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جامعات في أزمة

راوين كونيل ن�سائية او�سرتالية وكاتبة نظرية 

جنوبية, تعترب اأن العلماء االجتماع هم جزء من 

نظام طبقة العمال تراتبي املعومل, الذي ي�سو�ش 

اأكرث عليه من اإقتحام ال�سوق اإىل اجلامعة

راندولف دافيد عامل اإجتماع بارز من الفيليبني 

ي�سف حياة نقد مكر�سة لبحث علم االإجتماع 

الملجتمع ويظهر مدى الفرق بينها وبني احلياة 

ال�سيا�سية

نازانني �ساهروكني وبارا�ستو دوكوهكي يظهرون 

كيف النمو يف عدد الطالبات يف اجلامعات 

االإيرانية قد دفعت الدولة اإىل اإجراء قوانني 

حلماية الوظائف التي يف�سله الرجال

جامعة   يف  امل�سربني  مع   )Raewyn Connell( كونيل  راوين  تقف  اأكتب, 

التي  ال�سيغة  على  نْذرا  بو�سفه  االجتماع  لعلم  نظرتها  عن  ة  معربرّ �سيدناي 

تعر�سها به يف هذا العدد. ت�سرتك راوين يف اإ�سراب هيئة امل�ستخدمني االآكادمييني وغري 

واال�ستعا�سة  الوظائف,  الرت�سيم يف  ت�ساوؤل  الذين يحتجون على  االآكادمييني يف جامعتها 

عن العمل الدائم بالعمل الَعَر�سي وتهديد احلرية االآكادميية وهي ال�سريورات التي مت�ش 

باآثارها معظم اجلامعات النخبوية منها وغري النخبوية على امتداد العامل. 

ل اجلامعات من خرْي عمومي اإىل خريات خا�سة, نراها تترّجه نحو بيع منتوجها  باعتبار حتورّ

اإىل زبائن )طالب, دول, �سركات, اأْو كلرّ من ميكن لها اأن جتلبه(. التناف�ش على الزبائن 

َيا�ٍسم تكت�سبها عرب ت�سلرّقها �سالمل الرتتيب الوطنية  حادرّ وعلى ذلك َت�ٍسُم اجلامعات نف�سها ٍبَ

والكونية. ميكن لالآكادمييني اأن ميتع�سوا من هذه الرتتيبات ولكنهم وبح�ش اإرادتهم غالبا 

يتناف�سون على اأ�س�ش ي�سعونها هم وهو يفعلون ذلك بحما�ش. يعني ذلك كتابة مقاالت بغية 

ن�سرها ال يف املجالت الناطقة بالل�سان االإجنليزي فح�سب بل يف املجالت املعرتف بها دوليا 

املحلية.  طريقتها  على  واملناهج  والق�سايا  امل�سائل  ر  توؤطرّ التي  االأمريكية  املجالت  يف  اأي 

وكثريا ما يجد علماء االجتماع اأ�سيلو اجلنوب, واإن مل يكونوا الوحيدين يف ذلك, مدفوعني 

ة التي ُتواجهها بلدانهم هم.  بعيدا عن امل�ساكل امللحرّ

لهم م�سلحة يف  تكون  الذين  اأو حتى  وال�سجاعة  امل��وارد  وفيهم  لهم  تتوفر  من  قالئل هم 

مقاومة النظام. وعلى ذلك علينا اأن نحيرّي اجلمعية ال�سو�سيولوجية االأملانية على مقاطعتها 

للرتتيب الوطني التي يقدم لنا عنها تقريرا يف هذا العدد ثالث علماء اجتماع من جامعة 

نن�سى  اأال  االآن ذاته,  يينا )Jena(. علينا, يف  �سيللر )Friedrich-Schiller( يف  فريدري�ش 

نًة طبقة عري�سة من اجلامعات  ُمكورّ الرتتيب  اأ�سماوؤها �سمن  ترد  ال  اأن معظم اجلامعات 

برادي�ش  اأوت��ار  يف  ذلك  معنى   )Satendra Kumar( كومار  �ساتندرا  يفح�ش  »املنبوذة«. 

)Uttar Pradesh( بالهند حيث ت�سنع اجلامعة لنف�سها مدخوال ماليا عرب بْيع حقوق منح 

الدولة,  تدعمها  التي  الر�سوم  من  متورّل  مغ�سو�سة  �سهادات  متنح  التي  للمعاهد  ال�سهائد 

وبذلك تذهب التمويالت العمومية اإىل جيوب اخلوا�ش من ال�سا�سة الذين يديرون املعهد 

كما لو كان اآلة �سيا�سية. ذاك هو ما يح�سل على الطرف االآخر من الهرمية العاملية انطالقا 

من جامعة �سيناي, ولكن ال�سغوط امل�سلرّطة على اجلامعات هي ذاتها يف احلالتني. 

 Nazanin( �ساهروكني  نازانني  ي�سف  اجلامعة.  على  اعتيادية  اأكرث  �سغوط  بالطبع  ة  ثمرّ

التي  ة  احل��ادرّ الفعل  ة  ردرّ  )Parastoo Dokouhaki( دوكوهاكي  وبارا�ستو   )Shahrokni
من  العديد  ينحدر  للطالبات.  املتزايدة  الت�سجيالت  على  جوابا  االإيرانية  الدولة  هتها  وجرّ

كاظمي  فاريج  عبا�ش  مقالتي  )اأنظر   2009 ل�سنة  اخل�سراء  االإيرانية  احلركة  حمتجي 

اأن  املفاجئ  لي�ش من  املناه�سة, وعليه  املعاهد  و�سيمني فاديي( من �سفوف منت�سبي هذه 

حتافظ الدولة االإيرانية على اأعني املراقبة مفتوحة على جامعاتها.  

لي�ش  االختفاء.  نحو  واملجتمع  اجلامعة  بني  الفا�سل  الغ�ساء  يتدرج  احل��االت  هذه  كل  يف 

التي  اجلهة  اختيار  على  جمربون  فنحن  وعليه  املجتمع,  خارج  باأننا  االدع��اء  ب�ستطاعنا 

فيها نقف: اأنكون اإىل جانب هوؤالء املنا�سرين للنجاعة ولل�سوق اأم نكون اإىل جانب نقادهم 

اأنرّه من  االجتماع  علم  َنْذر  يكتب عن  ما  دايفيد يف  راندي  يبنيرّ  لهم؟  املناه�سني  وجمهور 

�سيا�سيا.  بذلك  املرحبة  غري  الفيليبني  يف  حتى  وعمومي  نقدي  التزام  عن  الدفاع  املمكن 

يْبقى اأن اخلو�ش يف العوامل املخيفة ي�ستوجب �سجاعة مثل تلك التي تظهرها منى اأبا�سة 

لو�سف اإ�سفاء التطبيع على العنف يف حالة م�سر واآنا فيالريال )Ana Villarreal( يف حالة 

مت. را لل�سرّ املك�سيك. قد ال يرغب النا�ش يف �سماعنا ولكن ذلك لْي�ش مربرّ

 ISA  الع على حوار كوين يف 15 لغة على موقع اجلمعية الدولية لعلم االجتماع ميكن االطرّ

.burawoy@berkeley.edu :ُتْر�َسل املُ�ساهمات اإىل الُعنوان التايل ..website

فيما
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حمرر: 

مايكل بوروواي

حمررون مت�صرفون: 

لوال بو�سوتيل, اأغو�ستو باغا

حمررون م�صاركون: 

مارغات اأبراهام, تينا اإيو�ش, راكال �سوزا,جينيفر بالت, 

روبرت فان كريكن.

حمررون م�صت�صارون: 

اإيزابيال بارلين�سكا, لوي�ش �سوفال, ديك �سيندوغولو, توم دوير, يان 

فريتز, �ساري حنفي, جام خيمنيز, حبيب اهلل خندكر,

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

يو�سيمي�سي �ساتو, فينيتا �سينها, بنيامني جتريينا, �سني �سون يي, 

اإيلينا زدرافومي�سلوفا.

حمررون �إقليميون:

�لعامل �لعربي:

 �ساري حنفي, منري ال�سعيداين.

�لرب�زيل: 

غو�ستافو تانيغوتي, جوليانا تون�سي, بيدرو مان�سيني, 

�سيلي ادا غار�سا اآرريبا�ش, كا�سرتو اآرووخو.

كولومبيا:

 ماريا خو�سي األفاري�ش ريفادوال, �سيبا�ستيان فيالميزار �سانتاماريا, 

اأندري كا�سرتو اآروخو.

�لهند: 

اإي�سوار مودي, راجيف غوبتا, را�سمي جني, اأوداي �سينغ.

�إير�ن:

 ريحانة جافادي, جنمة طاهري, حميد ر�سا راأفت جناد, �ساغار 

بوزورغي, زهرة �سورو�سفار, فائزة خازيهزادة.

�ليابان:

 كازهي�سا ني�سيهارا, ماري �سيبا, كو�سوكي هيمونو, تاكامي, 

يوتاكا اإيوادات, كازوهريو اإيكيدا, يو فوكودا, مي�سيكو �سامبي, 

تاكاكو �ساتو, �سوهي اأوغاوا, تومويوكي اإيدي, يوكو هوتا, يو�سوكي كوزاكا.

بولونيا:

ميكوالي مييزيوي�سكي, كارولينا ميكوالوي�سكا, ياكوب روزنباوم, 

كي�ستوف غوبان�سكي, اإمييليا هودظينكا, جوليا ليغات, اآدام موللر, 

توما�ش بياتاك, اآنا بيكوتوي�سكا, اآنا رزيزنيك, كونراد �سياما�سكو, 

جو�ستينا ويتوي�سكا, �سوفيا وودار�سك.

رومانيا:

كوزميا روغيني�ش, اإيلينا �سينزيانا �سوردو.

رو�سيا:

اإيلينا زدرافومي�سلوفا, اآنا كادنيكوفا, اإيلينا نيكفوروفا, اآ�سيا فورونكوفا, 

اإيكاتارينا مو�سكاليفا, جوليا مارتينافي�سني

تايو�ن: 

جينغ ماو هو.

تركيا:

اآيتل كا�سابوغولو, نيالي �سابوك كايا, غونور اإيرتونغ, يونكا اأودابا�ش, 

وينب بايكال, جيزم غونار.

م�صت�صارون �إعالميون:

 اآين لني, خو�سي ريغويرا.

م�صاعد حترير:

 اآبيغيل اأندروز .
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علم اإلجتماع بوصفه نذرًا

نَْذر علم االجتماع
بقلم راوين كونيل )Raewyn Connell(، جامعة سيدناي، أستراليا

عمل جماعي على مستوى عالمي

ب�سمة  لنف�سها  االأ�سرتالية,  االجتماع  عاملة  ر�وين كونيل,  �سنعت 

بخو�سها بحوثا يف الطبقة احلاكمة ويف العالقة بني الطبقة واجلندر 

املوؤ�س�سية  القاعدة  حول  بنظريتها  ا�ستهرت  التعليمي.  النظام  يف 

 Gender and( وال�سلطة  اجلندر  كتابها  يف  اجلندرية  للعالقات 

ذكوريات  بكتابها  كونيا  موقعا  لنف�سها  �ست  وكررّ  ))1987(  Power
)Masculinities )1995(( الذي طورت فيه مفهومها متواتر الذكر 

االجتماع  علم  بتاريخ  الدائم  اهتمامها  باعتبار  املهيمنة.  الذكورة 

وتنبيهها امل�ستمر  الأ�س�سه ال�سمالية �ساغت نقدا الذعا للتيار الرئي�ش 

النظرية  تت�سم  »مل���اذا  للجدل  املثري  مقالها  يف  االجتماع  علم  يف 

عنوان  حمل  كتابا  ف�سار  طورته  وال��ذي  بالتقليدية«  الكال�سيكية 

مكانة  واأ�سند   )2007(  Southern Theory( اجلنوبية  النظرية 

رين من اجلنوب الكوين. واإذا ما كان من مو�سوع دائم  متميزة ملنظرّ

احل�سور يف عملها فمفاده اأن املعرفة ال ميكن اأن تفهم خارج �سياق 

الحتجاجها.  هدفا  حياتها  طوال  كان  الذي  ال�سياق  ذاك  اإنتاجها, 

للمزيد ميكن االطالع على حمتويات الرابط التايل:

./http://www.raewynconnell.net 

راوين كونيل

ل جزًءا من قوة  ما كنت عامل اجتماع فاأنت عامل ذو مهنة وت�سكرّ

العظمة ودافع  اأوه��ام  االأم��ر منقذ لك من  فْهُم مثل هذا  العمل. 

بك نحو التفكري يف ما يربطك بالعمال االآخرين. حرفتك هي �سنع املعرفة 

العلم  يتعلق  ف��ردي.  م�سروع  ال  جماعي  م�سروع  هذا  وتطبيقها.  وتدري�سها 

االجتماعي, مثله مثل العلم الطبيعي, بتقا�سم املعرفة. ذاك اأمر عمومي يف 

�سميمه, وعلى ذلك ي�سح متام ال�سحة ت�سمية جوالن )circulation ( ما 

تعرفه »تعميما« )public-ation(. اإن ما ت�ساهم به يف ال�سريورة االجتماعية 

للتعرف على العامل االجتماعي هو ما يجعل منك عامل اجتماع.

<  في البحث عن علم االجتماع
كنت  عندما  اأ�سرتاليا  يف  �ش  يدررّ االجتماع  علم  من  كبري  قدر  يكن  مل 

طالبة يف ال�سنوات 1960. ح�سلت على �سهادة يف التاريخ و�سهادة عليا يف 

يلتهب.  كان  العامل  ولكن  جيدا  ثقافيا  تدريبا  ذلك  كان  احلكم.  �سيا�سات 

كنت م�ساركة يف احلركة الطالبية املحتجة على احلرب يف فيتنام واملتحدية 

ملحافظة اجلامعات. كنا نرغب يف معرفة اأكرث منا�سبة واأكرث التزاما من تلك 

التي كنا نتلقاها. وعلى ذلك حاولنا اأن ن�سنعها باأيدينا وركزنا جامعة حرة 

غري حمرتفة لننجز ذلك. 

على اأثر ح�سويل على الدكتورا �سافرت اإىل الواليات املتحدة ملتحقة 

بق�سم علم اجتماع �سهري من اأجل احل�سول على اإطار للعمل. وجدت الق�سم 

يف حالة �سبيهة باحلرب االأهلية بني الطالب الراديكاليني والكلية اليمينية. 

كانت اجلامعة مغلقة لوقت ق�سري جراء اإ�سراب طالبي. وعلى الرغم من 

Lévi-( ذلك قد اأجنزت بع�ش القراءات ذات االأهمية: كلود ليفي �سرتو�ش

 ,)Mills( ميللز  رايت  و�ستيوارت   ,)Sartre( �سارتر  بول  ن  وجو   )Strauss
واألفني غولدنر )Gouldner( وبول الزا�سفيلد )Lazarsfeld(. الحقا انتبهت 

اإىل اأنهم كانوا كلهم من الرجال ومن ال�سمال الكوين وطفقت اأقراأ بات�ساع 

اأكرب.

تعمل  كانت  تني يف جمموعات  مررّ انخرطت  اأ�سرتاليا  اإىل  عودتي  عند 

اأن  من  متكنا  جديدة.  جامعة  يف  االجتماع  لعلم  جديد  برنامج  و�سع  على 

ن�سيد م�سارا تعليميا كامال وكانت تلك حلظة تاريخية �سعيدة. يقع اليوم على 

م�ستخَدمي اجلامعة اأثر اأثقل وقعا للرقابة واإن كانت جماالت اخللق يف بناء 

امل�سارات التعليمية ال تزال متوفرة.

<  مؤسسات 
االإج��ازات عرب  تدري�ش  توقيت  ن�سف  يقارب  ما  االآن  ُينجز  اأ�سرتاليا  يف 

حياتهم  العليا  ال�سهادات  ذوي  ال�سباب  من  العديد  ينتزع   . يرّ الَعَر�سِ العمل 

ف وظائف جزئية التوقيت لتدري�ش مواد متنوعة موزعة  باأظافرهم عرب تلقرّ

إذا
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بني جامعيني اأو ثالثة. اأهذا هو ما نن�سده؟ يف البلدان النامية, كثريا  على ُمركرّ

ما يقوم حتى كبار االآكادمييون املتمر�سني باأكرث من عمل.

لي�ش من الي�سري يف مثل هذا الو�سع االنخراط الن�سط يف عمل موؤ�س�سي 

اأو  م يف علم االجتماع ليتج�سد يف املجالت والندوات وم�ساريع البحث  منظرّ

مهوو�سني  النيوليرباليون  املت�سرفون  بات  ذل��ك,  عن  وف�سال  اجلمعيات. 

بالعمل على قيا�ش املردود الفردي ب�سرف النظر عن مثل هذه املالب�سات. 

بات الهم اليومي للجامعة احلديثة الرتتيب املرموق ومداخيل الر�سوم وعدد 

الفردي يف عامل  »امل��ردود«  على  موؤ�سرات  بو�سفها  املنح  ودوالرات  املقاالت 

 )Claus Offe( اأويف �سنة خلت بني كالو�ش  اأربعني  منذ  ال�سركات.  حتكمه 

 )Industry and Inequality( يف كتاب اأملعي بعنوان ال�سناعة والالم�ساواة

من  العائد  الق�سط  حتديد  ي�ستحيل  الكربى  ال�سركات  يف  جنوين.  ذلك  اأن 

املخرجات لكل فرد اأو حتى ل�سنف من العمال. كان ذاك مثال علم اجتماع 

ا, ولكن كبارنا َن�سوه. ذي فائدة حقرّ

على  يده  تدريجيا  و�سع  الذي  ال�سركات  ا�سطنع عامل  بدال عن ذلك, 

�سها امل�سارات املهنية الفردية. �سرح تنفيذيو ال�سركات  اجلامعات اأهدافا تكررّ

بال�سركة  الالحمدود  بتعلقهم   االإع��الم  و�سائط  قبل  من  ا�ستجوابهم  لدى 

وبامل�ساهمني فيها ذلك التعلق الذي ميتد حتى ن�سر بالغات اإعالنات بحث 

عن مر�سحني للوظائف. اإن ما يبحثون عنه هو يف احلقيقة تركيم الرثوات. 

اأن  باإمكانها  الغالبية  ولكن  االأ�سخا�ش  قليل من  نزر  اإال  لن يقدر على ذلك 

ت�ساهم يف م�سروع حقيقي وبالغ االأهمية وجماعي لبناء املعرفة. 

<  المعرفة السوسيولوجية
املوؤ�س�سية و«ج�سم  االآلية  اأي  الراهنة,  امل�سروع اجلماعي  اأن حالة  على 

اإمربيالية  ر�سابة  ال�سو�سيولوجي هو  الفكر  اإىل حد كبري.  اإ�سكالية  املعرفة« 

ة من  نة بوا�سيع م�ستمدرّ القرن التا�سع ع�سر وجتريبية القرن الع�سرين امللورّ

احلركة العمالية واحلركة الن�سوية وامل�سطبغة بعتقدات ثقافية ذات اأ�سول 

وظيفية وتفكيكية. النظرية ال�سو�سيولوجية بو�سفها حقال اآكادمييا اأوروبية 

مركزية اإىل حد مفزع, وغالبا ما يكون البحث ال�سو�سيولوجي اآليا وتكراريا 

فيما تعورّ�ش املكننة االإعالمية يف الكثري والكثري من االأحيان االألفة احلميمية 

مع الق�سايا الواقعية بقوة التناول االآيل. وكثريا ما يت�سم البحث االجتماعي 

 Thandika( مكانداوير  ثانديكا  ذل��ك  الحظت  مثلما  النامية  البلدان  يف 

Mkandawire( بكونه بحثا فقريا للفقراء �سعيف التمويل وق�سري االآجال 
وهزيل التنظري.

نقدا  االجتماع,  لعلم  نقدا  االجتماع  علم  م�سروع  يتطلب  ذلك  وعلى 

يتخذ االآن اأ�سكاال جديدة. واأعتقد اأن االأكرث اأهمية فيه ُيفرغ هيمنة املعرفة 

االجتماعية ال�سمالية الكونية من فحواها وي�سع النظرية املولرّدة يف اجلنوب 

واملجتمع ما بعد اال�ستعماري يف قلب امل�سروع. ثمة مقاومة لهذا النقد و اأنا 

�سة يف االخت�سا�ش فيما بنى االآالف  اأفهم �سبب ذلك.  املناظري ال�سمالية موؤ�سرّ

من علماء االجتماع م�ساراتهم املهنية على تلك االأ�س�ش وبذلوا طاقة هائلة 

يف جعلها يف حالة ا�ستغال. اإن البحث العلمي االجتماعي ع�سري اأو هي كذلك 

اإجادته على االأقل. اأنا اأن�سح طالبي برتك كتب الن�سو�ش املقررة على الرف 

اإىل حني يحتاجون اإىل التعبري عن الدوران على حمور م�ستقيم انطالق من 

خط مائل )ن�سيحة للمبتدئني: ان�سوا اخلط املائل(. كل م�سكلة بحثية م�سكلة 

تطال  اأن  اأيدينا  وباإمكان  املحك  على  ت�سعنا  امل�ستجدة  والق�سايا  جديدة, 

موارد خمتلفة فيما تكت�سب النماذج الفريدة التي جندها �سمن املعطيات 

اأهمية حا�سمة. اأف�سل طريقة لتعلرّم املنهج هي اال�ستغال به والطريق املثلى 

كيفية  والتفكري يف  بحوث جيدة  تقارير  على  احلقيقي  االطالع  الثانية هي 

حل الباحثني ما يعرت�سهم من م�ساكل. لكل منا اأف�سل بحوث ي�سعها على 

املراتب الع�سر االأوىل يف ذلك ومن بني ما اأحفظه يف ترتيبي اأنا كتاب باري 

ثورن )Barrie Thorne(  م�سرحية اجلندر  )Gender Play( وكتاب روبرت 

 From Boys to( �سبانا   اأ�سبحوا  وقد  االأوالد   )Robert Morrell( موريل 

احل�سارة  فجر   )Gordon Childe( �سايلد  غوردن  وكتاب   )  Gentlemen
الدرا�سات  هذه  كل   .)The Dawn of European Civilization( االأوروبية 

االأخاذة ا�ستوجبت كما هائال من العمل. من دون التزام طويل االأمد وعميق, 

ومن دون الكثري من املعلومات يدور اخليال ال�سو�سيولوجي يف حلقة مفرغة.      

<   المتلقون، الجمهور
ح�سرت منذ ب�سعة اأيام اإطالق موقع اإلكرتوين لال�ستجوابات املعتمدة 

�سابقات  ل�سحاقيات   )autobiographical interviews( اتية الذرّ ري  ال�سِّ على 

ا�سمه http://55upitty.com/( Uppity 55(. ح�سرت عدة من عنا�سر جماعة 

�سحاقيات �سيدناي املنا�سبَة ال�سعيدة ودارت حديث كثري حول املرور من جيل 

اإىل اآخر وظهور عالمات التقدم يف ال�سن على الوجوه. بدا يل حينها اأن تلك 

مل تكن جماعة تكتفي بتخيرّل نف�سها بل تعيد �سنع نف�سها عرب م�سروع معريف. 

االأخ�شرّ  وعلى  فائدة,  ذا  يكون عملهم  اأن  االجتماع يف  علماء  اأغلب  يرغب 

للجماعات واملوؤ�س�سات التي اأجنز فيها. كنت ا�سرتكت يف م�ساريع خمتلفة 

اعتمدت منطقا انعكا�سيا قويا. وا�ستمل ذلك على بحث حول احلياة اجلن�سية 

 Kippax et(والوقاية من االإيدز التي تتخذها جماعات املثليني يف ا�سرتاليا

al. Sustaining Safe Sex(; وبحثا عن التفاوت االجتماعي يف التعليم موجها 
 Connell et al., Making the( ال�سيا�سات املدر�سية االأ�ساتذة و�سناع  اإىل 

.)Difference; Schools & Social Justice

يحتاج علماء االجتماع العاملون يف اجلامعات اإىل االرتباط باملجموعات 

االأخرى التي ميكن لها اأن ت�ستخدم املعرفة ال�سو�سيولوجية. ولذلك فلطاملا 

وابط طويلة االأمد بني ق�سمنا وبني احلركة العمالية التي وجدت  مت تثمني الررّ

بع�ش الفائدة يف ما نبحث فيه, وكذا بيننا وبني االأ�ساتذة ومكورّين االأ�ساتذة 

اآخر مرحلة يف  املدار�ش. كانت  الفائدة يف بحثنا حول  الذين وجدوا بع�ش 

اأكرث مما كانت يف ق�سم  م�ساري املهني يف كلية للرتبية والعمل االجتماعي 

من  يت�سع  االجتماع  لعلم  املحتملني  امل�ستمعني  عدد  ولكن  االجتماع.  لعلم 

البع�ش  ويجول  االت�سال,  و�سائط  عرب  االجتماع  علم  من  قدر  مير  جديد. 

االآخر متبعا طرقا خفية عرب ال�سبكات واملن�سورات والرتجمات الدولية وعرب 

ال�سفر واالإ�ساعة. جميل, من وجهة نظري, اأن اأ�سمع يف اأ�سرتاليا اأن برازيليا 

اأو اأ�ستونيا اأو �سينيا مر بعملي ويرغب يف االت�سال بي. مينحني ذلك اإح�سا�سا 

بدى االت�ساع الكوين الذي ميكن اأن يبلغه ت�سابك امل�سروع ال�سو�سيولوجي. 

<  وما القول في شأن الموضوع األساس؟ 
اتخذت يل هذه املهنة الأنني فكرت اأن العلم االجتماعي يولرّد املعرفة 

والالعدالة  العنف  مثل  امل�سرتكة  م�ساكلنا  معاجلة  يف  اأهمية  االأك��رث 

والتخريب. ال اأزال على فكرتي هذه. ميكن للعلم االجتماعي اأن ي�سطلع 

بدور دميقراطي حا�سم بو�سفه مكونا مركزيا من مكونات معرفة املجتمع 

ومدى  املعرفة  �سنع  عليه  يكون  الذي  الع�سر  مدى  خربت  لقد  بنف�سه. 

ال�سعوبة يف و�سع املعرفة مو�سع اال�ستغال. لقد خربت مدى ارتهان ذلك 

بت�سارك العمال واملوؤ�س�سات, كما خربت اأننا يف حاجة اإىل التفكري يف كل 

ذلك على« نطاق عاملي« اإذا ما ا�ستعرنا عبارة �سمري اأمني. هذا احتمال 

نذرا  بعلم االجتماع  اال�ستغال  اإذا ما كان  ُموٍح.  ولكنه  بالرهبة  ي�سعرنا 

فلي�ش ذلك يف املعنى القدمي لال�ستجابة ال�سخ�سية لنداء ديني. ذاك 

�سوت ينادينا جماعًة وعليه اأن يغمر كل العامل   
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نَْذر علم االجتماع

راندولف س. دايفيد )Randolf S. David( ، جامعة الفيليبين، كيزون سيتي، الفيليبين

االلتزام النقدي 
في المجال العمومي

راندولف دافيد

ر�ندولف د�يفيد عامل اجتماع عمومي خارق, جامعي مرموق 

لعلم  دعوة  واملواطنة:  الذات  االأم��ة,  كتابه  على  جائزة  على  حا�سل 

 Nation, Self, and Citizenship: An( الفيليبيني  االجتماع 

Invitation to Philippine Sociology(, وهو معروف اأكرث خارج 
اجلامعة بف�سل عموده االأ�سبوعي الذي يظهر كل �سبت حتت عنوان 

 Philippine Daily Inquirer �سفحات  على  عمومية«  »حيوات 

برناجمه  بف�سل  وك��ذل��ك   1995 �سنة  ن�سره  افتتح  ك��ان  وال���ذي 

العمومي«  »املنتدى  العمومية  ال�سوؤون  يتناول  ال��ذي  التليفزيوين 

)Public Forum(. مثرّل راندولف مثاال موحيا لعدد كبري من طلبة 

علم االجتماع وو�سع روؤى علم االجتماع اأمام اأنظار العموم.

يكن علم االجتماع حبي االأول, وميكن يل القول اأنني وجدت 

نف�سي يف خ�سمه الأ�سباب غري فكرية. حللت بجامعة الفيليبني 

يف بداية ال�سنوات 1960 اآمال يف اأن اأ�سري حماميا مثل اأب اأي واحد من 

ال على حتليلها.  االجتماعية  امل�ساكل  التحكم يف  على  القادرين  اأولئك 

يف تلك االأيام كان الواحد منا يدخل اجلامعة ال من اأجل التعلم بل على 

االأرجح من اأجل تعلم مهنة.

اأن يتهياأ  القانون فقد كان عليه  اإذا ما كان املرء يخطط لدرا�سة 

لذلك عرب املرور بالعلوم ال�سيا�سية اأو بالفل�سفة اأو باأية واحدة من العلوم 

االجتماعية. حينها, كانت املكت�سبات الدرا�سية املقررة ملا قبل الت�سجيل 

عت لت�سمل اأية �سهادة بكالوريو�ش. وكان ذلك  يف درا�سة القانون قد ُو�سرّ

التغيري ذا فائدة لالخت�سا�سات اجلديدة مثل علم االجتماع. 

للعي�ش من  اأخطط  وكنت  االإجنليزية  ق�سم  االأ�سل خريج  كنت يف 

مردود العمل �سحافيا بعد التخرج بالتوازي مع درا�سة القانون يف م�ساق 

تعليم م�سائي. ولكن, عندما يكون الواحد منا يافعا ميكن اأن تنحرف 

خمططاته عند اأية نقطة. خالل مرحلتي اجلامعية االأوىل كنت ح�سرت 

در�سا تقدمييا يف علم االجتماع بو�سفه در�سا اختياريا بعد اأن �سمعت 

لم
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د  اأن اأ�ستاذ املادة كان ي�سند اأعدادا مرتفعة يف االمتحان. كنت اأتق�سرّ

يل العام الذي كان تدحرج بفعل االأعداد املتدنية التي  فع من معدرّ الررّ

ح�سلت عليها يف موا�سيع اأدبية ع�سرية.

على حني غرة وقعت يف حب علم االجتماع, وملدة طويلة بعد نهاية 

الدر�ش وا�سلت مطالعة كتب �سو�سيولوجية. وعند حلول �سنتي النهائية 

لُت نحو علم االجتماع. كانت تلك واحدة من  وب�سفة فاجاأت اأبي حتورّ

ل حياة الواحد منا ب�سفة حا�سمة.  منا�سبات تظافر ال�سياقات التي ت�سكرّ

التقيت املراأة التي �سارت الحقا زوجتي يف �سفوف علم االجتماع تلك 

�سي للق�سايا االجتماعية نظرتي ال�سيا�سية تغيريا كامال.  فيما غريرّ تعررّ

كان القانون ليحملني نحو م�سار مهني اعتيادي يف ال�سيا�سة با اأنني 

طلبة  من  واحدا  الأكون  وكنت  اجلامعي,  املركب  فيها يف  نا�سطا  كنت 

نف�ش ال�سفوف التي انتظم فيها كبار ت�سريعيي بلدي. 

لدعم  اأحتاجه  كنت  الذي  العقلي  املوقف  االجتماع  علم  اأك�سبني 

من  جملة  م�ستعريا  الفيليبني.  مثل  م�سطرب  فتي  جمتمع  درا���س��ة 

االإ�سابة  وقع  حتت  كنت  اإنني  اأق��ول   )Hannah Arendt( اآرن��ت  حنا 

اأي م�سكونا باملالحظة املن�سبطة   )pathos of wonder ( باالندها�ش

وقد  امل�ساكل.  واحدة من  الأية  العثور على حلول  ا�ستعجال  تقاوم  التي 

ه املديد توافق جميل مع نظرة �سيا�سة راديكالية.  تولرّد عن هذا التوجرّ

يكون  اأال  ال�ستينات  منتهى  يف  اجتماع  ع��امل  على  الع�سري  من  وك��ان 

مارك�سيا.

ولكن مارك�سية عامل اجتماع اآكادميي لي�ست ذات مارك�سية الع�سو 

احلزبي. ففيما يقع االأخري حتت وطاأة موجبات املمار�سة الثورية, وفيما 

ينتظر منه اأن يوقف التفكري النقدي خدمة للتنظيم, يكون عامل اجتماع 

مارك�سي بال�سرورة ناقدًا يف اأية منظمة لينينية اإذ لن يقدر مطلقا على 

التخل�ش مما ي�سكنه من عادة التفكري االنعكا�سي. يكون مالحظا على 

اأكرث مما يكون م�ساركا ملتزما. بعيدا عن االإيديولوجيا تكون  الدوام 

اأعماله هو مو�سوعا لنظره التفكيكي الذي ال يتوقف.  

ذاك هو على ما اأعتقد ال�سبب الذي مينع املمار�سة من اأن تكون 

اأف�سل ما ميكن اأن يرجتيه عامل االجتماع. ال ي�سري الواحد منا عامل 

التزام �سو�سيولوجي هو  ل  اأورّ اأن  اإر�سادية عملية, ذلك  لغايات  اجتماع 

بها  ي�سنع  التي  الطرق  مالحظة  اأي  مالحظة,  مو�سع  املخفي  و�سع 

عامل  يتخذها  التي  الهياأة  اإن  اليومية.  احلياة  يف  متايزات  االآخ��رون 

عليه  تكون  ما  اإزاء  اندها�ش  هياأة  االجتماعي  التعقيد  اإزاء  االجتماع 

االأ�سياء اأكرث مما تكون هياأة نفاذ �سرب اأو ياأ�ش اأو رهبة اإزاء ما يبدو 

من ا�ستع�ساء امل�ساكل االجتماعية على احلل. هذا خا�سية غري قابلة 

للتفادي بالن�سبة اإىل موقف عامل االجتماع, ولي�ش من �سوؤال اإالرّ ما يتعلرّق 

الك�سف  اإىل  ينزع  يت�سع الخت�سا�ش   
ٍ
نام بلد  باإمكانية وجود جمال يف 

عرب املالحظة عن االأو�ساع اأكرث مما ي�سعى اإىل حلها. واحلقيقة اأنني 

ت�ساءلت مرارا حول ذلك. 

اأكرث مما  للمجتمع  ا  ُمهمرّ فيه  بدا  ما من وقت  اأنه  اأقول  اأن  يبقى 

ت�سع  التي  االأطر  ي�سائل  املجال ملوقف فكري  يف�سح يف  اأن  اليوم  يبدو 

العامل مو�سع ا�ست�سكال بدال من اأن ُيْديِلَ بحلول �سريعة. يتطلب اعتبار 

علم االجتماع نذرا من االآكادميي مزاجا مغايرا. لي�ش ب�ستطاعك اأبدا 

اأن تكون �سيا�سيا فاعال اأو نا�سطا �سيا�سيا اإذا ما اترّخذت لك عادًة و�سَع 

األدرّ  االنعكا�سية  بالن�سبة يل متثل  م�ستمر.  ذاتي  مو�سع حتليل  نف�سك 

اأعداء ممار�سي ال�سيا�سة.

اعتقدت اأنني كنت اأعلم ذلك جيد العلم بحيث اأكون قادرا على 

مقاومة االجنرار اإىل عامل ال�سيا�سة, ولكني كنت خمطئا. يف وقت ما 

من �سنة 2009 قراأت عالمات وقفُت من خاللها على ا�ستنتاج مفاده 

اآروي��و  ماكاباغال  غلوريا  ال�سعبية  غري  البالد  رئي�سة  �سعي  احتمال 

على  للح�سول  عهدتها  نهاية  عند   )Gloria Macapagal Arroyo(

ال�سيا�سي.  العقاب  من  نف�سها  حتمي  بحيث  النواب  جمل�ش  يف  مقعد 

وحيث اأننا ننتمي اإىل ذات املقاطعة االنتخابية بدا يل اأنه من املمكن يل 

ا عن التخلي عن الفكرة  ما تر�سحي. وعو�سً ا مقدرّ اأن اأ�سع مل�سعاها حدًّ

املجنونة اقرتفت خطاأ رعايتها يف حلظة خيالء. 

)ديفيد(  داوود  دور  يف  ذلك,  اأعلم  اأن  قبل  حتى  نف�سي,  وجدت 

ال�ساعي اإىل اإيقاف جالوت )غولياث( ال�سيا�سي يف بلدي. كانت تلك 

امل�سيح  ظهور  يف  ترغب  كانت  اأمة  َق�س�ش  �سال�سل  اأكرب  من  واح��دة 

املخلرّ�ش. ولكن من حيث كوين عامل اجتماع فقد كنت على متام الوعي 

اأكن على  باملخاطر التي حتدق بن كان خارقا للحدود الوظيفية. مل 

دراية باأي واحد من امل�ساكل اخل�سو�سية ملقاطعتي االنتخابية ومل اأكن 

قد ا�سرتكت يف ال�سابق يف اأي �سباق انتخابي نحو وظيفة عمومية ومل 

يكن يل املال ال�سروري لذلك. 

االأدهى من كل ذلك اأنه مل يكن يل مزاج ال�سيا�سيني التقليديني. 

املوا�سلة.  يف  اأرغب  اأكن  مل  ال�سلطة  اإىل  اأ�سعى  فيما  اأنني  اأعلم  كنت 

ولكني وجدت نف�سي قد بلغت نقطة الالعودة بحيث هياأت نف�سي للولوج 

اإىل عامل كنت قد اأنفقت عمرا باأكمله م�سلطا عليه التحليل ولكني مل 

الزمني  ا�ستغاله �سمن ذلك احليز  اإم�ساك منا�سب بطرق  اأقدر على 

تر�سحي  ملف  لو�سع  اأ�ستعد  كنت  وي��وم  بحوزتي.  كان  ال��ذي  املحدود 

من  ومدخراتها  عائلتي  وقت  اأبدد  اأن  من  اأبلغ  �سوء  من  ما  اأن  قررت 

قبل  من  بالتوقف  قراري  وهوجم  �سخ�سية.  نزوة  حتقيق  جمرد  اأجل 

ون النف�ش بعركة حامية  النا�ش بن يف ذلك اأ�سدقائي الذين كانوا مينرّ

الوطي�ش.   

اجتماع  عامل  كنت  ما  واإذا  معريف,  زاد  على  حائزا  كنت  ما  اإذا 

نا�سطا يف املجال العمومي فمن املحتمل اأن جتد نف�سك مرات عديدة 

فعليك  اجتماع  عامل  تظل  اأن  يف  رغبت  ما  اإذا  ال�سلطة.  مواجهة  يف 

حزب  ع�سو  اأو  �سيا�سي  يت�سرف  مثلما  تت�سرف  اأال  على  حتر�ش  اأن 

�سيا�سي بل على اأ�سا�ش اأنك جزء من اجلمهور. باعتبارك عامل اجتماع 

م�سوؤوليتك هي اأن ت�سائل ال�سيا�سة ال اأن ت�سعى اإىل االنت�سار يف جمالها 

اأو يف ما تتطلبه مفرداتها   
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ردة الفعل العدائية

بقلم ناظم شاهروكني، جامعة كاليفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة، وباراستو دوكوهاكي، 
صحفي، طهران، إيران

التمييز الجندري 
في الجامعات اإليرانية

ر�سمة: اآردوو

مفتتح  اق��رتاب  ومع   ,2012 اأغ�سط�ش  اآب-  من  ال�ساد�ش 

مهر  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�سرت  اجل��دي��دة,  االآك��ادمي��ي��ة  ال�سنة 

البلد  يف  جامعة   36 اأن  مفاده  خ��ربا  ال��دول��ة  من  املدعومة  اجل��دي��دة 

اأق�ست الن�ساء من 77 حقل درا�سي. اأثارت الت�سييقات �سجة عاملية, 

وكتبت �سريين عبادي حمامية حقوق االإن�سان االإيرانية الفائزة بجائزة 

نوبل واملنفية يف بريطانيا ر�سالة اإىل بان كي مون االأمني العام لالأمم 

ال�سامي  املتحدة  االأمم  مفو�ش   )Navi Pillay( بيالي  ونايف  املتحدة 

حلقوق االإن�سان منددة باالإجراء على اعتباره »جزءا من ال�سيا�سة التي 

املجال  اإىل  الن�ساء  اإرج��اع  اإىل  �ساعية  االإ�سالمية  اجلمهورية  تتبعها 

احلما�سي  ح�سورهن  حتمل  ا�ستطاعتها  لعدم  املنزل  داخ��ل  اخلا�ش 

يف املجال العمومي«. وقراأت الناطقة الر�سمية با�سم وزارة اخلارجية 

الواحد  ت�سريحا يف   )Victoria Nuland( نوالند فيكتوريا  االأمريكية 

اإىل  االإيرانية  »ال�سلطات  داعية  اأغ�سط�ش  اآب-  �سهر  من  والع�سرين 

حماية حقوق الن�ساء واحرتام قوانينها االإيرانية ذاتها وكذا التزاماتها 

الدولية التي ت�سمن  عدم التمييز يف كل جماالت احلياة با يف ذلك 

احلق يف احل�سول على التعليم«.

وجود  نافني  الدفاعي  باملوقف  الرتبية  م�سوؤولو  احتمى  اإيران,  يف 

متييز جندري, واأملح كمران داني�سجو, رئي�ش ديوان الوزير الذي ميثرّل 

عن  عبارة  الق�سة  اأن  اإىل  الت�سييقات,  عن  املدافع  الر�سمي  الوجه 

و�سوت  �سي  بي  البي  اإذاعتي  طرف  من  حدث  ما  ت�سوير  يف  مبالغة 

اأمريكا الناطقتني بالفار�سية, قائال » اإذا ما كانوا غا�سبني فذلك يعني 

واب«.   اأننا نفعل ال�سئ ال�سرّ

ومع تقدم العام اجلامعي, ات�سح اأن كيفية ت�سوير  االأمر من قبل 

باآثارها  الت�سييقات  ت  م�سرّ م�سللة.  والغرب  االإيرانية  اجلمهورية  كال 

الذكور واالإناث وهي جزء من خمطط طويل االأمد للتمييز اجلندري. 

تعود مثل هذه املخططات اإىل ال�سنني االأوىل للجمهورية االإ�سالمية حيث 

اأهداف  بلوغ  اأجل  من  احلكومات  من  العديد  قبل  من  تطبيقها  ب  ُجررّ

خمتلفة. يف ال�سنوات 1980 رغبت الدولة يف الف�سل املادي بني الذكور 

اختالط  اإن  القائلة  الفكرة  دة  جم�سرّ اجلامعية  بات  املركرّ يف  واالإن��اث 

االأخ��الق  على  وخطري  ل��الإ���س��الم«  »خم��ال��ف  امل��ن��زل  خ��ارج  اجلن�سني 

من  اجلامعية  بات  املركرّ »اأ�سلمة«  يف  املت�سددون  يرغب  واليوم  العامة. 

في
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لتاأنرّث  املق�سودة  غري  االآث��ار  تاليف  يف  اأي�سا  يرغبون  ولكنهم  جديد 

التعليم العايل يف اإيران. تهدف اإجراءات التمييز اجلندري اجلديدة 

واإىل  ال�سغل  و�سوق  والزواج  التعليم  الذكور يف  اإىل حفظ حظوظ  ال  اأورّ

حماية الدولة من ال�سغوط ال�سيا�سية الواقعة ب�سبب البطالة املتفاقمة 

و�سوء احلال االقت�سادية ال�سامل.

<  في التفاصيل يكمن الشيطان

نظام التمييز اجلندري ال�سامل غطاء ي�سمل العديد من املمار�سات 

املطبرّقة واإن ب�سفة متقطعة على كل جامعات البالد. 

تطبيق  جمال  من  ب�ساطة,  وبكل  اجلامعات,  من  العديد  عت  و�سرّ

التنفيذ منذ ع�سرية  احل�س�ش اجلندرية ال�سارمة املو�سوعة مو�سع 

اجلمهورية االإ�سالمية االأوىل والذي ي�ستند من خالله عدد من املراكز 

جامعة  ت�سند  الدرا�سة.  حقول  من  حقل  كل  يف  للن�ساء  واآخ��ر  للذكور 

طهران مثال, تلك التي تعترب موؤ�س�سة التعليم العايل االإيرانية الرائدة, 

ن�سف املقاعد للذكور  والن�سف االآخر لالإناث يف كل االخت�سا�سات 

تقريبا. ثمة ا�ستثناءات لنظام ح�س�ش الن�سف-ن�سف هذا, اإذ قبلت 

يف  طالب   110 اأي�سا,  هي  العا�سمة  ومقرها  به�ستي,  �سهيد  جامعة 

احلقوق بواقع 60 اأنثى وخم�سني ذكرا. 

االإن��اث  الطالبات  عن  الذكور  الطالب  اأخ��رى  جامعات  تف�سل 

اتباع م�سارين خمتلفني  اإىل  االأقل  ينتهيان نظريا على  يف جمموعتني 

�سدا�سي  واالإناث يف  �سدا�سي اخلريف  الذكور يف  ُيقبل  درا�ستهما.  يف 

الربيع. ولكن, على امل�ستوى العملي, ويف غياب اأي حر�ش على تطبيق 

االإن��اث  تختلط  ما  وكثريا  املجموعتان  تلتقي  االأق�سام  كل  يف  الف�سل 

بالذكور يف ذات الدرو�ش االختيارية. تلك هي احلالة مثال يف جامعة 

جامعات  اجلبلي.  الغرب  يف  لور�ستان  وجامعة  اإي��ران  و�سط  يف  اآراك 

الداخل هي التي تطبق مثل هذه ال�سيا�سات, وكثريا ما تعمد اجلمهورية 

ببادراتها  القبول  مدى  اختبار  يف  الدواخل  ا�ستعمال  اإىل  االإ�سالمية 

املثرية للجدل.   

حقول  بع�ش  االأخ���رى  اجلامعات  بع�ش  تخ�سي�ش  عن  وف�سال 

االقت�سادية  مثل  حقول  تعترب  ما  ع��ادة  ح�سريا,  للذكور  الدرا�سة 

البحتة  الذكورية  الربامج  ا�ستقطبت  »ذك��وري��ة«.  تقليديا  والثقافية 

خ�س�ست  املوؤ�س�سات  من  العديد  ولكن  االإعالمية  التغطيات  اأك��رث 

بع�ش احلقول, املعتربة عادة اأنثوية, لالإناث ح�سريا. �سنة 2012, مل 

الفار�سي  واالأدب  التاريخ  لدرا�سة  ذكورا  �سمران  �سهيد  جامعة  تقبل 

من  جديدة  اأن��واع  مناذج  تبدو  ال  هذه  ولكن  الرتبية.  اأو  النف�ش  وعلم 

الت�سجيالت اآحادية اجلن�ش مترّبعة على امتداد كامل البالد, كما يبدو 

اعتباطية ور�سمت  االإج��راءات ب�سفة  تبنت  العديد من اجلامعات  اأن 

خط الف�سل بني احلقول الذكورية واحلقول االنثوية بطريقة ع�سوائية.

على اأن التمييز اجلندري ال ميثل املمار�سة االإدارية الوحيدة التي 

نظام  قوى  طالبت   1980 ال�سنوات  بداية  ففي  امل�سوؤولون.  اإليها  يعمد 

طالب  بني  بالتمييز  واملتطرفة  اخلربة  عدمية  االإ�سالمية  اجلمهورية 

االأق�سام على اأ�سا�ش اجلن�ش ويف بع�ش احلاالت قامت الفوا�سل فعال 

وقيل  الواحد.  الف�سل  داخل  االإن��اث  وجمموعة  الذكور  جمموعة  بني 

اأن اآية اهلل اخلميني زعيم ثورة 1979 عار�ش هذه املمار�سة. وم�ست 

االأخ��وات  تدل  وامل�سربات  واملكتبات  والف�سول  املمرات  يف  العالمات 

منف�سلة.  اأماكن  يف  اجللو�ش  اأو  منف�سلة  ط��رق  �سلك  اإىل  واالإخ���وة 

اإر�ساد الطلبة وتنبيههم وتزايد  وانق�ست هذه الت�سييقات بفعل ع�سر 

هذه  ع���ودة  يف  داني�سو  العلوم  وزي���ر  ي��رغ��ب  ح��رك��ة.  ك��ل  ل��دى  كلفته 

واالإن��اث من  الذكور  �سيكون على  ال�سنة  »بداية من هذه  االإج��راءات: 

الكليات  عمداء  و�سيكون  منف�سلة  جمموعات  يف  يجل�سوا  اأن  الطلبة 

ح�سد  على  كذلك  داني�سو  يعمل  كما  ذل��ك«,  مراقبة  على  م�سوؤولني 

من  االإي��راين,  الربملان  املجل�ش,  ويف  الدين  رجال  �سفوف  يف  الدعم 

اأجل جامعات مفردة اجلن�ش. و�سرحت الوزارة باأن هدفها هو ت�سييد 

جامعة لالإناث خال�سة يف كل مقاطعة يف البالد. يبقى علينا اأن نرى اإن 

كانت الدولة �ستحاول اأن توجه االإناث اإىل هذه الف�ساءات املخ�س�سة 

للن�ساء اأم اأنها �ستوفر لهن اختيارات اأكرث يف التعليم العايل. على اأن 

جتربة املا�سي تبني اأن االإناث ا�ستعملن مثل هذه الف�ساءات من اأجل 

تو�سيع اإمكانيات اقتحامهن للمجال العمومي وح�سورهن فيه. 

<  قطن ونار، ولحم وقطط

التمييز  �سيا�سات  اأن  داني�سو  �سرح  له,  املعار�سة  مواجهة  لدى 

اآية  اأن ما يبدو على  »تتنا�سب مع ما طلبه املر�سد االأعلى«. واحلقيقة 

اهلل خامنئي, وعلى الرغم من معار�سته للحواجز يف ف�سول الدرا�سة 

يف بداية ال�سنوات 1980, هو اأنه تبنى فكرة التمييز اجلندري يف اأواخر 

االإ�سالحي. يف قراءة ما,  1990 خالل حكم حممد خامتي  ال�سنوات 

وبرّخ املر�سد وزير العلوم حينها حممد معني ب�سبب نق�ش حر�سه: »اأمن 

ل�ست  ا�سرتاحات؟  اأو  منتزهات  املختلطة  املدار�ش  تكون  اأن  املعقول 

اجلن�سني  بني  االختالط  فيها  يكون  اأماكن  العامل  يف  اأق��ول.  ما  اأدري 

هي  تلك  لي�ست  اإ�سالمية,  بيئة  يف  نحن,  بلدنا  يف  ولكن  ج��دا.  ع��ادي 

د حجة االإ�سالم نبي اهلل فازاليل ممثل خامنئي يف جامعة  احلالة«. ردرّ

حاجي ن�سري طو�سي يف طهران �سدى تفكري املر�سد عندما حتدث يف 

ن�ساء يف ظالل اآية اهلل اخلميني
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بات  ة« عن » ال�سداقات غري املالئمة« يف املركرّ 2009 عن »ذكرياته املررّ

»ما  فلزايل.  اأ�ساف  والنار«  القطن  مثل  والرجال  »الن�ساء  اجلامعية. 

مل تف�سل بينهم مت�شرّ النار القطن«. ما يجذب ال�سباب وال�سابات اإىل 

بع�سهم البع�ش هو »الغريزة وال�سهوة« لي�ش اإال. » اإذا ما األقيت اللحم 

النيء للقطرّ اأكله. كيف له اأالرّ يفعل؟« . يف اال�ستعارتني, يبدو ال�سباب 

الذكور على اأهبة اللتهام ال�سابات باأمت معنى كلمة االلتهام واإن كان من 

جال. الوا�سح اأن مو�سوع ان�سغال رجال الدين هم الررّ

ه لل�سباب,  يف بدايات �سنة 2012, ويف برنامج تيلفيزيوين ديني موجرّ

اأعاد حجة االإ�سالم ن�سري النجفي, ممثل اخلامنئي يف جامعة ال�سهيد 

باه�ستي, التذكري باأق�سى درجات احلرمان التي �سعر بها �ساب �ساأله 

اإن كان من امل�سموح به دينيا ال�سعور بال�سهوة اجلن�سية لدى اجللو�ش 

خلف فتاة يف الف�سل الدرا�سي. يف رجع ل�سدى ما قاله النجفي, قال 

مطهري »اإذا ما كان الرجال ليختلطوا بالن�ساء فاإن العالقات اجلن�سية 

ت�سري مباحة مثلما يحدث يف العامل الغربي. واحلال اأن كبت الرغبة 

ي اإىل م�ساكل نف�سية وعقلية خمتلفة«. يف ذهن النائب,  اجلن�سية يوؤدرّ

اأن يكبتوا رغبتهم  ال�سباب  اإذا ما اختلط اجلن�سان بحرية يكون على 

لْي�ش  اأن  اعتبار  وعلى  واجبنا,  اأن  هي  الق�سة  عربة  مفاد  اجلن�سية. 

ب�ستطاع القط اأالرّ ياأكل اللحم, هو اأن نبعده عنه.  

<  »تائهون خلف ظالل المرأة الحديثة«

اجلندري,  التمييز  وراء  الوحيد  الدافع  اجلن�ش  يف  التحكم  لي�ش 

ولي�ش االن�سغال ملوقع الن�ساء يف اجلامعات االإيرانية جديدا حتت حكم 

اأحمدي جناد. �سنة 1998 والأول مرة يف التاريخ االإيراين فاقت االإناث 

الذكور عددا يف قوائم امل�سجلني اجلدد من الطلبة. ومنذ ذلك التاريخ 

التاأنث  نحو  االجت��اه  لي�ش  ارتفاع.  يف  اجلامعة  يف  االإن��اث  ح�سور  ظل 

منح�سرا يف تعليم املرحلة االأوىل, اإذ ح�سب فر�ستاه روهاف�ساه ع�سو 

االأعلى  املجل�ش  من  ق�سم  وهو  الن�سائي  واالجتماعي  الثقايف  املجل�ش 

للثورة الثقافية, ت�ساعد خالل الع�سرية االأخرية عدد االإناث يف م�ساق 

الدكتورا با قدره 269 باملائة فيما تزايد عدد من يتابعن الدرو�ش يف 

م�ستوى املاج�ستري ب�ستة وع�سرين �سعفا.  

يذكر امل�سوؤولون احلكوميون ووكاالت االإعالم التي تراقبها احلكومة 

هذه املعطيات با�ستمرار م�سحوبة باأخرى تدل على التزايد املهول يف 

اء اأمية االإناث )يف االأرياف خا�سة( بحيث يتم تقدمي اجلمهورية  احمرّ

االإح�ساءات  ولكن  الن�ساء,  حلقوق  راعية  اأنها  على  للعامل  االإ�سالمية 

اللجنة  ع�سو  �سافائي  طيبة  احلكم.  اأروق��ة  داخ��ل  للقلق  مثرية  تبدو 

 « التعليم  الن�سوي يف  الرتقي  بهذا  من�سغلة  والبحث  للرتبية  الربملانية 

االأزمة  ما  اجتماعية«.  اأزمة  اإىل  ي  يوؤدرّ اأن  التوازن هذا  النعدام  ميكن 

واالفرتا�سية  املكتوبة  املحافظة  ال�سحافة  معلرّقو  يبدي  االجتماعية؟ 

العمل  قوة  ويف  الدرا�سة  يف  التفورّق  لزمام  الرجال  فقدان  من  قلقهم 

)واحلقيقة اأن الرجال ال يزالون يتفوقون على الن�ساء يف �سوق ال�سغل 

على  ُتقراأ  اأن  املقاالت  هذه  ملثل  ميكن  ذلك(.  تعاك�ش  االعتقاد  ولكن 

ه الكاتب اإىل اأن  ا�ش عزاء على فقدان الفخر الرجويل حيث ينورّ اأنها قدرّ

جال احلديثني يتيهون يف ظالل الن�ساء احلديثات« , »من الوا�سح  »الررّ

نعت  اأف�سل  هو  ›مهزومون‹  م�ست�سعفني.  �سركاء  باتوا  الرجال  اأن 

عن  جال  الررّ كف  احلداثة:  قلب  يف  التاأنث  ي�ستقر  احلديثني.  للرجال 

بال�سم�ش  �سبيهات  املركز,  يف  الن�ساء  قبال.  عليه  كانوا  ما  يكونوا  اأن 

َكَمَثل  َمَثُلُهم  وخانعني,  نافعني  غري  الهوام�ش  اإىل  الرجال  يركن  فيما 

الَقَمر )الرّذي ُينري بف�سل ما ت�سيئه به ال�سم�ش(. 

<  حمايًة للرجال وللدولة

 Hamshahri من   2012 �سبتمرب  من  ع�سر  اخلام�ش  عدد  اأف��رد 

كامال  ق�سما  لل�سباب  هها  وُتوجرّ احلكومة  تديرها  التي  املجلة   ,Javan
على  نقراأ  اأن  لنا  ميكن  َخِطَرات.  �سنفهن  ولكنه  الن�سائية  للنجاحات 

�سفحة الغالف »ارفعوا اأيديكم. الن�ساء يقتحمن املجاالت االجتماعية: 

هدفهن  ما  احلا�سمة.  الوظائف  واالآن  فالريا�سة  اأوال,  اجلامعات 

متطاولة  بندقية  ترفع  �سعر  بذوؤابتي  فتاة  ال�سورة  تظهر  املُ���َوايل؟«. 

ظلرّه  ميتد  الفرائ�ش  مرتعد  الراأ�ش  حا�سر  ق�سري  رجل  اإزاء  القامة 

م�سل�سل   My Daddy Long Legs على   الر�سم  يحيل  اجل��دار.  اإىل 

�سور متحركة ياباين )م�ستمد من الرواية االأمريكية التي ظهرت �سنة 

ويب�سرت  تاأليف جون  من    Daddy-Long-Legs عنوان   1912 حاملة 

Jean Webster( وهو امل�سل�سل الذي ُترجم اإىل الفار�سية وبث على قناة 
امل�سل�سل  يروي   .1990 ال�سنوات  خالل  احلكومة  تديرها  تيلفيزيونية 

يف  تدر�ش  كانت   )Judy Abbott( اآب��وت  ج��ودي  ا�سمها  فتاة,  ق�سة 

املعهد بف�سل معونة رجل ثري مل تكن تراه اإال على هياأة �سبح. ويبدو 

اآبوت  اأن �سبيهات جودي  Hamshahri Javan  هو  مفاد ر�سالة غالف 

ين من الرجال  االإيرانيات مل يكتفني بالرتفيع يف حاجتهن اإىل اخلريرّ

بل اأ�سبحن عدائيات �سدهم كذلك.

اإن تاأنث التعليم العايل االإيراين ظاهرة عميقة اجلذور يف التغيري 

داخل  ال�سيا�سية  االنق�سامات  يف  منغر�سة  هي  مما  اأكرث  االجتماعي 

اجلمهورية االإ�سالمية وخارجها. ال ت�سدر معار�سة التمييز اجلندري 

املجموعات  ع��ن  اأي�سا  ب��ل  فح�سب  واالأ���س��ات��ذة  الطلبة  ع��ن  اجل��دي��د 

الن�سائية املحافظة. وكان االنتقاد حادا اإىل حدرّ اأجرب بع�ش اجلامعات 

من  به  القيام  اعتزمت  عما  التخلي  على  �سامران  �سهيد  جامعة  مثل 

ت�سييقات  حول ف�ساءات درا�سة الفتيان والفتيات.

ال�����س��ح��اف��ة االإي��ران��ي��ة  ال��دالئ��ل االآت��ي��ة م��ن  يف االأث���ن���اء, ت�سري 

وت�سريحات امل�سوؤولني الر�سميني اأن االنعطافة اجلديدة نحو �سيا�سات 

الن�ساء  كاهل  على  كلفتها  وق��وع  من  الرغم  وعلى  اجلندري  التمييز 

رئي�سيا فاإنها تتعلق على االأخ�ش باالن�سغال باأزمة يف الذكورة تتج�سد 

اأظلما.  يواجهون م�ستقبال  التعليم ممن  املكبوتني جن�سيا وقليلي  لدى 

ترغب الدولة يف اأن تهب للذكورة العاجزة ُقْبَلًة احلياة اأكرث مما ترغب 

يف اأن تطبع قبلة الوداع على االأنوثة القادرة. لي�ش االأمر متعلقا ب�ساعر 

حتت  وترتنح  العقوبات  تطحنها  اقت�سادية,  اأزمة  يف  فاإيران  الرجال 

وقع التخفي�ش يف قيمة �سرف الريال وترهقها ن�سب البطالة العالية. 

وي�ستخدم املت�سددون احلاكمون للدولة االإيرانية كل االإجراءات املمكنة 

لتفادي اأخطار انتفا�سة يكون راأ�سها عاطلون عن العمل, وهم يخ�سون 

فر�سية وقوعها اأكرث من خ�سيتهم من اأي �سيء اآخر    
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من يقف وراء 
الحركة الخضراء؟

بقلم سيمين فاديي )Simin Fadaee(، جامعة هومبلت، ألمانيا

اخل�سراء,  املوجة  وثائقي,  اللفيلم  مل�سق 

مظهرًا قوة حركة اخل�سراء

حركة اإيران اخل�سراء بعد 

املناف�ش  اأن�����س��ار  ن��زل  اأن 

الرئي�ش ملحمود اأحمدي جناد يف رئا�سية 2009 

اإىل ال�سوارع واحتجوا على نتائج االنتخابات. 

حركة  اإىل  اأنف�سهم  املحتجون  ل  ح��ورّ عندها 

معقدة و�سعبية ن�سطة يف الف�ساء الواقعي كما 

يجري  ما  �سوء  على  االفرتا�سي.  الف�ساء  يف 

االجتماعيني  الن�سطاء  ح��ول  احل���وارات  من 

وبقية االنتفا�سات االأخرية يف ال�سرق االأو�سط 

�ساأتفح�ش القاعدة االجتماعية ملن انخرطوا 

�ساأحاجج  اإي���ران.  يف  اخل�سراء  احلركة  يف 

االجتماعية  ال��ق��وة  ه��و  الرئي�ش  الفاعل  اأن 

ال�ساعدة اجلديدة التي اأ�سري اإليها على اأنرّها 

»الو�سط ما بعد االإ�سالمي«. مثرّل هذا الو�سط 

 ,2009 ل�سنة  اخل�����س��راء  اإي���ران  حركة  قلب 

عاما  العربي  الربيع  قلَب  �سبيهٌة  قًوى  نت  وكورّ

بعد ذلك. 

يف  اخل�����س��راء  احل��رك��ة  ُتفهم  اأن  يجب 

االم��ت��داد  ذات  االجتماعية  احل��رك��ة  �سياق 

االإ�سالحية  احل��رك��ة  ت�سمى  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي 

كانت   .1990 ال�سنوات  خ��الل  ول��دت  وكانت 

ثورة  اأث��ر  على  االأ�سلمة  انتهاج  على  فعل  ردة 

تلتها  التي  االقت�سادية  واالإ�سالحات   1979

انبثقت
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ظهرت  حيث   ,1980 ال�سنوات  اأواخ��ر  خالل 

للحركة  موا�سلة  بو�سفها  اخل�سراء  احلركة 

االإ�سالحية وجارية يف اإطارها.

على اأثر الثورة مبا�سرة بداأت االأ�سلمة يف 

االجتماعية.  البنية  مظاهر  كل  على  الهيمنة 

�سات  ف على املوؤ�سرّ كان ذلك يعني اأنه كان ُيَتعررّ

والرتتيبات  القوانني  على  باالإحالة  املوجودة 

االإ�سالمية  �سات  املوؤ�سرّ كانت  فيما  االإ�سالمية 

اجل��دي��دة ُت��دم��ج م��ن اأج���ل م��راق��ب��ة خمتلف 

واملجتمع.  وال�����س��ي��ا���س��ة  االق��ت�����س��اد  م��ظ��اه��ر 

اآية  ووفاة  العراق  مع  احلرب  انتهاء  اأثر  على 

ال�سوق  م��ت  ت��ق��درّ  1988 �سنة  اخلميني  اهلل 

مقابل  ثقل  اإح����داث  اأج���ل  م��ن  الراأ�سمالية 

االإ�سالمية  ال�سابقة  ال�����س��ن��وات  ل�سيا�سات 

احلركة  ظ��ه��رت  ال�سياق  ه��ذا  يف  ال��راك��دة. 

ع. االإ�سالحية منادية بجال عمومي متنورّ

يتفاعلون  النا�ش  اأن  بورديو  بيار  حاجج 

على  ج��دي��ده��ا,  اأي  االأو����س���اع,  خمتلف  م��ع 

امل�ستبطنة  اال�ستعدادات  من  ت�سكيلة  اأ�سا�ش 

ع«. يتجان�ش النا�ش ذوو التطبع  �سماها »التطبرّ

نف�ش  اإىل  بنفاذ  يتمتعون  وال��ذي��ن  املتماثل 

»اأو���س��اط  يف  متماثلة  حياة  ويحيون  امل���وارد 

اجتماعية«. كنت قد حللت يف غري هذا املو�سع 

اإي��ران  يف  خم�سة  اجتماعية  اأو���س��اط  ظهور 

اأوائل ال�سنوات 1990 على قاعدة حتول البنى 

االجتماعية التي انبثقت من تقاطع االإ�سالمية 

��ز هنا على واحد من  واأركرّ  . ال�سوق  واقت�ساد 

بعد  م��ا  ال��و���س��ط  الرئي�سة,«  االأو����س���اط  تلك 

االإ�سالمي« الأنه كان هو القوة الدافعة للحركة 

اخل�سراء.

من  االإ���س��الم��ي  بعد  م��ا  الو�سط  يتاألف 

الطبقة  اإىل  املنتمني  احل�سريني  ال�سكان 

ومن  عليا  ب��درا���س��ة  متتعوا  ال��ذي��ن  الو�سطى 

االآك��ادمي��ي��ني  م��ث��ل  االإن���رتن���ت  اإىل  ال��ن��ف��اذ 

ينكرون  هم  والطلبة.  وال�سحفيني  والفنانني 

متثلها  التي  »القدمية«  واالأف��ك��ار  ال�سرديات 

جمتمع  فكرة  ويتبنون  االإ�سالمية  اجلمهورية 

هم  اأخ���رى  اأو���س��اط  م��ع  باملقارنة  »ج��دي��د«. 

الكونية  الثقافة  من  م�ستوى  باأعلى  يتمتعون 

اإىل  والنفاذ  االأجنبية  اللغوية  ال��ق��درات  اأي 

بع�ش  اخل����ارج.  اإىل  وال�����س��ف��رات  االإن���رتن���ت 

اأع�ساء هذا الو�سط منا�سرون مل�سار االأ�سلمة 

ولكنهم يرف�سون االإ�سالم بو�سفه قوة ملزمة 

يوحد هذا  ما  االأم��ة.  اأ�سا�ش  مثل حجر  يكون 

الو�سط هو التخوف املتنامي والفهم امل�سرتك 

االجتماعية  ال��ت��ع��ددي��ة  قبيل  م��ن  لق�سايا 

الليربالية  والدميقراطية  املدنية  واحل��ق��وق 

ز ملطالب جديدة. التي ا�ستحالت اإىل حمفرّ

رئا�سية  يف  خامتي  حممد  انتخاب  ك��ان 

يا  مدورّ انت�سارا  لالإ�سالح  ومنا�سرته   1997

ربح  جناد  اأحمدي  ولكن  االإ�سالحية  للحركة 

انتخابات 2005 بالرتكيز على االقت�ساد وعلى 

من  اأق�ساما  جلبت  التي  ال�سعبوية  الق�سايا 

والو�سط  الو�سطى  للطبقة  التقليدي  الو�سط 

ب�سنوات  ذلك  بعد  الريفي.  والو�سط  العمايل 

نتيجة  ب��االإح��ب��اط  املجموعات  ه��ذه  ��ت  اأح�����سرّ

ا�ستمرار البطالة وتباطوؤ النمو االقت�سادي ثم 

كان اأن تراجعت اأو�ساعها االقت�سادية حوايل 

�سنة 2009. بل اإن اأكرث اإجنازات حركة حممد 

ما ولت القهقرى. خامتي االإ�سالحية تقدرّ

خالل  الهبوب  يف  التغيري  ن�سمات  ب��داأت 

االأ�سهر واالأ�سابيع التي �سبقت انتخابات 2009 

عرب تدفق التاأييد للمر�سح االإ�سالحي مو�سوي 

تاأثري  حتت  واقعني  حينها  اأتباعه  كان  ال��ذي 

املثرية  جناد  اأحمدي  انتخاب  اإع��ادة  �سدمة 

يف  امل��ع��ار���س��ة  تلك  تنامت  عندها  ل��ل��ج��دل. 

�سملت  بحيث  امتدت  التي  اخل�سراء  احلركة 

ق�سايا �سيا�سية اأو�سع. 

ب��ن��ى ال��و���س��ط م��ا ب��ع��د االإ���س��الم��ي قلَب 

االأوىل.  خطواتها  يف  االإ���س��الح��ي��ة  احل��رك��ة 

انبثاق  ولكن تطوراتها الالحقة وخا�سة منها 

بف�سل  اإال  ممكنة  تكن  مل  اخل�سراء  احلركة 

مثل  اأخ���رى  اجتماعية  جمموعات  م�ساركة 

والو�سط  التقليدية  الو�سطى  الطبقة  الو�سط 

العمايل. وبفعل انعدام املوؤ�س�سات القادرة على 

دعم من كانوا يواجهون التدهور االقت�سادي 

واحل���رم���ان م��ن احل��ق��وق ال�����س��ي��ا���س��ي��ة راأت 

التحول  نحو  ج  تتدررّ ذاتها  اخل�سراء  احلركة 

لذلك  نتيجة  للنظام.  �سيا�سية  معار�سة  اإىل 

ومتنوعة  املكونات  متعددة  حركًة  اأ�سبحت 

نها من تغيري عميق يف  لها من القدرة ما ميكرّ

واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  البنى 

القدمية يف اإيران   
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تملّك الماضي:
بقلم عباس فاريج كاظمي، جامعة نيويورك، الواليات المتحدة

الحركة الخضراء في إيران

اإي�����ران  ���س��ه��دت   2009 ���س��ن��ة 

م�سبوقة  غري  اجتماعية  حركة 

عرفت حينها وال تزال حتت م�سمى »احلركة 

بيئيا  احتجاجا  ذل��ك  يكن  مل  اخل�����س��راء«. 

رئا�سية  انتخابات  نتائج  اآث���ار  م��ن  اأث���را  ب��ل 

يف  ج��احم��ة  �سبابية  ورغ��ب��ة  فيها  م�سكوك 

التعبري واالإ�سالح وموجة وطنية من التفاوؤل 

بالدهم  داخل  االإيرانيون  تظاهر  ال�سيا�سي. 

ويف اخلارج يف ال�سوارع مطالبني باإ�سالحات 

احلركة  البع�ش  ف  و�سَ وقانونية.  �سيا�سية 

الرغم  وعلى  دينية.  حركة  باأنها  اخل�سراء 

من ا�ستدماج احلركة عالمات واألفاظا دينية 

اأ�سل داللتها  رت من  العنا�سر حتررّ فاإن هذه 

الدينية حني ا�ستعملها املتظاهرون يف �سياق 

اإعادة  �سريورة  جديدين.  �سيا�سيني  وحميط 

تعريف الرموز والطقو�ش هذه متثرّل جت�سيدا 

ملفهوم مي�سال دو �سرتو للتكتيك  والذي يرى 

اأن رف�ش الدولة توفري ف�ساء لالحتجاج يدفع 

النا�ش لالإم�ساك با هو متوفر لديهم وهو ما 

يعني يف حالة اإيران املجال الديني.

مع  لتتوافق  الدولة  ا�سرتاتيجية  تكن  مل 

تديرّن  طقو�ش  تغمره  بلد  يف  النا�ش  تكتيكات 

غياها.  وتنظيمها  الدولة  ب�سادقة  مرتهنة 

ثمة العديد من احللبات, زمانا ومكانا, التي 

ميكن ا�ستخدامها. وعليه, لي�ش تديرّن احلركة 

خالل
اجلمعة  �سالة  نو�سوء  يف  اخل�سراء  حركة  ب��داأت 

املركزية  املوؤ�س�سات  اإح��دى  تبني  مع  اخل�سراء, 

ال�سروط  اإح��دى  خ��روق  لكن  اال�سالمية,  اللدولة 

االأ�سا�سية, الف�سل بني الرجال والن�ساء

اإال  االأخ�سر«  »االإ�سالم  امل�سماة  اخل�سراء, 

جديدة.  اجتماعية  حلركة  خطابيا  عن�سرا 

كانت احلركة اخل�سراء واإىل حد بعيد حركة 

طهران  طبقة  وه��ي  مهيمنة  غ��ري  جمموعة 

اأكدت وجودها من حني الآخر  التي  الو�سطى 

اأن التحورّالت االجتماعية  بطرق بارزة. ذلك 

ب��اأن��واع من  ال���دوام  على  ارتبطت  االإي��ران��ي��ة 

الو�سطى  الطبقة  تبنتها  االح��ت��ج��اج  ط��رق 

ين وال�سلطة.   االإيرانية ملفاو�سة الدرّ
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ك��ج��زء م���ن ال�����س��رتات��ي��ج��ي��ة, ح��رك��ة اخل�����س��راء 

الللون  التاريخي  املعنى  ت�سيي�ش  واإعادة  ا�ستعملت 

االأخ�سر

<  المظاهرة الصامتة
جوان  حزيران-  من  ع�سر  اخلام�ش  يف 

2009 غمرت مظاهرة �سامتة �سوراع طهران 

الثالثة  عن  يزيد  ال  با  ذلك  قبل  الرئي�سة. 

ال�سارع  االنتخابية  الثقافة  اأك�سبت  اأ�سهر 

حيوية واأمال.  قبل انتخابات حزيران –جوان 

2009 �سهدت احلياة اليومية زخما من الروح 

ال�سيا�سية املفائلة. بات النا�ش معتادين على 

التجمع يف ال�سوراع من دون خوف من تدخل 

تنار  ال�سيارات  اأ�سواء  ال�سرطة وكانت  قوات 

وترتفع اأيادي النا�ش يف معنى من االأمل. بعد 

االنتخابات كانت املظاهرة ال�سامتة ليوم 15 

حزيران- جوان نقطة حتول يف م�سري حركة 

مئات  امل��ظ��اه��رة  جلبت  اخل�����س��راء.  اإي���ران 

ني اإىل �ساحة اأزادي حيث  االآالف من املحتجرّ

اأيادي  ارتفعت  امل�ساركون يف �سمت.  تظاهر 

بل  االنتخابات  قبل  ما  بحما�ش  ال  املحتجني 

ال�سامت  االحتجاج  ذل��ك  ك��ان  احتجاجا. 

احلكومة  ق��رار  على  النا�ش  بغ�سب  مدفوعا 

��ع��ات وال��ت��ن��ظ��م بعد  ال��ق��ا���س��ي ب��ن��ع ال��ت��ج��مرّ

وعلى  فيها.  امل�سكوك  الرئا�سية  االنتخابات 

 1979 ث��ورة  ق��ادوا  الذين  �سابقيهم  خ��الف 

لالإطاحة بال�ساه مل يعد امل�ساركون يف احلركة 

اخل�سراء ملنازلهم ال�ستعادة حيواتهم العادية 

الدولة.  اأو  رعاية احلكومة  الثورة يف  تاركني 

يف  االإيرانية  الو�سطى  الطبقة  �سباب  رغب 

وموا�سلة  بالتحرك  التزامهم  املحافظة على 

الن�سال من اأجل مطالبهم. وعلى الرغم من 

موا�سلة احلكومة عملها على حتطيم اأن�سطة 

ابتداع  امل�ساركون  وا�سل  اخل�سراء  احلركة 

مقاربات جتديدية ملوا�سلة االحتجاج.

احل���رك���ات  ت���ك���ون  اأن  مي���ك���ن  ك���ي���ف 

االج��ت��م��اع��ي��ة مم��ك��ن��ة ���س��م��ن ب��ن��ي��ة اإي����ران 

يبدو  املت�ساحمة؟  وغري  املت�سلبة  ال�سيا�سية 

واال�سرتاتيجيا  التكيتيك  مفهومي  اأن  يل 

الذين ي�ستخدمهما دو�سرتو ي�سريان اإىل مثل 

هذه االإمكانيات. �سمن هذا االإطار ال ميكن 

احلكم  بنية  ذات  املجتمعات  يف  للمقاومة 

بالغة التعقيد وح�سور الدولة الطاغي اإال اأن 

وتكتيكية  مرئية  غري  ممار�سات  عرب  تتاأتى 

االآن  اأبنيرّ  دو�سرتو  لتحليل  اتباعا  ومتخفية. 

فت احلركة اخل�سراء  الكيفية التي بها ت�سررّ

من اأجل اإعادة تعريف مدلوالت اأماكن ورموز 

خم�سو�سة واأدوراها. 

<  إعادة تسييس اللون األخضر
ميكن اأن ننطلق من ا�سم احلركة ولونها 

اال�سطراب  اأ�سهر  االأخ�سر. طوال  الرمزي, 

َرَمَز  الرئا�سية  االنتخابات  بعد  ملا  ال�سيا�سي 

اللون االأخ�سر لالحتجاج واملعار�سة وهو ما 

ال�سيا�سي  التاريخ  ب فهمه �سمن �سياق  يتوجرّ

ثقافية  ج��ذورا  اللون  ميتلك  حيث  االإي���راين 

ودينية عميقة. للون االأخ�سر من جهة داللة 

على  ال�سيعة  امل�سلمني  لدى  ُيرى  فهو  دينية, 

وعلى  حممد  النبي  على  �سة  مقدرّ اإحالة  اأن��ه 

�ش  اآله. يف املا�سي اأي�سا, كان االأخ�سر املقدرّ

امل�سلمني  معار�سة  معنى  يف  االحتجاج  مثرّل 

ال�سنة(.  )م��ن  دينيا  للمهيمينني  ال�سيعة 

خالل تاريخها, تطورت الثقافة ال�سيعية حول 

ال�سادرة  للتهديدات  الن�سطة  معار�ستها 

تكوين  �سملت  والتي  االأح��زاب احلاكمة  على 

ال��ق��رون  م��ر  على  ���س��ري��ة.  م��ق��اوم��ة  �سبكات 

عرب  احتجاجهم  على  ال�سيعة  امل�سلمون  عربرّ 

ا�ستعرا�ش اللون االأخ�سر وا�ستخدامه وذلك 

مثال يف اإ�سفاء �سبغة طقو�سية على االحتفاء 

ال�ساد�ش  القرن  ومنذ  ال�سهداء.  ب�سباحات 

ع�سر, حيث �سار ال�سيعة مهيمنني, �سار اللون 

الثقافة  �سناعة  من  �سا  مقدرّ جزءا  االأخ�سر 

االإيرانية. كان االأخ�سر اإذا م�سحونا بالداللة 

ج��وان  ح��زي��ران-  قبل  اإي���ران  يف  ال�سيا�سية 

الو�سطى  الطبقة  ق��ادة  له  حورّ عندما   2009

احل�سرية اإىل رمز للمقاومة الدينية ورفعوه 

�سعارا لالحتجاج ال�سيا�سي �سد النظام.

ك���ان���ت ����س���وارع ط���ه���ران و���س��ي��ارات��ه��ا 

واأنا�سها, اأ�سهرا عديدة قبل انتخابات 2009 

اللون  وك��ان  باالأخ�سر  مك�سوة  الرئا�سية, 

اخل��ط,  ع��ل��ى  ح��ت��ى  م��ك��ان.  ك��ل  يف  منت�سرا 

للحركة  دعمهم  االإيرانيون  املدونون  اأظهر 

ع��رب اإك�����س��اء م��واق��ع��ه��م ب��ال��ل��ون االأخ�����س��ر. 

املدينة  حلياة  حيوية  املنت�سر  ح�سوره  جلب 

املفرت�ش.  ال�سيا�سي  ولالإ�سالح  ول�سكانها 

تعويذة  اخل�سراء  االأ�سرطة  اعتربت  وبعدما 

�سمن رجاء االنتهاء من مكابدة البحث عن 

اأ�سا�سا  جزءا  �سارت  املعجرة,  اأو  اخلال�ش 

الطهرانية.  الو�سطى  الطبقة  �سباب  زي  من 

مل يكن ذلك التبني يعني عالجا بديال لل�سقم 

املادي بل كان يحيل على حالة املر�ش االأكرث 

حرجا وعلى ا�ستعادة عافية اإيران ال�سيا�سية 

املف�سلية  النقطة  هذه  عند  واالجتماعية.  

به  والتزيي  االأخ�سر  اللون  ا�ستعرا�ش  اأ�سبح 

م�ساحة  جديدة لالحتجاج.

<  قلب الشعارات القديمة 
اخل�سراء  احلركة  ا�سرتاتيجية  متثلت 

امل�ستخدمة  ال�سيا�سية  ال�سعارات  متلك  يف 

1979 وهي  يف ���س��وارع ط��ه��ران خ��الل ث��ورة 

ال�سعارات التي مثلت حتديا للدولة. على اأثر 

اإي��ران  جمهورية  حكومة  تبنت   1979 ث��ورة 

املحتجني  ���س��ع��ارات  اجل��دي��دة  االإ���س��الم��ي��ة 

اإيديولوجيتها  من  جزءا  بو�سفها  ومقوالتهم 

الر�سمية. برور الزمن ن�سَي اأغلب االإيرانيني 

متثرّل  اأن  عن  ال��دول��ة  ت  وكفرّ ال��ث��ورة  مقوالت 

ج��وه��ر احل��رك��ة االأ���س��ل��ي. ورغ���م ذل���ك, يف 

حتت  م��ن   1979 املحتجون  اأخ���رج   ,2009
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ولكن يف  من جديد  احلياة  واهبينها  اللحود 

اأجندته.  اأو  النظام  تاأثري  من  �سيغة حمررة 

االإي��ران��ي��ة  ال��و���س��ط��ى  الطبقة  ���س��ب��اب  غ��م��ر 

اخل�سراء  واالأ�سرطة  االأم��ل  اأ�ساور  وا�سعي 

رافعني  متظاهرين  ال�سوارع  معا�سمهم  يف 

املقا�سد.  حُميرّنة   1979 ب�سعارات  اأ�سواتهم 

فكرة  وامل�ساعر  ال�سعارات  هذه  مثل  د  جت�سرّ

اإيرن�ست بلوخ )Ernst Bloch( حول ا�ستدعاء 

امللباة  غري   )1979 )ثورة  املا�سي  طموحات 

) unfulfilled aspirations of the past( اإىل 
احلا�سر بغاية اإدراك »اإمكانات مفرت�سة يف 

اخل�سراء  احلركة  رفعت  وعليه,  امل�ستقبل«. 

»اال�ستقالل,  ال��ث��وري  ال�سعبي   1979 �سعار 

له  حورّ الذي  االإ�سالمية«  واجلمهورية  احلرية 

وتردده  جوفاء  جملة  اإىل  احلكومي  االإع��الم 

االأهازيج االآن �سد الدولة.

على الرغم مما يبدو من كون �سعارات 

امل��ح��ت��ج��ني ت��ع��ك�����ش ����س���ع���ارات اجل��م��ه��وري��ة 

االأ�سلية  اإحاالتها  فقدت  فاإنها  االإ�سالمية 

ث��ورة  اأن  معنى  يف  ج��ددي��ة  دالالت  لتكت�سي 

ُركنت  اأن��ه��ا  ب��ا  يكتمل.  مل  م�سروع   1979

من  ب�سعرات  ال�سيا�سيون  عاد  الن�سيان,  اإىل 

ح�سني«.  مري  و«ياح�سني,  اأك��رب«  »اهلل  قبيل 

 ,1979 �سعارات  االأول, وهو من  ال�سعار  كان 

حرب  خ��الل  ع�سكري  �سعار  اإىل  حت��ول  ق��د 

عندما  االإيرانية  العراقية  الثمانية  االأع��وام 

لدى  اأك���رب«  »اهلل  االإي��ران��ي��ون  اجل��ن��ود  �ساح 

ت�سيرّ�سا  عار  ال�سرّ ت�سيرّ�ش  للعدو.  مهاجمتهم 

انتخابات  بعد  ما  احتجاجات  خالل  جديدا 

ح�سني«  مري  ح�سني,  »يا  �سعار  يحيل   .2009

احل�سني  االإم��ام  ال�سيعي  الديني  القائد  اإىل 

الذي مت اال�ستنجاد به »مري ح�سني« با اأحال 

قائد احلركة اخل�سراء  مو�سوي  على ح�سني 

انقلبت  الطريقة  ب��ه��ذه  البطل.  املعار�سة 

اإىل  الدولة  تدعمها  التي  الدينية  ال�سعارات 

اأهازيج �سيا�سية معار�سة.  

<  سياسات إحياء الذكرى
ت��ول��د ا���س��ت��خ��دام احل��رك��ة اخل�����س��راء 

الثقافة  داخل  من  وللف�ساء  للمكان  املختلف 

بو�سفها  ودْور  جذور  الثقافة  لهذه  ال�سيعية. 

ثقافة طائفة دينية كانت اأقلية. عقب اغتيال 

االإم���ام  ال��دي��ن��ي  ال��ق��ائ��د  احل��اك��م��ة  ال�سلطة 

 680( ع��ا���س��وراء  ي��وم  ك��رب��الء  يف  احل�سني 

ال�سعار  ال�سيعة  امل�سلمون  تبنى  امليالد(  بعد 

القائل »كل يوم عا�سوراء وكل مكان كربالء«. 

ا�ستبطن امل�سلمون ال�سيعة هذا ال�سعار وبات 

رمزا للثقافة ال�سيعية وال تزال �سرعيته قائمة 

الرغم  وعلى  واأفعالها.  الذكرى  رواي��ات  يف 

من اأن االأحداث االأ�سلية مل يف حد ذاتها تكن 

الرواية  فعل  فاإن  ال�سيعة  للم�سلمني  انت�سارا 

اإىل طق�ش  ال عا�سوراء  َظَفًرا حمورّ جعل منها 

حديث يف اإيران. على غرار امل�سلمني ال�سيعة 

االأعياد  اخل�سراء  احلركة  حمتجو  ا�ستخدم 

فل�سطني  ي��وم  اأو  الطالب  ي��وم  مثل  الوطنية 

منا�سباٍت  اأخ���رى  ودينية  وطنية  واأح��داث��ا 

للمقاومة.  وم��واق��ع  االح��ت��ج��اج��ات  لتنظيم 

غري  عطل  اإىل  كذلك  الظاهرة  امتدت  كما 

ورحلة  االأخ�سر  امل�سلني  ي��وم  مثل  ر�سمية 

املنا�سبات  من  اآخر  وعدد  اخل�سراء  اجلبل 

بعار�سة  املجاهرة  بوا�سلة  �سمحت  التي 

احلكومة.

<  اإلعالم الصغير والسياسة

�سعارا  اأن��ت«  هو  »االإع��الم  مقولة  كانت 

يا للحركة اخل�سراء ور�سالة للحكومة تبنيرّ  قورّ

اأن  اأن االإعالم �سالح ما�ش ميكن الأي واحد 

املعار�سة  عن  والتعبري  للتوا�سل  ي�ستخدمه 

زعيم  مو�سوي  ح�سني  مري  ح  �سررّ ال�سيا�سة. 

الباب  اأغلقت  احلكومة  اأن  »ب��ا  املعار�سة: 

فاإن علينا اأن نفتح نافذة بديلة. اإذا ما اأغلقت 

�سحيفة كان علينا اأن نبعث اأخرى بال�سيغة 

نة تغلق يتوجب فتح  القانونية, يف مقابل ُمَدورّ

ع�سرة مدونات بديلة« .

ال�سحف  من  العديد  غلق  اعتبار  على 

االإلكرتوين  الرتا�سل  كان  واملواقع  امل�ستقلة 

اأدوات  الق�سرية  امل��را���س��الت  وا���س��ت��خ��دام 

اإىل  النزول  بواعيد  النا�ش  الإع��الم  حيوية 

االجتماعية  االإخبار  مواقع  �سارت  ال�سارع. 

اأن��ه  ب��ا  للمعلومة  م�سادر  فاي�سبوك  مثل 

اآخ��ر  وع���دد  �سي  ب��ي  ال��ب��ي  على  يع�سر  ك��ان 

تغطي  اأن  التقليدية  االإع��الم  منطومات  من 

االأح��داث. كان املحتجون يتحولون على عني 

وم���زدوي  مواطنيني  �سحفيني  اإىل  امل��ك��ان 

لكامرياتهم  ا�ستخدامهم  بجرد  حمتويات 

نتيجة  واملعلومة.  االأخبار  لتقا�سم  وهواتفهم 

لذلك كانت االأحداث تن�سر حية على الغالب 

من قبل وكاالت االأنباء االأجنبية. 

<  حيازات القوة وأفعال التذكر
من  درو�سها  اخل�سراء  احل��رك��ة  تلقت 

على  الدينية.  بعد  ما  االجتماعية  احلركات 

ال��رغ��م م��ن ا���س��ت��خ��دام احل��رك��ة ع��الم��ات 

باتت  العنا�سر  ه��ذه  ف���اإن  دينية  وم��ق��والت 

متثلها  يف  الدينية  حمموالتها  من  متحررة 

بنى  اأن  يتوجب علينا تذكره هو  اجلديد. ما 

ما  كثريا  هيمنتها.  ا�ستعادت  القوية  الدولة 

يطوي الن�سيان جهود املقاومة عندما ت�ستعاد 

الف�ساءات واملنا�سبات من قبل الدولة جاعلة 

الظاهر.  يف  جدوى  دون  جهدا  املقاومة  من 

على اأثر احتجاجات ما بعد االنتخابات كانت 

عرب  النقل  من  ُمنعت  قد  املقاومة  اأن�سطة 

حتت  الرتا�سل  و�سع  ومت  اجل��وال��ة  الهواتف 

الرقابة وربا طال املنع لب�ش رموز احلركات 

اأو  اخل�سراء. قلرّت االجتماعات اجلماهريية 

ح�سود النا�ش يف طهران وتباعدت منا�سباتها, 

وبعد �ستة اأ�سهر من بداية احلركة, كانت كل 

ال�سوارع  من  اختفت  قد  االحتجاج  عالمات 

وعاد النا�ش اإىل اعتيادية حياتهم. بالتزامن 

مع ذلك ال تزال ت�سري عالمات حياة �سرية 

تذكر  فعل  االأه���م,  وه��و  وك��ذل��ك,  وغرافيتي 

بو�سفها  ا�ستخدامها  ميكن  عالمات  وه��ي 

�سفلية  ثقافة  كانت  لالحتجاج.  ن�سر  اآليات 

جديدة قد ولدت مع اأنا�ش مثل احلكائني   
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عنف
بقلم منى أباظة، الجامعة األمريكية بالقاهرة، مصر

الثورة المصرية المضادة

ال�����س��ه��ي��د خ���ال���د ���س��ع��ي��د ال�����ذي ق��ت��ل يف 

حتت  االأم���ن  رج��ال  ي��د  على  اال�سكندرية 

حكم ح�سني مبارك. اجلرمية كانت اإحدى 

من االأ�سباب الرئي�سية الإ�سعال ثورة يناير 

2011 يف م�سر. وجه �سعيد امل�سوه واملعذب 

يظهر يف الكثري من ال�سور وغرافيتي

ع���دد ك��ب��ري م���ن امل�����س��ري��ني 

التي  الكيفية  عن  يت�ساءلون 

العنف  اإزاء  حياتهم  حفظ  يف  يتوفقون  بها 

اليومي اجلنوين الذي يقرتفه نظام االإخوان 

النا�ش على  العديد من  امل�سلمني. حمل ذلك 

م�سيتا  التني  ال�سنتني  يف  التفكري  يعيدوا  اأن 

العديد  اأن  يبدو   .2011 جانفي  يناير-  منذ 

ي�ستح�سنون الفكرة القائلة باأن جميء طغمة 

ع�سكرية قد يكون اأقلرّ ثقال من نظام االإخوان 

املمار�سات  ر  ي��ك��ررّ ال���ذي  احل���ايل  امل�سلمني 

يك�سوها  ولكنه  تقريبا  الفا�سدة  املباركية 

فا�سي  اأن��ه  على  النظام  تعيني  جال  باللحى. 

والتعاليق  امل��ق��االت  من  العديد  يف  اإ�سالمي 

رنا  يذكرّ با  التلفيزيونية  املناق�سات  وبرامج 

التاريخ  م��ع  وت�سبيهات  ت�سنيفات  ب��وج��ود 

ر.  االأوروبي حتتاج اإىل تفكرّ

الطغمة  اأك���ان���ت  و����س���واء  ذل����ك,  وم����ع 

االإ�سالميون,  اأم  احلاكمة   ه��ي  الع�سكرية 

و���س��واء اأك���ان االإث��ن��ان ي��وا���س��الن االإم�����س��اك 

ال يزال
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متفاو�ٍش  للعمل  تق�سيم  عرب  احلكم  بزمام 

احلياة  واجهة  يف  االإخ���وان  فيه  ويكون  عليه 

املدنية فيما يظل الع�سكريون يف الوراء, وبا 

ال مينع وجود توترات �سديدة بني املع�سكرين, 

بني  املتعار�سة  ال�سيا�سات  اأك��ان��ت  و���س��واء 

اعد  اجلي�ش واالإخوان حول منطقة �سيناء ت�سرّ

االإخوان  ب�سبب طموحات  نحو حرب مفتوحة 

م�سالح  مع  تت�سادم  التي  الوطنية  ف��وق  ما 

اجلي�ش الوطنية, فتلك كلها مالحظات حديثة 

العهد ت�سري اإىل اأن احتمال انقالب ع�سكري 

قد يكون اأقرب مما كنا نظن. 

كانت  م�سر  ف��اإن  احلالة,  كانت  كيفما 

املا�سية ت�سهد حلظات مرعبة  االأ�سهر  طوال 

القتل  م��ن  ممنهجة  عمليات  ج����راء   ج���دا 

املالب�ش  من  والتجريد  واالإهانة  واالختطاف 

ف���ر وال�����س��رب ح��ت��ى امل���وت واأح�����داث,  وال���درّ

املق�سود  الت�سويه  من  اأي�سا,  هي  جماعية 

غياب  ظل  ويف  اأخ��رى,  جهة  من  للمحتجني. 

من  املواطنني  حتمي  اأن  ميكنها  اأمنية  ق��وة 

اجلرائم والنهب, يبدو اأن �سكال من »العدالة 

مت�ساكنو  ي��اأخ��ذ  بال�سيادة.  اآخ��ذ  ال�سعبية« 

االأحياء املعدمة ثاراتهم باأنف�سهم عرب القتل 

االأ���س��رار  م��ن  خ�سومهم  وح���رق  اجل��م��اع��ي 

وال�سراق اأحياء ف�سال عن الهجومات املتفرقة 

على مراكز ال�سرطة.  

اإىل  اإذا  الق�سرية  ال��ورق��ة  ه��ذه  تهدف 

الن�سال  موقع اجل�سد من  التفكري يف  اإع��ادة 

من اأجل ثقافة مناه�سة عمومية جديدة, تلك 

اجلوالن  منع  على  الفعل  ردة  ج�سدتها  التي 

ن��ظ��ام م��ر���س��ي ع��ل��ى مدينة  ال����ذي ف��ر���س��ه 

اأدى  والذي  جانفي  يناير-   31 يوم  بور�سعيد 

ي قرار النظام  اإىل حمل كل املدينة على حتدرّ

عرب اخلروج اإىل ال�سوارع واالحتفاء يف انت�ساء 

كرة  يف  دورات  تنظيم  عرب  وا�سع  جماهريي 

العمومية  التظاهرات  من  اآخر  وعدد  القدم 

يف  ه��ذا,  مقايل  كتابتي  مع  تزامنا  املماثلة. 

الع�سيان  يتوا�سل  مار�ش  اآذار-  �سهر  بداية 

بور�سعيد  مدينة  مناطق  اأغ��ل��ب  يف  امل���دين 

مرفوقا بدعم جماهريي اأكرث اإثارة للده�سة.  

اإىل  مر�سي  �سعود  منذ  م�سر  �سهدت 

واالختطافات  االغتياالت  يف  تزايدا  ال�سلطة 

مذاك  ال�سيا�سيني.  املعار�سني  اأع�ساء  وبرت 

اال�ستعرا�ش  بلغ  م�سى  وق��ت  اأي  من  واأك��رث 

احل�سرية  احل����روب  يف  للعنف  ال��ع��م��وم��ي 

ال�سرطة  ق���وات  ب��ني  املت�سلة  وال�����س��دام��ات 

الذي  احلد  واإىل  خميفة  درج��ات  واملحتجني 

جعل النكتة ال�سارية تقول اإن الدكتاتور املخلوع 

مقارنة  القلب  رقيق  �سخ�سا  يبدو  م��ب��ارك 

ة  بانتهاكات حقوق االإن�سان ال�سارخة والف�سرّ

التي تقرتف يف ظلرّ نظام االإ�سالميني. وفيما 

كانت رئا�سة مر�سي تبلغ �سهرها الثامن كان 

املئات  يبلغ  ا�ست�سهادهم  ت�سببت يف  عدد من 

امل�سادمات  )خ��الل  م�سر  كل  امتداد  على 

يف مدن بور�سعيد واالإ�سكندرية واالإ�سماعيلية 

الكربى  واملحلة  واملن�سورة  ورف��ح  وال�سوي�ش 

احت�ساب  دون  م��ن  اأخ����رى  حم��اف��ظ��ات  ويف 

القاهرة التي �سهدت اأحداث �ساحة التحرير 

وم�سادمات �سارع حممد حممود الثانية �سنة 

 25 منذ  الرئا�سي(   الق�سر  واأح��داث   2012

يناير- جانفي 2013 فح�سب قتل 53 �سخ�سا 

ال�سوؤال:  عديدون  يثري  واليوم   . بور�سعيد  يف 

نظام  ظ��ل  يف  ال��ع��دي��دة  االأح����داث  تكن  اأمل 

مبارك ت�سهد هي اأي�سا على فظاظة ال�سرطة 

�سعيد  خالد  اغتيال  لنتذكر  التعذيب؟  وعلى 

مثل  ِمْثَله  الثورة  اأ�سعل  الذي  االإ�سكندرية  يف 

العديد من حاالت التعذيب االأخرى يف مراكز 

ال�سبب  بال�سبط  هو  ذلك  يكن  اأمل  ال�سرطة: 

الذي اندلعت من اأجله الثورة يف 2011 ؟ ما 

اجلديد يف االأمر اإذا؟ 

م��ق��ارن��ًة  ال��ف��ارق  م��ا ي�سنع  ك���ان  رب���ا 

املالأ  وعلى  ن�سهد  االآن  اأننا  هو  مبارك  بزمن 

من  وج��ه  لكل  وممنهجة  متكررة  خ��روق��ات 

كانت  ث���ورة  بعد  االإن�سانية  ال��ك��رام��ة  وج���وه 

االعتبار  اإع��ادة  مطلب  من  حتديدا  انبثقت 

للكرامة االإن�سانية يف حني تكال هذه االإهانة 

عي الدفاع  اجل�سدية حتديدا من قبل نظام يدرّ

للفظاظة  العمومي  لال�ستعرا�ش  الثورة.  عن 

التي  االإع��الم  و�سائط  بفعل  وال�سك  قوي  اأثر 

ذلك  يكون  وق��د  ال��ف��ور,  على  االأح���داث  تبث 

بو�سفهم  االإ�سالميني  اأن  اإىل  اأي�سا  ه  م���ردرّ

ال�����س��اب��ق��ني وبفعل  م��ب��ارك  ن��ظ��ام  ���س��ح��اي��ا 

مل  وكما  يائ�سني,  يحاولون  للثورة  اختطافهم 

الدولة عرب  ْخَوَنَة 
َ
اأ اأبدا,  فعلوا  اأن  لهم  ي�سبق 

و�سع اأتباعهم يف الوظائف املف�سلية عاملني 

دينية.  دول��ة  تركيز  على  الطويل  امل��دى  على 

اإنتاج  اإعادة  �سجيني  اأنف�سهم  وجدوا  ولكنهم 

خطاب وطرائق واإجراءات ت�سبه ما كان من 

الفارق  مع  ال�سابق  النظام  عنيُت  جالديهم 

املتمثل يف ا�سطرارهم اأن يكونوا اأكرث فظاظة 

مع ال�سارع. 

حالة  يف  ت�سببوا  االأخ��رية  االأ�سهر  خالل 

من الذهول اإن مل يكن من الغ�سب �سد التقليد 

التي  ال�سخيفة  وم��ه��ارات��ه  ال���ردئ  االإخ���واين 

درا�سة  مو�سوع  تكون  اأن  ميكن  حالة  جت�سد 

كما  امل�سادة.  الثورات  �سنع  كيفية  يف  حالة 

ال�سبب  االأمر, وذاك هو  اأن يكون مرد  ميكن 

الذي جعل العديد من االأخ�سائيني النف�سيني 

ازدواج��ي��ة  خا�سية  اإىل  ينبرّهون  امل�سريني 

هو  املباركيني,  بعد  با  املتملكة  ال�سخ�سية 

االإ�سالمية  والعفة  باالأخالق  ينادون  من  اأن 

���س��ون ع��ل��ى امل����الأ ع��ل��ى اق����رتاف اأك��رث  ي��ح��ررّ

الن�ساء  مثل جتريد  للج�سد  اإهانة  املمار�سات 

وال�سرب  وال��دف��ر  مالب�سهم  م��ن  وال��رج��ال 

قتلهم.  د  جم��ررّ اأو  املحتجني  وت�سويه  والركل 

امللي�سيات  اق��رتف��ت  بها  ال��ت��ي  الطريقة  اإن 

اجليل  جت��اه  االنتقامية  اأفعالها  االإ�سالمية 

ال�سبان  تعذيب  عرب  الثوريني  من  ال�سبابي 

وال�سابات وبرت اأع�سائهم يف الق�سر الرئا�سي 

هذه  مثل  كانت  اإن  ن  يخمرّ منا  الواحد  جتعل 

االأفعال تعك�ش نزعات �سادية ج�سدية اأم نوعا 

ثقافة  تولرّدها  جماعية  فو�سى  انفجار  من 

يها النظام  م�سادة ت�سلرّطية عميقة املدى يغذرّ

اال�ستبدادي.  

امل�����س��ل��م��ون  االإخ�������وان  اأر����س���ل  اأن  م��ن��ذ 

ني ال�سلميني  ملي�سياتهم امل�سلرّحة لقتل املحتجرّ

عند الق�سر الرئا�سي وركزوا غرف التعذيب 

�سهدنا انبثاقا مل�ستوى نوعي جديد من العنف 

الرعب  ليبثرّ  م  مرّ �سُ العمومية  وال�ستعرا�ساته 

يف ���س��ف��وف امل��ح��ت��ج��ني. ج���رى احل���دث ي��وم 

حماية  وبذريعة  دي�سمرب.  االأول-  كانون   5

الرئي�ش, بثرّت امللي�سيات الرعب عرب ا�ستباحة 

االإعالمية  التغطية  كانت   . ل��الأرواح  مفتوحة 

على  االغتياالت  نقلت  الأنها  �سادمة  احلية 

على  ي��رى  اأن  للم�ساهد  ميكن  ك��ان  ال��ه��واء. 

املمنهج  امل�سلرّح  الهجوم  التليفيزيون  �سا�سة 

اإيذاءهم.  قا�سدا  املحتجني  على  ينهال  وهو 

القنوات  من  العديد  بثرّت  الليلة  تلك  خ��الل 

وهي  امل�سلحة  للملي�سيات  �سورا  الف�سائية 

ت�ستعمل الذخرية احلية �سد املحتجني. وبثت 
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الثورة  �سهداء  يعر�ش �سور  املفتوح  الثورة  متحف 

يف و�سط ميدان التحرير

قناة  CBC+2  على مدار الليلة �سورا رهيبة 

ال�سبان  تختطف  وهي  الداخلي  االأم��ن  لقوى 

املميت.  ال�سرب  لهم  وتكيل  اجلموع  بني  من 

�ساألوا حينها: ما اجلديد يف  العديدين  ولكن 

االمر؟ مرة اأخرى كان العنف موجودا بعُد يف 

ظل مبارك.

يزخر اليوتيوب بالقرائن التي تدل على 

القتل املبا�سر ال  القنا�سة كانوا ميار�سون  اأن 

ين الذين  للمحتجني فح�سب بل للمارة وللمعزرّ

ت��اب��وت خ��الل جنازة  ي�����س��ريون خلف  ك��ان��وا 

التي  التعذيب  غرف  و�سورّرت  بور�سعيد.  يف 

للعموم.  احلدث  وانك�سف  امللي�سيات  ركزتها 

اق��رتف��ت��ه ع�سابات  ال���ذي  االخ��ت��ط��اف  ك��ان 

�ساحة  يف  جم��رم   400 اإىل   300 من  نت  تكورّ

التحرير هاجموا يف حاالت منفردة ما يقارب 

الع�سرين امراأة خالل ال�سهر املا�سي, تكتيكا 

ا���س��ت��خ��دم م���رات وم����رات م��ن ق��ب��ل النظام 

م�سل�سالت  يوميا  وت�ستمر  الن�ساء.  الإخ��اف��ة 

من االختطاف والتعذيب التي تطال الثوريني 

ال�سباب الذي ُوجدوا يف العديد من احلاالت 

الطريقة  كانت  تلك  عراة.  وملقيني  مقتولني 

كان  ال��ذي  اجلندي  حممد  بها  قتل  بها  التي 

ينتمي حلزب التيار ال�سعبي خالل هذا ال�سهر 

قتل  اأنه  على  الر�سمية  امل�سادر  ت�سررّ  بينما 

املعار�ش  االإع��الم  يعترب    . �سيارة  يف ح��ادث 

اأن  االإن�����س��ان  حقوق  ومنظمات  وال�سحافة 

مقدار  يف  التحول  ه��ذا  مظاهر  من  مظهرا 

ال��ع��ن��ف ال��ن��وع��ي ي��ت��ج��ه ن��ح��و ال��ت��ح��ول اإىل 

اإىل  تهدف  »ممنهجة«  منظمة  ا�سرتاتيجية 

االأب��د.  اإىل  االإخ��وان  يعار�ش  من  كل  اإ�سكات 

اجلماعي  االغت�ساب  جحافل  مثال  لك  خذ 

يف  تتحرك  بها  التي  والطريقة  التحرير  يف 

وعزلهن  بالن�ساء  لالإحاطة  منظمة  دوائ���ر 

مالب�سهن  من  وجتريدهن  جمموعاتهن  عن 

بال�سكاكني  فروجهن  يف  وطعنهن  وتعذيبهن 

يف  االأمل  درج��ات  باأق�سى  يح�س�سن  جلعلهن 

م�سري  يكن  ومل  حميمية.  اأع�سائهن  اأك��رث 

اإىل  احلاالت التي انتهت فيها بع�ش الفتيات 

اأن �سرن م�سوهات كليا اإال التجاهل من قبل 

يف  املاثلة  احلقيقة  مثال  ل��ك  خ��ذ  ُم��ر���س��ي.  

كون االأحداث متماثلة التكرار. واإذا ما �سب 

بحاولته  النار  على  الزيت  ال�سورى  جمل�ش 

امل�سوؤوالت  هنرّ  الن�ساء  اأن  ُيقررّ  قانون  مترير 

عن االغت�ساب اجلماعي اإذ يفرت�ش فيهن اأن 

ال ي�ساركن اأ�سال يف مظاهرات التحرير فاإن 

ذلك ال يعني اإال �سيئا واحدا: وهو اأن النظام 

االآن ي�سرعن اجلرمية.  

اأع�ساء  قتل  املمنهج,  االإفناء  بند  حتت 

من  والعديد  )ني�سان(  اأب��ري��ل   6 حركة  من 

د  وُه��درّ الفاي�سبوك  �سفحات  على  امل�سرفني 

البع�ش  التعذيب  �سمل  كما  بالقتل.  اآخ��رون 

�سفوف  يف  للنظام  املناه�سة  القيادات  من 

االأط��ف��ال  ي�سلم  ومل  ال��ك��ربى,  املحلة  ع��م��ال 

خرب  ال�سحافة  ن�سرت  حيث   التعذيب  من 

114 منهم يف �سجن طرة  اعتقال ما يناهز  

االإع��الم  ذلك  �سادما  كان  االأحمر.  واجلبل 

الذين عجزوا  االأولياء  بع�ش  الهواء عن  على 

اأبنائهم  على  التعرف  على  م�سن  بحث  بعد 

يف  متكنوا  عندما  وح�سي  بتعذيب  امل�سوهني 

االأخري من العثور عليهم يف �سجون خمتلفة. 

عندما  بال�سدمة  االأم��ة  اأ�سيبت  اأخ��رى  مرة 

بائعا  عاما,  ع�سر  اإثني  ذا  �سبيا  اأن  علمت 

قتل  التحرير  يف  املحالة  للبطاط�ش  متجوال 

جنديا  اأن  الحقا  اكت�سف  وقد   . بر�سا�ستني 

اأعلن بداية  ا�ستهدفه بالطلق الناري يف حني 

عن كونه قتل على وجه اخلطاأ. ولكن ما من 

ذكر يف و�سائط االإعالم الر�سمية لكونه طفل 

�سارع ذا اثني ع�سر عاما ومعدما. 

تذكرينا  املالحظني  من  البع�ش  يوا�سل 

ب�����اأن ه����ذه ال��ف�����س��اع��ات ل��ي�����س��ت ج���دي���دة. 

ونيللي    Sandmonkey امل��دون  اأن  واحلقيقة 

اأطفال  على  ت�ستغل  التي  االأنرتوبولوجية  علي 

ال�سوارع  عر�سا حجة واحدة على فظاعتها: 

ملمار�سات  موا�سلة  اإال  ت�سهده م�سر  ما  لي�ش 

كان  ط��وي��ل خلى  زم��ن  منذ  م��ب��ارك.  ن��ظ��ام 

اأطفال ال�سوارع عر�سة لالغت�ساب والتعذيب 

والقتل املمنهج عندما كانت ال�سجون امل�سرية 

الطبقات  اأن  اجل��دي��د  ح�����س��د.  م��ع�����س��ك��رات 

ال��وق��ائ��ع  ه���ذه  م��ث��ل  ت�سهد  ب��ات��ت  ال��و���س��ط��ى 

الفظيعة يف حياتها اليومية. مل تعد الفظاظة 

االأ�سهر  والبنات. كنا خالل  االأبناء  متيرّز بني 

اأن �سحايا  على  يدل  ما  على  ادا  �سهرّ املا�سية 

النظام كانوا على االأغلب ذوي مظهر ح�سن, 

�سبابا من الطبقة الو�سطى وكاأنه, مرة اأخرى, 

واملثري  واالأب���وي  املتهالك  النظام  على  ك��ان 

باالأج�ساد  الت�سحية  يوا�سل  اأن  لال�سمئزاز 

الإنقاذ  يائ�سة  ال�سغرية واجلميلة يف حماولة 

نف�سه من املوت     
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آالت ربح مادي
بقلم ساتندرا كومار، معهد دلهي لالقتصاديات، دلهي، الهند

كيف صارت الجمعات الهندية

اإعالنات الأعمال االعتماد يف اأوتار برادي�ش, الهند

من  م��زدوج��ا  �سغطا  اجلامعات  ت��واج��ه  ال��ع��امل  ات�ساع 

ا�ستثناءا.  الهند  يف  اجلامعة  ولي�ست  وال�سلعنة  التعديل 

العاملي  البنك  اأوام��ر  لتوجهات  واتباعا   ,1990 ال�سنوات  اأواخ��ر  يف 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  على  اأن  الهندية  احلكومة  �سرحت  الكونية 

يف  الرتفيع  ع��رب  اخلا�سة  مداخيلها  م��ن  للرتفيع  ج��ه��ودا  تبذل  اأن 

تقدمي  مداخيل عرب  وتوليد  اخلا�سة  الهبات  وت�سجيع  الدرا�سة  ر�سوم 

اال�ست�سارات والقيام باأن�سطة اأخرى. بررت احلكومة هذا القرار باأنه 

اأفريل  ني�سان-  يف  العمومي.  االإنفاق  على  ال�سغط  لتخفيف  �سروري 

يراأ�سها  جلنة  وال�سناعة  للتجارة  ال��وزراء  رئي�ش  جمل�ش  عنيرّ   2000

اإ�سالحات يف  مانغاالم بريال القرتاح  وكوما  اآمباين  ال�سيدان موكا�ش 

واقرتحت  للغاية  �سوقا مربحة  الرتبية  اللجنة  اعتربت  الرتبية.  قطاع 

باأن تقت�سر احلكومة على التعليم االبتدائي فيما ترتك التعليم العايل 

للقطاع اخلا�ش. جعل ال�سناعيان من ال�سلعنة الكاملة للتعليم العايل 

العايل  التعليم  ميزانية  انخف�ست  الالحقة  ال�سنوات  وخالل  ق�سية. 

وتوقف تقريبا االنتداب اجلديدة للهيئات االآكادميية وغري االآكادميية. 

تفكيك  اإىل  ال�سلعنة  عملية  بها  ق��ادت  التي  الكيفية  اأناق�ش  يلي  فيما 

واأوتار برادي�ش وتعوي�سها بنظام  فعلي للجامعة العمومية يف ميريوت 

منحرف للتعليم اخلا�ش.

التي  ���ش(  ���ش   �ش  )ج  �سينع  ���س��اران  ���س��وداري  جامعة  تاأ�س�ست 

�سميت با�سم قائد فالحي ورئي�ش وزراء �سابق من املنطقة �سنة 1966. 

ن درو�ش االإجازة واملاج�ستري والدكتوراه يف االآداب والعلوم,  كانت توؤمرّ

وف�سال عن ذلك كان ما يقارب 55 معهدا لالآداب والعلوم والت�سرف 

)لالإجازة وما بعدها( من�سويا يف اجلامعة. وعلى الرغم من تعليمها 

ذي اجلودة املتدنية وف�سولها املكتظة ونق�ش جتهيزاتها فاإن اجلامعة 

ن بقت�ساه تعليما يف حقول خمتلفة لطالب  كانت تقوم بعمل رائع توؤمرّ

منحدرين من طبقات وفئات خمتلفة. ولكن االأمور تغريت ب�سفة حادة 

يف بداية ال�سنوات 2000 عندما بداأت اجلامعة الرتفيع يف املوارد عرب 

تاأمني �سهائد واأ�سغال اأخرى من اإجازات الت�سديق على درو�ش عر�سية 

مرتبطة  معاهد  اإىل  و�سوال  اجلامعة  باأق�سام  ب��دءا  التمويل  ذاتية 

ت�سريها احلكومة متبعة يف ذلك تغري �سيا�سة احلكومة التي ا�ستملت 

على اقتطاعات حادة يف امليزانية .

دفعت مبادرة اجلامعة باإ�سناد �سهادات جامعية الأطراف خا�سة 

ت�سرف على درو�ش مهنية العديد من الغرف ال�سناعية املحلية الفتتاح 

ال�سباب  اهتمام  املبادرة  ا�ستقطبت هذه  معاهد جديدة. و�سرعان ما 

مراكز  يديرون  منهم  البع�ش  ك��ان  ال��ذي  العمل  عن  العاطل  املتعلرّم 

كانت  الذين  املحليني  ال�سيا�سيني  القادة  جلبت  كما  تدريبية,  ُمَراَفَقة 

املهيمنة.  ال�سيا�سية  وبالطبقة  اجلامعية  بالبريوقراطية  �سلة  لهم 

وبني ع�سية و�سحاها مترّ حتويل العديد من غرف املرافقة اإىل معاهد 

االأرا���س��ي  من  الفدادين  اآالف  املحلية  ال�سلطات  واأ�سندت  مهنية. 

ل�سيا�سيني  بخ�سة  باأثمان  الفالحني  من  انتزعت  كانت  التي  العمومية 

يف  ط��رق  ابتداع  على  �ساعدتهم  ة  خ��ريرّ دع��اوى  حتت  معاهد  اأ�س�سوا 

اجتماعية. خدمة  اإ�سداء  بعنوان  ال�سريبي  والتهرب  االأم��وال  تبيي�ش 

على
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خالل عقد من الزمن مت بعث اأكرث من 350 معهدا يف منطقة ميريوت 

احل�سرية والريفية واملدن املجاورة لها. ومنحت ج �ش �ش  لهذه املعاهد 

�سهادات ت�سمح لها باإدارة العديد من التعلمات يف الهند�سة والت�سرف 

اأن  يندر  جامعية.  درو�ش  ختم  �سهادات  منتهاها  يف  متنح  وال�سيدلة 

تهتم اأية موؤ�س�سة خا�سة بتاأمني تعلمات يف االآداب والعلوم االجتماعية 

والفل�سفة. والنتيجة هي اأن ج �ش �ش تقل�ست من جامعة عمومية كربى 

مواتية ملتطلبات املجتمع اإىل اآلة توزع ال�سهادات لفائدة معاهد �سناعة 

الربح اخلا�سة.

مزدهر  خا�ش  قطاع  ولظهور  العمومية  اجلامعة  لتفكيك  ك��ان 

االجتماعية.  والعدالة  التعليم  ج��ودة  يف  املنحرفة  االآث��ار  من  العديد 

اتباع  دون  من  وت��دار  ُتبعث  املوؤ�س�سات  من  العديد  كانت  البداية  يف 

التوجيهات التي كانت ت�سدر عن احلكومة يف ما يخ�ش فتح املعاهد 

تدار من  املعاهد كانت  املئات من  اأن  نتيجة ذلك  اخلا�سة. وكان من 

واليوم  الكفء.  التدري�ش  واإط��ار  ال�سرورية  التحتية  البنية  توفر  دون 

الورق  على  الطلبة  فيها  ي�سجل  موؤ�س�سات  على  يعرث  اأن  املرء  باإمكان 

القوانني  ولكنهم ال ينتظمون يف ف�سول حقيقية. جتانب هذه املعاهد 

املرعية عرب اإقرار ر�سوم فردية طائلة  ال يقدر عليها العديد من طلبة 

الطبقة الو�سطى والفقراء.

وهبت احلكومة منحا ودعما للموؤ�س�سات التي تقبل بطلبة الطبقات 

املو�سوعة على جدول االإعانات )ط م ج اإع( يف الدرو�ش املهنية بهدف 

م�ساعدة اأبنائها. ولكن وعو�سا عن دفع العدالة االجتماعية كان ذلك 

فائدتها  اإىل  الربنامج  وجهة  لت  حورّ التي  اخلا�سة  املعاهد  فائدة  يف 

ي�سمون  من  واملوؤ�س�سات  املعاهد  من  العديُد  ا�ستخدمت  حيث  هي 

اإع من  لت�سجيل قائمات من طلبة ط م ج  بامل�ست�سارين )ال�سما�سرة( 

املجاورة. كان  فبابا عرب قرى ميريوت وحوا�سرها  بابا  التنقل  خالل 

لتلقي  اأولئك الطلبة االنخراط يف الدرو�ش املهنية املحددة  يطلب من 

اإعانات احلكومة. مل يكن الطلبة يف العديد من احلاالت مهتمني بثل 

هذه الدرو�ش ولكنهم كانوا ي�سجلون فيها على الورق على كل حال. بل 

اإن العديد من الطلبة كانوا م�سجلني للقبول يف اأكرث من معهد من دون 

ت�سلرّم �سهائد  الطلبة من املنح عرب  ي�ستفيد  االأوىل  علمهم. يف احلالة 

من دون االنتظام يف الدرا�سة فيما يت�سلم مالكو املعهد اإعانات �سخمة. 

امل�ستفيدين من  وم�ست�ساروه هم  املعهد  مالكو  يكون  الثانية  يف احلالة 

دون اأن ي�ستفيد الطلبة. بهذه الطريقة كانت مقادير �سخمة من املال 

ب لفائدة القطاع اخلا�ش. العام تهررّ

اآالت �سيا�سية لتح�سيد االأ�سوات كذلك.  �سارت املعاهد اخلا�سة 

و�سبه  الريفية  املناطق  يف  مهنية  معاهد  ال�سا�سة  من  العديد  بعث 

زهيدة  فالحية  اأرا���ش  �سراء  هو  منهم  العديد  دافع  وكان  احل�سرية 

ا�سة اأنف�سهم على اأنهم ُم�ْسُدو خدمة  م هوؤالء ال�سرّ الثمن يف االأرياف. يقدرّ

اجتماعية ال يقت�سرون على تقدمي امل�ساعدة اإىل رفقائهم يف الطبقة 

االجتماعية بل يجتازونها اإىل طبقات اأخرى يف املناطق الريفية حيث 

و�سيلة  اخلا�سة  املعاهد  �سارت  ن��ادرة.  الدرا�سية  االإمكانات  تزال  ال 

ت�سديد  من  يتمكنون  ال  الذين  الفقراء  االأق��ارب  نحو  الزبونية  لتو�سيع 

اأجل احل�سول على �سغل.  يكافح من  �سباب  لتعليم  الباه�سة  الر�سوم 

ط هوؤالء االأقارب وال�سباب احلمالت وي�سوتون  خالل االنتخابات ين�سرّ

لفائدة »اأعرافهم«.    

ع القطاع  واحلقيقة اأن املوارد العمومية مت ا�ستخدامها لتمويل تو�سرّ

اأ�سحاب  من  طبقة  اخل�سخ�سة  ه��ذه  تخلق  مل  الهند.  يف  اخلا�ش 

بل  فح�سب  والعليا  املتو�سطة  الطبقات  اإىل  ينتمون  االأثرياء  املعاهد 

وعمقت التفاوت يف النفاذ اإىل التعليم العايل اأي�سا. وانتهى ق�سم هام 

من خريجي املعاهد اخلا�سة اإىل االنتظام يف درو�ش تكميلية للرفع من 

ُوجد  بخ�سة جدا. هكذا  اأعمال ذات مرترّبات  امتهان  اإىل  اأو  كفاءتهم 

طلبة ط م ج اإع يف متاهة املعاهد اخلا�سة, وعليه كانت النتيجة اإعادة 

هذه  در�سُت  للمعرفة.  االأدات��ي  واال�ستخدام  والكا�ست  الطبقة  اإنتاج 

اأتوقع اأن يكون  اأوتار باراد�ش الغربية ولكني  الظاهرة يف ميريوت ويف 

كلرّما  مماثلة  اآثار  الهند  اأنحاء  باقي  يف  العمومي  التعليم  خل�سخ�سة 

مت التحايل على التعديالت احلكومية عرب الر�سا اأو اأ�سكال اأخرى من 

الف�ساد.  ي�سبه ذلك التيار املنت�سر يف كل اأرجاء العامل حمورّال اخلريات 

العمومية اإىل الالعبني اخلوا�ش بتواطئ من الدولة اأو بت�سجيع منها    
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يقاطعون الترتيب 
اآلكاديمي

بقلم كالوس دور، ستيفان ليسنيش، إينغو سينج، جامعة فريدريش شيللر، يينا، ألمانيا

علماء االجتماع االلمان

طالبات ماج�ستري من جامعة فرايدر�ش �سيلر يف 

العلماء  من  اإىل عدد  تن�سم  �ستل,  جنى, جوهانا 

االجتماع الوطنيني يف مقاطعة النظام االأكادميي 

الرتاتبي

العامل  ات�ساع  على  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات 

اجلامعة  م��ب��ادئ  ت��ق��وده  ال���ذي  البنيوي  التغيري  اآث���ار 

اجلديد  العمومي  الت�سرف  مبادئ  فر�ش  يعني  املَُباِدرة.  اال�ستثمارية 

)New Public Management( اأن اجلامعات تدار اأكرث فاأكرث كما لو 
امل�سجلة  للمردودية  تبعا  املوارد  تخ�س�ش  حيث  خا�سة  �سركات  كانت 

اأملانيا  االآك��ادمي��ي��ة  الراأ�سمالية  دخلت  االأه���داف.  ح�سب  وللت�سرف 

االأق�سام يف اجلامعات يف جداول ت�سدر  ترتيب  الرئي�سية هي  واأداتها 

يعتاد  الذي  الروتني  من  نوع  اإىل  يوؤدي  ذلك  اأن  امل�سكلة  الرابطة.  عن 

االرتكاز على موؤ�سرات كمية للمردودية )متويل البحوث, عدد �سهادات 

لقد  الكيفية.  املوؤ�سرات  جتاهل  يتم  فيما  املتخرجني(  عدد  الدكتورا, 

كال  تعر�ش  ويتزايد  وقالبا,  قلبا  االأ�سا�ش  من  االآكادميي  العمل  تغري 

االإداري��ة.  امل�سوؤوليات  عن  الناجمة  العراقيل  اإىل  والبحث  التدري�ش 

)»املزيد  املردودية  احت�ساب  ت�سهده ممار�سات  الت�ساعد  من  نوع  ثمة 

فاملزيد وما من اكتفاء اأبدا«( وهو ما يوؤدي اإىل تكاثف العمل وال�سغط 

امل�ستمر وتزايد اأوزار العمل على كاهل كل العاملني االآكادمييني, فيما 

يتعمق االإح�سا�ش باآثار ذلك ال�سلبية على جودة البحث والتدري�ش.

تواجه  اأن  االجتماع  لعلم  االأملانية  اجلمعية  قررت  لذلك  اعتبارا 

الراأ�سمالية االآكادميية وذلك بقاطعة ترتيب �سنة 2013 الذي ي�سدره 

يف  �سك  وال  تاأثريا  االأبعد  الرتتيب  وهو  العايل  التعليم  تطوير  مركز 

التدري�ش  اأق�سام  ترتيب  موؤ�سرات  بني  من  باالأملانية.  الناطق  العامل 

يف اجلامعات جودة التعليم والبحث و�سيت االأ�ساتذة والبنية التحتية 

العلمية و«املنظورية« العاملية. من اأجل بلوغ ذلك جتمع املعطيات )حول 

فيما  اإدارات اجلامعات  لدى  التمويل اخلارجي مثال( من م�سادرها 

ي�ساأل الطلبة كما ي�ست�سار البع�ش من االأ�ساتذة. تن�سر النتائج بالتعاون 

مع اجلريدة االأ�سبوعية ذائعة ال�سيت Die Zeit  وهي تعترب بالتاأكيد 

كما  اجلامعات  اإدارات  اإىل  بالن�سبة  االأهمية  بالغة  مرجعية  موؤ�سرات 

للبريوقراطية العلمية �سواءا ب�سواء.

تتلقى
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االأق�سام  من  االجتماع  لعلم  االأملانية  اجلمعية  طلبت  م��وؤخ��را, 

العايل.  التعليم  مركز  ترتيب  يف  امل�ساركة  بعدم  والطلبة  واملدر�سني 

يف البداية كانت املبادرة بذلك من طرف معهد علم االجتماع التابع 

من  واحدة  على  ح�سوله  وباعتبار  يينا.  يف  �سيللر  فريدري�ش  جلمعة 

بني اأعلى مراتب جدول رابطة اجلامعات ا�ستخدم الق�سم هذا املوقع 

االإع���الن عن  م�ساركته. مت  ع��دم  امل��الأ  روؤو����ش  على  ل��الإع��الن  القوي 

قرار  وجاء يف   .2011 �سنة  ترتيب  نتائج  �سدور  بعد  مبا�سرة  املوقف 

الق�سم: » و�سع ترتيب مركز التعليم العايل ل�سنة 2011-2012 الذي 

ن�سرته Die Zeit معهد علم االجتماع بجامعة فريدري�ش �سيللر يف يينا 

عملنا  تقدير  عن  التعبري  هذا  ملثل  �سعداء  نحن  متقدمة.  مرتبة  قي 

هذا.  اجلامعات  ترتيب  يف  الت�سكك  عميقو  ولكننا  اإيجابيا,  تقديرا 

نحن نعترب اأن الرتتيب الذي يتواله مركز التعليم العايل قليل االأهمية 

وذلك, على االأقل, ل�سبب واحد وهو اأن العديد من املعاهد ُرترّبت على 

واأ�سا�سا  اأوال  اجلامعات  ترتيب  يخدم  مكتملة.  غري  معطيات  اأ�سا�ش 

تر�سيخ ثقافات تناف�سية يف �سفوف االآكادمييا, وينتج اآليا منت�سرين 

ومنهزمني ولكنه ال ي�ساعد على تطوير جودة العمل العلمي. وا�ستنادا 

على ذلك يخطط معهد علم االجتماع لعدم امل�ساركة يف اجلولة التالية 

من هذه امل�سابقة. وكما قررنا ذلك, �سن�ست�سري مكتب اجلمعية االأملانية 

لعلم االجتماع وجمل�سها من اأجل تن�سيق مقاربة م�سرتكة ت�سدر عن 

حول  االآراء  لتبادل  حاجة  ثمة  �ستكون  ذلك  بنا�سبة  االخت�سا�ش. 

الطلبة  الكفيلة بد  وال�سبل  العلمية  اجلودة  لتاأمني  املنا�سبة  االأدوات 

باملعلومات حول برامج التكوين يف علم االجتماع يف خمتلف اجلامعات 

االأملانية«. 

تغطية  ال�سحافة  غطتها  التي  املقاطعة  اإىل  ان�سمت  االأثناء  يف 

االجتماع  علم  اأق�سام  واأغلبية  االجتماع  لعلم  االأملانية  اجلمعية  وا�سعة 

اأ�ساتذة  اأملانيا, كما تتمتع بدعم االخت�سا�سات االأخرى حيث قرر  يف 

التاريخ واالأدب االإجنليزي والكيمياء وبيداغوجيون وخمططو �سيا�سات 

علمية عدم امل�ساركة يف ترتيب جمل�ش التعليم العايل احلايل. ال تتمتع 

اإدارات اجلامعات وقد كانت اجلمعية  املقاطعة ب�ساندة وا�سحة من 

تقييم  مبداأ  ترف�ش  لن  اإنها  قولها  يف  وا�سحة  االجتماع  لعلم  االأملانية 

نظام  تركيز   2012 اأكتوبر  يف  اجلمعية  مكتب  قرر  وعليه  املردودية. 

فريق  تركيز  ر  قررّ كما  الطلبة  منه  ي�ستفيد  و�سفي بحنت  بديل,  اإعالم 

عمل حتت م�سمى »Task Force Studiengangsevaluation« من اأجل 

مناق�سة ال�سبل البديلة التي ت�سمح باإيجاد اآليات ترتيب. 

 ,2013 �سائفة  خ��الل  ح��رج��ة  مرحلة  املقاطعة  ت��دخ��ل  ���س��وف 

و�ستظهر االأ�سهر القادمة ما اإذا كانت م�سنودة بعدد كاف من الطلبة 

واالأ�ساتذة. حاليا, تبدو النتيجة غري موؤكدة ولكن علماء االجتماع يف 

يينا ويف كل اأملانيا ينادون اجلماعة العلمية الدولية للن�سج على منوالهم 

ومقاطعة عمليات الرتتيب. للح�سول على معلومات اأوفر ميكن العودة 

   www.soziologie.de/che  اإىل الرابط
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َعَدَسٌة ُمرَّكزة على المكسيك

ر�سمة من اآنا فيالريال بناًء على �سفحة الفي�سبوك 

31 م��ن ع��م��ره, قبل  اأع��م��ال و���س��ي��اد يف  ل��رج��ل 

2012. رغم عن عائلته  اختطافه من مكتبه عام 

دفعت عدة ف�سيات, وجدت جثته بعد اأ�سبوع على 

جانب طريق عام.  خوفًا من م�سري م�سابه, قرر 

اإدارة  مونتريي  يف  االعمال  اأ�سحاب  من  العديد 

اأعمالهم من بعيد, بنقل مكاتبهم اإىل بيوتهم

مالحظات ميدانية

بقلم آنا فيالريال، جامعة كاليفورنيا، بركلي، الواليات المتحدة

مرشحون لالختطاف: في تطبيع 
العنف في حواضر المكسيك

ذات  ابنتها  ك��ارول��ي��ن��ا 

االأع������������وام ال�����س��ب��ع��ة 

�سينمائية  ق��اع��ة  يف    Rapunzel مل�ساهدة 

تلت  ل�سهور   . ا  ُم��رًّ ندما  ذل��ك  على  وندمت 

كان اخلوف ال يزال يتملك ماريانا من روؤية 

قالت  الختطافها.  نافذتها  م��ن  يقفز  م��ن 

موجودون  �سيئني  اأ�سخا�سا  اأن  »اأ�سعر  الأمها 

االأم هذه املحادثة  يف اخل��ارج«, وذك��رت يل 

حتت�سي  وه��ي  لها  اأجريته  ا�ستجواب  خ��الل 

مونرتي  ح��ي  يف  �سرفتها  على  م��ن  القهوة 

البلدي الغني يف مك�سيكو. مل تكف االأم عن 

تخايف  اأال  عليك  ولكن  »نعم,  اإجابتها  ترديد 

قلعة ثم  »اأوال نحن ال نحيا يف  من ذل��ك«... 

مل  ثالثا  وهم  �سحري,  �سعر  ذات  ل�ست  اأنت 

اأيامنا هذه  ما هو موجود يف  يكونوا ميلكون 

كان  حني  ويف  ومنبهات.  جندة  خم��ارج  من 

يف  ن��ن��ام  نحن  عنها  بعيدا  ينامان  اأب��واه��ا 

اإىل  »احتجت  لغرفتك«...  املجاورة  الغرفة 

الكثري من اخليال واجلهد حتى اأقنع ماريانا 

اأنها حمل عناية على الدوام يف املدر�سة ويف 

قاعة االألعاب الريا�سية وبني اأبناء عمومتها. 

كارولينا  ا�ستنتجت  دي��زن��اي«  على  »اللعنة 

غا�سبة »ملاذا ي�سنعون اأفالما عن اختطاف 

االأطفال؟«.
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َعَدَسٌة ُمرَّكزة على المكسيك

من  بالعديد  ي�ستبد  خوفا  ال�سريط  اأث��ار 

يكونوا  اأن  م��ن  اخل���وف  ال��ي��وم:  املك�سيكيني 

على  حكرا  كان  اأن  وبعد  لالختطاف.  �سحية 

فاأكرث  اأكرث  االختطاف  �سار  العليا  الطبقات 

اعتادية على مررّ  الطيقات يف مدن مثل مونرتي 

�ساكن  مليون   4.5 ذي  ال�سناعي  امل��رك��ز 

�سمال غرب املك�سيك. وبعد اأن كانت مرغوبا 

خالل  مونرتي  �سارت  املبادرة  لروحها  فيها 

ال�سحافة  عناوين  مو�سوع  االأخرية  ال�سنوات 

موقعا  بو�سفها  العامل  ات�ساع  على  الرئي�سة 

جالت  باملخدرات.  املرتبط  الرهيب  للعنف 

�سور االأج�ساد املعلقة وو�سفيات اأكوام اجلثث 

بحاذاة  عليها  عرث  التي  ال��روؤو���ش  مقطوعة 

الطرق ال�سريعة على كل اأرجاء العامل يف ما ال 

يح�سى من اللغات. ولئن كان العنف املرتبط 

من  اأخ��رى  اأ�سكال  وت��رية  من  زاد  باملخدرات 

العنف االإجرامي التي توؤذي ال�سكان املحليني 

ال�سحافة  عناوين  موا�سيع  متثرّل  ال  فاإنها 

الرئي�سة.

على حد ما جاءت به درا�سة حديثة اأجراها 

مك�سيكو  يف  لل�سيا�سات  مر�سد  بحث  مركز 

ميثل االختطاف الن�ساط االإجرامي االأبلغ اأثرا 

القتل  من  اأكرث  لالاأمن  املواطنني  متثالت  يف 

 ,CIDAC(املنظمة اجل��رمي��ة  اإىل  املن�سوب 

2012(.. ال ُيعتد باالإح�ساءات الر�سمية حول 

اجلرمية فيما يخ�ش االختطاف اإذ ُيعتقد اأن 

ال�سحايا وعائالتهم ال يروون حاالتهم ب�سبب 

ثقتهم املتدنية يف القوات االأمنية واملوؤ�س�سات 

تهديدات  من  يتلقونه  عما  ف�سال  الق�سائية 

مبا�سرة ت�سدر عن اخلاطفني. ولكن مراجعة 

اجلرمية  اإح�ساءات  من  متوفر  هو  ملا  يقظة 

اجتاها  ُتظهر  ال�سحايا  ح��ول  والتحقيقات 

ت�ساعديا يف معدالت االختطاف يف مك�سيكو 

  )Nuevo León( ليون  نويوفو  والي��ة  يف  كما 

 )2011 ,México Evalúa( حيث تفع مونرتي

كيفية  على  موؤ�سرا  اأتفح�ش  املقال  هذا  يف   .

االختطاف  على  الطبيعية  ال�سبغة  اإ�سفاء 

عمل  ا�ستعرا�ش  ع��رب  املك�سيك  حوا�سر  يف 

ميداين جاٍر حول الطرق التي يغريرّ بها العنف 

املت�ساعد احلياة اليومية يف مونرتي. 

العنف  تطبيع  اأن  ت��ع��رف  اأن  باإمكانك 

امل�سرتكة  اللغة  جم��ال  دخ��ل  م��ا  اإذا  مترّ  ق��د 

بداأُت  اللغة,  يهم  ما  يف  اليومية.  واملمار�سات 

جتديد  اإىل  اأ�ستمع  املا�سيني  ال�سهرين  خالل 

الت  ل��غ��وي مي��ث��ل رج���ع ���س��دى الرت���ف���اع م��ع��درّ

االختطاف لدى اأنا�ش ينتمون يف نهاية املطاف 

االأف��راد  بداأ  والعليا.  الو�سطى  الطبقتني  اإىل 

��ا  اإمرّ اأنهم  على  اأنف�سهم  فون  يعررّ النا�ش  من 

لالختطاف«  »قابلني  اأي  ال  اأم    secuestrable
اأم ال. �سمعت هذا اللفظ الأول مرة يوم اجلمعة 

25 يناير- جانفي 2013 على ل�سان امراأة ذات 

43 �سنة من الطبقة العليا ا�سمها لو�سيا كانت 

خلف  عائلتها  وخوف  بخوفها  تلقي  اأن  قررت 

ظهرها واأن تزور موطنها االأ�سلي املوجود يف 

الثمانية  املدينة. خالل ما يزيد عن  �سواحي 

الع�سكري  ال��ن�����س��اط  وب�سبب  ���س��ه��را,  ع�سر 

واالإجرامي يف املنطقة مل تزر موطنها االأ�سلي 

وهو عبارة عن منزلني وبركة كبرية حتيط بها 

ع�سرات من اأ�سجار الربتقال يحر�سها ب�ستاين 

مع عائلته. عندما �سرنا هناك قالت يل وهي 

ال�سم�ش  للفح  البرية عار�سة ج�سمها  حتت�سي 

االمتناع  عليرّ  اأن  عائلتي  »تعتقد  احل��ارق��ة  

قابلة لالختطاف«,  الأين  اإىل هنا  املجيء  عن 

يف  منا  واح���د  اأي  يقع  اأن  »مي��ك��ن  واأ���س��اف��ت 

تقاطع النريان, لقد حدث يل هذا, ولكن لي�ش 

اأن تكون معزوال  بل  االأم��ر,  املقلق يف  هذا هو 

اإىل احلد الذي ميكن عنده اأن ُتختطف الأنرّك 

قابل لالختطاف فتطلب فديٌة لك«.

كانت  للفظ  ا�ستمعت  التي  الثانية  امل��رة 

على ل�سان �سانتياغو ذي 28 عاما والذي يقطن 

م�سكنا يف حيرّ للطبقة الو�سطى. قال يل خالل 

ا�ستجوابي له يوم الثالثاء 2- �سباط- فيفري 

2013 » اأنا اأعلم اأنني ل�ست قابال لالختطاف. 

دخلي يقارب 17000 بيزو�ش �سهريا وهو كاف 

يف  ر�سيدي  يبلغ  اأن  ميكن  كم  ولكن  يل  حقا 

البنك؟ لو كان دخلي 100 اأو 200 األف ل�سرت 

واحدة  اإال  �سيارتي  لي�ست  لالختطاف.  قابال 

من النوع العادي«. نقطة ال�سيارة بالغة االأهمية 

�سياراتهم  مونرتي  �سكان  من  الكثري  غريرّ  اإذ 

من  حياة  يحيا  من  بظهر  الظهور  اأج��ل  من 

منط اأكرث اعتيادية مما هي عليه يف احلقيقة. 

باع اأحدهم �سيارة من نوعBMW  لواحد من 

عليه.  ين�سغل  هذا  جعلت  �سانتياغو  اأ�سدقاء 

اأ�سررّ ال�سديق على اأنه ا�سرتى ال�سيارة بثمن 

اخلاطفني  اإن  له  قال  �سانتياغو  ولكن  بخ�ش 

لن يعلموا بذلك. ظل يقول له »ميكن لهم اأن 

اأن  يبدو  الفدية«.  �ستدفع  فكيف  يختطفوك, 

لالن�سغال  مثري  لالختطاف  التعر�ش  احتمال 

لالختطاف  القابل  بظهر  الظهور  ولكنرّ  اإًذا 

هو كذلك �سواء ب�سواء. 

تطبيع  اإىل  النظر  ميكن  ال�سياق  هذا  يف 

ال��ع��ن��ف ع���ن ط��ري��ق حت��وي��ل ال��ف��ع��ل خطف 

معدالت  ناعتة.  �سيغة  اإىل  اال�ستقاق  ع��رب 

ت�سنيف  تكوين  ب�سدد  ال��ع��ايل  االخ��ت��ط��اف 

م لل�سكان  اجتماعي يف عالقة باجلرمية مق�سرّ

�سمن  اأنف�سهم  يعتربون  من  جمموعتني:  اإىل 

ال  وم��ن  االختطاف  احتمال  خطر  ي�سمله  ما 

يعتربون اأنف�سهم كذلك. اأن يكون املرء قابال 

مالزمة  خا�سية  ال�سياق  هذا  يف  لالختطاف 

ات قادرة على حتديد جملة من ممار�سات  للذرّ

االأوق��ات  ج��داول  يف  والت�سرف  اال�ستهالك 

تنقل  ا�سرتاتيجيات  واتباع  باالأعمال  والقيام 

اأنا ب�سدد توثيقها راهنا. 

جننبهم  اأن  »علينا  كارولينا  اأ�سافت   

ختام  يف  حتدث«  الوقائع  هذه  مثل  باأن  العلم 

حمادثتنا م�سرية اإىل ابنتها. » اأنا ال اأزال على 

وعلى  ه��ذا  ك��ل  م��ن  حمايتهم  على  اإ���س��راري 

على  احلفاظ  وعلى  اإخفائه,  على  املحافظة 

اأنها  تعتقد  ال  اأنها  كارولينا  تقول  طفولتهم«. 

عدم  على  حتر�ش  ولكنها  لالختطاف  قابلة 

هة التي ت�سكنها.  مغادرة املنطقة البلدية املرفرّ

وعن  الكارتيي  �ساعات  ترتدي  اأن  عن  كفت 

اأن تقود �سيارة فارهة, وهي ال تقراأ اجلرائد 

تكون  ما  وقليال  التيلفزيون  اأخبار  ت�ساهد  وال 

خارج املنزل ليال كما ق�سرت دائرة عالقاتها 

واأف��راد  الدرا�سة  اأ�سدقاء  على  االجتماعية 

عائلتها. هي بالغة الو�سوح يف ما يخ�ش هذه 

بناء  على  احلر�ش  �سديدة  وتبدو  التحوالت 

ت�سعى  كما  ال�سغرية  ملاريانا  حامية  دائ��رة 

اأ�سافت  اأنها  على  ه��ي,  لها  اأخ��رى  بناء  اإىل 

ا يف اآخر حمادثتنا »اأت�ساءل كيف يعي�ش  َعَر�سً

النا�ش يف مناطق احلرب. كيف يفعلون؟ كيف 

يت�سرفون يف قلقهم؟ ال بد اأن االأمر فظيع«     
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التفتت االجتماعي

بقلم غونزالو يافاري، مركز البحث والدراسات العليا في األنتروبولوجيا االجتماعية، المكسيك

في صفوف الشباب 
المكسيكي

بعد  املك�سيك.  يف  �سائدا  التفاوت 

ع�سرية متو�سطة النتائج من النمو 

امل��وؤ���س��رات  بع�ش  وال��ت��ق��دم يف  االق��ت�����س��ادي 

من  بالغة  م�ستويات  ت�ستمر  االجتماعية 

البلد.  يف  ال�سيادة  يف  االجتماعي  التفاوت 

وتو�سع  ال��ك��لرّ��ي��ة,  التعليم  م��ع��دالت  ارت��ف��ع��ت 

االأ�سا�سية  ال�سحية  اخلدمات  بع�ش  انت�سار 

كما اأن برامج التحويالت النقدية امل�سروطة 

Oportunidades  )فر�ش( مت�ش  مثل نظام 

وه��و ما  اأ���س��رة  5 ماليني رب  اأك��رث من  االآن 

اجلملي  ال�ساكنة  ع��دد  ُخم�ش  تقريبا  ميثرّل 

برامج  يف  امل�ساهمات  كون  من  الرغم  على 

احلد من الفقر هذه كانت متوا�سعة وكثرية 

التعار�ش.

��ة على  ال��دالرّ امل��وؤ���س��رات  ول��ك��ن, خلف ه��ذه 

االإن�ساين  الرفاه  اأهداف  اإجناز  نحو  م  التقدرّ

يف  م�ستمرا.  تفاوتا  ن��رى  وغ��ريه��ا,  الدولية 

جديد  من��ط  يبدو  مت�ساربة  اجت��اه��ات  ظ��ل 

من »االإدماج غري املت�ساوي« ب�سدد الظهور. 

اإىل  جنبا  م��وج��ودان  واحل��رم��ان  االمتيازات 

بل  االآخ����ر  ال��واح��د منهما  م��ت��ج��اه��ٌل  ج��ن��ب 

�سهد  �سمنيا.  باالآخر  منهما  الواحد  وقابٌل 

البنية  تفتيت  اجتاه  يف  نوعية  قفزة  التفاوت 

تت�سم  ال  لالإدماج  ف�ساءات  عرب  االجتماعية 

اجتماعيا  تتباعد  ب��ل  فح�سب  ب��ال��ت��ف��اوت 

وثقافيا.

نفح�ش  عندما  جليا  التفتت  ه��ذا  لنا  يبدو 

االنتقال اإىل الكهولة. متثرّل الطفولة وال�سباب 

فرتات مف�سلية يف م�سار احلياة. فمن جهة 

واإكراهاتها  املرحلة  هذه  فر�ش  د  حتدرّ اأوىل 

اإم���ك���ان���ات احل���ي���اة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���رغ���دة 

و�سروطها, وهما من الناحية االأخرى حلظات 

املوا�سفات  واكت�ساب  التن�سئة  يف  ع�سيبة 

الذاتية التي �ستحدد الكيفية التي بها يندمج 

والثقافية  االجتماعية  الف�ساءات  يف  الفرد 

التي  االأدبيات  ��رت  وفرّ الكهلة.   حياته  خالل 

مهمة حول مظاهر  اإ�ساءات  امل�ساألة  تناولت 

ت�ستغل  بها  التي  واالآليات  البنيوية  التفاوت 

يهم  م��ا  يف  ذل���ك  م��ن  اأق���ل  معرفتنا  ول��ك��ن 

التفتت  اإىل  التفاوت  ي  ي��وؤدرّ بها  التي  الكيفية 

الكهولة  اإىل  االن��ت��ق��ال  يعترب  االج��ت��م��اع��ي. 

لفح�ش  مثالية  م�سارات  ال�سباب  وجت��رب��ة 

م�ستوياتها  على  االجتماعي  التفتت  نظريات 

البنيوية واالجتماعية الثقافية.  

تزايد النفاذ اإىل التعليم يف املك�سيك ب�سفة 

ملمو�سة يف العقود القليلة املا�سية. يف ما بني 

التعليم  انت�سار  �سار   2010 و   1990 �سنتي 

�سامال  التا�سعة(  �سن  )ح���وايل  االأ�سا�سي 

�سنوات  م��ع��دل  ر  ت��ط��ورّ وق��د  تقريبا  للجميع 

الدرا�سة يف �سفوف من تراوح اأعمارهم بني 

وف�سال   .10.2 اإىل   7.9 من  �سنة  و29   25

عن ذلك ُطبرّقت اإ�سالحات د�ستورية عديدة 

ما  اإىل  االإج��ب��اري��ة  الدرا�سة  بفعلها  امتدت 

 .2011 �سنة  معطيات  ح�سب   12 �سنة  بعد 

ولكن ويف نف�ش الوقت �سهد النظام التعليمي 

وال�سباب  لالأطفال  اأن  ذل��ك  عميقا.  تفتتا 

املدار�ش  نف�ش  يرتادون  الذين  املحظوظني 

اخلا�سة موارد اأف�سل للتعلم يف املدر�سة ويف 

املنزل وهم يتلقون تعليما ذا جودة اأعلى وتنوع 

و�سبابها  الفقرية  اجلماعات  اأطفال  اأك��رب. 

هي  اجتماعيا  متجان�سة  م��دار���ش  ي��رت��ادون 

ه�سا�سة  اأكرث  حتتية  بنية  ذات  ولكنها  اأي�سا 

التالميذ  مل�ساعدة  اأق��لرّ  بيداغوجية  وم��وارد 

اأموال اجتماعية  اأ�سر ذات روؤو�ش  االآتني من 

اأرق��ام  ُتظهر  لذلك  نتيجة  نزيرة.  وثقافية 

فوارق جوهرية حيث مل  التعليمية  املنجزات 

 2006 PISA العلمي �سنة  يف�سل يف امتحان  

من  االأع��ل��ى  الثلث  طلبة  م��ن  باملائة   25 اإال 

والثقايف  واالقت�سادي  االجتماعي  املوؤ�سر 

ولكن   ,) االجتماعية  للفئات  ترتيب  )موؤ�سر 

اإىل  بالن�سبة   56 اإىل  ترتفع  املائوية  الن�سبة 

الثلث  اإىل  بالن�سبة   71 واإىل  الثاين  الثلث 

االأول اأو االأ�سفل. 

الرتبوي  املنجز  على  التفتت  اآثار  تقت�سر  ال 

ومعنى  املدر�سية  التجارب  اإىل  تتعداه  ب��ل 

التعليم. متثل املدر�سة بالن�سبة اإىل االأطفال 

يبدو

»إمكانيات اللقاء 
وتقاسم التجارب 
االجتماعية ما بين 

الطبقات تناهز 
الصفر«
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ومغلقة.  كلية  جتربة  املحظوظني  وال�سباب 

يف  وينظم  حياتهم  م��ن  كبري  ج��زء  ي��ج��ري 

املدر�سة وبذلك ت�سبح الف�ساء االأكرث اأهمية 

هوياتهم  وحتديد  االجتماعية  تن�سئتهم  يف 

التجان�ش  ميتد  الثقايف.  راأ�سمالهم  وب��ن��اء 

وال�سبكات االجتماعية التي ت�ساد يف املدار�ش 

الطفولة  منذ  وت�ستمر  اأخ��رى  ف�ساءات  اإىل 

اإليهم  بالن�سبة  املدر�سة  الكهولة.  اإىل  االأوىل 

الكهولة  اإىل  لالنتقال  الوحيدة  الطريق  هي 

وخطية.  مت�سلة  الرتبوية  م�ساراتهم  وتكون 

يف االأثناء تكون املدر�سة بالن�سبة اإىل اأطفال 

حم��دودة  جتربة  و�سبابها  الفقرية  الفئات 

تتوجب املزاوجة بينها وبني اأن�سطة والتزامات 

اأخرى وهي يف نف�ش الوقت مفتوحة على اآثار 

على  اأخ���رى.  خارجية  وظ��روف  وان�سغاالت 

هوؤالء  متدر�ش  م�سارات  تنزع  االأ�سا�ش  هذا 

تفتقد  بحيث  ومفتتة  متقطعة  تكون  اأن  اإىل 

اإزاء  اأهميتها  تقدمهم   مع  ط��ردا  املدر�سة 

واالندماج  لالنتقال  اأخ��رى  وف�ساءات  �سبل 

االجتماعيني.

التفتت  يف  ردي��ف��ه  الرتبية  يف  التفتت  يجد 

مناطق  يف  ك��م��ا  امل��ك�����س��ي��ك  يف  احل�����س��ري. 

ال��ك��ربى م�����س��ارات من  امل���دن  اأخ���رى ت�سهد 

ت�ساعد التمييز ال�سكني. ففي حالة مك�سيكو 

الفقرية  ال�ساحية  منو  مع  وب��ال��ت��وازي  مثال 

وات�ساعها وابتعادها ترتكز الطبقة املحظوظة 

يف م��ن��اط��ق خم�����س��و���س��ة ���س��م��ن ج��م��اع��ات 

لي�سا  واالنعزال  االنغالق  واإق�سائية.  منغلقة 

من  باعتبارهما  اإذ  النخبة  على  مق�سورين 

احلوا�سر,  يف  واخل��وف  االأم��ن  انعدام  اآث��ار 

وامتدا  الو�سطى  الطبقة  �سفوف  يف  انت�سرا 

اإىل  ال��ط��احم��ة  ال��راق��ي��ة  الطبقة  اإىل  حتى 

ِحراك اأعلى. 

ي���ت���ج���اوز ال��ت��ف��ت��ت االج���ت���م���اع���ي امل��ج��ايل 

املدينة  جتربة  اإىل  ليمتد  ال�سكني  التمييز 

واالجتماعية احل�سرية التي يعرفها االأطفال 

واملدار�ش  امل�ساكن   ت�ستغل مراكز  وال�سباب. 

بو�سفها  الرتفيه  وم��راك��ز  الت�سوق  وم��واق��ع 

للمرء  م��ا  حت��دد  جمالية  اجتماعية  ُع��َق��ًدا 

مرجعية  اإح���االت  هي  ح�سرية:  جتربة  من 

االجتماعية.  لل�سالت  وب���وؤر  اأوىل  جمالية 

تخلق هذه ال�سريورة بنية جمالية خم�سو�سة 

الفقراء  �سباب  من  لكل  اإذا  مت�ساوية  وغري 

وكذا  احل�سرية  جغرافياتهم  واملحظوظني 

تطبعاتهم املجالية اخلا�سة. تبنى تعريفاتهم 

احلياة  وملعنى  االعتيادية  احل�سرية  للحياة 

خا�سيات  فيها  تكون  �سياقات  يف  املدينة  يف 

ال��ت��ن��ق��ل وال�����س��ك��ن وال�������س���وارع وامل�����س��اح��ات 

اخل�سراء ومراكز الت�سوق وحتى طرق الفعل 

االختالف.  متام  خمتلفة  والتحدث  واللبا�ش 

وغ��ري  م���دن خمتلفة  ع��ل��ى  ذل����ك   ي��ح��ي��ل  ال 

ف�ساءات  على  واأي�سا  بل  فح�سب  مت�ساوية 

منهما  الواحدة  ُتق�سي  امل��دن  داخ��ل  انتماء 

االأخرى وتتجاهلها. 

تكون  التمييز  �سلم  ينخف�ش  عندما  وحتى 

احلياة االجتماعية احل�سرية مت�سمة بتفادي 

اللقاءات  يف  االجتماعي  وبالتجان�ش  االآخ��ر 

املحظوظون  ال�سباب  ين�سحب  والتفاعالت. 

فيعي�سون  املفتوحة  العمومية  الف�ساءات  من 

يف �سقق مغلقة ويدر�سون يف جامعات خا�سة 

وي�ستهلكون يف مراكز ت�سوق ومطاعم خا�سة 

بني  من  خا�سة.  �سيارات  يف  ويتنقلون  بهم 

حاورتهم يف جامعتني  الذين  �سابا  الع�سرين 

مالكني  غ��ري  ث��الث��ة  اإال  ي��ك��ن  مل  خ��ا���س��ت��ني 

من  اأح��د  يكن  مل  فيما  اخلا�سة  ل�سياراتهم 

عموميتني  جامعتني  يف  حاورتهم  الذين   19

املائة  يف   90 ه��وؤالء  بني  وم��ن  �سيارة.  ميلك 

ثالثة  من  اأك��رث  العمومي  النقل  ا�ستخدموا 

لال�ستجواب.  ال�سابق  االأ�سبوع  خ��الل  اأي��ام 

ال�سباب  و�سمن  ذل��ك  م��ن  النقي�ش  وع��ل��ى 

منهم  املائة  يف   15 اإال  يع�ش  مل  املحظوظني 

)الثالثة الذي ال ميلكون �سيارات( مثل هذه 

التجربة.

العمومي  ال��ف�����س��اء  م��ن  االن�����س��ح��اب  ل��ي�����ش 

ف�ساءات  ظهرت  اإذ  النخب  على  مق�سورا 

م��غ��ل��ق��ة وذات  ع��م��وم��ي��ة ج���دي���دة  ن�����س��ف 

م�ستويات خمتلفة من االأمان اخلا�ش لفائدة 

الف�ساءات  ولكن  اأخ��رى.  اجتماعية  طبقات 

ال�سعبية  الطبقات  هيمنة  ت�سهد  املفتوحة 

التجارب  وتقا�سم  اللقاء  اإمكانيات  عليها. 

االجتماعية ما بني الطبقات تناهز ال�سفر. 

بل اإن �سباب املدينة يجدون ف�ساءات خالية 

اأو مناطق ممنوعة. التفاعل مع االأجانب اإذا 

ما ا�ستحال تفاديه يهيمن عليه تبادل الو�سم 

اأو يندرج يف العالقات املراقبة تراتبيا. 

ا�ستتباعان  االج��ت��م��اع��ي  التفتت  ه��ذا  ملثل 

اأولهما اإمكانية تعزز منط من »االندماج غري 

االجتماعية  املوؤ�سرات  وراء  من  املت�ساوي« 

وبوافقة  والتطور  التقدم   اإىل  ت�سري  التي 

ت�سبب  احتمال  فهو  الثاين  اأم��ا  اجتماعية. 

متباعدة  ثقافية  اجتماعية  ف�ساءات  ت�سكل 

امل�سوؤولية  اإ�سعاف  يف  االإق�����س��اء  ومتبادلة 

والتعرف  باالآخر  االع��رتاف  وكذا  اجلماعية 

يخفي  اأن  االجتماعي  للتفتت  ميكن  عليه. 

التجان�ش  ذات����ه,  االآن  يف  وي��ل��غ��م  ال��ت��ف��اوت 

االجتماعي   
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التفاوت االجتماعي 
في اليابان المعاصر

ساواكا شيراهازي، جامعة طوكيو، عضو اللجنة التنظيمية المحلية لمؤتمر يوكوهاما للجمعية الدولية لعلم 
االجتماع 2014، اليابان

كتاب من ازرا فوغل, عامل اإجتماعي 

يف  متخ�س�ش  ه��ارف��رد  جامعة  من 

ا�سيا ال�سرقية, ن�سر يف 1979 واأ�سبح 

م�سهور يف اليابان

م���ا ب��ع��د احل������رب, اأث����ريت 

امل��ن��اق�����س��ات ح���ول ال��ت��ف��اوت 

ب��ط��ري��ق��ة غ��ري��ب��ة ب��ح��ي��ث ك��ان��ت االن��ق�����س��ام��ات 

تو�سعان  اليابانية  والفرادة  الغام�سة  الطبقية 

االآ�سيوي  البلد  اليابان  كانت  جنب.  اإىل  جنبا 

ف��رتة  ل��ت  وح��ورّ ت�سنيعه,  اأجن���ح  ال���ذي  االأول 

خالل  ب���داأت  التي  ال�سريع  االقت�سادي  النمو 

ال�سنوات 1950 االأمة نحو بنية �سناعية وجعلت 

قيمة  ذا  رائ���دة.  اقت�سادية  ق��وة  ال��ي��اب��ان  م��ن 

االأمريكي  االجتماع  عامل  كتاب  كان  ا�ستثنائية 

 Japan as ,)1976( Ezra Vogel( عزرا فوغل

Number One(  اليابان اأوال يف الرتتيب الذي 
واأبهج  اليابانية  املوؤ�س�سات  من  بالعديد  اأ�ساد 

العديد من القراء اليابانيني من خالل مداعبة 

االقت�سادي  امل�ستوى  على  بالتفوق.  اإح�سا�سهم 

اأن ترفع راأ�سها عاليا.  على االأقل ميكن لليابان 

الوطنية  ال�سخ�سية  ح��ول  املناق�سات  اأخ���ذت 

حتقيق  املمكن  م��ن  يكن  مل  تبجحيا:  منحى 

اليابان  الأنها  اإال  م�سبوق  غري  اقت�سادي  تقدم 

هذه  على  وباالعتماد  يابانيون.  الأننا  وبال�سبط 

على  قدمت  التي  الفريدة  اليابانية  اخلا�سيات 

اأنها ذات قيمة �سببية مت ت�سخيم االختالفات مع 

البلدان االأخرى بحيث �سارت مطلقة وقاطعة. 

ال�سنوات  وح��ت��ى   1970 ال�����س��ن��وات  م��ن  ب��داي��ة 

الو�سطى  الطيقة  »جمتمع  مفهوم  �سار   1980

في يابان

من  الرغم  وعلى  دارج��ا.  م�سطلحا  ال�ساملة« 

وا�سلت  النمو  معدل  يف  الرتاجع  بع�ش  ت�سجيل 

االأغلبية  و���س��ارت  االرت��ف��اع  املداخيل  م��ع��دالت 

قادرة على توفري التجهيزات الكهربائية املنزلية 

وال�سيارات. �سورت منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية يف درا�سة مقارنة للمداخيل �سنة 1976 

 ,Sawyer(اليابان على اأنه اأكرث البلدان �سوا�سية

اأخرى على  اأنه حجة  1976(  واتُّخذ ذلك على 

على  اليابان  تو�سيف  والقى  الياباين  اال�ستثناء 

اإىل  مكوناته  ك��لرّ  تنتمي  متجان�ش  جمتمع  اأن��ه 

من  وب��داي��ة  اإ�سافيا.  زخما  الو�سطى  الطبقة 

ال�سنوات  اإىل  و���س��وال   1980 ال�سنوات  منتهى 

حول  الواثقة  التاأكيدات  هذه  مثل  ب��داأت   1990

يف  املكونات  مت�ساوي  جمتمعا  بو�سفه  اليابان 

الذبول تاأ�سي�سا على خلفية من ال�سك يف املدى 

الذي بلغه الت�ساوي االجتماعي. 

ل��ة م��ن ال��رتاج��ع  دخ��ل��ت ال��ي��اب��ان م��رح��ل��ة م��ط��ورّ

االقت�سادي على اأثر انهيار »اقت�ساد الفقاعة« يف 

بداية ال�سنوات 1990. ارتفعت معدالت البطالة 

اإىل  ع�سرة  اخلام�سة  اأبناء  �سفوف  يف  وخا�سة 

املدار�ش  خريجي  من  واأغلبهم  ع�سرة,  التا�سعة 

اإىل   1990 يف  باملائة   6.6 م��ن  بحدة  العليا, 

اإن نظام الت�سغيل الياباين  2002. بل  12.8 يف 

املتقدم  حتى  ي�سمل  قبل  ك��ان  وال��ذي  التقليدي 

يعد  الت�سغيل مدى احلياة مل  وي�سمن  ال�سن  يف 

الدافعة  القوى  اأكرث  من  واحدة  كانت  م�ستقرا. 

رت النمو االقت�سادي العايل يف ال�سنوات  التي ي�سرّ

التي  املواتي  االقت�سادي  املحيط  و1960   1950

متكنت فيه ال�سركات من تدريب العمال ال�سباب 

ومن  التعليم  من  فراغهم  فور  االنتداب  حديثي 

متكينهم وعائالتهم من موطن �سغل اآمن. كان 

نظام الت�سغيل حتى التقدم يف ال�سن مينح العمال 

بحيث  اآم���ن  م�ستقبل  اآف���اق  وال��ك��ه��ول  ال�سباب 

يتمكنون من التخطيط مل�ستقبلهم باالعتماد على 

�سمان ا�ستغالهم. على اأن احلال الراهن ي�سهد 

اأن ما يقارب ن�سف االفراد البالغني 15 اإىل 24 

يف  م�ستخدمون  املدار�ش  يرتادون  ال  ممن  �سنة 

اأعمال غري ر�سمية واأنهم بفعل ذلك غري قادرين 

على احلياة امل�ستقلة اقت�ساديا.   

متهيئني  غ��ري  اأن��ه��م  جهة  م��ن  ال�سباب  ح  ي�سررّ

االأمان االقت�سادي وهو ما  انعدام  للزواج بفعل 

عائالتهم,  م�ساعدة  من  التمكن  من  مينعهم 

ده��م  ت��ردرّ اأن  اأخ���رى  جهة  م��ن  يقولون  ولكنهم 

التخورّف  اإىل  اأوال  يعود  واالإجن����اب  ال���زواج  يف 

التفاوت  اأن  الوا�سح  من  حريتهم.  فقدان  من 

العائلية  االأنظمة  يف  نالحظه  ال��ذي  اجل��ن��دري 

االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ف��اوت  مهما يف  ع��ام��ال  مي��ث��ل 

ال��ي��اب��ان امل��ع��ا���س��رة. تعترب االأ���س��رة واح��دة  يف 

وقد  اأهمية  االأك��رث  االجتماعية  املوؤ�س�سات  من 

ا�سطلعت بدور رئي�ش يف توفري االأمان االأ�سا�سي. 

ميكن لالرتباط بعائلة ُيرتكن اإليها اأن يقلرّل من 

اأن  والواقع  واالجتماعية  االقت�سادية  امل�ساعب 

االأمهات الوحيدات من دون �سند عائلي واالأرامل 

املتقدمات يف ال�سن ال�ساكنات بفردهن تواجهن 

خماطر م�ساعب اقت�سادية حادة.  

ي��ع��ت��رب اجل���ن���در واجل���ي���ل ع��ن��ا���س��ر رئ��ي�����س��ة يف 

مثل  ولكن  اليابان  يف  الطبقي  التفاوت  هيكلة 

منظور  من  للتفاوت  املتناولة  الدرا�سات  ه��ذه 

ماكرو�سو�سيولوجي كانت قليلة العدد على الرغم 

خمتلف  فح�ش  يف  االأه��م��ي��ة  بالغة  كونها  م��ن 

ا اأن  الق�سايا االجتماعية العمومية. وميكننا حقرّ

نقول اإن كل املجتمعات ال�سناعية تواجه م�ساكل 

على  باالعتماد  تناق�ش  اأن  يفرت�ش  اجتماعية 

اأطر حتليل ترتكز على التفاوت االجتماعي وهي 

بني  والتماثالت  االختالفات  تنري  التي  االأط��ر 

البلدان �سواء ب�سواء   
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جـمــال 
البسـاطـة

كويشي هازيغاوا، جامعة طوهوكو، سنداي، رئيس لجنة التنظيم المحلية لمؤتمر ج د ع اج العالمي 2014 
في يوكوهاما، اليابان

هايكو:

متثال لبا�سو مات�سوو على طريق يف مدينة هغ�سني 

من  عودته  طريق  على  كانت  ال��ذي  ياماغاتا,  يف 

جمد  عن  ال�سهري  الهايكو  كتب  عندما  هرييزمي 

االن�سان احلائل

هو اأق�سر اأ�سكال ال�سعر يف العامل. كان يف االأ�سل 

ولكنه  التقليدية  اليابانية  الثقافة  م��ن  ج���زءا 

اليوم حمل ا�ستمتاع يف لغات وثقافات اأخرى. يتكون الهايكو التقليدي 

اأ�سطر  ثالثة  على  تتوزع  اأقل  اأو  �سوتيا  مقطعا   17 الواحد من جمموع 

اإىل  ترمز  جملة  اأو  كلمة  اإي��راد  مع  مقاطع  فخم�سة  ف�سبعة  خم�سة  من 

َتان  امَلْرِعيرّ الوحيدتان  القاعدتان  ال�سنة. هاذان هما  ف�سل من ف�سول 

ماتو�سوو  با�سو  ال�سعر  معلرّم  اإىل  الهايكو  تاريخ  يعود  الهايكو.  كتابة  يف 

رحالة  ذاته  االآن  كان يف  الذي  و   ))1694-1644( Basho Matsuo(

ن�سطا. منذ ذلك التاريخ �سار الهايكو جزءا وا�سع ال�سعبية من احلياة 

اليومية اليابانية. تورد كربى ال�سجف اليابانية مقاطع هايكو �سهرية 

كل يوم مع تفا�سري ق�سرية وتقدم اأ�سبوعيا خمتارات مما ير�سله القراء 

وتنتخب من بني تلك املختارات اأجود 40 اإىل خم�سني مقطعا منها بقرار 

مراكز  يف  الهايكو  �سائغو  يجتمع  مني.  حمكرّ خم�سة  اأو  اأربعة  ي�سدره 

ا�ستقبال يابانية خالل نهايات االأ�سابيع لالطالع املتبادل على كتاباتهم 

�سعراء  اليوم ماليني من  لليابان  ال�سعرية.  اأجل جتويد مواهبهم  ومن 

الهايكو وحمبيه املتحم�سني.

االأ�سا�ش يف الهايكو هو الب�ساطة وهو اعتقاد م�سرتك بني البوذية 

الزان اليابانية وحفالت ال�ساي واملطبخ الياباين. االت�ساف بالب�ساطة 

فاالأعمال  احلياة.  جمال  ويف  اليابانية  الثقافة  يف  ممثلة  مهمة  قيمة 

الفنية اليابانية التقليدية تف�سح الكثري من املجاالت للفراغ متجنبة تعدد 

االألوان واخلطوط والتعابري. بهذه الطريقة يدعوك الفن اإىل امل�ساركة 

على  واالإيحائي.  املب�سط  االت�سايل  الفعل  هذا  مثل  تاأويل  يف  بن�ساط 

غرار ذلك يبتعد الهايكو عن تعدد الكلمات واجلمل حيث يكون من املهم 

ترك عالمات فارقة لقراء الهايكو يبنون عليها تاأويالتهم اخلا�سة. ال 

اأو اثنتني. اإجماال  يركز الهايكو يف نهاية املطاف اإال على جملة واحدة 

د الهايكو جمال الب�ساطة. يج�سرّ

»الهايكو«
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لكم  اأقدم  العامل,  امتداد  على  االجتماع  علماء  دعوين,اأ�سدقائي 

املوؤ�س�ش يف القرن  الهايكو  اأب  ا كتبه با�سو مات�سوو  الهايكو االأ�سهر ممرّ

ال�سابع ع�سر. ترجم دونالد كيني, اخت�سا�سي االأدب الياباين واالأ�ستاذ 

النحو  على  االإجنليزية  اإىل  با�سو  مقطع  كولومبيا,  جامعة  يف  املتميز 

التايل:

ْيف ُع�ْصُب �ل�صّ

َيْظَهر يف �أْحالم �جُلندّي �ل�ّصجاع

بعَد �لكارثة.

التي  هريازومي  زار  عندما   1689 �سنة  الهايكو  هذا  با�سو  كتب 

خالل  رحاها  دارت  التي  ال�سهرية  املعركة  وموقع  اإي��وات  االآن  ت�سمى 

اأر�سية  على  وعالية  قوية  اأع�ساب  تنمو  �سيف  كل  ع�سر.  الثاين  القرن 

موقع املعركة بحيث ميثرّل احلقل ا�ستمرار الزمن االأزيل ودورة الطبيعة. 

من جهة اأخرى كان ما يحلم به املحاربون اآماال واأحالما موؤقتة. يف هذه 

د  التجدرّ واأزلية  القويرّة  الطبيعة  با�سو بجالء بني  واجه  الثالث  االأ�سطر 

على  عابرة.  حلظة  ت��دوم  التي  ال�سيا�سية  ال�سطوة  حياة  ق�سر  وب��ني 

هذا النحو ي�ستخدم الهايكو بعمق تقنيات مثل اال�ستعارات واملقابالت 

والرتميز ولكن ا�ستعمال مثل هذه التقنيات حمكوم باأن يكون مقت�سدا. 

جمرد ا�ستعرا�ش الطبيعة ملمح مهمرّ من مالمح تعابري الهايكو. 

ال��ي��اب��ان. حملت  م��رك��ز احل��ي��اة يف  ع��ه��ود  الطبيعة ط���وال  ك��ان��ت 

ح�سا�سيتهم  تطوير  اإىل  النا�ش  الوا�سحة  بتبايناتها  االأرب��ع  الف�سول 

عن  وتعبري  ت�سمية  من  اأن��َت  حتفُظ  كم  تغريه.  يف  ف�سل  لكل  املتذوقة 

160 لفظا  اأكرث من  يابانية اعتيادي  »املطر« مثال؟ يحوي قامو�ش لغة 

الذي  ال��ورد«  »مطر قطرات  و  الناعم«  »املطر  مثل  باملطر  ذات عالقة 

اليابانية  الثقافة  تزخر  براعمه.  تتفتح  عندما  الكرز  زهر  على  ينهمر 

بالف�سول,  تت�سل  اأخ��رى  واألفاظ  املطر  عن  الفوارق  دقيقة  بالتعابري 

وقد ا�ستقطبت مثل هذه اخلا�سية الثقافية الدقيقة اهتمام العديد من 

ع�ساق الهايكو يف اليابان والعامل. اأنا واحد من هوؤالء املتحم�سني, واأنا 

اأ�ستمتع بكتابة ما بني ع�سرة وع�سرين مقطع هايكو كل �سهر. ف�سال عن 

الهايكو  مقاطع  ديوانا من  ن�سرت  كنت  اجتماع,  بو�سفي عامل  م�ساري 

 .)Ryoku-U( االأخ�سر«  النعناع  ف�سل  »مطر  وعنونته  كتبُت  التي 

والق�سايا  واالأحداث  التحديات  اأ�ستلهم  اأنا  بيئة  اجتماع  عامل  بو�سفي 

البيئية وحتى الكوارث الطبيعية. اإن ابتداع مقطع هايكو ي�سبه التقاط 

با�ستخدام  والطبيعة  واملجتمع  احلياة  مع  واحدة من حلظات جتربتنا 

كامريا اللقطات ال�سريعة. 

مات�سوو  لبا�سو  املطر  حول  اآخر  بقطع  املقال  هذا  اأختم  اأن  اأود 

ل يف معبد �سو�سون جي )Chūson-ji( هارايزومي يف اليابان  م�سجرّ

هل جنبتك �أمطار �لربيع

هطولها 

يا ردهة �لذهب �ل�صاطعة؟

حلظات  من  واحدة  عن  مات�سوو  با�سو  عربرّ  حيث  هارايزومي,  تعترب 

حياته يف مقطع هايكو »الع�سب ال�سيفي«, جزءا من الرتاث الثقايف العاملي 

)http://whc.unesco.org/en/list/1277(  الذي تعرتف به اليون�سكو

ه��ي ع��ل��ى ب��ع��د ث���الث ���س��اع��ات م��ن ي��وك��وه��ام��ا ح��ي��ث ينعقد امل��وؤمت��ر 

ال�سو�سيولوجي العاملي ل�سنة 2014.  لعلم االجتماع والهايكو الكثري من 

يف  حياتنا  جتربة  وي�سجالن  وينقدان  يحلالن  هما  امل�سرتكة  ال�سالت 

املجتمع ويف الطبيعة   
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اجتماع اللجنة التنفيذية 
في بيلباو، 10-16 آذار-مارس، 2013

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

اللجنة التنفيذية الجلمعية الدولية لعلم االجتماع 

يجتمعون يف بالبوا, ياأخذون جولة يف املدينة

لعلم  الدولية  للجمعية  ت(  )ل  التنفيذية  اللجنة 

بيلباو  يف  ال�سنوي  اجتماعها  اج(  ع  د  )ج  االجتماع 

�سيافة  يف    Basque Country جامعة  يف  اأي��ام  خم�سة  ام��ت��داد  على 

كرمية لدى االأ�ستاذ ينيامني تاجينريا )Benjamín Tejerina( ع�سو ل 

موؤمتر دويل  مع  اجتماعنا  تزامن  االجتماع.  علم  ق�سم  وزمالئه يف  ت 

�ساحر حول  »ما بعد االأزمة: علم االجتماع يف مواجهة اأ�سكال جديدة 

للمخاطرة والاليقني واله�سا�سة« اجتذب اأع�ساء من ل ت ومن اأع�ساء 

جلنة الربنامج اخلارجيني.

برنامج  للجنة  منف�سلة  باجتماعات  اخلم�سة  االأيام  ماراتون  بداأ 

موؤمتر يوكوهاما ل�سنة 2014 برئا�سة نائبة الرئي�ش )ن ر( راكال �سوزا 

اإليزيغا )Raquel Sosa Elízaga(, جلنة املن�سورات برئا�سة ن ر روبرت 

برئا�سة  البحوث  تن�سيق  فان كريكن )Robert Van Krieken( وجلنة 

ما  التن�سيق  وجلنة   )Margaret Abraham( اأب��راه��ام  مارغرت  ر  ن 

بني اجلمعيات الوطنية برئا�سة ن ر تينا اإيو�ش )Tina Uys(. وجتدون 

ملخ�سات التقارير التي قدموها اأ�سفل هذا.

كانت  االأ�سبوع.  نهاية  يف  ليومني  تركيبتها  بكامل  ت  ل  اجتمعت 

يف  اج  ع  د  ج  ومنتدى  تايبي  يف  الدكتورا  ر�سائل  بخرب  جيرّدة  ال�سنة 

 .2014 �سنة  يوكوهاما  موؤمتر  اجتاه  وبحركة حمفزة يف  اآير�ش  بوين�ش 

قدمُت تقارير عن رحالتي اإىل قارات خمتلفة وعن التقدم املنجز على 

ِميرّة )حوار كوين, جامعات  امتداد ال�سنة فيما يهم عوامل ج د ع اج الَب�سْ

يف اأزمة, حياة علم االجتماع العمومي, رحالت عرب علم االجتماع وموقع 

التنمية املهنية املقرتح(.

اإحدى  وكانت   .2018 ملوؤمتر  تورنتو  احت�سان  بتثبيت  ل ت  �سعدت 

مهامنا االأكرث ا�ستعجاال اتخاذ قرار حتديد مكان انعقاد موؤمتر ج د ع 

وكوبنهاغن  بوداب�ست  من  ثالثة  رائعة  عرو�سا  تلقينا   .2016 ل�سنة  اج 

وفيينا. مت االختيار االأويل على بوداب�ست وفيينا و�سنتوىل اتخاذ القرار 

النهائي على �سوء زيارة املوقعني. 

من بني جملة القرارات التي اتخذنا كان:

اأكرب من  ن من جلب عدد  اج متكرّ ع  د  اإعادة هيكلة ج  •  تبني مقرتح 
اأع�ساء جلنة الربنامج اإىل ل ت. يراأ�ش هذه اللجنة الرئي�ش بحيث 

مرر  ج��دوى.  دون  من  بالربنامج  املكلرّف  الرئي�ش  نائب  موقع  يكون 

االقرتاح االآن الجتماع املجال�ش العام للت�سويت االإلكرتوين.

علنية  ت�سريحات  اج  ع  د  ج  فيها  ت�سدر  التي  الظروف  حتديد   •
للدفاع عن علماء االجتماع املعر�سني له�سم احلقوق.

عقدت
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تطوير �سيا�سة للج د ع اج يف ما يهم التخلف عن ح�سور اجتماعاتنا   •
الكربى.

اج. ع  د  مل�ساريع ج  للبحث عن م�سادر متويل خارجية  تركيز جلنة   •
واملمار�سة  البحث  يف  للتميرّز  اج  ع  د  ج  تقدمها  جديدة  جائزة  بعث   •

 Excellence in Research and Practice

<  مارغرت أبراهام، ن ر للبحث
كان للجنة تن�سيق البحوث اجتماع مثمر يف بيلباو. قدمُت تقريرا 

عن جناح منتدى ج د ع اج الثاين الذي انعقد يف بيون�ش اأير�ش )7-31 

 650 يف  �ساركوا  بلدا   84 من  ال  م�سجرّ  3592 وجمع   )2012  ,8-4 اإىل 

الدميقراطية  ال�سبغة  واإ�سفاء  العدالة االجتماعية  جل�سة. كان ف�ساء 

جناحا باهرا ولنا خمططات لتطويره.

عن  تقريرا  االأ�سا�سية  القوانني  ملراجعة  الفرعية  اللجنة  قدمت 

جلان البحث )ل ب(, واللجان العاملة )ل ع( وجمموعات املوا�سيع )م 

م( التي راجعت قوانينها االأ�سا�سية وحددت قائمة ل ب التي عليها اأن 

ج  ل  ل  راجعت  الالحقة.  االنتخابات  اآجال  حلول  قبل  امل�سار  ت�ستكمل 

تقارير ال�سنتني 2011 و2012 حول اإ�سناد املنح ووافقت على منح �سنة 

2013. قدمت اللجنة الفرعية للجائزة تقريرا عن مقرتح جائزة ل ب 

37 )علم اجتماع الفنون( ووافقت عليه. طلبت م م 5 )االأنرتوبولوجيا 

روجع  ذل��ك.  على  املوافقة  ومتت  ع  م  اإىل  ترقيتها  تتم  اأن  الب�سرية( 

مقرتح بعث م ع جديدة حول علم االجتماع والعمل االجتماعي مراجعة 

م�ستفي�سة ولكنها انتهت اإىل رف�سه لتداخله مع ل ب موجودة.

ناق�ست ل ب حت�سريات املوؤمتر ال�سو�سيولوجي العاملي يف يوكوهاما 

�سنة 2014, با ا�ستمل على:

الفاي�سبوك  على  املعتمد  النظام  لدفع  تقدم  ت�سجيل  على  العمل   •
الذي ُمدرّ به منتدى ج د ع اج الثاين ومن�سقو برنامج ل ب .

اللجن  قدمتها  العاملي  للموؤمتر  اإدماجية  اقرتاحات  ع�سرة  اختيار   •
امل�سرتكة بني جلان البحث وجلان التن�سيق.

كل  من  للم�ساركني  املوؤمتر  منح  اإ�سناد  عرب  املنح  ا�ستخدام  جتويد   •
من لب و م م وم ع على �سيغة دعم ت�سجيل.

واأجندا  حديثا  املنتخبني  ع  وم  م  م  و  ب  ل  م�سوؤويل  تدريب  •  اأجندا 
اجتماع جمل�ش البحث.

اأنا جد م�سرورة لالإعالن عن قبول اللجنة املالية ج د  ع اج مطلبنا 

ت�سجيل  خم�س�سات  لدعم  ي��ورو   10.000 بقيمة  متويل  اإ�سافة  يف 

من�سقي الربنامج يف يوكوهاما.

 

راكال يوزا إليزاغا، ن ر مكلفة بالبرنامج  >

خالل ال�سنوات الثالث املا�سية اجتمعت جلنة الربنامج بنا�سبة 

االجتماعية ال�سنوية الثالث للجنة التنفيذية التي ينتمي اأغلب اأع�سائها 

اإىل جلنة الربنامج: مايكل بوروواي )رئي�ش ج د ع اج(, ماوغرت ابراهام 

)ن ر املكلفة بالبحث(, تينا اإيو�ش )ن ر مكلفة باجلمعيات الوطنية(, 

�سون  ت�سني  حنفي,  �ساري  تيجينريا,  بنيامني  زدرافومي�سلوفا,  واإيلينا 

يي, و�سخ�سي بو�سفي ن ر مكلفة بالربنامج. وح�سر كوي�سي هازيغاوا 

بو�سفه رئي�ش اللجنة التنظيمية املحلية. ف�سال عن ذلك, قبل جمع من 

للم�ساركة  دعوتنا  الالت�ساوي  درا�سة  يف  املخت�سني  املميزين  االأ�ساتذة 

بو�سفهم اأع�ساء خارجيني عن جلنتنا: اإيغاردو الندر, غوران ثريبورن, 

دو  وبونفانتورا  كا�سرتو  اإي�ستيبان  ج  �سولز,  ماكو�ش  كانابريان,  كالبانا 

�سوزا �سانتو�ش )والذي مل يتمكن لالأ�سف من ح�سور االجتماع(. �سمنت 

حرفية كل اأع�ساء اللجنة وجتربتهم نقا�سا علميا راقي القيمة. ومكننا 

تعاونهم الذي نقدره تقديرا عاليا من جتهيز الوثيقة احلاملة للعنوان 

قاعدة  ومثل  اجلمعية  موقع  على  ن�سرناه  ال��ذي    Facing Inequality
لورقتنا التقدمية حول كيفية مقاربة كل امل�ساكل التي نعتزم مناق�ستها 

بنية  حتديد  يف  كذلك  حا�سمة  جهودهم  كانت  العامة.  اجلل�سات  يف 

الربنامج وتنظيمه وعدد كل جل�سة عمومية ومالحمها والتي تتجه االآن 

نحو االت�سال بالزمالء التي عرفت م�ساهماتهم على امل�ستوى العاملي. 

�سوف تقدم نتيجة هذا العمل يف جملدات عديدة �ستن�سرها اجلمعية. 

للجل�سات  بها  ميكن  التي  الطريقة  ال  مطورّ كذلك  اللجنة  ناق�ست 

العامة اأن ت�ساهم يف التنظيم العام ملوؤمترنا وبنيته. ي�سمح لنا االهتمام 

يف  زمالئنا  م�ساهمات  باعتبار  اآفاقنا  نو�سع  اأن  مو�سوعنا  اأثاره  الذي 

املعدة  واجلل�سات  الوطنية  اجلمعيات  وجل�سات  املدجمة  اجلل�سات 

للغر�ش وكذا يف ا�ستدماج خمت�سني م�ساهري يف جل�سات لقاءات الكتاب 

التنظيمية  اللجنة  تعدها  التي  للعادة  اخلارقة  واجلل�سات  النقدية, 

يف  مدجمة  مرة  والأول  �ستكون  والتي  الرئا�سية  اجلل�سات  وكذا  املحلية 

اجلل�سات العامة الع�سر التي متت املوافقة عليها. �سوف ينعقد موؤمتر 

يوكوهاما �سنة قبل منتهى األفية اأهداف التنمية التي و�سعتها اليون�سكو, 

ونحن ناأمل حقا اأن ي�ساهم عملنا اأكرب م�ساهمة ممكنة يف فهم اأعمق 

لالت�ساوي وكذا لطرق التغلب عليه.

جينيفر بالت، ن ر مكلفة بالمنشورات  >

من�سوراتنا يف حالة ح�سنة ولكن ثمة بع�ش التطورات اجلديدة يف 

خ�سم ا�ستجابتنا لالأو�ساع املتغرية.

اإنتاجه  مت  ال��ذي    Current Sociology من  االأول  العدد  ين�سر 

بالتعاون مع  Sociopedia  الحقا هذه ال�سنة. و�سيحتوي على مراجعات 

ودرا�سات  االجتماعي  النزاع  مثل  العمل  حقوق  من  جملة  حول  حمينة 

 Sociopedia االآن متوفر على  اإىل حد  وهو  واملر�ش  وال�سحة  الكوارث 

اإىل االأعداد  اأما بالن�سبة  اأو�سع.  فح�سب مما يفتحه على جمهور قراء 

دعوة  حمل  �سيكون  مبا�سرة  امل�ساهمة  االأوراق  اإر�سال  ف��اإن  الالحقة 

  International Sociology Review of Books الحقة. �سوف تعمد جملة

كتبا  متثل  ال  والتي  االأف��الم  مثل  منتوجات  حول  مراجعات  قبول  اإىل 

باملعنى احل�سري. ينتقل موقع eSymposium  حيث �سيكون على موقعنا 

واإ�سفاء ال�سبغة الدميقراطية  العدالة االجتماعية  االإلكرتوين املعنون 

اجلمعية  الأع�ساء  االأع��داد  حامال   /http://sjdspace.sagepub.com
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الدولية ح�سريا وذلك حتى حلول العدد اجلديد. فانيتا �سنها, املحررة, 

�سارت مديرة ملوقع الواب ومعورّ�سها �سيكون كيلفن لو.

وحتى تتوفر لنا م�ساعدة على جمابهة تطور احتياجات اجلماعة 

العلمية االجتماعية الدولية �سوف �سيعى حتقيق على اخلط اإىل التعرف 

 International و  Current Sociology على ما يراه القراء حول املجلتني

Sociology و�ستناق�ش النتائج خالل املوؤمتر الدويل.

 Sage Studies in International ك��ان  الكتب  اإىل  بالن�سبة 

اإنتاج ن�سخ  Sociology جتديدا رئي�سا يف حتديد الثمن حيث �سنوا�سل 
مقواة الورق ولكن ن�سخا ورقية االأغلفة �ستكون متوفرة الأع�ساء ج د ع اج 

 Key Texts in World :واالأ�سواق النامية. اأول كتب �سل�سلتنا يف الطريق

Sociology

جعلت ال�سغوط احلادثة يف بع�ش البلدان من اأجل »نفاذ مفتوح« 

ملقاالت املجالت العلمية املقررة عن اأعمال بحثية والتي نا�سرتها جهات 

ممولة من ال�سروري توفري حاجيات جديدة. مت االتفاق على اأن يدفع 

يتجهون  واأن من  ر�سوما  للعموم  اأعمالهم فتحها  تتطلب  الذين  الكترّاب 

للخيار االأخ�سر الذي يفتح ن�سو�سهم للعموم بعد �سنة من �سدورها ال 

يدفعون ر�سوما.

<  تينا إيوس، ن ر ، مكلفة بالجمعيات الوطنية

 كانت �سنة 2012, بالن�سبة اإىل جلنة االت�سال ما بني اجلمعيات 

الئحة  على  اأهمية  االأك��رث  الن�ساط  مثمرة.  �سنة  و(  ج  ا  )ل  الوطنية 

اأنقرة  يف  الوطنية  اجلمعيات  جمل�ش  اجتماع  القادمة  اللجنة  اأن�سطة 

من 13 اإىل 16 اأيار- ماي من 2013 يف مركب جامعة ال�سرق االأو�سط 

اال�سطراب:  زم��ن  يف  االجتماع  »علم  ه��و  امل��وؤمت��ر  مو�سوع  التقنية. 

مقاربات مقارنة«. يح�سر املوؤمتر ما يقارب 70 مندوبا ميثل 40 منهم 

اجلمعيات الوطنية املنتظمة االنت�ساب يف ج د  ع اج. نريد اأن نعرب عن 

تقديرنا للجنة التنظيمية الرتكية املحلية التي تراأ�سها االأ�ستاذة عائ�سة 

�ساكتانرب, رئي�سة ق�سم علم االجتماع باجلامعة لكل ما بذله اأع�ساءها 

من اأجل تاأمني جناح املوؤمتر.

والعمل  االجتماع  لعلم  ال�سعودية  اجلمعية  قانون  مناق�سة  بعد 

ع  د  ج  يف  اجلماعية  ع�سويتها  طلب  قبول  مت  اال�سا�سي  االجتماعي 

م�سار  اأي�سا  راجعنا  نظاميا.  جماعيا  ع�سوا   57 حاليا  للجمعية  اج. 

الفرتة  ترد يف  التي  النظامية  الع�سوية اجلماعية  مع طلبات  التعاطي 

ما بني اجتماعات اللجنة التنفيذية ال�سنوية بحيث ال ت�سطر اجلمعيات 

لالنتظار حتى انتظام اجتماع ل ا ج و ل ت و�سدور نتائجه. 

قدمت اجلمعية ال�سو�سيولوجية القرغيزية واللقاء ال�سو�سيولوجي 

ال�سو�سيولوجية  واجلمعية  االجتماع  لعلم  البلغارية  واجلمعية  االإيبريي 

املزمبيقية تقارير عن املوؤمترات االإقليمية التي ا�ست�سافتها بدعم مايل 

من ج د ع اج. ونوق�ست التقارير ومت قبولها.

االرجنتيني  للمجل�ش  االإلكرتونية  امل��واق��ع  لتطوير  منح  اأ�سندت 

االأرجنتينية  االجتماع  علم  جمعيات  من  ولكل  االجتماع  علم  ملحرتيف 

 Finnish ت�سلرّمت   واالإي��ران��ي��ة.  واالأمل��ان��ي��ة  وال��ك��روات��ي��ة  واال���س��رتال��ي��ة 

ال��دك��ت��ورا  لر�سالة  ور���س��ة  لتنظيم  منحة   Westermarck Society
اللجنة  اأع�ساء  واأكد  ال�سمالية.  البلدان  الدكتورا يف  طلبة  �سيح�سرها 

على اأهمية بيان طبيعة الور�سة االإقليمية لدى تقدمي الطلبات.

<  روبرت فان كريكن، ن ر مكلف بالمالية والعضوية

التي  والفردية  اجلماعية  الع�سويات  اللجنة  راجعت   : �لع�صوية   •
بلغت اأعلى درجاتها تاريخيا با قدره 5300 ع�سوا.

خطر  وجود  على  التاأكيد  ومت  م  وم  ع,  وم  ب,  ل  ع�سوية  روجعت 

يراوح بني املتو�سط والعايل فيما يهم االنت�ساب اإىل ل ب وم م  التالية: 

اجتماع  وعلم  اجتماعية  تغريات   09 ب  ل  م�ستقبلية,  بحوث   07 ب  ل 

الفقر  اجتماع  علم   19 ب  ل  الرتفيه,  اجتماع  علم   13 ب  ل  التنمية, 

والرفاه االجتماعي وال�سيا�سات االجتماعية, ل ب 21 التنمية احل�سرية 

و االإقليمية, ل ب 31 علم اجتماع الهجرة/ ل ب 32 الن�ساء يف املجتمع, 

م م 03 حقوق االإن�سان والعدالة الكونية, م م 04 علم اجتماع املخاطر 

والاليقني, م م 05 علم االجتماع الب�سري.

مت التعبري عن االن�سغال جراء ت�ساعد ن�سبة االأع�ساء مدة احلياة 

واأحالت اللجنة امل�ساألة على اللجنة التنفيذية لتديل بتقديرها. قدمت 

اإي�سوار مودي وتوم دوير تقريرا عن حتليلهما  جلنة فرعية تكونت من 

الع�سوية با يف  لتطوير  التو�سيات  الع�سوية وقدما جملة من  لبيانات 

ذلك تن�سيب جلنة فرعية لدفعها وتطويرها.

•  �ملالية: الحظت اللجنة انخفا�سا طفيفا يف خم�س�سات الع�سوية 
م�ساريف  يف  ت�ساعدا  وك��ذا  واملداخيل  املن�سورات  يف  الت�سجيل  ويف 

يف  ت�ساعدا  كذلك  الحظت  ولكنها  اج  ع  د  ج  عمليات  اأوج��ه  خمتلف 

. Sage  م�ساهمات

�سين�سر تقرير مف�سل عن مالية 2011 و2012 على موقع ج د ع اج. 

مت النظر يف طلبات اإ�سافية للتمويل كما قبلت اأو متت اإحالتها على 

ل ت التخاذ قرار نهائي ب�ساأنها با �سمل حتديد موارد دعم اإ�سايف من 

اأجل �سرف منح ملندوبي اجلمعيات اإىل يوكوهاما ومن�سقي الربنامج يف 

يوكوهاما بو�سفها جزءا من ميزانية املوؤمتر الدويل   
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مخبر علم االجتماع 
العمومي

كارولينا ميخواليفسكا )Karolina Mikołajewska(، جامعتا وارسو وكوزيمنسكي، بولندا

تقديم المحررين البولونيين:

طالبية  منظمة  اأ���س�����س��ن��ا   2011 خ��ري��ف  خ���الل 

�سميناها خمرب علم االجتماع العمومي )بالبولندية 

علم  ملعهد  تابعة   )Koło Naukowe Socjologii Publicznej  :

االجتماع, جامعة وار�سو. نحن طلبة نتابع درو�ش االإجازة وما بعدها 

وما بعد التخرج يجمعنا اهتمام م�سرتك باكت�ساف ق�سايا عمومية 

ميلز  رايت  �ش.  جلملة  ا�ستعارة  اخلا�سة,  اال�سطرابات  داخل  من 

)C. Wright Mills( ال�سهرية. نحن نرغب يف اأن جنري التحقيقات 

ال�سو�سيولوجية التي تنخرط يف حياة جمتمعنا.  

املميز  ن�ساطنا  ولكن  االأن�سطة  من  بالعديد  جمموعتنا  تقوم 

يظل ترجمة حوار كوين اإىل البولندية. يف العدد الرابع من ال�سل�سلة 

اأثريت  التي  بالق�سايا  تعلقت  التي  للمحاورة  ن�سرنا تلخي�سا  الثانية 

االآكادميية  ارتباطا بظروف احلياة  لدى جتادل �ستومبكا وبوروواي 

مناق�ساتنا  من  واح��دة  تلك  كانت  اخل�سو�ش.  وجه  على  البولندية 

اأن ن�سنع بها علم االجتماع والتي  حول الطرق املختلفة التي ميكن 

جلبت اإىل حد االآن جمهورا معتربا. ف�سال عن ذلك, نظمنا �سل�سلة 

من الندوات التي اأ�سركت علماء االجتماع اإ�سراكا ن�سطا. راهنا نحن 

نخطط لبناء �سبكة من طلبة علم االجتماع البولونيني. نحن اأكرث من 

�سعداء بامل�ساركة يف �سبكة حوار كوين ومن ثم بث مناق�ساتنا حول 

علم االجتماع العمومي خارج بولندا   

باإمكانكم االت�سال بنا على العنوان االإلكرتوين التايل:

public.sociology.kn@uw.edu.pl

خالل
�أد�م موللر

)Adam Müller(, مرت�سح لنيل درجة الدكتورا 

م���ن  معهد عل���م االجتم���اع التابع جلامع���ة وار�سو 

حي���ث ح�س���ل على املاج�ست���ري يف عل���م االجتماع. 

حاليا ترتك���ز اهتماماته البحثية عل���ى املوؤ�س�سات 

البنكية التعا�سدية واالقت�ساد االأخالقي. 

كارولينا ميكوالوي�صكا 

مرت�سح���ة   )Karolina Mikołajewska(

لني���ل درج���ة الدكت���ورا من معه���د عل���م االجتماع 

بجامعة وار�س���و حيث ح�سلت عل���ى املاج�ستري يف 

�س���ة وم�ساعدة بحثية يف  عل���م االجتماع. تعمل مدررّ

مركز البح���ث حول املنظم���ات ومواطن ال�سغل يف 

جامع���ة كوزمن�سكي يف وار�س���و. ت�سمل اهتماماتها 

البحثية االقت�ساد واالأنرتوبولوجيا وعلم االجتماع 

وعالقات العمل والدرا�سات التنظيمية.

كري�صتوف غوبان�صكي 

)Krzysztof Gubański(طال���ب يف االإج���ازة 
يف عل���م االجتماع والدرا�س���ات الثقافية يف جامعة 

وار�س���و. ق�س���ى �سن���ة جامعي���ة يف جامع���ة لوفي���غ 

ماك�سيميليان����ش يف موني���خ. مهتم بعل���م االجتماع 

وحتلي���ل  احل�سري���ة  والدرا�س���ات  االقت�س���ادي, 

اخلطاب. ع�سو نا�س���ط يف املجل�ش الطالبي, وهو 

ب�س���دد كتاب���ة ر�سال���ة تخرج���ه عن التغ���ريات يف 

التعليم العايل ببولندا. 

ميخوالي ميريزيو�صكي 

يف  طال���ب   )  Mikołaj Mierzejewski(
م�ستوى االإجازة يف علم االجتماع يف جامعة وار�سو. 

حقول اهتمام���ه ت�سمل موا�سيع مث���ل علم اجتماع 

التعليم الع���ايل وعلم اجتماع العلم وعلم االجتماع 

االقت�س���ادي والتحلي���ل الطبق���ي وعل���م االجتماع 

العموم���ي. ه���و كذلك ع�س���و يف مب���ادرة » انفتاح 

اجلامعة اجلديد« ومنظمته���ا البحثية التي ترتكز 

على التحوالت احلديثة يف املجال االآكادميي.    

33

 العدد 3 من السلسلة 3 - مايو - أيار  2013  



جاكوب روزنباوم 

)Jakub Rozenbaum(, خريج علم االجتماع 

يف جامع���ة وار�س���و. ب�سدد حتري���ر اأطروحة حول 

اإرجاع امللكي���ة اخلا�سة بعد ال�سيوعي���ة يف وار�سو. 

الرئي�س���ة  ال�سو�سيولوجي���ة  اهتمامات���ه  ت�سم���ل 

عمالقات العمل, امل�ساركة املدنية )وال�سبابية منها 

خا�س���ة( وم�ساألة ال�سكن. منا�س���ر قوي النخراط 

العلوم االجتماعية يف التغيري االجتماعي.

توما�س بياتاك 

درج���ة  لني���ل  مرت�س���ح   :)Tomasz Piątek(

 Robert B.( الدكت���ورا يف معهد روبرت زاجونك

Zajonc( للعل���وم االجتماعي���ة يف جلمعة وار�سو. 
حقول اهتمام���ه الرئي�سة هي عل���م اجتمع الرتبية 

والنظم الرتبوية ودرا�سات ال�سباب والبيداغوجية 

النقدي���ة وم�ساأل���ة م�سوؤولي���ة علم���اء االجتماع���ي 

االجتماعية.

�صوفيا ولود�رزيك 

)Zofia Włodarczyk( خريجة علم االجتماع 

من جامع���ة وار�سو. ب�سدد حتري���ر اأطروحة حول 

خمتل���ف متظه���رات الوكال���ة يف �س���ري الريفيات. 

حق���ول اهتمامه���ا الرئي�س���ة ه���ي عل���م االجتم���اع 

العموم���ي وامل�ساركة املدنية وخا�سة منها ال�سبابية 

وتل���ك التي تت���م يف املناطق الريفي���ة وعلم اجتماع 

ال�سري الذاتية. 

�آنا بيوكوتو�صكا 

عل���م  خريج���ة   )Anna Piekutowska(

االجتماع من جامعة وار�سو. من بني اهتماماتها 

احل���ركات االجتماعي���ة واالقت�س���اد االجتماعي 

وعل���م اجتم���اع اجلن���در واجلن�ساني���ة. ا�ستملت 

بحوثها ال�سابقة على حتليل التنظيمات الن�سوية 

واأثره���ا يف و�سعية الن�س���اء يف بولندا. يف عملها 

عل���ى ر�سال���ة املاج�ست���ري تفح����ش التعا�سديات 

االجتماعية بو�سفها اأداة لالإدماج االجتماعي.

جوليا ليغات 

)Julia Legat( طالب���ة ماج�ست���ري يف معه���د 

عل���م االجتم���اع يف جامعة وار�س���و حيث ح�سلت 

كذل���ك على اإجازتها. حق���ول اهتمامها الرئي�سة 

ه���ي احل���ركات االجتماعي���ة وامل�سارك���ة املدنية 

والتفاوتات االجتماعية.

�إمييليا هودزينكا 

)Emilia Hudzińska( خريج���ة العالق���ات 

الدولي���ة من جامع���ة وار�سو, وه���ي مهتمة حاليا 

بالدرا�س���ات االأمريكية وق�سية ن���زع اال�ستعمار. 

هي كذلك خريج���ة معهد علم االجتماع بجامعة 

وار�سو حيث ح�سلت عل���ى املاج�ستري. يف عملها 

عل���ى ر�سالة املاج�ستري تفح�ش عالقات ال�سلطة 

�سمن م�ساهري البولنديني و �سا�ستهم.
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علم االجتماع الكندي 
على أهبة الستقبالكم

بقلم باتريزيا ألبانيزي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الكندية لعلم االجتماع، رئيسة اللجنة المحلية المنظمة 
للمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لعلم االجتماع 2018، جامعة رييرسون، تورنتو، كندا

علماء االجتماع من تورونتو اإجتمعوا مع مايكل بوراوي وازابيال برلن�سكى ملناق�سة 

تنظيم الكونغر�ش العاملي يف 2013. من اخللف, ي�سار اإىل ميني, لورنه تربمان 

برلين�سكى  ازابيال  ريار�سن(,  )جامعة  تيلك�سينغ  �سرييل  تورونتو(,  )جامعة 

اندير�سون  وبوب  االجتماع(,  لعلم  الدولية  الجلمعية   التنفيذية  )ال�سكريرتة 

)جامعة تورونتو(. من االأمام, ي�سار اإىل ميني, نان�سي ماندل )جامعة يورك(, 

باتريزيا البني�ش )جامعة ريار�سن(, ول�سلي وود )جامعة يورك(  

كندا  ت��ورن��ت��و,  بانتخاب  ال��ك��ن��دي��ون  االج��ت��م��اع  علماء 

لعلم  ال��دول��ي��ة  للجمعية  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  ال�ست�سافة 

ملوؤمتر  التح�سري  �سياق  يف  لنا  تكون  اأن  ناأمل   .2018 ل�سنة  االجتماع 

اأف�سل.  اأو  باملثل  واأنتم  اإياها  منحكم  التي  الفر�ش  من  العديد   2018

نحن جمموعة غريبة االأطوار ولكنها ودودة نقدية وانعكا�سية يف اآن معا. 

لنبداأ اإذا بتقدمي ق�سري ملا نحن عليه وملا نحن فاعلون.

يتي�سر  مما  اأك��رث  هو  لي�ش  ما  حتديد  يتي�سر  الكندي.  االجتماع  علم 

�ساكنا  ولي�ش  رتيبا  لي�ش  هو  بدايًة,  ولكن  مييزه,  ما  وتعيني  تعريفه 

ولي�ش متجان�سا ولي�ش ي�سري الو�سف يف ب�سع كلمات. لطاملا كان علم 

االجتماع على الغالب منفتحا على االقرتا�ش من داخل االخت�سا�سات 

واالآكادمييا التقليدية ومن خارجها. نحن مهنة ت�سيرّد ول�سنا نخ�سى اأن 

نبلغ اأماكن وف�ساءات واأفكارا خارجة عن »املعيار«. نحن نلقي االأ�سواء 

ونحدث القالقل ون�ساأل حتى اأنف�سنا وما نفعل طوال حياتنا. على مر 

ال�سنني, مثلهم مثل من هو موجود �سمن �سو�سيولوجيات اأخرى, ت�ساءل 

ن نكون وعما نفعل وعن �سبب قيامنا با  علماء االجتماع الكنديون عمرّ

  ))2003(  Robert Brym( برمي  روب��رت  جتادل  كندا  يف  به.  نقوم 

يستعد

 Doug( ودوغ باير ))2005( Neil McLaughlin( ونيل ماك الفلني

Baer )2005(( حول ما اإذا كان علم االجتماع الكندي يف اأزمة. وجود 
مثل هذه املناق�سات واملجادالت دليل �سحة على ما نعتقد, وحتى ن�سع 

 )Mark Twain( تواين بعبارات مارك  كل االن�سغاالت جانبا, نقول 

»من �سطط املبالغة القول باأين يف عداد االأموات«.

علم االجتماع الكندي على قيد احلياة وهو ح�سن العافية. والواقع اأن 

اجلمعية الكندية لعلم االجتماع تنمو متاما مثلما تنمو �سمعة جمالت 

 )Reza Nakhaie( علم االجتماع الكندية. موؤخرا ن�سر د. ر�سا ناكهاي

 Canadian Review of ل  احل��ايل  وامل��ح��رر  ويند�سور  جامعة  من 

Sociology اأقدم جملة حمكمة لعلم االجتماع يف كند مراجعة للخم�سة 
واأربعني عاما املنق�سية من تاريخ املجلة. الحظ اأن »املقاالت املن�سورة 

يف املجلة الكندية لعلم االجتماع )م ك ع اج( �ساهمت يف اإنتاج حوار 

حي بني علماء االجتماع واملثقفني االآخرين الذي ميثلون التيار املهيمن 

واجل��ذري  اأحيانا  والنقدي  اجلامع  كندا,  يف  العلمي  االجتماع  وعلم 

واملعار�ش. لقد مثلت م ك ع اج قناة لن�سر االأفكار واحلوار فيما بني 

ما   .)320  :2010  ,Nakhaie( الكنديني والنقاد اجلامعيني  املهنيني 

اأن نظل ذوي  اأن يدوم بالن�سبة اإىل اخت�سا�سنا هو قدرتنا على  ناأمل 

اإ�سهام منا�سب. ربا ا�ستحقت ال�سو�سيولوجيات التي ال تاأتي باإ�سهام 

منا�سب اأن تكون يف اأزمة. ينبئ حتليل و�سفيات الربامج يف 54 ق�سم 

االإجازة  برامج  اأن  كندا  امتداد  على  باالإجنليزية  ناطق  اجتماع  علم 

ز على ممار�سة التفكري النقدي وعلى اأهمية التعليم املرتكز على  تركرّ

االآداب التحررية يف معناها الوا�سع وعلى العمل على اإحداث اأثر دائم يف 

 :2010 ,Puddephatt and Nelsen( الظروف االجتماعية املحيطة

االإج��ازة )وحتى  مع طلبتنا يف  نبلغ هذا  اأن  ما متكنا من  اإذا   .)423

طلبة ما فوقها( ومن اأجلهم نكون على طريقنا ال�سحيحة الإثبات قيمة 

اخت�سا�سنا العالية.  اختتاما لهذه الفقرة التقدميية, ا�سمحوا يل باأن 

اأنحاء كندا. جوابا  اأعر�ش عليكم نظرة البع�ش من زمالئكم من كل 

على طلب عرب الرتا�سل االإلكرتوين يخ�ش ما يراه زمالوؤكم الكنديون 

من خ�سائ�ش متيز علم االجتماع الكندي, كتبوا:

من  عدة  حماور  على  الكندية  ال�سو�سيولوجيات  مميزات  »تتوزع    •
والتطبيق  النظرية  واملقاربة  التعليمي  والتدريب  واملنطقة  اللغة  بينها 

اإذا ما كان ثمة اتفاق بني �سو�سيولوجيات البالد  ي يف امليدان.  اخِلرْبِ

فهو على االلتزام بدمج كال التقاليد االأمريكية واالأوروبية واالنتباه اإىل 

التيارات التاريخية والقبول بالتزاوج بني الطرائق املنهجية واالنخراط 
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التقليد  يف  اأوال  كندا  �سو�سيولوجيات  متوقع  كان  النقدي.  االلتزام  يف 

Michael Porter عامل  اإىل مايكل بورتر  الليربايل البورتري )ن�سبة 

نظرية  و�ساحب   1947 �سنة  املولود  االأمريكي  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجيات 

املحيط  قوى  ونظرية  التناف�سي  القطب  ونظرية  التناف�سي  التفا�سل 

املارك�سي  ال�سيا�سي  تبعه االقت�ساد  التناف�سي اخلم�سة- املرتجم( ثم 

مناه�سة  ق��وى  اإىل  ت�ستند  بناظري  االل��ت��زام  م��وؤخ��را,  ث��م,  اجلديد 

هو  بحدة  ينق�ش  ما  و�ساعدة.  حداثية  بعد  وما  ون�سوية  لال�ستعمار 

منظور مبني يكون دليال على �سحة علم االجتماع الكندي« )د. هوارد 

االجتماع  علم  ق�سم  م�سارك,  Howard Ramosاأ�ستاذ  رام��و���ش  

واالأنرتوبولوجيا, جامعة دالهاوزي(.

•  ناق�ست ندوة خريجني يف جامعة �سا�سكات�سيوان االأمر وهي ترغب 
مقرونا  املتناثر  الكندية  ال�ساكنة  توزع  »ي�سع  يلي:  ما  مقا�سمتكم  يف 

العالقات  فهم  اأمام  واجلغرافية حتديات  الطبيعية  البيئات  تنوع  اإىل 

فهم  على  بقدرته  الكندي  االجتماع  علم  يرثي  املركبة.  االجتماعية 

لعلم االجتماع  التنوع.  الفويرقات املوجودة يف �سفوف �ساكنة �سديدة 

�سورة  �ستار«  وراء  »ما  عر�ش  يف  تتمثل  هامة  نقدية  اأف�سلية  الكندي 

وطنية ون�سيج كثريا ما يتم تناوله ب�سفة تعميمية عرب مفاهيم من قبيل 

القيم امل�سرتكة واخل�سائ�ش الثقافية«.  

)Nancy Mandell( رئي�سة ق�سم جامعة  ماندل  نان�سي  د.  •  اأدلت 
بالتلخي�ش  اأق�سام علم االجتماع يف البالد  اأكرب  يورك وهو واحد من 

علم  ع��ن  انبثق  وال���ذي  امل����وروث,  ›ماأوانا‹  »م��ن  لربناجمها  ال��ت��ايل 

االجتماع النقدي لل�سنوات 1960 وتطبيقه على كندا وعلى العامل, نوفر 

لنف�سه  يتخذ  الق�سم  اأن  االأمر هو  لطلبتنا علم اجتماع ملتزم. منتهى 

مقاربة نقدية للمعرفة ت�سع حتديات لالفرتا�سات املتعارف عليها وهو 

ي�سعى من خالل ذلك نحو عدالة اجتماعية اأكرب يف ق�سايا تهم نفاذا 

اأو�سع لل�سحة واحلريات اجلن�سية وحما�سبة امل�سوؤولني الق�سائيني. اإذا 

العالقات  التفاوت وعلى  يركز علم االجتماع على  املق�سود  و�سعنا  ما 

للعديد  االجتماعي.  الن�سال  وي�سجع  االإيديولوجيا  وق�سايا  ال�سلطوية 

مركزية  على  توؤكد  مقاربات  الكلية  يف  التدري�ش  هيئات  اأع�ساء  من 

التاريخ وخا�سة على اأثر التو�سع اال�ستعماري واالإمربيايل على امتداد 

العامل يف التحاليل املوجهة لفهم حا�سرنا« .

لنيل  م��رت���س��ج��ة   )Paula Graham( غ���راه���ام  ب����اوال  ك��ت��ب��ت    •
 Memorial University of من  االجتماع  علم  يف  الدكتورا  درج��ة 

االجتماعية  احل��رك��ات  ح��ول  بحثي  منظور  من   «  Newfoundland
يبدو مفهوم »علم االجتماع الكندي« حتريريا غالبا. وفيما اأتعاطف مع 

اجلهود التي تهدف اإىل حتديد الكندي يف علم االجتماع الكندي وتعزز 

امللتب�سة  الهوية  اأن  اأعترب  طريقه  يف  مي�سي  برناجما  بو�سفه  احلقل 

لعلم االجتماع الكندي توفر الكثري من امل�ساعدة. بو�سعي, ومن دون اأن 

اأكون  جمربة على االنخراط يف منظور اأمريكي اأو اوروبي اأو اأي منظور 

تاأويلي اآخر, اأن اأنخرط تباعا يف اأدبيات ونظريات تت�سل بكل زوايا علم 

االجتماع با يف ذلك كندا«.

ال�ستقبالكم  الكنديون  االجتماع  علماء  يتطلع  اأختم.  النغم  هذا  على 

�سخ�سا �سخ�سا من اأجل تبادل حي لالأفكار يف قاعات املوؤمتر ومقاهيه 

ومطاعمه. �سويا نحن واثقون من �سنع �سيغ تعاون جديدة ومثرية   
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رسائل إلى المحرر
جوابا على فراس حمامي حول الجامعات اإلسرائيلية )حوار كوني، العدد الثاني من  السلسلة الثالثة(

عزيزي �ملحرر،

اجلامعات  يف  ال�سيا�سية  »االأزم���ة  حمامي  ف��را���ش  مقال  مقارعة  املفيد  م��ن 

االإ�سرائيلية« )حوار كوين 3.2( بقاالت اأخرى وردت يف نف�ش العدد. فقد ورد 

يف ما كتب اأندري بيتاي )André Béteille( اأنه بو�سفه عامل اجتماع ال يعترب 

تكتب جاكلني كوك )Jacklyn Cock( يف نربة  التطبيع يف حني  اأن دوره هو 

و�سع  د  اأن متجرّ دون  فيه من  ترغب  الذي  الغر�ش  اإىل  تو�سلها  الت�سيي�ش  عالية 

�سيطنة  دون  من  وكذا  ت�سفها  التي  امل�ساكل  يكابدون  من  عليه  الذي  ال�سحية 

املت�سببني فيها. هي ال تفعل ذلك ب�سبب انتفاء اأية م�سوؤولية من على كاهلها بل 

الأنرّها ال تدعى لنف�سها اتخاذ موقع املحامي اأو القا�سي. وعلى النقي�ش من ذلك 

زا على عدد من  ي�سع املقال حول اإ�سرائيل التطبيع والتنديد يف املقام االأول مركرّ

امل�ستويات ال�سامية واملعقدة مقت�سرا على ا�ستخدام م�سادر النا�سطني لالإدالء 

بالقرائن. كان ب�ستطاع الكاتب اأن يعرث على م�سادر اآكادميية اأو على �سحف 

من اأجل تعزيز  الق�سية التي فيها يخو�ش )على اعتبار مقاله عمال اآكادمييا يف 

نهاية املطاف(. وقد يكون اأجل ت�سليم املقال قد داهمه ذلك اأن املجل�ش االأعلى 

للتعليم العايل االإ�سرائيلي قرر يوم الثالث ع�سر من فرباير نق�ش القرار الذي 

اأبرز حمامي اأنه ق�سى بغلق ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة بن غوريون. 

اأن  يرفع املقال حوادث فردية اإىل م�ساف النماذج وا�سعة االنت�سار. واحلقيقة 

ال�سغوطات  كانت  فيما  اأفكارهم  ب�سبب  االأ�ساتذة  تدين  ميينية  جمموعات  ة  ثمرّ

 Neve( يف بع�ش االأحيان �سادمة مثلما كان عليه االأمر يف حالة نيف غوردون

عاءه  Gordon(. ولكن كان ي�ستح�سن باملقال اأن ياأتي على االأقل بقرائن تدعم ادرّ
اخلطري الذي �سمل به اجلميع والقائل »باأن اأع�ساء هيئات التدري�ش, ومن اأجل 

ون  اأو حتى املوت, يحدرّ تفادي الت�سهري العمومي وفقدان مراكز العمل وال�سجن 

عاء يع�سر القذف به من دون  من املعلومات التي ميكن اأن تثري ال�سلطات«. هذا ادرّ

اكرتاث. ال يزال نيف غوردون على اأية حال اأ�ستاذا ذا راتب يف جامعته. وقد كان 

هناك حقا نقد كثري حلرمان اآرييال اأزوالي من الرت�سيم كما يتقا�سم الكثريون 

النظرة القائلة باأن ذلك كان بدافع �سيا�سي. وحتى اإن كان االأمر على هذا النحو 

فاإن البع�ش من القرائن كان ميكن ويجب اأن يتوفر على اعتبار اخلطورة البالغة 

التي يكت�سيها اتهام جامعة بالتحيرّز ال�سيا�سي يف التعيينات الوظيفية.  

دعوة املقال اإىل املقاطعة تعميمية, تتجاهل فردية االأ�سخا�ش وت�سعى اإىل معاقبة 

تهدف  فهي  بالطبع,  اأثرها  للمقاطعة  حكومته.  تقرتفه  ما  ب�سبب  بلد  �سعَب 

االإ�سرائيليني  االآكادمييني  ع  ت�سجرّ اأن  الوعي وميكنها يف هذه احلالة  اإيقاظ  اإىل 

اإىل  تهدف  حلملة  مربرا  ُيوجد  ال  هذا  ولكن  حكومتهم.  اأفعال  على  ال��ردرّ  على 

االأجدر  كان من  بهم.  والت�سهري  الزمالء )املفرت�سني(  كامل من  عزل جمتمع 

الوجع  ُتلحق  اأن  فعال  ميكن  التي  امل�ساحات  على  زوا  يركرّ اأن  عليها  بالقائمني 

باحلكومات ولن ميكنني, يف تلك احلالة, االعرتا�ش حقا على التخلي مثال عن 

العالقة التجارية التفا�سلية مع االحتاد االأوروبي التي بداأت بعد باإثارة تعقيدات 

يف  »�سنعت  اأنها  اإىل  ت�سري  الغربية  ال�سفة  منتجات  على  الفتات  بو�سع  تتعلق 

اإ�سرائيل«.

املقارنة مع جنوب اأفريقيا اإ�سكالية الأن اجلامعات واجلمعيات الريا�سية يف ذلك 

البلد كانت هي ذاتها متار�ش التمييز بو�سفه �سيا�سة وهي حالة ال ت�سُدق على 

م  �سي�سمرّ اأنرّه  ال�سخيف ذلك  املقرتح  نوع من  املقاطعة  ولكن مثل هذه  اإ�سرائيل. 

�ُش حترّى ما ميكن اأن يكون من تعاون اآكادميي  العالقات املهنية والثقافية و�َسُي�َسيِّ

قادم يكون من بني امل�سرتكني فيه علماء اإ�سرائيليون.    

دايفيد ليهمان )David Lehmann(, جامعة كامربدج, اململكة املتحدة

عزيزي �ملحرر،

مدى  ال�سيا�سية  االإ�سرائيلية  اجلامعات  الأزم��ة  حمامي  فرا�ش  ا�ستك�ساف  اأب��رز 

ب�سيا�سات  التنديد  اإىل  باحلاجة  االإ�سرائيليني  االآك��ادمي��ي��ني  اإح�سا�ش  �سمور 

حكومتهم. كانت االأغلبية العظمي �سامتة فيما يخ�ش غلق اجلامعات الفل�سطينية 

ولكن االإجابة كانت خمتلفة متاما عندما كانت حريتهم هم االآكادميية مهددة. 

على اأن االأزمات تهب فر�سا.

اأنها  على  نف�سها  ت�سوير  اًءا  َم�سَ االأك��رث  اإ�سرائيل  دولة  دعاية  اأ�سلحة  اأحد  كان 

ت�سوير  كان  اآخر  وواح��دا  العربي  اال�ستبداد  من  حميط  يف  دميقراطية  جزيرة 

االحتفاء  موجة  ت�ستنفد  كانت  وفيما  ليربالية.  نقدية  منبع  اأنها  على  جامعاتها 

االإ�سرائيلية  الدعاية  كانت  عربيا  ربيعا  باإعالنه  الكثريون  �سارع  با  االإعالمي 

الليربالية  النقدية  الدميقراطية وجلامعاتها احت�سانها منابع  الإ�سرائيل  املدعية 

مدعومني  الواحدة  اليد  اأ�سابع  على  يعدون  زمالء  متكن  م�ساعب.  فرتة  تدخل 

بنزر قليل من املعار�سني ولكن م�سنودين بدعم دويل هام من تقليل ال�سعي اإىل 

الظهور بظهر ال�سحية ولكنهم مل يوقفوه. ففي حالة ال�سروع يف غلق ق�سم باأكمله 

من جامعة بن غوريون كان دور  الهيئة الدولية حا�سما يف الك�سف عن مدى �سعف 

ع(  ت  )م  العايل  التعليم  جمل�ش  قراأ  االآكادميية.  باحلرية  االإ�سرائيلي  االلتزام 

النظام  يف  االأق�سام  �سيا�سات  كل  لتعيري  دعاها  كان  التي  الدولية  الهيئة  تقرير 

اجلامعي االإ�سرائيلي كما لو كان يو�سي بالغلق. كان م ت ع من دون �سك واقعا 

حتت �سغط غالة ال�سهاينة داخل اجلامعة وخارجها وهي التي كانت قد بداأت 

بعُد با�ستهداف الق�سم بو�سفه وكرا ملعاداة ال�سهيونية وا�سعني ن�سب ا�ستهدافهم 

االأ�ستاذ نيف غوردون املنا�سر على املالأ للمقاطعة االآكادميية.  

ولكن   2012 اأيلول  �سبتمرب-  �سهر  خالل  الغلق  مقرتحا  لل�سغوط  ع  ت  م  خ�سع 

كبار االآكادمييني الذين مل تقل قيمتهم عن منتمني اإىل معهد وايزمن موقع العلم 

كان  ال��ذي  ال�سرر  مدى  الفور  على  راأوا  التاأثري  قوي  االإ�سرائيلي  والتكنولوجيا 

ليحدثه ذلك على �سورة اجلامعات االإ�سرائيلية بو�سفها قالعا للحرية االآكادميية. 

خالل اأ�سبوع اأم�سى 300 اآكادميي اإ�سرائيلي عري�سة تنتقد القرار. دوليا احتجت 

جمموعة �سغرية من االآكادمييني الفرادى واجلمعيات. الحظت جامعة بن غوريون 

التي حتت�سن الق�سم املهدد وهي واحدة من اجلامعات االإ�سرائيلية الرائدة اخلطر 

وبداأت اإجراءات قانونية �سد م ت ع حماججة باأن له اأجندا �سيا�سية وغري منا�سبة 

اآكادمييا خرقت بها التعريف القانوين للحرية االآكادميية. بل كان اأ�سواأ من ذلك 

بالن�سبة اإىل م ت ع اأن قالت الهيئة الدولية اأنها مل تو�ش بغلق الق�سم واأنها ت�ساءلت 

عن دوافع ما كان واأنها اأبرزت اأن م ت ع مل تتحرك �سد جامعة بار اإيالن على 

الرغم من كون ق�سمه كان حمل انتقاد هو اأي�سا. 

�سهر  انتخابات  بعد  ما  اإىل  الغلق  تاأجيله  اإىل  ع  ت  م  على  ال�سغط  ت�سعيد  دفع 

جانفي- يناير التي �سهدت انتخاب حكومة ميينية متطرفة ولكن مل ُيَبا�َسر بقرار 

الغلق. خالل االأيام االأوىل من �سهر فرباير- �سباط  اأوردت هاآرتز, اأكرث ال�سحف 

ْبِطل واأن الهيئة الدولية مع 
ُ
االإ�سرائيلية ليربالية )13-2-2013( اأن قرار الغلق اأ

ذلك �ستوا�سل و�سع الق�سم حتت املراقبة.

حلريتها  تهديدا  خربت  قد  االإ�سرائيلية  االآكادميية  الهيئة  تكون  اأن  االآن  ناأمل 

لذلك  تبعا  تبداأ  واأن  ال��دويل  الدعم  من  ب�ساعدة  بنجاح  ُووج��ه  االآكادميية  هي 

يف االعرتاف اأن احلرية االآكادميية ال تتجزاأ ولكنها تنطبق كذلك على الزمالء 

الفل�سطينيني الذين يتولون التدري�ش والبحث على بعد ب�سع االأميال. هذه فر�سة 

متاحة.

هيالري روز )Hilary Rose(, جامعة برادفورد, اململكة املتحدة.    
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