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السياسات في الشرق األوسط

الردود على األزمة في البرتغال

  انعطافات علم االجتماع التايواني الثالثة

  علُم اجتماِع أّمٍة صغيرة

  قضايا أخالقية في الشيلي

  سياسات البيئة في الشيلي

  النازحون يحتلّون وسط سانتياغو

  إضفاء الصبغة الدولية على علم االجتماع

  تراجع علم االجتماع في الواليات المتحدة؟

  البلقان في حقبة ما بعد البلقنة

  تداخل االختصاصات

  علم االجتماع والتغيرات االجتماعية

  حركات اجتماعية كونية

  مشاركة الشباب في األمم المتحدة

  مقال حول صورة- بيدك الحقيقي



مواجهة عالم ال متساٍو

اأندريه بيتاي، واحد من ابرز علماء الإجتماع 

يف الهند، يناق�ش العالقة املت�شبكة بني العلم 

الجتماع والأنرثوبولوجية، و كيف يجب على 

علماء الإجتماع اأن يحافظو على اإ�شتقالل نقدي 

عندما يدخلون اإىل عامل ال�شيا�شة.

جاكلني كوك )ن�شائية، منا�شرة حلماية البيئة، 

ومفكرة نقدية(، تناق�ش ووجود العنف املدمر يف 

جنوب اأفريقيا- مو�شوع مهم جدًا يف حتليل علم 

الإجتماعي

يف مقابلة مع �شاري حنفي، عامل الجتماعي 

الليبي، م�شطفى التري يو�شف الأحوال كعامل 

اإجتماعي يف ليبيا حتت حكم قذايف القمعي، 

والتحديات التي تواجه علما الجتماع يف ليبيا 

اليوم

هذه الفتتاحية من رام اهلل، من املركز الإداري لل�شلطة الفل�شطينية يف 

ال�شفة الغربية، هذا املكان ال�شتثنائي الذي ينفتح على اآفاق جديدة يف 

الهيمنة ما�ّشا باآثاره �شروط اإنتاج علم الجتماع مبا ل تقل اأهميته عن املو�شوع الذي يدر�شه. 

فاإذا ما كانت غزة قد خربت عنف التفجريات ال�شريع واملرّوع فاإن ال�شفة الغربية خربت 

العنف الوئيد، اإذا ما ا�شتعرنا ال�شياغة التي ت�شتخدمها جاكي كوك )Jackie Cock( يف 

هذا العدد من حوار كوين، املتج�ّشد يف التق�شيم اجلغرايف والإكثار من نقاط التفتي�ش وجدار 

الف�شل الذي يجلي الفل�شطينيني عن اأر�شهم مق�ّشما اإياهم وهو ما يندرج بكّليته يف التاآمر 

من اأجل التو�شع اآحادي اجلانب للم�شتوطنات الإ�شرائيلية. 

تت�شم احلياة يف ال�شفة الغربية بالاليقني والالاأمان ومبا يف ذلك احلياة اجلامعية. ولكن 

للفل�شطينيني قدرات ل تن�شب على الدفاع عن اأنف�شهم �شد ما تقرتفه �شدهم دولة اإ�شرائيل 

من تعنيف. فقد اأطلقت جامعة القد�ش املنت�شبة يف اأبو دي�ش مثال جتربة »جامعة يف املخيم« 

الفريدة وهو م�شروع ي�شتجلب تعليما نقديا جديدا ملخيمات الالجئني.

 متخ�شت فكرة اآلي�شانرو بيّتي )Alessandro Petti( و�شاندي هالل ومنري فا�شه على جتميع 

خم�شة ع�شر �شابا و�شابة من خميمات جنوب ال�شفة الغربية  لي�شوغوا »معجما جماعيا« يبحث 

والرفاه  وامل�شاركة  املواطنة  قبيل  من  الجتماعي  العلم  يف  اأ�شا�شية  مفاهيم  اإ�شكالية  بطريقة 

التعليم  اأدخلت �شريورة  والدميومة واملعرفة والعالقة وامل�شرتك، �شاّخني فيها معايَن حملّية. 

 1997 فريري1921-  باولو  الربازيلي  والفيل�شوف  والبيداغوجي  املرّبي  اإىل  )ن�شبة  الفريري 

اإىل  النظر  عن  مبوجبه  يكف  الجتماعي  الوعي  يف  تغيريا  هذه  املرتجم(   -Paolo Freire
ِعيد تكوينه منذ 1948.

ُ
ى ف�شاءا �شيا�شيا تكّون واأ املخيمات على اأّنها موطن �شحايا لرُتَ

ومثلما ي�شف فرا�ش حمامي يف هذا العدد من حوار كوين ذلك، توؤّثر حالة الطوارئ يف املهيمنني 

هم اأي�شا اإذ ُتق�شي دولة اإ�شرائيل معار�شيها من جامعاتها هي ذاتها. لي�شت اإ�شرائيل بالّطبع 

علم  اأم��ر  عليه  كان  ما  التري  م�شطفى  ي�شف  املنطقة.  يف  الوحيد  الدكتاتوري  احلكم  مثال 

الجتماع يف ظل نظام القذايف والتحّديات التي ي�شعها ذلك يف وجه النظام اجلديد. وبانتقالنا 

 )Oriana Bernasconi( اإىل حقل اآخر ي�شف علماء اجتماع �شيليون هم اأوريانا برينا�شكوين

�شتيفوين )Carolina Stefoni( حدود  وكارولينا   )Alejandro Pelfine( بيلفني  اآليخاندرو 

النتقال الدميقراطي وتناق�شاته من حيث اأثرها يف الق�شايا الأخالقية والبيئة والهجرة. كما 

يزّود مو�شوع اإ�شفاء ال�شبغة الدميقراطية و�شف مايكل ه�شيياو )Michael Hsiao( للم�شار 

الت�شاعدي الذي يتبعه علم الجتماع التايواين بدءا من ا�شترياد النظرية واملنهج الأمريكيني 

والنعطافة التالية يف اجتاه نقد احلزب-الدولة الت�شّلطي ك م تي وما تبعها من انعطاف جذري 

جّد لدى ان�شمام علماء الجتماع اإىل احلركة الدميقراطية. يف تعار�ش مع هذه النظرة املتفائلة 

ُيلقي �شو جان هوانغ )Su-Jen Huang( بظالل ال�شّك على علم الجتماع الذي ينتج �شمن اأمم 

�شغرية لي�شت لها اإل جماعات بحثية حمدودة. 

ولكن مثل هذه العوائق ل توقف اعتماد تقنيات جمددة يف التدخل ال�شو�شيولوجي. على ما يعلمنا 

الجتماع  علماء  فوني�شكا )Dora Fonseca( طّور  ودورا   )José Soeiro( شويرو� به خو�شي 

الربتغاليون اأ�شكال من التجنيد جديدة �شد اإجراءات التق�شف التي ا�شتوحي العديد منها من 

جتارب اأمريكا الالتينية. علماء ال�شباب هوؤلء اأقّل ان�شغال باملاآزق التي تربع يف و�شفها اإيلويزا 

مارتن )Eloísa Martín( حمررة Current Sociology ، ماآزق العمل يف عامل مهني حتكمه 

معايري ال�شمال. هم على ا�شتعداد ملالءمة علم الجتماع واإعادة ابتداعه م�شتقني مادته من اأي 

م�شدر كان ملجابهة حتديات املوجة الثالثة من هيمنة ال�شوق الهّدامة واأدواتها ال�شيا�شية.

تر�شل  الجتماع.  لعلم  الدولية  لغة على موقع اجلمعية   14 ميكن الطالع على حوار كوين يف 

burawoy@berkeley.edu :امل�شاركات على العنوان

أكتب
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حمرر: 

مايكل بورواوي

حمررون مت�صرفون: 

لول بو�شوتيل، اأوغو�شتا باغا

حمررون م�صاركون: 

مارغرت ابراهام، تينا اإيو�ش، راكال �شوزا، ج�شنيفر بالت، 

روبرت فان كريكن.

حمررون م�صت�صارون: 

اإيزابيال بارلين�شكا، لوي�ش �شوفال، ديالك �شيندوغلو، توم دويري، 

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

�شيمون مابادمينغ،اإي�شوار مودي، نيكيتا بوكروف�شكي، 

 اإميا بوريو، يو�شيمي�شي �شاتو، فينييتا �شنها، بنيامني تيجريينا، 

�شني �شون يني اإيلينا زدرافومي�شلوفا.

حمررون �إقليميون:

�لعامل �لعربي:

 �شاري حنفي، منري ال�شعيداين.

�لرب�زيل: 

غو�شتافو تانيغيتي، جوليانا تون�ش، بيدرو ما�شيني، 

�شيلي ادا غرا�شا اأريبا�ش، كا�شرتو اآرووخو.

كولومبيا:

 ماريا خو�شي األفاري�ش ريفادول، �شيبا�شتيان فيالميزار �شانتاماريا، 

اأندري كا�شرتو اآروخو.

�لهند: 

اإي�شوار  مودي، راجيف غوبتا، را�شمي جني، اأوداي �شينغه.

�إير�ن:

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

�شاغار بوزورغي، زهرة �شورو�شفار، فائزة خازيهزاد.

�ليابان:

 كازوهي�شا ني�شيهارا، ماري �شيبا، كو�شوكي هيمينو، 

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

مي�شيكو �شامبي، تاكاكو �شاتو، �شوهيي اأوغاوا، توموييكي اإيدي، 

يوكو هاتو، يو�شوكي كو�شوكا.

بولونيا:

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

كري�شتوف غوبان�شكي، اإمييليا هود�شنكا، جوليا ليغات، اآدام موللر،  

توما�ش بياتاك، اآنا بييكوتوي�شكا، اآنا ريزيزنيك، كونراد �شييما�شكو، 

جو�شتينا ويتوي�شكا، �شوفيا وودار�شك.

رومانيا:

كوزميا روغيني�ش، اإيلينا �شينزيانا �شوردو.

رو�سيا:

اإيلينا زدرافومي�شلوفا، اآنا كادنيكوفا، اإلينا نيكريوفا،

اآ�شيا فورونكوفا، اإيكاتارينا مو�شكاليفا، جوليا مارتينافي�شني

تايو�ن: 

جني ماو هو.

تركيا:

اأيتل كا�شابوغلو، نيالي �شابوك كايا، غونور اإيرتونغ، 

يونكا اأودابا�ش، زينب بايكال ، جيزم غونار.

م�صت�صارون �إعالميون:

 اآين لني، خو�شي ريغريا.

م�صاعد حترير:

 اآبيغيل اأندروز.
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نَْذرُ علم االجتماع

اندري بيتاي م�شور 

حديثًا يف الهند

علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

 علم الجتماع الذي ينذر له متبنوه اأنف�شهم اأن يتمّثل 

ويحافظ على معنى لعلم الجتماع بو�شفه اخت�شا�شا 

علم  نحو  ن�شعى  اأن  علينا  كان  ما  واإذا  ذاته  الآن  ويف  متمّيزا.  فكريا 

الكايف  من  يكون  فلن  فح�شب  مهنيا  م�شارا  ل  نذرا  بو�شفه  الجتماع 

اإذا  حتى  لالخت�شا�ش  التقني  اجلهاز  على  التاأكيد  على  القت�شار 

بو�شفه  الجتماع  علم  ُط��ّور  بها.  ي�شتخف  ل  اأهمية  ذا  ذلك  كان  ما 

اخت�شا�شا فكريا ج�شما وا�شعا، واإن مل يكن �شديد الرتابط، يتكون من 

املفاهيم والطرائق والنظريات يتوجب على كل �شو�شيولوجي ممار�ش 

اأن ياأخذ بها على اأنها مورٌد قّيم.

حم��دود  امل�شرتك  واحل�����ش  الج��ت��م��اع  علم  ب��ني  التمييز  يتوجب 

بغية  املتفح�شة  غري  التخمينات  من  الكثري  ي�شتخدم  وال��ذي  الآف��اق 

اأن  لي�ش على علم الجتماع  وتف�شريها.  اليومية  تاأويل مظاهر احلياة 

يواجه احل�ش امل�شرتك بل اأن يتجاوزه من اأجل بلوغ نظرة اأبعد واأعمق 

اإن مبحث علم الجتماع لأع�شر بكثري من اأن يعزل  ل�شتغال املجتمع. 

من تالفيف تخمينات احل�ش امل�شرتك واأحكامه مثلما تعزل اجلزيئات 

يف الفيزياء اأو علم احلياة. لنوؤكد ثانيًة، ومع اأن ال�شوؤون اجلارية ميكن 

اأن تكون حبوبا يف مطحنة عامل الجتماع، اإنه يختلف يف توجهه نحوها 

عن ال�شحفي. 

بو�شفه اخت�شا�شا فكريا ميكن النظر اإىل علم الجتماع باعتبار 

– هو علم منهجي  اأ- هو علم امرييقي، ب  ثالث خا�شيات مميزة: 

)systematic(، ج- هو علم مقارن. بو�شفه علما امرييقيًا، هو ي�شعى 

اإىل يحافظ على متييز وا�شح بني اأحكام القيمة و احلكم على الواقع 

اأو بني اأ�شئلة »الينبغي«  )ought( واأ�شئلة »الهل« )is(. من الأكيد اأن 

الجتماع  عامل  ولكن  وقيمه،  معايريه  درا�شة  تتطلب  املجتمع  درا�شة 

بقلم أندري بيتاي )André Béteille(، جامعة دلهي، الهند. 

الأكرث  »الرجل  ب�   )André Béteille( بيتاي  �أندري  َب  ُلقِّ

اأن بداأ باملونوغرافيا املرجعية  حكمة« يف الهند ول�شبب وجيه. فبعد 

الفيربي  ا�شتلهمت علم الجتماع  التي  »الكا�شت والطبقة وال�شلطة« 

اأبعاد  كل  يف  بيتاي  كتب  اأنرتوبولوجيًة،  درا���ش��ًة  قرية  درا���ش��ة  يف 

ذات  العمومية  الق�شايا  من  وا�شعة  طائفة  ويف  تقريبا،  الالم�شاوة 

ال�شلة. فاز بالعديد من الأو�شمة واجلوائز كما راأ�ش املجل�ش الهندي 

للمعرفة  الوطنية  اللجنة  من  ا�شتقال  الجتماعي.  العلم  يف  للبحث 

التخ�شي�شات  يف  الزيادة  اقرتحت  عندما  ال��وزراء  لرئي�ش  التابعة 

العمومي  الجتماع  عامل  بالتاأكيد  هو  الكا�شت.  اأ�شا�ش  على  املبنية 

عميق الإلتزام املهني اإذ كتب يف كل ال�شحف الرائدة واأ�شدع براأيه 

مع  نقي�ش  على طريف  العمومية  ال�شيا�شة  اأو  العام  ال��راأي  كان  كّلما 

معرفته العلمية الجتماعية.

يتطلب

منظور عملي
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علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

يدر�ش القيم بح�ش و�شفي ل بح�ش توجيهي. بل اإنه ي�شعى اإىل فح�ش 

دون  من  الجتماعية  ال�شريورات  بني  احلادثة  لالرتباطات  منهجي 

وعلم  اأ�شا�شا.  متفارقة  اأو  اأ�شا�شا  متجان�شة  ترابطات  كونها  افرتا�ش 

الجتماع اأخريا علم مقارن ي�شعى اإىل و�شع كل املجتمعات الب�شرية على 

ذات م�شتوى املالحظة، جمتمعه اخلا�ش كما كل املجتمعات الأخرى.

قويا على وحدة علم  املقارن مدافعا  باملنهج  التزامي  مّني   جعل 

الجتماع والإنا�شة الجتماعية. يدر�ش اأغلب الهنود يف الواقع املجتمع 

والثقافة الهنديني ولكن البالد ممتدة و�شاكنتها متنوعة اإىل احلد الذي 

الجتماعية  الرتتيبات  طيف  كل  يدر�ش  اأن  منا  الواحد  باإمكان  يجعل 

داخل نف�ش البلد. تتمثل النزعة الطبيعية يف الهند يف العمل على اأ�شا�ش 

الجتماعية يف حني  والإنا�شة  الجتماع  بوحدة علم  القائل  الفرتا�ش 

متثلت النزعة يف الغرب يف التمييز بني درا�شة املجتمعات »املتقدمة« 

امل�شماة علم اجتماع وبني درا�شة اجلماعات ما قبل الكتابية والقبلية 

والفالحية التي تتكفل بها الإنا�شة.

الذي  املنظور  يف  مت�شككا  جعلني  املقارن  باملنهج  اللتزام  ذاُت 

يطوروا  اأن  الهنود  على  اأن  يرى  والذي  الهند  الكثريون يف  عنه  يدافع 

علمهم الجتماعي اخلا�ش بالهند بحيث يتحررون من اإلزامات اإطار 

اإطار علم الجتماع  اإن  اأن يقال  الغربي. من املقبول  والتحليل  البحث 

وليد اأوروبا واأمريكا واأنه منحرف بفعل تاأ�شي�شه على افرتا�شات انبنت 

الإطار  باأن ذلك  بالعتقاد  ي�شمح  �شبب  ما من  ولكن  البلدان  تلك  يف 

بالفعل  الإط��ار  ذلك  تغري  لقد  للتغيري.  قابل  وغري  مرن  وغري  جامد 

با�شتمرار وكنت اأنا بنف�شي �شغت اأعمال عامة حول الالم�شاواة اآمال 

على الأقل اأن يقراأها طلبة من الهند كما من خارجها. 

يف  العليا  الدرا�شات  خريجي  تدري�ش  من  طويلة  م�شرية  خ��الل 

من  العديد  غ��رار  على  نا�شلت  الأّول  الطراز  من  اأكادميية  موؤ�ش�شة 

الن�شجام  اإيجاد  �شرورة  اإىل  ال�شتجابة  اأجل  من  الهند  يف  الزمالء 

درو�ش  �شمن  الهند«.  اجتماع  و«علم  ال�شو�شيولوجية«  »النظرية  بني 

»النظرية« يدر�ش الطلبة مارك�ش )Marx( وفيرب)Weber( ودوركامي 

اإلخ...   )Merton( ومورتن   )Parsons( وبار�شونز   )Durkheim(

والكا�شت  القرية  الهند  اجتماع  علم  درو���ش  �شمن  يدر�شون  حني  يف 

والعائالت متخالفة الوالدين بحيث يكون من الطبيعي اأن يجدوا ع�شرا 

يف الربط بني نوعي الدرو�ش. 

اأ�شميته  ما  على  تتاأ�ش�ش  مقاربة  التعليمية  م�شريتي  طّورُت خالل 

الجتماع  علم  ل�شمات  حتديدي  �شرح  بعد  ال�شو�شيولوجي«.  »التفكري 

باعتباره اخت�شا�شا فكريا اأناق�ش موا�شيع خم�شو�شة متنوعة. كثريا 

الجتماع«،  لعلم  بو�شفها مو�شوعا  »ال�شيا�شات  باحلديث عن  اأبداأ  ما 

فال�شيا�شات يف نهاية الأمر مو�شوع اهتمام عدد وافر من النا�ش. ما 

اأ�شاأل عنه هو ما اإذا كان علم الجتماع ياأتي ب�شيء متميز للم�شاهمة يف 

فهم ال�شيا�شات. ميكن لذات ال�شوؤال اأن يتعلق بالدين. ي�شتقطب الدين 

اهتماما فكريا جادا من رجال الدين وكذا من الفال�شفة قبل اأن ي�شري 

علم الجتماع اخت�شا�شا فكريا، فهل اأدخل علم الجتماع جديدا على 

فهم الدين؟ مب�شتطاعنا اأن ن�شع ذات ال�شوؤال حول العائلة والعالقات 

القرابية والزواج وطائفة اأخرى من املوا�شيع.

نتائج  ن�شر  اأج��ل  من  ال�شو�شيولوجي  التفكري  فكرة  ا�شتخدمت 

البحث وال�شتق�شاء ال�شو�شيولوجينينْ لدى جمهور اأكرث ات�شاعا. مفاد 

ل  ولكن  مهنته  اأجل  من  يكتب  اأن  الجتماع  عامل  على  اأن  هو  نظرتي 

من اأجلها هي فح�شب، اإذ تقع عليه كذلك م�شوؤولية بلوغ جمهور اأو�شع 

فاأو�شع. وعليه، وف�شال عن ن�شر بحوث يف املجاّلت املهنية، �شاهمُت يف 

ن�شر مقالت افتتاحية على �شفحات �شحف يومية رائدة يف الهند مثل 

 )The Hindu( والهندو�شي )The Times of India( تاميز الهند

والتيليغراف )The Telegraph(. ولكن وعلى الرغم من ا�شتخدامي 

املنا�شباتي لهذه الدوريات اليومية فقد حاولت اأن اأتفادى كتابة مثل ما 

يكتب ال�شحفي الذي عليه اأن يعلق على الأحداث بني اليوم والآخر بل 

تاأويل مثل هذه الأحداث �شمن منظور تاريخي  حاولت بدل من ذلك 

و�شو�شيولوجي اأو�شع. 

اأين عامل اجتماع ل معّلم  لنف�شي على  الدوام كانت نظرتي  على 

اجتماع  ع��امل  بو�شفي  اخلا�ش  ال�شخ�شي  اهتمامي  وك��ان  اأخ��الق��ي. 

الالم�شاواة  اأن  املعلوم  لالم�شاواة. من  املقارنة  الدرا�شة  على  من�شبا 

الهنود  يرغب  الهندي.  املجتمع  يف  ال�شمات  ومتغلغلة  اجلذور  عميقة 

الالم�شاواة  م�شاوئ  ح��ول  الأخ��الق��ي��ة  ال��درو���ش  تلقني  يف  املتعلمون 

الأوىل  على  الق�شاء  متني  املمكن  من  لي�ش  ولكن  امل�شاواة،  وحمامد 

اأفهم  حتى  الوقت  من  الكثري  بذلُت  لقد  علنا.  بها  الت�شهري  مبجرد 

خمتلف اأ�شكال الالم�شاوة واأبعادها والتيارات الجتماعية التي عربها 

تتغري وتتبدل وت�شعف اأو تتعزز. وقد حاولت على الدوام اأن اأحافظ على 

موقف عملي من امل�شاواة والالم�شاواة متاما مثل موقفي �شد املواقف 

اليوتوبية والَقَدرّية وهي لي�شت يف النهاية اإل وجهني لعملة واحدة    
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نَْذر علم االجتماع
مواجهة العنف الوئيد

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

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

بوين�ش اآير�ش، اآب، 2٠12

بقلم جاكلين كوك )Jacklyn Cock(، جامعة ويتواترزراند، جوهانسبارغ، أفريقيا الجنوبية

لي�ش مبقدور علماء الجتماع اأن يكونوا اأكرث التزاما من جاكي 

على  ا�شتك�شفت  رائدة  اأفريقية  اجتماع جنوب  عاملة  بو�شفها  كوك. 

بكتابها  ب��دءا  والالم�شاواة  العنف  بني  العالقة  وباإ�شرار  ال���دوام 

املرجعي خادمات و�شيدات )Maids and Madams( وهو 

النوع الجتماعي  اإىل �شوؤالها يف  للعمل املنزيل و�شول  حتليل ن�شوي 

)اجلندر( واحلرب يف عقداء واإط��ارات )ك��وادر( وما ك�شفته حول 

اجتماع  علم  �شاغت  لقد  اأنف�شنا.  �شد  البيئية يف حربنا  الالعدالة 

تواجه به اأكرب حالت الالعدالة تر�شخا يف زمننا يف جنوب اأفريقيا 

وخارجها �شواء ب�شواء.

جاكلني كوك توقيد حوارًا يف جامعة 

وتوتر�شند، جنوب اأفريقيا

ت�شكل  التي  الجتماعية  وال�شريورات  البنى  تكون  ما 

العامة  املعتقدات  بفعل  تعتيم  اأو  اإخفاء  جتربتنا حمل 

من  واح��دة  الر�شمية.  والتفا�شري  القوية  وامل�شالح 

اأكرثها خطورة هي تلك املتعلقة بالطريقة التي يفهم بها العنف عادًة 

اأغلب  ولكن  مكانا.  وانفجاري  زمانا  مبا�شر  فعل  اأو  ح��دث  اأن��ه  على 

الزمان.  وئيد« ميتد عرب  »عنف  �شكل  تتخذ  الب�شرية  الإمكانات  هدم 

الوئيد  بالعنف  اأعني  ما.  اإىل حّد  هو ماكر، غري �شاخب وغري مرئي 

)slow violence( ما اأ�شماه روب نيك�شون )Rob Nixon( »امليتات 

اعد تدريجيا بعيدا عن الأنظار، عنف هدم موؤجل  البطيئة«، عنفا ي�شّ

اأبدا بو�شفه عنفا  ِزًفا ل ُيرى  َتننْ ُم�شنْ مبثوث عرب الزمان واملكان، عنفا 

منطّيا. التلوث البيئي وكذا �شوء التغذية �شكالن من هذا العنف الوئيد، 

تتطور  خطرية  اأ�شرارا  حُمدثنينْ  ن�شبيا  مرئيني  غري  امل�شتويني  وكال 

ببطء عرب الزمن.

الالم�شاواة  الق�شايا مثل  العديد من  ت�شمل  الغذاء يف نقطة  يقع 

ر وال�شحة.  والتغري املناخي والعوملة واجلوع وامل�شاربة بال�شلع والتح�شّ

عالقة  يف  ك��ان  م��ا  با�شتثناء  ال���دوام  على  بالغذاء  العنف  ��َرُن  ُي��قنْ ل 

2٠٠8 يف ما  بالنتفا�شات والحتجاجات الجتماعية التي جّدت �شنة 

يناهز 3٠ مدينة على امتداد العامل ردا على ت�شاعد الأ�شعار اجلنوين. 

ولكن �شوء التغذية يثري �شكال من العنف الوئيد اإذ اأن اآثاره الهّدامة على 

اجل�شم الب�شري كثريا ما يتم اأخفاوؤها مت�شببة يف اجنراف مت�شاعد 

على مر الزمن مي�ش بالإمكانات وباملقدرات الب�شرية. تتج�ّشد ماأ�شاوية 

ذلك باأو�شح ما يكون يف املليار من الب�شر �شّيئي التغذية اأو يف احلقيقة 

القائلة باأن على واحد من كل اأربعة اأطفال ممن هم دون عمر ال�شاد�شة 

اأفريقيا املعا�شرة تظهر عالمات منو غري مكتمل )ج�شديا  يف جنوب 

وعقليا( يعود اإىل �شوء تغذية مزمن.

كثيرا
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يطم�ش م�شطلح »الالاأمن الغذائي« الف�شفا�ش والو�شفي التمييز نَْذر علم االجتماع

�شور  التقليدية  الإعالمية  الو�شائط  تثري  التغذية.  و�شوء  اجلوع  بني 

�شحايا هزيلني جافني ونحيفني يف ال�شومال، ولكن الالاأمن الغذائي 

اأو الأج�شاد  اأكرث مراوغة وهو قابل لالإخفاء حتت طبقات من الثياب 

�شفوف  يف  بال�شمنة  ُمَعّتًما  التغذية  �شوء  يكون  ما  كثريا  املنتفخة. 

وعايل  الثمن  زهيد  الغذاء  على  يعتمدون  الذين  الفقراء  احل�شريني 

ال�شعرات احلرارية ولكنه �شعيف م�شتوى الفيتامينات واملعادن. ولي�ش 

ذلك باديا للعيان.

يتكاثر التلوث البيئي، وعلى الأخ�ش يف حالة النبعاث الكربوين 

اآثارا هّدامة وخا�شة على الفقراء  الذي ي�شبب التغرّي املناخي حُمِدثا 

وذوي اله�شا�شة يف جنوب اأفريقيا. ويّتخذ الكثري من هذا التدهور �شكل 

عنف وئيد ميتّد عرب الزمن ماكرا وغري مرئي اإىل حّد ما، فحتى الآثار 

بهوبال  املاأ�شاوّية يف  البيئّية  بالكوارث  الّر�شمي(  )والعرتاف  املمتّدة 

وت�شرنوبيل كانت بطيئة التطّور.

 Steel( ف��ايل  �شتيل  ت�شمى  منطقة  يف  جوهان�شبارغ  من  قريبا 

م�شنع  فيه  يت�شبب  ال��ذي  الكارثي  التلوث  �شناعة  كانت   )Valley
ال�شام  التلوث  ت�شرب عنف  كان  ومزمنا.  وئيد احلركة  للفولذ عامتا 

الوئيد ممتدا خمرتقا امل�شهد متحركا ببطء عرب الهواء واملياه العميقة 

وكان يف العديد من احلالت يندفع اإىل باطن الأج�شاد ليظهر يف �شكل 

ق�شور جيني و�شرطانات واإجها�شات لدى الإن�شان واحليوان. 

اأغ��ل��ب ت��ل��وث الأج�����ش��اد وك���ذا الأن��ه��ر ���ش��واء ب�شواء خم��ف��ّي على 

اإدراكنا احل�ّشي املبا�شر وكذا على فهمنا. اإنهما يفعالن فعلهما بطرق 

بيك  األريخ  ي�شميها  ب�شريورات  مرتهن  ظهورهما  اأن  كما  مرئية  غري 

)Ulrich Beck( »التعّرف الجتماعي« وهي مهّمة علم الجتماع وعلى 

الأخ�ش عندما تكون الأخطار على احلياة الب�شرية مثلما هو احلال يف 

ٍد. يّتبع املت�شرفون الأقوياء يف م�شنع الفولذ،  �شتيل فايل خمبوءة بَعمنْ

ي�شاعدهم يف ذلك بريوقراطيون حكوميون غري اأكفاء ولمبالون، منطا 

من اخلداع والإنكار لتفادي حتمل م�شوؤولية الأ�شرار احلادثة.  

التحرر  منها  يفيد  اأن  ميكن  التي  الجتماع  علم  مقدرات  ولكن 

الوئيد  العنف  مثايل  لكال  »التف�شري«.  اإىل  »العر�ش«  تتجاوز  الب�شري 

حالة  يف  وهي  ب�شواء  �شواء  اجتماعية  واآث��ار  اأ�شباب  هنا  املعرو�شني 

التلوث البيئي ت�شدير الأعباء البيئية من قبل �شركة ذات نفوذ وا�شع 

يرّكز  تغذية  نظام  ا�شتغال  التغذية  �شوء  حالة  ويف  دائرتها  خارج  اإىل 

ا عن احلاجة الإن�شانية. على الّربح ِعَو�شً

هم  الفقراء  اإذ  طبقيا.  اأع��م��ى  مفهوما  الوئيد«  »العنف  لي�ش 

كثريا  وهم  الوئيد،  والتلوث  التغذية  �شوء  عنف  جتاه  ه�شا�شة  الأك��رث 

�شياغة  كيفية  بيان  ولكن  متذررين.  اأف��رادا  مبفردهم  ينا�شلون  ما 

�شريورة اجتماعية وا�شعة للتجربة الفردية جزء من مرياث �شي. رايت 

ال�شو�شيولوجي«  »اخليال  ي�شري  الغني.   )C. Wright Mills( ميلز 

)كذا( يف  العاديني«  »الأنا�ش  مع  يلتزمون  الذين  الجتماع  علماء  اإىل 

العامل الواقعي )وكذلك، كما علّي اأن األّح، مع الق�شايا الأ�شا�شية مثل 

احل�شول على الطعام املغذي واملاء النقي(. 

ب�شدده  نحن  ما   )Michael Burawoy( بوروواي مايكل  ينّظر 

بطريقتني: »منهج احلالة املمتدة« و«علم الجتماع العمومي«. ي�شتدعي 

الأول حوارا بني الباحثني و«املبحوثني« يتوفر فيه الحرتام والإح�شا�ش 

والنعكا�شية. على علماء الجتماع اأن يكونوا على اأهبة ملّد جتاربهم اإىل 

حياة من يبحثون اأحوالهم، ولبذل الوقت يف املنازل واملناجم وامل�شانع 

لفرتات ممتدة يف الزمن. من هذه الزاوية املواتية، من الأ�شفل، ميكن 

لل�شريورات الجتماعية اأن تكون حمل عر�ش وحتليل �شارم. على غرار 

مرئيا«  املرئي  »غري  الع�شوي«  العمومي  الجتماع  »علم  يجعل  ذلك 

يكون  ما  وكثريا  فاعل  للعيان  باد  مرئي  ب«جمهور  ارتباط  يف  ويعمل 

التاأكيد على العمل اجلماعي ونبذ ما مي�شه  معار�شا«. ي�شتدعي ذلك 

الآكادميي املفرد«. بدل من ذلك، ويف  اأولوية  »الدفاع عن  رايت ميلز 

هذه اللحظة الليربالية اجلديدة عالية الفردانية، على علماء الجتماع 

اأن يقفوا م�شاندين للفقراء وامل�شطهدين.

الجتماعية  احلركات  يعزز  اأن  الجتماع  لعلم  ميكن  هذا  بعمله 

الغذائية«  »ال�شيادة  قبيل  من  ق�شايا  ح��ول  اجلماعي  الفعل  حمركا 

و«العدالة البيئية«، حركات مفعمة باللتزام بالعدالة الجتماعية تقارع 

تدفع  ترتيبات  بديلة،  اجتماعية  برتتيبات  وتطالب  ال�شرطة  �شلطة 

بالتحرر الب�شري    
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علم االجتماع الليبي 
خالل الديكتاتورية وبعدها

حوار مع مصطفى التير
ساري حنفي، الجامعة األمريكية، بيروت

د. م�شطفى التري، عامل اإجتماعي ليبي، عا�ش حتت حكم القذايف 

يف  الجتماع  علم  اأ�شتاذ  هو  التري  عمر  م�شطفى 

التنمية  يف  البحث  مركز  مدير  طرابل�ش  جامعة 

امل�شتدامة ورئي�ش �شابق للجمعية العربية لعلم الجتماع. موؤلف للعديد 

من الكتب و املقالت حول اآثار التحديث والنفط على املجتمع الليبي. 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الجتماع  علم  اأ�شتاذ  حنفي  �شاري  حاوره 

بريوت وع�شو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الجتماع للفرتة 

.2٠14-2٠1٠

�س ح: حدثني عن م�صارك �لآكادميي يف ليبيا.

التابع  احل��رة  الآداب  معهد  من  البكالوريو�ش  على  ح�شلت  ت:  م. 

 1962 �شنة  ابتعثت  الجتماع.  علم  اخت�شا�ش  يف  الليبية  للجامعة 

املاج�شتري من  املتحدة حيث ح�شلت على  الوليات  اإىل  من جامعتي 

عدت   .1971 �شنة  ميني�شوتا  جامعة  من  والدكتوراة  بيت�شربغ  جامعة 

من  العديد  وحتملت  التاريخ  ذلك  منذ  بالتدري�ش  وعملت  ليبيا  اإىل 

واإدارة  احلرة  الآداب  معهد  عمادة  ذلك  يف  مبا  اجلامعية  املنا�شب 

مركز الأبحاث اجلامعية ورئا�شة اجلامعة.

�س ح: ح�صرُت ور�صة بحثية نظمها مركز در��صات �لوحدة 

�لعرب ينتقدون  �لي�صاريني و�لقوميني  �لعربية وكان بع�س 

تدخل �لنيتو يف ليبيا فيما كان �مل�صاركون �لليبيون م�صاندين 

له بالإجماع. ما هو موقفك �أنت؟

 .2٠11 17 فرباير-فيفري  ليبيا يف  انطلق الربيع العربي يف  م. ت: 

انطلق بالتظاهر ال�شلمي يف مدينة بنغازي ال�شرقية. رد النظام بحدة 

م�شتخدما كل اأنواع الآليات الع�شكرية. ولكن ال�شتخدام املفرط للقوة 

�شد املحتجني العّزل مل يوقف التظاهر يف بنغازي، بل امتد اإىل كل 

الدكتور

8

 العدد 2 من السلسلة 3 -شباط 2013



وبدت  تقريبا  ذلك  عن  حا�شرة  اأو  مدينة  اأية  ت�شذ  مل  البالد.  اأنحاء 

تاأمني  يف  النظام  توفق  ف��رتة  بعد  �شعبية.  انتفا�شة  وكاأنها  احلركة 

ظل  فيما  العا�شمة  ذلك  يف  مبا  البالد  اأج��زاء  بع�ش  على  ال�شيطرة 

ال�شرق وبع�ش املناطق يف الغرب واجلنوب بني اأيدي الثوار. و�شرعان ما 

غرقت البالد يف ما كان يت�شاعد نحو احلرب الأهلية على الرغم من 

اأّن التجهيزات الع�شكرية للثوار مل تكن باأّية حال من الأحوال متنا�شبة 

مع قّوة النار التي كانت للفرق الأمنية العاملة حتت اإمرة القذايف والتي 

ا�شتخدمت اآليات ثقيلة مبا يف ذلك قطعا حربية جوية ومدفعية وكذا 

ممكنا  احلديث  الت�شال  و�شائط  جعلت  لقد  اأجنبية.  مرتزقة  قوات 

اقرتفتها  التي  والأ�شرار  الف�شا�شة  يرى  اأن  العامل  بقية  اإىل  بالن�شبة 

الفرق الأمنية العاملة حتت اإمرة القذايف �شد املدنيني. على اأثر ذلك 

لدوٍل  ي�شمح  قرارا  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  مبا�شرة، مرر جمل�ش 

اأع�شاء باأن تقيم منطقة منع حتليق فوق ليبيا وتعزيزها وباأن ت�شتخدم 

»كل الإجراءات ال�شرورية« للحيلولة دون مهاجمة املدنيني. قاد ذلك 

ومن  اجلّو  من  انطالقا  التدخل  على  اقت�شر  الذي  النيتو  تدخل  نحو 

البحر يف حني ُترك اأمر القتال الربي للميلي�شيات الثورية امل�شلحة. ويف 

القذايف عنيدا  اأوزاره��ا. كان  يوما و�شعت احلرب   246 وبعد  الآخ��ر، 

وعدمي الرحمة ولو مل يكن التدخل الع�شكري الدويل لُق�شي على البالد 

وعلى �شعبها. 

ينتج علم معرفة  �أن  مثلك  لعامل �جتماع  �س ح: كيف ميكن 

حول جمتمعه حتت حكم ديكتاتوري؟ وما نوع �ملعرفة �لتي 

ينتجها؟

واأن  ليبيا  يف  الجتماع  علم  ت��دّر���ش  اأن  الي�شري  من  يكن  مل  ت:  م. 

بالإيديولوجيا.  التلون  الدرو�ش من  تنقذ حمتويات  واأن  م�شتقال  تكون 

يف  النخراط  بالغ  كنت  فقد  الأمريكية  املدار�ش  يف  تكوين  وباعتبار 

من�شغال  كنت  �شو�شيولوجًيا  الكمية.  والتقنيات  المربيقي  البحث 

مهمة  املجالت  هذه  كانت  الجتماعي.  وبالتغري  بالتحديث  رئي�شيا 

بالن�شبة للمجتمع الليبي ولبقية العامل العربي. لليبيا �شاكنة قليلة العدد 

منق�شمة بني قبائل متينة الرتابط يف ما بينها. وباعتبار توّفر املال وكذا 

باعتباري اأول عامل اجتماع يحمل درجة الدكتوراة مل اأواجه �شعوبة يف 

النفاذ اإىل م�شوؤويل ال�شّف الأول وتاأمني املبالغ املنا�شبة لأي مو�شوع 

تنحيت  فقد  م�شكلة  اأية  يف  الوقوع  تفادي  وبغية  درا�شته.  اأبتغي  كنت 

اأحتايل  كنت  ولكنني  وال�شيا�شة.  الدين  هما  اثنني  جمالني  عن  بعيدا 

من اأجل القيام ببحوث بني �شفوف ال�شجناء وكنت يف منا�شبتني على 

ُتها ممن كانوا م�شجونني ب�شبب انخراطهم يف  الأقل اإزاء اأمثلة ا�شتقينْ

وعلى  الأفغان.  بالعرب  معروفني  اأ�شبحوا  وممن  امل�شلمني«  »الإخ��وان 

فلم  امل�شالح احلكومية  من  تاأتي  كانت  املالية  املبالغ  كون  من  الرغم 

يكن ملزما و�شع نتائج البحث على حمك املمار�شة مبا اأن العالقة بني 

البحث و�شناعة القرار كانت بالغة ال�شعف.

�لذين  �ملثّقفني  من  ليبيا  يف  �جلامعات  تخّل�صت  هل  ح:  �س 

كانو� قريبني من طبقة حكم �لقذ�يف؟

م. ت: ميكن ترتيب اأ�شاتذة اجلامعة يف ليبيا يف �شنفني اثنني: كانت 

قبل  اجلامعي  تكوينهم  على  ح�شلوا  ممن  متكونة  الأوىل  املجموعة 

درا�شية  منح  على  وح�شلوا   1969 �شنة  الع�شكري  القذايف  انقالب 

باخلارج باعتبار متّيزهم. زاول اأغلبهم الدرا�شة يف اجلامعات الغربية 

)الأمريكية والربيطانية والأملانية والفرن�شية(. اأع�شاء هذه املجموعة 

من�شرفون اإىل مهنتهم وعملوا ما يف و�شعهم ليخدموا اخت�شا�شاتهم 

القذايف  ب��داأ  اأن  بعد  طلبة  الثانية  املجموعة  اأع�شاء  �شار  وطلبتهم. 

بالتحدث عن اإيديولوجيته اخلا�شة التي تكر�شت فيما بعد يف الكتاب 

الأخ�شر. خالل تلك الأيام مل يكن لليبيا اأحزاب �شيا�شية ولكن بع�ش 

طلبة اجلامعة انخرطوا يف التيارات ال�شيا�شية املختلفة التي وجدت يف 

وخا�شة طلبة اجلامعات  الكل  يّتبع  اأن  قرر  القذايف  اأن  على  املنطقة. 

َمَر اأولئك 
َ
اإيديولوجيته اجلديدة وهو ما قام به العديدون. �شنة 1976 اأ

الطلبة  من  اجلامعات  يطّهروا  باأن  باإيدولوجيته  اآمنوا  الدين  الطلبة 

وجرح  امل�شادمات  ب��داأت  الفور  وعلى  رجعيني.  هو  �شّنفهم  الذين 

العديدون واأوقفوا فيما اأجرب اآخرون على مغادرة اجلامعة. يف ال�شنة 

اأن  الأع�شاء  الثورية. كان على  اللجان  اأتباعه يف  بداأ تنظيم  الالحقة 

يحفظوا عن ظهر قلب اأقوال القذايف واأن يتبعوا خطاه واأن ينجزوا اأية 

مهمة ياأمرهم بها مبا يف ذلك �شنق الطلبة جهارا يف احلرم اجلامعية. 

ح�شب الرتاتيب املنظمة للجامعة لي�ش اإل للطلبة املتميزين اأن يبتعثوا 

ال�شبعينات  اأواخ��ر  ولكن منذ  التخرج.  بعد  ما  اإىل اخلارج يف معاهد 

كان الطلبة الذين يتحولون اإىل قادة للجان الثورية يكافوؤون بالدرا�شة 

يف اخلارج. مل يكن اأغلبهم موجهني اكادمييًا فكانوا اإذا غري موؤهلني 

باحل�شول  درا�شاتهم  ينهون  وكانوا  اجليدة  اجلامعات  اإىل  للدخول 

ال�شرقية  اأوروب��ا  يف  الرابع  اأو  الثالث  امل�شتوى  جامعات  �شهادات  على 

والبلدان العربية. لدى عودتهم كانوا يح�شلون على منا�شب التدري�ش 

لن�شر اإيديولوجية القذايف بني �شفوف الطلبة واجلمهور عاّمة. وعليه، 

وعندما مت فتح اجلامعة بعد احلرب، غادر البع�ش من هوؤلء الأ�شاتذة 

مبح�ش اإرادتهم وُطلب من اآخرين املغادرة ولكن البع�ش ت�شرف بحيث 

ذوي  باأفراد  الجتماعية  ارتباطاتهم  بف�شل  مواقعهم  على  يحافظون 

والعالقات  العائلة  تتمكن  ما  كثريا  النظام اجلديد.  عالية يف  مراتب 

القبلية من ا�شتباق اآثار القوانني والرتاتيب. كان ذاك هو احلال دائما 

ول يزال و�شيظل ملدة طويلة قادمة.

�س ح: هل ��صطلع �ملثقفون بدور يف �لثورة �لليبية؟

م. ت: ما حدث يف ليبيا وكذا يف البلدان العربية الأخرى هو انتفا�شة 

على  املثقفون  خ��ذ 
ُ
اأ تتحول.  األ  ميكن  كما  ث��ورة  اإىل  تتحول  اأن  ميكن 

ا�شتخدموا  �شباب  حركة  عن  عبارة  بدايته  يف  الأم��ر  كان  ِغ��ّرة.  حني 

تكنولوجيا الت�شال احلديثة. على اأن تاريخ ال�شابع ع�شر من فرباير-

فيفري-�شباط كان مربجما قبل النتفا�شة التون�شية. هو تاريخ مرتبط 

كان   .2٠٠6 �شنة  اليوم  ذات  يف  بنغازي  يف  حدثت  قد  كانت  مبذبحة 

اأفراد من النا�ش يتظاهرون قبل 2٠11 ولكن اأعدادهم مل تكن غفرية 

وكانت قوات الأمن تفّرقهم بي�شر. يف التخطيط لحتجاج 2٠11 تبادل 

اأفراد من ال�شباب الأفكار وال�شرتاتيجيات وناق�شوها عرب الفاي�شبوك. 
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لحتمال  متهيئا  وك��ان  الن�شاطات  ه��ذه  بكل  علم  على  النظام  ك��ان 

على  اأكرث  اأنا�شا  �شجع  ثم يف م�شر  تون�ش  ما حدث يف  انتفا�شة.  اأية 

البداية كانت يف  اأن  الرغم من  الليبية. وعلى  النتفا�شة  امل�شاركة يف 

بنغازي فاإن اأفرادا من النا�ش يف طرابل�ش ومدن اأخرى كانوا ي�شتعدون 

امل�شريَة  النظام  بها  واجه  التي  املفرطة  الف�شا�شة  للم�شاركة. قدحت 

ال�شلميَة زناد �شل�شلة من ردود الأفعال على امتداد البالد كلها. وفيما 

كانت النتفا�شة تتوا�شل التحق اأنا�ش اأكرب عمرا ومن كل فئات املجتمع 

ومبا يف ذلك املثقفون. ومبا اأن النظام كان يوا�شل النجاة من العديد 

من حماولت النقالب الع�شكرية الفا�شلة وكذا من كل اأنواع ال�شغط 

الدويل بداأ املثقفون الليبيون يقبلون بالفكرة التي مفادها اأنه يتوجب 

اأن ياأتي التطور ال�شيا�شي املمكن الوحيد من داخل النظام ذاته.

�س ح: كيف ترى، بو�صفك عامل �جتماع، م�صتقبل ليبيا؟

التخل�ش  على  النتفا�شة  انبثت طوال  التي  ال�شعارات  رّكزت  م. ت: 

عليك  دميقراطي.  �شيا�شي  نظام  وتركيز  النظام  وتغيري  القذايف  من 

ولدوا  احلاليني  ليبيا  �شاكنة  من  باملائة   12 يقارب  ما  اأن  تن�شى  األ 

وترعرعوا خالل حكم القذايف. يعني هذا اأنه مت تلقني اأغلب الليبيني 

الن�شطاء اأن نظامهم ال�شيا�شي هو الأف�شل يف العامل واأن دميقراطيتهم 

التي ل اأحزاب فيها ول انتخابات ولهيئات متثيلية هي الدميقراطية 

الوحيدة احلّقة. كانت كل املن�شاآت الإعالمية مملوكة للدولة وموجهة 

ي�شاندون  الليبيني  الهدف جعل كل  القذايف. كان  لأفكار  الدعاية  نحو 

النظام  تغيري  الليبيون يف  املتمردون  واح��دا. جنح  فكريا  تيارا  بحزم 

لإر���ش��اء  م��وؤّه��ل��ون  اأن��ه��م  اأعتقد  ل  ولكني  ال��ق��ذايف  م��ن  التخل�ش  ويف 

ال�شحف  مبئات  م�شتعينة  النتقالية  احلكومة  نظمت  الدميقراطية. 

الأح���زاب  م��ن  يح�شى  ل  وع��دد  التليفيزيونية  املحّطات  وع�شرات 

اأ�شلحتهم. وعليه  يلقوا  انتخابات نزيهة ولكن املتمردين مل  ال�شيا�شية 

منها  واح���دة  ك��ل  تعمل  م�شّلحة  جمموعة  األ��ف  م��ن  اأك��رث  الآن  يوجد 

اإدارة  ٍة يقررها قادتهم بدءا من  اأية َمَهمَّ با�شتقالل. وهي تنخرط يف 

مناطقهم وتركيز نقاط التفتي�ش و�شول اإىل اإجراء اأّي اإيقاف بل حتى 

البلد  ة. وف�شال عن ذلك يف  بالنا�ش يف �شجون خا�شّ والزّج  التحقيق 

جمموعات دينية متطرفة ت�شر على فر�ش تاأويلها اخلا�ش للدين على 

اإر�شاء  فاإن  القانون  خارج  املجموعات  هذه  مثل  عملت  وما  الآخرين. 

دميقراطية �شيظل من قبيل التمّني.

�س ح: ما ر�صالة علم �لجتماع يف ليبيا ما بعد �لثورة؟

كانت من  اإج��راء بحوث حول موا�شيع  املمكن  اليوم من  بات  م. ت: 

قبيل التابوهات حتت حكم القذايف. توجد اأكدا�ش من املعطيات ميكن 

اإعادة حتليلها من اأجل تطوير مناذج نظرية جديدة باعتبار متغريات 

ذات ارتباط بطبيعة النظام ال�شيا�شي الذي دام 42 عاما. يف الآن ذاته 

اأدخل الربيع العربي جمالت وتوجهات جديدة يف البحث متجها اإىل 

القوى التي �شتنهد�ش م�شتقبل املجتمع الليبي: من�شاآت الإعالم معقدة 

املجموعات  الدولية،  القوى  اجل��دد،  ال�شيا�شيون  الفاعلون  الرتكيب، 

التي  الكيفية  و�شف  هي  الجتماع  علم  مهمة  واملهجرون.  الإ�شالمية 

�شت�شكل بها خمتلف هذه املكونات املت�شاربة امل�شهد الليبي. ل اأ�شك يف 

اأن علماء الجتماع الليبيني �شيكونون حمّملي الأيدي لزمن طويل اآت     
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أزمة سياسية في 
الجامعات اإلسرائيلية

فراس حمامي، المعهد الملكي للتكونولوجيا، ستوكهولم، السويد

الدولة ال�شرائلية تراقب التعليم واملناهج 

الدرا�شية يف جامعاتها

ال��ع��دي��د م��ن اأع�����ش��اء 

العديد  يف  تدري�ش  هيئات 

عري�شة  م��وؤّخ��را  الإ�شرائيلية  اجلامعات  من 

حتتج على مقرتح كانت قّدمته اللجنة الفرعية 

العايل  التعليم  ملجل�ش  التابعة  اجل��ودة  لتقدير 

ال�شيا�شات  ق�شم  ملنع  ع(  ت  )م  الإ�شرائيلي 

ب��ن غ���وري���ون )ج ب غ(  واحل��ك��م يف ج��ام��ع��ة 

-2٠13 اجلامعية  لل�شنة  طلبة  ت�شجيل  م��ن 

 )Gilad Haran( اأطلق جلعاد هاران  .2٠14

العري�شة  هذه  للعلوم  وايزمن  مبعهد  الأ�شتاذ 

التعليم  يف  الآكادميية  »احلرية  ب��اأن  حماججا 

العايل الإ�شرائيلي يتهددها خطر بالغ«. بداأت 

العري�شة مترر لالإم�شاء يف �شبتمرب فيما كانت 

ظر حرية التعبري يف جامعاتها  دولة اإ�شرائيل حَتنْ

منذ تركيز اإ�شرائيل بو�شفها دولة يهودية �شنة 

النكبة  اإىل  اأي�شا  التاريخ  ه��ذا  ي�شري   .1948

فل�شطني  و�شياع  الفل�شطينيني  اإىل  بالن�شبة 

ووفاة  والتهجري  العرقي  والتظهري  التاريخية 

العائالت والأ�شدقاء و�شياع الأمالك واملجازر 

التي اقرتفها امل�شلحون ال�شهاينة )قبل تركيز 

�شاندت  وبعدها.   1948 قبل  اإ�شرائيل(  دول��ة 

ال�شيا�شة  اإ�شرائيلية بوعي  27 جامعة  اأكرث من 

عرب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  )الأب���ارت���اي���د(  التمييزية 

ال�شيا�شي  ن�شاطيها  كال  يف  املبا�شرة  امل�شاركة 

.)Hever، 2009( والع�شكري

<  كبت المعارضة السياسية في 
الجامعات اإلسرائيلية

�شادقت حكومة بنيامني ناتنياهو اليمينية 

ل��ردع  القمعية  الإج����راءات  م��ن  �شال�شل  على 

النتقاد الداخلي املتاأتي من جمموعات حقوق 

 Cook،( واحل��ق��وق��ي��ني  والإع�����الم  الإن�����ش��ان 

واأع�شاُء  اليهوُد  الطلبُة  يراقب   .)2012: 22
الكلية املحيَط اجلامعّي ويقومون باأدوار كالب 

املعار�شني.  الأ���ش��ات��ذة  درو���ش  على  احلرا�شة 

مراكز  وف��ق��دان  ال�شمعة  ت�شويه  تفادي  وبغية 

العمل وال�شجن وحتى املوت فاإن اأع�شاء هيئات 

التدري�ش يحب�شون املعلومة التي ميكن اأن ت�شتفز 

الأ�شتاذة  ال�شلكاتتُحرمت  ت�شتفز  ن  ال�شلطات. 

 )tenure( ال��رت���ش��ي��م  م��ن  اأزولي  اآري���ي���ال 

ظرحولون درا�شاتهم باحل�شول على �شهاب�شبب 

الأ�شتاذ  اأعلن  وعندما  ال�شيا�شية.  م�شاركاتها 

اجلامعات  ملقاطعة  م�شاندته  غ���وردون  نيف 

الإ�شرائيلية �شنة 2٠٠9، طالبت املجموعُة غري 

اإمي تريتزو )Im Tirtzu( اجلامعَة  الربملانية 

للنزعة  ا  ح��دًّ »ت�شع  وب���اأن  الأ���ش��ت��اذ  تقيل  ب��اأن 

 Haaretz ،هااآرت�ش( لل�شهيونية«  املعادية 

2012/30/9(.كما انتقد وزير التعليم جدعون 
غ  ب  ج  يف  واحل��ك��م  ال�شيا�شات  ق�شم  ���ش��ااآر 

بعد  لل�شهيونية«ما  النقدية  للحركة  لنحيازه 

تعر�ش  وقد   .)»post-Zionist«( ال�شهيوين« 

املقاطعة  �شاند  ال���ذي  بابيه  اإي���الن  الأ���ش��ت��اذ 

املقاطعة  اإىل  ذات��ه  هو  لإ�شرائيل  الآك��ادمي��ي��ة 

العديد  تلقى  ك��ان  اأن  وبعد  حيفا.  جامعة  يف 

انتقل  الكني�شت  اأدانها  بالقتل  التهديدات  من 

�شنة   )Exeter( اإيك�شرت  جامعة  اإىل  بالعمل 

نزار  الكني�شت  التعليم يف  اأدانت جلنة   .2٠٠8

ح�شن الذي اأخرج العديد من الأفالم احلائزة 

دخل  يهوديا  طالبا  انتقاده  ب�شبب  جوائز  على 

أمضى
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اإىل قاعة الدر�ش يف معهد �شابري مرتديا البزة 

الع�شكرية )Cook، 2008( يف ما مل تكن ثمة 

املعهد  نف�ش  يف  يهودي  لأ�شتاذ  مماثلة  اإدان���ة 

طلب من بدوية اأن تنزع حجابها لدى و�شولها 

النتفا�شة  ان���دلع  منذ  ال��در���ش.  ق��اع��ة  اإىل 

الإ�شرائيلية  ال�شرطة  2٠٠٠ كثفت  �شنة  الثانية 

حمالت  من  ال�شرية  ال�شتخباراتية  وامل�شالح 

الطلبة  ت�شتهدف  ال��ت��ي  والتحقيق  التوقيف 

اجلامعات  يف  الإ�شرائيليني-الفل�شطينيني 

غ،  ب  ج  يف  الطالب  يو�شف،  ُقتل  الإ�شرائيلية. 

ب�شبب ارتباطه ال�شيا�شي بلجنة الطالب العرب 

.)5-Gordon، 2006: 194( يف اجلامعة

<  مساعدة االحتالل العسكري 

البحث  الإ�شرائيلية  اجلامعات  ت�شاعد 

والتدريب الع�شكرينينْ عرب تعاون وثيق مع �شركتي 

 Elbit and( ورافائيل اإيلبت  الأ�شلحة  ت�شنيع 

بتوفريهما  ال�شركتان معروفتان   .)RAFAEL
)الأباتايد(  الف�شل  ج��دار  يف  التحكم  نظام 

 76٠ بطول  حقيقي  حاجز  وه��و  الإ�شرائيلي 

املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  ُغ��ر���ش  كيلومرتا 

ممّكنا اإ�شرائيل من م�شادرة املزيد من الأر�ش 

الفل�شطينية. اجلامعة التقنية ممولة من اإيلبت 

مثل  الروبوتية  الأ�شلحة  اأنظمة  تطوير  بغية 

الطنان الهوائي وتكنولوجيا عربة القتال ذاتية 

مهاجمة  على  اإ�شرائيل  �شاعدت  التي  احلركة 

م�شاعدة  قدمت  كما   ،2٠٠9  -2٠٠8 يف  غ��زة 

خا�شة للطلبة الذين خدموا الهجوم. وعلى ما 

رو�شو  وحاييم   ))Hever )2009( هفر  روى 

التابع لإيلبت  اأب  اإل  اإحلاق مدير فرع  فاإنه مت 

واأ�شندت  التقنية  للجامعة  التنفيذي  بالفريق 

الدكتورا الفخرية لرئي�ش اأنظمة اإيلبت.

الإ�شرائيلية  اجلامعات  من  العديد  بنيت 

على اأنقا�ش مدن وقرى فل�شطينية مت تدمريها 

يف 1948 و 1967. ومل تعرتف جامعة تل اأبيب 

ال�شيخ  قرية  اأنقا�ش  على  بنيت  باأنها  باملرة 

�شكانها  تهجري  مت  التي  الفل�شطينية  م��واين 

واإجالوؤهم. كما بنيت جامعات اأخرى مثل مركز 

م�شتوطنات يف  على  ال�شامرة  اأريال يف  جامعة 

ال�شفة الغربية غري قانونية من منظور القانون 

الدويل. وعلى الرغم من مقاطعة معهد اأريال 

البحار  وراء  ما  يف  كما  اإ�شرائيل  يف  وهيئاته 

فاإن وزير الرتبية امتدح القرار القا�شي مبنح 

املوؤ�ش�شة و�شع اجلامعة الكامل.

ُتظهر هذه الأمثلة اأن غلق ق�شم ال�شيا�شات 

داف��ع  دون  م��ن  ي��ك��ن  مل  غ  ب  ج  يف  احل��ك��م  و 

كارمي  رفكة  الأ�شتاذة  بينت  ومثلما  �شيا�شي. 

اإىل روؤ�شاء جامعات البحث الإ�شرائيلية »توجد 

واخلارجية  الداخلية  الأخطار  من  العديد  ثمة 

التي تهّدد املوؤ�ش�شات الآكادميية... لي�شت هذه 

معركة ج ب غ اخلا�شة بل �شراع كل املوؤ�ش�شات 

الآكادميية الإ�شرائيلية... اإن الإم�شاء باملوافقة 

العايل  التعليم  ملجل�ش  احل���ايل  ال��ق��رار  على 

ا�شتقاللية  على  ال�شوداء  الراية  لرفع  م��رادف 

الأ�شتاذة  وقالت  الإ�شرائيليني«.  الآكادمييني 

من  ما  اأبيب«اإن  تل  جامعة  من  رينهارت  تانيا 

اإ�شرائيلية مّرر قرارا يحتج  اأية جامعة  جمل�ش 

الفل�شطينية...  للجامعات  املتكرر  الغلق  على 

واإن الآكادمييا رف�شت يف اأق�شى حالت خرق 

توّجه  اأن  الأخالقية  وامل��ب��ادئ  الإن�شان  حقوق 

الإ�شطهاد«  ن��ظ��ام  م��ع  وت��ع��اون��ت  الن��ت��ق��اد... 

)Reinhart، 2004(. ذلك �شحيح اأي�شا يف ما 

يخ�ش منا�شري اإ�شرائيل يف اخلارج فال واحد 

الذين  ال45٠  الأمريكية  املعاهد  روؤ���ش��اء  من 

جامعة  هدم  على  احتّج  املقاطعة  ن��داء  اأدان��وا 

 Gordon and Halper،( الإ�شالمية  غ��زة 

 .)2008

ل��ل��رد على خ��رق ح��ق��وق الإن�����ش��ان داخ��ل 

اجل��ام��ع��ات وخ��ارج��ه��ا ط��ال��ب الآك��ادمي��ي��ون 

مو�شع  جامعاتهم  ت�شع  ب���اأن  اله��ت��م��ام  ذوو 

يف  تقّد�شها  التي  الإيتيقية  �شيا�شاتها  التطبيق 

طالبت  اأخ��رى  هيئات  �شمن  من  د�شاتريها. 

الفل�شطينية  للجامعات  الربيطانية  الّلجنة 

ملقاطعة   KTH ال�شويدية  العمل  وجمموعة 

جلامعة  التدري�ش  هيئة  وجمعية  اإ���ش��رائ��ي��ل، 

ب���اأن تقطع  ب��رك��ل��ي  م���اك ج��ي��ل واحت����اد طلبة 

تتواطاأ  التي  باجلامعات  عالقاتها  جامعاتهم 

مع �شيا�شة الأبرتايد الإ�شرائيلية. كانت جامعة 

ج  مع  التعاون  توقف  جامعة  اأول  جوهان�شربغ 

 26٠ ا�شتعجل  الأوروب����ي  امل�شتوى  على  غ.  ب 

اآكادمييا من ع�شرين بلدا اللجنة الأوروبية باأن 

تطرد ال�شركات الإ�شرائيلية املتورطة يف انتهاك 

حقوق الإن�شان الفل�شطينية من برامج الحتاد 

الأوروبي. 

اأنها  على  املقاطعة  ينظر حلملة  ما  كثريا 

ع��ائ��ق جت���اه احل����وار احل���ر وحت��ق��ي��ق احل��ري��ة 

من  املا�شية  عاما  ال�شبعني  ولكن  الآكادميية. 

احلوار مع ال�شلطات الإ�شرائيلية مل تدفع البتة 

على  اإ�شرائيل  اأج���ربت  ول  »ال�����ش��الم«  مب�شار 

القانون  اأو  املتحدة  الأمم  ل��ق��رارات  المتثال 

اإبان  اأفريقيا  جنوب  من  اأمثلة  تظهر  ال��دويل. 

نظام امليز العن�شري )الأبارتايد( اأن النداءات 

اأن  ميكن  الآكادميية  احلرية  اأجل  من  الدولية 

تكون فعالة. ميكن ملثل هذه النداءات اأن تك�شف 

�شيا�شة احلكومة الإ�شرائيلية واأن تتحّدى نظام 

يف  التعبري  حرية  على  ي�شيطر  ال��ذي  املراقبة 

اجلامعات واأن ينقذ اجلامعات الإ�شرائيلية من 

اأزمتها ال�شيا�شية واإذا الأخالقية الراهنة    

مر�جع:  

Cook, J. (2012) “The full story behind 
the war against free speech in Israel’s 
universities.” The Electronic Intifada. 
Accessed on 102012/27/ from 
http://electronicintifada.net/content/full-
story-behind-war-against-free-speech-
israels-universities/11783

Cook, J. (2008) “Academic Freedom? 
Not for Arabs in Israel.” CounterPunch. 
Accessed on 82012//11/ from 
ht tp : / /www.counterpunch.org / . . . /
academic-freedom-not-for-arabs-in-
israel/

Eqeiq, A. (2012) “Epilogue.” Omrim 
Yeshna Eretz – Hekayat Balad (Once 
upon a Land) / A Tour Guide. Sedek. 
Zochrot: Tel-Aviv. 

Gordon, N. and Halper, J. (2008) 
“Where’s the academic outrage over 
the bombing of a university in Gaza?” 
CounterPunch from 
h t t p : / / w w w . c o u n t e r p u n c h .
org/200831/12//where-s-the-academic-
ou t rage-over - the -bomb ing-o f -a -
university-in-gaza/

Hever, S. (2009) “The Economy of the 
Occupation – A Socioeconomic Bulletin.” 
Jerusalem: The Alternative Information 
Center. Accessed on 201005-02- from 
h t t p : / / u s a c b i . fi l e s . w o r d p r e s s .
c o m / 2 0 0 9 11 // e c o n o m y _ o f _ t h e _
occupation_2324-.pdf

Reinhart, T. (2004) “Academic Boycott: 
In Support of Paris VI.” The Electronic 
Intifada.

12

 العدد 2 من السلسلة 3 -شباط 2013



مسرح الُمْضَطَهِدين
نوع من علم االجتماع 

العمومي
بقلم خوسي سويرو )José Soeiro(، جامعة كوانبرا، البرتغال

امل�شروع »طلبة من اأجل القورود« جمع م�شرح حواري يف ايار 2٠1٠ يف البارلمنت الربتغالية. اجتمعا اأكرث 

من 2٠٠ طالب من كل اأنواح البلد للبحث عن حلول مل�شاكلهم باإ�شراف ملك الربتغال، د. لوي�ش. 

�شورة: كارل لوي�ش

بينما
اجلمعية  م��وؤمت��ر  خ�شم  يف  كنا 

الذي  الجتماع  لعلم  الربتغالية 

جوان  ح��زي��ران  �شهر  خ��الل  بورتو  يف  انعقد 

ح��واري«  »م�شرح-  م�شرحية  �شغنا   ،2٠12

)يف  ال��ق��رو���ش«  اأج��ل  م��ن  »طلبة  اأ�شميناها 

مواجهة »قرو�ش من اأجل الطلبة«

 http://estudantesporemprestimo.
wordpress.com/)

جربت ب�شبب 
ُ
هي تروي ق�شة واقعية لطالبة اأ

عدم ح�شولها على منحة على ا�شتالف قر�ش 

تندرج  درا�شاتها.  ت�شتكمل  حتى  البنك  من 

َطَهِدين« وهو م�شروع  امل�شرحية يف »م�شرح املُ�شنْ

اأك���رث م��ن ع��ام��ني ويتم  ي��ج��ري اإجن����ازه منذ 

حتقيقه يف الع�شرات من املدار�ش واملعاهد يف 

وي�شرتك  اجلنوب  اإىل  ال�شمال  من  الربتغال 

مطالب  منه  ا�شُتخرجت  الطلبة.  اآلف  فيه 

وعرائ�ش واألهم حوارات واأعمال مبا�شرة. عرب 

و�شف ما تتطلبه الدرا�شة من تكاليف، ت�شّور 

امل�شرحية بطريقة درامية الالت�شاوي يف بلوغ 

ت�شلط على  التي  العايل والقتطاعات  التعليم 

التمويل العمومي وانت�شار القرو�ش البنكية بني 

النقدي.  بالنظام  م�شتقبلهم  رابطني  الطلبة 

وال�شحك  والتحديد  والتعرف  امل�شاهدة  اإثر 

ينقلب احل�شور اإىل مناق�شة ما مت يف العر�ش 

وما تعرب عنه الق�شة وجذور امل�شكلة. عندها 

ما  عربنْ  ويحّفزون  للم�شاركة  احل�شور  يدعى 

بهلوان  اأنه  ُيقّدم على  الذي  الو�شيط  به  يقوم 

على  ويتدربون  الركح  على  ي�شعدون  بحيث 

يف  طرح  ال��ذي  للم�شكل  ممكنة  حلول  ابتداع 

يت�شرفوا  اأن  مب�شتطاعهم  اأيكون  امل�شرحية: 

يقبل  الو�شعية؟  هذه  مثل  يف  اأخ��رى  بطريقة 

البع�ش بالتحدي وعندها تتاأ�ش�ش املحاورة.

يتقابل  المضطهدين  مسرح     >
مع علم االجتماع

م�����ش��رح امل���ح���اورة ه���و ال�����ش��ك��ل الأك���رث 

وهي  م(  )م  امل�شطهد  م�شرح  م��ن  �شيوعا 

الربازيلي  ابتدعها  �شيا�شية  م�شرحية  طريقة 

ت�شتعمل   )Augusto Boal( بووال اأوغو�شتو 

يف الكثري من البلدان بو�شفها جزءا من العمل 

الجتماعي وال�شيا�شي والرتبوي. يف الربتغال 

اأج��ل  م��ن  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  تبنتها 

والتدرب  يعي�شون  التي  امل�شاعب  يف  التفكري 

التي يرغبون بو�شعها مو�شع  التغيريات  على 

فر�شية  الطريقة  ان��ط��الق  نقطة  التنفيذ. 

اأنه  على  امل�شرح  يعرف  جذرية:  دميقراطية 

الب�شر ل احليوان على  التي ميتلكها  »القدرة 

هو  وذاك  ال��ف��ع��ل«  خ��الل  ذوات��ه��م  مالحظة 

ق��ادرا  ك��ان  من  كائنا   « يجعل  ال��ذي  ال�شبب 

على فعل امل�شرح مبا يف ذلك املمثلون«. عرب 

الف�شاء  اآخر،  ف�شاء  يف  الواقع  منثل  امل�شرح 

اجلمايل، وعندها ن�شبح فاعلني مقررين ما 

الواقع الذي نريد، ونغنم يف الآن ذاته امتياز 

ُلون  َمثِّ املَُتَفرنْ يدعى  م  م  يف  متفرجني.  كوننا 

ابتدعها  كلمة  وه���ي   ،)spect-actors(

بووال حتى ي�شّمي امل�شارك الذي يكون ممثال 

الذي  اإىل هدم اجلدار  اآن معا،  ومتفرجا يف 

ال��ذي  واأول���ئ���ك  ال��ق��اع��ة  ال��رك��ح ع��ن  يف�شل 

ي��الح��ظ��ون )امل��ت��ف��رج��ني( ع��ن اأول��ئ��ك ال��ذي 

تق�شيم  يو�شع  )املمثلني(.  الفعل  يحتكرون 

العمل التقليدي هذا الذي يحيل على احتكار 

الفكر والفعل اأو ي�شرعن الكلمة مو�شع �شوؤال 

اأحد  من  ما  خ��ارج��ه.  هو  ما  ويف  امل�شرح  يف 

يجرب على النحبا�ش يف دوره الجتماعي: اإن 

على  لدليل  اأخرى  باأدوار  القيام  على  القدرة 

اإمكانية التحرر.
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اأن يكون م�شرح املحاورة  اأمن امل�شادفة 

هذا جزءا من موؤمتر علم اجتماع؟ اأم يكون، 

�شكال من  الواقع  ذلك، يف  العك�ش من  وعلى 

العالقة  ما  والتدخل؟  ال�شو�شيولوجي  احلوار 

الذي  ما  العمومي؟  الجتماع  وعلم  م  م  بني 

وما  الآخ����ر،  م��ن  ال��واح��د  يتعلمه  اأن  ميكن 

امل�شاعب التي يواجهها مثل هذا احلوار؟

وامل�����ش��رح، يف  الج��ت��م��اع  ك��ال �شنع علم 

معنى ما، اإنتاج رمزي للواقع و�شناعة ملقولت 

مت��ث��ل وف��ه��م. يف احل��ال��ت��ني ه��م��ا ي��راه��ن��ان 

اأخ��رى،  اخت�شا�شات  اآخ��ري��ن،  ممثلني  على 

يوفرون  اأخ��رى،  اإعالمية  و�شائط  �شيا�شيني، 

الجتماعي.  ال��ع��امل  لتمثيل  مناف�شة  طرقا 

متثل امل�شرحية-املحاورة �شرديًة ووجهة نظر 

الواقع. ويظهر م�شرح املحاورة خمتلف  حول 

للتفاعل.  اأط���را  بو�شفها  الق�شة  م�شاهد 

حول  ال��درام��ي��ة  رهاناته  م��ن  واح��د  يتمحور 

العنا�شر  خمتلف  ��ِل��ي  جُننْ بها  التي  الكيفية 

البنيوية التي متثل ما ي�شميه اإيرفنغ غوفمان 

اإمكانية  الج��ت��م��اع  لعلم  ال��ت��ف��اع��ل«.  »ن��ظ��ام 

امل�شاعدة على ذلك. 

الج���ت���م���اع ج���ه���ازا مهما  ع��ل��م  ط�����ّور 

ل  التي  العنا�شَر  املفاهيم،  ع��رب  ب��ه،  ميثل 

كل  يف  عليها  التعرف  الأوىل  للوهلة  ميكن 

وراءه��ا.  ما  اإىل  متتد  لأنها  ملمو�شة  و�شعية 

اإظهار  على  العمل  يف  مفيدة  بالتاأكيد  ه��ي 

الجتماعية  للو�شعيات  الن�شقية  اخل�شائ�ش 

در�ش  اآخر،  م�شتوى  على  نظرية.  م�شاهد  يف 

علم الجتماع بعمق الكيفية التي بها تتج�شد 

املمار�شات  عرب  الجتماعية  العالقات  بها 

الأدوار  تكون  بها  التي  والكيفية  والأم��زج��ة 

الجتماعي.  ال��ع��امل  يت�شكل  عربها  و�شائل 

ميكن لعلم الجتماع اأن يتحدى امل�شرح يف اأن 

تتهيكل  بها  التي  الكيفية  احل�شبان  يف  ياأخذ 

والتطبعات  الفعل  واأ�شكال  والهويات  الأدوار 

املج�شدة حتت اأثر موازين القوى الجتماعية. 

على  الجتماع  علم  اعتاد  اآخرا  ولي�ش  واأخري 

اأن ينظر للق�ش�ش الفردية على اأنها �شرديات 

العالقات  اإىل  ُت��رّد  بل  فرادتها  يف  ُتختزل  ل 

التي تعرّب عنها. ما ي�شمى يف م م »النمذجة«، 

ال�شرديات  نعدد  عربها  التي  ال�شريورة  اأي 

الفردية ومن�شي من »الظاهرة اإىل القانون«، 

عملية اأ�شا�شية يف التفكري ال�شو�شيولوجي. 

يواجهه  تحد  أم  أسلوب  أهو     >
علم االجتماع العمومي؟

يكون  اأن  كذلك  م  مل  ميكن  مبثنْل  مثنْال 

الجتماع  علم  اأي��دي  بني  القوة  بالغ  اأ�شلوبا 

اأكرث  اإن�شانية  لغة  اعتباره  فعلى  العمومي. 

نقا�ش  لكل  مينح  اأن  للم�شرح  ميكن  اكتمال، 

جت�ّشد  وكيفية  التفاعل  واآليات  ال�شياق  تعّقد 

بطريقة  الف�شاء.  ويف  البدن  يف  الجتماعي 

ميا�شرة هو يربط بني النقا�ش والتجربة وما 

 )Pierre Bourdieu( بورديو  بيار  ي�شميه 

ت�شفري  بتفادي  ي�شمح  مبا  العملي«،  »احل�ش 

بو�شفه  )وي�شتخدم(  يخترب  ما  كثريا  جمرد 

وخا�شة  الأرواح  متلك  م��ن  تخلي�ش  اأداة 

علم  حقل  اإىل  ينتمون  ل  م��ن  اإىل  بالن�شبة 

يف  يتموقع  احل��واري  امل�شرح  ولأن  الجتماع. 

الو�شط مما يوجد وما مل يوجد بعُد )وميكن 

اإىل  يدعونا  فهو  ينجزوه(  اأن  ِلني  َمثِّ للُمَتَفرنْ

بو�شفه،  نقديا  الواقع الجتماعي  التفكري يف 

بني  م��ن  الإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  واح����دة  فح�شب، 

امل�����ش��ط��ه��دون يف  ي��ج��د  م  اأخ����ري����ات. يف م 

مكنوناتهم اخل�شوع والتمرد يف اآن معا حيث 

للهيمنة  يكون كل ج�شد يف الآن ذاته مو�شعا 

اإنتاج  اإع���ادة  عر�ش  ك��ل  وي��ك��ون  والتحرير، 

واإمكانا للزيغ.

يكون،  اأن  له  تفاعلي. ميكن  م  م  اأخ��ريا 

 ،)Brecht( اإذا ما ا�شتخدمنا تعبري بري�شت

لعلم  ي�شمح  واأن  مًعا  اآٍن  يف  وممّرنا«  »معّلما 

الجتماع العمومي اأن ي�شل اإىل متلقني اأو�شع 

مدى. هو بالن�شبة اإىل متلقني غري منجذبني 

ال�شيا�شية  اأو  ال�شو�شيولوجية  املناق�شة  اإىل 

تكون  اأن  ميكن  م�شرحية  م�شاهدة  اإىل  دعوة 

�شكلية  مناق�شة  اإىل  الذهاب  من  اإث��ارة  اأكرث 

املطاف  اآخ��ر  يف  هي  هذه  درا�شي.  ف�شل  اأو 

»طلبة  م�شروع  لنا �شمن  كانت  التي  التجربة 

من اأجل القرو�ش«: كانت اأعداد املهتمني اأكرث 

�شابقة  حم��اولت  يف  عليه  كانت  مما  كثافة 

لإجناز »دورات اإعالمية« حول املنح اجلامعية 

اأو حول و�شع التعليم العايل. مل يكن م�شرحا 

لل�شباب  مغريا  ك��ان  بل  للتمثيل  اأو  للتزويق 

املحاورة  لأ�شكال  متحم�شني  يكونوا  الذين مل 

الأخرى.

بطبيعة احلال لي�ش كل �شيء ي�شريا لدى 

التفكري يف م م بو�شفه واحدا من و�شائل علم 

الجتماع العمومي. العمل على عدم النكفاء 

يف الخ��ت�����ش��ا���ش ���ش��يء اأ���ش��ا���ش��ي يف ذل��ك. 

اإذا  حتى  الجتماع  علم  مع  ذل��ك  اأيتنا�شب 

توا�شلية  »معرفة  اعتباره  على  فيه  فكرنا  ما 

تتبادل بني علماء الجتماع وجماهريهم« على 

)Burawoy(؟  ب���وروواي  مايكل  ي�شفه  ما 

اأكرث من  العمومي  الجتماع  علم  كان  ما  اإذا 

جمرد طريقة لفك النحبا�ش �شمن الف�شاء 

العمومي للنتائج املهمة التي ت�شدر عن »علم 

الجتماع  »علم  اأ�شئلة  وعن  املهني«  الجتماع 

يتعامل مع ما  اأن  له  الع�شرية، كيف  النقدي« 

 )Jacques Rancière( ي�شميه جاك ران�شيري

»الف�شيحة الأبدية« للدميقراطية تلك التي ل 

اأمرا م�شلما  تتخذ امل�شاواة هدفا بل تعتربها 

تعبريا  ا�شتخدمنا  ما  اإذا  ميكن،  كيف  ب��ه؟ 

�شعار  يرفع  اأن  العمومي  الجتماع  لعلم  اآخر، 

واحل�ش  الجتماع  تفكري عامل  بني  الختالف 

الأ�شا�ش  ذات��ه  الآن  يف  يقبل  واأن  امل�شرتك 

الدميقراطي )كثيف احل�شور يف م م( القائل 

باأن جلميعنا نف�ش احلق وال�شرعية يف تناول 

علم  اأباإمكان  باحلديث؟  الجتماعي  العامل 

الفكرة  عن  يتغا�شى  اأن  العمومي  الجتماع 

ينري  ال��ذي  الجتماع  ع��امل  اأن  مفادها  التي 

من  ب���دل  وي��خ��اط��ر  بالعلم  عليهم  املهيمن 

جماعي  بناء  اجت��اه  يف  خطوة  بالتقدم  ذلك 

للمعرفة يف الف�شاء العمومي قا�شدا التحول 

هو ذاته اإىل ح�ش م�شرتك جديد مثلما يقرتح 

 Boaventura( بونافنتورا دو �شو�شا �شانتو�ش

يكون  اأن  ميكن  وهل  de Sousa Santos(؟ 
الكيفيات  مراعاة  عن  التخلي  دون  من  ذلك 

يف  علينا،  الخت�شا�ش؟  يتطلبه  وما  الواجبة 

الحتمال الأدنى اأن نحاول     
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اندالع حركة اجتماعية جديدة في البرتغال

هشون 
ولكنهم ال يلينون

دورا فونسيكا )Dora Fonseca(، جامعة كوانبران البرتغال

اإحتجاج »الربوليتاريا الذين ل يلينون«. الالئحة 

تقراأ: »فقط الكفاح �شينت�شر الهو�شونية. الق�شوة 

لي�شت حل

منطقة  يف  املتفاقمة  الأزم����ة 

اليورو العديد من ردود الأفعال 

م���ن ك���ال ط����ريف احل��ك��وم��ات 

واملجتمع املدين. يف ما يخ�شه، اأظهر املجتمع 

امل����دين ق����درة م��ده�����ش��ة ع��ل��ى ت��ول��ي��د فاعلني 

الآث��ار  اأفعالهم  ا�شتهدفت  ج��ددا  جماعيني 

النيوليربالية.  وال�شيا�شات  للعوملة  ال�شلبية 

دورة من  الأخرية  القليلة  ال�شنني  �شهدت  وقد 

ذاتها  الدميقراطية  فيها  كانت  اخل�شومة 

ذات  ق�شايا  اإىل  النتباه  مثرية  �شوؤال  مو�شع 

العمل.  ه�شا�شة  منها  وخا�شة  وطيدة  عالقة 

تركيب  واإع����ادة  ال��رع��اي��ة  دول���ة  تفكيك  ب��ات 

فاعلني  وّل����دا  م�شرتكني  م�شغلني  اأه��داف��ه��ا 

جماعيني جددا وحّول من هم موجودون منهم.

<   »الهشون الذين ال يلينون«

يعرف  ما  اأو  يلينون«  ل  الذين  »اله�شون 

 )Precários Inflexíveis( ب  بالربتغالية 

)ه� ل ي( من بني هوؤلء. ظهرت احلركة اأول 

را�شمة   2٠٠7 �شنة  ل�شبونة  العا�شمة  يف  الأمر 

كان  ال���ذي  التعبئة  عمل  موا�شلة  ه��دف��ا  لها 

كان  الناجح.  اأي��ار  مايو  يوم  موكب  مع  بداأ  قد 

يف  طريقة  ي«  ل  »ه���  اجلماعي  الفاعل  بعث 

تن�شيط ما كان يوؤطر احلركات الجتماعية اأي 

علي  والرتكيز  العمل  ه�شا�شة  حول  املناق�شات 

انطالقا  ي«  ل  »ه�  تنامت  الجتماعية.  اآثارها 

من تكتل �شغري �شمي »غليان« )Ferve( جتّند 

»العمل  لقوانني  ال�شتغاليل  ال�شتخدام  �شد 

 fartos اأج��ل  م��ن  »غ��ل��ي��ان«  قامت  امل�شتقل«. 

ميكن  م��ا  وه��و   d’estes recibos verdes
ترجمته ب »�شئمنا هذه الو�شولت اخل�شراء« 

اإىل  ت�شري  املق�شودة  الو�شولت  كانت  حيث 

قوانني »العمل امل�شتقل« التي طّبقت على العمال 

تبعية �شكلية مل�شتخِدم.  غري املرتبطني بعالقة 

قانونيا، هوؤلء العمال هم اأعراف اأنف�شهم وهو 

الجتماعي  �شمانهم  م�شوؤولية  اإذا  يتحملون 

اأج���راء  احلقيقة  يف  ولكنهم  اأخ���رى  وم��ن��اف��ع 

تابعون مل�شتخدميهم من دون النفاذ اإىل املنافع 

الجتماعية التي من املفرو�ش اأن تكون لهم. مل 

تنب »ه� ل ي« على »غليان« عرب القت�شار على 

على  بل  اخل�شراء«  »الو�شولت  على  الرتكيز 

عدد من اأ�شكال ه�شا�شة العمل. 

جرّت
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اعتربه  ما  وتطورها  ي  ل  ه�  تكوين  اتبع 

�شيدناي تارو )Sidney Tarrow( �شريورات 

دعم  اأول:  الجتماعية:  احلركات  رئي�شية يف 

يف  النغما�ش  ثانيا:  اجلماعية،  التحديات 

امل�شرتكة  والق�شايا  الجتماعية،  ال�شبكات 

عرب  الت�شامن  بناء  ثالثا:  الثقافية،  والأط��ر 

الفعل  لدعم  جماعية  وهويات  ارتباط  بنيات 

امل�شرتكة  ال�����ش��ع��ارات  ك��ان دع��م  اجل��ام��ع��ي. 

مت  اإذ  هذه  حالتنا  يف  الو�شوح  متام  وا�شحا 

حتقيقه عرب اإدانة ه�شا�شة العمل يف مواجهة 

اجلهود التي كانت تقدم العالقات التعاقدية 

اأن��ه��ا حُم����ّررة واأق����ّل ت�شلبا  ال��واه��ن��ة ع��ل��ى 

الفردية  احلياة  مل�شاريع  م��وات��اة  اأك��رث  واإذا 

توجهات  ي  ل  ه���  تتبع  املهنية.  وامل�����ش��ارات 

التنظيمات امل�شتقلة التي تختلف اأمّيا اختالف 

عن  وكذا  التقليدية  ال�شيا�شية  الأح��زاب  عن 

النقابات العمالية.

التي  اخل�شائ�ش  بنف�ش  ي  ل  ه�  تت�شم 

الجتماعية  احل���رك���ات  اإىل  ع����ادة  تن�شب 

املعززة،  الداخلية  الدميقراطية  اجل��دي��دة: 

من  عالية  درج��ة  امل��رون��ة،  املبثوثة،  القيادة 

الرت��ب��اط  اله��ت��م��ام��ات،  ت��ن��وع  الال�شكلية، 

الإب��داع  ال�شيربنية،  احلركية  ب��اأدوات  القوي 

ال�شبكية،  العمومية،  الأن�شطة  يف  والتجديد 

البنية النق�شامية ومتعددة الوجوه، الهتمام 

الت�شامن  اخل�شوم،  مع  بالتفاو�ش  املحدود 

والفعل  امل�شاركة  اإىل  وال�شعي  هدفا،  بو�شفه 

منذ  ا�شطلعت  ي  ل  هت  حالة  يف  املبا�شر. 

وهي  م��رك��زي  ر  ب���َدونْ �شَمٌة حم���ّددة  ال��ب��داي��ة 

كانت  ال�شيربنية.  باحلركية  القوي  الرتباط 

املدونة

http://www.precariosinflexiveis.
org

ه�  وجود  يعلن عن  اأول ظهور عمومي   /

ل ي. مت اإطالقها مبا�شرة بعد بعث املجموعة 

عّرف  اله�ّشني«  بيان   « الأول  الإ�شدار  وك��ان 

يف  »ه�شون  اأنهم  على  اأنف�شهم  الن�شطاء  فيه 

اله�شا�شة  اأدان���وا  حيازاتهم«.  ويف  اأعمالهم 

ال��ت��ي خ��ّي��م��ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ق��ط��اع��ات 

الق��ت�����ش��اد )وع���ل���ى اخل�����ش��و���ش ال��ق��ط��اع 

العمومي الذي تديره الدولة( متاما مثل عدوا 

ال�شيا�شي.  اخل��ط��اب  �شمن  »منظوريتهم« 

اأعلنوا نيتهم »اإعادة ابتداع الن�شال« مبا يعني 

اعتبارهم اأن الطرق التقليدية التي ت�شتعملها 

النقابات العمالية مل تعد منا�شبة للمجتمع ما 

بعد احلديث. لقد رفعوا �شعار اأنهم » ه�شون 

على  ت�شميمهم  معلنني  يلينون«  ل  ولكنهم 

بالنا�ش  الزج  نحو  القوية  النزعات  معار�شة 

يف موا�شع اله�شا�شة والبلرتة.

واأدانت  رئي�شيا  الأوىل  الأن�شطة  �شّهرت 

التي  القانونية  وغري  العادلة  غري  الو�شعيات 

تعريفا  »يتمتعون«  الذين  العمال  فيها  ُط  ُي��َورَّ

اأكرث �شعفا من احلماية الجتماعية  باأ�شكال 

بفعل عقود عملهم ذات املرونة الأكرب. يع�شر 

العمال  منظمات  يف  ال���ش��رتاك  ه��وؤلء  على 

العمالية،  النقابات  مثل  التقليدية  اجلماعية 

احلركة  يف  ع��ج��زا  هاهنا  الق�شية  ولي�شت 

م�شارات  اأ�شكال  م��ع  التعامل  ع��ن  العمالية 

ال�شك  تنامي  يف  بل  فح�شب  اجلديدة  العمل 

يف التنظيمات ال�شكلية وال�شيا�شات املوؤ�ش�شية 

وفقدان الثقة فيها. 

بناء  يف  الرئي�شة  الأه����داف  م��ن  واح���د 

»العامل  يهم  ال��ذي  ذاك  ه��و  ج��دي��دة  هوية 

الفعلي  للتجنيد  اله�ش«. ذلك �شرط �شروري 

وعليه،  ال�شغلية.  العالقات  لنظامية  �شد 

وعرب ه� ل ي، كان الهدف املركزي هو تعزيز 

اليقظة واإطالق الوعي يف �شفوف من ي�شغلون 

اأو حتى من دون  اأقل  مواقع عمل ذات حقوق 

حقوق البتة. )بالتحالف مع فاعلني جماعيني 

ه�  خلقت  مماثلني(  ودوليني  وطنيني  اآخرين 

ل ي، عرب جتنيد معاين جديدة ذات ارتباط 

العمل،  ه�شا�شة  عن  املنجرة  املدمرة  بالآثار 

ب��داأوا  وال�شراع.  للمخا�شمة  جديدا  جم��ال 

الطبيعة  ذات  الأن�شطة  م��ن  ع��دد  ب��اإط��الق 

حاليا  التطور  من  متكنوا  عربها  التعبريية 

نحو م�شتويات اأعلى من الأداتية ومن الت�شكل 

بحيث �شارت ه� ل ي الآن منّظمة. 

<   قانون األوليغارشية الفوالذي؟

يف  جديدة  مرحلة  ي  ل  ه�  اليوم  تخترب 

نطاق  ذات  منظمة  بو�شفها  حياتها«.  »دورة 

والتقنني.  الت�شكل  الآن  ت�شهد  ه��ي  وط��ن��ي، 

يعترب هذا النتقال من الال�شكلية اإىل منظمة 

ولزمة-كافية  منطقية  خطوة  �شكلية  اأك��رث 

ذات  منظمة  بو�شفها  ب�شرعيتها  لالعرتاف 

القانوين  بو�شعها  مت�شلحة  متثيلية.  �شلطات 

التحّدث  اآملة  النتخابي  املجال  نحو  اجتهت 

مع  موؤ�ش�ش  ح��وار  يف  ناخبيها  جمهور  با�شم 

الرغم  وعلى  �شكلية.  وق��وى  اأخ��رى  منظمات 

ابتدعتها  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  الإم��ك��ان��ات  م��ن 

يوؤثر  ب��اأن  ان�شغال  ثمة  يوجد  �شكلية  منظمة 

قانون الأوليغار�شية الفولذي فيها ومي�ش من 

ه�  تركيز  مزيد  اعتبار  على  الثورية  طبيعتها 

عو�شا  �شاملة  بنيتها  على  احلفاظ  على  ي  ل 

عن متابعة اأهدافها الأوىل. قاد النتقال من 

الحتجاج العفوي اإىل التنظيم اإىل ظهور بنية 

وثلمت  ي  ل  ه�  اأه���داف  حّولت  بريوقراطية 

يرى  م��ا  وعلى  ولكن  النزاعية.  اندفاعتها 

 Alberto( بع�ش الكتاب مثل األربتو ميلوت�شي

حمتومة  نتيجة  البقرطة  لي�شت   )Melucci
ذلك  كل  عن  ف�شال  وهي  للمحو  قابلة  وغري 

ل ت�شاحب تغيري الغايات اجلذرية للتنظيم. 

�شتكون هذه البدائل حمل تقدير خالل الأ�شهر 

ال�شيا�شي«.  »املو�شم  افتتاح  باإعادة  القادمة 

من املنتظر اأن نرى خطط تق�شف جديدة يف 

بلدان منطقة اليورو وكذا ما يقابلها من ردات 

فعل تقوم بها احلركات ال�شيا�شية التي ترف�ش 

حالة الركود. عندها وعندها فح�شب �شرنى 

اآثار ت�شاعد ال�شبغة ال�شكلية احلقيقية لدى 

هذه املنظمة املرموقة.

يف  ي«  ل  »ه����  جن��ح��ت  الآن،  ح��د  اإىل 

ال��ن��زع��ات الأول��ي��غ��ار���ش��ي��ة مثلما  احل���د م��ن 

به  ا�شطلعت  ال��ذي  ال��دور  ذل��ك  على  ي�شهد 

من  ع�شر  اخلام�ش  يف  جتنيد  م��ن  مت  م��ا  يف 

مئات  ن��زل  )عندما   2٠12 �شبتمرب-اأيلول 

من  بدعوة  ال�شوارع  اإىل  النا�ش  من  الآلف 

اأو  التق�شف(  على  حمتجني  ل�شكلية  �شبكات 

يف الحتجاجات على امل�شادقة على ميزانية 

الدولة ل�شنة 2٠13 )يف الواحد والثالثني من 

نظمته  وال��ذي   ،2٠12 الأول  اأكتوبر-ت�شرين 

الكنفدرالية العامة للعمال الربتغاليني، اأكرب 

يف  حتى  اأو  الربتغالية(  العمالية  النقابات 

اجلهد الذي بذلته يف التجنيد من اأجل خو�ش 

النقابات  اإليه  دع��ت  ال��ذي  العام  الإ���ش��راب 

من  ع�شر  ال��راب��ع  ي��وم  نّفذ  وال���ذي  العمالية 

نوفمرب ت�شرين الثاين 2٠12    
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تقرير عن مؤتمر علم االجتماع
 البرتغالي السابع

علم اجتماع 
فوق رمال متحركة

بقلم ماريا لويسا كواريسما )Maria Luísa Quaresma(، جامعة أوبورتو، البرتغال

اأعداء متحم�شون من اجليل اجلديد يح�شرون 

موؤمتر علم الجتمج الربتغايل ال�شابع يف اوبورتو، 

19-22 حزيران، 2٠12

موؤمتر علم الجتماع الربتغايل 

ال�شابع يف كلية الآداب بجامعة 

والع�شرين  الثاين  اإىل  التا�شع ع�شر  اأبوتو من 

من �شهر يوليو- حزيران �شنة 2٠12. نظمته 

ع  ب  )ج  الجتماع  لعلم  الربتغالية  اجلمعية 

 1985 تاأ�ش�شت �شنة  اج(، تلك اجلمعية التي 

الربتغايل  الجتماع  علم  تطوير  على  وتعمل 

الذي  العلم  ون�شره، وهو ذاك  به  والع��رتاف 

منا�شب«.  غري  »علما  الديكتاتورية  اعتربته 

1974 وع�شر  �شنة  الدكتاتورية  �شقوط  جلب 

للجمعية  احل��ي��وي��ة  اجل��دي��د  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ونحن  الثمانينات  نهاية  منذ  حديثا.  املكونة 

انعقد

17

 العدد 2 من السلسلة 3 -شباط 2013



ننظم موؤمترا وطنيا كل اأربع �شنوات جامعني 

فاحتني  ولكن  الربتغالية  العلمية  اجلماعة 

الدولية  العلمية  للمعرفة  ذاته  الآن  يف  الباب 

التي تاأتينا من الباحثني الأجانب. 

الأزم��ة  »املجتمع،  املوؤمتر  مو�شوع  ك��ان 

للمرحلة  متاما  منا�شبا  الت�شكل«  واإع���ادات 

القت�شادية  ال�شطرابات  اأن  فيها  بدا  التي 

والجتماعية تعني اأن التوقع اأف�شح يف املجال 

واأن  املخاطرة  اإىل  انتهى  الأمن  واأن  لاليقني 

برنامج  جلب  للخوف.  امل��ج��ال  اأخ��ل��ى  الأم���ل 

اأك��رث  خمتلفة  وموا�شيع  اأ���ش��ك��ال  م��ن  ت��ك��ّون 

متدخال   669 �شموا  اجتماع  ع��امل  األ��ف  من 

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  خمتلفة.  موؤ�ش�شات  م��ن 

موؤ�ش�شات  م��ن  ك��ان��وا  منهم  ب��امل��ائ��ة   72 اأن 

اأن  اإىل  ن�شري  اأن  علينا  فاإن  برتغالية  جامعية 

باملائة(   19( عالية  ن�شبة  جمع  املوؤمتر  هذا 

من  وخا�شة  الأج��ان��ب  الجتماع  علماء  م��ن 

الربازيل.

التا�شع  انعقد اجتماع ما قبل املوؤمتر يف 

ع�شر م��ن ي��ول��ي��و- ح��زي��ران م���ربزا م��ب��ادرة 

جديدة توجهت اإىل علماء الجتماع ال�شبان. 

للق�شايا  مناق�شة  تنظيم  يف  الفكرة  متثلت 

م�شارا  للتّو  ب���داأوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  تهم  التي 

يف  اندماجهم  اأي  الجتماع،  علم  يف  مهنيا 

بحثي  م�شار  اتباع  اإمكانات  اأو  العمل  �شوق 

يف  الأوىل  النقطة  ك��ان��ت  الخت�شا�ش.  يف 

ال��ربن��ام��ج م��ت��م��ح��ورة ح���ول ح�����ش��ور رئي�ش 

مايكل  الج��ت��م��اع  لعلم  ال��دول��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

وح�شرها   )Michael Burawoy( بوروواي 

من  ال�شد  وعلى  ���ش��اب.  اجتماع  ع��امل   18٠

منط املوؤمترات التقليدية التي غالبا ما تكون 

امل�شاركني  بني  امل�شافات  ومتباعدة  هرمية 

مايكل  مع  »حم��ادث��ة  املعنونة  اجلل�شة  كانت 

ب������وروواي« ق��د ان��ط��ل��ق��ت اأ���ش��ه��را ق��ب��ل ذاك 

التاريخ عندما اقرتح علماء الجتماع ال�شبان 

متجاوبا  يثريها.  اأن  رج��وه  واأ�شئلة  ق�شايا 

يف  التفكري  ب���وروواي  الأ�شتاذ  خا�ش  معهم 

دميقراطية املعرفة العلمية واحتكار ال�شرعية 

الآك��ادمي��ي  الإن��ت��اج  مراكز  قبل  من  العلمية 

الكبرية واإمكانيات التدخل ال�شو�شيولوجي يف 

املجال العمومي يف ظرف الأزمة القت�شادية 

والجتماعية والعديد من املوا�شيع الأخرى. 

املتبقية  ال��ث��الث��ة  امل��وؤمت��ر  اأي����ام  خ���الل 

اأ����ش���رك ب��رن��ام��ج اآك���ادمي���ي م��ت��ن��وع ق��ادت��ه 

جل�شات عمومية حول »املجتمع وال�شيا�شات«، 

و«الأزم��ة  والقيم«  والدميقراطية  و«املجتمع 

مرموقة  معروفة  وجوها  ال�شيا�شية«  والآف��اق 

معروفني  برتغاليني  اج��ت��م��اع  ع��ل��م��اء  وك���ذا 

احل�شور.  م��ع  خ��الق  تفاعل  يف  وحم��رتم��ني 

على  تفي�ش  كانت  موا�شيع  الور�شات  ناق�شت 

لإقامة  الأر�شية  مهّيئة  الخت�شا�شات  حدود 

اجل�شور بني الإنتاج العلمي والفعل الجتماعي 

وال�شيا�شي. ناق�ش الخت�شا�شيون الربتغاليون 

والأجانب اآثار �شيا�شات اجلنوب الأوروبي يف 

واله�شا�شة  والعمل  حقول من قبيل القت�شاد 

وال�شحة والتعليم والتقدم يف ال�شن واحلماية 

ويف  والبيئة.  الرتابية  واملجالت  الجتماعية 

اجلل�شات  م��ن  العديد  هناك  كانت  الأخ���ري 

اأكرثها  كانت  والتي  املحددة  املوا�شيع  ذات 

اجتماع  وعلم  واملهن،  التنظيمات  جماهريية 

واملدن،  والت�شال  والثقافة  والفن،  الرتبية، 

العوملة  واأخ��ريا  الرتابية  واملجالت  واحلقول 

وال�شيا�شات واملواطنة.

ثقايف  برنامج  العلمي  الربنامج  راف��ق   

لأ�شرطة  ا�شتمل على عرو�ش  وا�شع  وترفيهي 

وعرو�ش  الطالبي  للم�شرح  ومنتدى  ق�شرية 

م��و���ش��ي��ق��ي��ة )اأث��ث��ت��ه��ا ف���رق م��ع��روف��ة ول��ك��ن 

لهم« وه��و م�شروع  م���اأوى  م��ن ل  »اأورك�����ش��رتا 

 Casa( املو�شيقى  دار  يف  الرتبوية  امل�شلحة 

وُت��ّوج��ت  ك��ت��ب.  وم��ع��ار���ش   ))da Música
الأيام الثالثة بحفل ع�شاء املوؤمتر وهي حلظة 

بني  ال��ت��وادد  وتظافر  ل��ل��ق��اءات  خم�شو�شة 

العاطفي. عندها  ال�شو�شيولوجيني والت�شبيك 

واملناق�شة  للحوار  �شخم  منتدى  اختتام  مت 

الربتغايل  املجتمع  يف  له  اأثرا  را�شما  العلمية 

امل��ع��ا���ش��ر ح��ي��ث ي��ب��دو ع��ل��م الج��ت��م��اع اأك��رث 

الب�شمة  ولكن  للتدخل احليوي.  فاأكرث حقال 

م�شاراتنا  على  كانت  الحّم��اء  على  الأع�شى 

الجتماع  لعلم  ع�شقنا  اأك��دت  حيث  احلياتية 

واأك�شبته حيوية متجددة    
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انعطافة علم االجتماع 
التايواني الثالثية

بقلم هسينغ هوانغ مايكل هسيياو )Hsin-Huang Michael Hsiao(، مدير معهد علم االجتماع، آكاديمية سينيكا، 
تايوان، رئيس سابق للجمعية التايوانية لعلم االجتماع

على نظرة ا�شرتجاعية ميكن القول اإن لتاريخ علم 

الجتماع يف تايوان �شبغته اخلا�شة. على الرغم من 

موقع تايوان حتت احلكم ال�شتعماري الياباين يف ما بني 1895 و 1945 

فلي�ش من دليل على مرياث اأو وراثة من تقليد علم الجتماع الياباين 

اجتماع  لعلم  موا�شلة  اأو  ا�شتزراع  على  ول  فيها،  الع�شرين  القرن  يف 

الوطني  احل��زب  ا�شتلم  عندما   )1945-1911( ال�شني  جمهورية 

ال�شيني )ح و �ش( حكم ال�شني من اليابانيني على اأثر احلرب العاملية 

الثانية. بداأ ميالد علم الجتماع يف تايوان يف بدايات ال�شنوات 196٠ 

عندما ا�شطبغ بتاأثري عميق من علم الجتماع الأمريكي مبا قاد نحو 

عالقة تبعية خالل ال�شنوات من 196٠ اإىل 198٠. عندها انتقلنا اإىل 

الجتماع  علم  يف  الأهلية(«  ال�شبغة  )اإ�شفاء  التاأهيل  »حركة  مرحلة 

بالتوازي مع علم النف�ش والأنرتوبولوجيا بو�شفها ردة فعل جماعية �شد 

ما اأ�شرنا اإليه اأعلى هذا من التبعية املفرطة للنماذج العلمية الآتية من 

الوليات املتحدة، وعندها بداأ م�شهد علم الجتماع التايواين يف التغرّي. 

�شفوف  الذاتي يف  النقد  على ممار�شة  وفاق  بناء  البداية مت  يف 

اجليل الثاين من علماء الجتماع التايوانيني، الذين كانوا يف احلقيقة 

قد تلقوا تدريبهم يف اأمريكا، حول افتقار علم الجتماع لبحث ميداين 

عن  النظر  ب�شرف  البالد  لواقع  منا�شبته  و�شعف  تايوان  حول  �شلب 

بتطوير  الثاين  اجليل  هذا  نادى  التايوانية.  التجربة  تنظري  حماولت 

التايوانية.  والتاريخية  الثقافية  الهوية  يتمثل  الجتماع  لعلم  »متجذر« 

و�شرعان ما انخرط علماء الجتماع يف »حركة تغيري ليربايل« بعد اأن 

تيقنوا من اأن حكم ح و �ش ال�شتبدادي كان معيقا لتطور علم اجتماع 

تايوان،  يف  ودميقراطي  حر  جمتمع  باإر�شاء  طالبوا  وم�شتقل.  �شليم 

و�شعت »حركة التغيري الليربايل« اإىل جعل علم الجتماع مفيدا يف تقدم 

الجتماع  علماء  �شهد  وباخت�شار،  التايوانية.  ال�شيا�شية  الدمقرطة 

198٠ جتربة ثنائية من »اإ�شفاء ال�شبغتني  التايوانيون منذ ال�شنوات 

الأهلية والليربالية« التي مل تكتف باإعادة هند�شة مبا�شرة لطبيعة علم 

الجتماع بل وغريت كذلك، بطريقة غري مبا�شرة، م�شار تطور املجتمع 

وال�شيا�شات يف البالد.

تخ�شي�شا، كانت هناك انعطافات ثالثة �شاحبت حركة »التاأهيل 

املا�شية.  الثالثة  العقود  خالل  التايواين  الجتماع  علم  يف  واللربلة« 

الوقوف  اإىل  �شعت  التي  املعتدلة«  الأوىل«النعطافة  النعطافة  كانت 

التغري الجتماعي. واحدة من  الواقع الجتماعي وعلى  على مميزات 

التغري الجتماعي  باإجراء »التحقيق حول  البدء  الدالة كان  التحولت 

التايواين« وا�شع النطاق وتعزيزه منذ 1984، والذي مكن من معطيات 

التايواين.  املجتمع  يف  الكربى  للتيارات  وّثقت  القيمة  عالية  ميدانية 

امل�شاكل  وحللت  و�شفت  التي  الكتب  من  جمموعة  ن�شر  الثانية  وكانت 

الجتماعية الكربى التي كانت تواجه تايوان بو�شفها جمتمعا يف طور 

 ،1984  ،1979 اإنتاج �شت جملدات يف  الآن  اإىل حد  النتقال. وقد مت 

1991، 2٠٠2، 2٠٠5، و2٠1٠. وقد ا�شتخدمت بو�شفها كتبا مرجعية 

موثوقة لالآكادمييني واجلمهور على حد ال�شواء. 

التي  النقدية«  »النعطافة  الثانية  الجتماع  علم  انعطافة  كانت 

خا�شت يف العديد من الق�شايا العمومية. كان اأحد التحولت الرئي�شة 

�ش  و  ح  حكم  عليها  يعاقب  ك��ان  التي  ال�شيا�شية  امل��ح��ّرم��ات  حت��دي 

الإثنية  وه��ي  ممنوعة  بحث  جم��الت  امل�شبق  بتحديده  ال�شتبدادي 

والنوع  الطبقية  والنق�شامات  الجتماعية  والطبقة  الإثنية  والعالقات 

من  لي�ش  وعليه  اجلن�شني.  بني  والالم�شاواة  )اجلندر(  الجتماعي 

باالعتماد

»أكثر تطورات علم االجتماع 
حيوية ونشاطا حدث عندما 

شهدت تايوان التحوالت 
األكثر عمقا«
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والتغري  الجتماعي  واحلراك  الجتماعية  الطبقة  حتتل  اأن  امل�شتغرب 

 166 كّونت  التي  ف�شال   1133 �شمن  ال�شلة  ذات  واملوا�شيع  البنيوي 

جملدا يف علم الجتماع من�شورا يف ما بني 198٠ و 2٠11 املرتبة الأوىل 

بالإثنية )131  املتعلقة  املوا�شيع  تتبعها  214 ف�شال(  قدره  )مبجموع 

وخ�ش�ش  ف�شال(.   78( اجلندر  على  املركزة  الق�شايا  ثم  ف�شال( 

م�شروع بحث �شخم اآخر للتوثيق لربوز وممار�شة احلركات الجتماعية 

وعليه  امل��دين.  املجتمع  يف  الجتماعي  احلركي  والن�شاط  ال�شاعدة 

الآن، خم�ش كتب كربى حول احلركات الجتماعية،  اإىل حد  اأنتجت، 

ال�شتناد  املعتاد  من  بات  كما  اجلامعية  املركبات  ا�شتعمالها يف  ات�شع 

 ،1989 يف  ن�شرها  مت  وق��د  الجتماعية.  احل��رك��ة  حلقات  يف  اإليها 

2000،2006، 2٠1٠ و2٠11. 

لعلم  جلبت  التي  اجلذرية«  »النعطافة  الثالثة  النعطافة  كانت 

الجتماع دورا يف نطاق الدمقرطة ال�شيا�شية لتايوان. كان العديد من 

علماء الجتماع كتابا ن�شطني للمقالت على اأعمدة اجلرائد واملجالت 

ال�شعبية منظمني وم�شاركني يف الندوات العمومية واملوؤمترات ال�شحفية 

من اأجل الدفاع عن ق�شية الدميقراطية والرتقاء بها. جوهريا مار�ش 

علم  اأدرج��وا  اأو  العمومي  الجتماع  علم  التايوانيون  الجتماع  علماء 

عدد  الثمانينات.  منذ  للدميقراطية  املنا�شرة  احلركات  يف  الجتماع 

ون�شطني  عموميني  مثقفني  بو�شفهم  ن�شطة  م�شاركة  �شاركوا  منهم 

�شمن  متنوعة  جبهات  وقيادة  وجتنيد  اإطالق  يف  مبا�شرة  منخرطني 

احلركات الدميقراطية.

الثمانينات  الجتماعي منذ  والتغيري  الجتماع  تظهر جدلية علم 

�شهدت  عندما  حدث  ون�شاطا  حيوية  الجتماع  علم  تطورات  اأكرث  اأن 

تايوان التحولت الأكرث عمقا. قادت التحولت الجتماعية وال�شيا�شية 

مع  ع�شوي  تعاطف  تطوير  نحو  املحليني  الجتماع  علماء  التايوانية 

الواقع التايواين وحفزتهم على حتدي احلكم ال�شتبدادي عرب اإطالق 

احلركات  امل�شاركة يف  على  �شجعتهم  بل  نقدي  اجتماعي  علمي  بحث 

املنا�شرة للدميقراطية. بفعله هذا مل يكن علم الجتماع جمرد جتربة 

حتريرية بل، ويف املقابل، �شاعد املجتمع التايواين على اأن يكون اأكرث 

دميقراطية اأي�شا    
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مأْزُق علِم اجتماِع 
أّمٍة صغيرٍة

سوجان هوانغ )Sujan Huang(، جامعة تايبي الوطنية، تايوان

حالة تايوان

ومن  العدد  قليلة  بزمرة  عاما   6٠ من  اأقل  منذ  انطالقته 

ا علم الجتماع  دون تدريب يف م�شتوى ر�شائل الدكتورا، مَنَ

 3٠٠ قرابة  َيُعّد  اخت�شا�شا  لي�شبح  الأخ��رية  ال�شنني  يف  تايوان  يف 

حا�شل على درجة الدكتورا. وقد اأجنز علم الجتماع تطورا ملحوظا 

يف البحث و�شاهم يف املداولت ال�شيا�شية العمومية، كما اأجنز خطوات 

ل مكا�شب لبالد حولت ذاتها ب�شرعة من جمتمع زراعي اإىل قوة  وح�شّ

�شناعية. ولكن ثمة حّدا يقف يف وجه علم الجتماع التايواين يف �شعيه 

يفر�شه  وهو حد  ذاته  فهم جمتمعه  ا�شتجالء  اإىل  واملنهجي  النظري 

البلد  �شاكنة  املحكوم هو ذاته بحجم  ال�شغري  العلمية  حجم جماعته 

من  عدد  على  نف�شه  فار�شا  احلد  هذا  يبدو  الآك��ادمي��ي.  وا�شتثماره 

العلمية  وكذا على عدد من الخت�شا�شات  الأخرى  ال�شغرية  البلدان 

الجتماعية الأخرى.

اآخر  علمي  اخت�شا�ش  اأي  مثل  مثله  اليوم  الجتماع  علم  يتمتع 

جمموعات  اإىل  تق�شيمه  درج  بحيث  التخ�ش�ش  من  عالية  بدرجة 

اأكرث من  الواحد منها باملقابل على  التي ي�شتمل  من احلقول الفرعية 

من  اأعواما  التخ�ش�ش  هذا  مثل  يتطلب  البحث.  جمالت  من  دزينة 

التدرب النظري واملنهجي واملمار�شة بغية اإجراء درا�شة ذات دللة اأو 

اأن  3٠٠ عامل اجتماع  اأي عمل معترب. يعني وجود جماعة مما يناهز 

غالبية فروع علم الجتماع قادرة على الأكرث على انتداب زمرة بعدد 

اأ�شابع اليد الواحدة من الباحثني الن�شطني واأن العديد من الظواهر 

الجتماعية تظل بب�شاطة غري مبحوث فيها.  

وباعتبار اأن العديد من وجوه املجتمع التايواين ظلت غري م�شمولة 

بالبحث العلمي الجتماعي فاإن فهمنا ال�شو�شيولوجي لتايوان يت�شمن 

عديدا من الرقاع الفارغة وا�شعة املدى، وباملقابل يعّطل نق�ش املعرفة 

هذا بحثنا. من دون م�شاعدة منا�شبة من الدرا�شات الأهلية تفح�ش 

وي�شتدل بها يجد بحثنا وتدري�شنا نف�شيهما جمربين على الرتهان اإىل 

جنرب  ما  كثريا  الأهلية.  املواد  اإىل  الرتهان  من  اأكرث  الأجنبية  املواد 

الفرتا�شي.  التاأمل  على  التعويل  على  املحلية  الو�شعية  اإىل  بالن�شبة 

ونتيجة لذلك يقوم ق�شم دال من فهمنا للمجتمع التايواين يف احلقيقة 

التقارير  ق��راء  ويجد  �شلبة  بحوث  م��ن  اأك��رث  عاملة  تخمينات  على 

واملعرفة  التخميني  العمل  بني  التمييز  يف  ال�شعوبة  بالغ  الآكادميية 

العميقة. 

الفرعية  احل��ق��ول  اإىل  بالن�شبة  حتى  الن�شطني  الباحثني  ع��دد 

وتظهر  الآحادية.  الأعداد  يتجاوز  الآكادميي ل  النتباه  ت�شرتعي  التي 

الإ�شدارات ب�شفة متقطعة وبطيئة تف�شلها �شنوات اإن مل تكن عقود. 

حتى  �شنوات  الأم��ر  يتطلب  الن�شبية  ال�شعبية  ذات  احلقول  يف  وحتى 

ولي�ش احلوار بني  اأو معلقا عليه.  به  الواحد منا م�شت�شهدا  ُيرى عمل 

َدُة الآكادميية واقع لي�ش اإل بالن�شبة للعديد من  الزمالء اإل حلما، والِوحنْ

الباحثني. حتى اأف�شل الباحثني تتملكه خيبة الأمل جراء افتقاد الردود 

املتفاعلة والتقدير.

اأي�شا  تعني  واحل��وار  الزمالء  ندرة  اأن  هو  ذلك  من  اأ�شواأ  هو  ما 

افتقاد املراجعات والت�شويبات يف البحث. وميكن يف اأق�شى احلالت 

بعد

»علم االجتماع التايواني 
ملزم بأن يكون في أغلبه 

صناعة توريد استبدالي«
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حول  الوحيد  املتوفر  الأهلي  امل�شدر  العيوب  كثري  اإ���ش��دار  يظل  اأن 

التقليدية مت�شببا يف  مو�شوع ما ملدة عقد غامنا خطئا و�شع احلكمة 

تيه كل من يركن اإليه على طول اخلط. 

اإذا ما ظل كل هذا العدد الكثري من املوا�شيع مفتقرا اإىل الدر�ش 

اأو حتى غري مفهوم بالكامل فحتى املوا�شيع املدرو�شة بالكامل تعاين 

من الت�شورات غري املنا�شبة. �شبب ذاك ب�شيط. فعند قيامنا بالبحوث 

نحن ل نكّون الت�شور الكامل من ال�شفر، بل، وبدل من ذلك، نرتبط 

مبخزون م�شرتك من املعرفة اخللفية يكون قد مت بناوؤه ب�شفة جماعية 

من  ال�شد  على  امل�شرتك.  جمتمعنا  وح�ش  العلمية  اجلماعة  قبل  من 

هذه اخللفية من خمزون املعرفة امل�شرتكة نوؤّول معطياتنا ون�شل اإىل 

ا�شتخال�شات بحوثنا. عندما يكون هذا املخزون من املعرفة امل�شرتكة 

يجازف حتى  الغالب،  فيه على  وم�شكوكا  النق�ش  بالغ  حول جمتمعنا 

كان  مهما  اآخر  بتعبري  يكت�شفه.  ما  تاأويل  يف  باخلطاأ  اليقظ  الباحث 

نفتقده  ملا  ميكن  الت�شميم،  ح�شن  وحتليلها  املعطيات  وجتميع  بحثنا 

اإىل  بي�شر  يقودنا  اأن  جمتمعنا  حول  معرفية  خلفية  من  حاّدا  افتقادا 

تاأويل عائب ملا نتو�شل اإليه من نتائج بحوثنا. 

وف�شال عن ذلك، تعوق ندرة البحوث املحلية ظهور مفاهيم اأ�شلية 

لكل  منا.  واحد  كل  به جمتمع  يتميز  ما  نحتاجها يف حتليل  ونظريات 

جمتمع نوع من الفرادة ل ميكن فهمها فهما منا�شبا با�شتخدام مفاهيم 

النادرة  غري  احل��الت  ه��ذه  مثل  يف  اخل��ارج.  من  م�شتورة  ونظريات 

وف�شال عن املعطيات املحلية فاإن احلاجة تظل ما�شة اإىل مفهوم اأهلي 

اإذا  هذا  منا،  الواحد  ملجتمع  الكامل  الفهم  اأجل  من  اأهلية  نظرية  اأو 

اإذا  وحتى  ذلك.  تطوير  على  القادرين  الأ�شاتذة  من  كاف  عدد  وجد 

اأو نظرية اأهلية جيدة  ما جنح باحث يف ا�شتنباط مفهوم اأهلي موفق 

يف مثل هذه احلالت املحظوظة والنادرة فاإن عددا نزيرا من الزمالء 

مناف�شة  مواجهة  ففي  به.  وال�شت�شهاد  لتقديره  ا�شتعداد  على  يكونون 

اآلف  بل  مئات  �شاأنها  من  تعلي  التي  امل�شتوردة  والنظريات  املفاهيم 

املفهوم  تت�شاءل حظوظ  الدولية  املن�شورات  بها يف  ال�شت�شهادات  من 

مو�شة  من  الرغم  على  باأتباع.  الفوز  يف  الأهلية  النظرية  اأو  الأهلي 

الزمالء  عدد  ندرة  واقع  فاإن  والنظريات  املفاهيم  ب«اأهلية«  املناداة 

يي�ّشر متّتع مثل  الآخر ل  بال�شت�شهاد على  الواحد منهم  اإحالة  وندرة 

ال�شوق  امل�شداقية يف  يكفي من  املحلية مبا  والنظريات  املفاهيم  هذه 

الجتماع  يبدو علم  لذلك  تبعا  الزده��ار.  تتمكن من  الآكادميية حتى 

تنتج  ا�شتبدايل  توريد  �شناعة  اأغلبه  يف  يكون  ب��اأن  ملزما  التايواين 

ٍق تغّذي مناذج م�شتوردة باملعطيات املحلية.  ٍع َل�شنْ درا�شات َقطنْ

اأن نكون مت�شائمني؟ على  اأن ن�شنعه �شوى  وعليه ما الذي ميكن 

ال�شيا�شات  من  للعديد  وقيمتها  الجتماعية  العلوم  منا�شبة  اعتبار 

اجلهل  بفعل  العمومية  ال�شيا�شة  لإخفاق  ال�شخمة  والكلفة  العمومية 

الجتماعية  العلوم  يف  ال�شتثمار  اأجل  من  ال�شغط  يف  امل�شوؤولية  فاإن 

الع��رتاف يف  اإىل  اأخ��رى  من جهة  ونحن يف حاجة  نحن.  م�شوؤوليتنا 

م�شتوى  من  الرفع  على  نثابر  واأن  ملجتمعنا  فهمنا  مبحدودية  نزاهٍة 

معرفتنا الجتماعية واأن نكون اأكرث انعكا�شية يف تاأويلنا البحثي    
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القضايا األخالقية والحريات 
الفردية في الشيلي

بقلم أوريانا برناسكوني )Oriana Bernasconi(، جامعة ألبرتو هورتادو، سنتياغو، الشيلي

اإ���ش��الح��ات  امل��ن�����ش��رم��ة  ال��ع�����ش��ري��ات  ط����وال  ال�شيلي 

اج��ت��م��اع��ي��ة يف جم����الت ال�����ش��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وروات����ب 

تطوير  يف  �شك  ول  الإ�شالحات  هذه  �شاهمت  ال�شغل.  و�شوق  التقاعد 

العمل  من  الكثري  ولكن  م�شاواة.  واأكرث  داخليا  ان�شجاما  اأكرث  جمتمع 

يهم  فيما  ماثلة  التحديات  من  العديد  تزال  ل  الإجن��از.  قيد  يزال  ل 

ق�شايا ال�شتقاللية الفردية والعدالة القت�شادية وامل�شاركة ال�شيا�شية 

كل  يف  تقدما  النا�شجة  الدميقراطية  تتطلب  التمييز.  من  واحلماية 

معرفة  اإنتاج  عرب  به  ت�شطلع  دور  الجتماعية  وللعلوم  املجالت  هذه 

طريق  عن  الجتماعية  النزاعات  فك  على  ت�شاعد  اأن  باإمكانها  يكون 

التقليل من الالمبالة مثال و�شوء الفهم وانعدام الثقة.

القيم  فيها  تعترب  التي  الجتماعية  النزاعات  ت�شمى  ال�شيلي  يف 

عن�شرا اأ�شا�شا »النزاعات القيمية« )disputas valóricas(، وتندرج 

يف هذه الفئة املحاورات الجتماعية حول القتل الرحيم وقانون الطالق 

وتقنني الإجها�ش وحقوق الأقليات اجلن�شية. وقد متحورت اأغلب هذه 

الق�شايا  هذه  حول  املناق�شة  ولأن  القانون.  حول  العمومية  املجادلت 

بع�شهم  جتاه  وواجباتهم  اجلماعة  اأع�شاء  حقوق  حول  حوارا  تتطلب 

املجتمع  ثقافة  عن  بالكثري  تنبئنا  اأن  ميكن  درا�شتها  ف��اإن  البع�ش 

حول  ال�شائدة  الأفكار  مثال  لنا  تك�شف  اأن  ميكنها  حيث  الأخالقية، 

الأخالقية  املعايري  وم�شادر  الجتماعي،  وتوزيعهما  والعادل  اخل��رّي 

والإجراءات املّتبعة يف املداولت الأخالقية. 

اق��رتاح  كذلك  ال�شيلي  املجتمع  ب��داأ  الدميقراطية  ا�شتعادته  مع 

ومناق�شة اإ�شالحات خمتلفة موجهة نحو تو�شيع احلريات الفردية واحلد 

الإجها�ش  كان  واإذا  وقراراتهم.  النا�ش  حياة  يف  العمومي  التدخل  من 

ثم  الغربية  املجتمعات  يف  الأخالقية  احل��وارات  من  العديد  افتتح  قد 

باإ�شالحات د�شتورية من  ال�شيلي  املطالبة يف  فاإن  الرحيم  القتل  تالها 

الرتبية  مب�شاألة  ب��دءا   199٠ ال�شنوات  بداية  يف  انطلقت  القبيل  ه��ذا 

)ومل  �شنوات  لت�شع  امتد  الطالق  قانون  حول  حوار  تالها  ثم  اجلن�شية 

تتم امل�شادقة عليه اإل �شنة 2٠٠4(، فتقنني عرب �شت مبادرات ت�شريعية 

»للموت بكرامة« وتكري�ش احلق يف املوت الرحيم وهو احلوار الذي و�شل 

الأقليات  حقوق  حول  اليوم  احلوار  ويتوا�شل   .2٠12 ب�شنة   2٠٠٠ �شنة 

اجلن�شية وحبة »ال�شباح املوايل« )»morning-after«( ملنع احلمل.

تو�شيع  يتحول  عندما  النزاعات  هذه  مثل  يف  ما  جمتمع  ينخرط 

وفيما  �شيا�شية.  م�شاريع  اإىل  التمييز  �شد  والن�شال  الفردية  احلقوق 

يحتفل بع�ش ال�شيليني بهذه املطالب بو�شفها عالمة على ن�شج اأخالقي 

ياأ�شف لها البع�ش الآخر بو�شفها عالمة على ت�شاهل خمل وانحطاط 

اأخالقي ل بل اأزمة. قمُت باإعادة تركيب وحتليل اأنظمة التربير والنقد 

امل�شتخدمة يف اخلالف الذي اأحدثته املبادرات الت�شريعية لتقنني القتل 

الرحيم »واملوت بكرامة« يف ال�شيلي . كان ذلك حوارا قانونيا واأخالقيا 

البيولوجية  البحوث  يف  احلديثة  التطّورات  خلقت  لقد  التاأثري.  بالغ 

والبيولوجية الطبية اإمكانات جديدة للتدخل يف حياة الب�شر ومعاجلتها 

�ِشَبًة اإياها تعريفا جديدا متاما. ُتظهر  وتو�شيعها وتطويرها واإنهائها ُمكنْ

وال�شتن�شاخ  الأنبوبي  لالإخ�شاب  امل�شاحبة  الرحيم  القتل  لنا حالت 

والأرحام املت�شوغة اأنها ل تزال حمل نزاعات اجتماعية تقنية ذات بنية 

وحمتوى مماثل وا�شعة حتديات اأخالقية.

حرية  قانونيني:  مبداأين  ب��ني  انق�شاما  اخل��الف  حتليل  ك�شف 

للخرق. من دافعوا عن احلق يف  القابلة  املري�ش وطبيعة احلياة غري 

اإراديا واإيجابيا يطلبه من طبيٍب مري�ٌش  املوت الرحيم راأوا فيه فعال 

و�ّشعوا من  املقرتح  للمحو. من عار�شوا  قابل  اأملا لنهائيا وغري  يكابد 

ال�شلبي  الرحيم  القتل  واأدخلوا  الطبي  ال�شياق  خارج  اإىل  الفعل  مدى 

للمعاجلة. ولكن احلوار جتاوز  اإخ�شاعه  اأو ترك املري�ش ميوت بعدم 

اعتبار هذه املبادئ لي�شمل الو�شف الدقيق حلالت تقنن: طبيعة املوت 

ومفهوم النتحار املَُراَفق واملعاجلة العتيادية اأو اخلارقة واملري�ش ذي 

احلالت الق�شوى اأو املعاجلة البديلة كانت كلها قيد املناق�شة. وعليه 

مل ي�شمل اخلالف القيم التي يحتمل اأن يدافع عنها املواطنون فح�شب 

بل اأي�شا البناء الجتماعي ال�شيا�شي ملا يحتمل اأن يكون مو�شع معاجلة 

»احلديثة  الأزمنة  يف  والعلم  الأخ��الق  بني  وال��رتادف  منفردة  تقنية 

املتاأخرة«    

شهدت

»النزاعات القيمية ـ نضج 
أخالقي أم انحطاط أخالقي«

» لي�ش ما يعترب اأخالقا عامة غري حمدد بدقة فح�شب بل هو 

متغري اأي�شا«

 )�صايال حبيب، 2004(
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حدود السياسات البيئية 
في الشيلي

FLACSO األرجنتين آليخاندرو بلفيني )Alejandro Pelfini(، جامعة ألبرتو هورتادو، سانتياغو، الشيلي و 

اإحتجاج �شد م�شروع �شدى هيدروكهربائية كبري 

يف باتاغونيا، �شيلي

ال�شيلي  اح��ت��ل��ت  م��ف��اج��ئ  ن��ح��و  

العامل،  اأخبار  موقعا هاما �شمن 

فقد جلب ات�شاع الحتجاجات الطالبية على 

تكلفة  العايل  التعليم  اأنظمة  اأرف��ع  من  واحد 

ولت�شاو يف العامل اهتماما غري منتظر. ب�شفة 

اأعم ات�شم العام بات�شاع احلركات الجتماعية 

كانوا  ال��ذي��ن  للمواطنني  الأف��ق��ي  والت�شي�ش 

على  النيوليربالية  تدّعم  ب�شلبية  قبلوا  قد 

ا�شتعادة  على  �شنة  ع�شرين  مرور  من  الرغم 

اجلديدة  ال�شيا�شات  ع��رّبت  الدميقراطية. 

عن نف�شها ل فقط يف ما يخ�ش احتجاجات 

الطلبة بل يف جمالت اأخرى تتجاوز انق�شامات 

ال�شكان  حقوق  وجلبت  التقليدية.  التوزيع 

الذاتي واحلفاظ على  وا�شتقاللهم  الأ�شليني 

بو�شفه  اإليه  ينظر  ال��ذي  »امل�شرتك«  بع�ش 

مل  اأنا�ش  من  والت�شامَن  الدعَم  بيئيا  مرياثا 

يكونوا يف عداد املت�شررين املبا�شرين. 

ات�شعت العديد من الحتجاجات انطالقا 

التظاهر  حدود  وبلغت  املحلية  اجلماعات  من 

يف العا�شمة �شانتياغو م�شتهدفة �شدا هيدرو-

يف   )Hidro Aysén( �شخما  ك��ه��رب��ائ��ي��ا 

بنتاغونيا،  الأ�شيلة يف  املواقع  اأنقى  من  واحد 

تركيز حمطات حرارية كهربائية و�شد  و�شد 

حركة  ب��داأت  عامة.  ب�شفة  ال�شخمة  املناجم 

البيئية  ال�شيا�شة  مب�شاءلة  ل  �شخمة  مواطنية 

على
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يف البالد فح�شب بل وكذلك ال�شيا�شات البيئية 

الأو�شع وارتباطاتها بنماذج ا�شتخراج ل تركيم 

فيها وغري ذات دميومة. يف هذا املعنى ك�شفت 

ال�شيلي فجاأة، وهي التي تعترب واحدة من اأول 

واأجنحها  العامل  يف  النيوليربالية  التجارب 

للتحديث  خمتربا  كونها  حقيقة  عن  ن�شبيا، 

البيئي يف املجتمعات �شبه الطرفية.

البيئية  ال�شيا�شة  ل يتجاوز عمر �شناعة 

بالفعل  ب���داأت  حيث  اأع���وام  ع�شرة  لل�شيلي 

املحيط  جنوب  يف  ال�ّشلمون  تربية  اأزم��ة  بعد 

فعل  ردة  �شيا�شة  جوهرها  يف  اإنها  الهادي. 

تت�شرف بعد حدوث ما يحدث: فهي ل ت�شاهم 

وُتَواِزن  ُتقّيم  ولكنها  اأجندا عمومية  و�شع  يف 

حول  الو�شع  م�شبقة  اأج��ن��دات  ت��ربر  حتى  اأو 

تخدم  ا�شتخراجية.  اأو  اإنتاجية  ا�شتثمارات 

ا�شتخراج  وتربير  اإن��ت��اج  اإع���ادة  ال�شيا�شات 

املعادن اخلام التي متثل اأ�شا�ش ثروة ال�شيلي 

واخل�شب  املربى  ال�شلمون  الراهنة.  الن�شبية 

واملعادن هي �شادرات ال�شيلي الرئي�شة، وهي 

اأه��داف  ذات  بيئية  تعديلية  تنظيمات  حمل 

ثالثة: حماية املوارد ) ولكن من دون اأن ي�شمل 

ذلك النظام البيئي املحيط( وال�شيطرة على 

على  واحلفاظ  البيئية  الجتماعية  النزاعات 

تهم  الت�شريعي.  والأمن  امل�شتثمرين  م�شالح 

ال�شيا�شات البيئية التي ترّكز على هذه املوارد 

ال�شتخراجية ثالث فاعلني: امل�شتثمر )عادة 

الدولة  للقوميات(،  عابرة  �شركة  تكون  ما 

امل�شروع  التي ترخ�ش وجتيز  بو�شفها اجلهة 

التمويلي كذلك، اخلرباء )جمموعات التفكري 

اأو وكالت تقدير الأثر البيئي( الذين يوفرون 

يرتبط  املعني.  للم�شروع  العلمية  ال�شرعية 

هوؤلء الفاعلون ببع�شهم البع�ش عرب �شبكات 

نخبوي  بني  ما  حتالف  عن  عبارة  هي  قوية 

فيما  البيئية  ال�شيا�شات  حقل  على  يهيمن 

َكُن املجتمع املدين واملواطنون العاديون يف  ُيرنْ

دور املراقبني.

الكيفية  حتليل  اإىل  م�شروعي  ي��ه��دف 

نف�شها  ال�شبكة  ه���ذه  ب��ه��ا  ت��ع��زز  ب��ه��ا  ال��ت��ي 

بو�شفها خطابا مهيمنا )وخا�شة عرب خطاب 

منتظما  لل�شركة«(  الجتماعية  »امل�شوؤولية 

)»الت��ف��اق��ات  ل  مف�شّ موؤ�ّش�شي  ات��ف��اق  ح��ول 

البيئي«  الأثر  »تقدير  م�شتخدما  التلقائية«( 

البيئية  ال�شيا�شة  يف تربير هيمنته على حقل 

مت  ال�شياق  ه��ذا  مثل  يف  اإن��ت��اج��ه��ا.  واإع����ادة 

مثل  والدميقراطية  التقدمية  املُُثل  اختزال 

اأداة  اإىل  وامل�شاركة  وال�شفافية  امل�شوؤولية 

عن  امل��دين  واملجتمع  وال�شوق  الدولة  لف�شل 

املرنة  الرتباطات  اجتاه  يف  البع�ش  بع�شهم 

من  م�شارا  اأن  الثابت  من  الذاتي.  والتعديل 

اإج��راءات  من  البع�ش  واأن  انطلق  قد  التعّلم 

اإ�شفاء ال�شبغة الدميقراطية قد طراأ كذلك 

ُمراقب« حتت  تعّلم  »م�شار  �شاكلة  على  ولكن 

ال�شوؤال  �شعيف.  دميقراطي  م�شار  و�شاية 

اإىل  تعود  احل���دود  كانت  اإن  ه��و  يثور  ال��ذي 

ِدم  ُتقنْ التي  الأداتية  ال�شتخدامات  »جم��رد« 

اأم  املهنية  النخبة  حتالف  جمموعات  عليها 

وال�شفافية  )امل�شوؤولية  باملُُثل  مرتبطة  اأنها 

ال��ت��ي تت�شف، يف  وامل�����ش��ارك��ة( ذات��ه��ا وه��ي 

التقدمية  م��ن  اأق���ل  ب��ق��در  التحليل،  منتهى 

مواطنٌة  تثري  معهود.  هو  مما  والدميقراطية 

يف  ج��دي��دة  اأ�شئلة  ون�شاطا  ح�شا�شية  اأك��رث 

الف�شاء العمومي اآخذة بيد ال�شيا�شات اإىل ما 

يتجاوز املوؤ�ش�شات القائمة نحو ال�شوارع ونحو 

التغطيات الإعالمية    
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المهاجرون 
يحتلون

وسط سانتياغو )الشيلي(
بقلم كارولينا ستيفوني)Carolina Stefoni(، جامعة ألبرتو هورتادو، سانتياغو، الشيلي

دكانه تقدم ملهجريين من بريو وكولومبيا يف 

و�شط مدينة �شنتياجو،�شيلي

القلب من مركز �شانتياغو ال�شيلي 

اأكرب  ميتد  والتاريخية  احل�شرية 

ع��ددا  املنطقة  جت��م��ع  للمهاجرين.  م��ع��زل 

بلدان  خمتلف  م��ن  املهاجرين  م��ن  معتربا 

اأمريكا الالتينية على الرغم من وجود اأغلبية 

اأ�شل بريويف بني �شفوفهم. طّور هوؤلء  ذات 

مكّثفا  جتاريا  ن�شاطا  الربوفيون  املهاجرون 

مثل  الأجنبية  ال�شاكنة  منتجات  على  ترّكَز 

تباع  التي  اجلاهزة  والأك���الت  الطبخ  اأواين 

بو�شفها وجبات �شارع خفيفة ومراكز النداء 

و�شحن الطرود وخدمات التحويل.

خلف  تقف  التي  العوامل  بع�ش  تتمثل 

ومتاجر  م�شاكن  توفر  يف  املعزل  ه��ذا  تطور 

�شاكنته  من  املدينة  مركز  خلو  بفعل  قدمية 

املا�شية،  الع�شريات  طوال  �شريورته  املمتدة 

املنازل  توفر  بفعل  املهاجرين  اأع��داد  وكثافة 

ب�شفة  توؤجر  �شغرية  غرف  اإىل  تق�ّشم  التي 

ل�شكلية ومتركز �شركات توريد توفر منتجات 

متناول  يف  اإياها  وا�شعة  ب��ريويف  اأ�شل  ذات 

بف�شل  املنطقة  اإىل  للتو  الوا�شلني  الباعة 

في
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حكومات  حكم  اإّبان  املنجزين  العفو  م�شاري 

�شيا�شي  حتالف   ،Consertación( التوافق 

لو�شط الي�شار( والذين �شمحا بتقنني اأو�شاع 

�شمن  التايل  اندماجهم  وي�شرا  املهاجرين 

التجارة النظامية. 

املعزل.  لهذا  ثالثا  �شمات  اأب��رز  اأن  اأود 

ما  غالبا  واأع��م��ال��ه،  املهاجر  عمل  يف  اأول، 

والال�شكلية  ال�شكلية  امل��م��ار���ش��ات  ت��ت��ب��ادل 

ففيما  امل��واق��ع.  والالنظامية(  )النظامية 

قارعة  اإنهاء جتارة  املدينة يف  رغبت حكومة 

الطريق ل تزال اإىل الآن متاجر نظامية تقوم 

قارعة  على  البيع  مثل  لنظامية  مبمار�شات 

الطريق والعمل من دون عقود اأو بيع منتجات 

غري مرخ�ش يف بيعها. هذه املمار�شات هي يف 

احلقيقة ا�شرتاتيجيات ترفيع يف اأرباح الباعة 

من  مرتفع  م�شتوى  ذات  �شوق  يف  املنخرطني 

املناف�شة واإذا ذات عائدات اقت�شادية نزيرة.

امل��ظ��ه��ر امل��ه��م ال��ث��اين ال���ذي ي��ج��ب اأن 

بو�شفه  ي�شتغل  امل��ع��زل  ه��ذا  اأن  ه��و  ي�شجل 

نقطة جغرافية مرجعية يف بناء هوية جماعة 

الف�شاء بني �شفوف  ُعّرف هذا  للمهاجرين. 

قبل  ومن  �شانتياغو،  يف  املقيمني  املهاجرين 

يف  يحيون  من  قبل  ومن  املدينة  �شكان  باقي 

التقاء  مكان  باأنه  الأ�شلية،  املهاجرين  بلدان 

لكل من يقا�شم غريه كينونته املغرتبة.

املعزل  مب��وق��ع  ال��ث��ال��ث  العن�شر  يتعلق 

يف  ت��اأث��ريه  وكيفية  املدينة  �شمن  اجل��غ��رايف 

ال��ع��زل.  يتخذها  ال��ت��ي  وامل��ع��اين  الأ���ش��ك��ال 

احل�شري  �شانتياغو  مركز  يف  وج��وده  يعني 

اأن��واع  كل  اأ�ش�شوا  املهاجرين  اأن  والتاريخي 

املنطقة  �شكان  بباقي  الجتماعية  ال�شالت 

اأو  امل��ك��ات��ب  م�شتخدمي  م��ن  اأك���ان���وا  ���ش��واء 

�شاعد  عامة.  العّمال  اأو  اخَلَدَمة  اأو  ال�شواح 

منط ال�شالت الجتماعية التي اأقاموها على 

هند�شة ال�شبغة واملعاين واحلدود التي تطبع 

املعزل.

وب���ال���ف���ع���ل، ف��ق��د ت���ول���دت ع���ن ُط����ُرق 

ال��ت��وّط��ن يف م��ك��ان حم���ّدد  امل��ه��اج��ري��ن يف 

ومتثالت  معاين  املدينة  مركز  يف  جغرافًيا 

اأخرى  غالبا ما تكون يف تعار�ش مع ق�ش�ش 

مثالني.  نربز  اأن  هاهنا  املمكن  من  للمدينة. 

هذا  اأن  تعترب  التي  الفكرة  يف  الأول  يتمثل 

اجلزء من املدينة ذو اأهمية مدنية من حيث 

والق�شائية  التنفيذية  ال�شلطات  موقع  كونه 

ُت مبنى الدولة ووزارة العدل والعديد من  َعَنينْ

املكاتب احلكومية. هاهنا مت تاأ�شي�ش املدينة، 

اإعالن الإ�شتقالل، و عليه  اإم�شاء  وهاهنا مت 

القوية  والدميقراطية  التاريخية  الدللة  فاإن 

جتد نف�شها يف توّتر مع فكرة اأن املوقع موقع 

مهاجرين وللمهاجرين.

الكونية  املدينة  �شوؤال  املعزل  يثري  ثانيا، 

�شانتياغو  اأكرث حداثة يف متثيل  وهي طريقة 

املدينة.  قبل حكومة  موؤخرا من  مت تطويرها 

نظيفة  ملدينة  ت��روي��ج  حمالت  ذل��ك  وي�شمل 

�شيا�شات  �شل�شلة  مع  ترتافق  ومنظمة  واآمنة 

موجهة نحو ا�شتعادة الف�شاء احل�شري ملركز 

خلّوه  تزايد  عقود  ط��وال  �شهد  ال��ذي  املدينة 

معزل  وج��ود  ُيَعّد  له.  وهجرهم  ال�شّكان  من 

مهاجرين غريبا عن فكرة املدينة الكونية اأو 

املدينة يف تطويره  مركز جتارة عاملي ترغب 

هذه ال�شنني.

ي����ت����ول����د ع������ن وج����������ود م���ه���اج���ري���ن 

النظر عن  للف�شاء، ب�شرف  وا�شتخداماتهم 

مظاهر اخرى، نزاعات يف الف�شاء العمومي، 

نزاعات ت�شهم باملقابل يف و�شم املعزل ب�شمات 

خم�شو�شة    

المهاجرون 
يحتلون

مركز ت�شوق يف �شانتياغو حتول اإىل مركز جتاري 

واإجتماعي للمهجرين من كل اأنحاء اأمريكا الالتنية
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التعليم  موؤ�ش�شات  يف  امل�شامع  اإىل  يتناهى  هذه،  اأيامنا 

التدويل  م�����ش��رتك:  طلب  ال��ع��امل  ات�����ش��اع  على  ال��ع��ايل 

لتحقيق ذلك  )internationalization(. من بني حماولت خمتلفة 

�شفحات  على  الن�شر  اخل�شو�ش:  على  القائمة  منها  واح��د  يت�شدر 

 high-impact academic( العايل  الآكادميي  الأثر  ذات  املجالت 

علن 
ُ
journals.(. طوال الثالثني �شنة املا�شية، ُحّددت هذه املهمة واأ

عن اأنها واحدة من اأهم متطلبات العلوم عامة والعلوم الجتماعية على 

وجه اخل�شو�ش. ويعني الن�شر على نطاق دويل، يف الآن ذاته، الن�شر 

بالإجنليزية. اإن مدى ما تبلغه املجالت املكتوبة بالإ�شبانية والفرن�شية 

كانت  واإن  اللغوية  اجلماعات  بع�ش  على  حمدود  الأملانية  اأو  والعربية 

عمقت  وقد  دولية.  مكانة  على  احل�شول  يف  وف�شلت  للقوميات  عابرة 

هيمنة الإجنليزية بو�شفها لغة مبجلة وكونية واآكادميية هذا الجتاه.

امل��ع��دودة  املن�شورات  م��ن  العديد  ف��اإن  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

»عاملية« لأنها مرتبة يف اأعلى مراتب التقييم وذات عوامل تاأثري متعددة 

توم  ذل��ك  �شجل  ومثلما  كذلك.  لي�شت  الإجنليزية  باللغة  ومن�شورة 

دوير )Tom Dwyer( خالل موؤمتر اجلمعية الدولية لعلم الجتماع 

للجمعيات الوطنية �شنة 2٠٠9 فاأن تكون املجلة من�شورة بالإجنليزية ل 

يعني حتى من حيث املنطق اأنها دولية. جمالت جمعيات علم الجتماع 

بتطوير  مهتمة  تعريفا  الغربية  واأوروب���ا  اأمريكا  �شمال  يف  الوطنية 

برامج البحث الوطنية ولي�ش هذا بال�شرورة عيبا. اإن امل�شكلة هي اأن 

اجلامعات غري املهيمنة والوكالت التي متّولها تعترب اأن هذه املجالت 

اإىل  بالن�شبة  م��اأزق  ذاك  بالذات.  هي  فيها  بالن�شر  وتطالب  »دولية« 

لغته  تكن  من مل  وخا�شة  الرئي�ش«  »التيار  اآكادمييا  خارج  ي�شتغل  من 

الأ�شلية اإنكليزية. وبالنتيجة فاإن الن�شر على نطاق دويل بالن�شبة اإىل 

اأغلبية علماء الجتماع على ات�شاع العامل يعترب مع�شلة.

يف مواجهة مطلب »التدويل« الكاذب، وهو لي�ش قليل الأهمية ولكنه 

ي�شكل اآفاق احلقل بل حتى اإمكانية الت�شغيل ذاتها، ثمة هناك ثالث ردود 

اأفعال ممكنة. اأول حملية مفرطة، على امل�شتوى الوطني واجلهوي �شواء 

اأحيانا عرب نقد معّقد لنظام الرتتيب  الن�شر دوليا  ب�شواء ترف�ش �شرط 

واحت�شاب الأثر واأحيانا بو�شفه جمرد رد فعل ثقايف دفاعي، وتركز بدل 

من ذلك على الن�شر لفائدة جمهور حملي. اإن مزية التاأكيد على خ�شو�شية 

مفرطة هي اأنها ت�شاعد على خو�ش بحوث عميقة حول بع�ش املوا�شيع مبا 

ينتج حتاليل غنية بالتفا�شيل. ولكن ا�شتحالة الدخول يف حوار مع اآفاق 

اأخرى وحمدودية التنا�شب مع نقا�ش اأكرث ات�شاعا يحد ب�شكل وا�شح من 

املدى ومن الأهمية النظرية املحتملة ملثل هذه امل�شاهمات. 

تقبل ردة فعل ثانية باحلاجة امللحة للن�شر دوليا وجتعل من ذلك 

هدفا ذا اأولوية. ومن اأجل حتقيقه تت�شّرب علوُم الجتماع غري املهيمنة 

الكتابة  اأ�شاليب  وتقلد  ومناهجها  ونظرياتها  املهيمنة  املدار�ش  اأ�شئلَة 

التي تتبعها. للمفارقة، ل يحقق علماء الجتماع غري املهيمنني ذلك يف 

كل احلالت ب�شبب عدم تفاديهم فخ التقليد رمبا. بكتابتهم ن�شو�شا 

تبدو على متام الآكادميية يجدون اأنف�شهم عاجزين على املحافظة على 

املنا�شبة والفرادة يف اآن معا. رمبا اأ�شبح اجلهد الذي يبذل من اأجل 

جعل التحاليل املحلية على توافق مع القوالب النظرية اأو الأ�شلوبية نوعا 

.)Procrustean bed( من �شرير بروكرا�شت

يتمثل اخليار الثالث وهو لي�ش اأقل اإ�شكالية اأو ع�شرا يف التحقيق يف 

احلوار. يعرتف كل من الكّتاب واملوؤ�ش�شات واملجالت بوجود خ�شو�شية 

الكتابية  النظرية والأ�شاليب  الآكادميية واملحاولت  امل�شائل  حملية يف 

ويرون يف الآن ذاته الن�شر الدويل بو�شفه بابا ل لنمو علوم الجتماع 

بناء علم الجتماع  للم�شاركة يف  الوطنية وتطورها فح�شب بل طريقا 

اأمنية  ه��ي  تلك  ال��وق��ت.  نف�ش  يف  وجماعيا  كونيا  م�شروعا  بو�شفه 

وجملة الجتماع  لعلم  الدولية  اجلمعية  عن  ت�شدر  التي  املن�شورات 

..Current Sociology

 )UNESCO، 2010: 153( شّجل تقرير املعرفة الجتماعية العاملي�

و  اأوروبا  اأي  بالفائدة على املناطق املهيمنة  املن�شورات يعود  اأن تدويل 

يف  العلمية  املجالت  من  باملائة   8٠ اأن  واحلقيقة  املتحدة.  الوليات 

تحدي تدويل 
علم االجتماع

في

 Current Sociology جامعة ريو دو جانيرو الفيدرالية، البرازيل، ومحررة ،)Eloísa Martín( بقلم إيلويزا مارتن
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واأن  بالإنكليزية  تن�شر  الجتماعية  العلوم 

ثلثي املن�شورات الأكرث تاأثريا يف احلقل تن�شر 

املتحدة  الوليات  هي  فح�شب  بلدان  اأرب��ع  يف 

واأنكلرتا وهولندا واأملانيا، يف حني ل ت�شاهم 

كل من اأوقيانو�شيا واأمريكا الالتينية واأفريقيا 

اإل باأقل من 5 باملائة من املقالت املن�شورة يف 

.)4-UNESCO، 2010: 143(  العامل

للمراتب  املحتلة  املجالت  تاأملنا  ما  اإذا 

الأوىل على بنك معلومات SCOPUS ، اأمكن 

لنا اأن نالحظ اأن غالبية الكتاب الذين تن�شر 

لهم ينتمون اإىل موؤ�ّش�شات من اأوروبا الغربية 

واأمريكا  اآ�شيا  كتاب  واأن  ال�شمالية  واأمريكا 

الرغم  )على  حم��دود  ح�شور  ذوو  الالتينية 

كّتاب  واأن  الآ�شياويني(  اأع��داد  ت�شاعد  من 

اجلامعات الفريقية غائبون متاما تقريبا.

نة  حم�شّ  Current Sociology لي�شت 

كانت   2٠٠9 اإىل   1999 التيار. من  �شد هذا 

املن�شورة  املقالت  من  باملائة   72 ن�شبته  ما 

�شمال  اأو  اأوروب��ي��ة  جلامعات  منتمني  لكتاب 

اأم��ري��ك��ي��ة. وم��ث��ل��م��ا ه��و احل����ال يف جم��الت 

الآ�شياويون  الكتاب  ي�شّجل  مل  ال�شائد  التيار 

والأ�شرتاليون اإل8.1% و5.3%، على التوايل. 

اأكرث  ينحدر  الآكادميية  لالنتماءات  واعتبارا 

من ن�شف الكتاب الذين تن�شر لهم املجلة من 

خم�ش بلدان هي بريطانيا العظمى والوليات 

من  ولكن  واأ�شرتاليا.  واأملانيا  وكندا  املتحدة 

 Current Sociology اأن  ن�شجل  اأن  املهم 

ن�شبته  مبا  الالتينية  اأمريكا  لكتاب  ن�شرت 

�شتة يف املائة ولكتاب اأفريقيا مبا قدره ثالثة 

فا�شل اثنني باملائة وللكتاب ال�شرق اأو�شطيني 

بعيدون متاما عن  باملائة. نحن   2 ن�شبته  مبا 

ولكن،  اليون�شكو  دانتها  التي  قلب الجتاهات 

يف الآن ذاته، ميكنني التاأكيد بنوع من الفخر 

اأن Current Sociology فتحت باب العبور 

لكتاب اآخرين ومدار�ش اأخرى متخذة بو�شوح 

بجد  تعمل  واأنها  احلقة  الدولية  املجلة  �شفة 

التعدد يف حمتواها  اأن تكون مت�شاعدة  على 

ويف تنوع جغرافية كتابها. 

 Current منذ تاأ�شي�شها يف 1952 عملت

الغاية.  Sociology با�شتمرار على بلوغ هذا 
وهي  لغة،  اأي��ة  يف  ن�شر  مبقرتحات  تقبل  هي 

 International املمار�شة التي تتقا�شمها مع

يف  ل��ل��ن�����ش��ر  م��ف��ت��وح��ة  وه����ي   .Sociology
النظرية  وللمقرتحات  اجل��دي��دة  املوا�شيع 

ال�شائد  ال��ت��ي��ار  ع��ن  اخل���ارج���ة  وامل��ن��ه��ج��ي��ة 

ذلك  عن  وف�شال  بديلة.  كتابية  وباأ�شاليب 

ي�شمح  الذي  باحلوار  بالتزامها  املجلة  تعرف 

دويل.  جمهور  اإىل  املحلية  التحاليل  باإي�شال 

ال�شريورة بع�ش  اأن تفتقد يف هذه  املوؤكد  من 

اإتقان  اخل�شو�شية املحلية ولكن لي�ش افتقاد 

اإمكانية  اإن  بال�شرورة.  التحاليل  ه��ذه  مثل 

العامل  اأرجاء  التحاور مع زمالء من خمتلف 

  Current Sociologyكتاب باإغناء  كفيل 

وقرائها �شواءا ب�شواء    
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أيكون علم االجتماع في الواليات المتحدة 

في انحدار؟
لجنة  ورئيس  المتحدة،  الواليات  توسكالوسا،  آالباما،  جامعة   )Bronwen Lichtenstein( ليشنشتاين  براونن  بقلم 

البحث 49 )علم اجتماع الصحة العقلية(

 1994 العام  يف  املتحدة؟  الوليات  يف  الجتماع  علم 

عندما هاجرت من زيالندا اجلديدة )جمموع جزر 

املرتجم(  اأ�شرتاليا-  عن  �شرقا  كلم   15٠٠ تبعد  الهادي  املحيط  يف 

اإىل الوليات املتحدة تناهى اإىل م�شمعي اأن علم الجتماع يف انحدار. 

اآلباما  جامعة  يف  الجتماع  علم  يف  ال��دك��ت��وراة  درج��ة  برنامج  ك��ان 

الإدارة  وارت��اأت  بينهم  ما  الكلية يف  اأع�شاء  نزاع  ب�شبب  للتو  األغي  قد 

قد  الجتماع  علم  يف  فرعي  برنامج  كان  اإغالقه.  يف  يكمن  احلل  اأن 

ذلك  منذ  حاليا.  اأن��ا  اأ�شتغُل  حيث  اجلنائية  العدالة  ق�شم  يف  اأدرج 

اإل  ب��ن��اء ق�شم علم الج��ت��م��اع  اإع���ادة  ي���وؤد احل��دي��ث ع��ن  ال��ت��اري��خ مل 

من  الجتماع  علم  يف  الفرعي  الربنامج  يعاين  فيما  الال�شيء  اإىل 

احلال  دفع  اأو  احلياة  على  للحفاظ  تاأمينها  املقرتح  الدرو�ش  تقل�ش 

املتحدة. ال��ولي��ات  من  توقعُت  مما  اأج��ُد  ما  منريا  لي�ش  النمو.  نحو 

مل اأكن اآخذ بعني العتبار ما كان يحدث يف املجال ال�شو�شيولوجي 

 The Fall of the Faculty: الأرحب حتى قراأت هذه اجلملة يف كتاب

 The Rise of the All-Administrative University and Why
 :)Benjamin Ginsberg، 2011( لبنيامني غينزبارغ :It Matters
»�شار املاآل اإىل هذا امل�شري بالذات )الغلق( الذي م�ش عددا من برامج 

ال�شنوات  خالل  الأمة  امتداد  على  املرموقة  الآكادميية  الجتماع  علم 

الأخرية ب�شبب انعدام اهتمام الطالب باحلقل« )1٠4(.

موقع  تفح�ش  اإىل  الجتماع  علم  مب��وت  غينزبرغ  زع��م  ق��ادين 

على  احل�شول  بغية  اج(  ع  اأ  )ج  الجتماع  لعلم  الأمريكية  اجلمعية 

معلومات حول اجتاهات الخت�شا�ش يف املعاهد واجلامعات الأمريكية. 

ت�شري املعطيات اإىل اأن عدد �شهائد الباكالوريو�ش واملاج�شتري ت�شاعفت 

اجلمعة  عن  �شادر  حتيني  وُيظهر   ،2٠٠4 و   199٠ بني  ما  يف  تقريبا 

يف  مّطردا  منوا   2٠٠7 اإىل   2٠٠1 لل�شنوات  الجتماع  لعلم  الأمريكية 

اأغلب اجلامعات واملعاهد)Spalter-Roth، 2008( ، كما ازداد عدد 

ما حال
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اأق�شام علم الجتماع امل�شتقلة وهو ما ميكن اأن يكون ردة فعل ناجتة عن 

تو�ّشع اأعددا الطلبة.

اأولها  التعايف.  هذا  وجه  يف  ث��ارت  عوائق  ثالث  اج  ع  اأ  ج  اأوردت 

بل  ذكرنا  التي  التيارات  �شرعة  مع  الدكتورا  �شهادات  تنا�شب  عدم 

انحدرت يف بداية ال�شنوات 2٠٠٠ غري حمققة اإل تعافيا ن�شبا، ثانيها 

تكثف الت�شجيل يف م�شاق العدالة اجلنائية الذي منا على ح�شاب م�شاق 

اأقل فاأقل من اأع�شاء  علم الجتماع التقليدي، وثالثها ا�شتخدام عدد 

الكلية املرت�شمني لتدري�ش هوؤلء الطلبة. ي�شتخدم بدل منهم مدر�شون 

على  اجلامعات  عمل  اعتبار  على  كامل  توقيت  وذوي  وق��ت  لن�شف 

ال�شغط على امل�شاريف والرتفيع يف الأرباح وهي النزعة الوطنية التي 

. )Wilson، 2010( مت�ش باخت�شا�شات اأخرى �شواءا ب�شواء

 ميكن و�شع ال�شورة ن�شبّيِة الإيجابّيِة التي ر�شمها تقرير ج اأ ع اج يف 

�شياق تيارات اأكرث ات�شاعا يف علم الجتماع يف الوليات املتحدة. ت�شري 

املعطيات املرقمة اإىل اأن ال�شنوات 197٠ كانت ذروة مناء الخت�شا�ش 

ز وتنت�شر وطنيا. على  عندما كانت اأق�شام علم الجتماع وبراجمه تركَّ

نحو جرف  متهاويا  بدا   ،198٠ ال�شنوات  بداية  مع  الجتماع،  علم  اأن 

الذي  احلد  بلغ  املمنوحة  وال�شهادات  املنتدبني  اأع��داد  يف  تناق�ش  مع 

 ،Summers( الجتماع بنهاية علم  يتنباأون  الكتاب  العديد من  جعل 

 Dunlap and Catton )1994:( وكارلتون  دانلوب  عزا   .)2٠٠3

من  احل��رة  ال�شوق  اأ�شولية  انبثاق  اإىل   198٠ ال�شنوات  رك��ود   ))11
خا�شتها  التي  احل��ادة«  »الهجومات  من  بذلك  يرتبط  ما  واإىل  جديد 

اإدارة رونالد ريغان على العلوم الجتماعية واأّدت اإىل تقلي�ش اهتمام 

الطلبة بعلم الجتماع. كان النحدار مت�شارعا اإىل احلد الذي جعل علم 

الجتماع يالقى م�شاعب يف التعايف ل بل اأن ل يكون متنا�شبا مع النمو 

ال�شكاين للوليات املتحدة. 

بعلم  الهتمام  نق�ش  يهم  ما  يف  حمقا  غينزبرغ  يكون  اأن  ميكن 

الجتماع ولكني اأ�شك يف اأن �شيئا اآخر ب�شدد التاأثري هاهنا وهو ت�شجيع 

الطلبة على النت�شاب اإىل م�شاقات الدرا�شة الرئي�شة التي تر�شو بهم 

نالحظ  اأخ��رى  مرة  ه��ذه.  املرتنح  التعايف  حال  من�شب عمل يف  على 

الآكادميية  ال�شهادات  عن  عو�شا  املهنية  ال�شهادات  نحو  عاما  توجها 

يلقيه  �شوؤال  اأول  رمبا.  اإيديولوجية  هي  مما  اأكرث  اقت�شادية  لأ�شباب 

ولكن  »نعم،  هو  الجتماع  علم  يف  املهني  امل�شار  حول  طالب  اأّي  علّي 

اإجابتي الدائمة له هي »الكثري« مع  اأفعله بهذا؟«  اأن  ما الذي ميكنني 

�شرح لل�شبب الذي يجعل �شهادة يف علم الجتماع بالغة الفائدة. ولكن 

وباعتبار جتربتي اخلا�شة يف التدري�ش �شمن م�شاق تدري�شي يف علم 

الجتماع م�شكوك يف قدرته على موا�شلة احلياة، علّي اأن اأن�شغل.

منذ ب�شع �شنوات، حققُت مع األف طالب يف مرحلة ما قبل التخرج 

من  كان  اإذا  ما  حول  الجتماع  علم  ويف  اجلنائية  العدالة  م�شاقي  يف 

اأم ل.  رئي�شا يف اجلامعة  بو�شفه در�شا  تدري�ش علم الجتماع  الالزم 

كانت الإجابة املوؤكدة نعم. قد ل يكون النق�ش يف الهتمام حادا لدى 

الطلبة كما لدى الأولياء وعدد من املوؤثرين الآخرين الذين يعتقدون اأن 

درا�شة الأعمال والهند�شة والتمري�ش اأو التدري�ش اأكرث قيمة ويوؤدي اإىل 

عمل ذي راتب جيد. مهما كان من اأمر ل يزال علم الجتماع على قيد 

احلياة يف 2٠12. قد ل نكون بلغنا اأعدد النت�شاب العالية التي تتمتع 

بها عادة م�شاقات الربامج الدرا�شية التي توؤدي اإىل ال�شهادات املهنية 

والتحليل  النقدي  التفكري  يف  مكانه  التقليدي  الجتماع  لعلم  ولكن 

اإذا  وقادرة  التعليم  جّيدِة  ملواَطنة  ات�شاعا  اأكرث  ثقافة  ويف  الجتماعي 

الجتماع  علم  يف  التيار  هذا  باأن  بالتفاوؤل  مفعم  اأنا  ال�شتغال.  على 

الأمريكي  املجتمع  ا�شتعادة  مبجرد  نحن  اجتاهنا  يف  يرفرف  �شوف 

اعتبارا للتعليم اجلامعي اأكرث ات�شاعا من جمرد التعلمات الأداتية    
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البلقان في ما بعد البلقنة
بقلم سفيتال كوليفا )Svetla Koleva(، معهد دراسات المجتمعات والمعرفة، سوفيان بلغاريا 

ورئيسة جمعية علم االجتماع البلغارية

اإفتتاح املوؤمتر ال�شنوي الثاين للمنتدى العلمي الجتماعي البلقاين يف جامعة 

�شوفيا، 1٠ ت�شرين الثاين 2٠12. �شورة: ح�شن بربر

من اأن البلقان ظل لأكرث من قرن مرادفا لنوع 

من الت�شرذم املناطقي الذي وّلد لفظ »البلقنة« 

 9 )�شوفيا  البلقاين  الجتماعي  العلمي  للمنتدى  ال�شنوي  املوؤمتر  فاإن 

اأن هذا التاريخ يتجه نحو  2٠12( اأظهر  1٠ نوفمرب-ت�شرين الثاين  و 

املا�شي بالن�شبة اإىل علماء الجتماع يف املنطقة. مت بعث املنتدى العلمي 

علماء  جهود  بف�شل  تريانا  يف   2٠11 نوفمرب  يف  البلقاين  الجتماعي 

ومب�شاركة   )Leke Sokoli( �شوكويل  ليكي  وخا�شة  الألبان  الجتماع 

اإجناز  اأول  ذلك  كان  و�شلوفينيا.  وبلغاريا  مقدونيا  من  زمالء  ودعم 

موؤ�ش�شاتي على الإطالق لفكرة تاأ�شي�ش جمعية لعلماء الجتماع الألبان 

اجلمعية  رئي�ش   199٠ ال�شنوات  بداية  يف  مرة  اأول  اأطلقها  كان  التي 

 )Peter-Emil Mitev( ميتاف  اإمييل  بيرت  الجتماع  لعلم  البلغارية 

ولكنها ظلت مذاك غري منجزة بفعل احلرب يف يوغ�شالفيا ال�شابقة. 

باعتبارهم درو�ش التاريخ وبانتباههم اإىل احلاجة التي ل حميد عنها 

وبعملهم  امليزانيات  اقتطاعات  على  التغّلب  اأجل  من  اجلماعي  للعمل 

على جتميع حما�شنهم املتفرقة بعث علماء الجتماع البلقان منظمتهم 

�شمن  امل�شرتك  والعمل  املتبادلة  املعرفة  دفع  يف  املنخرطة  اخلا�شة 

على الرغم
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�شوفيا  يف  اجتمعوا  والدولية.  الإقليمية  الجتماعية  العلمية  الأن�شطة 

من اأجل التاأ�شي�ش حلوار وتفاهم م�شرتكني وللتعلم اأكرث حول جريانهم 

الأقربني وجلعل ما كان غري ماألوف اأكرث األفة.

اللقاءات  من  العديد  بالطبع  برلني  ج��دار  �شقوط  بعد  انتظمت 

بني علماء الجتماع اليلقان وباحثني يف العلوم الجتماعية من بلدان 

املنعقد  �شوفيا  لقاء  مو�شوع  وك��ان  خمتلفة.  موا�شيع  ح��ول  خمتلفة 

لعلم  ومعرفيا  اجتماعيا  حتديا  بو�شفها  »البلقان   2٠12 نوفمرب  يف 

البلقان  جرياننا  خ�شائ�ش  نحدد  اأن  لنا  ميكن  كيف  الج��ت��م��اع«. 

بو�شفهم لعبني اقت�شاديني و�شيا�شيني، بو�شف جمتمعاتهم جمتمعات 

يف  وطرقا  وثقافية  تربوية  بنى  وبو�شفها  موّحدة،  وجماعات  من�شدة 

العي�ش امل�شرتك والعرتاف بالآخر؟ كيف يوؤثر املا�شي يف حا�شر كل 

املعا�شرة يف حياة  التجربة  البلدان؟ ما جانب  العالقات بني  بلد ويف 

ح�شورنا  يكون  بحيث  جلريانه  مفيدا  يكون  اأن  باإمكانه  الذي  بلد  كل 

يف اأوروبا املوحدة ويف العامل بّناءا ومتبادل الإثراء ودافعا؟ كيف لنا، 

لأدوار  موؤّدين  ومتناف�شة  م�شاركة  اأطرافا  ذاته  الآن  يف  اعتبارنا  على 

غري هيمنية يف املجال البحثي الدويل، اأن نحافظ على تقاليدنا العلمية 

الجتماعية الوطنية واأن نبقى متناغمني مع اعتبارنا لأهمية امل�شاكل 

املحلية واأن نراعي املقايي�ش العلمية يف حتقيق م�شداقية املعرفة عندما 

للقول، كيف  نواجه مبا�شرة �شرورة �شلوحية تلك املعرفة؟ اخت�شارا 

وننتج معرفة �شاحلة  الجتماع  البلقان، علم  نعي�ش يف  ونحن  ن�شنع، 

وكونية فيما نتفادى بلقنة الروؤية والبلقنة الذاتية؟ 

حول  متحورت  �شتة  جل�شات  يف  املناق�شاِت  الأ�شئلُة  ه��ذه  ق��ادت 

املوا�شيع وخم�ش ور�شات انخرط فيها ما يتجاوز 1٠٠ عامل اجتماع من 

بلدان البلقان )األبانيا، بلغاريا، اليونان، كو�شوفو، مقدونيا، رومانيا( 

فرن�شا،  فنلندا،  )ك��ن��دا،  اأمريكا  �شمال  و  الغربية  اأوروب���ا  من  وك��ذا 

�شمن  يعي�شون  باحثني  بني  اإذا  منح�شًرا  النقا�ش  يكن  ومل  بلجيكا(. 

الواقع البلقاين ويختربون التيارات املتنازعة �شمن تطور هذه املنطقة 

بل �شارك زمالء اأتوا من بلدان اأخرى بعيدة اإىل هذا احلد اأو ذاك عن 

البلقان.

ف�شال عن ذلك، اأّكد موؤمتر البلقان يف �شوفيا ملمحا معروفا جدا 

اأن تخلق الظروف التي ُيحتاج  يف علم الجتماع. ل ميكن للموؤ�ش�شات 

اإليها لالإجناز الذاتي لالأفراد واملجموعات اإل اإذا كان فيها من ميتلك 

ل  اأخرى  ناحية  ور�شالتها. من  املوؤ�ش�شات  تلك  الوا�شحة ملهمة  الروؤية 

هي  اعرتفت  اإذا  اإل  للموؤ�ش�شات  قائدة  قّوة  يكونوا  اأن  لالأفراد  ميكن 

بجهود الأفراد واملجموعات من اأجل تطور �شامل لن�شاط تلك املوؤ�ش�شة. 

الرئي�ش ملوؤمتر �شوفيا  التعاون واحلوار هي املحرك  اإرادة  ولئن كانت 

للج د ع  وامل��ادي  الأدب��ي  فاإن حتقيقها مل يكن ممكنا من دون الدعم 

البلقاين،  الجتماعي  العلمي  للمنتدى  املوحدة  اجلهود  دون  ومن  اج 

واجلمعية البلغارية لعلم الجتماع، ومعهد درا�شات املجتمعات واملعرفة 

يف اآكادميية العلوم البلغارية وجامعة �شوفيا واملعهد الفرن�شي ببلغاريا.

يف  موؤ�ّش�شيا  �شكال  البلقاين  الجتماعي  العلمي  التعاون  اكت�شب 

العمق  2٠11 بحيث �شار من املمكن اخلو�ش يف حوار يف  تريانا �شنة 

يخرتق احلدود البلقانية يف �شوفيا �شنة بعد ذلك. �شيندفع احلوار اأكرث 

يف مقدونيا مبنا�شبة اللقاء ال�شنوي الثالث للمنتدى العلمي الجتماعي 

البلقاين خريف 2٠13 وعاما بعد عام �شتتوىل واحدة من جمعيات علم 

العلمية  ال�شيغة  ما  الالحقة.  اللقاءات  ا�شت�شافة  البلقانية  الجتماع 

الجتماعية التي ميكن اأن تكون اأكرث وعدا على طريق حوار من قبيل 

حوار  ال�شهرية(،  زميل  جورج  ل�شتعارة  )ا�شتعادة  والباب«  »اجل�شر 

ويبني  املنعزلة  اخلا�شة  عواملنا  خارج  اإىل  يحملنا  رحابة  اأكرث  اآف��اق 

ج�شورا نحو عوامل الآخرين    
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تظافر االختصاصات:
مؤتمر جمعية علم االجتماع 

الفيليبينية
بقلم كالرانس باتان )Clarence M. Batan(، جامعة سانتو توماس، مانيال الفيليبين، ومحرر البحث في لجنة البحث 

34 )علم اجتماع الشباب(

فر�شة فوتوغرافية بعد اأول اإجتماع للموؤمتر الوطني جلمعيات علم الجتماع 

الفلبينية يف جامعة اآتينييو، 19 ت�شرين الأول 2٠12. من الي�شار: كالرن�ش 

باتون )اأمن ال�شندوق، ج ف ع اج(، اإميا بوريو )ع�شو تنفيذي فمجل�ش 

الهيئة، ج ف ع اج(، مايكل بوروواي )رئي�ش، ج د ع اج(، فيلومني كندوليزا 

)نائب رئي�ش، ج ف ع اج(، لزيل لوبيز )�شكرترية، ج ف ع اج(، فيلومينو 

اغيالر )رئي�ش، ج ف ع اج(، جيليا كا�شتيلو )عاملة وطنية(، �شتيال غو 

)ع�شو جمل�ش الهيئة، ج ف ع اج(

اجتماع  علماء  املا�شي  اأك��ت��وب��ر   2٠ اإىل   19 م��ن 

جماورة  وبلدان  الفيليبني  من  وطلبة  وممار�شون 

اأخرى يف املوؤمتر الوطني جلمعية علم الجتماع الفيليبينية يف جامعة 

اآتينيو مبانيال، مدينة كيزون. كانوا ما يناهز 1٠٠ م�شارك من جامعات 

الفيليبني  يف  احلكومية  وغري  اخلا�شة  املنظمات  من  وبع�ش  خمتلفة 

ومن اخلارج انخرطوا يف تبادل لالأفكار حول مو�شوع »علم الجتماع 

وتظافر الخت�شا�شات: انتهاء اإىل املحتوم؟« 

اجتمع
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ج ف ع اج التي تاأ�ش�شت �شنة 1952 منظمة مهنية امتدت حياتها 

طوال �شتة عقود بف�شل اللتزام الن�شط للعلماء الجتماعيني املحليني 

علم  اخت�شا�ش  حالة  لتفح�ش  منا�شبة  املوؤمتر  هذا  كان  والأجانب. 

ب�شكل  اج  ع  ف  ج  رئي�ش  اآغويالر،  ف.  فيلومينو  د.  خّل�ش  الجتماع. 

اأن على علم  البع�ش  » يزعم  الفتتاحي  مالئم لب احلوار يف خطابه 

يحافظ  واأن  اآكادمييا  اخت�شا�شا  بو�شفه  جوهره  يوؤكد  اأن  الجتماع 

اليومية  تعقد حياتنا  باأن  اآخرون  يحاجج  املهنية يف حني  على حدوده 

التي تنفذ اإليها قوى حملية وكونية ل ميكن اأن يتم الإم�شاك به اإل اإذا 

اأ�ش�ش  التحليلية«.  واأدواتها  الأخ��رى  الخت�شا�شات  اآفاق  من  ا�شتفاد 

تلخي�شه اأر�شية ليومني من النقا�ش املكثف واجلدال واملحاورة. 

الجتماع  لعلم  الدولية  اجلمعية  رئي�ش  ب���وروواي،  مايكل  األقى 

»تظافر  ع��ن��وان  حت��ت  الرئي�شة  الفتتاحية  امل��داخ��ل��ة  اج(  ع  د  )ج 

الخت�ش�شا�شات: الوعد و اخلطر«. مفاجًئا امل�شاركني باتباعه تقنية 

»بعيدا عن املنرب« و�شع د. بوروواي اأفكارا اأوىل تناولت الكيفية ميكن 

بها التفكري نقديا يف تظافر الخت�شا�شات بالن�شبة اإىل علم الجتماع. 

تولدت عن اأفكاره حماور مناق�شة توزعت على ثالث جل�شات عمومية 

واأربع جل�شات ح�شب املو�شوع قّدم فيها 35 عر�شا. 

على هذا املنوال من تاألق اأعمال املوؤمتر كانت اجلل�شات العمومية 

ود.   )Erik Akpedonu( اآكبيدونو  اإيريك  د.  الكتاب  اأعمال  حول 

ود.   )Czarina Saloma-Akpedonu( يالوما-اآكبيدونو  كرازينا 

اجلل�شات  كما   ،)Filomeno V. Aguilar( اآغويالر  ف.  فيلومينو 

واملوؤرخني  التاريخانيني  الجتماع  علماء  �شرديات  التي متحورت حول 

املرموقني  الجتماع  علماء  ومنتدى  الطالب،  ومنتدى  الجتماعيني، 

ال�شهريين، جون ج. كارول، �ش ج، الذي ناق�ش حياته بو�شفه ذا وجود 

مفارق هو وجود »الكاهن- عامل الجتماع«، واإطالق العدد ال�شتني من 

جملة علم الجتماع الفيليبينية حتت القيادة التحريرية للد. فيلومني 

وماريا   )Filomin Guetierrez-Candaliza( كانداليزا  غوتيرييو 

معار�ش  انتظمت   .)Maria Andrea M. Soco( �شوكو  م.  اأندريا 

اإميا بوريو  كتب وماآدب فاخرة وبرامج ترفيهية كذلك حتت قيادة د. 

والأنرتوبولوجيا  الجتماع  علم  ق�شم  رئي�شة   ،)Emma E. Porio(

 )Leslie A. Lopez( لوبيز  ليزيل  و  مانيال  جلامعة  الجتماعية 

�شكريترية مكتب ج ف ع اج.

الجتماع  لعلماء  الفر�شة  اج  ع  ف  لج  ال�شنوي  املوؤمتر  يوفر  مل 

بل  فح�شب  �شنا  واأكرب  عمرا  اأقل  لهم  بزمالء  لالجتماع  الفيليبينيني 

املعنى  حيث  من  اأق��وى  عالقات  خلق  يف  الجتماع  علم  دور  على  اأك��د 

واأن�شب واأكرث عملية مع العلوم الأخرى الجتماعية والطبيعية على حد 

اأمناطا جديدة من  اأبرزت  التي  ال�شواء. انطالقا من امل�شاكل الكونية 

النزاع والت�شادم والتغيري، اأ�شبح اللتزام مع زمالء على ات�شاع العامل 

لعلم  اأجندا  الفيليبينية  حول ق�شايا متجذرة يف احلقائق الجتماعية 

الجتماع الآتي من اجلنوب الكوين. مت التقدم يف ذلك بحيوية بف�شل 

اآفاقا من  ن�شل جديد من علماء الجتماع الفيليبينيني ال�شّبان اأدخلوا 

مواطنة  نحو  بتطلعاتهم  مندفعني  ومتظافرة  متعددة  اخت�شا�شات 

كونية ن�شطة وملتزمة    
35

 العدد 2 من السلسلة 3 -شباط 2013



علم االجتماع والتغيرات االجتماعية: 
مؤتمر APSA الحادي عشر

بقلم ليسلي لوبيز، جامعة أتينيو دو مانيال، سكرتيرة جمعية علم االجتماع الفيليبينية

اإميا بوريو )رئي�شة املنظمه( تنظم مقتمرين يف 

اأ�شبوع واحد يف جامعة اأتينيو مبانيال

الجتماع  علم  ق�شم  م��ن  ك��ل 

والأن���رتوب���ول���وج���ي���ا وم��ع��ه��د 

جلامعة  كالهما  التابعان  الفيليبينية  الثقافة 

للموؤمتر احلادي  ا�شت�شافتهما  بنجاح  مانيال 

واملحيط  لآ�شيا  الجتماع  علم  جلمعية  ع�شر 

ال��راب��ع  اإىل  والع�شرين  ال��ث��اين  م��ن  ال��ه��ادي 

مو�شوع  جلب   .2٠12 اأكتوبر  من  والع�شرين 

ه���ذه ال�����ش��ن��ة »ع��ل��م الج��ت��م��اع وال��ت��غ��ريات 

ال��ه��ادي«  امل��ح��ي��ط  منطقة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 

اآ�شيا واأفريقيا  23 بلدا من  26٠ م�شاركا من 

املحيط  منطقة  و  واأوروب��ا  املتحدة  والوليات 

الهادي.

علم  ح��ول  متميزة  حم��ا���ش��رات  األقيت 

اجلنوبية  وال��ن��ظ��ري��ة  ال��ع��م��وم��ي  الج��ت��م��اع 

من  امل��ع��ريف  والتجنيد  وال��ق��ي��ادة  واجل��ن��در 

اآ�شيا  م��ن  لهم  م�شهود  اجتماع  علماء  قبل 

ومنطقة املحيط الهادي وهم مايكل بوروواي 

ع  د  ج  رئ��ي�����ش   ،  Michael Burawoy(

 ،Raewyn Connell( كونيل  ورواون  اج( 

 Dang( اآنه  نغيوين  دانغ  �شيدناي(،  جامعة 

الفيتنامية  الآك��ادمي��ي��ة   ،  Nguyen Anh
 Vineeta( فينيتا �شينها ،)للعلوم الجتماعية

مايكل  الوطنية(  �شنغافورة  جامعة   ،  Sinha
اآك��ادمي��ي��ة   ،  Michael Hsiao( ه�����ش��ي��او 

 Surichai( وونغاويو  �شوري�شاي  �شينيكا(، 

���ش��ولل��ون��غ��ك��ورن( ج��ام��ع��ة   ،  Wungaeo
جامعة   ،  Emma Porio( ب��وري��و  اإمي���ا  ن 

البن  اأغ��وي��الر  فيلومينيو  مبانيال(،  اأتينيو 

جمعية  رئي�ش   ،.Filomeno Aguilar، Jr(

اآتينيو(  وجامعة  الفيليبنية  الجتماع  علم 

 Maria( ب��اوت��ي�����ش��ت��ا  روز  �شنثيا  وم���اري���ا 

التعليم  جلنة   ،  Cynthia Rose Bautista
العايل بالفيليبني(.

 6٠ تناولت  الثالثة،  املوؤمتر  اأي��ام  طوال 

ق�شايا  علمية  ورق���ة  ع��ار���ش   18٠ و  جل�شة 

اجلندر  مثل  املنطقة  تواجه  الهتمام  وا�شعة 

املناخي  والتغري  والتعليم  والعوملة  وال��دي��ن 

بجل�شة عمومية  املوؤمتر  اختتم  والتكنولوجيا. 

حول »التزام اجلماعة العلمية الجتماعي يف 

احلوار  اأدار  الهادي«  واملحيط  اآ�شيا  منطقة 

بوريو مع ممثلني  واإميا  ب��وروواي  مايكل  فيها 

ي���ازاوا  ال��وط��ن��ي��ة:  ع��ن خمتلف اجل��م��ع��ي��ات 

�شوجريو )ج اليابانية ع اج( دانغ نغويان اآنه 

)Dang Nguyen Anh، معهد التكنولوجيا 

الجتماعية(،  للعلوم  الفيتنامية  الآكادميية 

 Ruchira( ���ش��ك��راز  غ��ان��غ��ويل  رو����ش���ريا 

مي�شال   ))Ganguly-Scrase )APSA
�شييه )Michelle Shieh ج التايوانية ع اج، 

( حممد توّكل )ج الإيرانية علوم اج(، فانيتا 

�شنغافورة  جامعة   Vineeta Sinha( �شينها 

 Surichai( وانغاويو  �شوري�شاي  الوطنية( 

الجتماعي  العلمي  امل��وؤمت��ر   Wungaeo
التايالندي(    

نّظم
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حركات كونية، 
مطالب وطنية

)الحركات   48 البحث  وحدة  رئيس  إسبانيا،  الباسك،  بالد  جامعة   ،)Benjamín Tejerina( تيخيرينا  بنيامين  بقلم 
االجتماعية، الفعل الجماعي والتغيير االجتماعي(، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم االجتماع للفترة 

2014-2010

م�شنع مهجور حتاول اإىل مركز تعليمي يف باريو 

د لن�ش، بوين�ش اآري�ش، الأرجنتني

الدرا�شات يف الفعل اجلماعي 

دفعا  الجتماعية  واحلركات 

من  مو�شعة  الأخ���رية  العقود  خ��الل  معتربا 

واأفولها.  واأثرها  وتعززها  ببزوغها  معرفتنا 

علم  ط���ّور  طبيعتها  حربائية  م��واج��ه��ة  ويف 

الجتماع اأدوات جديدة من اأجل ال�شتق�شاء 

حولها.

شهدت

ك���ن���ا ����ش���اه���دي���ن ع���ل���ى ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ن 

انطلقت  كانت  التي  املت�شلة  الحتجاجات 

عامة  ف�شاءات  حمتلة   ،2٠1٠ دي�شمرب  يف 

ذات  الأن��ظ��م��ة  وم�شتهدفة  �شلمية  بطريقة 

وال�شتبدادية  فيها  امل�شكوك  الدميقراطية 

���ش��واء ب�����ش��واء. ك��ان��ت ل��ب��ل��دان م��ث��ل تون�ش 

واإ�شرائيل  والبحرين  واليمن  واملغرب  وم�شر 

الأكرث  التجربة  املتحدة  والوليات  واإ�شبانيا 

»احلركات  من  املوجة  هذه  خ�شم  يف  كثافة 

التجنيد  قوة  كانت  الحتاللية«.  الجتماعية 

لإح��داث  كافية  الأح��ي��ان  بع�ش  يف  ال�شلمية 

اأحيانا  �شاد  فيما  جوهري  اجتماعي  تغيري 

اأخرى ا�شتعمال القوة املتكرر واملت�شاعد. يف 

وهي  موؤكدة  غري  النتائج  كانت  احل��الت  كل 

مو�شع متحي�ش من قبل العديد من اخلرباء. 

اإىل  بلد  من  الفريو�ش  مثل  احلركات  امتدت 

اآخر عرب ال�شبكات الجتماعية التي �شّخمت 

كل  امتداد  على  ال�شور  ن�شر  عرب  اأثرها  من 

اإنرتنت. لقد كان مانوال كا�شتلز  العامل على 

عن  حديثه  يف  حمقا   )Manuel Castells(

»حركات اجتماعية �شبكية«.

من اأجل تفح�ش هذه املوجة من التجنيد 

ب  )ل   48 البحث  جلنة  نّظمت  الجتماعي 

اجلماعي  الفعل  الجتماعية،  احلركات  يف 

 47 ب  ل  مع  بالتعاون  الجتماعي(  والتغيري 

املوؤمتر  الجتماعية(  واحلركات  )الطبقات 

الدويل » من الجتماعي اإىل ال�شيا�شي: اأ�شكال 

ال�شبغة  اإ�شفاء  وم��ن  التجنيد  من  جديدة 

فيفري فرباير  بيلباو خالل  الدميقراطية«يف 

من �شنة 2٠12. ن�شرت ل ب 48 وجامعة بالد 
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يف  التجنيد  حركات  ح��ول  مقالت  البا�شك 

واأوروب��ا  العربية  والبلدان  ال�شمالية  اأفريقيا 

اجلنوبية، ميكن تنزيلها من على الرابط

http://www.identidadcolectiva.es/

ISA_RC48/.

اأن�شطة  اأهم  كان  املنق�شية  ال�شنة  خالل 

يقارب  م��ا  تنظيم  الإط����الق  على   48 ب  ل 

وم��ائ��دة  ون��ق��ا���ش  ع��ر���ش  ال��ع�����ش��ري��ن ح�شة 

الثاين من  اج  ع  د  م�شتديرة خالل منتدى ج 

اآيرو�ش.  بيون�ش  يف   2٠12 اأوت-اآب   4 اإىل   1

م��ك��ن��ت ه���ذه احل�����ش�����ش م��ن ف��ر���ش��ة تعلم 

واملقاربات  اجل��دي��دة  التيارات  ح��ول  املزيد 

النظرية حلقل التجنيد والتغيري الجتماعي، 

والن��ف��ع��الت  الإب��داع��ي��ة،  ر  دونْ وا�شتك�شاف 

واجل�شد يف اأفعال الحتجاج، وحتليل التمثيل 

الب�شري لالعدالة والإق�شاء، وفهم العالقة 

و،  الجتماعي  والتجنيد  والتقنية  العلم  بني 

�شوارع  اأ�شوات  اإىل  ال�شتماع  ذلك،  كل  فوق 

اأمريكا الالتينية.

اأرغب هاهنا يف اأن اأ�شدد على الإ�شهامات 

عاجلت  التي  الأوراق  بها  اأتت  التي  النظرية 

وال�شيلي  الأرجنتني  الجتماعية يف  احلركات 

والإك�����وادور.  وبوليفيا  واملك�شيك  وكوملبيا 

)جمموعات  امل��ف��ارز  ح��رك��ات  ذل��ك  ي�شمل 

على  بالعنف  اأو  �شلميا  يعملون  الأف���راد  من 

حماية  م��ف��ارز  مثل  م��ا،  ن�شايل  عمل  تنفيذ 

الإ�شرابات مثال( والطلبة وذوي الحتياجات 

البولي�شي،  العنف  و�شحايا  اخل�شو�شية، 

اأر���ش،  دون  من  والعمال  ال�شود،  وال�شباب 

ومن  العمالية  الأحياء  يف  الن�شالت  وكذلك 

ون�شالت  املهملة،  امل�شانع  فتح  اإع��ادة  اأج��ل 

اجلماعات الأهلية و�شد الجتار بالب�شر.

اأن  م��ن  اآي��رو���ش  بيون�ش  اجتماع  مكننا 

غري  ح��رك��ات  ل��وج��ه،  وجها  ونناق�ش  ن�شمع، 

معروفة اإل قليال خارج اأمريكا الالتينية ولكن 

اإ�شفاء  اآثار مهمة على  من نوع تلك التي لها 

احليف  �شد  والكفاح  الدميقراطية  ال�شبغة 

وبف�شل  ذل���ك،  ع��ل��ى  وزي����ادة  الج��ت��م��اع��ي. 

زمالئنا يف جامعة بيون�ش اآيرو�ش ومعهد جينو 

من  متكّنا   ،)Gino Germani( جرماين 

وجماعات  منظمات  مع  مبا�شرة  �شلة  اإقامة 

م�شانع اأعيد ت�شغيلها وجماعات اأهلية.

الأوراق  م��ن  العديد  على  العثور  ميكن 

ب  ل  نظمها  التي  اجلل�شات  يف  قدمت  التي 

الكتاب  �شمن  اآيرو�ش  بيون�ش  منتدى  يف   48

ب��ريوغ��وري��ا  واإ،  تخريينا  ب.  ح���رره  ال���ذي 

مطالب  كونية،  ح��رك��ات   :)Perugorría(

»الدميقراطية  طريق  على  التجنيد  وطنية: 

احل���ق���ي���ق���ي���ة« وال����ع����دال����ة الج���ت���م���اع���ي���ة: 

 Global Movements، National
 Grievances: Mobilizing for “Real

    Democracy”and Social Justice

مشاركة الشباب في األمم المتحدة
بقلم جوفاني رودريغيز )Jovanni Rodriguez( معهد جون جاي للعدل الجنائي، نيويورك، الواليات المتحدة

لعلم  الدولية  للجمعية  �شاب  ممثل  اأول  �شرُت   ،2٠12

ب��الأمم  العمومي  الإع���الم  لق�شم  التابعة  الج��ت��م��اع 

املتحدة ) ق اإ ع( متثيال ي�شتجيب للحاجة اإىل ح�شور ال�شباب يف الأمم 

وجهات  توؤخذ  ما  قليال  فيها  والتحاور  الق�شايا  مناق�شة  يف  املتحدة. 

النظر امل�شتندة على الهوية الوطنية والعرق واجلندر واختالف الأعمار 

يف  تندرج  ق�شايا  يف  الختالف  ا�شتداد  اعتبار  وعلى  العتبار.  بنظر 

بالغ  ال�شباب  اإق�شاء  اأن يلحق  التغيري والإ�شالح املن�شود ميكن  �شياق 

الإ�شرار بالعديد من املبادرات التي تطلقها الأمم املتحدة. اإن هدف 

م�شتقبليني  حمامني  يخلق  لأنه  ذاته  حد  يف  اإيجابي  ال�شباب  اإ�شراك 

لق�شايا املنظمات غري احلكومية )م غ ح( والأمم املتحدة. كما ميكن 

للجيل الأقل تقدما يف العمر اأن ي�شاعد النا�شطني يف ن�شالهم من اأجل 

ق�شاياهم با�شتخدام التكنولوجيات احلديثة امل�شاعدة على النفاذ اإىل 

اجلمهور واإثارة الهتمام. 

خالل �شهر مار�ش اآذار من �شنة 2٠12، ح�شرُت حو�شلة اإخبارية 

جل�شة  �شمن  طالبة جامعية،  فيها  قدمت  ح،  غ  م  ع/  اإ  ق  تنظيم  من 

للمياه  الأ�شا�شي  ال�شحي  الت�شريف  ا�شتخدام  حول  عر�شا  مناق�شة، 

ال�شاب  احل�شور  قلة  اأن  وم��ع  اجلن�شني.  ب��ني  بامل�شاواة  التقدم  يف 

حاولتنْ  حاملا  مّت  باحل�شور  لالرتباط  فوريا  انفكاكا  فاإن  حمبطا  كان 

ال�شادرة  التعليمات  مع  احل�شور  يتجاوب  مل  الفاي�شبوك.  ا�شتخدام 

بو�شع الهواتف النقالة خارج اخلدمة وقالت امراأة متقدمة يف ال�شن 

»اأنا حتى ل اأعرف كيف اأكتب«. فيما ميكن لل�شباب اأن يكونوا يف حالة 

ارتياح لدى ا�شتخدام الو�شائط الجتماعية بو�شفها اإحدى طرق بلوغ 

م غ ح اأهدافها ل يقا�شم منا�شلو اليوم الألفة نف�شها مع احلديث من 

طرائق تطوير الهتمام بالق�شايا. 

من املهم حتفيز ال�شباب على النخراط يف حركات الأمم املتحدة 

لفائدة م  التكنولوجيا  ا�شتخدام  الو�شائط الجتماعية كما ميكن  مثل 

غ ح مبا ل يح�شى من الطرق. ولكن ومن اأجل حتفيز ناجح لل�شباب 

وا�شتخدام خلربتهم، علينا ابتداءا اأن ن�شتوعب الق�شية. ناق�ش واحد 

باجلن�ش  الأطفال  غ ح عالقة  م  اإجن��ازات  ما ح�شرته من  اأوائ��ل  من 

بالنظر اإىل حماولة بع�ش املنظمات اعتبار الرتبية اجلن�شية حقا من 

حقوق الإن�شان. وعندما مت عر�ش مواقف �شلبية جتاه املثلية اجلن�شية 

هذه  ف�شل  م��دى  من  تيقنُت  البتدائي  العليم  يف  اجلن�شية  والرتبية 

افتقاد  يف  طريقتان  هناك  جيلي.  اجتذاب  يف  الإعالمية  احلو�شلة 

اهتمام ال�شباب: اأن ت�شجرونا اأو اأن تلّقنونا. 

نا�شطي  بني  يف�شل  ال��ذي  املرئي  غري  اجل��دار  هذا  لهدم  ميكن 

اأف�شل ما  املتحدة  يوفر لالأمم  اأن  ال�شاعدة  ال�شباب  غ ح وحركات  م 

التغيري  اأج��ل  من  الإن�شانية  اجلهود  يفيد  اأن  ميكن  مما  العاملنينْ  يف 

والإ�شالح    

سنة
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صورة ومقالة

ح��ت��ى ���ش��ت م����ّرات يف ال��ي��وم، 

جتلب ن�شاء بيديك يف اجلنوب 

ال�شرقي ال�شنيغايل املاء من بئر جماورة تقع 

خلف مكان �شكن جماعتهن. حفرت اأقدامهن 

ال�شهباء واجنرحت على  الأر���ش  اآث��ارا على 

ت�شلكنها  ال��ت��ي  لل�شبل  امل��ح��اذي��ة  ال�شخور 

الع�شايا  اإح��دى  خ��الل  اجلبلية.  قراهن  اإىل 

ن�شاء  ب�شع  دعتني  اإيندار  قرية  يف  القائ�شة 

اأج��ول  كنت  وبينما  لهن.  �شور  التقاط  اإىل 

مهل  على  ويتحدثن  مي�شني  كن  فيما  بينهن 

التقطتها  وماري هذه.  دونيز  �شورَة  التقطُت 

بو�شفها جزءا من م�شروع اإثنوغرايف يتمحور 

بيديك،  ق��رى  يف  الثقافية  ال�شياحة  ح��ول 

حيث ا�شُتخدم الت�شوير املتعاون ل�شتك�شاف 

الكيفية التي بها يريد اأهل بيديك اأن يقّدموا 

هوية  يجعلون  بها  وال��ت��ي  لل�شياح  ثقافتهم 

القرويون  بادية لالأب�شار. ن�شحني  البيديك 

مبالب�شهن  بيديك  لن�شاء  �شورا  األتقط  ب��اأن 

يوؤدين  وهن  التقليدية  �شعورهن  وت�شفيفات 

اأ�شغالهن العتيادية التقليدية. 

عندما  امل��ف��اج��اأة  تتملكني  مل  وع��ل��ي��ه 

لدى  لة  املف�شّ هي  وماري  دونيز  �شورة  كانت 

عندما  تتملكني  الده�شة  كانت  واإن  البيديك 

يوؤكد القرويون اأن هوؤلء الن�شوة هن »البيديك 

احل��ق��ي��ق��ي��ات«. ت���وؤّك���د ال�����ش��ورة مت��ّث��ل ق��رى 

بفعل  تف�شد  مل  اأنها  على  الواهم  البيديك، 

ال�شورة  تبدو  ذلك  وف�شال عن  العوملة.  قوى 

رجع �شدى لت�شيئ العمل الن�شوي حيث باتت 

الأ�شالة  على  دال��ة  امل��اء  جالبة  امل��راأة  �شورة 

الأفريقية. عرب ت�شمية دونيز وماري بالبيديك 

كذلك  اأ�شالتهم  البيديك  يعّرف  احلقيقيات 

ُتبّجل  الثقايف حيث  مبا يتنا�شب مع مرياثهم 

الثقافية.  للمعارف  حافظة  بو�شفها  امل��راأة 

وتكرارا  م��رار  الن�شاء  اأج�شاد  عر�ش  يخلق 

وهن يدرن ظهورهن للكامريا نوعا من خفاء 

ومن  البيديكيات  �شالبة  ميثلن  هن  الإ�شم، 

البيديكية.  الثقافة  ا�شتمرار  ا�شتطرادا،  ثّم، 

يحملن  البيديكيات  اأن  عن  ال�شورة  تك�شف 

يف  ذل��ك  يفعلن  واأن��ه��ن  جمندرة  اأ�شالة  وزر 

َ بها عن الآخرين     بطولة َيُننبنْ

البيديك الحقيقيات
بقلم إيرن سنايدر )Eryn Snyder(، جامعة تمبل، الواليات المتحدة األمريكية
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