمكنة. ملثل هذه القوانني املتعلقة بالإجها�س اأبعاد 

الطبقات  اإىل  بالن�سبة  متباينة  تبعات  ذات  واجتماعية  اقت�سادية 

املختلفة. اأدنى �سرائح املجتمع اأكرث تاأثرا بكثري مبثل هذه القوانني من 

ال�سرائح العليا ذات التعّود الأكرب على ا�ستخدام منع احلمل والقادرة 

دوما على كل حال على دفع تكاليف الإجها�س. ومع ذلك ميّثل اجلدل 

حول الإجها�س نقطة قوية يف »اأجندا اجلندر«، ذلك اأن برملانيي �سان 

بيرت�سبورغ ناق�سوا يف �سبتمرب ٢011 تغيريات ممكنة يف الّد�ستور كفيلة 

باأن متّكن جنني اإن�سان من حقوق اإن�سانية. 

مع  الجنس  بممارسة  الجنسية  المثلية  معادلة     >
األطفال

للمثلية  يـــرّوج  ــذي  ال الدعائي  الإ�ــســهــار  مينع  قــانــون  ثمة  ثالثا، 

وفقا  ع�سرة.  الثامنة  دون  الطفال   مع  اجلن�س  وممار�سة  اجلن�سية 

املعنى  بنف�س  الأطفال  يمُنظر لدعم ممار�سة اجلن�س مع  القانون  لهذا 

الذي ينظر به للمثلية اجلن�سية. م�سابقات املثليني اأحد اأمثلة الإ�سهار 

هذا  يعاين  قانونا.  متنع  اأن  يجب  التي  اجلن�سية  للمثلية  الدعائي 

القانون الذي مت اإم�ساوؤه يف بع�س املناطق مبا يف ذلك يان بيرت�سربوغ 

الذي يف  اللفظي  الغمو�س  ونف�س  املنطق ذاته  انعدام  ٢01٢ من  �سنة 

القانونني ال�سابقني. ل يبدو اأنه �سليم البناء قانونيا وهو يلقى املجادلة 

و الحتجاج على الإنرتنت.

اإن ما هو اأهم من ذلك هو اأن له معنى رمزيا. قد ل يطّبق القانون  

ّمم  �سمُ لقد  خطرية.  عملية  تبعات  له  تكون  اأن  املمكن  من  ولكن  اأبــدا 

على  واملثليني  الأطفال  مع  اجلن�س  ممار�سة  حمبي  لو�سم  خ�سي�سا 

ا ملالحقة  َر�سً وِجد فمُ اعتبارهم مت�ساوين يف اإف�ساد الأطفال، وهو عمليا يمُ

ال�سحاقيات  جمموعات  اأو  املــوالــني«  »غــري  املثليني  جمموعات  بع�س 

ويف  م(.  ث  ل  )�س  اجلندر  ومزدوجي  اجلن�س  وثنائيي  اللواطيني  و 

الق�سايا احلقيقية  العملي يف  الن�سال  القانون  يعّقد هذا  الوقت  نف�س 

واملعّقدة التي مت�س مبمار�سة اجلن�س مع الأطفال والعنف.  اإّنه يوحي 

العلمي  بالبحث  ول  مبو�سوعه  حقا  مت�سبعني  لي�سوا  منا�سريه  بــاأن 

احلالية  �سيغته  يف  ول  الآن  اإم�ساءه  يربر  �سبب  من  ما  ال�سلة.  ذي 

املخ�سو�سة مبا يذكر بقوانني احلقبة ال�ستالينية واإن كانت يف �سيغة 

خمففة. مل ي�ستقطب القانون اأي اهتمام عمومي خارجي اأو اأي جتنيد. 

<   من القانون الالعقالني إلى قهر الدولة

�سقط الرتويج لأجندا اجلندر عرب هذه القوانني يف منوذج معتاد، 

17

 العدد 1 من السلسلة 3 - تشرين الثاني2012



الــزواج املدين من قبل  �سابقة لإدانــة  ن�ستذكر حمــاولت  اأن  اإذ ميكن 

جلنة الدوما للطفولة والأمومة والعائلة. يف هذا املعنى ت�سري كل من 

و�سد  مَل؟  ولكن  جندرية.  تهديدات  وامل�ساواة  والإجنــاب  اجلن�سانية 

من؟ ما حقيقة الأمر؟ اأيتعلق الأمر باحلد من عدد عمليات الإجها�س 

اأو التنديد بها؟ اأهي خطرية اإىل هذا احلد على العائلة اأم اأن هدفها هو 

اإعادة املراأة اإليها مبا يحد من خياراتها الأخرى؟ اأتهدف اإىل تطوير 

�سيا�سة اجتماعية عملية ميكن للمراأة من خاللها اأن تنجب عددا اأكرب 

اإنهاء ممار�سة اجلن�س مع الأطفال؟  اأتكون الفكرة هي  من الأطفال؟ 

احللول  وا�ستحالة  العامل  تعقد  العتبار  يف  ناأخذ  اأن  الفكرة  اأتكون 

وتنظيم  اخلــرباء  لإ�سراك  حماولة  من  هل  كفايتها؟  عدم  اأو  ال�سهلة 

يتمثل يف �سنع �سالح رمزي خطابي  الأمر  اأن  اأم  مناق�سات عمومية؟ 

ل يهتم بتوفري املوارد ول بالتبعات املادية؟ ل يتطلب مثل هذا ال�سالح 

الرمزي اإل حججا اأخالقية تتعلق بالروحانية الرو�سية وبخ�سو�سياتها 

اأدنى  »اآليا«. هاهنا يغيب منطق قانوين  يتبع  القانوين  املنع  مبا يجعل 

تدعمه حجج �سلبة.

حيثما ل تكفي احلجج متالأ  ال�سلحة الفراغ. يرّبر ت�سوير اجلندر 

د  وحالك اإىل حّد ما  وغري حمّدد وغام�س وهالمّي  هدِّ على اأنه اآخر ممُ

هّددة وحالكة وغري وا�سحة.  احلدود رّدة فعل تتميز هي  اأي�سا بكونها ممُ

مررنا  وقــد  انتقائيا،  القانون(  مثل  )مثلها  متار�س  اأن  للقّوة  ميكن 

بالعديد من مثل هذه التجارب يف تاريخنا.

�سنة ٢01٢ دخلت انتفا�سة بو�سي، وهي جمموعة ن�سائية ملو�سيقى 

امل�سرَح  �سيا�سيا،  م�ستفزة  اإجنازات  مو�سكو  يف  ترجتل  البنك-الروك 

مقابل  الزمني  التعار�سات:  من  جملة  النور  اإىل  ــرزت  واأب ال�سيا�سّي 

الديني، التقليد مقابل مابعد احلداثة والن�سوية، بل هي تقّدم نف�سها 

اأ�سئلة حول هوّية من  اأثارت ع�سواتها  اأنها معار�سة لبوتني. لقد  على 

ي�ستعمل القوة وحدود ذلك ال�ستعمال وما الذي يكون مدعاة للعقاب 

وطريقة تنفيذه. 

ذات  التناق�سات  من  اأخــرى  جمموعة  اإىل  الإ�سارة   املمكن  من   

تلك  والديني.  وجدت  الروحي  ال�سيا�سي موجودة يف اخلطاب  املعنى 

الثالث  القوانني  حــول  متت  التي  املناق�سات  يف  بالفعل  التناق�سات 

التي  اأ�سرنا اإليها  اأعلى هذا ولكنها مرت من دون اأن ت�ستثري الهتمام 

اأكرث ردود  اأكرث بروزا ولقت  انتفا�سة بو�سي كانت  اأن  العمومي. على 

الروك-بانك  ملجموعة  عمومي  تقريع  مع  ال�سحافة  يف  تطّرفا  الفعل 

الهوليغانية وحكم عليهن  بالهمجية  الع�سوات  اتهمت ثالثة من  هذه. 

ب�سنتني �سجنا. ت�سود القوة حيث تنعدم احلجج واأخطر من ذلك، حيث 

الزمنية  الدولة  يف  الدينية  املوؤ�س�سات  لتاأثري  وا�سحة  حدود  تكون  ل 

وخا�سة حدود تاأثريها يف ال�سيا�سات الجتماعية يف جمالت ال�سحة 

والإجناب واجلن�سانية واجلندر. 

<   من أجل سياسات جندرية حقيقية

اأظهرت العديد من الدرا�سات يف رو�سيا اأن اآثار �سيا�سات احلا�سر 

يف  مبا   ( ال�سعف  بالغة  الأمــومــة  دعــم  يف   اليوم  املتبعة  الجتماعية 

الطفل  توّفر حوافز مالية لإجناب  التي  الدميغرافية  ال�سيا�سات  ذلك 

الثاين هادفة اإىل الزيادة ال�سكانية( واأنها، ف�سال عن ذلك، ل تخدم 

احلاجات احلقيقية للن�ساء ال�سابات و لأ�سرهّن. تنتقد الن�ساء احلكومة 

ب�سبب التنظيم غري املنا�سب لالإجناب و�سحة الطفل كما ب�سبب تنظيم 

الالئي  الن�ساء  العديد من  فاإن  وعليه  املدار�س.  اإىل  اأبنائهن  ان�سمام 

وقعن خارج دائرة ال�ستغال باأجر اأو الراف�سات لالإجناب )اأو على الأقل 

اأو مبعية عائالتهن،  اأكرث من طفل واحد(، يهدرن، وحيدات  لإجناب 

م�ساعدة  على  للح�سول  البريوقراطية  مكافحة  يف  وقتهن  من  الكثري 

منا�سبة لأطفالهن. �سيكون عليهن م�ستقبال، مثلهن مثل اأمهاتهن، اأن 

واملر�سى.  العجائز  بوالديهن  العناية  م�سكلة  مع  لوحدهن  يت�سارعن 

هن ل يح�سلن ول يتوقعن احل�سول على امل�ساعدة املنا�سبة من الدولة 

على الرغم من كونهن، وياللغرابة، ل يقطعن الأمل يف احل�سول على 

ولكن  فيه  وقعن  الــذي  للماأزق  الن�سغال  بالغات  هن  نح.  ميمُ ما  بع�س 

اأية  و�سمن  جندرية  م�ساواة  �سيغة  يف  يرينها  كن  اإذا  ما  هي  امل�ساألة 

�سروط ميكن لهن اأن ي�سعن تبعيتهن جتاه الدولة والنماذج الذكورية  

وال�سبكات القرابية مو�سع اإ�سكال.  

احلديثة  املدينة  �سكان  �سخط  بني  الّربط  الآن  حد  اإىل  يتم  مل 

من  ولكن،  الجتماعية.  وال�سيا�سات  للم�ساكل  اجلندرية  والطبيعة 

الوا�سح اأن احللول املمكنة ملثل هذه امل�ساكل املعقدة ومتجددة التكثف 

تتطلب �سيا�سة اجتماعية وعائلية )اأي جندرية( قوية و�سليمة، وم�ساركة 

فعلية وللمواطنني يف �سنع القرار. ولكن ن�ساء املدينة ال�سابات هوؤلء  

الالئي ل يثقن بالدولة ول يمُردن اأن يكّن تابعات لها، واإن كن ل يزلن  

بني  مقبول  تــوازن  اإجنــاز  يحاولن  الجتماعية،  ب�سيا�ساتها  مرتهنات 

اأمومتهن و عملهن.  

باأي  تب�سر   ومل  جديدة  اأجــنــدا  ال�سيا�سات  هــذه  متثل  مل  طاملا 

م�سالح  احل�سبان  يف  ال�سيا�سات  هذه  مثل  تاأخذ  ل  طاملا  اأي  جديد، 

بع�س  يف  التدخل  اإل  ممكنا  يظل  ل  ومتثالتها،  املجموعات  خمتلف 

اأو  خمتلفة  جمموعات  بني  الدعم  تويل  اأجل  )من  املختارة  املناطق 

و  الأ�سرة(  دميغرافية  حالة  يف  احلال  عليه  هو  مثلما  خمتلفة  ق�سايا 

الإجها�س(  اأو  اجلن�سية  املثلية  حالة  )يف  الخالقية  ال�سبغة  اإ�سفاء 

�سيا�سة  اأن  املوؤكد  من  بو�سي(.  انتفا�سة  حالة  )يف  القوة  ا�ستعمال  اأو 

بطيئة ولكنها مناه�سة للجندر ب�سدد ال�سياغة يتم فيها اإلقاء الّلوم 

فيما يهم التخفي�س من ن�سب الولدات، وم�ستويات الإجها�س املرتفعة 

والا�ستقرار العائلي واملثلية وحقوق الأقليات على اجلندر، ذلك املفهوم  

املخادع الذي ين�سب  اإىل  التاأثريات الغربية واأن�سارها الرو�س.  
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في أوكرانيا

استكشاف آفاق 
علم االجتماع العمومي

بقلم ليديا كوزيمسكا )Lidia Kuzemska(، جامعة لفيف أوكرانيا

املنعقد  للموؤمتر  اأثر مغادرتي  م�ساعر مت�ساربة على 

حول ماآزق علم الجتماع العمومي يف اأوكرانيا الذي 

 )Kyiv-Mohyla( موخايال  كييف  اآكادميية  تنظيمه   يف  ا�سرتكت 

 )Taras Shevchenko( كييف  يف  الوطنية  �سيف�سنكو  تارا�س  وجامعة 

بورواي رئي�س ج د  ٢01٢ بح�سور مايكل  والع�سرين من ماي  الثامن  يف 

الأربعة من  افتتاحيا. قدم باخت�سار منوذجه ذا الأمناط  ع اج متحدثا 

الجتماع  اأهمية علم  وا�سع، مربزا  نطاق  واملعروف على  الجتماع،  علم 

العمومي بو�سفه  طريقا  اإىل بقاء علم الجتماع على قيد احلياة. اأ�سار 

الجتماع  علماء  يجعل  العمومي  الجتماع  علم  اأن  اإىل  بــورواي  الأ�ستاذ 

العلم  ا�ستتباعا،  ميــنــح،  وهــو  املجتمع،  ح�سبان  يف  م�سجلني  والعلم 

م�سروعيًة عرب اإدراج الق�سايا املهمة �سمن احلوار العمومي. اخت�سارا، 

يفرت�س علم الجتماع العمومي من جهة اأن من علماء الجتماع من يريد 

اأن يتقا�سم معرفته مع اآخرين واأن �سمن اجلمهور، من ناحية اأخرى، من 

هو م�ستعد لال�ستماع )بل حتى ا�ستخدام( علم الجتماع. 

اأوكرانيني  اجتماع  علماء  ذلــك  تلت  التي  املناق�سة  جل�سة  جمعت 

تناق�سوا   .)Elena Trubina( تروبينا  اإلينا  هي  رو�سية  وزميلة  مهمني 

يف   العمومي  الجتماع  علم  ممار�سة  معنى  مــا  القائل«  الــ�ــســوؤال  حــول 

اأوكرانيا؟«، مّتفقني على فهم موّحد للم�ساعب املوجودة و اإن اختلفوا يف 

التنبوؤ مب�ستقبل علم الجتماع العمومي. يف ما يهم امل�ساعب �سّجل كل 

عِوزه امل�سوؤولية وامل�سروعية يف اآن  املتحدثني اأن علم الجتماع الأوكراين تمُ

معا. تد هيمنة علم اجتماع ال�سيا�سة الوا�سحة، و ذاك الذي ينظر اإليه 

على اأنه م�سدر للربح املايل  ،من م�سوؤولية العلم جتاه جمهور اأو�سع فيما 

يمُدرك علم الجتماع العمومي على الدوام بو�سفه تب�سيطا للعلم لفائدة 

جمهور وا�سع غري مكرتث. وف�سال عن ذلك، يجعل تدين مهارات التعبري 

وجماهري  الجتماع  علماء  بني  الت�ساَل   املعقدة  واللغة  اجلمهور  لدى 

خمت�سرة  اأجــوبــة  يحتاجون  الذين  ال�سحفيني  حــال  يف  كما  املتلقني، 

ل  لذلك  ونتيجة  اجلانبني.  اإىل  بالن�سبة  كلفة   واأكــرث   ع�سريا  و�سريعة، 

ين�سغل اجلمهور ول يهتم باإجنازات علم الجتماع الأوكراين الذي ل ثقة 

فيه ول م�سروعية لديه يجعالنه يح�سل على الدعم املايل اأو املعنوي.

مّثل  عدم النخراط يف   مثل هذا الت�ساوؤم تديا للحا�سرين ولكني 

الفعليني  العمومي  الجتماع  علم  ممار�سي  بف�سل  بالطمئنان  �سعرت 

يحوزون  اجتماع  علماء  اإىل  بينهم  من  ن�سري  اأن  لنا  ميكن  اأوكرانيا.  يف 

 Evgeni( غولوفاخا  اإيفجيني  مثل  بالتجربة  ويتمتعون  الحــرتام  على 

Golovakha( واإيرينا بيك�سكينا )Iryna Bekeshkina( مب�ساهمتهما 
الدائمة يف  التلفيزيون والدوريات، متاما مثلما هو احلال بالن�سبة  اإىل 

الذي  موخايال  كييف  اآكادميية  اإىل  املنتمني  اأولئك  مثل  �سبان  باحثني  

لرتجمة  )ميكن    )»Spil’ne )»The Commons املجلة  ي�سدرون 

وكذلك  وامل�سرتكة  واملعتادة  املاألوفة  الأ�سياء  معاين   تعطي  اأن  العنوان 

كل  اإىل  ي�سافرون  والذين  املرتجم(  الكبرية-  اجلماعية  الطعام  غرفة 

اأن�سطتهم  تثبت   . متنوعني  متلقني  مع  مقالتها  ملناق�سة  البالد  اأرجــاء 

يزيد،  ل  اأنه  على  اأوكرانيا،  يف  فعال  موجود  العمومي  الجتماع  علم  اأن 

يفيد  اأن  عليه  فيما  �سغرية  جمموعات  اأو  اأ�سخا�س  مبادرة  عن  حاليا، 

من منظورية اأكرب والتزام اأو�سع وخا�سة من قبل اأجيال علماء الجتماع 

ال�سابة. اإن انفتاح علم الجتماع ومنظوريته، متاما مثلما هو عليه احلال 

بالن�سبة اإىل نفع نتائجه ملتلقني خمتلفني، �سرورات لنماء علم الجتماع 

يف  اأوكرانيا، واإل فاإنه �سيظل غري منظور ب وذي موارد مالية و ب�سرية 

حمدودة . 

يكون داعما فعليا ملجتمع  اأن  لعلم الجتماع  ف�سال عن ذلك ميكن 

مدين ن�سط. ميكننا )ومن واجبنا اإًذا( اأن نغرّي �سورة بلدنا عرب التحدث 

وفقا  التي،  الطريقة  بنف�س  م�ساكلهم  حــْول  معهم  والعمل  املتلقني  اإىل 

بها  ي�سعى   ،)Yuri Yakovenko( ياكوفنكو  يوري  الأ�ستاذ  ل�ستعارة  

الدكاترة اإىل الك�سف عن �سريورات �سمنية انطالقا من  اأعرا�س  احلياة 

اليومية. ميكن لعلم الجتماع العمومي يف اأوكرانيا اأن يحرز تقدما عرب 

ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة وابتداع الأفكار اخلالقة وف�سح املجال 

للمبادرات ال�سبابية. لناأمل اأن يدفع بنا هذا املوؤمتر يف هذا الجتاه.   

علماء اإجتماع اوكرانيني يف موؤمتر لعلم الإجتماع العام 

يف اأكادميية موهيال الوطنية يف كييف.

انتابتني
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ــة الــكــونــيــة  ــي �ــســبــح الأزمـــــة املــال

قبل  من  بعيد  حد  اإىل  َتَجاَهاًل  ممُ

ال�ّسا�سة الرومانيني الذين كانوا من�سغلني يف 

ل�سنتي  والرئا�سية  العامة  النتخابية  احلملة 

يف  كانت  رومــانــيــا  اأن  على   .٢009 و   ٢008

اقت�سادي.  انهيار  مواجهة  يف   ٢010 مفتتح 

الرئي�س  و  احلكومة  ا�ستنجدت  تفاديه،  بغية 

والتــاد  الــدويل  النقد  ب�سندوق  با�سي�سكو 

الأوروبي الذين  اأقر�سا املال لرومانيا ب�سروط 

قا�سية جدا. ا�ستنادا اإىل هذه اخللفية تبّنت 

مــاي-  يف  الــرومــانــيــة  الو�سط  ميــني  حكومة 

التق�سفية  ٢010 �سل�سلة من الإجراءات  اأيار  

مرتبات  من  باملائة   ٢٥ اقتمُطعت   : القا�سية 

ّظفت �سرائب على بع�س رواتب  املوظفني، وومُ

الجتماعية،  املنافع  بع�س  ّل�ست  وقمُ التقاعد، 

من  امل�سافة  القيمة  على  ال�سريبة  فــعــت  ورمُ

لغيت الآلف من وظائف 
مُ
19 اإىل ٢4 باملائة واأ

القت�ساديةمُ  الأزمــةمُ  دمــرت  الــدويل.  القطاع 

واإجراءات التق�سف القطاَع اخلا�سَّ الروماينَّ 

واأخافت امل�ستثمرين الأجانب املحتملني.  

هذه  القت�سادية  املعاناة  حقبة  خــالل 

يعتقد  كــان  قدميٌة  اأمــرا�ــٌس  الظهوَر  عــاودت 

من  الرغم  على   . الن�سيان  طــّي  دخلت  اأنها 

القانوين  الإطــار  يف  املهمة  التغيريات  بع�س 

الــرومــانــيــون  �ــســار  الــفــ�ــســاد،  ملكافحة  املــعــد 

)جمّددا( غا�سبني من الف�ساد امل�ست�سري يف 

ك�سفت  املوؤ�س�سات.  وبع�س  ال�سيا�سة  �سفوف 

املنظمات  حــول  وتــقــاريــره  الإعـــالم  بيانات 

غـــري احلــكــومــيــة �ــســفــقــات مــ�ــســبــوهــة )بــل 

ر�سميني  )منتخبني(  بني  متت  مف�سوحة( 

وم�ستثمرين  واملحلي  الوطني  امل�ستويني  على 

م�سهورين بعالقاتهم ال�سيا�سية )من ي�سّمون 

ب«الفطنني«(. وف�سال عن ذلك عاد اأ�سحاب 

الأعمال اخلا�سة اإىل ال�سجب العلني لل�سلوك 

امل�سوؤولون  ي�سلكه  الــذي  واجل�سع  الــعــدواين 

العموميون و�سا�سة اآخرون.  

الــنــقــابــات  احــتــجــت  و٢011   ٢010 يف 

اأخــرى  مـــدين   جمتمع  ومنّظمات  العمالية 

ولكنها  الو�سط  ميني  حكومة  �سيا�سات  �سد 

شتاء السخط 
الروماني

 ،)Vintilă Mihăilescu( ميخايلوسكا  وفينتاال   )Cătălin Augustin Stoica( ستويكا  أوغيستين  كاتالين  بقلم 
المعهد الوطني للعلوم السياسية و اإلدارية، بوخاريست، رومانيا

متظاهرين يف �ساحة اجلامعة، و�سط بوخار�ست، 

يناير، ٢01٢. ت�سوير فالد بيرتي.

حتى  لل�سكان  فعلي  جتنيد  تقيق  يف  ف�سلت 

وعلى   ،٢01٢ ٢01٢. يف جانفي-يناير  بداية 

اآلف  نــزل  اأ�سابيع،  ثالثة  من  اأكــرث  امــتــداد 

و٥0  بوخار�ست  يف  ال�سوارع  اإىل  الرومانيني 

رائد  ا�ستقالة  على  لالحتجاج  اأخــرى  مدينة 

املولد  فل�سطيني  الروماين  الطبيب  عرفات 

خلدمة  وطني  نظام  بناء  على  �ساعد  الــذي 

والإنقاذ،  والإنعا�س  ال�ستعجايل  ال�ست�سفاء 

اأف�سل  عن  مثال  اعتربت  التي  اخلدمة  وهي 

ا�ستقال  الأوروبـــي.  امل�ستوى  على  املمار�سات 

تلفزيوين  �سجار  اأثــر  على  عرفات  الدكتور 

با�سي�سكو  ــان  ــراي ت الـــرومـــاين  الــرئــيــ�ــس  مــع 

تبني  دعـــم  الــــذي   )Traian Băsescu(

خلو�س�سة  يروج  جديد  �سحة  قانون  �سّودة  ممُ

نظام اخلدمة ال�سحية ال�ستعجالية الوطني. 

احلكوميَّ  الــتــحــالــَف  الحــتــجــاجــاتمُ  اأخـــذت 

�ساكلهما  ومن  ال�سيا�سيَة  واملعار�سَة  ال�سابَق 

اأغلبهم  كان  اإذ  غرة  حني  على  اخلــرباء  من 

يعتقد اأن »ع�سيدة الدقيق لن تنفجر«. وفقا 

مقالها  يف   The Economist ل�سحيفة  

املعنون »انتفا�سة رومانيا: معركة بوخاري�ست 

اجلملة  هي  »تلك  كانت   »)٢01٢-01-06(

موقف  بها  ي�سفون  الرومانيني  لدى  املاأثورة 

القبول امل�ست�سلم الذي ي�سم البلد«.

ا�ستقالة رائد عرفات هي احلدث  كانت 

على  ركــزت  املحتجني  مطالب  ولكن  القادح 

التق�سفية  الإجـــراءات  ات�ساعا:  اأكــرث  ق�سايا 

ال�سابقة،  الو�سط  ميني   حكومة  تبّنتها  التي 

الأزمة القت�سادية الراهنة، الف�ساد املف�سوح 

ــام  ــه ــا�ــســة واّت املــ�ــســتــ�ــســري يف �ــســفــوف الــ�ــسّ

جتاه  بالالمبالة  ال�سابق  احلكومي  التحالف 

اعترب  وقــد  ومــعــانــاتــه.  ال�سعب  احــتــيــاجــات 

كان
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وار�سلت قوات ال�سرطة لل�سيطرة على 

املتظاهرين. ت�سوير فالد بيرتي.

هذه  اأن  والأجــانــب  املحليني  املحللني  بع�س 

الحتجاجات هي الن�سخة الرومانية من حركة 

اأولها  عدة:  لأ�سباب  )الإ�سبانية(  الغا�سبني 

الرومانيون  ب�سببها  ي�سخط  التي  الق�سايا  اأن 

التقاعد  رواتــب  من  وممتدة  متنوعة  كانت 

الن�ساء  حقوق  ومــن  ال�سحية،  الرعاية  اإىل 

اإىل دعم مكا�سب الأطفال والأجور والق�سايا 

البيئية. وثانيها اأن املحتجني الرومانيني كانوا 

مدعومني من خلفيات اجتماعية متنوعة. يف 

�ساحة جامعة بوخاري�ست، ويف عدد من املدن 

الأخرى، جمعت ح�سود املحتجني املتقاعديَن 

وطــلــبــَة اجلــامــعــات والــعــاطــلــني عــن العمل 

اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  وم�ستخدمي 

اأو ما ي�سمى بالألرتا�س   وم�سجعي كرة القدم 

واأ�ساتذة جامعيني مرموقني ون�سويني واأن�سار 

ال�سعبويني  من  اأو  اليمني  اأق�سى  من  اأحزاب 

وذوي  الــيــ�ــســاريــة  الأجــنــحــة  وراديــكــالــيــي 

ال�سراويل املتدلية وفاقدي ال�سكن القار. ثالثا، 

الإنرتنت  هي  الرئي�سة  التجنيد  و�سائل  كانت 

والتلفيزيون.  اجلــــوال   الــهــاتــف  و�ــســبــكــات 

كانت  لل�سخط  املثرية  الق�سايا  بع�س  رابعا، 

)مثل  للقوميات  عابرة  اأو  كونية  طبيعة  من 

و�سيا�سات  املــراأة  وحقوق  البيئية،  الق�سايا 

املوؤ�س�سات  و�سلوك  الـــدويل  النقد  �سندوق 

بع�س  خام�سا،كانت  امل�سوؤول(.  غري  املالية 

مبا�سرة  م�ستجلبة   لل�سخط  املثرية  الق�سايا 

الذي  الــرمــزي  املــخــزون  من  )بالإنكليزية( 

كنت قد راكمته حركتا الغا�سبني )اإ�سبانيا( 

املتحدة(.  )الــوليــات  �سرتيت  وال  واحتلوا 

وزيــادة على كل ذلك ، متاما مثلما هو عليه 

توّحد  العامل،  من  اأخــرى  مناطق   يف  احلــال 

املعلنة  انتقاداتهم  رومانيا عرب  املحتجون يف 

لل�سا�سة الفا�سدين ونبذهم لهم.

حاولت وجوه ال�سف الأمامي يف حكومة 

ميني الو�سط ال�سابقة اأن تقلل من اأهمية هذه 

ت�سميتهم  عرب  املحتجني  و�ستمت  الأحـــداث 

»الزواحف«  و  ال�سخفاء«  الأكــواخ  ب«�ساكني 

�سهر  منتهى  يف  ــكــن،  ول »الــعــ�ــســابــيــني«.  و 

اإمييل  الأول  الوزير  ا�ستقال  جانفي-يناير، 

قانون  �سّودة  ممُ و�سحبت   )Emil Boc( بوك 

ال�سحة اجلديد واأعيد تعيني الدكتور عرفات 

نائبا لكاتب الدولة لدى وزير ال�سحة واأعلنت 

الرتفيع  على  �ستعمل  اأنها  اجلديدة  احلكومة 

يف اأجور م�ستخدمي  الدولة . مل تدم حكومة 

اأ�سهر ومن  بع�س  اإل  الو�سط اجلديدة  ميني  

ثقة  �سحب  لئــحــة  عــرب  ت�سقط  اأن  املــمــكــن 

اأن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  املــعــار�ــســة.  تعر�سها 

زاويــة  مــن  كــانــت،  الرومانية  الحتجاجات 

النا�س  من  بكثري  اأقــل  عدد  �سنع  من  كمية، 

بالغ  كــان  اأثــرهــا  فــاإن   اإ�سبانيا  كــان يف  مما 

اأحــداث  �سجلت  املحللني  لبع�س  وفقا  القوة. 

جانفي- يناير ٢01٢ بداية حلقبة جديدة من 

امل�ساركة املدنية يف رومانيا.

)علماء  رومانيني  زمالء  مبعية  اأ�سدرنا 

اإعالميني(  وحمللني  واأنرتوبولوجيا  اجتماع 

  ٢01٢ جانفي-يناير  احتجاجات  عن  كتابا 

فيفري  و  جانفي  احتجاجات  �سخطنا:  �ستاء 

يقول  قد  رومانيا.  يف   ٢01٢ و�سباط  يناير 

تليل  يف  اخلــو�ــس  املــبــّكــر  مــن  اإنـــه  البع�س 

ومع   .٢01٢ جانفي-يناير  لأحـــداث  معمق 

ذلك فنحن نزعم اأنه لي�س من املبكر اخلو�س 

الأخرية  الرومانية  لالحتجاجات  معاجلة  يف 

من منظور علم الجتماع العمومي. على هذا 

بلوغ مقروئية  اإىل  اإ�سدارنا   ي�سعى  ال�سا�س، 

وا�سعة عرب توفري تليل �سو�سيولوجي لق�سايا 

الذين  ــئــك  لأول للتحاور  واأر�ــســيــة  عمومية 

�سهدوا الحتجاجات الأخرية وانخرطوا فيها. 

من  عامة«  »ا�ستنتاجات  ل�ستخال�س  ن�سع  مل 

اخلطوط  مع  وتوافقا  ولكن،  الأحــداث،  هذه 

العري�سة التي و�سعها لعلم الجتماع العمومي 

توفري  بب�ساطة  هدفنا  كــان  بـــورواي،  مايكل 

الحتجاجات.  عن  خمتلفة  واآراء  نظر  زوايــا 

ــّراغــبــني يف الطــــالع على  ميــكــن لــلــقــّراء ال

الكتاب اأن يت�سفحوا املوقع على الرابط:

http://www.proteste2012.ro/en.html
باللسان اإلنكليزي   
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يمُعرف �سهر  العامل الآكادميي، 

�سهرا  بكونه  جــوان-حــزيــران 

المتحانات  فيه  تنتظم  اإذ  بــالأحــداث  غنيا 

م�ساريع  اآجــــال  فــيــه  وتــو�ــســع  والــتــقــوميــات، 

اإىل  الن�سمام  طلبات  فيه  وتــقــّدم  البحث 

املدار�س ال�سيفية وتمُنّظم فيه موؤمترات نهاية 

ال�ّسدا�سي. وفقا لهذا التقليد، كانت بداية �سهر 

بوخاري�ست  يف  جيدة    ٢01٢ جوان-حزيران 

ال�سو�سيولوجية  اجلمعية  مــوؤمتــر  بتنظيم 

يف  انعقد  الذي  الــدويل  ر(  �س  )ج  الرومانية 

الجتماعية   واخلدمة  الجتماع  علم  جامعة 

�سنة  تاأ�ّس�ست  الــتــي  ر،  �ــس  ج  بوخاري�ست. 

٢008، تنظيم مهني متنام يجمع  يف �سفوفه  

ذوي  من  اآخرين  و  �سبان  اجتماعيني  باحثني 

اخلربة من كل اأق�سام علم الجتماع على طول 

عاملة  جمموعة   30 عن  يزيد  ما  يف  البالد 

واملزيد  املــزيــد  انتظم   ،٢008 منذ  وق�سم. 

التي  العمومية  املكانة  حــول  املناق�سات  من 

اأثناء  يحتلها علم الجتماع الروماين وخا�سة 

الجتماعات ال�سنوية لج �س ر يف كلوج-نابوكا 

بوخاري�ست.  يف  وموؤخرا   )Cluj-Napoca(

املوؤمتر  الرئي�سة يف هذه  الرتكيز  كانت نقطة 

ونفعه يف  الجتماع  دور علم  اإبــراز   ال�سنوي  

اأخــرى  نــقــاط  اهتمت  الجتماعية.  احلــيــاة 

علم االجتماع الروماني 
في ما بعد العولمة

 ،)Delia Badoi( بادوا  وديليا  رومانيا،  بوخاريست،  جامعة   )Ioana Florea( فلوريا  إيونا  بقلم 
جامعة بوخاريست، رومانيا، والمدرسة العليا للعلوم االجتماعية بباريس، فرنسا

مايكل �سرين، جامعة جورج وا�سنطن )الوليات 

املتحدة الأمريكية(، يعود اإىل رومانيا ليح�سل 

على جائزة متميزة للم�ساهماته احلياتية لعلم 

الجتماع.

للباحثني  ميكن  الذي  ما  يلي:  مبا  املوؤمتر  يف 

القيام به فعليا باملعرفة ال�سو�سيولوجية وكيف 

مبنية  اأف�سل  �سيا�سات  يوّلدوا  اأن  لهم  ميكن 

على البحث ال�سو�سيولوجي؟

الــذي و�سع تت عنوان  املــوؤمتــر  تــّول 

دامت  ملناق�سة  اأر�سية  اإىل  العوملة؟«  بعد  »ما 

ثالثة اأيام، متاما مثلما كنا ننتظر، وكما على 

اأوىل  اأن تكون. واحد من  العلمية  املنا�سبات  

املت�سمنة  ال�ستفهام  بنقطة  تعّلق  احلــوارات 

يف العنوان مت�سائال عن �سبب وجودها، وعن 

معناها وعما اإذا كانت حياتنا الجتماعية قد 

ن  َيْكممُ الذي  وما  العوملة«،  بعد  ما  »يف  تغريت 

فعليا وراء العوملة؟  ومثلما يكون عليه احلال 

يف املحاورات اجليدة ظل ال�سوؤال مفتوحا.

اأثارت اجلل�سات العمومية لبداية املوؤمتر 

الأ�ساتذة  اأطلق   اأخرى من احلــوارات.  جولة 

بركلي(  كاليفورنيا،  )جامعة  بــورواي  مايكل 

  )Lazăr Vlăsceanu( فال�س�سيانو  ولزار 

وماريان بريدا )Marian Preda( وكالهما 

مــن جــامــعــة بــوخــاريــ�ــســت الــنــقــا�ــســات حــول 

من  نحتاجه؟  ملــاذا  العمومي:  الجتماع  علم 

الجتماع«  »بعلوم  عالقته  هي  ما  يحتاجه؟ 

وباأية  اإجنـــازه؟  له  الــذي ميكن  الأخـــرى؟ ما 

ــدور عــلــمــاء الجــتــمــاع،  طــريــقــة؟ وهـــل مبــق

بالنظر اإىل احلوار الذي اأطلقه مايكل بورواي 

والتحدي املاثل اأمام علم الجتماع الروماين،   

كيف  ذلك  مت  ما  واإذا  اجلمهور  يخاطبوا  اأن 

يكون  اأثره يف علم الجتماع؟ اأطلق املناق�سة 

العمومي  الجــتــمــاع  عــلــم  حـــول  ال�سجالية 

رئي�س  فال�س�سيانو  لزار  الأ�ستاذ  الروماين  

بــاأن  حاجج  الــذي  ر  �ــس  لــج  العلمية  اللجنة 

ضمن
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اأن يجعل  رومانيا يف  ف�سل يف   الجتماع  علم 

يربط  واأن  اهتماماته  يف  ينخرط  اجلمهور 

املعرفة بحياة  النا�س.

وانعكا�سية  نــقــديــة  نــظــرة  ــوم  ــي ال ثــمــة 

يجيب  الــتــي  الكيفية  على  ت�سلط  متنامية 

على  علميا  جمال  بو�سفه  الجتماع  علم  بها 

احــتــيــاجــات رومــانــيــا الجــتــمــاعــيــة. يف هذا 

ال�سياق جلبت مائدة مايكل بورواي امل�ستديرة 

بالغة  العمومي مناق�سات  حول علم الجتماع 

به  مير  الــذي  احلــايل  الظرف  حول  الأهمية 

والعديد  رومانيا  يف  التطبيقي  الجتماع  علم 

من النقد حول املكانة العمومية لعلم الجتماع 

يف  العمومي  الجتماع  علم  يبدو  الــرومــاين. 

من  فيه  ومرغوبا  جهة   من  مهم�سا  رومانيا 

الجتماع  علماء  يف  يفرت�س  لأنه  اأخرى  جهة 

اأن يكونوا قادرين على التوا�سل مع اجلمهور. 

علم  وجــود  معنى  مناق�سة  يف  بداأنا  وعندما 

مــواريــث  اأن  لنا  ــدا  ب جيد  عمومي  اجــتــمــاع 

وعلى  اأهمية.  ذات  الوطنية  الجتماع  علم 

مايكل  الجتماع  عامل  ذّكرنا  الأ�سا�س،  ذلك 

املائدة  �سرينيا )Michael Cernea( خالل 

امل�ستديرة اأن لرومانيا تقليدا يف علم الجتماع 

املنا�سل«  الجتماع  »علم  ي�سّمى  العمومي 

دميرتي  طــّوره   )»sociologia militans«(

»مدر�سة  يف   )Dimitrie Gusti( غو�ستي 

علم الجتماع الرومانية« �سنة 19٢1.

الرومانيني  الجتماع  علماء  بع�س  بحث 

ــعــمــومــي يف طــيــات  ــم الجـــتـــمـــاع ال عـــن عــل

رومــانــيــا،  يف  الجــتــمــاع  علم  نظرية  تــاريــخ 

الروماين  الجتماع   علم  اأن  اكت�سفوا  وقــد 

النظرية  بني  الربط  ق�سية  ما  اإىل حد  عالج 

)على  الجتماعية  واملمار�سة  الجتماعية 

قد   .)Wright Mills ميلز  رايت  تعبري  حد 

قربا  اأكــرث  ربط  اإىل  اأّول  بحاجة  نحن  نكون 

الجتماعية  والنظرية  امليداين   البحث  بني 

قوي  مهني  اجتماع  علم  من   ميّكننا  ما  وهو 

يف رومانيا  يوؤ�س�س حل�سور عمومي فعلي. اإذا 

الجتماع  علماء  بعث  عدم  هو  الإ�سكال  كان 

لأن  فذلك  عمومي  اجتماع  لعلم  الرومانيني 

يف  منخرطني   اجتماع  علماء  لرومانيا  لي�س 

اأن  ميكن  ملتزما  انخراطا  العمومي  الف�ساء 

يوّلد اأو يعّمق حوارات ذات �سلة على امل�ستوى 

العلمي. ومثلما قال مايكل بورواي: »ل يح�سر 

بعد  النتخابات،  زمن   اإل   الجتماع   علماء 

ذلك يختفون«. لي�س هذا بالتاأكيد هو الطريق 

اإىل علم اجتماع عمومي روماين فعال. 

العمومي  الجتماع  علم  تديات  متّثل 

ق�سية ل يف رومانيا وح�سب بل يف كل البلدان. 

مثلما هو عليه احلال يف غري ما مو�سع ميكن 

لوجه  وجها  الظهورمُ  املخاطرة   من  يكون  اأن 

املناق�سات  يخ�سى  مهني  اجــتــمــاع  علم  مــع 

الــدائــم  الــتــوتــر  يجعل  الــعــمــومــيــة.  العلمية 

الجتماع  علم  و  املهني  الجــتــمــاع  علم  بــني 

العمومي الأمَر اأكرث ع�سرا بالن�سبة اإىل علماء 

العمومي.  الف�ساء  يف  املنخرطني  الجتماع 

اإثارة  حول  تاأكيد  بكل  احلديث  ب�سدد  ل�سنا 

الهتمام فح�سب بل حول التدخل بغاية خلق 

الجتماع  علماء  كــان  الجتماعي.  التغيري 

الرومانيون كذلك غارقني يف الت�ساوؤل التايل:  

حركة  يولد  اأن  الجتماع  علم  باإمكان  »هــل 

 Alain( اجتماعية؟« وفقا لت�سور اآلن توران

ال�سو�سيولوجي«،  »للتدخل   )Touraine’s
اأن  اأي�سا  العموميني  الجتماع  علماء  على 

يفهموا اأن لي�س مبقدور علم الجتماع اأن يغرّي 

فهم  على  امل�ساعدة  على  قــادر  ولكنه  العامل 

العمومي  الجتماع  علم  ا�ستغاله.يكون  كيفية 

التعاون مع علم الجتماع املهني  اجليد وثيق 

ال�سو�سيولوجية  الق�سايا  ترجمة  اإىل  ومتجها 

اإىل لغة تكون يف متناول كل جماهري املتلقني.

ـــاذ جــــون كـــلـــود كــوفــمــان  ـــت حـــّفـــز الأ�ـــس

جامعة  من   )Jean-Claude Kaufmann(

حول  مناق�ساتنا   ،٥ بــاريــ�ــس  ــكــارت  دي روين 

ربط   ثم  ومن  واملعايري  املعيارية  تكّون  م�ساألة 

باملالحظات  للعوملة  اجتماعي  املاكرو  الأفــق 

قّدم  اليومية.  للحياة  امليكرو�سو�سيولوجية 

لتاريخ  �سخ�سية  روؤية  �سرينيا  مايكل  الأ�ستاذ 

وبني  بينه  جامعا  ــرومــاين  ال الجــتــمــاع  علم 

مراجعته  م�ساركته يف م�ساريع البنك  الدويل 

بحيث فتح الطريق نحو مناق�سة ما يواجه علم 

الجتماع وال�سيا�سات الجتماعية من تديات 

واملحلي  اجلــديــدة،  التحديات  مقابل  قدمية 

منها يف مقابل الكوين. وحّفز الأ�ستاذ ماريان 

حول    املناق�سة   )Marian Preda( بــريــدا 

املخاطر الجتماعية ومظاهر الالم�ساواة التي 

امل�ستقبل  اأجيال  دفعمُ  العوملة:  بعد  ما  ترت�سد 

التغيريات  و  ــر،  واحلــا�ــس املــا�ــســي  تكاليف 

الدميغرافية وخماطر جمتمع ال�ستهالك. 

ــــريت يف  مبــثــل هـــذه املــوا�ــســيــع الــتــي اأث

الكلمات الفتتاحية ومع م�ساركني مل يخجلوا 

من اإلقاء الأ�سئلة حتى على اأ�ساتذة مرموقني 

انتظمت  حيث  الــكــربى  الرهيبة  القاعة  يف 

اأن  منا  للواحد  ميكن  العمومية،  اجلل�سات 

الــتــي اجتاحت  املــنــاقــ�ــســات  يــتــ�ــســّور مــوجــة 

جل�سة  لكل  كان  ذلك،  على  وزيــادة  املوؤمتر.  

�سوؤال-  دورة   )40 من  اأكــرث  )وكــان عددها  

جواب   بعثت  موجة اأخرى من املناق�سات.  

الباحثون  اجتهد  اآخـــرا،  ولي�س  اأخـــريا 

بحيث   املــوؤمتــر  يف  ا�ــســرتكــوا   الــذي  ال�سبان 

توفرت  التي  الكونية  اللحظة  من  ي�ستفيدون 

باجتماع زمالء مل ياأتوا من كل اأرجاء البالد 

تلك  العامل.  كانت  اأنحاء  فح�سب بل من كل 

الطلبة  اإىل  بالن�سبة  وخا�سة  ــادرة  ن فر�سة 

املــحــدودة على  ــقــدرات  ال الــرومــانــيــني ذوي 

ّكزت جمموعات  احل�سول على منح جامعية. رمُ

اإطــــار ج �ــس ر، وبــرجمــت  عــمــل جــديــدة يف 

كانت  تعاونية.  ومقالت  وكتب  بحث  م�ساريع 

الــالذع  النقد  لتوجيه  اأيــ�ــســا  فــر�ــســة   تلك 

لحتكاره   ISI Web of Knowledge ملوقع 

تقومي الكتابات الآكادميية. وب�سفتنا باحثني 

باحلوار  ا�ستمتعنا  فقد  �سبان  اجتماعيني 

النقدي اجليد.  
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CriticAtac 
بيان مناهض للرأسمالية 

من رومانيا
 ،)Mihai Iovanel( ميهاي يوفانال ،)Ciprian Siulea( شيبريان سيوليا ،)Victoria Stoiciu( بقلم فيكتوريا ستوشيو

 ،)Costi Rogozanu( كوستي روغوزانو ،)Ovidiu Tichindeleanu( أوفيديو تيشيندوليانو
CriticAtac فلوران بوينارو )Florin Poenaru( وفاسيلي إيرنو )Vasile Ernu(، وكلهم يمثلون 

اأع�ساء كريتيك-اأتاك: فيكتوريا �ستو�سي، فا�سيلي ارنو، 

�سيربيان �سيلي تقدمي اأنف�سهم اإىل مايكل بوراوي.

زيارته  لــدى  التفكري  ومنفتحة  املــبــادرة  املجموعة  هــذه  كــوين  حــوار  حمــرر  �سادف 

اأجل تنظيم  لرومانيا. تعاونت كريتيك-اأتاك )CriticAtac( مع جامعة بوخاري�ست من 

انطالقة جّيدة  بدا ذلك   . ال�سيوعية« ح�سره جمهور غفري  بعد  »املارك�سية  ملتقى حول  

جلزء من العامل كانت فيه املارك�سية عر�سة للتبخي�س بربطها باملا�سي ال�سوفياتي.

جمــــمــــوعــــة فـــكـــريـــة 

يف  تاأ�س�ست  �سيا�سية 

اإيديولوجية  بوخاري�ست.  يف   ٢011 �سبتمرب 

جمــمــوعــتــنــا يــ�ــســاريــة ولــكــنــنــا لــ�ــســنــا فــرقــة 

البع�س  بع�سنا  حول  نتحّلق  ول  اإيديولوجية 

لريبت الواحد منا على كتف الآخر ممتدحني 

من  واحــد  والت�ساوري.  الباهر  تفكرينا  خط 

الرئي�سة خلق �سيء جديد يف ف�ساء  اأهدافنا 

عمومي مهرتئ  ومفكك وروتيني وا�ستبدادي 

اإىل حد كبري ، وذاك واحد من اأ�سباب تنوعنا.

كريتكأتاك
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لي�ست كرتيك اأتاك جمموعة اآكادميية و 

اإن كانت لدينا روابطنا الآكادميية. لنا اأر�سية 

ولكننا   www.criticatac.ro اإلــكــرتونــيــة 

وننظم  املو�سول على اخلط  الف�ساء  نتخطى 

اجلامعات.  يف  وحــوارات  ومنتديات  لقاءات 

املنتدى  نظمنا   ٢011 نوفمرب-ت�سرين  خالل 

الجتماعي الروماين جامعني كل املجموعات 

واحلـــركـــات الجــتــمــاعــيــة الــرومــانــيــة ذات 

اإىل  بالن�سبة  حيوية  ق�سايا  ملناق�سة  الأهمية 

الحتجاج،  اأ�سكال  الــعــام،  ــال  امل جمتمعنا: 

احلياة  على  الدميقراطية  ال�سبغة  اإ�سفاء 

ال�سيا�سية. بذلنا ما بو�سعنا لدفع النا�س اإىل 

النخراط يف الق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية 

الآن  يقف  عام  ف�ساء  اإىل  اجلمهور  وجلذب 

على حافة النهيار. الكثري من النا�س ل �سوت 

الأجندا«  »و�سع  يــرتك  فيما  متثيل  ل  و  لهم 

لالأقلية املعلومة. 

تعّلم التيار الرئي�س للمثقفني الرومانيني 

لل�سوق،  متحم�سني  داعمني  بو�سفهم  اليوم، 

�سوق  ثقافة  واإدامـــة  اجلمهور  تدريب  كيفية 

جذابة ل توؤدي اإىل �سيء. لنا �سوق ثقافية حرة 

تعد فيها املواريث وترتيبات الأقلية املتحكمة 

يف  كــذلــك   نحن  للنجاح.  �سائدة  مــوؤ�ــســرات 

املناكب  وتتدافع  حقيقي   مــروري  اكتظاظ 

املزدحمة كلما تعلق الأمر مبوا�سيع مناه�سة 

والــولــع  »بــالــتــغــريــب«،  والــهــو�ــس  ال�سيوعية، 

العدوانية  والنخبوية  بالراأ�سمالية،  املر�سي 

اجلديد  الوله  موا�سيع  ال  وكاأنها  تبدو  التي 

الع�سرين �سنة  الّتيه طوال  اإىل  الذي حملنا   

ال�سيوعي  النظام  �سقوط  منذ  انق�ست  التي 

جزئيا ب�سبب كونها غري معنية باإي�سالنا اإىل 

هدف ما .

ــدا  الأجــن مــوا�ــســيــع  ــب  اأغــل عــلــى  علقنا 

نعتربها  الــتــي  املوا�سيع  وكــذلــك  العمومية 

احلق  امل�ساواة،  ملجتمعنا:  بالن�سبة  اأ�سا�سية 

خا�س،  طريق  اتباع  يف  واملجتمعي  الــفــردي 

وت�ساوي  الــالمــ�ــســاواة  ــاز،  ــي والمــت التمييز 

ـــني املــ�ــســتــخــدمــني  الـــفـــر�ـــس، الـــعـــالقـــات ب

والدولة،  املجتمع  بني  العالقات  والأعـــراف، 

اأخرى  وموا�سيع  ال�سيا�سي  النظام  م�ستقبل 

اأن  اإىل  ن�سعى  كنا  ذلــك  عن  وف�سال  كثرية. 

نناق�س كل هذا بطريقة تكون منا�سبة وي�سرية 

املنال. ولكننا ل�سنا معنيني   بحركية املناه�سة 

الكاذبة لل�سركات، وبالنزعة البيئية املتع�سبة 

ومبناه�سة النزعة ال�ستهالكية الدارجة مثل 

مو�سة من دون  تقدمي اأّية براهني عميقة.  

ال�سيا�سات  يف  نــ�ــســرتك   اأن  نــريــد  ل 

ال�سيا�سي  النظام  حــدود  اأن  ذلك  احلزبية، 

اإىل احلد  الراهن وطقو�سيته عميقةمُ اجلذور 

الذي يجعل ال�سيا�سات احلقيقية غري ممكنة 

اأن  نريد  نحن  ميادينه.  خــارج  اإل  املمار�سة 

يكون لنا اأثر �سيا�سي من خارج املوؤ�س�سة ولكن 

النظام  يغازل  مدين  جمتمع  موقع  من  لي�س 

يقرتح  مدين  جمتمع  موقع  من  ول  ال�سيا�سي 

ا�سرتاتيجيات  اأو  عمومية  �سيا�سات  متعاليا 

هذه  كل  الأحـــزاب.  على  انتهازية  �سيا�سات 

األعاب فوقية ل تكرتث لأهمية التمييز املدين 

ن�سعى  نحن  ذلــك  مــن  بــدل  ال�سيا�سي.  عــن 

ما  ال�سيا�سية  املــعــادلــة  اإىل  ــل  ــْدِخ نمُ اأن  اإىل 

اإن على   القائلة  الفكرة  تتطلبه ب�سفة ملحة: 

الدميقراطية التمثيلية اأن متّثل كل النا�س واأن 

على ال�سيا�سات األ تكون اأ�سرية نخب �سيا�سية 

نريد،  نحن  حمــدودة.  وفكرية  وتكنوقراطية 

وقبل اأن نن�سح باقرتاح اأية  �سيا�سات عمومية 

مبلورة، اأن نعيد جذريا بناء املنظور الذي من 

خالله نتفح�س ق�سايا اليوم امللحة.  
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اللجنة  ناق�ست  �ــســنــوات،  بع�س 

جملد   ن�سر  اإمــكــانــيــة  التنفيذية 

املقرتح  كــان  املحّكمة.   املــقــالت  مــن  �سنوي  

يق�سي باإنتاج جملة على اخلط بدل عن كتاب. 

كنا خّمنا باأن اإنتاج كتاب �سي�ستغرق وقتا طويال 

زمن  ال�سالحية  منتهية  �ستكون  املقالت  واأن 

اأن  الإلكرتونية  للمجلة  وباملقابل ميكن  الن�سر. 

ل  اأن  العلم  امل�ساهمة حال جتهيزها مع  تن�سر 

الآجال. اجتمع  اإذا ما مت جتاوز  م�سكل يطرح 

 ،)Michel Wieviorka( فييفيوركا  مي�سال 

 )Bert Klandermans( وبريت كالندرمان�س

 )Izabela Barlinska( بارلين�سكا  واإيزابيال 

يراأ�سه  م�سروعا   ذلك  بعد  �سار  ما  وناق�سوا 

كــوزاكــا  كينجي  اأن  فييفيوركا.ومبا  مي�سال 

)Kenji Kosaka( كان قد طّور فكرة �سبيهة 

فقد ان�سم  اإىل املوؤ�س�سني، وولدت �سو�سيوبيديا.

وحتى نوؤكد على انت�سابها  اإىل ج د ع اج 

الأخرى  مبادرات اجلمعية  وبني  بينها  ومنّيز 

اج.  ع  د  ج  �سو�سيوبيديا.  ت�سميتها  متت  فقد 

وهو مفهوم جديد يف اإنتاج املعرفة وبثها. لقد 

�سريع  ن�سر  عاملني:  يف  ما  اأف�سل  بني  جمعت 

ي�سمنها  علمية  وجــودة  الإنــرتنــت  ي�ستخدم 

وفيما  علمي.  وتقومي  وتخيلي  �سارم  ترير 

ي�سمن حمررون ذوو جتربة ومقيمون علميون 

ممكنا  الأنرتنت  جتعل  ممكنة،  جــودة  اأعلى 

تولها اإىل جملة مقالت تعر�س »حال تقدم 

ر �سو�سيوبيديا »علما  البحث«، وعلى هذا، توفِّ

مواد  للم�ستخدمني   وتعّد   حّيا«،  اجتماعيا 

�سنتني من  بعد  دوريا.  تتم مراجعتها  حمّينة 

حمرريها   من  يطلب  الأ�سلية   املقالت  ن�سر 

بــل، وف�سال عن ذلــك، و�سع    ، املــادة  تيني 

ق�سم للمناق�سة اإ�سايف لكل ماّدة.

منذ ثالث �سنوات نزلت املقالت اخلم�سة 

الأوىل.  ومنذ اإطالقها ن�سرت �سو�سيوبيديا 3٥ 

املوا�سيع  وا�سعة من  مقال كتبت يف جمموعة 

ت�سمل الحتجاج، والنزاع الجتماعي، والأدوار 

وال�سحة  الـــكـــوارث،  ودرا�ـــســـات  اجلن�سية، 

واحِلـــراك،  ــرة،  ــذاك وال وال�ستات،  واملــر�ــس، 

املهاجر،  القومي  والعبور  اليومية،  واحلياة 

والنعكا�سية.  الزمنية  ال�سبغة  واإ�ــســفــاء 

ل�سو�سيوبيديا  نفاذ  الدولية  اجلمعية  لأع�ساء 

با�ستخدام كلمات ال�سر امل�سجلة لدى ج د ع اج 

عرب موقع اجلمعية وموقع  Sage، فيما تكون 

 3 كل  حر  نفاذ  ذات  للجمعية  مقالت  خم�س 

اإىل 4 اأ�سهر. وقد متت زيارة �سو�سيوبيديا من 

قبل  الآلف من الزّوار.

ميكن اقرتاح اإدراج املواد  ل�سيو�سيوبيديا 

عن طريق الربيد الإلكرتوين على العنوان:  

sociopedia.isa.fsw@vu.nl
وين�سح الراغبون باإلقاء نظرة على اإجراءات 

اقرتاح الإدراج التي ميكن الطالع عليها على 

الرابط:

 http://www.isa-sociology.org/publ/

sociopedia-isa/. 

من  النموذجي  �سو�سيوبيديا  مقال  يتكّون 

البيبليوغرافيا.  اعتبار  دون  من  كلمة   7000

بالإنكليزية  حمــررة  تكون  اأن  املــقــالت  على 

على  الــكــّتــاب  ت�سّجع  �سيو�سيوبيديا  ولــكــن 

املقرتح  املقال  من  لن�سخة  املتزامن  الإر�سال 

بلغة اأخرى مثل الفرن�سية اأو الإ�سبانية،  على 

اأن  من  متاأكدين  يكونوا  اأن  الكتاب  على  اأنه  

املقالت املرتجمة مماثلة للن�سخة الإنكليزية. 

البنية  �سيو�سيوبيديا  يف  النموذجي  للمقال 

التالية:مراجعة للمقاربات النظرية، مراجعة 

الراهن  امل�ستوى  تقدير  امليدانية،  لالإثباتات 

الــذي   امل�ستقبلي  الجتـــاه  مناق�سة  للبحث، 

على  يــتــخــذاه.  اأن  والبحث  للتنظري  ميــكــن  

التالية:  الثالثة  بالعنا�سر  يكتمل  اأن  املقال 

لقراءات  معّللة  اقرتاحات  املذكورة،  املراجع 

لحقة )اإقراأ هذا املقال لأن  فيه...( وتعريف 

خمت�سر بالكاتب مما يقارب ثالث جمل. 

ـــرر  ــــــريت كــــالنــــدرمــــانــــ�ــــس هـــــو حم ب

ــاركــون هم  ـــررون املــ�ــس ـــح �ــســويــوبــيــديــا، وامل

 Devorah( كــالــيــكــن-فــيــ�ــســمــان  ديـــفـــورا 

كــوزاكــا  كينجي   ،)Kalekin-Fishman
 Elisa( ريي�س  اإلــيــزا   ،)Kenji Kosaka(

 Arturo( موراتو  رودريغاث  اأرتورو   ،)Reis
لو�ستيغر  وهــرني   )Rodríguez Morató
ح�سب   .)Henri Lustiger Thaler( ثالر 

اإىل  املقرتحة  الإدراجــــات  تر�سل  الــقــاعــدة، 

يعمل  ومبدئيا  الأقــل  على  خارجينْي  مقّيمنْي 

املادة  اعتبار  اإىل حني   الكتاب  املحررون مع 

مقبولة . بعد قبولها تن�سر الورقة  يف غ�سون 

 ٢013 مفتتح  مــن  ــة  ــداي ب اأ�ــســابــيــع.  ب�سعة 

�ستنتخب ثماين اإىل 10 مواد  للن�سر يف عدد 

اإحــدى   Current Sociology مــن   خا�س 

جملتْي ج د ع اج املحّكمتنْي الورقّيتنْي. ذاك ما 

�سيجعل الن�سر يف �سو�سيوبيديا اأكرث جاذبية.

منتدى  ي�سمى  اآخـــر  لحـــق  تــطــويــر  لــنــا 

جملة  مــقــال  يف  ــٌع  تــو�ــسّ وهـــو  �سو�سيوبيديا 

م�سار  نف�س  و�سيحكمه  املعتاد،  �سو�سيوبيديا 

ذوي  حمــّرريــن  باعتماد  والتحرير  التقومي 

اأعلى  �سمان  يتم  بحيث  ومراجعني  جتربة 

�سو�سيوبيديا  منتدى  �سيبداأ  ممكنة.  جــودة 

م�سهود  كاتب)ة(  تقدمه  اأو  يقّدمه  بتلخي�سٍ 

له )ا( بالريادة ومعرتف به )ا( حول موقفه 

اأو موقفها من م�ساألة �سو�سيولوجية اأو مو�سوع 

اأربعة مقالت  اأو  بثالثة  �سو�سيولوجي متبوعا 

تناق�س مقاربة املقال الرئي�س وتقّيمها. يّتخذ 

املناق�سني  موقع  الأربعة  اأو  الثالثة  املعّلقون 

ب�سدد  ثــالــر  لو�ستيغر  هـــرني  الــنــقــديــني. 

ت�سري منتدى حول »الكو�سموبوليتانية« فيما 

ت�سر  ديفورا كاليكن-في�سمان منتدى اآخرا 

حول »علم اجتماع احلوا�س«.

اأو ترغب  يــرغــب  مــن  كـــّل  ــّجــع  اأ�ــس اأنـــا 

ملجلة  جمـــالـــه)ا(  يف  مــراجــعــة  �سياغة  يف 

�سو�سيوبيديا اأن يقرتح )تقرتح( ورقة على

 sociopedia.isa.fsw@vu.nl   

سوسيوبيديا.ج د ع اج
ثالث سنوات من

بقلم بيرت كالندرمانس، الجامعة االفتراضية، أمستردام، هوالندا 
ونائب رئيس ج د ع اج للشؤون المالية، 2006-2002

منذ
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املواطنني  لكل  اأف�سل  �سحية 

مفتاح للن�سال �سد الالم�ساوة 

الجتماعية والفقر وهي تتل مكانة عالية يف 

الكرة  اأرجاء  ال�سيا�سة يف كل  اأجندات �سّناع 

الكثرية،  يتجاوز اختالفاتها  الأر�سية. يف ما 

ال�ساعدة  ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  ت�سعى 

بلدان  اأنظمة  مثل  مثلها  وال�سرق  اجلنوب  يف 

ت�سني  اإىل  كّلها  امل�ستقرة  الغربية  الــرفــاه 

والنفاذ  وتوفريها  ال�سحية  الرعاية  تنظيم 

اأمنــــاط حــكــم حمــرتيف  اإلــيــهــا. ي�سمل ذلـــك 

هذه  يهم  ما  يف  لــهــوؤلء،  ثبت  وقــد  ال�سحة. 

ال�سريوات، اأن امل�سوؤولية الجتماعية وخدمات 

�سحة  اإىل  بالن�سبة  حيوية  العمومي  القطاع 

واملت�سرفون  الأ�ــســواق  كانت  اإن  و  ال�سكان، 

ال�سخم يف  املــايل  يتمتعون مبــردودهــا   فيها 

ثمة  احلالية.  املالية  القتطاعات  مناخ  ظل 

حاجة اأكيدة حللوٍل �سيا�سية اأكرث اإبداعا تكون 

ح�سا�سة اأكرث حلقائق عالقات القوة القائمة.

بيون�س  يف  الثاين  اج  ع  د  ج  منتدى  كان 

ـــة احلقل  اآيـــرو�ـــس فــر�ــســة ذهــبــيــة لــرفــع راي

ال�ساعد املهتم  ب�سيا�سة ال�سحة واخلدمات 

ال�سوء  ولإلقاء  اجتماعي  علمي  منظور  من 

على مزايا مقاربة دولية )اأنظر كذلك العدد 

Current Sociology، العدد  اخلا�س من   

احلقل  هذا   .)٢01٢ يوليو  جويلية   ،)4(  60

فقد  وعــلــيــه  بطبعه  لالخت�سا�سات  عــابــر 

اأطلقنا نداًء لتنظيم جل�سات م�سرتكة.

وبف�سل م�سّيفينا  الإجابة مبهرة،  كانت 

 19 و  )ال�سحة(   1٥ البحث  جلنتا   نظمت 

م�سرتكة  جل�سات  الجتماعية(   )ال�سيا�سة 

فيما  للجميع«  اأف�سل  �سحية  رعاية   « حــول 

 ٥٢ البحث  وجلنة   1٥ البحث  جلنة  اأقامت  

حول  م�سرتكة  جل�سة  املهنية(  )اجلماعات 

احلــوكــمــة املــهــنــيــة تـــديـــدا، و اكــتــظــت كل 

بالورقات وكانت م�سرحا حلوارات  اجلل�سات 

بالغة احليوية. 

مدى  ملناق�سة  اأر�سيًة  اجلل�سات  وفــرت 

وما  ال�سحية  واخلدمات  ال�سيا�سات  اأهمية 

كان  ما  الدولية.  التجارب  من  تعلمه  ميكن 

جمع  هو  فريدا،  احلقيقة  ويف  اإبــهــارا،  اأكــرث 

اجلل�سات امل�سرتكة باحثني من كل القارات و 

جتاوز  مبدع  للحواجز اللغوية  عرب العرو�س 

امل�ساركون  جاء  الل�سان.  ثنائية  واملناق�سات 

من �سمال اأمريكا وجنوبها ومن بلدان اأوروبية 

نيجرييا  مــن  وكـــذا  اأ�ــســرتالــيــا  ومــن  خمتلفة 

وجنوب اأفريقيا واليابان.

بحث  تديات  املوا�سيع  اأغلب  عاجلت 

مقارن يف قطاع الرعاية ال�سحية بالغ التنوع 

من  اقــرتاحــات  ذلــك  يف  وقدمت  واحلركية، 

احلاجة  وبينت  تركيبا،  اأكرث  ت�سنيفات  اأجل 

امليكرو  التحليل  م�ستويات  بــني  الــربــط  اإىل 

من  جمــمــوعــة  ا�ــســتــخــدام  واإىل  واملـــاكـــرو، 

املوؤ�سرات. وكانت م�ساألة مظاهر الالم�ساواة 

الأمثلة عن  تعوزنا  اأخرى. مل  ق�سية حمورية 

من  بني  العمق  ومتزايدة  بل  امل�ستمرة  الهوة 

ينالونها  ل  ومــن  ال�سحية  الرعاية  ينالون  

وحقوق  اجلندرية  الالم�ساواة  ذلك  وي�سمل 

املراأة يف الرعاية ال�سحية والإجنايية، ولكن 

اأن  ق�سايا اأخرى مثل الالم�ساواة التي ميكن 

الإقامة  ومكان  واللغة  الثقافة  فيها  تت�سبب 

امل�سرتكة  املوا�سيع  كانت   . الإثني  والنتماء 

بني البلدان هي منا�سبةمُ احلقوق واأهمية كفال 

النفاذ للرعاية ال�سحية  جلميع النا�س، ودور 

احلركات الجتماعية والفاعلني الجتماعيني 

ال�سحية  اخلــدمــات  بــني  املتغرية  واملــوازيــن 

العمومية واخلا�سة. تناولت �سل�سلة اأخرى من 

واحلاجة  املهنية  احلوكمة  تعقد  املناق�سات 

الب�سرية  املوارد  يف  فعالية  اأكرث  ت�سرف  اإىل 

ال�سحية.

امل�سرتكة  اجلل�سات  اأن  يف  �سك  من  ما 

القائمة  البحث  للجان  م�سافة  قيمة  وفــرت 

م�ستقبلية  تعاون  منا�سبات  اإىل  نتطلع  ونحن 

حيث بنينا بعد ج�سورا ليوكوهاما.   

رعاية صحية أفضل 
للجميع

للجنة  المنتخب  الرئيس  ألمانيا،  فرانكفورت،  غوته،  جامعة   ،)Ellen Kuhlmann( كوهلمان  إيللين  بقلم 
البحث 52 )علم اجتماع المهن(، وكالوس ويندت، جامعة سييغن )Siegen(، ألمانيا، عضو هيئة لجنة البحث 
19 )الفقر،والرعاية االجتماعية والسياسة االجتماعية( ألمانيا، وإيفي بورجو )Ivy Bourgeault(، جامعة أوتاوا، 

كندا، نائبو رئيس لجنة البحث 15 )علم اجتماع الصحة(.

»تجاوب مبهر 
على دعوات 

لتنظيم جلسات 
مشتركة«

رعاية
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الدكتور اإيفان فارغا ملا اآمن به غري عابئ مبدى ما كانت 

عليه اآراوؤه من خطورة ول�سعبية. هو �سليل عائلة يهودية 

مندجمة من بودابي�ست، وقد كان عليه خالل احلرب العاملية الثانية اأن 

يخرج بنجمته ال�سفراء خارج �ساعات منع جولن اليهود حتى يوؤّمن املزيد 

من ح�س�س التموين خماطرا بالقب�س عليه واإلقائه يف نهر الدانوب.

متكن من جتاوز ذلك والبقاء على قيد احلياة لريى  حلم التحرير 

وقد انقلب على اأيدي الرو�س اإىل كارثة ت�سبب فيها نظام قمعي. ولكنه 

مل يحن ظهره بل تكّلم وكتب ناقدا النظام م�سّهرا به خالل انتفا�سة 

املجر يف 19٥6. هرب اإىل بولونيا، التي، واإن كانت اأكرث اأمانا له من 

املجر،  وجد نف�سه فيها على قائمة �سوداء ممنوعا من العمل ل�سنوات. 

 Georg( لوكات�س  جــورج  اأمــثــال  مــن  لمعني  مــع  دَر�ـــس  احلــرب  بعد 

�سنة  لون�سكي  اإيفا  من  تزّوج  الدكتورا.  على  Lukács( وح�سل لحقا 
1961 وولدت كري�ستينا �سنة 1968.

اللغات، مبا يف ذلك الإنكليزية،  على اعتبار اكت�سابه للعديد من 

م�سحوبا  تنزانيا  جامعة  يف  للتدري�س  املجر  يغادر  اأن  لإيفان  تي�ّسر 

اأن  جميعهم  قرروا  �سنوات  الأربــع  فرتة  انتهت  عندما  ولكن،  بعائلته. 

ين�سقوا   متخلني عن م�ستقبل  معروف  ولكنه رمادي يف املجر متجهني 

نحو م�ستقبل جمهول يف الغرب. ا�ستقروا يف اأملانيا غري حاملني ل�سيء  

غري اأدبا�سهم وبع�س التحف الأفريقية وتعليمهم.

علم  لتدري�س  �سنة  بعد  انتدب  ولكنه  باأملانيا  جامعات  يف  دّر�ــس   

 Queen’s University in( بكنغ�ستون امللكية  الجتماع يف اجلامعة 

عندما   1996 �سنة  تقاعده  حد  اإىل  هناك  وظل  بكندا.   )Kingston
�سار اأ�ستاذا متميزا.

تابع خالل م�سريته اهتماَمه بعلم اجتماع الفن و الثقافة و الدين 

واأ�ساف لحقا اهتماما جديدا بدرا�سة اجل�سد. عمل على م�ستوى دويل 

منحة  على  ح�سوله  ذلك  يف  مبا  العامل  كل  من  له  زمالء  مع  متعاونا 

وبحوث يف  العامل   ديانات  لدرا�سة  زمالة  من مركز جامعة هارفارد 

فرن�سا واملجر.

وتنظيم  وتريرها  دولية  من�سورات  كتابة  وا�سل  تقاعده  بعد 

املوؤمترات وامل�ساركة فيها يف اخلارج. وا�سل عمله الذي امتد على عقد 

كامل مع ج د ع اج وخا�سة مع جلنة البحث يف علم اجتماع الدين. وبعد 

اأن انتهت عهدته رئي�سا للجنة �سار رئي�سها الفخري  وهو الدور وا�سل 

ال�سطالع به حتى مماته. 

نعي إيفان فارغا
 (Ivan Varga), 1931 - 2012

اإيفان فارغا يف منزله 

يف كينغ�ستون، كندا.

عا�س اإيفان فارغا حيوات متعددة، وكانت اإحداها التزاما 

 ٢٢ اأجل ج د ع اج وخا�سة للجنة البحث  ل يلني بالتفاين من 

)علم اجتماع الدين(، التي يذكره ب�سببها  الكثريون بحنان. 

فارغا  اإيفا  وابنته  زوجته  قبل  من  مكتوب  يلي  الــذي  النعي 

وكري�ستينا فارغا. 

انتصر
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 )Open Access (

النت�سار  �سريعة  حركة 

اأ�سولها   مــوقــع  خـــارج 

وتت�سبب يف بع�س التهديد كّلما قاربت العلوم 

الجتماعية. الفكرة ال�سا�س ب�سيطة وجذابة: 

على  قــادرا  واحــد  كل  يكون  اأن  املفرت�س  من 

التمتع باملعرفة البحثية التي توّفرها  مقالت 

املجالت. احلركة ذات اأهمية من حيث كونها 

كانت مثارا حَلَنق علماء الطبيعة لغالء الأثمان 

املوّظفة واملرابيح امل�سجلة من قبل البع�س من 

النا�سرين للمجالت التي ي�ستعملونها، وهو ما 

بلغ حد مقاطعة جمالت Elsevier . املو�سوع 

وذو  جــدة  الأكــرث  الإيديولوجية  ال�سبغة  ذو 

الأهمية احليوية بالن�سبة اإىل �سيا�سة احلكومة 

منتوجات  تكون  اأن  هو  اجلديدة  الربيطانية 

ملواطنيها.  باملجان  مبذولة  الدولة  متويالت 

َعى باأّن قطاع  دَّ يف م�ساألة اأخرى ذات �سلة،  يمُ

مثل  مــن  �سي�ستفيد  الأخــ�ــس  على  الأعــمــال 

القت�سادي  النمو  َثمَّ  من  ويطّور  النفاذ  هذا 

الوطني. تطلب معظم املوؤ�س�سات التمويلية يف 

الوليات املتحدة وبريطانيا األ تمُن�سر البحوث 

توّفر  جمالت  �سفحات  على  اإل  مّولتها  التي 

ار�س �سغطا  ثم متمُ للقّراء ومن  باملجان  نفاذا 

على املجالت بحيث تغرّي ممار�ساتها. 

كون  يف  راهنا  العتيادي  النظام  يتمثل 

النا�سرين ينتجون جمالت يكون النفاذ اإليها  

اأغلب   م�سروطا بخال�س قيمة ال�سرتاك. يف 

ـــام تدفع اجلــامــعــات هذه  حـــالت  هــذه  الأي

نفاذ  ذات  املجالت  جتعل  ثــّم  ومــن  املقادير 

بفعل  حاليا  الأمــر  يتعقد  لطالبها.  جمــاين  

للمكتبات  لال�سرتاكات  الكبار  النا�سرين  بيع 

بـــدل من  املــجــالت  عــلــى �سيغة حــزمــة مــن 

العديد  اإىل  نفاذا  يوّفر  ما  وهو  واحدة  جملة 

خال�س  يتّم  ل  باهظة.  باأثمان  ولكن  منها 

الكثري  يظل  كما  املقالت  كاتبي  م�ستحقات 

ولكن  اجلامعة،  يف  اأجــر  دون  من  العمل  من 

ذات  هذه  العمل  �سريورة  اأن  يف  �سك  من  ما 

ثمن باهظ يظل بحاجة اإىل التغطية بطريقة 

اأو باأخرى. 

املفتوح«  »للنفاذ  خارجيان  منــوذجــان   

النموذج  يفرت�س  مّت�سع.  مدى  على  ناق�سان  يمُ

هو  )املق�سود  الأ�ساتذة  يدفع   اأن  »الذهبي« 

لديهم(  البحث  متويل  هياكل  اأو  جامعاتهم 

الن�سر،  تكاليف  تغطية  بغية  هامة  معاليم 

القّراء  لنفاذ  مفتوحة  تظل  مقالتهم  ولكن  

»الّرمادي«  النموذج  يمُجرب  ل  اأجــر.  دون  من 

َخّزن  الأ�ساتذة على الدفع ولكنه يقت�سي اأن  يمُ

فرتة  بعد  املتناول  يف  يكون  موقع  يف  املقال  

من املنع تراوح بني ال�ستة والإثني ع�سر �سهرا 

بع�س  اإىل  بالن�سبة  جــدا  طويلة  مــدة  )وهــي 

املجال  ف�سح   ليتم   الطبيعية(  العلوم  حقول 

لبع�س التحفيز لال�سرتاك.   

من  الكّتاب  ي�ستفيد  النموذجني  كال  يف 

وي�ستفيد  لأعمالهم  القراء  من  املزيد  نفاذ 

الآثار  هي  ما  ولكن  النفاذ.  ذاك  من  القّراء 

الأخرى؟

الذهبي: قد ل يكون اأغلب الكّتاب اأ�سيلي 

البلدان الفقرية  قادرين على الن�سر يف كربى 

جمالت البلدان الغنية اإل لدى ح�سولهم على 

منح من موؤ�س�سة متويل دولية. من املوؤكد، يف 

مبنية  اآليا  لي�ست  املقالت  اأن  الجتماع،  علم 

اإذا  الوا�سح  من  لي�س  ممنوحة.  بحوث  على 

مثل  على  احلا�سلني  غــري  الــكــّتــاب  ــان  ك مــا 

هذه  مثل  مــن  معفيني  �سيكونون  املنح  هــذه 

التكاليف. ميكن للكّتاب املنتمني اإىل جامعات 

ي�سهدوا  اأن  الغنية،  البلدان  يف  حتى  فقرية، 

تديد اإدارتهم نف�سها ملن�سوراتهم . 

الذي  املال  �ستتمكن اجلامعات من توفري 

ت�ستعمله  لن  ولكنها  لال�سرتاكات  الآن  يدفع 

البحوث  تــبــدو  الــبــحــث.  ــم  بــالــ�ــســرورة يف دع

اجلارية الآن معر�سة للحد اأو  لت�سييق جمالها.  

الن�سر  تكاليف  اأحــٌد  يدفع  لن  الرمادي: 

املكتبات  من  كافيا  عــددا  املنع  اأجــرب  اإذا   اإل 

اأبكر اإىل  اأو القراء  على الدفع من اأجل نفاذ 

الإ�سعاعي  العمر  )ن�سف  املــجــالت  حمتوى 

لتبلغ  امل�سعة  املــواد  ت�ستغرقه  الــذي  الوقت   -

ملقالت  املرتجم(  الإ�سعاعية-  قّوتها  ن�سف 

الــواحــد  الــعــام  يــتــجــاوز  الجتماعية  الــعــلــوم 

بــكــثــري(. وعــلــى ذلـــك يــنــزع الــنــا�ــســرون اإىل 

تف�سيل النموذج الذهبي. من املمكن اأن تخ�سر 

اجلمعيات املعرفية مثل ج د ع اج التي ل يحتمل 

مقبول  الن�سر  معاليم  الكاتب  دفــع  تعترب  اأن 

تدعم  التي  املــنــ�ــســورات   مداخيل  مــن  جــزءا 

ن�ساطات اأخرى. 

النموذجني  هذين  على  تنويعات  توجد 

من  هنا.  فيها  نغرق  اأن  ميكننا  ل  الأ�سا�سيني 

ما األبواب التي تفتحها حركة

» نفاذ مفتوح«؟
بقلم جينيفر بالت،جامعة ساسكس، المملكة المتحدة، ونائبة رئيس ج د ع اج لشؤون النشر، 2014-2010

» النفاذ المفتوح 
ممكن ان يكون له 
انعكاسات كبيرة 
على الـ ج د ع اج «

»نفاذ 
مفتوح«
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تقديم 
فريق التحرير الهندي

الهندية  السوسيولوجية  الجمعية  رئيس   ،)Ishwar Modi( مودي  إيشوار  بقلم 
وعضو اللجنة التنفيذية للج د ع اج 2014-2010

متهيئة  »هجينة«  جمــالت  تــكــون  اأن  املقبول 

العلمية  الأوراق  بع�س  لتخزين  املجال  لف�سح 

هي  وهــذه  متهيئة  غــري  اأخـــرى  تبدو  حــني  يف 

الأمريكية  اجلمعية   لــدى  الراهنة  ال�سيا�سة 

املجالت  بع�س  تت�سّرف  قد   . الجتماع  لعلم 

اأجل  الأثر من  اأ�سا�س  احلافز  منحرف  على 

ما  وهــو  التمويل  ذات  غــري  الأوراق  تف�سيل 

يتطلب توفري النفاذ املفتوح. ل تطالب جمال�س 

البحث الربيطانية مبجانية النفاذ اإىل املقالت 

املن�سورة فح�سب بل باأن توّفر كل واحدة منها 

ميكن  بحيث  الأبريقية  الييانات  اإىل  النفاذ 

من  تليلها  ـــادة  اإع اأو  فيها  التفكري  ـــادة  اإع

كتمان  يتوافق مع  اأن  لهذا  جديد. كيف ميكن 

�سر )امل�ستجوب( يف العلم الجتماعي؟ 

اأن ج د ع اج يف حاجة اإىل تطوير  وا�سح 

�سيا�سة منا�سبة لر�سالتها الدولية و�سيكون مما 

بذلك   القيام  يف  امل�ساعدة   عظيم  ي�ساعدها  

امل�سائل  هذه  بروز  كيفية  عن  معلومات  توّفر  

نحن  الــعــامل.  امــتــداد  على  الجتماع  علم  يف 

يختلف  والتمويل  املجالت  ن�سر  نظام  اأن  نعلم 

يف بع�س الأماكن عما يعترب اعتياديا يف اأوروبا 

اأو اأمريكا ال�سمالية بحيث ميكن للمناق�سة اأن 

ناأخذها  اأن  لنا  اأ�سئلة ميكن  تفرز يف غريهما 

بعني العــتــبــار. �ــســاأكــون كــثــرية المــتــنــان لو 

مكنتمونا من التعّرف على كيفية جريان الأمور 

يف  اآرائكم  وعلى  فيها  اأنتم  الــذي  املو�سع   يف 

ال�سيا�سة التي يفرت�س يف اجلمعية اأن تتبعها. 

اأرجو اأن تكتبوا يل على العنوان التايل

j.platt@asussex.ac.uk   

تب عن فريق ترير حوار كوين الإيراين )ج ك ٢.4( ذهلت لكون اأغلبه  كانوا  طلبة يف طور الدرا�سة اأو متخرجني.  كنت اقراأ ما كمُ

مقارنة بهم، اأ�سارحكم باأن اأع�ساء الفريق الهندي متقدمون  يف ال�سن وذوو  جتربة. يتمثل الهدف الذي يركز عليه الفريق  اأكرث 

من غريه يف توفري ترجمة هندية منوذجية للغة الخت�سا�س التقنية املعقدة مع التدليل يف الآن ذاته على اأنه عمل متني. متلكتنا مفاجاأة �سارة 

اأن الن�سخ الهندية من حوار كوين ت�ستعمل قالبا يف الرتجمات التي ينجزها طلبتهم )من  عندما اأعلمتنا زمرة من زمالئنا يف جامعات البالد 

الن�سخة الإنكليزية من ح ك اإىل الهندية( بحيث يتمكنون من املقارنة ومن تديد ما عليهم ت�سينه.   وف�سال عن ذلك، يتزايد   احلديث عن 

الن�سختني الإنكليزية والهندية من حوار كوين  يف احللقات الآكادميية بف�سل مادتها الكونية املتميزة على الدوام باأهميتها وب�سبغتها الإخبارية 

والتنويرية. وعليه فنحن كلنا فخورون بتعاوننا مع حو�ر كوين. 

�الأ�صتاذ �إي�صو�ر مودي اأب موؤ�س�س لدرا�سات اأوقات الفراغ 

الهندية  ال�سو�سيولوجية  اجلمعية  رئي�س  الآن  هو  الهند.  يف 

ومدير املعهد الهندي الدويل للعلوم الجتماعية وكذا ع�سو يف 

اللجنة التنفيذية للج د ع اج.  متت اإعادة انتخابه رئي�سا للجنة 

البحث يف علم اجتماع اأوقات الفراغ �سمن ج د ع اج )٢010-

ملركز  موؤ�س�سا  مديرا  كان   ٢000 �سنة  تقاعده  عند   .)٢014

درا�سات اأوقات الفراغ و ال�سياحة يف جامعة راج�سثان، جيبور 

اأ�ستاذا زائرا يف املعهد الهندي للبحث  )الهند(. عمل لحقا 

يف الت�سرف ال�سحي. هو الرئي�س املوؤ�س�س للجمعية الهندية 

يف  دائمة  فخرية  بع�سوية  ويتمتع  الــفــراغ،  اأوقـــات  لدرا�سة 

املنظمة العاملية لأوقات الفراغ وهو حاليا زميل وع�سو موؤ�س�س 

لالآكادميية العاملية لأوقات الفراغ. نّظم العديد من املوؤمترات 

الوطنية و الدولية وكتب و�ساهم يف كتابة ثمانية كتب.

رئي�س  وهـــو  اأ�ــســتــاذا،  حــالــيــا،  غ��وب��ت��ا،  ر�ج��ي��ف  يعمل 

دار�ــس  جيبور.  راج�سثان،  بجامعة  الجــتــمــاع  علم  ق�سم 

الهندية  اجلمعية  كّرمته  املارك�سية.  اجتماع  لعلم  متعمق 

لــلــعــلــوم الجــتــمــاعــيــة مبــنــحــه جـــائـــزة الــزمــالــة الــكــربى 

على  مــوؤّخــرا  اأ�ــســرف    .٢007 ل�سنة  الجتماعيني  للعلماء 

كتابه  اأطــلــق  املــدر�ــســيــة.  الكتب  اجــتــمــاع  علم  يف  ــة  ــس درا�

 Communalization of Education or Education
of Communalization حوارا على امتداد البالد وت�سبب 
مالحظا  بو�سفه  اليمينية.  ال�سيا�سية  لالأحزاب  حرج  يف 

متعمقا للمجتمع الهندي، فح�س ظواهر اجتماعية من قبيل 

النقابية  واحلركات  الأ�سري  والعنف  الزراعية  العالقات 

عمله  تعلق  والآكادميية.  التعليمية  واملهنة  احل�سري  والنمو 

الذي اأعده لنيل درجة الدكتورا بدور املثقفني الآكادمييني يف 

املجتمع الهندي املعا�سر. على اعتباره من علماء الجتماع 

العموميني، كان دائم امل�ساركة يف العديد من احلركات مبا 

يف ذلك احلركات املناه�سة لالقت�ساد النيوليربايل.
دّر�ست نا�صمي جاين يف ق�سم علم الجتماع بجامعة راج�سثان. 

تهتم مبجالت التنمية و الت�سال ودرا�سات العوملة وعلم اجتماع 

تن�ّسق  الأوروبية.  والدرا�سات  الفراغ  اأوقات  ودرا�سات  القانون 

املاج�ستري يف اخلدمة الجتماعية  لنيل درجة  اأن�سطة ميدانية 

»جمتمع  ــوان  عــن يحمل  مــ�ــســروع  يف  حــالــيــا  مــنــخــرطــة  وهـــي 

راج�سثان وثقافته تت  اأثر العوملة«. من بني اأعمالها املن�سورة 

 Communicating Rural development–Strategies
مّكنت  الآكادميية  �سفتها  جانب  اإىل   .and Alternatives
مع  وتــعــاونــت  م�ساغلهن  عــن  التعبري  مــن  املمُــعــدمــات  الّن�ساء 

منظمات  املجتمع املدين يف راج�سثان. 

مع  �صينغ  �أود�ي  عمل  املا�سية  ال�ست  ال�سنوات  طــوال 

القيادة  تت  الجتماعية  للعلوم  الــدويل  الهندي  املعهد 

املاج�ستري  درجــة  على  حا�سل  مــودي.  لإي�سوار  الن�سطة 

جامعة  مــن  املـــايل  والت�سرف  القت�سادية  الإدارة  يف 

راج�سثان. بو�سفه مرتجما حلوار كوين هو كثري احلما�س، 

الــعــديــد مــن الــظــواهــر والــوقــائــع  ويتعلم املــزيــد  حـــول 

ال�سو�سيولوجية على ات�ساع العامل. 
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صورة ومقالة

من الأعمال التي يتم ابتداعها 

جوهان�سربغ  مدينة  قلب  يف 

اأعمال بقاء على قيد احلياة اأو ما عرف اأنه 

ي�سمل  الال�سكلي.  القت�ساد  اأو  ه�سة  مهن 

ذلــك احلــالقــني و بــاعــة الــ�ــســارع  والــرجــال 

�سيارات  تنظيف  يــتــولــون  الــذيــن  والــنــ�ــســاء 

ــة الــطــريــق والآخـــــرون   ــارع الأجـــــرة عــلــى ق

غري  اخلمور  باعة  اأو  منازلهم  من  العاملون 

يدفعون  الــذيــن  اأولــئــك  كما  لهم  املرخ�س 

عربات عرب طرقات املدينة جامعني الورق اأو 

فوا�سل املعادن.  

ــنــفــايــات  �ـــســـّورنـــا اأحـــــد مــر�ــســكــلــي ال

الال�سكليني هوؤلء، عجوز �سوداء يف طريقها 

اأجل  املواد من  الر�سكلة )معاجلة  اإىل مركز 

اأو  الأ�سلي  غر�سها  يف  ا�ستخدامها  اإعـــادة 

اأول الأمر مثل  اآخــر(. بدت لنا يف  يف غر�س 

تتالأوزار  متييزها   من  نتمكن  مل  اإذ  �سبح 

التي كانت تملها على ظهرها. ولكن، اإذا ما 

وقد  اأجــزاًء من ج�سمها  راأيت  النظر،  دققت 

�سحية  لي�ست  هي  النفايات.  اأكيا�س  اأثقلته 

من دون عائل بل هي عاملة منتجة، تبذل 10 

�ساعات كل يوم يف جمع الورق ومن ثم حمله 

لبيعه  جوهان�سربغ  �سوارع  عرب  ظهرها  على 

عمال   هــذا  لي�س  النفايات.  ا�ستعادة  ملركز 

ا�سرتاتيجية  ولكنها  عليه  املتعارف  باملعنى 

لتاأمني احلياة. اإنها ل ت�سنع قيمة عرب ر�سكلة 

الورق الذي ت�سرتيه �سركة متعددة اجلن�سيات 

�سخمة فح�سب بل هي تنظف ال�سوارع اأي�سا. 

ما تقوم به عمل »اأخ�سر« ولكنها ل تك�سب منه 

اإل خم�سة دولرات اأمريكية يف املعدل يوميا.

هي  الال�سكلية  الأعــمــال  هــذه  ميّيز  ما 

اأنها ذاتية الت�سغيل. توّفقْت يف التقاط ف�ساء 

اقت�سادي يف املدينة حيث ميكنها اأن  تطلق 

عن  الخــتــالف  كــثــرية  اقت�سادية  اأن�سطة 

الأن�سطة  بــروز  يعر�س  التقليدي.  الت�سغيل 

مربكة.  �سو�سيولوجية  لوحة  هذه  الال�سكلية 

للنظرة  ووفقا   ،1960 و   19٥0 ال�سنوات  يف 

التحديث،  نظرية  اإىل  ت�ستند  التي  الغائية 

الن�سطة  ال�سناعات  اأن  به  امل�سلم  من  كان 

اإىل  ال�سريع  النا�س  تدفق  لمت�سا�س  موؤهلة 

التا�سع  القرن  اأوروبــا  يف  حدث  مثلما  املــدن 

ع�سر. ولكن ذلك مل يحدث، وبدل من ذلك 

النامي  العامل  يف  احل�سرية  ال�ساكنة  تنامت 

احلياة  قيد  على  باقية  دراماتيكية،  ب�سفة 

حمدودة  ل�سكلية  اقت�سادية  اأن�سطة  بف�سل 

اأكرث مما فعلت بف�سل   الت�سغيل ال�سكلي. هي 

يف ال�سورة غري مرئية ولكنها جزء من جي�س 

اله�س منت�سر  الو�سع  العمال ذوي  متنام من 

على ات�ساع الكرة الأر�سية.  

البقاء على قيد الحياة
في الهوامش

 ،)Edward Webster( مصورة فوتوغرافية، و إدوارد وبستر ،)Alexia Webster( بقلم آلكسيا وبستر
)RC44 جامعة ويتواترزراند، جنوب أفريقيا، والرئيس السابق للجنة البحث حول الحركات العمالية )ل ب

العديد
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